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ОБЕЛЕЖИО ЈЕ 20. ВЕК –
25 ГОДИНА ПОСЛЕ
С малом групом од само неколико људи Стеван Мајсторо
вић је априлских дана 1967. године уобличавао и доврша
вао нешто што је већ одавно сазрело у њему, што је имало
своју интелектуалну предисторију али истовремено и вели
ки друштвени подстицај.1 Могло би се рећи да су се у Сте
вану Мајсторовићу тих 60-тих година оваплотила најбоља
и најпрогресивнија друштвена стремљења. Мало је људи
који су за само 30-десетак година своје пуне интелектуал
не и друштвене ангажованости тако целовито, тако богато
и разноврсно заокружили своје дело и истовремено допри
нели развитку нових идеја и покретању нових друштвених
акција у југословенској заједници. Стваралачки рад Стевана
Мајсторовића кретао се од „Младог борца”, преко обнавља
ња „Недељних информативних новина”, Културне рубрике
Радио Београда, покретања ревије „Данас” до Завода као
синтезе свих богатих искустава, прегнућа и осмишљавања
нових визија развоја културе у нашем друштву. Нажалост,
висока је цена за тако интензиван и богат стваралачки дру
штвени и интелектуални живот - болест је 1980. године зау
ставила даљу плодну интелектуалну и друштвену активност
Стевана Мајсторовића. Од тада, пре свега окружен својим
најближим, животним сапутником и најбољим сарадником
Душицом, ћерком Мирјаном, сином Милошем и унуком Ка
тарином, Стеван Мајсторовић је живео свој тихи живот, не
предајући се болести, уживајући у радостима породичног
живота, незаборављен од многих својих сарадника и при
јатеља и још много више у мислима оних који у животној
трци нису стизали да га често посете.
Др Стеван Мајсторовић је рођен 1921. године у Неготину.
Гимназију је похађао у Крагујевцу и Скопљу, где је и ма
турирао. Дипломирао је на Правном факултету у Београду
1949. године. Учесник је НОБ-а од 1941. године. Несебично
1 Др Милош Немањић, главни уредник часописа Култура у периоду од
1972. до 1977. године.
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је жртвовао своју младост за идеале којима је касније посве
тио цео свој живог. Никада није истицао то као неку своју
посебну заслугу.
Своју професионалну делатност Стеван Мајсторовић је за
почео одмах после рата као новинар-уредник у листу „Мла
ди борац”. Нешто касније у листу „Глас” обавља дужност
уредника културне рубрике, трајно се опредељујући за жи
вотни позив - новинара и публицисте у првој фази своје про
фесионалне активности, позив озбиљног научног радника у
каснијој, зрелој фази свога живота.
Педесетих година један је од првих покретача „Недељ
них информативних новина”, а потом главни и одговорни
уредник. Затим обавља дужност главног уредника култур
ног програма Радио Београда. Шездесетих година покреће
ревију „Данас” на чијим страницама се оглашавају многи
интелектуалци износећи нове погледе у филозофији, књи
жевности, естетици, социологији, речју култури. Никако
није случајно што је Стеван Мајсторовић припадао ужој
групи новинара-публициста, који су покренули обнављање
„Недељних информативиих новина”, листа с чијим се изла
жењем успостављају основе српске модерне публицистике
и гласила које на конкретне начине доприноси замаху демо
кратизације културног живота у Србији и југословенској за
једници педесетих година. У историјској мисији коју је од
играо НИН у развоју модерног новинарства запажено место
припада ангажованом публицисти Стевану Мајсторовићу.
НИН-овску концепцију савременог, модерног публицистич
ког рада Стеван Мајсторовић продубљује у непоновљивој
ревији за друштвена питања, науку и културу „Данас”. У
културној историји и историји публицистике у Србији по
четком шездесетих година ова ревија има неспорно и аутен
тично место.
Од 1964. године Стеван Мајсторовић активно учествује у
припремама за оснивање Завода. Истраживање „Културни
живот радника у Србији” и „Положај и улога домова култу
ре у СР Србији” представљају прва истраживања која при
премају оснивање нове институције. Априла 1967. године
Стеван Мајсторовић оснива ту нову истраживачку установу,
прву такве врсте у Србији и у Југославији, уграђује све сво
је искуство, знање и енергију у њен развитак и налази се
на њеном челу све до 1978. године. То је изузетно значајан
период у раду Стевана Мајсторовића. Слободно се може ре
ћи да му припадају велике заслуге не само као руководиоцу
установе већ и као покретачу многих значајних културних
акција, стваралачкој личности која осмишљава програме и
планове културног развитка и иницира бројна истражива
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ња. Он је један од непосредних протагониста концепције и
програма изградње домова културе у општинским центри
ма у Србији седамдесетих година. Његовим ангажовањем
постављене су основе стандардизације рада и сусретног
планирања у култури СР Србије и створени услови да За
вод израсте у јединствену научноистраживачку установу,
са специфичним функцијама у којима су обједињене и тео
ријске и практичне компоненте. У том оквиру, изузетно ме
сто припада и часопису за теорију, социологију културе и
културну политику „Култура” који је Стеван Мајсторовић
покренуо већ 1968. године и као одговорни уредник уредио
првих 18 бројева, (међу којима се истиче специјални број
посвећен међународној културној сарадњи, који је објављен
и на енглеском језику).
Овај несебичан и самопрегоран рад текао је упоредо са лич
ним усавршавањем, сталном тежњом да се богато искуство
и већ стечена знања прошире и утемеље на изворима нових
теоријских сазнања. После низа радова, међу којима се ис
тичу „Право на културу”, „Културна политика Југославије“
- специјално рађена публикација за УНЕСКО - објављена на
енглеском и француском језику и други, као синтеза долази
књига „Култура и демократија”, докторска дисертација од
брањена 1976. године на Факултету политичких наука, рад
који по свему превазилази чисто академске оквире који му
више него заслужено доноси звање доктора наука. Истовре
мено, као зналац енглеског језика обогатио је нашу културу
са неколико значајних превода, као што су преводи књи
га „Сага о Њалу”, „Друга Америка” итд. У ствари Стеван
Мајсторовић, у континуитету од тридесетак година делује
као истакнути публициста, есејиста и научни радник. Пи
сац је бројних запажених есеја, чланака, путописа, студија,
монографија и научних радова, који су објављени у многим
листовима и часописима. Огледао се и као путописац, оста
вивши за собом књиге „У постојбини сага” и „Напапири земља у поларном кругу”.
За целокупну ову делатност добио је највише признање у
Републици, Седмојулску награду 1978. године.
Може се сматрати да са његовим ангажовањем у оснивању и
развоју Завода за проучавање културног развитка и покрета
њем часописа „Култура” почиње период интензивнијег раз
воја социологије културе код нас. У својим радовима Стеван
Мајсторовић заступа демократски концепт развоја културе
и посебно истражује право на културу - на одлучивање о
културном развоју како појединца, тако и друштвених група
и нација. Дело „Култура и демократија” добија 1977. године
НИН-ову награду за публицистику „Димитрије Туцовић”,
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чиме су потврђене високе вредности ове критичке расправе
о проблемима демократизације културе у социјалистичком
друштву. У својој књизи „У трагању за идентитетом” Стеван
Мајсторовић бави се истраживањем особености и обележја
културног идентитета у савременом друштву, дајући посе
бан стваралачки допринос теорији културног плурализма. У
радовима Стевана Мајсторовића испољава се оригиналност
и методолошка интердисциплинарност, као неспорни ства
ралачки допринос социологији и теорији културе.
Стеван Мајсторовић је један од најистакнутијих културних
и јавних радника у Србији током читавих двадесетак година
друштвеног и културног развоја ове Републике. Стеван Мај
сторовић је обављао бројне функције у комисијама, одбори
ма и другим радним телима како Савеза комуниста тако и
других организација. Између осталог, Стеван Мајсторовић
је био председник Одбора за културу Југословенске комиси
је за сарадњу са УНЕСКО-м, дајући свој значајан допринос
учешћем на међународним конференцијама УНЕСКО-а. У
оквиру те своје активности Стеван Мајсторовић је поста
вио чврсте темеље сарадње Завода са УНЕСКО-м и са ни
зом других међународних организација из области културе.
Изузетно значајан је био ангажман Стевана Мајсторовића
у Културно-просветној заједници Србије, чији је председ
ник био од 1970-1977. године, у периоду можда најзначај
нијих активности ове друштвене организације. Подстицање
културно-уметничког аматеризма, културног живота села и
низа других - само су део тих великих активности Култур
но-просветне заједнице Србије којима је сам Стеван Мајсто
ровић дао велики допринос.
Најзад, или можда на првом месту, треба нешто рећи о људ
ском лику Стевана Мајсторовића. У комуникацији са свим
људима, посебно са блиским сарадницима, Стеван Мајсто
ровић, је испољавао висок степен разумевања и топлине.
Умео је да подстакне млађе сараднике, да загреје људе за
посао, да улије енергију, да мотивише на прегнућа. Позната
су његова бдења са сарадницима у периодима пионирског
рада на средњорочним плановима развоја културе у Срби
ји, нарочито када је разрађивана методолошка и теоријска
концепција планирања културе у Србији. Исто тако, стал
но је окупљао велики број сарадника Завода који су својим
ангажовањем омогућили да Завод уради онолико колико је
урадио у овом периоду.
Ни после 25 година на значају нису изгубили основни циље
ви које је пред ову установу поставио њен оснивач Стеван
Мајсторовић пре 46 година: истраживачка усмереност, из
давање часописа „Култура“, једног од најугледнијих часо

16

МИЛОШ НЕМАЊИЋ
писа, који је он такође покренуо, отвореност за сарадњу на
домаћем и међународном пољу, прикупљање и обрада свих
релевантних података са широког културног поља. Отуда
ни овај текст објављен у часопису „Књижевност” (број 7-8)
1988. године, када нас је Стеван напустио, нешто скраћен
и редигован за ову прилику, не губи на својој актуелности.
На челу ове истраживачке установе током протеклих годи
на променило се више директора, али Стевану Мајсторо
вићу припада пионирска улога да је основао установу која
је остала јединствена у читавом региону. Практично, он је
трасирао један сигуран пут којим наставља нова генераци
ја младих истраживача: етнолога, социолога, политиколога,
психолога и историчара.

Миле В. Пајић, Бунар,
Манастир Хиландар, српска царска лавра,
Света гора Атос
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НЕМА САЗРЕВАЊА БЕЗ
СТУПАЊА У ДИЈАЛОГ СА
ЉУДИМА СУПРОТНОГ
МИШЉЕЊА
Сажетак: Телесно душевно-духовно сазревање појединца /не и на
рода/ дуг је, мучан и целоживотан процес. Мноштво је чинилаца
у току живота човека који овај процес сазревања, односно осми
шљавања живота /„воља за смислом”/ могу да убрзају или успоре.
Мало је сумње било и остало код психолога, психотерапеута, фи
лософа и религиозних мислилаца да је дијалог са људима друкчијег
животног уверења /религиозног и идејног/ поуздан пут стварне
индивидуације и/или обожења човека. Стално животно богаћење
свога духовног, интелектуалног, али и емотивног/ирационалног/
бића, на трновитој стази човека путника /хомо виатор/ условља
ва пораст толеранције према Другом и Другачијем.
Кључне речи: сазревање, дијалог, психологија, психијатрија,
филофозија, религија

Дуалистичко гледиште на човеково биће, било оно само фи
лософско или и религиозно, оправдано је јер га психичка
реалност стално потврђује. Човек је најсложеније живо би
ће у природи, оно је и телесно и душевно и духовно. Подела
човекове суштине на тело и душу, како је Платонова фило
софија сматрала, за неке философско-религиозне мислиоце
значајно је допуњена, за друге непотребно компликована,

18

ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ
Аристотеловом тезом о човеку као јединству тела, душе и
духа.1
Развој психологије као науке, иако привидно закаснео (у од
носу на развој других наука) – нарочито развој тзв. дубин
ске психологије од почетка XX века – прећутно је потврдио
споменуту Аристотелову поставку о стварном постојању (и
разлике и јединства) телесних, душевних и духовних функ
ција у човековој природно-духовној суштини. У Новом за
вету има места која би говорила у прилог овакве трочлане
поделе људског ипостаса (нарочито приметно у Павловој
посланици Солуњанима 5, 43).
Било како било, нико од људи не може да посумња (из лич
ног доживљеног искуства) да се унутар човековог бића во
ди, готово непрекидно, јача или слабија, свесна или несве
сна борба „душе са телом” („У њ ратује душа са тијелом...
борба непрестана” - Његош). Шта то хоће душа (а тек дух!)
што неће тело, и обратно? Који је од ова два (или три) ен
титета ближи „принципу задовољства” (овоме је принципу
подвргнуто свако живо биће и то од самог рођења), а који
„принципу реалности”? Али, поставља се много теже пита
ње: Шта је реалност? Да ли само оно што видимо, чујемо,
додирујемо, дакле оно што је чулима видљиво, или постоји
и нешто чулима недохватљиво, невидљиво, па и неразумљи
во? Када људи говоре о души и/или духу, мало је њих који
би знали и умели, бар приближно, да ближе одреде шта под
разумевају под појмом душе. Значи ли ово да сваки човек
(био он тога свестан или не) стоји пред трајном загонетком
унутар сопственог бића које се непрестано оглашава, час те
лесно, час душевно, а онда и духовно? Само ретко (у неким
блаженим тренуцима) човек доживљава јединство (слогу,
помирење) тела, душе и духа. Сви остали, далеко бројнији
дани, године, векови у животу човека (његовог народа и оп
ште историје) испуњени су и препуњени су, сталном борбом
- борбом захваљујући којој се једино можда може достићи
жељено, чежњиво жељено Ј(ј)единство тела, душе и духа.
Овај кратак Увод био ми је потребан да предочим читаоцу
неопходност, још и више, смисаоност, више пута овде спо
мињане, непрестане борбе супротстављених сила унутар
нашег невидљивог и видљивог бића. Пошто је апсолутно
немогуће да човек остане целог живота у „принципу задо
вољства” (као присутног биолошког стожера блиског нагону
1 На VIII Васељенском сабору у Константинопољу 787. године, који пра
вославна црква не признаје, поменута Аристотелова теза и званично је
за римокатоличку цркву (много касније и за протестантску) прихваћена,
иако до поделе цркава још није било дошло.
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самоодржања) - мада неки савремени психолози тврде да је
од самог почетка живота детета у њему упоредо присутан и
„принцип реалности” поред „принципа задовољства” - зада
так је човека („човек је дат и задат!”) да у току свог живота
истражује суштину тзв. реалности, тј. да открива реалност
постојања у њему, душе и духа. И, да поновимо: ово дожи
вотно упознавање тзв. реалности (видљиве и невидљиве),
немогуће је замислити без борбе, односно без дијалога са
супротним у себи. Ово супротно, и видљиво и невидљиво,
присутно је како унутар сопственог телесно-душевно-ду
ховног живота, тако је оно присутно и у ближем или да
љем окружењу човека, у спољашњем свету; тај спољашњи
свет представљен је (већ од рођења) родитељима, народом
у коме је човек рођен, његовом традицијом, религиозном и
световном.
Одавно знамо да je процес сазревања човека-појединца
(а тек сазревање народа, ако постоји!) веома сложен и дожи
вотан процес. Никад није постојао неки човек (нека је он био
и генијалан) који је достигао неки замишљени ступањ пот
пуне зрелости (од Христа јасно постављен циљ човековог
живота). Ми смо сви само на путу сазревања (да ли сви?), а
према коме или чему је управљано сазревање, каквог сми
сла уопште има процес зрења? Одговор на ово, мислим, зби
ља важно питање за сваког човека, налази се у природном
(и натприродном) тражењу и налажењу „погледа на свет”
сваког човека. До одређеног „погледа на свет” (условно ре
чено позитивног или негативног) долази се, најчешће по
степено, опет видљивом и невидљивом борбом, подједнако
са самим собом (ова борба је важнија и пресуднија за исход
борбе) и са људима из своје ближе и даље околине.
Кад год се човек умори од борбе (а не постоји човек који се
повремено не умори), прете му бројне опасности у његовом
даљем животном току, као што су: равнодушност, апатија,
депресија (униније), као исход разочарења у себе, у друге,
у Бога (ако се у Њега веровало), односно негирања било
каквог смисла живота.
Човек је позван (од кога?) на непрекидно усавршавање
(сreatio continua, creatio nova – и у самом Богу присутна, јер
„Бог не спава”, како вели једна од дубоко смислених срп
ских народних пословица). Ако човек не следи „прогресив
но” у себи, осветиће му се оно „регресивно” у њему.
Па, како човек најуспешније напредује ка зрелости (душев
ној, али значајније, ка духовној зрелости)? Једино у „борби
мишљења”, у којој борби, разуме се, да и човекове емоције
играју значајну улогу – „емотивна интелигенција”. Дакле,
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ирационални део његове личности који је наравно значајан,
али ирационално у нама које се може и мора контролиса
ти, поправљати и богатити. Ова неопходна „борба мишље
ња” одиграва се најпре и најбоље у дијалогу. Не може се
довољно позитивно оценити улога и значај вођења дијало
га у човековом животу, управо на путу његовог и стварног
сазревања.
Дефиницију дијалога треба да одавно знамо: Разговор вођен
са човеком супротног мишљења од нашег (није битно да ли
је то супротно мишљење религиозне, философске, научне
или политичке природе); разговор треба да буде више пута
понављан и, важно је, лишен присуства афеката. Резултат
овако вођеног дијалога, такође је познат: обогаћивање лич
ности оба учесника у разговору, било у смислу делимично
или потпуне промене дотадашњег мишљења (наша мисао
често постаје и наша вера, позитивна или негативна, толе
рантна или нетолерантна), или плодног јачања и учвршћи
вања дотадашњег мишљења.
Да ли је овако дефинисан појам дијалога могућ једино са
собом самим, вођењем унутрашњег дијалога? Да, могућ
је, и он је познат код већине великих ствараоца, нарочито
у уметности; међу оваквим људима доста је интровертова
них (према Јунговој подели типова људи на интровертоване
и екстравертоване). Њихова, често драматична и доживотна
борба са самим собом у самом себи, доживљава као плод
некада велико стваралачко дело. Зар је могуће замислити да
су Гетеов „Фауст”, Шекспиров „Хамлет”, Милтонов „Изгу
бљен и поново нађен рај”, Његошева „Луча микрокозма”,
или Бетовенове симфоније, Вагнерове опере и много других
драгоцених дела у области уметности, у којима збиља ужи
вају људи од ума и срца (иако сами нису ствараоци) - могли
да угледају „светлост дана”, без спомињане драматичне, че
сто и трагичне борбе присутне у оваквим ствараоцима.
Зашто толико много људи у свету бежи од дијалога који их
може најбрже да поведе (не до краја и доведе) путем сазре
вања? Страх је увек био и остао онај најгори мач који витла
над главом сваког човека. Страх од упознавања самог се
бе! Божанског и ђаволског – скоро бих рекао да је тај страх
подједнако јак и опасан и при покушају стварног упознава
ња (приближавања) себе, и Богу и ђаволу. Није битно дали
ђавола има или нема - оваква сумња постојала је, можда,
одувек у човеку, али нарочито се оснажила у току трајања
историје религија, нарочито хришћанске религије, у којој се
претеривало са претњама људима ђаволом и паклом - сваки
човек, без обзира којој је религији припадао или не припа
дао, без обзира у коме се народу родио и какво је васпитање
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добио, слути, али и зна ( ако хоће да зна!) да је у њему ствар
но присутан и Бог и ђаво, или (мање строго речено) - Добро
и Зло.
Први корак ка истинском упознавању себе („Познај самог
себе”, од делфијског пророчишта, мада вероватно и пре ста
рих Грка, па до готово свих хришћанских светитеља) јесте
упознавање (препознавање) у себи самом врлине и мане, до
бростивости и греха, једном речи, препознавање у себи до
брог и злог човека. Тражење помирења Бога и ђавола, Добра
и Зла у себи и у свету (да ли је могуће?) такође је природна
(често и нужна) потреба, али и задатак који стоји целожи
вотно пред Ч(ч)овеком. Мали је број религиозних мислила
ца, философа и великих уметника који посвећују цео свој
живот одгонетању ове врхунске Тајне.
Завршићу овај мој покушај показивања (да ли и доказива
ња?) неопходности човека на путу сазревања (а сваки је чо
век, био он тога свестан или не, на путу прелажења из нижег
разреда у виши) да смело и искрено води дијалог са супр
отним у себи и код другог човека (човека друге национал
ности и нарочито друге религије) - позивањем на апостола
Павла из његових посланица. Пажљиво и поновљено чита
ње већине, увек актуелних посланица апостола Павла наме
њених свим људима и у свим временима - може човека да
охрабри да настави ону „непрестану борбу” за коју зна да је
присутна и у њему и у свим људима и народима. Наставља
јући је, човек све боље осмишљава потребу да жели (свим
бићем својим) да сазрева, што не значи друго него да се при
ближава своме Творцу који га воли и који од њега очекује да
престане да се боји, јер тек тада човек може да постане оно
најлепше - да постане „пријатељ и сарадник Божији”. Ево
тих речи апостола Павла (из посланице Римљанима 8, 15,
Галатима 4, 7 и II посланице Тимотеју 1, 7):
„Јер не примисте духа ропства, опет да се бојите, него при
мисте духа посиначког којим вичемо: Ава оче!
Тако већ ниси роб, него син; а ако си син, наследник си Бо
жији, кроз Исуса Христа.
Јер нам Бог не даде духа страха, него силе и љубави и чи
стоте”.

Закључак
Телесно душевно-духовно сазревање појединца /не и наро
да/ дуг је, мучан и целоживотан процес. Мноштво је чини
лаца у току живота човека који овај процес сазревања, од
носно осмишљавања живота /„воља за смислом”/ могу да
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убрзају или успоре. Мало је сумње било и остало код пси
холога, психотерапеута, философа и религиозних мисли
лаца да је дијалог са људима друкчијег животног уверења
/религиозног и идејног/ поуздан пут стварне индивидуаци
је и/или обожења човека. Стално животно богаћење свога
духовног, интелектуалног, али и емотивног/ирационалног/
бића, на трновитој стази човека путника /хомо виатор/ усло
вљава пораст толеранције према Другом и Другачијем.
ЛИТЕРАТУРА:
Свето писмо, Нови завет Господа нашега Исуса Христа,
Посланица Светог апостола Павла Солуњанима 5, 43
Свето писмо, Нови завет Господа нашега Исуса Христа,
Посланица Светог апостола Павла Римљанима 8, 15
Свето писмо, Нови завет Господа нашега Исуса Христа,
Посланица Светог апостола Павла Галатима 4, 7
Свето писмо, Нови завет Господа нашега Исуса Христа,
Друга посланица Светог апостола Павла Тимотеју 1, 7

Vladeta Jerotić
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NO MATURITY IS POSSIBLE WITHOUT A DIALOGUE
WITH PEOPLE OF THE OPPOSITE OPINIONS
Abstract
Reaching maturity of the individual body, spirit and soul /not that of a
people/ is a troubled and a lifetime long process. There are multiple
factors that may speed up or slow down this process of maturing, i.e. the
process of giving sense /”will for sense”/ to one’s life. Psychologists,
psychotherapists, philosophers and religious thinkers have little doubt
left or never had any that a dialogue with people of different life beliefs
/religious and ideological/ secure a path to real individualization and/
or divination of a man. A constant enrichment of not only spiritual and
intellectual but also emotional /irrational/ being of a individual taking
the thorny path of life /homo viator/ raises one’s tolerance to the Other
and Otherness.
Кey words: maturing, dialogue, psychology, psychiatry, philosophy,
religion
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ДРУШТВЕНИ КАРАКТЕР И
КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ
Истините се речи увек чине парадоксалним, али их ниједан други
облик поучавања не може заменити.
Лаоце
Мисао без парадокса је као љубавник без осећања.
Блез Паскал
Сажетак: У овом тексту аутор истражује, разматра друштвени
карактер и културни образац преко низа парадоксалних исказа о
овим темама. Уз ослањање на релевантну светску антрополошку
и филозофску литературу, аутор одређује предмет свог
истраживања, да би уз обилан доказни материјал из атропологије,
етнологије и књижевности, пришао разматрањима друштвеног
карактера српског народа.
Кључне речи: друштвени карактер, културни образац, Срби,
менталитет, народни живот

Пошто су нам сви дани историјски, нема разлога да ни овај
не буде такав. Ако не могу да одржим проповед на Светој
Гори, могу са овог повишеног места. Уверили сте се да на
мера мојих речи није само у томе да њима поучавам, него
и да пренесем сумње. Ко сумња, тај зна да се не може по
све преварити: ко сумња, тај брине бар о половини истине.
Нема те сумње која може да одврати човека од трагања за
истином. Парадокс је једна сјајна и велика мисао у свом по
четном облику – неразвијена с обзиром на своје теоријске и
практичне последице, али садржи у себи сумњу. У мени бо
рави здрави ген сумње. Допустите мени и себи један подужи
низ парадокса, који су испуњени трезвеним садржајем, зре
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лом истином и смислом. Парадокс је управо онај облик из
ражавања који нас присиљава да останемо разумни. Верујем
да сваки критички мислилац почиње са сумњом, јер сумња
одмах искључује упадање у догматизам. Мислити парадок
сално значи живети пуним животом. „Чини се да се та упи
таност појављује онда када се искуство сукоби са светом
појмова који је већ прилично одређен у нама самима. Сваки
пут када се деси такав сукоб, он на пресудан начин, јако и
интензивно, реагује на наш свет мисли. Развој таквог све
та мисли на одређен начин представља непрестани бег од
„упитаности.”1
Ово предавање почињем чланком једног страног новинара.
Како нас он види без нашег пристанка. Понекад смо примо
рани да туђим очима видимо себе, без обзира да ли нам се та
слика допадала или не. Стара кинеска мудрост збори: „Само
туђим очима могу да се виде своји недостаци.”
„Има на Балкану једна земља, која се граничи сама са со
бом. Где живе најлепше жене, а наталитет опада. Где неза
послени највише раде, где на најплоднијој земљи живе људи
који гладују. Где возови касне по реду вожње. Где сви игра
ју фудбал, а побеђују у ватерполу, кошарци, рукомету или
одбојци. Где сви журе на посао, а нико не стиже на време.
Где осмочасовно радно време траје 12 сати. Где је здрав
ство бесплатно, а лечење скупо. Где су новинари слободни
да напишу шта год им се нареди. Где је светска криза добила
држављанство. Где су јавне набавке тајне, а државне тајне
јавне. Где се ратови никад не завршавају. Где се историја
понавља сваки дан. Где су најбогатији они који никад нису
радили. Где је страна валута узета за домаћу. Где људи славе
славу, а псују Бога. Где паметне, због неразумевања, прогла
шавају лудацима, а лудаке способнима. Где неписмени пи
шу историју. Где су закони незаконити, а анархија нормално
стање. Где власт презире грађане као нежељене сведоке. Где
се живи од будућности, јер на садашњост немају право. Где
се свако свакоме смешка, а нико никоме не жели добро. Где
судски поступци трају дуже од живота. Где су само поплаве
начин наводњавања земљишта. Где призивају диктатора, а
демократију сматрају порезом на будале. Где сматрају да ће
земља више напредовати ако што више назадује. Где ниси
нормалан, ако не полудиш. Где живиш само зато да би умро.
Где је време бесконачно, а глупост бесмртна...”
Ево како нашу државу види познати и признати књижев
ник Борислав Пекић. Премда говори о општем појму лоше
1 Ајнштајн, А. (21. септембар 2013) У рају упитаности и скепсе, Полити
ка (културни додатак), стр. 9.
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државе, већ у првој реченици се препознаје његово, лично
искуство са својом државом.
„Која је држава добра – не знам. Али је сасвим сигурно да
није: држава у којој сте најбезбеднији ако сте у затвору;
држава чија је будућност вечита, а прошлост траје само ко
лико и она; држава у којој снага царује, а ум кладе ваља; др
жава у којој сте принуђени другима да копате јаме да сами
у њих не бисте упали; држава у којој се једнакост састоји
у беди, а слобода у неједнакости; држава чији су грађани
таоци њене владе; држава у којој сте срећни ако сте живи;
држава у којој свако зна шта треба да ради, али не зна зашто;
држава којој није доста што је подносите, већ захтева да то
чините са одушевљењем; држава која се позива на небо кад
јој не иде добро, а на себе кад јој пође боље; држава у којој је
све што се чини неизбежно, а све што је неизбежно никад се
не догађа; држава чије се вође преносе на рукама, а њихова
власт испод руке; држава у којој уместо очевине наслеђујете
страх; држава у којој је једина поуздана рубрика у новина
ма – читуља.
Држава у којој земља припада онима који на њој гладују;
држава у којој машине замењују раднике, а радници маши
не; држава чији вас војници уче географији суседа; држава
у којој лакше мењате пол него прошлост; држава у којој је
грађанин одговоран за своје претке, али не одговара за своје
потомке; држава у којој одређивање слободе почиње њеним
ограничавањем; држава у којој закони не претходе престу
пима, већ им следе; држава у којој је ћутање најраширени
ји облик јавног мишљења, а обожавање најраширенији вид
јавног деловања; држава у којој се ви и онај који вас прого
ни борите за исте идеале, само је питање ко ће први опали
ти; држава у којој се људи не сахрањују само на гробљима;
држава чију химну слушате као сопствено опело.”2
Ево како државу види трећи човек: „Држава нам пропаде...
Беше нахерена и слабо грађена кућа без темеља, са много
врата и прозора где им није место, пуна рупа и промаје, а
укућани посвађани, покварени и лажљиви. Поделише је као
ми некада сеоску утрину.”3
И поред свих напора наших најбољих етнолога, психолога,
антрополога и књижевника4 наш народ још нема целовиту
2 Пекић, Б. (8. јул 2012) Позив на дијалог, Политика
3 Стевановић, В. (1987) Тестамент, Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 166.
4 Да поменем само нека имена: Јован Цвијић, Владимир Дворниковић,
Тихомир Ђорђевић, Слободан Јовановић, Сретен Вукосављевић, Влади
мир Велмар Јанковић, Бојан Јовановић, Драган Вукчевић и други.
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слику о свом друштвеном (националном, политичком, кул
турном, моралном) карактеру, менталитету и идентитету, јер
баш у том карактеру, менталитету и идентитету има нешто
што се противи и што пркоси готовој слици и сваком си
стему, што је веома противречно. Противречност стоји као
препрека сваком стварању стереотипа о народу и предрасу
да о поједином припаднику тог народа. Песник Бранислав
Петровић увидео је ову противречност на свој начин: „Уби
јеном и убици дигнути су споменици. Сад се сваки Србин
бије са две историје”. Неко, не знам више ко, рече: „Убијамо
се међусобно како би имали више хероја”.
Шта се разуме под друштвеним карактером, менталитетом
и идентитетом? Ерих Фром одговара: „Под овим појмом ја
разумем суштину карактерне структуре која је заједнич
ка већини чланова исте културе, супротно индивидуалном
карактеру по коме се људи разликују један од другога иако
припадају истој култури.”5 Карактер, менталитет и иденти
тет свакако су плод како наследних тако и стечених особина:
у изградњи идентитета и менталитета суделује свесно и не
свесно биће! „Карактерни склоп може се сматрати људским
надомјестком за инстинктивни апарат животиње.”6
Ма како лично и колективно искуство наших људи било
променљиво, покретљиво и противречно – а то је управо
оно што се прво уочава на немирној површини друштве
ног, политичког, културног и моралног живота – испод тог
узбурканог слоја може се открити онај мирнији, чвршћи и
релативно трајан слој, у облику културног обрасца, који је
препознатљив за искусног посматрача са стране, на пример
антрополога или социолога културе. Баш тај образац речито
говори о обележјима народне душе и духа. Ако се културни
образац брзо мења, онда је тешко рећи шта ново поколење
може да усвоји или научи од претходног – долази до пре
кида у културном развоју. Десанка Максимовић пева: „Сва
ког часа све се мења, ниједног кутка ни листа нема да није
тајна”.
Да би се изградио менталитет једног народа потребно је
веома дуго време, али то не значи да се изучавање мента
литета треба искључиво да се односи на дуге историјске
периоде. Савремени истраживачи менталитета упозоравају
5 Fromm, E. (1984) Zdravo društvo, Zagreb: Naprijed, str. 67. Загорка Голу
бовић дефинише друштвени карактер „као типично понашање поједин
ца у одређеном друштвеном систему у складу са прихваћеним вредно
стима и захтевима културе” (Социолошки речник, (2007) Београд: Завод
за уџбенике, стр. 224).
6 Fromm, E. (1984) Čovjek za sebe, Zagreb: Naprijed, str. 62.
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да се менталитет једне заједнице може испољити у релатив
но кратком временском раздобљу, на пример у друштвеним
преокретима, кризама, штрајковима, бунама, устанцима.
Оно што називамо менталитетом или карактером нашег
народа само је његов скуп одговора на изазове природне,
друштвене, историјске, економске, политичке, моралне и
уопште културне средине. Ако се утврди релативно посто
јан начин на који народ одговара на изазове спољашњег или
унутрашњег света, онда је тај предвидљив7 одговор на иза
зов оно што би назвали његовим колективним идентитетом.
А видећемо да је он садржан у крајностима, тако да све што
неко о нама каже, неће бити далеко од истине. При томе би
се сигурно могли препознати међу другим народима, код ко
јих су крајности нешто мање изражене. Чувени психолог је
у праву када тврди да се сваки национални карактер састо
ји од супротности.8 Казимјеж Брандис би додао да истори
ја сваког народа има своју светлост и свој мрак.9 Фридрих
Ниче би ове мисли заоблио на свој начин рекавши да сваки
народ говори својим језиком добра и зла.
Срби су народ који је стално на путу да изгради свој трајни
културни образац, али га спољашње промене и неприлике у
томе веома спречавају. За стварање трајног културног обра
сца нужни су стабилни друштвени и културни услови, од
носно стабилне друштвене и културне установе, а њих баш
наш народ тешко ствара и одржава, па на неки начин себе
осуђује на увек нови почетак. Друштвене и културне уста
нове су гаранција развоја, стабилности, сигурности, пред
видљивости и идентитета – а њих током историје углавном
није било.10 Ово нам говори да опрезно закључујемо, јер се
често тврди да ако припадници једног народа живе у две
или више различитих култура, да онда стичу менталитет (то
јест душевна и духовна обележја) тих култура. Јевреји, Ро
ми, па и Срби, нису постали други народ, јер су читаве своје
историје гајили своју веру, језик, историју, традицију, оби
чаје, обреде, вредности, норме, свест о својој судбини итд.
Према томе, из искуства јеврејског, ромског, па и српског
народа, знамо да је могуће очувати, бранити и одбранити
свој културни идентитет у веома променљивим и најчешће
несрећним околностима. У понашању, мишљењу и осећању
7 Предвиђање „златно руно једне врсте друштвене науке”, Ападурај, А.
(2011) Култура и глобализација, Београд: XX век, стр. 77.
8 Шире: Ериксон, Е. Х. (1976) Омладина, криза, идентификација, Тито
град: Побједа.
9 Брандис, К. (1988) Варшавске бележнице, Београд: Просвета
10 Видети о овоме: Јовановић, Б. (1992) Карактерологија Срба, Београд:
Научна књига.
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готово сваког појединца могу се отчитати друштвено и кул
турно усвојене и препознатљиве вредности, норме и прави
ла, или одбијање да се све то прихвати, ако долази из стране
културе.
Јевреји и Роми, током готово целе своје историје, нису има
ли свог сталног места у простору, свога тла под ногама,
већ су били расејани по целом свету, живећи са другим ет
ничким групама на истом тлу, а ипак се јасно разликују од
других народа и имају свој идентитет. Језички стручњаци
истичу да „Јеврејин значи онај који пролази”, нема сталног
места боравка. Јевреји су народ способан за патњу и жртву.
Они су својом вером и начином опстанка у негостољуби
вом свету, створили традицију страдања и надања. То је је
динствен пример у људској повести који говори о томе како
вера може да уједини и победи, како вера спасава од духов
не смрти, упркос свим несрећама којима су били изложени.
Хајнрих Хајне је Библију назвао „покретном домовином”
јеврејског народа, који све до 1948. није имао стално место
под сунцем.11
Мали народ, „народ књиге”, који је током своје историје
био прогањан, тучен, мучен и убијан. То номадско племе,
то Аврамово семе, ипак се одржало међу другим народима
и њиховим културама, чувајући своју културу која га одувек
вуче према висинама и дубинама духа: вертикали у васеље
ни и поносу у души! Овде је главна заповест – живети и
преживети. „Бити жив, само жив бити, све до краја” – како
је то увидео Борис Пастернак, истичући кључну вредност
јеврејског погледа на свет. „Тора је њихова тери-тора.”12
Иако су били распршени по целом свету, они нису изгубили
осећање свога јединства, упркос немању свога тла и своје
централне управе. Одржала их је вера о себи као изабра
ном народу, што значи да су у свим могућим условима са
чували своју различитост, поштујући колико се год могло
вредности, норме и правила своје верске традиције. Њихова
способност прилагођавања условима места и времена ни
је била ствар њиховог избора, већ по правилу ствар нужде.
Живели су парадоксалну ситуацију: затворени у свој гето и
некако отворени за додире са светом у који их је судбина ба
цила, преузимајући од окружења оно што им је одговарало
11 „Исусова судбина је лично представљање јеврејске судбине” (Конрад,
Ђ. (2001) Невидљиви глас, Нови Сад: Стилос, стр. 49). Колективна суд
бина прешла је у лични доживљај – сваки појединац од свога искуства
прави причу и ствара лични идентитет!
12 Гачев, Г. (2011) Менталитети народа света, Београд: Логос – Службе
ни гласник, стр. 283.
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и чувајући оно што нису хтели да деле. Јеврејски идентитет,
кажем, сачињен је од страдања и надања. Историја тога на
рода је пут по мукама, „навлачење на себе свих пораза... Тај
народ нема лаког доступа животу, није у слози са животом
– и зато постаје култура.”13
Нема сумње да се народи сусрећу и размењују своје дарове,
али у својој суштини сваки народ обично остаје оно што
јест, чува своје језгро повезано са начином мишљења, веро
вања и делања – боље упознаје своју културу кроз спознају
других култура! Ипак, парадоксална је судбина јеврејског
народа. Када су, иако распршени по целом свету, живели у
миру и лагодно, били су склони да се асимилују у пригод
на друштва. Ако су се, дакле, нашли у неком иоле отворе
нијем и либералном окружењу, образовани и виши кругови
јеврејске заједнице лакше су се интегрисали и доприносили
развоју животне околине, при чему су, мало помало, губили
своју посебност, сећање, и заборављали свој језик. Чуо сам
у Јерусалиму причу како је Израел једина земља у свету где
деца уче своје родитеље да говоре матерњи језик. Када им
је претила животна опасност, тада су се сетили сами себе,
свога рода и порода, што је и довело до тога да оснују своју
државу, трајно боравиште.14
Роми су, колико знам, једини народ који не осећа потребу да
ограничи животни простор и да га веже за свој идентитет:
народ који током читаве своје историје путује од немила до
недрага, чувајући свој језик, обичаје и културу. Како се пре
лазе све границе, о томе може да нам исприча занимљиву
причу овај скитнички народ. Као да нема тла „где би им но
ге могле наћи одмора”. Момо Капор прича да су се једном
приликом у време невремена, кише и снега, Роми склонили
у напуштен тунел, кроз који је некад пролазила ускотрачна
пруга – Ћиро. „Тако су имали кров над главом и осећај да су
на путу.” То је једини народ који никада и нигде није иста
као захтев за оснивањем своје државе или захтев за аутоно
мијом. Тај народ, навикао на беду и патњу, ипак је успео да
преживи све вође и њихове системе, све глади и љуте зиме,
борећи се за опстанак у суровом свету. То је народ који не
може да залута, јер и нема правог пута којим би се кретао:
којим год путем пошао, зна да не води у добром смеру! На
викао је да сигурно корача несигурним путем, уз половичан
добитак.
Последице сусрета култура могу да се мере променама уну
тар сваке културе. Али, како видимо има и отпора усвајању
13 Гомбрович, В. (2012) Дневник, Београд: Службени гласник, стр. 125.
14 Гачев, Г. нав. дело, стр. 295.
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туђе културе. Као изразит пример може се још навести ами
шка секта у САД, у Пенсилванији, која је одолела чувеном
„лонцу за топлење” („melting pot”) и очувала свој културни
образац односно свој идентитет, не дозвољавајући премоћ
ној култури да је асимилује, што се очигледно види по од
бацивању готово свих технолошких изума као што су радио,
телевизија, рачунари, интернет итд.
Наравно, има и обрнутих случајева. Американци различи
тог порекла стекли су многе упадљиво сличне културне од
лике... То је оно што се назива американизација. „Испред ка
пија Фордове фабрике постављен је џиновски лонац у који
су улазиле групе живописно обучених имиграната, играјући
и певајући своје народне песме. С друге стране лонца из
лазила је колона Американаца који су сви били слично об
учени у савремену стандардну одећу и певали националну
химну. Кад су сви имигранти изашли из лонца у којему су
претопљени у Американце, тарантеле и полке су коначно за
мукле и могло се чути само како се подиже америчка застава
са звездицама.”15
Улаз у неку културу остаје затворен све док немамо у рукама
кључ разумевања њеног искуства – културни образац. Шта
је културни образац? То је препознатљив начин на који чла
нови једне заједнице осећају, верују, вреднују, мисле и делују.
Обрасци културе су релативно стабилни и углавном масов
но прихваћени облици веровања, мишљења и делања осо
бени за неку заједницу. Ако се неки појединци не уклапају
у те обрасце, онда је то први знак стварања алтернативног
обрасца.
Људи верују, мисле и делују у складу са својим културним
обрасцем, кога и не морају бити свесни. Они га постају све
сни у додиру са културним обрасцем који се оштро разли
кује од њиховог! Културни образац је отпоран на промену.
Остаје чврст без обзира на спољашње притиске и унутра
шње потресе! Људи дају одговор на изазове природне и
друштвене средине у складу са својим културним обра
сцем, који је обично установљен. Установа је „спољашњи
омотач” културног обрасца и стоји као брана против аномие
и општег нереда, контролишући кључне облике живота у
заједници: она спречава сукобе и ради на очувању статуса
кво. Тако се показује да је културни образац уједно и систем
забрана изражених углавном у језику, јер је језик културна
установа! У нормативном језику културног обрасца, у њего
вим обичајним, верским, моралним, правним итд. облици
ма, означене су границе за мишљење и понашање.
15 Бела, Р. Н. (2003) Погажен завет, Београд: XX век, стр. 128.
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Тешко је створити културу као систем или тзв. образац кул
туре у условима етничког, верског, језичког, политичког, мо
ралног и сваког другог отпора и мешања свега и свачега.
Кад је реч о друштвеном карактеру и културном обрасцу,
морају се у анализу увести сви облици емоционалног, ду
ховног и практичног живота народа: религија, систем вред
ности и норми, уметничко стварање, наука, политика, при
вреда, обичаји и видови забаве и сна! Слободан Јовановић
је писао: „Само кроз овако укупно и усклађено разумевање
света и живота човек долази до унутрашњега мира и равно
теже“.16 Њега је више занимао културни и морални од на
ционалног и политичког обрасца: први имају више дубине,
други више оштрине!
Културни образац своди многа значења на нека основна и
разумљива члановима заједнице. Људи се понашају у скла
ду са културним обрасцима, то јест „историјски створеним
системима значења” који уносе ред и смисао у живот пре
пун других могућности. „Нагон да се искуству да смисао,
да му се да форма и да се оно уреди очигледно је стваран и
принудан као и обичније биолошке потребе.”17 Зато се разу
мевање обрасца смешта у средиште друштвених искустава.
Образац се повезује са заједничким значењима која се нала
зе у емоционалном, рационалном и делатном пољу: на крају
крајева, ипак су то друштвено условљена значења, што се
види по томе да је реч о сређеном склопу значења а не хао
тичној маси. У заједничком обрасцу измирене су готово све
разлике, као што се под црквеним звоном духовно уједињу
је оно што је друштвено разједињено: склад речи, мисли и
дела!
Ако човек открије, створи и наметне ред свету око себе и
у себи, онда он не оставља места нереду, неизвесности и
случајности, савладава страх од изненађења и непознатог. У
сређеном или уређеном свету, спољашњем и унутрашњем,
човек се осећа сигурније. Зато се обликује културни образац
као одбрана од нереда, јер смањује поље сумње и неодређе
ности. Неред показује одсуство духа, отуда у свету културе
нема места нереду. Јер у нереду се не може мислити, неред
се не може учити, у нереду се не може предвиђати, у нереду
се не може планирати, у нереду се не може живети. Додуше,
и неред се може наћи у искуству, али га теорија не подно
си: логика не трпи неред! Неред угрожава свесни живот у

16 Јовановић, С. (2009) Културни образац, Београд: Стубови културе,
стр. 42.
17 Герц, К. (1998) Тумачење култура 1, Београд: XX век, стр. 195.
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самом корену. Наша реч об-ред садржи у себи ред, јер ђаво
је „онај ко уноси неред”.
Рут Бенедикт разликује дионизијски и аполонијски образац,
што су уствари идеални типови, створени за потребе чисте
анализе, док су у стварном искуству они у извесној мери
измешани. У сваки од ова два обрасца уклапа се одређен
тип личности. Аполонијски и дионизијски тип, два корени
то различита типа личности, „алтернативни начини живота
одабрани из универзалног лука расположивих могућности,
које уједињује једна метафора”.18 Ова два типа личности го
тово да се поклапају са појмовним паром женско мушко, на
гон норма, срце разум, природа култура.
Дионизијски тип личности је емоционалан, топао, разобру
чен, не трпи ограничења, лако пада у стање транса, екстазе,
мистике, претерује у свему, настоји да доживи занос, јури за
необичним искуствима, има осећање опијености, радости,
лудости, на све спреман, лакоуман, лаковеран, нагонски, ди
вљи, чулан, еротски, узбудљив, страствен, интуитиван.19
Дионис је био бог вина, разузданости, уживања, распојаса
ности, плодности, оргијања, сирове природе. Појављивао се
у животињском облику, као бик и јарац. Познате су диони
зијске мистерије које су због разврата биле забрањене.
Аполонијски тип личности је уравнотежен, влада собом у
свим не/приликама, има меру у свему, обожава златну сре
дину, све унапред промисли и прорачуна, придржава се оби
чајних, моралних, правних, верских и других норми, све
стан последица својих речи и дела, разуман.20
Ред, поредак и закон јесу деца разума; неред, збрка и беза
коње јесу пород нагона: аполонијско и дионизијско начело
у вечном спору! Тип личности зависи од типа културе, то
јест од надмоћног културног обрасца. Зато културна ан
тропологија истражује човека у оквиру одређене културе:
она се заправо бави културним обрасцима уочавајући међу
њима значајне разлике. Када се упореде разнолике културе,
односно њихове идеје, веровања, вредности, норме, симбо
ли, искуства, језици, установе, положај и личности, онда се
18 Герц, К. (2010) Антрополог као писац, Београд: XX век, стр. 129.
19 Шире: Бенедикт, Р. (1976) Обрасци културе, Београд: Просвета, стр.
104, 105.
20 Бенедикт, Р. нав. дело, стр. 73. и даље. Такођер видети: Трилинг, Л.
(1990) Искреност и аутентичност, Београд: Нолит , стр. 79. Аполон је
бог просвећења, разборитости и проницљивости. Он је и бог исцелења и
благостања. Водио је Грке у тешким временима великих промена и пре
вирања у њиховој историји када су, као у наше време, породица и стара
стабилност почеле да пропадају” (Ведерил, Р. (2005) Колапс културе,
Београд: Клио, стр. 38).
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показује да свака култура има свој посебан дух: суштина
човека је оно што од њега начини његова култура! Свака
поједина култура дефинише човека и нуди културни иден
титет: свако одређење идентитета је ствар дате културе!
Према томе, о човеку можемо говорити само у неком типу
културе, јер изван одређене културе он није човек. Поједи
нац постаје личност тек у одређеној култури.
Тако Рут Бенедикт21 упозорава да се у сваком друштву де
ца социјализују (васпитају и образују) у складу са вредно
сним системом и нормама дате културе. У једном друштву
убиство се сматра смртним грехом, а у другом је мањи грех
убити човека него учинити погрешан корак у светом обреду.
У једном друштву жена се тешко одлучује да се уда за убицу,
а у другом је убиство (најмање троструко) услов за брак: са
мо убица може бити отац, јер ако није убио није ни отац, док
се мајка детета у том случају сматра блудницом. Убица је
доказао да је способан за живот, јер да се није показао јачим,
не би ни убио тројицу. – У једној заједници убиство захте
ва крвну освету, у другом породица убијеног може усвојити
убицу да попуни губитак, док жена убијеног сада постаје
жена убице – можда је ово највећа освета убици ако је жена
изродила много деце.
Углед у једном друштву постиже се згртањем богатства, у
другом расипањем или уништавањем муком стечене имови
не, да би се избегли сукоби око расподеле вишка производа.
Негде се углед мери понижењем другог, а негде његовим уз
вишењем. Негде се политички противник уклони убиством,
негде губитком на изборима, негде подмићивањем, а поне
где протеривањем, а понегде (као у меланезијском друштву)
противницима се поклања огромно богатство које они никад
не могу да узврате, а то је управо највеће могуће понижење:
то је систем свечане размене поклона у вези са угледом.22
Људи живе у различитим културама и за сваку је потребан
други кључ да бисмо у њу ушли и разумели је изнутра. Јер
оно што нам изгледа истоветно ако посматрамо споља може
бити посве различито ако се разуме изнутра. Клифорд Герц,
амерички културни антрополог, упозорава да неки тик може
да представља само пуки део телесног понашања (дакле не
свесног), али може да значи и намигивање. За посматрача са
стране између ове две појаве нема разлике, али за учеснике
у некој животној ситуацији постоји значајна разлика. Слич
ни примери могу се наводити кад је реч о смеху, климању
21 Бенедикт, Р. (1976) Обрасци културе, Београд: Просвета, стр. 272.
22 Шире о овоме: Хамилтон, М. (2003) Социологија религије, Београд:
Клио, стр. 180.
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главом итд. Да би се разумело мишљење, веровање и пона
шање припадника неке културе мора се упознати у првом
реду вредносни систем и норме те културе, јер од овога за
висе сви облици испољавања те културе, вербални и невер
бални.23 Културна антропологија усмерила је сву пажњу на
уочавање разлика међу културама, али јој измиче поглед на
сличности. Јер, ако би културе биле посве различите, он
да нема начина да се припадници тих култура међусобно
разумеју: разумевање подразумева да имају нешто слично,
нешто заједничко, макар то били заједнички проблеми или
заједничке особине. Разлике од културе до културе толико
боду очи да просто замагљују и поништавају битне слич
ности између култура: у стварности делујемо тако као да је
реч о потпуно затвореним културним системима који немају
ништа заједничко. Културна антропологија слави разлике
међу културама: у култури се може славити само разно
ликост, различитост. Али разлика има много, а сличности
мало, премда су сличности важније од разлика с обзиром на
могућност комуникације међу културама.
Наш светски познати и признати антропогеограф и етнопси
холог Јован Цвијић у свом делу Балканско полуострво и ју
жнословенске земље разликује три душевно-духовна типа:
динарски, централни и панонски (али је овај веома сличан
динарском, па се заправо може говорити о два типа). Он ис
тиче, да три четвртине српског становништва чини динарски
тип (лички, шумадијски, босански). Обележја овог типа су:
осећање солидарности, националне свести, правде, слободе,
али и са друге стране силовитост, пргавост, ирационалност.
Он додаје склоност овог типа мистицизму и аскетизму, им
провизацији, несталности, несистематичности, тугаљиво
сти. Иначе овај тип је жива и окретна духа, богате маште и
осећања, тако да борави у двострукој стварности. Због сво
јих војничких способности и сналажљивости, он слави култ
предака, при чему је склон и испразном говору. Централни
тип је реалистичан, прилагодљив, покоран, послушан, по
низан, морално несигуран, практичан, смотрен, прорачун
љив, подмукао, чулан. У његовој души и духу осећа се ста
рословенски, пагански и турско-византијски утицај.
Динарски и централни тип само су две стране истог духов
ног и душевног склопа: они могу да постоје и стварно посто
је не само у народу, него и у сваком поједином члану тога
народа! Сировост, пргавост и ирационалност постоје упоре
до са смиреношћу, пристанку на послушност ауторитету и
23 Шире о овоме: Герц, К. (1998) Тумачење култура 1–2, Београд: XX век;
Герц, К. (2010) Антрополог као писац, Београд: XX век.
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рационалношћу. Ова супротна обележја творе карактерно и
ментално јединство, као што идеја рода уједињује женско и
мушко у једну духовну личност („Муж и жена заједно чине
човека”). Наоко изгледа да је ово неки поцепани („подељена
личност”), противречни и нелогични тип, али ако се дубље
промисли онда се мора рећи: узалудан је напредак у чисто
рационалном сазнању, ако оно изгуби свако осећање за ле
по, добро и свето. Осећање је размишљање без мисли, ужи
вљавање, разумевање.
А кад се зна и оно на шта је први упозорио Владимир Вел
мар Јанковић о прелазничком менталитету, онда је јасно да
није могуће створити социјални интегритет и духовни иден
титет у друштву у коме живе и делују групе са најразличи
тијим националним, класним, сталешким, провинцијалним,
образовним и васпитним менталитетом... „И шта да остави
од старога а у чему да се усагласи са новим“ – вели он. „У
том прелазном стању људи су способни да уситне и најве
ће подвиге, да прокоцкају и најдубља уверења, да се за ноћ
окрену за читав круг, и да истога дана неколико пута осете
напоредо у себи и рајетина и хајдука, и победника и неспо
собног, и јунака и полтрона, јаког и слабог, револуционара
и циника, заинтересованог и скептика, Србина и гада, Југо
словена и наказу колонијалну... и да постану сами за себе
загонетка која од свог решења бежи... Прелазни људи немају
ни много заслуга ни много кривица што су такви.”24
Владимир Велмар Јанковић наставља: „Баш због тога пре
лазништва, ту не може бити коначне мере, коначног свр
ставања... У њима се одиграва права драма прелазничког...
у њима се роје опреке Истока-Запада, Балкана-Еуропе, су
протности националног и социјалног, демократског и анти
демократског, мрачно наше и светло наше, кобно и наивно,
препредено и простосрдачно, ропско и напредно. У њима
су револуција и мир, на изукрштаним стазама душе, живи и
напоредни.”25 Једини прави пут из овог неподношљиво про
тивречног стања јесте повратак себи, на своје боље ја, на
своју савест, на бога у себи и његове захтеве – не дати да бог
умре у човеку.
Овај сложени тип је последица сложених балканских исто
ријских процеса и плод супротстављених интереса разних
заједница и култура, које су овде укрштале не само своје
24 Наведено према: Јовановић, Б. (1992) Карактерологија Срба, Београд:
Научна књига, стр. 223.
25 Јовановић, Б. нав. дело, стр. 224 и даље. Зар наш митски јунак, Кра
љевић Марко, није био подељена личност: у исто време турски вазал и
борац протв турског јарма?
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вредности и норме, него и своје ножеве и мачеве. Релативна
сталност ових обележја током времена може се објаснити и
разумети трајношћу структура које га условљавају: патри
јархална породица, тоталитарни систем, затвореност итд.
Ауторитарност, деструктивност, предрасуде, стереотипи
итд. нису резервисана обележја само за старе заједнице, већ
изразита обележја и савремених друштава. Зато је Бруно Бе
телхајм, у малом али лепом спису Симболичне ране, нашао
за сходно да упозори читаоца: „Стога се моја књига не од
носи на примитивног човека (појам који ми није потребан)
већ на примитивно у човеку (што ме веома интересује).”26
Може се говорити о међусобној зависности структуре дру
штва и структуре личности, односно културе друштва и кул
туре личности. Два типа карактера и менталитета, динарски
и централни, само су тзв. идеални типови, створени у сврху
анализе, док је у стварности реч о преовлађујућем друштве
ном карактеру и друштвеном идентитету. Владимир Велмар
Јанковић потврђује: „Два и три човека живе напоредо у јед
ном те истом... Смеша чудновата, неканалисана. Човек се
од тога самог себе плаши.”
Људско биће има висок степен пластичности и еластично
сти у прилагођавању на природну и друштвену средину, али
се ове склоности обично једнострано испоље. Човек се рађа
генетски свестран,27 али га друштво и култура чине једно
страним: генетички су дате многе могућности, друштвено
и културно остваре се само неке. „Стећи ћемо реалистич
нију веру у друштво будемо ли као основу за наду и нову
основу за трпељивост прихватили упоредне и једнако вред
не обрасце живота што их је човечанство израдило за себе
од сировог материјала живота.”28 Основни смисао културне
антропологије јесте да омогући разумевање разлика међу
људима који припадају различитим културним системима.
Разлике између култура лакше се прихватају него разлике
унутар сваке од њих.
Истраживачи друштвеног карактера наших људи слажу се у
оцени: наши људи воле правду, али не поштују правни по
редак;29 бистри су, али своју мисао ретко домисле до краја;30
26 Бетелхајм, Б. (1979) Симболичне ране, Београд: Вук Караџић
27 Блез Паскал: „Колико природа у човековој природи”.
28 Benedict, R. (1959) Patterns od Culture, London: Houghton Mifflin, p. 278.
29 Јован Цвијић у свом делу Балканско полуострво и јужнословенске зе
мље, каже: „Људи динарског типа су често необуздане природе и не мо
гу лако да поднесу чак и ситне неправде”.
30 „Такав је „наш човек”, онај прави. Не мисли много ни истрајно. Али чим
успе да скрпи некако једну мисао у глави прва му је брига не да ту мисао
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теже слободи, али знају и погнути главе;31 пуни су љубави
према ближњем, али им она није прешла у осећање дужно
сти; брзо се одушеве за неку ствар, али још брже охладе –
велики у обећањима, слаби у остварењима;32 окупе се у не
кој важној прилици, али се ни у чему не могу сложити; пуна
су им уста слоге и јединства, а на сваком кораку се споре и
деле, па су деобе и сеобе две речи у које стане цела њихова
историја; сложе се само понекад, а и то под притиском спо
љашње опасности;33 нису лењи, али је очигледан недостатак
дисциплине у раду;34 имају духа, али су и непромишљени;
прво нешто учине, а онда мисле о последицама;35 радују се
свом успеху, али завиде првом суседу бољем од њих; више
отаљавају посао, него што га савесно организују; ништа ду
го не раде, и зато ништа дуго не памте;36 више се довијају
разрађује, проверава и упоређује критички са оним што други људи о
истој ствари мисле, него да своју мисао прогласи за једино тачну и је
дино праву, а одмах затим да између ње и сваке туђе мисли ископа што
дубљи ров презира, мржње и борбе до истраге. У тој борби они понекад
показују људождерску ревност на речи и дела... Мисли и речи ових људи
остају недовршене, јер су у корену засечене... Срећа је што у нас има до
ста и таквих који су друкчији и који нису прави „наши људи” (Андрић,
И. (2005) Знакови поред пута 1 и 2, Београд: Народна књига и Политика,
стр. 163, 164. и 121).
31 Неко рече: „Друштвено се уређење темељи на свести народа о својој
немоћи”.
32 Иво Андрић наставља: „Напротив, после првог заноса, он напушта де
ло, враћа се до његовог извора, мути га мишљу и погледом, затим сило
вито прелеће цео будући, неостварени и тек замишљени ток дела, анти
ципира га, па се онда опет враћа на тачку на којој се дело налази у том
тренутку свог природног развоја.”
33 Ово је потврђено небројено пута у искуству, али и у научним истражи
вањима.
34 Неефикасност човека динарског типа... Тиме хоћу да кажем: „Његова
урођена неспособност да лепо и храбро започето дело доследно и до
стојно приведе крају” (Андрић, И. (2005) Знакови поред пута 1 и 2, Бе
оград: Народна књига и Политика, стр. 172).
35 „Покрећу акције, али без моћи и снаге да контролишу последице. Зато
су више пловили у облацима, него додиривали стварност” (Андрић, И.
(2005) Знакови поред пута 1 и 2, Београд: Народна књига и Политика,
стр. 166).
36 Ако један народ заборавља свога бога, своју веру, свој језик и писмо,
своју историју и традицију, своје тле на коме леже његови преци, своју
културу, онда се може говорити о забораву самог себе, свога идентитета,
укратко, о искорењености. А како се друкчије може стећи увид у душев
ни и духовни склоп једног народа ако не познавањем његовог језика
и писма, историје и традиције, вере и културе оличене и заокружене
у његовом погледу на свет. Чисту савест има само онај ко се не сећа,
ко заборавља: „површна игра самозаборава!”. Иво Андрић даље вели:
„Светити се животу – заборавом... Животна снага једног човека мери
се, поред осталог, и његовом способношћу заборављања” (Андрић, И.
(2005) Знакови поред пута 1 и 2, Београд: Народна књига и Политика,
стр. 52 и 10).
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но што трезвено упознају и процене чињенице; и кад воде
разговор то је више раздражљиво и пргаво лично истицање,
надметање и подваљивање него опрезна анализа ствари о
којој говоре;37 имају духовне снаге, али је не користе на пра
ви начин; тешко се рационално организују, зато им је село,
племе и породица највиши облик уређења;38 воле да живе
на своју руку, али су склони и ауторитарном мишљењу и
делању; историјски се уздају у се и у своје кљусе, зато ни
су развили више и културније додире са другим светом;39
више се ослањају на снагу и лукавство, тако да су и данас
остали прости и неписмени;40 више вере полажу у вође не
го у законе, зато и данас подносе невоље;41 више их брине
37 „Ови сујетни јужњаци док разговарају с вама гледају вам право у очи,
али не стога што желе да схвате вас и вашу мисао, него зато што је за
њих ваш поглед огледало у коме траже потврду свога мишљења и слику
сопствене величине... Јер наши људи су, у већини, људи једне стране”
(Андрић, И. (2005) Знакови поред пута 1 и 2, Београд: Народна књига
и Политика, стр. 129 и 100). Не питају за узроке догађаја, занима их ко
је кривац. Пред таквим људима „затворите се као цвет који склапа ла
тице, тражите спасење у сну и ћутању, и чекајте да поново сване дан”
(Андрић, И. (2005) Знакови поред пута 1 и 2, Београд: Народна књига и
Политика, стр. 166).
38 Јован Цвијић истиче да је целокупно динарско становништво (право
славно, католичко и муслиманско) патријархално и да живи патријар
халним животом, отпорним на стране утицаје и културе.
39 Народна песма говори: „Нада нема права ни у кога, до у бога и у своје
руке”.
40 Прве српске књиге објављене су изван Србије. „У нас је било полити
чара, и то знаменитих, који по култури нису стајали високо, и којима
се то рачунало у заслугу, као знак да нису изгубили везу са народом“
– писао је Слободан Јовановић (Јовановић, С. (2009) Културни образац,
Београд: Стубови културе, стр. 41, 42, 49. и даље). Српски владар и го
сподар Милош Обреновић није знао ни да чита ни да пише, а био је узор
своме народу. Он је чак забранио употребу Вуковог правописа у Србији
1832. године. „И Милошу то није било довољно; он Вуку нуди новац да
не пише – да престане да пише! Док по свету владари плаћају златом пе
снике, композиторе и сликаре да им створе дела по којима ће се памтити
њихова владавина, у земљи Србији владар жели да плати – нуди паре
Вуку да не пише, јер је он – Вук Стефановић Караџић, по Милошевом
опису за Вуков пасош „у младости козар а сада списатељ српске грама
тике; уста су му – као чарапин почетак. Тако говори неписмени владар
о најписменијем поданику. Тако је то са културом било и тако је остало
до дана данашњег.” (Ковачевић, Д. (18. септембар, 2013) Политика, стр.
13).
41 Вук Стефановић Караџић истиче да је, на пример, Карађорђе узимао
правду у своје руке и судио по кратком поступку, како ближњим тако и
даљњим. То исто чинио је и књаз Милош Обреновић, што само сведочи
о одсуству вишег културног обрасца. Прве српске књиге објављене су
изван Србије, у Бечу, ако се не варам. Вук Караџић, тај поуздани све
док истине, наводи податке о мржњи власти према ученим људима у
време владавине кнеза Милоша, када су се чули гласови у тадашњем
правитељству да нашем народу не требају школе, јер су учени људи не
згодни критичари сваке ауторитарне владавине. Милосав Лаповац јавно
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тренутни интерес него дугорочни развој; има и умних глава,
али је највише оних што су стали на пола пута;42 умеју да
буду храбри и ратнички расположени, али успехе у биткама
нису успели да искористе за себе;43 угостиће и непознатог и
странца, али ће га по одласку оговарати првом приликом;44
отворени и драги, али површни до зла бога; умеју да се ра
дују, али више уживају да плачу над судбином;45 од мало до
гађаја праве историју и мит, али уверљив и леп за уво; према
својим сународницима осећају неки родбински однос, тако
да се одмах називају браћом и сестрама; штеде благо, а кад
се распале спремни су да га немилице троше; углавном су
православне вере, али је њихова вера прожета и старијим
облицима веровања и обреда (анимизам, култ предака, славе
итд);46 више везани за старо, него отворени за ново, остали
су некако на пола пута; верују и у судбину, али умеју и да је
вешто избегну; имају осећај за ближње, али се чини да више
пажње и бриге посвећују мртвима него живима;47 поуздање
је предлагао да се побију сви који знају читати и писати. По Тихомиру
Ђорђевићу, од 25 000 Карађорђевих устаника 1804. године само један је
знао да чита и пише, а од 12 чланова Правитељствујућег совјета 1807.
године само двојица су знали да напишу своје име (о антиинтелектуа
лизму видети сјајан рад: Ј. Тркуља (2013) Остракизам интелектуалаца у
Србији, Књижевност бр. 1, стр. 116–136).
42 Јован Цвијић истиче да је динарски духовни тип осетљив и досетљив,
брзо мисли и још брже хита ка закључку – тупавих готово нема. „Нај
већи број такозваних даровитих давао је до сада мале резултате. Махом
не разраде послове (не само на делу већ и у мислима) до крајњих кон
секвенција. Врло ретко ураде штогод потпуно. Често мисле да је исто
видети или осетити и извршити. Има, дакле, доста површних.”
43 Јован Цвијић говори о посведоченим војничким особинама динарског
типа: виолентни, силни, огњевити, бахати – „јарост може доспети до
белог усијања”.
44 Иво Андрић истиче да нашу гостољубивост странци истичу као нашу
слабост. „Ако сте према њему пажљиви, он ту пажњу прима као нешто
што му с правом припада, што му ви дугујете” (Андрић, И. (2005) Зна
кови поред пута 2, Београд: Народна књига и Политика, стр. 165).
45 Јован Цвијић истиче да је за динарски тип особена племенита, историј
ска, динарска туга. „Монотони и тужни тонови гусала потпуно се слажу
са народном душом када она обнавља успомене из историје, пуне патњи
и понижавања”. Вељко Петровић додаје: „Ово је земља пијанки и плача,
ово је земља где се много сања”.
46 Динарски типови су склони тајновитом, бајковитом, сноликом – ми
стичној логици.
47 Више пажње поклањају мртвим прецима него што истински брину о
живим сународницима. „Сваки динарски сељак сматра националне ју
наке својим прецима” (Јован Цвијић). Живи дух тражи претке у мртвим
херојима. „Ако мислимо... да смо ближе мртвима које смо волели него
живима, то је зато што нас они више не оспоравају и што смо, убудуће,
слободни да их сањамо по свом нахођењу. Таква побожност је сасвим
близу безбожности” (Мерло-Понти, М. (2009) Похвала филозофији и
други огледи, Нови Сад и Сремски Карловци: Издавачка књижница Зо
рана Стојановића, стр. 58).
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је њихово у несразмери са њиховим могућностима, способ
ностима и знањем; ма где били, они певају о косовском боју
и сањају национални сан; због тога су спремни да се одричу,
а ни жртве им нису стране; ослањају се на лично искуство,
али су склони брзом уопштавању; колико прецењују себе,
толико потцењују све око себе; воле да владају, али су не
моћни да владају собом;48 траже истину, али су искључиви
преко сваке мере; свет их више зна по убиствима владара
него по културним открићима; стално се позивају на херој
ску прошлост, али је ретко ко познаје и истински разуме; по
некад су могли избећи невоље, али је у њих превагнуо пркос
и инат („динарски тип”).49
Наш политички антрополог Чедомир Чупић сматра да је ово
типична карактерологија и психологија граничара: они су
живели на граници римског и византијског царства, затим
на граници отоманског и аустроугарског царства, на крају на
граници западног и источног блока. Кад је реч о вери, он је
био такође граничар: игром случаја или судбине он је задо
јен двема верама, паганском и хришћанском, које су у стал
ном спору, што се симболизује у ђаволу и богу. Овде су у
неком напетом односу православно-византијска, католичкоримска и исламско-оријентална култура које се у индивиду
алној свести манифестују у облику сукоба унутар личности.
Јован Цвијић би рекао: „Нашу кућу саградили смо насред
пута”. И наше ја стоји на стражи.
Још једном истичем: ако се на овим нашим просторима све
догађа у крајностима, онда је и мишљење у крајностима по
све уобичајена појава. Као последица подела и припадно
сти супротним странама и странкама, нестало је заједничког
поља разумевања: чак је језик тако страшно осакаћен да не
омогућава усаглашеност и разумевање. У нас су политичке
странке и њихове вође у сталној свађи и тако спречавају или
отежавају интеграцију друштва: ово друштво је у свађи са
самим собом, лудница коју социолози зову друштвом. По
јединац чији је дух заробљен или окован појмовима своје
нације, вере, странке итд. доказује да није кадар да мисли на
48 Он не позна себе, уверен да зна друге; он нема мере ни у чему, премда
очекује примерено понашање према њему; он се покорава јачему, али
нема снаге да самога себе савлађује. „Само оном који није у стању да се
самом себи повинује, мора још посебно да се заповеда” (Хајдегер, М.
(2000) Шумски путеви, Београд: Плато, стр. 182).
49 „Наиме, читава српска историја је у знаку пркосне борбе против осваја
ча и окупатора, али и у знаку ината – пркоса ради пркоса – као негативне
последице такве историје” (Јовановић, Б. (2008) Пркос и инат, Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 14). Исидора Секулић је
приметила: „Балкан је једно велико гробље разних господарења и циви
лизација.”
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начин човека: њему недостаје она расудна моћ и могућност
уздизања до општег гледишта и осећања за универзалне
истине и вредности. Он се још није отворио за више облике
мишљења и шире начине живљења. Јер наш човек је склон
да сваку појаву види искривљену: или неприродно увећану
или неприродно умањену, само не каква она јесте. Напола
модеран, напола традиционалан. Та супротност у његовом
карактеру и менталитету можда је његов прави идентитет –
његов културни образац.
Свесни и несвесни слојеви менталитета дуго трају и спо
ро се мењају. Жак Ле Гоф вели: „Историја менталитета је
историја спорости у историји.” Менталитет се манифестује
у језику, говору, мишљењу, понашању, вредновању и дела
њу, како свесно тако и несвесно. У културном обрасцу на
шег народа истичу се три различита слоја: разум, осећање
и воља.50
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SOCIAL CHARACTER AND CULTURAL PATTERN
Abstract
This text considers the phenomena of social character and cultural
pattern through a line of paradoxal statements on the topic. Relying
on relevant antropological and philosophical world literature the author
has determined the subject of his research and has approached the study
of the social character of the Serbian people offering comprehensive
supporting antropological, ethnological and literary material.
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RELIGIOUS PLURALISM –
RELIGIOUS WARS
AND RELIGIOUS TOLERANCE
Abstract: One of the permanent paradoxes of human history is that
during several thousand years religious pluralism was one of the major
causes of conflicts and wars and a challenge for eventual religious
tolerance, which seemed to be just a well-wishing attempt (that could
not be permanently established, so far). Thus, one can follow two
lines – the history of religious conflicts and wars, and the history of
(religious) tolerance (or standpoints which advocate tolerance, in
particular religious tolerance). Although one can find examples of ideas
of tolerance in various times and cultures, one can also find religious
conflicts and wars repeating in various times and cultures, from very
ancient times, to present day.
Key words: Religious wars,
fundamentalism, multiculturalism

religious

tolerance,

pluralism,

In many (or most) cases conflicts, or wars, which had religious
excuses or labels, were not primarily motivated by religious
motifs or ideas, but were (actually) fight for power, or economic
benefits (although, in many cases, this was kept under the cover
of “higher”, religious goals, or labels). For this reason, someone
might try to classify pure religious wars (where motivation had no
other source), from religious wars which had also other motives.
However, it seems impossible – in actual cases – to clearly make
such division, because religion itself was intermingled with
power politics, economy, ethnicity, culture etc.
The second peculiar issue is that religious conflicts and wars
were:
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- sometimes inflicted within the same religious traditions
(Judaism, Christian, Muslim), related to some differences of
belief,
- and sometimes between different religions, or members
(nations, armies) of various religions.
The conflicts were lasting if the two sides had similar power, and
shorter if one side was inferior in worldly power. Of course, this
was also under heavy masks, since it was common (for the more
powerful side), to claim that power (or winning the battle) was
proof of Gods help to the right side.
In this paper we will mostly present the European history of
religious wars and religious tolerance, with few examples from
other cultures.

Reasons for religious wars – types of religious wars
The existence of religions, other than ours, seems to have been
a sort of challenge for the religiousness of every individual, and
for various groups, or states, which identified with one particular
religion.
History of Europe, or India, or any other part of the world point
to the same – that fanaticism, and tolerance were present in
various times, from ancient times.
There is an inherent paradox related with religiousness itself.
Almost all religions speak of peace, or forgiveness (peace of
mind, or peace between people), but at the same time religion
was one of the frequent excuses or reasons for wars, or limited
conflicts, in various times of history.
1) First case was the conflict between the ruler (pharaoh, king,
emperor) and the ecclesiastic order, or church establishment
(priests, monks). The conflict would start over the issue “who
is to be the boss?” – the ruler (head of the secular order), or
the ecclesiastics (head of the holy order). In addition, the
conflicts rose when the ruler wanted to be the boss of the holy
order as well, or vice versa. Examples can be found as far as
14th. c. BC., in Ancient Egypt (time of Akhenaton). In Europe,
in Christianity it starts during the iconoclasm period (conflict
over icons) in Byzantine (8th. c.), and in the Western Europe the
conflicts between kings and popes have their high tide between
1050–1300 – conflicts of emperor Henrik IV of Germany, with
the pope Gregory VII (1075–6), Friedrich Barbarossa with pope
Alexander III (round 1170), and Friedrich II, with Innocent III
(round 1200).
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2) Second type of religious war was between the members
of the same ethnic group, who belong to the same religion
(for example, Christianity), but to the various denominations
(sects, or churches). Into this category fall the extermination
of Bogumils in the Eastern Europe, and Albigenses in Western
Europe (12–13th c.), and wars between Catholics and Protestants
(16–17th c.).
3) Third type of religious war was between various ethnic
groups, religions, races, or states. Examples are Moorish (Arab)
conquests in the Mediterranean (including Spain) in the 8th
c., Crusades against Arabs (11–15th c.), Turkish invasion of
Europe (13–17th c.), reconquista in Spain (11–13th c.), colonial
expansion of European countries: Spain, France, Holland,
England (15–19th c.), which usually had as its “excuse”
converting the barbarians (pagans), or primitives to Christianity,
and–or civilized standards, etc.
Therefore, many local, continental, or intercontinental wars,
were at the same time religious wars, or had religious excuses
(fighting against “infidels”), beside other interests (fight for
power, plunder, and colonialism).

Religious war in the Old Testament
Approximately at the time of Akhenaton in Egypt (14th c. BC.),
in the Old Testament we are told that Moses fought a religious
war against the idolaters. During a period when Moses was a
bit longer absent on the Mount, a group of people asked Aaron
to make them a visible sign of God’s presence, which he did,
casting a golden bull–calf (after collecting gold from people).
God saw this, and was very angry and wanted to punish all
people (said Moses). In order to appease God, and save some
people, after coming back, Moses organized the punishing of the
idolaters. He organized an armed group and told them that they
have the God’s mandate to commit fratricide, and punish the
idolaters. They were very obedient and killed more then 3000
idolaters in a day.
Arm yourself, each of you, with his sword. Go through the camp,
from gate to gate, and back again. Each of you kill his brother,
his friend, his neighbor. The Levites obeyed, and about three
thousand people died that day (Exodus, 32: 27).
With this action, Moses set up a model for religious war, as
a holy cause, pleasing to God – which was later followed by
Christians, and Muslims, alike.
Today you have consecrated yourselves to the Lord completely,
because you have turned each against his own son and his own
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brother and so have this day brought a blessing upon yourselves
(Exodus, 32: 29).
It is interesting that much later (some 2000 years later) the issue
of using, or not using icons, was one the causes of fierce conflicts
in Byzantine times (the Iconoclastic controversy in the 8th c.).

Religious tolerance in India – 3rd c. BC.
Before managing to create a big empire in the 3rd c. BC.,
whose territory was close to the territory of contemporary
India, emperor Ashoka waged wars, similar to Constantine six
centuries later. Ashoka (reigned c. 265–238 BC), was the most
powerful emperor of the Maurya dynasty. Ashoka’s first years
were marked by slaughter of thousands of people during the
conquest of Kalinga. Having been exposed to the moral teachings
(dharma) of Buddhism – based on nonviolence and compassion
– Ashoka was moved to deep remorse for his actions. Therefore,
he later (circa 250 BC.) committed to benevolent actions, and
tried to create a supportive and tolerant society, including
religious tolerance.
The principles of his rule were exposed to the public in Edicts,
carved in stone. One of the Edicts deals with matters of religion.
In the text of the famous 12th Edict, we find principles of
religious tolerance.
The “king beloved of the gods” (Sanskrit: Priyadasi), honors
all forms of religious faith, whether professed by ascetics or
householders; he honors them with gifts and with manifold kinds
of reverence: but the beloved of the gods considers no gifts or
honor so much as the increase of the substance (of religion):––
his encouragement of the increase of the substance of all
religious belief is manifold. But the root of his (encouragement)
is this:  reverence for one’s own faith, and no reviling nor injury
of that of others. Let the reverence be shown in such and such
a manner as is suited to the difference of belief; as when it is
done in that manner, it augments our own faith, and benefits
that of others. Whoever acts otherwise injures his own religion,
and wrongs that of others; for he who in some way honors his
own religion, and reviles that of others, saying, having extended
to all our own belief, let us make it famous;––he who does
this throws difficulties in the way of his own religion: this, his
conduct, cannot be right. The duty of a person consists in respect
and service of others (Cunningham 1961: 125).
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Edict of Milan – 313. AD.
Fighting to gain power over the eastern and western part of
the Roman Empire, Constantine I (later, the Great) invaded
Italy in the year 312, and after a lightning campaign defeated
his brother–in–law Maxentius, near Rome. He then confirmed
an alliance that he had already entered into with Licinius:
Constantine became Western emperor, and Licinius shared the
East with his rival Maximinus.
Shortly after the defeat of Maxentius, Constantine met Licinius
at Mediolanum (modern Milan) to confirm a number of political
and dynastic arrangements. A product of this meeting has
become known as the Edict of Milan (in 313), which promoted
toleration to the Christians, and restitution of any personal
and corporate property that had been confiscated during the
persecutions. The Edict of Milan is an important document
(usually related to Constantine – but actually it was promoted
by him, and Licinius), because for the first time in European
history, it proposed religious tolerance in general.
When I, Constantine Augustus, as well as I, Licinius Augustus,
fortunately met near Mediolanurn (Milan), and were considering
everything that pertained to the public welfare and security,
we thought… that we might grant to the Christians and others
full authority to observe that religion which each preferred;
whence any Divinity whatsoever in the seat of the heavens
may be propitious and kindly disposed to us and all who are
placed under our rule.   And thus by this wholesome counsel
and most upright provision we thought to arrange that no one
whatsoever should be denied the opportunity to give his heart to
the observance of the Christian religion, or that religion which
he should think best for himself, so that the Supreme Deity, to
whose worship we freely yield our hearts) may show in all things
His usual favor and benevolence. (…)
…Any one of these who wishes to observe Christian religion may
do so freely and openly, without molestation. (…)  We have also
conceded to other religions the right of open and free observance
of their worship for the sake of the peace of our times, that each
one may have the free opportunity to worship as he pleases; this
regulation is made we that we may not seem to detract from any
dignity or any religion.
Moreover, in the case of the Christians especially we esteemed
it best to order that if it happens anyone heretofore has bought
from our treasury from anyone whatsoever, those places where
they were previously accustomed to assemble… the same shall
be restored to the Christians without payment or any claim of
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recompense and without any kind of fraud or deception, Those,
moreover, who have obtained the same by gift, are likewise to
return them at once to the Christians. Besides, both those who
have purchased and those who have secured them by gift, are to
appeal to the vicar if they seek any recompense from our bounty,
that they may be cared for through our clemency. All this property
ought to be delivered at once to the community of the Christians
through your intercession, and without delay (Translations and
Reprints from the Original Sources of European history, 1907,
Vol. 4: 29).
Edict of Milan was an excellent example of religious tolerance.
However, eleven years after the Edict of Milan, in 324,
Constantine went into conflict with Licinius, and defeated him
at Adrianople, in order to take power over the Eastern part of the
empire. Licinius surrendered, was exiled to Thessalonica, and
was executed the next year on a charge of attempted rebellion.

Europe and tolerance
If the European kingdoms which existed from the time of
Constantine the Great (4th c.) until the end of 18th c., were able
to keep and implement the principles of religious tolerance,
Europe and its inhabitants would be saved of much trouble.
1) A lot of bloodshed happened in the process of conversion to
Christianity and once it was installed, a lot of killing went on
in the process of subduing, either the pagan religions, or in the
process of inter–Christian strife (against heretics).
2) The two main splits in Christianity – between Orthodox and
Catholic church in the middle of the 11th c. and later on (in the
16th c.) between the Catholic and Protestant church – also caused
big trouble. The first one made Europe open and much weaker
toward foreign invasions (Mongols in the 13 c. and Turks in a
longer stretch of time, 12–17th c.). The second involved Europe
into several centuries (16–17) of religious wars, with short
lapses in between.
However, Constantine went beyond the joint policy agreed upon
at Mediolanum – by giving priority to one religion: this time
to Christianity. By 313 he had already donated to the Bishop
of Rome the imperial property of the Lateran, where a new
cathedral, the Basilica Constantiniana (now S. Giovanni in
Laterano), soon rose. Constantine began issuing laws conveying
upon the church and its clergy fiscal and legal privileges and
immunities from civic burdens. As he said in a letter of 313
to the proconsul of Africa, the Christian clergy should not be
distracted by secular offices from their religious duties – “...for
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when they are free to render supreme service to the Divinity, it is
evident that they confer great benefit upon the affairs of state.”

Christianity, paganism, heresies, and religious wars
Constantine’s chief concern was that a divided church would
offend the Christian God and so bring divine vengeance
upon the Roman Empire and Constantine himself. Schism, in
Constantine’s view, was inspired by Satan. Its partisans were
acting in defiance of the clemency of Christ, for which they
might expect eternal damnation at the Last Judgment.
With some modifications, this attitude was kept and developed
in later times as well, and it was the basis of Christian religious
intolerance – toward schisms in Christianity, and toward other
religions (that preceded Christianity, or followed it).
In the centuries after the Edict of Milan, religious strife (in
argument), or religious wars (by sword) in Europe happened on
three fronts.
1) First, against former religions (paganism), in its steady shift
from the South to the North of Europe, where Christianity came
rather late – in the 12th c. (conversion of pagans in Scandinavian
countries)
2) Second fight was against the Christian teachings, and groups
which were condemned as heresies, on various church councils.
3) Later, during the Crusades (11th c. and on), and during the
Turkish invasion of Europe (13–17th c.) – fighting with the
Muslims (Arabs, and Turks), whose intolerance was of the same
kind, since they shared the same principle – that their religion is
the only right religion, while others are infidels.
The list of concurrent Christian teachings in early Christianity
(2–9th c.) includes Aryanism, Docetism, Donatism, Montanists,
Gnosticism, Monophysitism, and Nestorians. These were
banished on various Councils, and usually developed and spread
their activity, or had their churches, outside Europe – in Africa,
and Asia. A full list of concurrent teachings in early Christianity
would be hard to make (one should add to it Paulician heresy,
and the Massalians), we mostly know about them from second–
hand (or their opponents) sources, as “heresies”.
Later (10–13th c.) come Bogumils or Cathari (Albigensians,
Valdesians), who were active in large part of Europe – from
the Black Sea (Bulgaria), to the Atlantic (southern France).
Therefore, they were crushed in a set of crusades (from 11–13th
c.)
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During that time (1052) comes the schism between the Orthodox
and Catholic Church, and the split (in the 16th c.) between the
Catholic, and Protestant Church(es), followed by centuries (16–
17th c.) of long religious wars, which tore Europe (and some
countries) apart, with enormous killings, which were sometimes
very fierce, like the battles between various countries of various
religious background – like the Muslim wars with Hindus
(10-12th c.), or Muslim and Christian wars (in times of
Crusaders), of later, during the Muslim (Turkish) invasion of
South–East Europe.
Crusades were military expeditions organized by Western
Christians against Muslim powers in order to take possession
of or maintain control over the Holy City of Jerusalem and the
places associated with the earthly life of Jesus Christ – these
were between 1095, when the First Crusade was launched, and
1291, when the Latin Christians were finally expelled from their
bases in Syria. The peculiar episode of Crusades campaigns was
that – although generally these were wars with different faith
(Muslim position related to the Holy land), the Fourth Crusade
(1202–1261) was actually an aggression against the state of
the same faith (Orthodox Christian Byzantine). After that, rift
between the Eastern and Western churches widened, and the
Byzantine Empire, for centuries a bulwark against (Turkish)
invasion from the East, was much damaged, and will definitely
fall under Turks, in 1453.

The Iconoclastic conflict and war – Byzantine
Empire (730–87, 815–43)
Iconoclasts (those who rejected icons) and iconodules (those
fond of icons) agreed on one fundamental point: Christian
people could not prosper unless assuming the right attitude
toward the holy images, or icons. The two sides (iconoclasts
and iconodules) disagreed on what that attitude should be, and
started a religious conflict, which took a form of civil war (if we
consider as civil war the conflict between members of the same
faith, and inhabitants of the same country), and went on for 50
years (in the 8th c.), with several lapses, and repeated in the 9th c.
Each side could discover supporting arguments in the writings
of the early church, and it is essential to remember that the
debate over images is as old as Christian art. The fundamentals
of Iconoclasm were by no means an 8th century discovery.
The ablest defender of the iconodule position was the 8th–
century theologian St. John of Damascus. Drawing upon NeoPlatonist doctrine, John suggested that the image was but a
symbol; according to that standpoint, the creation of the icon
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was justified since, by virtue of the Incarnation, God had himself
become man.
The iconoclasts responded by pointing to the express wording of
the Second Commandment (You shall not make a carved image
for yourself nor the likeness of anything in the heavens above…
You shall not bow down to them or worship them… - Exodus,
20, 4–5).
The condemnation therein of idolatry seems to have weighed
heavily with Leo III – in 730 he prohibited icons with an imperial
Edict. His successor, Constantine V, followed the same policy
against icons (supporting it at the Council, held in 754), under
the influence of Monophysitism. Monophysites believed in the
single, indistinguishable, divine nature of Christ, and painters
and worshipers of icons were guilty of sacrilege.
Constantine V replaced the icons with imperial portraits and
with representations of his own victories. In addition, under
Constantine V, the struggle against the icons became a struggle
against their chief defenders, the monastic community.
Not only was Iconoclasm a major episode in the history of
the Byzantine, or Orthodox Church, but it also permanently
affected relations between the empire and Roman Catholic
Europe. During the 8th century, two issues alienated Rome from
Constantinople: Iconoclasm and quarrels stemming from the
question of who should enjoy ecclesiastical jurisdiction over
Illyricum and over Calabria in southern Italy.
Even the restoration of icon veneration (in the year 787) failed
to bridge the differences between Orthodox Byzantium and
Catholic Europe, for the advisers of Pippin’s son and successor,
Charlemagne, condemned the iconodules as heartily as an earlier
generation had rejected the iconoclast decrees of Leo III. Nor
could the men of Charlemagne’s time admit that a woman – the
empress Irene – might properly assume the dignity of emperor
of the Romans. For all these reasons, Charlemagne, king of
the Franks and Lombards by right of conquest, assented to his
coronation as emperor of the Romans on Christmas Day, 800, by
Pope Leo III. No longer a barbarian king, Charlemagne became,
by virtue of the symbolism of the age, a new Constantine.
The Byzantine chancery could not accept this. For, if there were
one God, one faith, and one truth, then there could be but one
empire and one emperor; and, surely, that emperor ruled in
Constantinople, not in Charlemagne’s city of Aachen. Subsequent
disputes between Rome and Constantinople seemed often to
center upon matters of ecclesiastical discipline; underlying these
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differences were two more powerful considerations, neither of
which could be ignored.
According to theory, there could be but one empire - but now
there were two. In addition, between Rome and Constantinople
there stood two groups of peoples open to conversion: the
Slavs of central Europe and the Bulgarians in the Balkans.
The challenge was, from which of the two jurisdictions would
these people accept their Christian discipline? To which, in
consequence, would they owe their spiritual allegiance?

Bogumils–Cathari–Albigensians–Valdesians
By the 10th c. the figure of Christ and various parts of his
life–story were so complex, and variegated, that any one that
anybody (a beggar, or a king) could identify with him. Christ
is at one time a despised, whipped and tortured no–one, who
carries his cross, on which he will die nailed, as other people
carry their hard lives, unto which they are nailed without any
hope of change, until death. However, both will be elevated and
compensated in heavens. Christ is also Pantokrator (king of the
world) and therefore kings are crowned by him, through the
hands of the church, and dignified to power, which cannot be
questioned. So, a beggar and a common person can identify with
Christ, through Christ–the–victim, while kings can identify with
him in his glory, as Pantokrator. However, since the poverty was
rising, and the growing number of poor were trying to develop
the ideal of the early poor church - as more close to the moral
standards of Christianity - there arose a strong push toward
defining poverty, as a monastic, and religious ideal.
The church managed to legalize some of these movements, and
connect with its system and goals, like the order (Franciscans)
formed round St. Francis of Assisi (in the 13th c.). However,
many were considered as “outsiders”, or heretics, for various
reasons.
1) It is considered that the sect of Bogumils (or Bogomils)
started in Bulgaria, round 930, with sermons by Bogumil
(“Dear–to–the God”). The sect has spread in Bulgaria, and the
Balkan region (Byzantine, Serbia, Bosnia, Dalmatia) during the
next hundred years, and it seemed to have addressed mostly
peasants (lower social strata), who were disappointed with the
church, and mainstream Christianity, for several reasons. First,
although Christianity verbally favored the poor and oppressed,
Bogumils saw that it actually supported the rich and those in
power, and helped them justify, and keep their riches and power.
Second, the church and clergy shared the power and riches of the
world, leaving the other world to the poor for compensation, and
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consolation. In these matters, the church and the clergy showed
spiritual corruption. For those reasons, dualist teachings (that the
world is under the Satan’s rule, and that the icons, church ritual
and establishment is under Satan’s guidance), appealed to the
Bogumil sect more then the official power–wedded Christianity.
In a sort of diary written round 1110, by Anna Comnena
(daughter of the Byzantine emperor) we find interesting notes.
She describes the supposed wickedness of the Bogomils, and the
tactics in defaming them.
When the repression against Bogumils rose in Byzantine, their
missions moved to Serbia, Dalmatia, Bosnia, Italy and even
southern France. In Serbia, the extermination of the Bogumils
was en masse organized between 1172–80, during the rule of
Stefan Nemanja. There were three kinds of punishment: burning
at stake, expulsion from the country and property confiscation.
Special treatment was for the missionaries – their books were
burnt (if any), and tongs pulled out (Dragojlović, 1982, II: 105).
However, it is not sure did the heresy spread from one source
(Bulgaria and Black Sea region, westward and southward), or it
rose independently, in various parts of Europe – i.e. Bogumils
in the area of Black Sea, and Bulgaria, and Cathari (or Kathari)
in the Southern France. It is also possible, that it was just later
identified by the oppressors, as of common origin and doctrine,
in order to make it more easy to identify, and condemn them
(Bogomils, and Kathari) as evil. Eliade (1983, III: 156–158),
and some other writers consider the first thesis as more
plausible. However, the second thesis (of independent arousal of
the Bogumil–Cathari teachings) seem also plausible. The main
reason is that in the East, the Bogumil doctrine applied mostly
to lower social strata, but in Southern France it was accepted by
the nobility as well.
2) However, it seems that first victims of repression against
Bogumils–Cathari were in the West (preceding the episode
described by Anna Comnena by one century), since it was
recorded that some 12 Cathari heretics were burnt at stake, on
Dec. 28th, 1022, in Orleans, France (first heretics who underwent
this type of punishment).
Cathari is derived from the Greek katharos, or “pure.” The
Cathari were also known in France (by those who had a positive
attitude toward them) as “good men” (bons homes) or “good
Christians” (bons chrétiens). The Cathari had similar teachings
as the Bogomil Church of Thrace (historically Thrace embraced
portions of Bulgaria, Turkey, Balkans, and Greek Thrace), the
Paulicians, and the Waldenses. According to some sources,
the Cathari movement first appeared in France in the early
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11th century, between 1012 and 1020. It gained considerable
influence in the south of France, protected by William IX, Duke
of Aquitaine, and eventually by a great portion of the southern
nobility. The movement was popular among the nobility, and
the peasant folk and urban dwellers alike. In the 12th and
13th centuries the Cathari flourished. A Cathari Bishop was
recorded in 1149 in the north of France and within a few years
had established additional posts at Albi and Lombardy, and by
the turn of the 12th century, there were 11 more posts in north
of France, four in the south of France, and six in Italy. Name
Cathari was also applied to the heretics known as Albigensis
(derived from Albi, the present capital of the Department of Tarn,
southern France), a heresy or sect that flourished in southern
France in between the 12th–13th c. The name Albigenses, given
by the Council of Tours (1163) prevailed towards the end of the
twelfth century and was for a long time applied to all the heretics
of the south of France.
The Cathari doctrines attacked the foundations of Catholic
and Papal power and the political institutions of European
Christendom. Ultimately, the authorities of both Church and
State united to attack them. The Cathari were declared heretics,
and the Cistercians and others were ordered to preach a Crusade
- the Albigensian Crusade (1209-29) - against them. An army,
led by barons from the north of France, marched against
Toulouse and Provence and massacred the inhabitants. It was
an army of twenty thousand Christians, knights and peasants,
from all over Europe, eager to save their souls and get rich by
legalized and sanctified murder and robbery. For the first time a
pope was sanctioning a holy war against other Christians. Some
Cathari undertook to be reconciled and converted like the Earl
of Toulouse, but were still whipped and humiliated. In 1211, the
castle of Caberet fell and the defenders were burnt at the stake, or
murdered in other cruel ways. The lady of the castle was buried
by stones in a pit and left to die by pressing and suffocation.
When Marmaude surrendered, 5000 men women and children
were massacred. Puritanical sects like the Apostolicals, who had
returned to Essene habits – such as using white linen and going
bareheaded like the apostles – were also tortured into extinction.
During the crusade an estimated one million persons were killed.
Those whose lives were spared, had their eyes torn out.
The Albigensian heresy continued, though somewhat subdued.
A later persecution, sanctioned by St. Louis IX, allied with
the Inquisition, was more successful in breaking the power of
the Cathari. In 1244, the great fortress of Montségur, near the
Pyrenées and a stronghold of the perfecti, was captured and
destroyed. The Cathari were forced to go underground, and
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many of the French Cathars fled to Italy, where persecution was
more intermittent. The hierarchy of the Cathari faded out in
the 1270s, though the Cathari heresy lingered through the 14th
century and finally disappeared in the 15th.
3) The social protest of deprived classes, and economic basis of
Bogumil heresy, did not disappear once the heretics were wiped
out. Therefore, five centuries later (in the 16th c.) – but this time
in Central Europe – will appear another heresy: Protestantism,
which (at the start) had the social protest at its basis, and was
therefore related with peasant wars against the oppression of the
high class, and church establishment. And then – two centuries
after that, at the end of 18th c. – the same social protest will rise
again in the great surge of French revolution, and the following
revolutions in other countries, right up to 1848, but this time
defined in political terms (political heresy, rather than religious
heresy – since the protest was defined in political, rather than
religious terms).
4) In his comment upon noticing the continuity of social protests
in Europe, Eliade twists the argument, and comes to a weird
conclusion: that Bogumils and Marxism–Leninism share the
same source: Oriental millenarism (Eliade, 1983, III: 162). In
this way Eliade hopes to denounce as non–European, and non–
Christian both doctrines. But, it is true that both were created in
Europe, and were pan–European, with their teaching and impact.
There were some local differences between the Bogumils,
Cathari, Patarens, Albigenses, and Waldens. But, together they
make up the first pan–European movement in the history of
Europe, after the time when Christianity (in 1054) officially split
into two churches (Orthodox and Catholic).

Turkish invasion and Cusanus on religious tolerance
In 1437, the Pope sent Nicholas of Cusa (Nicolaus Cusanus
– 1401–64) to Constantinople, to improve the relationship
between Rome and Byzantine. In 1439 a settlement was signed
between Byzantine and the Pope, which also had a statement on
Western help in case of Turkish invasion. But the agreement was
not realized, and soon Byzantine fell to pieces, under Turkish
blows.
Nicholas of Cusa was probably the first Christian author who
wrote a study on religious tolerance, on peace between faiths (On
the Peace of Faith – De Pace Fidei, in 1453), or interreligious
harmony. After he heard the news of the Turkish invasion of
Constantinople (in 1453), he wrote this imaginary dialogue,
where he convened representatives of all at that moment known
religions – an imaginary World Parliament of Religions, in 1453.
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The participants of this imaginary dialogue realize that the truth
which the different parties are defending by sword is the same,
and that only the form – within which this truth is known, and
experienced – is different. Cusanus uses the principle “one
religion differing in ritual” (una religio in rituum varietate),
considering that the ultimate truth (as he had already argued in
other major works, like Docta ignorantia) cannot be known as
it is, but can only be reached through various forms. Names of
God are given by those whom he has created – by himself, God
is unutterable: beyond any naming. Actually, there is “one and
the same single religion presupposed everywhere” (Nicholas of
Cusa, 2001: section IV).
Having realized this, humans can be in peace (or even “eternal
peace” – pace perpetua) – no need to take arms, and wage war(s)
in the name of truth, or to force others to accept another truth.
Cusanus offered possible basis for religious tolerance between
various religions, and between various denominations (or the
church and heresies) within the same religion, as well. But times
were not yet ripe for tolerance, and the price to attain it would be
very dear, in the next few centuries.

Protestantism
At the beginning of the 16th c., slightly before Martin Luther
(1483-1546) put forward his 95 thesis (in 1517), there was a
liberal Catholic evangelical thrust, with representatives in
various European countries: John Colet (1466–1519) in England,
Jacques Lefevre (1455–1536) in France, Francisco Jimenez de
Cisneros (1436–1517) in Spain, Juan de Valdes (1490–1541) in
Naples, and Erasmus of Rotterdam (1467–1536).
They were critical toward various clerical moral abuses, such
as financial extortion (selling papers which forgive sins), and
ridiculed the popular superstitions, associated with the cult of
the saints, and their relics, religious pilgrimages, and the like.
But Luther gave to these issues new radicalism. Erasmus found
nothing amiss in Luther’s theses, except that he had been too
radical in relation to purgatory, and when the case of heresy
was raised against Luther, he wrote to Frederick III the Wise,
Luther’s prince, that as a Christian ruler he was obligated to give
his subject a fair hearing.
Beginning in northern Europe, in the early 16th century – in
reaction to medieval Roman Catholic doctrines and practices –
Protestantism in time became, along with Roman Catholicism
and Eastern Orthodoxy, one of three major forces in Christianity.
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After a series of European religious wars (in the 16–17 c.), it
spread rapidly in various forms throughout the world.
There were several factors which ushered the rise of Protestantism.
First was the doctrinal dispute over redemption. The second was
the wish of sovereigns to assert their power against the papacy,
and its domination over worldly affairs. The third was the rise
of nationalist spirit. The fourth point was criticism of popular
devotion, related to holy relics, icons, and superstition.

Thirty Year wars (1562–98 – 1618–48)
1) There were occasions when religious wars assumed the guise
of a supranational conflict between Reformation and Counter–
Reformation. Spanish, Savoyard, and papal troops supported the
Catholic cause in France against Huguenots aided by Protestant
princes in England and Germany. In the Netherlands (Low
Countries), English, French, and German armies intervened; and
at sea Dutch, Huguenot, and English corsairs fought the Battle
of the Atlantic against the Spanish champion of the Counter–
Reformation.
Germany, France, and the Netherlands each achieved a
settlement of the religious problem by means of war, and in each
case the solution contained original aspects. In Germany the
territorial formula of cuius regio, eius religio (who is the ruler,
his is the religion) applied – that is, in each state the population
had to conform to the religion of the ruler. In France, the Edict
of Nantes in 1598 embraced the provisions of previous treaties
and accorded the Protestant Huguenots toleration within the
state, together with the political and military means of defending
the privileges that they had exacted. The southern Netherlands
remained Catholic and Spanish, but the Dutch provinces formed
an independent Protestant federation in which republican
and dynastic influences were nicely balanced. Nowhere was
toleration accepted as a positive moral principle, and seldom
was it granted, except through political necessity.
2) Wars were always “dirty” – and religious wars are no
exception. But, the confusion which prevails in wars (past and
present wars) is rarely recognized. The two thirty year wars were
a real confusion. They were as confusing and contradictory as
two world wars in the 20th c. – the only difference is that they
were limited to the territory (countries) of Europe.
Historians and winners try to make things plain, especially wars.
But, that is far from true. We see that beside religious reasons,
there were a lot of other interests involved, as well. Therefore, in
the actual conflict we find several paradoxes.
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For example, in many cases Catholics (or Catholic country)
helped Protestants to defeat the other Catholic party in their
country, and vice versa. Behind the religious (ideological)
grouping of the powers, national, dynastic, and mercenary
interests generally prevailed. For example: in the French
conflicts, Lutheran German princes served against the Huguenots
(although they should have been their allies, since both belonged
to the Protestant party), and mercenary armies on either side often
fought against the defenders of their own religion. Or, because
of his desire to perpetuate French weakness through civil war –
Philip II of Spain negotiated with the Huguenot leader, Henry of
Navarre (afterward Henry IV of France). Finally, his ambition to
make England and France the satellites of Spain, weakened his
ability to suppress Protestantism in both countries (which was
supposed to be his main goal).
Second thing to have in mind, is that the two thirty year periods
are a historical comprising of several wars, which went on
during those two periods. Each of the “thirty year wars” (the one
in the 16th c. – 1562–98; and the other in the 17th c. – 1618–48)
was actually compounded of several different wars, fought on
different fronts, by different parties, and for different reasons.

Deism, natural religion, reason, and tolerance
After two centuries of religious conflicts and wars, Europe was
exhausted, and many searched for consolation and basis of
religious tolerance, that could stop future wars.
1) The proponents of natural religion – in England, and France
– were strongly influenced by three intellectual concerns: a
growing faith in human reason, a distrust of religious claims of
revelation that lead to dogmatism and intolerance, and, finally,
an image of God as the rational architect of an ordered world.
2) Deists argued that there is difference between religion shaped
in history (historical religion), and natural religion (based on
reason). This means, that behind the vast differences in modes
of worship, piety, and doctrine of the world’s religions (as well
as between the Christian churches) lay a common rational core
of universally accepted religious and moral principles (which
make up “natural religion”). Deists asserted that superficial
differences of ritual and dogma were insignificant and should
accordingly be tolerated.
By the turn of the 17th century in G. Britain, a number of Deists
(John Toland, 1670-1722; Anthony Collins, 1676-1729) began
to apply reason to much of the piety and practice of orthodox
Christianity. Deists rejected the elaborate liturgical practices
and complex institutional schemes of Roman Catholicism.
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By the end of the 18th century, in addition to becoming a
dominant religious attitude among English, French, and German
intellectuals, Deism influenced the religious views of upper–
class Americans. The first three presidents of the United States
subscribed to Deist beliefs.
David Hume (1711–1776) – in his Natural History of Religion,
Dialogues Concerning Natural Religion, and Essay upon
Miracles – reflected the growing Rationalism of the epoch, and
rejection both of paganism and dogmatic Christianity, in the
name of “natural religion.”
3) In France, Pierre Bayle (1647–1706), was a champion of
tolerance in the 17th c. Before he was born, two “thirty years”
wars tore apart Europe. Thus, in his “Historical and Critical
Dictionary” (1697) he questioned many Christian traditions.
Bayle’s plea for religious tolerance (even for atheists) eventually
convinced some of his critics that Bayle was an atheist in
disguise.
Voltaire (Francois Marie Arouet, 1694–1778) wrote his
Dictionnaire philosophique, in 1764, in which there is chapter
“On Tolerance”, where he says: What is tolerance? It is the
consequence of humanity. We are all formed of frailty and error;
let us pardon reciprocally each other’s folly—that is the first law
of nature. (…) Of all religions, the Christian is without doubt the
one which should inspire tolerance most, although up to now the
Christians have been the most intolerant of all men (Voltaire’s
Philosophical Dictionary, 1950: 302–3).
Denis Diderot (1713–84) in On the Sufficiency of Natural
Religion explains that historical religions are in dispute which
cannot be solved, since every religion has a pretense of being
above all others, and having the monopoly on truth, refutes all
other religions as false. Therefore, the basis of religious tolerance
must be natural religion (as opposed to historical religions) – a
primordial religious impulse in man, cultivated by reason.
4) Twenty years after Voltaire (in 1783) the Serbian author and
representative of enlightment and rationality, Dositej Obradović
(1742–1811), advocated religious tolerance in his autobiography
Life and Experiences (first published in Serbian, Život i
priključenija – in Leipzig, Germany, 1783), where he says that
it would be very valuable to improve the understanding of good
people, by telling them that they can belong to any church, but
still be godfathers to each other, or friends, respecting and loving
each other (Obradović, 1951: 68).
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Modernization: secularization and rationalization
Secularization was a long process which started in Europe at
the time (in 16th c.) when science and arts tried to get out of the
grip of religion, and opened a long process which would still be
open to set–backs even in the 20th c. After 1990, in many parts of
the world – not only in post-communist countries – has started
a process which many name as de-secularization. In order to
understand de-secularization, we should first consider basics of
secularization.
It has three basic aspects.
(1) Separation of the state and law, from religion, thus, creating a
“civil society” - which means that all habitants in a society have
equal, civil rights, no matter to which religion, race, or social
group they belong to.
(2) Freedom of scientific research from religious dogma, and
redefinition of many aspects of nature and humanity in scientific
terms (different from religious framework). For example, the
world and living world were considered as natural phenomena,
and not as creation of god(s). And many aspects of human life
were considered as natural – for example, a personal decease (or
epidemic) was not (as before) considered as a punishment for
sin(s), but as an encounter with some natural phenomena that
causes a particular decease.
(3) Art and education are free of religious dogma, and
prohibitions.
All three make up basic traits of a secular and civil society.
During the second half of the 19th c. it was considered that the
European society has given an impetus to a process unique in
human history whatsoever – to the process of modernization,
which had two basic components: secularization, and
rationalization. These processes manifested in three important
fields: in the way humans understood nature, history, and main
purpose of life.
Nature was now considered as a self–supporting system with
its laws (not any more as a creation of God, subservient to his
plan, or miracles). Second, history was not a transition time
between two comings of Christ, but as a much larger time
sequence, going back to pre–historic times, and stretching into
future which will be more and more under human impact, and
democratically chosen leading. Third, the aim of life in general,
and of individual life is not salvation (in Christian or any other
religious terms), but living life in its full potential, and saving
the environment of the planet, for life of future generations.
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World’s Parliament of Religions (Chicago – 1893)
From the beginning of the 19th century, two groups of Protestants,
who had their former origin in Europe, have merged in the
United States. Universalists felt a close kinship with Unitarians,
since they shared many views and practices. They generally
rejected the miraculous elements of traditional Christianity, as
incompatible with modern knowledge. Jesus is considered a
great teacher and an example worthy of imitation, but he is not
held to be divine. Although stressing their ties to the Christian
tradition, they were exploring the universal elements of religion
and seeking closer relationships with the non–Christian religions
of the world. Therefore they were initiators and organizers of the
World’s Parliament of Religions, held in Chicago (area called
“White City”, September 11–25, 1893).
It was one of the several congresses held in conjunction with
the Columbian exposition (May–October, 1893), which (among
other latest achievements in those times) presented electricity,
and its applications (in particular electric light), invented by
Tesla, and launched by Westinghouse.
Held in the center of American industrial culture – within
the “White City,” as the fairground was called – the World’s
Parliament of Religions was successful and widely attended.
While the majority of presenters were American Protestant
Christians, there were enough presenters from Japan, India, and
China, to make it a world gathering. One of the most prominent
was Swami Vivekananda, from India. Despite different religions
which they advocated, most participants hoped that religious
communities could work together to promote religious tolerance.
Charles Bonney, president of the Parliament, said that when
religions of the world recognize each other as the children of
one Father, then concord will prevail. Another Parliament was
planned for Benares, India, in 1900, but regular world religious
gatherings did not take place as was hoped.
Parliament increased understanding, tolerance, and interest in
other religions and a number of organizations sprang out of it.
Also, this was one of the first times that Protestants, Catholics,
and Jews – as the predominant religious groups in the U.S. –
began an interfaith dialogue. In conjunction with the Parliament,
a number of denominational gatherings were held.

Theory and praxis of religious tolerance
At the turn of the 19–20th century to many it seemed that the
solution for religious tolerance and freedom will take three
possible turns.
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1) One possibility was that the trend toward secularization and
rationalization will gain further momentum, and that religion
would almost disappear as a social, political, and historical
arbiter, or reason for individual, national, or state conflicts, or
wars.
2) The other possibility was thought to be a tendency of blending
all religions into one, or creation of a universalist religious creed,
that would “eat up” all particular religions as narrow–minded
one–sidedness.
3) The third possibility – which at the beginning of the 21st c.
seems most plausible – is that religions will continue to play an
important part in social and political life, and that their number
will not decrease, but increase. With such perspective, the best
way to search for tolerance is to find issues that are of common
interest for mankind, aside from their religious affiliation, and to
search for common action and goals in that direction.
For that purpose, inter–faith associations, on local, national,
or international level, which bring together people of various
religions, are important for contemporary societies.

Promotion of religious tolerance in the 20th c.
The IARF (Interantional Association for Religious Freedom)
began in 1900 on May 25th in Boston, Massachusetts. Its
original name was the International Council of Unitarian and
Other Liberal Religious Thinkers and Workers. “The object of
this council,” its founders declared, “is to open communication
with those in all lands who are striving to unite Pure Religion
and Perfect Liberty, and to increase fellowship and cooperation
among them.” Proceedings were published under the title Liberal
Religious Thought at the Beginning of the Twentieth Century.
The initial Congress was held in London in May 1901 in
response to an invitation from the British and Foreign Unitarian
Association. It lasted three days and as many as 2,000 persons
attended its sessions. As a result, 770 individuals from 21
different religious groups and 15 countries became members of
the Council. Most of these were from Europe and the United
States. Proceedings were published under the title Liberal
Religious Thought at the Beginning of the Twentieth Century.
In 1969 the IARF Congress returned to Boston and addressed
the theme, “Religious Encounter with the Changing World.” The
20th IARF Congress focused its discussions around four areas
of concern: (1) “The Christian in the Modern World,” (2) “The
Religious Approach to the Modern World,” (3) “Dialogue of
World Religions,” and (4) “Peace, Justice and Human Rights.” In
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Boston the name of the IARF was changed into its present name:
International Association for Religious Freedom. Also in 1969
Japanese Shinto and Buddhist groups joined the Association.
Since that time Japanese member groups have taken an active
part in the work of the IARF, and in the 1980’s and 1990’s Indian
IARF members also came to play a more important role.
The origins of WCRP (The World Conference on Religion and
Peace) are in 1961, when a handful of senior leaders from the
world’s major faith traditions began exploring the possibilities
for organizing a “religious summit” to address the need for
believers around the world to take action toward achieving
peace. The World Conference on Religion and Peace convened
for the first time in Kyoto, Japan, on 16–21 October 1970. More
than 1,000 religious leaders from every continent gathered in
Kyoto.
The meeting concluded with the resolution that “the work
initiated by Kyoto should be continued in the form of an inter–
religious body called the ‘World Conference on Religion and
Peace.’” Delegates urged the establishment of an international
office to support the organization; that office’s work would
include establishing national and regional bodies; convening
and engaging religious communities on every level of their
organizational structures; initiating inter–religious engagement
with appropriate international and intergovernmental partners;
and pursuing multi–religious dialogue and actions for peace.
WCRP enjoys consultative status with the Economic and Social
Council (ECOSOC) of the United Nations, with UNESCO, and
with UNICEF.
European section of WCRP had its meeting during May 1991.,
in Modling (near Vienna). I was also invited to the meeting, but
could not afford to go, since the civil war in Croatia already
started, and therefore during April I wrote a paper titled
“Conflict and Ecumenism – Balkan and Europe”, which I sent to
the Conference. The paper was included in the meeting and read,
however it was never published. In the concluding part of the
paper I articulated the principles which I considered as valuable
heritage of modern Europe, and which I considered as valuable
for the Balkans. Here follows the concluding part of this paper.
a) Religions should be aware not to take sides in national, or
religiously motivated  antagonisms; on the contrary, they should
do their best to pacify them, and induce peaceful stands, and
solutions.
b) Religion should enhance feelings of togetherness,
understanding and common interest for the overall destiny of
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people in Yugoslavia, Balkan, and Europe. It can contribute
to the healing of spiritual crisis, giving a new sense of worth,
meaning, responsibility, and solidarity in years of economic
and political disintegration, in the spirit of “The Princeton
Declaration” (from the Third WCRP,   held   in Princeton, in
1979), that “the power of active love, uniting men and women
in the search for righteousness, will liberate the world from all
injustices, hatred and wrong.”
c) Religion should not feed fear and hopelessness, or identify the
overall crisis in Yugoslavia and Eastern Europe with the destiny
of the “chosen people”, doomsday expectations, or explicate it
in the framework of the holy war against the infidels (in Muslim,
or any other terms), which can propel masses of people into
desperate actions, with dire consequences.
d) Religions and churches should support the goals and
principles set in WCRP Declarations, help the founding of
national chapters of the WCRP, and spread these principles in
religious life and social actions. Each national tradition can
discover principles and dictums of the same spirit in its own
heritage (Belgrade, April, 22, 1991).

Some Personal Initiatives
1) In 1984, with a group of collaborators, I managed to start
a quarterly “Eastern Cultures”, published in Belgrade. The
main goal was to spread religious tolerance, and understanding,
through multiculturalist approach of each issue.
It had contributors, and readers from overall teritory of former
Yugoslavia. The quarterly journal was published until 1992,
when publishing business suffered breakdown, following the
U.N. economic sanctions on Yugoslavia,and the publisher
stopped it, as well as other publications. Now the issues of this
journal are available on the web address: http://yu-budizam.
com/knjige/#kulture
2) Between Nov. 15–17th, 1993 in Belgrade, I organized a
meeting on “Religious Tolerance and the Role of Religions in
the Balkans” – to mark the centenary of World’s Parliament of
Religions (1893–93). There were participants from Belgrade,
representing various Abrahmic religious traditions in the
Balkans, also Theosophy, and Buddhism. Participants invited
from European countries sent their papers, (which were partly
read at the meeting, an later published in the proceedings),
because they could not come (in sanctions time).
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In June 1994, I managed to publish the proceedings of this
meeting, in the journal Kultura (no. 91-92, for 1993), including
my paper, where I gave an exposition of the tolerance idea.
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Pluralism and fundamentalism – 
European perspective
Fundamentalism is nowadays an issue which is partly religious,
and partly political (in Europe, America, or Asia – in Christian,
or Muslim countries). It has several forms.
1) In most western and European countries it takes the form of
religious (Christian) fundamentalism, or of neo–Nazi, or radical
nationalist type of political fundamentalism.
2) In post–communist countries it takes a form of Christian
fundamentalism when the ruling party tries to underline its anti–
Communist stand, and involves church into government and
education issues, thus nullifying the process of secularization,
which is (for right or wrong) identified with communism.
Some contemporary authors try to explain globalism and
localism, pluralism and tribalism, multiculturalism and
monoculturalism, universalism and fundamentalism – as well as
other opposites which mark contemporary culture issues – as
sides, or pairs which go together; sometimes inextricably linked,
or connected (the one going with the other).
So, I think that it is an open question – can we have one without
the other. Can we have pluralism, and can we – so to say,
transcend tribalism, and fundamentalism, with multiculturalism?
Or will they go together, like saintliness and witchcraft,
orthodoxy and heresy, in the Middle Ages.
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РЕЛИГИЈСКИ ПЛУРАЛИЗАМ – РЕЛИГИЈСКИ РАТОВИ
И РЕЛИГИЈСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
Сажетак
Један од трајних парадокса људске историје је да је током више
хиљада година религијски плурализам био један од главних
узрока сукоба и ратова, а то био изазов за верску толеранцију, која
је изгледала као покушај, или чин добре воље (који – до сада –
није могао да буде трајно успостављен). Тако можемо пратити
две линије кроз историју – историју верских сукоба и ратова и
историју (верске) толеранције (или становишта која се залажу
за толеранцију, посебно верску толеранцију). Иако можемо наћи
примере идеја о верској толеранцији у различитим временима
и културама, такође налазимо и верске сукобе и ратова који се
понављају у различитим временима и културама, од античких
времена до данас.
Кључне речи: верски ратови, верска толеранција, плурализам,
фундаментализам, мултикултурализам
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Манастир Хиландар, српска царска лавра,
Света гора Атос
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РЕЛИГИОЗНОСТ
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ
Сажетак: Сматран најзаслужнијом личности за доктринарно и
идеолошко утемељење хришћанства, Константин Велики је као
раван апостолу и проглашен за светитеља. Пресудним за његово
хришћанско опредељење сматра се објава Христовог монограма
у сну и визији непосредно пред одлучујућу битку код Милвијског
моста. Божја наклоност је изражена поруком да ће победити
уколико прихвати хришћански знак и њиме обележи штитове сво
јих војника. Доминантни пагански симболи на његовом славолуку,
подигнутом у Риму у знак победе, указују, међутим, на Констан
тиново тада другачије религијско опредељење. Уколико је у њему
тада преовладавала паганска вера, онда се у потоњем периоду мо
же уочити његово поступно прихватање хришћанства. Налазећи
у новој вери потребно упориште својој власти, Константин је био
прагматичан и рационалан верник који је на крају свог живота об
редом крштења постао хришћанин.
Кључне речи: паганство, хришћанство, преобраћење, мистика,
обред, власт, идеологија.

Од тренутка када га je војска, после очеве смрти, 25. јула
306. године у британском граду Јорку, прогласила за цара,
у рангу августа, Константин је започео борбу за још већом
влашћу. Не прихватајући тадашњи Диоклецијанов принцип
тетрархијске власти, кренуо је у рат против својих савлада
ра. Уклањањем Максимијана Херкулија 310. године, иска
зује претензију да се осамостали и низом потоњих победа
над својим супарницима успева да завлада најпре западним
а потом и источним делом Римског царства. У опису тог по
бедничког пута истичу се необични, чудесни догађаји који
су добијали различита значења и тумачења. Један од тих до
гађаја збио се, према легенди, на Константиновом путу из
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Марсеја у Трир када је, посетивши неименовани Аполонов
храм, доживео мистичко искуство у којем му овај бог от
крива да ће бити владар света.1 Веза са Аполоном, грчким,
али и римским, богом сунца, прорицања, медицине и других
врлина, истиче се у деликатном тренутку Константиновог
настојања да свој владарски легитимитет изгради на новој
идеолошкој основи. Та основа се открива из анонимног ла
тинског панегирика који му је био упућен, након његовог
уклањања Максимијана Херкулија, раскидања са тетрархиј
скoм основом владања и настојања да успостави принцип
наследног права подржан и одобрен од стране Аполона.2
Друго значајно духовно искуство везано за визију и снови
ђење, о којем говоре извори, догађа се такође у значајном
политичком тренутку. Осигуравши се савезом са Лицини
јем, владарем Подунавља и Балкана, Константин је почет
ком 312. године кренуо преко Алпа на Апенинско полуостр
во у рат против Максенција. Непосредно пред одлучујућу
битку код Милвијског моста, према писаним изворима, збио
се догађај који је, како се сматра, ушао у легенду.3 И док
Лактанције само износи податак да је Константин у сну, у
ноћи пред битку, добио налог да Христовим монограмом,
као небеским знаком, обележи штитове својих војника пре
боја,4 према Евсевију Цезаријском, Константиновом биогра
фу, који му је, наводно под заклетвом, после неколико го
дина од самог догађаја испричао свој доживљај, сновиђењу
претходи визија односно провиђење светлосног крста на

1 Аноним, (310) Панегирик Константину, Треверска Аугуста (Немачка,
Трир), Pan. Lat. VII (VI)
2 Лемерле, П. Константинова хришћанска и источњачка монархија, у: Вој
сковођа, цар, светац, зборник о Константину Великом, приредио Ози
мић, Н. (1997), Ниш: Просвета, стр. 38.
3 Радић, Р. (2010), Константин Велики - надмоћ хришћанства, Београд:
Еволута, стр. 91.
4 Лактанције (2002), О смрти прогонитеља, Глава XLIV, Источник бр. 42,
Београд, стр. 147. Текст гласи: „Константин је у сну опоменут да на шти
тове упише небески симбол и тако заподене битку. Он учини како му је
наложено и преко слова Х стави (I) чији је врх заобљен и тиме на шти
товима напише Христово име.”
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небу изнад којег су биле речи: „овим побеђуј”.5 Лактанције6
и Евсевије7 су хришћански аутори у чијим текстовима се на
глашава аргумент божјег чуда које се исказује својом супер
иорношћу у односу на претходна паганска веровања. Када
је реч о самом тексту сна, онда је уочљива разлика изме
ђу верзија које износе поменути аутори. Лактанције најпре
објављује тај сан, а Евсевије га надграђује. У оквиру свог
апологетског односа према хришћанству, Лактанције је мо
тивом сна назначио његов значењски потенцијал који ће се
потом развити у легенду о божјем чуду и Константиновом
мистичком преобраћењу. У односу, дакле, на Лактанција ко
ји износи само Константинов сан као језгро легенде, Евсе
вије указује да сну претходи колективна визија Христовог
монограма на небу, коју су доживели и војници. Износећи
непроверљив Константинов доживљај сна у којем је, пред
битку, добио важну поруку о томе како да победи, Лактан
ције не помиње колективну визију као битан догађај који је
претходио овом сну. У том смислу и питање реалности тог
догађаја добија одговор у спорној аутентичности Евсевије
вог описа као и самог Константиновог житија које му је при
писивано. Због очигледних контрадикторности и накнадног
дописивања, оправдане сумње су изражене одређењем ауто
ра овог списа као Псеудо Евсевија.8 Имајући у виду идеоло
шко-политички амбијент у којем је обликована представа о
Константину Великом, ово дело написано је првенствено за
потребе цркве, а тек потом је постало један од најважнијих
извора за упознавање његовог живота.

5 Евсевије (Јевсевије, Еузебије) Цезаријски, Константинов живот, у: Вој
сковођа, цар, светац, зборник о Константину Великом, приредио Ози
мић, Н. (1997), Ниш: Просвета, стр. 15. Текст гласи: „Он рече да око
поднева, када дан већ поче да се смирује, он виде сопственим очима
светлосни знак у виду крста на небу, изнад Сунца, са натписом: За ову
победу. Он би задивљен овим призором, а такође и његова армија, која
посведочи ово чудо. И док је он размишљао о значењу тог привиђења,
ноћ се изненада спусти; тада му се у сну појави Исус Христос са истим
знаком који је већ видео на небу, наредивши му да направи сличан знак
и да га користи као заштиту у свим окршајима са непријатељем”.
6 Лактанције (250 - 320) је након прихватања хришћанства постао жесто
ки критичар паганства и бранилац хришћанске цркве. Био је учитељ
Константиновог сина Криспа, а у наведеном делу, из 318. године, први
пут је описао Константиново сновиђење као наговештај његове победе
над Максенцијем у бици код Милвијског моста.
7 Евсевије Цезаријски (263 - 339), од 311. је епископ у Цезарији, Палести
ни, аутор десетотомне Црквене историје. Као хришћански писац, веома
наклоњен Константину, оптужио је Лицинија да је прогонио хришћане.
Та оптужба долази у време сукоба Лицинија и Константина, и предста
вља подршку коју је том приликом Евсевије пружао Константину.
8 Упор. Лемерле, П. нав. дело, стр. 37.
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Описани у контексту поменутих збивања која претходе би
ци код Милвијског моста, догађај колективне визије и сно
виђење добили су значење позитивног знамења. Неоспорна
је ауторска тежња да се индивидуално искуство, тј. сан, учи
ни убедљивијим тако што му се даје шире социјално значе
ње описивањем и колективне визије која му претходи. У тој
тежњи се оцртава необични амбијент у којем ће експлицит
но значење Христовог монограма бити изражено речима In
hoc signo vinces – „У овом знаку ћеш победити”. Премда се у
овом опису истиче и шири контекст, средиште његовог зна
чења је везано за индивидуално искуство самог сна у којем
се Константину јавља Исус Христос са јасним тумачењем
визије и препоруком како да оствари победу. У равни фак
тичког, као што је битка која се догодила, спорност извора
које се приписује Евсевију Цезаријском доводи у питање по
менути догађај који је прерастао у легенду, али још увек не
оспорава Константинов сан и његово сновиђење.
Уколико сагледамо све чиниоце Константиновог сна, онда
је његово одређење пророчког условљено оним елементима
конструкције који акценат са наднаравног, божанског гла
са, стављају на свестан и рационално мотивисан процес.
Резултат тог процеса је легенда, којом се тумачи војна по
беда постигнута наклоношћу хришћанског Бога, идентична
легенди која говори о његовој визији паганског бога Апо
лона. Прва визија имала је политички значај у Константи
новом настојању да легитимише своју власт, док је његово
сновиђење с јасном поруком о исходу битке са Максенцијем
зачетак нове идеологије засноване на хришћанству која се
открива у спорној аутентичности скривеној иза убедљиве
хришћанске легенде.
Да бисмо дошли до аргумената који могу потврдити овај
став размотрићемо наведене записе и у контексту непосред
них факата везаних за начин на који је обележена ова побе
да. Тролучни Константинов славолук у Риму, подигнут у пе
риоду од 312. до 315. године, недалеко од Колосеума пово
дом победе код Милвијског моста, без икаквих је знакова и
симбола који би указивали на то да је победа постигнута уз
помоћ хришћанског Бога.9 У натпису на славолуку истиче се
да је победио захваљујући божјој помоћи, али је тај уопште
ни реторички израз остао без конкретног значења које би
указивало на захвалност хришћанском Богу за постигнуту
победу. Уколико је, према наведеној легенди, наредио сво
јим војницима да ставе Христов монограм на своје штитове
9 Радојчић, С. (1982) Фреска Константинове победе у цркви Св. Николе
Дабарског, у: Одабрани чланци и студије 1933-1978, Београд, Нови Сад:
Југославија, Матица Српска, стр. 46.
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као знак под којим ће победити, онда је неоспорно да као
победник у одсудном боју не би одустао од обавезе да оно
што је битно допринело његовом успеху и прикаже на свом
славолуку. Међутим, на овом највећем и скулптурама нају
крашенијем славолуку антике10, битка је рељефно приказана
само на једном малом фризу, док је на тондама на ужој стра
ни споменика представљен залазак Селене, богиње месеца,
и рађање Сола, бога сунца. Премда се представе ових богова
тумаче изразом паганских веровања сенатора који су потвр
дили одлуку о подизању славолука, цар који је победио свог
супарника и потом био један од главних актера доношења
акта о верској толеранцији не би исказао своју немоћ тиме
што би одустао од представљања знака и симбола Бога ко
ји му је помогао. Уколико је доношење Миланског едикта
већ следеће 313. године био знак захвалности за божју на
клоност, онда је било логично и обавезно да се хришћански
знак симболично представи на славолуку који ће тек након
две године бити завршен. Несхватљиво је да знаком којим
је обележио штитове својих војника и под којим је победио
не обележи и славолук подигнут у име те победе. Зар закон
ским успостављањем верске толеранције и изједначавањем
хришћанства с другим религијама, није омогућено и цару да
искаже на свом славолуку захвалност Богу који му је пре
судно помогао у борби? Одсуство хришћанског симбола под
којим је победио, неспојиво је са Константиновим каракте
ром, енергичношћу и одлучношћу која га је водила до свих
дотадашњих и будућих победа. Како то да се на овом славо
луку изграђеном од делова других грађевина није нашао и
најбитнији хришћански елеменат који би његовом синкре
тичком духу дао суштинско обележје већ прокламоване вер
ске толеранције?
Приказима Селене и Сола као јединим религијским симбо
лима на славолуку, фактички је изражен тадашњи Констан
тинов однос према религији. Они су јасан показатељ њего
вог поштовања култа сунца, који истовремено говори да је
хришћанска легенда о његовом сновиђењу непосредно пред
битку створена касније.
Константинова тежња да своју власт прошири добија, дакле,
снажно упориште у приписаном му провиђењу и сновиђе
њу као натприродном чиниоцу подршке у остварењу жеље
не будућности и претензије да овлада светом. Као што је
тумачење Константинове визије Аполона било у функцији
10 Због његовог бржег завршетка узети су украси са Трајановог форума,
Хадријановог тетрапилона и славолука Марка Аурелија, а рељефима из
других раздобља изражен је однос према позитивној традицији на којој
је Константин заснивао свој владарски ауторитет.
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потврде актуелног култа и објаве да има подршку бога, тако
је и потоње тумачење хришћанског сновиђења било у функ
цији стварања нове владарске идеологије са израженим кри
тичким односом према дотадашњој паганској религији и
њеном схватању судбине. Догађај који се пре битке између
Константина и Максенција, збио код Милвијског моста није
постао легенда, већ је реч о легенди која се представља као
догађај. У том смислу се и може тврдити да Константин ни
је тада доживео никакво мистичко искуство као основ свог
религијског преобраћења. Легенда о његовом сну има важну
улогу у успостављању нове религијске идеологије у којој се
јасно наглашава наклоност и подршка хришћанског Бога
римском цару. Реално, дакле, сан и визија Христовог зна
ка нису утицали на Константиново религијско преобраће
ње, али је од доношења Миланског едикта он увидео значај
хришћанства за учвршћивање своје власти.
На питање какав је хришћанин био цар Константин може се
одговорити сагледавањем његовог односа према религији.
Оскудне непосредне доказе о његовој религиозности треба
сагледати у контексту његових поступака као основе за ту
мачење његовог односа према паганским боговима и према
хришћанству. Занемаривањем претходних чињеница, наста
ла су и бројна тумачења Константинове религиозности, која
историчари религије разврставају у три групе. У прву спа
дају она која истичу његово изворно преобраћење након ми
стичког доживљаја непосредно пред битку са Максенцијем.
Другу чине ставови који указују на његово увиђање значаја
хришћанства као нове владарске и државне идеологије, док
у трећу спадају тврдње о томе да је остао до краја свог жи
вота паганин који је из формалних и прагматичких разлога
прихватио хришћанство.11
Уколико се има у виду да је упоредо легитимно постојање
паганских и нових хришћанских схватања карактерисало
време од доношења Миланског едикта, онда у наредним де
ценијама, тачније до Тиберијевог проглашења хришћанства
државном религијом, хришћанство постепено преовладава
над паганством. У том процесу пресудну улогу је имао и
Константин. Колико је, међутим, он био хришћанин, а ко
лико је остао паганин посебно је питање. Легенде о њего
вим мистичким искуствима, најпре Аполона, а потом и
Исуса Христоса, створене су на основу списа сачињених у
време његове власти и славе и имају идеолошку функцију.
На основу њих се не може говорити о његовом религијском
11 Линг, Т. (1990) Историја религије Истока и Запада, Београд: Српска
књижевна задруга, стр. 222- 223.
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преображају. Непосредно пред битку код Милвијског моста,
он није доживео мистички преображај и постао хришћа
нин, али је од тада исказивао прагматични однос према хри
шћанству и према старој паганској вери. Уколико се одговор
тражи у етичкој равни, онда су поједини његови поступци,
попут убиства сина из првог брака и друге жене, далеко од
хришћанског етичког принципа саможртвовања из љубави и
нечињења другима оно што себи не би пожелео да му други
учине. Ти поступци отварају и питања: Колико је на путу
индивидуације Константин спознао себе, своје слабости и
мане и могао да се суочи са својом негативном страном, сво
јом сенком да би је превладао? Да ли је успео да преобрази
себе и одоли искушењима да не понавља грешке и огреше
ња одлучан да негује врлине? Да ли је подлегао паганском
искушењу и попут свих несавршених хришћана, чинио дру
гима оно што није желео да му други чине? Колико је својим
понашањем утицао на односе између својих синова који ће
међусобно ратовати, приклањати се аријанству и доводити
у питање његово наследство?
Иако је благонаклон однос према хришћанству стекао од ро
дитеља, мајке Јелене, која ће, због потоњих заслуга за хри
шћанство и откривања часног крста у Јерусалиму, на којем
је разапет Исус Христос, бити проглашена за светитељку, и
оца, Констанција Флора, који за своје владавине није про
гонио хришћане, Константин је постојање узвишених хри
шћанских принципа доживљавао као изазов превладава
ња паганског у себи и око себе. Прихватајући нова, он је
истовремено задржао и своја дотадашња стара религијска
схватања. Паганство и хришћанство су присутни као чини
оци целине његовог религијског искуства. Неоправдан са
становишта религијске принципијелности, овакав однос је
разумљив у прагматској животној равни која је захтевала
прилагођавање и помирљивост. Због прагматичности он се
не придржава принципа, што је ближе паганском него ли
хришћанском моралу. Сагледана у контексту читавог њего
вог живота, Константинова религиозност се може најаде
кватније сагледати као постепено прихватање хришћанских
вредности и поступно преобраћење, које крштењем, непо
средно пред смрт, добија неоспорно хришћанско обележје.12
У том процесу, он је био хришћанин онолико колико му је то
допуштала његова паганска прагматичност, односно остао
је паганин сходно могућности да хришћанска схватања и

12 Лемерле П. нав. дело, стр. 40; Паланк, Ж. Р. Поступно преобраћење,
у: Војсковођа, цар, светац, зборник о Константину Великом, приредио
Озимић, Н. (1997), Ниш: Просвета, стр. 61- 66.
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принципе уклопи у остварење својих животних и политич
ких циљева.
У Константиновој индивидуацији оцртава се пут верника
који није вођен религијском страшћу, већ снагом свог ума
увиђа значај религије којој је придавао одговарајући значај
у приватном животу и политичкој активности. Његов пут од
паганина до хришћанина, није обележен визијама и снови
ђењем које је довело до његовог религијског преображаја.
Мистичко преобраћење је реално уколико је оно почетак
другачијег доживљаја света као израз радикалне духовне
и етичке промене у односу на дотадашњи живот. Међутим,
такав преображај Константин није доживео, јер је његов од
нос према хришћанству обележен поступним еволутивним
променама. Он у хришћанству налази траженог једног Бога,
а легенда о догађају пре битке код Милвијског моста има
за циљ да потврди природни ауторитет новог цара чије су
претензије да постане и једини римски владар. Зато је ње
гова религиозност рационална, а осећања су представљена
легендом којом се сугерише нова истина о наднаравном,
оличена у хришћанском Богу, која постаје упориште новог
поретка.
Један од битних чинилаца његовог прихватања хришћан
ства јесте увиђање перспективности нове религије, којој је
најпре обезбедио равноправност, а после победе над Лици
нијем 324, када је постао једини цар, допринео је и њеној
идеолошкој консолидацији и доктринарном снажењу. Орга
низовање Првог васељенског сабора 325. године у Никеји,
на којем је и сам непосредно учествовао, било је од пресуд
ног значаја за хришћанство јер је тада дефинисан Символ
вере и однос између Оца, Сина и Светога Духа, утврђен је
начин на који се одређује празнични дан Васкрсења, одба
чени су дотадашњи гностички списи и усвојен је званични
корпус текстова, четири јеванђеља, који постају основа хри
шћанске идеологије. Окончавши догматске расправе и побе
дивши аријанство, које је проглашено за јерес и у потоњем
времену потпуно потиснуто, Константин је у идеолошки
консолидованој хришћанској цркви нашао поуздан ослонац
сопствене власти и робовласничког поретка империје. Због
својих заслуга за хришћанство, проглашен је светитељем
и, по значају, изједначен са апостолима13 да би као равно
апостолски цар постао својеврстан хришћански идеал. У
13 Апостол у значењу изасланика, весника. Први апостол је био сам Исус
Христос, на чији је божји призив дошао и слободан, људски одговор.
Они који су у свом времену чинили оно што и Христови апостоли, по
тврђујући принцип постојања цркве на вери, проповеди и подвигу, по
стајали су равни апостолима. Константин је саградио у Константинопо
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том процесу потиснуто је оно негативно што је учинио као
владар а истицано оно позитивно, да је владао по божјим
и хришћанским законима. Његова идеализована представа
учиниће га и својеврсним примером и потоњих српских вла
дара.
Битније од инсистирања на наводном Константиновом ми
стичком преображају су његова прагматична верска толе
ранција и процес поступног превладавања хришћанског над
паганским. Током дугогодишњег владања борио се и са па
ганским искушењима којима је повремено подлегао а пра
ви хришћанин је постао када је могао искрено да се покаје
и када је, свестан да му више не прете овоземаљска иску
шења, непосредно пред своју смрт обредно крштен. Његов
живот је и својеврстан образац који показује да успех на
неком пољу зависи првенствено од успешне организације
релевантних чинилаца од којих зависи остварење жељеног
циља. Као војсковођа ту умешност је доказао на бојиштима
против својих супарника, а његов однос према проблемима
религијског живота може се узети као парадигма успешног
превладавања и свих других супротности.
Легендом о Константиновом мистичком преображају губе
се из вида важне чињенице о његовом духовном животу и
скрива битна порука за верујуће православне људе да се
хришћанином постаје у дугом периоду духовног сазревања.
Божји знак који му се указао водио га је до циља, али је то
путоказ и сваком хришћанину на његовом путу индивидуа
ције. Истицање неупитности његовог сна и визије су важне
за учвршћивање представе о цару као божјем изабранику и
потом канонизованом равноапостолском светитељу. Међу
тим, конструкција сна у оквиру легенде указује на важност
рационалног обликовања такве представе која има своју ду
бљу социјалну, идеолошку и психолошку функцију.
Утврђене чињенице везане за наводни догађај Константино
ве визије Христовог монограма на небу и потоњег сна, у ко
јем му је сугерисано да ће стављањем тог знамења на штито
ве својих војника доћи до победе у пресудном боју, показују
да је створена легенда била у функцији ојачавања владарске
идеологије и успостављања новог легитимитета на основу
хришћанства. Познатом методом прорицања догођеног, ле
генда о пророчанској визији и мистичком сну јавља се након
битке чији је исход већ био познат. Тек када је Константин
победио свог супарника, ствара се прича о томе да му је и
хришћански Бог био наклоњен. Победа, дакле, није била до
љу цркву Светих апостола у којој је између дванаест празних саркофага
сахрањен као 13. апостол 337. године.
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вољна, већ се легендом о пророчкој визији и мистичком сну
експлицитно истичу Исусова подршка и помоћ. Уколико је
тим опредељењем, Бог изабрао своју страну, онда је било на
победнику да то након боја и објави стичући тиме свој нови
легитимитет. Налазећи у хришћанству потребно упориште
својој власти, Константин успоставља византијски модел
владавине на принципу симфонијске усклађености светов
ног и духовног у којем је, ипак, цар увек био моћнији од па
тријарха. Образац успостављања владарског хришћанског
легитимитета биће коришћен и у потоњој традицији српске
средњовековне државе чији су владари, као што је Констан
тин легендом о визији и сну повезиван са Христом, довође
ни у везу са Константином.
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RELIGIOUSNESS OF CONSTANTINE THE GREAT
Abstract
Deemed most creditable for the doctrinal and ideological foundation
of Christianity, Constantine the Great was sanctified and considered an
almost apostolic figure. It is believed that Constantine decided to take
Christian faith after seeing the Christ monogram in a dream and a vision
just before the Battle of the Milvian bridge. By God’s grace he was told
that if he accepted the sign of Christianity and marked the shields of his
soldiers with it, he would be victorious. If at that period of time pagan
beliefs prevailed in him, then we can observe how he gradually accepted
Christian faith in the years to come. Constantine became a pragmatic
and a rational believer who was formally baptized at the end of his life.
Key words: paganism, Christianity, converting, mystique, ritual, rule,
ideology
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IGRA ILI NIŠTA
IGRA – TEMELJ KULTURE
,,Vreme je dete koje se igra premeštajući kamičke:kraljevstvo deteta”
Heraklit (fragment 52)
Sažetak: Polazeći od pretpostavke da je igra u savremenoj kultu
ri ozbiljno ugrožena, nameće se neophodnost prevrednovanja ideje o
igri kao nezaobilaznoj vrednosti kulture. Edgar Moren pokazuje da
se savremena tehno – ekonomska civilizacija temelji na „reduktivnom
shvatanju” čoveka. Homo  sapiens i homo faber apsolutno dominiraju,
međusobno se „određuju i nadodređuju”. Iz pojma „homo” isključeno
je sve što je demens – san, strast, mit – i što je ludens – igra, uživanje,
zabava i što je što je „homo amatro”, čovek sposoban da voli. Činje
nica je da se u igri može reprodukovati cela duhovna sadržina sveta
uverljivo govori da je igra temeljna  vrednost kulture.
Ključne reči: igra, kultura, umetnost, vrednosti i „homo ludens”

Na tragu Kantove, Kjerkegorove, Ničeove i Hajdegerove filo
zofije, a posebno njihovog shvatanja igre, Eugen Fink je stvorio
originalnu misao o igri. U nastojanju da se prema njoj odredi
(Osnovni elementi ljudskog postojanja), on smatra da igra nije
naklonjena ni pojmu ni mišljenju i da ostaje u upitnosti i ne
doumicama oko smisla i celishodnosti refleksije o njoj. Uosta
lom, kao i drugi fenomeni koji se tiču neposrednosti života, Fink
polazi od uverenja da postoji suprotnost između neposrednosti
života i refleksije, između bivstva po sebi i pojma, između eg
zistencije i svesti, između mišljenja i bivstva, i to upravo kod
onog bića koje razumeva bivstvo. Zato je i očekivano njegovo
mišljenje da igra kao osnovna odrednica postojanja ne samo da
zastaje pred ovim pojmom već ga i odbija. Otuda je i njegovo
pitanje o promišljanju igre ne slučajno ostalo u poređenju sa uzi
manjem golom rukom krila leptira. Možda se bolje upozorenje
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nije moglo naći ni u jednom pokušaju da se stigne do sigurne
definicije igre.
Unapred utvrđene vremenske i prostorne granice, sa obaveznim
pravilima, upućuju Johana Huizigu (Homo ludens) da se usred
sredi na unutrašnju zakonitost igre i da je bliže odredi. On sma
tra da se kultura začinje u igri i da je igra starija od kulture. Ako
je cilj igre u njoj samoj, a jeste, onda su spoljna svrha i vrednost
utilitarno – pragmatsko izvan njenog autonomnog ostvarivanja.
Postajući realnost subjektivnog i unutrašnjeg doživljaja, realnost
koju prati osećanje napetosti i radosti, igra pokazuje da u njoj
ima drugačijih osećanja od onih koji se javljaju u svakodnev
nom životu. Činjenica da je igra drugo od običnog života daje
joj smisao, naročito ako proširuje i prevazilazi granice realnosti,
ako je to put do ljudske celovitosti. Igra, ma koliko se razlikova
la od običnog života, ne može se smisleno uobličiti bez impulsa
iz realnog sveta, a ne može se ni realizovati na velikoj udalje
nosti od sveta realnosti. To ne znači da ne ostvaruje relativnu
autonomiju.
Polazeći od Huizinginog uverenja da se ljudska kultura razvi
la iz igre i kao igra, Rože Kajoa (Igre i ljudi) pokazuje da je
sloboda u njenim temeljima i da je njen osnovni pokretač. U
njegovom nastojanju da igru definiše kao slobodnu, izdvojenu,
neizvesnu, neproduktivnu, propisanu i fiktivnu aktivnost trebalo
bi prepoznati stvarna i simbolična uporišta kulture. Od potpune
slobode, spontano izražene u igri, do pravila, koja otkrivaju njen
institucionalni karakter, igra se, kao što je utvrđeno, javlja kao
aktivnost u kojoj imaginacija i improvizacija, kao poseban vid
razonode, omogućavaju da dođu do izražaja unutrašnje strane
čovekovog kreativnog bića. I kad je Rože Kajoa klasifikovao
igre kao – igre takmičenja (agon), igre na sreću (alea), igre pre
rušavanja (mimicry), igre zanosa (ilynx), on je, ustvari, poka
zao da u različitim vrstama igara nisu prisutne aktivnosti koje je
mogućno precizno razgraničiti. Pored toga, Kajoa je sugerisao
da prisustvo jedne vrste igara, a ne druge, može da bude jedan
od bitnih indikatora osnovne usmerenosti kolektivnog života i
kulture.
U viđenju igre kao temelja kulture, kao vrednosti koja se vezu
je za ljudski aktivizam, nezaobilazan je dinamizam rivalstva. U
supstancijalnom smislu, igre takmičenja ne dodiruju samo parci
jalna zbivanja svakodnevice već se tiču čovekovog sizifovskog
napora da prekorači sopstvene granice i da stigne do sebe ne
poznatog. U stvari, takmičenje (agon) otkriva suštinu igre. Sa
jednakim izgledima, u jednakim uslovima, ono ostvaruje ravno
pravnost učesnika u igri. U drami aktivizma i antagonizma, igretakmičenja pretvaraju događaje u proživljenu svakodnevicu. U
ovim igrama sadržano je čovekovo nastojanje da umakne dekoru
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sive svakodnevice i prokletstvu navika. I u mentalnom prekora
čenju kao pročišćenju, igrač je u prilici da se stvarno i simbolič
no obračuna sa sobom i da nagovesti prestilizaciju svoga života.
U ritualnosti takmičenja i u duhu rivalstva dolazi do izražaja
čovekova delatna i aktivistička priroda. Prekoračenje dostignu
te granice označava željenu promenu i potvrdu slobodne volje.
Igrač poriče samopotvrdu ako se u igri ne susretne sa ravnoprav
nim partnerima. Kada su partneri izrazito nejednakih igračkih
potencijala, tada je jedan od rivala unapred izgubljen, jer je ne
dorastao svome protivniku, te mu ništa ne pomažu objektivizira
na pravila i formalno jednake mogućnosti. Tada, igra nema smi
sla jer je završena pre početka. Rivali ne unapređuju ni igru ni
sebe same. Nadmoćan rival neće se menjati. On će iz igre izaći
sa /po/bedom, koja je unapred obezvređena. U takvim okolno
stima, igrač postaje sopstveni protivnik, koji, nažalost, nema ni
kakvog izgleda da dođe u situaciju istinskog samonadmašivanja.
Rože Kajoa u pomenutoj knjizi naglašava da je specijalizovano
i propisano rivalstvo, koje je uspostavljalo lojalnost i plemeni
tost, bilo lišeno i mržnje i zavisti. Na hrišćanskom Zapadu, na
turnirima, kao na svečanim igrama u svim velikim civilizacija
ma, učilo se da nije najvažnija pobeda, već poštovanje pravila i
protivnika. Nije ideal bila pobeda već odvažnost i dostojanstvo.
Pošto je, kasnije, pobeda postala imperativni cilj igre – kompli
kovala se njena svekolika izvedba. Žudnja za trijumfom poka
zuje koliko igru istovremeno prate porok i vrlina. Zbog mnoštva
vidljivih i nevidljivih razloga, apsolutizuje se ishodišna tačka
- rezultat igre. To se može opravdati, ali i dovoditi u pitanje. Mo
glo bi se dokazati da je pogrešno izdvojiti bilo koju fazu igre kao
vrednost koja se suprotstavlja njenoj celini. Zbog toga, gotovo
da nema smisla fanatizovati njen krajnji ishod. Zašto? Kao izraz
volje, zanosa, razboritosti, rizika, opasnosti, pustolovine, nedou
mica, tajanstva, uvežbavanja – igra je izvan ravnodušnog samo
potvrđivanja. Međutim, ako famozni rezultat, pored dramatične
tenzije, proizvodi parališuću napetost, uznemirenost, strah, pre
napetu budnost i grozničavu žeđ za pobedom, onda se rezultat
može pojaviti kao deo spektakla prinude. Strah od poraza može
lako da podredi igru činu odluke, može da potisne njena ushiće
nja, radosti i čuđenja. Rezultat je, tako, često više prepreka nego
podsticaj za slobodno i uzbudljivo njeno ostvarivanje. Nastoja
nje da se po svaku cenu stigne do poželjnog rezultata praćeno je
mnoštvom uslovljavanja, čak i veoma mučnih pritisaka. A kad
se u sportsku igru uplete državni i nacionalni ponos ili takozva
ni državni razlog - tu nema kraja najrazličitijim opterećenjima.
Pokušaji da se izvedu poređenja između arene nekadašnjeg Ri
ma i modernog stadiona u velikoj meri su neizvesni. Ipak, može
se uspostaviti izvesna korelacija između rimske degenerativne
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igre i savremenih igara. Igra je u oba slučaja bez autentičnosti.
Gladijatorske igre bile su sastavni deo ne samo rimskog nači
na života, nego i pogleda na svet. U ogromnim amfiteatrima i
krvavim spektaklima zbivala se tradicija nasilja. Robovi koji su
imali šansu da u areni izbore slobodu, po pravilu su nastavljali
svoje apsurdno takmičenje. Malo ih je doživelo starost i prirod
nu smrt. Tako se i oblikovao veoma sporan svet takmičenja. Ni
savremeno društvo nije izbeglo takmičarski masakr. U studiji
Istorija torture kroz vjekove, Džordž Rajli Skot bavi se esteti
kom torture i torturom kao sadizmom „humane životinje”. Nije
zaobišao ni noviju istoriju, pa otuda navodi stravične primere iz
nacističkih logora smrti: pobednički tim ostaje u životu, poraže
ni idu u gasnu komoru. U trkama staraca u Buhenvaldu – prvi
ostaje živ, ostale streljaju. Danas je igrač najčešće roba na tržiš
tu. Najgore je što se sport našao u okrilju politike. Nijedna am
bicioznija vlada, u novijoj istoriji, ne odriče se sporta kao dela
državne politike. Hitler i Gebels su, pod olimpijskom bakljom,
prodavali svoje mračne ideje i dokazivali dominaciju arijevske
rase. Španski diktator Franko, u vreme velike privredne krize,
poslednju kartu baca na fudbal. Španija kupuje najbolje fudba
lere na svetu, Johana Krojha i Franca Bekenbauera. Pogodak je
bio pun – nedjeljama su Španci s velikom pažnjom i navijačkim
strastima gledali majstore fudbala. Sport je dignut na nivo po
litike supersila: američki predsednik Karter je iz političkih raz
loga bojkotovao moskovsku Olimpijadu, a Sovjeti su uzvratili
istom merom – ne došavši u Los Anđeles. Salvador i Honduras
su zaratili zbog fudbala – povodom kvalifikacija za odlazak na
prvenstvo sveta. Politika je uvek nanosila štetu sportu kad ga je
pretvarala u političko sredstvo ili instrumentalizovala.
Ako su nepogrešivost i rekord sijamski blizanci, onda se name
će pitanje o pravu na grešku. Nepriznavanje tog prava vodi ka
obezvređivanju igre sa stanovišta njenih mnogostrukih moguć
nosti. Nepogrešivi u igri blokiraju spontanost, nepredvidivost,
kultivisanost, prirodnost, izvornost i lepotu. Nastojanje da se
ostvari nepogrešivost - kamen su spoticanja i u sportu i u svakoj
delatnosti u kojima čovek pokušava da se menja. Ljudska greška
je, ustvari, nepristajanje na prevagu mehaničke reakcije i steril
ne definitivnosti igre. I pregnantna tendencija da se ostvari super
star, igrač gotovo natčovečanskih mogućnosti, postaje opasnost
sa stanovišta individualne samopotvrde. Šta ima besmislenije
nego nastojanje da se mašiniziraju sami igrači, da postanu igra
či mašine? Tada u igri nema istinske neočekivanosti, izazovnog
rizika i emocionalne napetosti. Igra gubi svoju dramatičnost i
tajanstvenost. I svoju estetiku i svoju metafiziku. Koliko je u
savremenoj civilizaciji ugrožena vrednost igre – takmičenja, vi
dljivo je po tome što se sve manje govori o nesputanoj kreativ
nosti i čaroliji fantazije njenih protagonista.
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Osnivač moderne Olimpijade, baron Pjer de Kuberten podsticao
je sve vidove savremenog takmičenja, ali ga nije mogao usmeriti
na do kraja prihvatljiv način. Opsednutost pobedom, zaokuplje
nost uspehom i komercijalizmom osporili su antičku olimpij
sku ideju: Nije važno pobediti – važno je učestvovati. Svakako,
važno je i pobediti, jer bez toga nema celovitosti i dramatike
igraćeg sveta. Kao antitragedija i kao plemenito nadmetanje,
sport bi trebalo da čuvaju njegova pravila i fer –plej. Fer – plej,
međutim, sve češće postaje izuzetak, umesto da bude pretpo
stavka da se poštuju pravila. Sportski spektakl sve više liči na
vid nepodnošljivog i destruktivnog zbivanja.
Igre na sreću pripadaju posebnoj realnosti, stvarnosti koju za
pljuskuju nagon i iracionalno. Ove igre pripadaju svetu neraz
jašnjivih i nerazjašnjenih aktivnosti. Mogu se prepoznati kao
predanost usudu naročito kad su izgubljena očekivanja u stvar
nosti. Više od toga, one proističu iz metafizičkog u čoveku, iz
njegovog nepristajanja da se pokori razlozima racionalnog sve
ta. Uvučen u izazove hazarda, gde vlada moćno možda i, često,
uzaludna ambicioznost, igrač na sreću prihvata iskušenja privida
koja su nadmoćnija od neproživljene svakodnevice. I pored to
ga, igre na sreću gotovo podučavaju kako je moguće živeti u
svetu nadanja. O dražima očekivanja mogli bi pouzdano govoriti
jedino oni koji bi mogli racionalno slediti svoj afektivni doži
vljaj. Očekivanje ima vitalnu dramsku vrednost. Pojam igara na
sreću seže u daljine prošlosti. Na istočnoj strani sveta, tragovi
kocke datiraju iz 4 000 godina pre nove ere. Jerzy Gizycki i
Alfred Gorny (Čovjek i hazard) ističu da je rasprava španskog
kralja Alfonsa X Mudroga, napisana 1283. godine, bila posve
ćena šahu, kockanju i igrama na ploči. Bila je to knjiga koja se
bavila igrama koje su služile za duhovnu razonodu. Namenjena
je onima koji se dosađuju. U ovoj raspravi, Alfons Mudri raz
likovao je igre razuma, igre na sreću i kombinovane igre koje
imaju svojstva prethodnih dveju. Po njegovom mišljenju, šah
je igra razuma jer je za njegovo igranje odlučujući um i inteli
gencija. Kocka je zavisna od slučaja i sreće. U igrama na ploči
odlučuju sreća i razum, a nepovoljna bacanja kocke mogu se
popraviti strategijom i domišljatošću. J. Grzycki i A. Gorny na
pominju da se igre na sreću u većini jezika nazivaju hazardom.
Reč hazard arapskog je porekla, a izvedena je od reči az – zahr,
koja na arapskom označava igru kockom.
Od prvobitne bezazlene zabave igre na sreću sve više su popri
male karakter hazarda; sve više su se pretvarale u razdražljivo
uzbuđenje. Smatra se, veoma nepouzdano, da je kocka nastala
u Grka i da ju je izmislio grčki vojskovođa Palamed, prilikom
opsade Troje. Trebalo je, za vreme dugotrajne opsade, pribavi
ti vojnicima zabavu. To je navodno učinio njihov vojskovođa,
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koji je ovekovečen s peharom za kockanje. U starijim zapisima,
međutim, pominju se egipatske igre kockom. Tacit piše da su
se Germani tako oduševljavali kockanjem da su bili spremni da
posle gubitka svoje imovine založe i svoju slobodu. Kockanje u
rimskom carstvu dobilo je upadljivo mesto u društvenom životu.
Smatra se da je istorija kockanja nerazdvojno vezana za rimskog
cara Klaudija, koji je bio ne samo strastven i fanatičan igrač već
je napisao i čuvenu raspravu o kockanju. Za njega se zna da je
u kockanju bio gubitnik. Da bi isplatio dugove i da bi se pono
vo mogao vratiti kockanju, zaplenio je imovinu plemića, pošto
ih je prethodno osudio na smrt. Postojale su i rimske kaznene
mere protiv neumerenog upražnjavanja hazardnih igara. Kad se
strast za igrama na sreću proširila i, usled čestog varanja, po
stala opasna, Rimljani su činili sve što je bilo u njihovoj moći
da se ograniči uticaj takvih igara, da im se odrede granice. Od
vremena republike bio je na snazi zakon kojim su igre na sreću
bile zabranjene. Taj se zakon posebno odnosio na kockanje. Ako
bi neko prekršio taj zakon, bio bi osuđen na novčanu kaznu ko
ja je bila četiri puta veća od dobitka zarađenog kockanjem. U
pisaca antike taj zakon možemo naći pod imenom Lex talaria
(zakon o kockanju); njime su se bavili i Ciceron i Horacije. Za
vreme saturnalija toga se zakona nije trebalo pridržavati. Osim
tog zakona i jedan pretorov edikt predviđao je stroge mere protiv
vlasnika kockarnica. Svako ko bi druge navodio na igru, bio bi
osuđen na novčanu kaznu i poslan na prinudni rad u kamenolo
mima (lautumiae) ili bačen u zatvor (vuncula publica). Rimsko
je pravo ovlastilo oca porodice (pater familias) da ospori kocka
rski gubitak svoga sina ili roba. Zahvaćena kockarskom strašću,
zabeležene su i prevare naročito u Evropi, u 14. i 15. veku. Lju
di su igrali do poslednjeg novčića, a tučnjave i dvoboji između
kockara bili su česta pojava. Službene zabrane kockanja ostale
su bez uspeha; varanje u igri je cvetalo, a prevare u kockanju
bile su česta pojava. Šta je sve činila s igračima kockarska strast
najsugestivnije svedoči književnost. U Odiseji se prosci bukval
no kockaju za lepu Penelopu. Indijski ep Mahabharata pripo
veda o tragičnom kockarskom dvoboju između dve porodice:
Pandu i Kuru. O sudbinu junaka obuzetog igrom najuvjerljivije
piše Fjodor Mihailovič Dostojevski u romanu Kockar. Tamo na
lazimo njegovo zapažanje o onima koji igraju prljavo pa se zato
i ne libi da ih smatra i nazove ološom. Na kakve je sve podlosti
spreman čovek obuzet kockarskom strašću, nalazimo i u Boka
čovom Dekameronu i u drugim značajnim delima književnosti.
Alfred de Mise, u pesmi Une bonne fortune, nastaloj oko 1830.
godine, meditira o sceni oko kockarskih stolova: „Vi, koji pri
stupite, iščupajte nadu iz srca!/ Tu od jutra do noći vlada moćno
Možda/ I slučaj, ta crna zvezda, kome služi ovo vreme”. Gubit
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ništvo i usud u igrama na sreću inspirativne su i nepresušne teme
celokupne umetnosti.
Izgleda da pravi igrač na sreću upravo igra zbog dramske suštine
očekivanja a ne samo zbog materijalne koristi. Međutim, kako
je društvena kriza mnoštvo društveno defavorizovanih pojedi
naca dovela na rub propasti, nije mogla da ne degradira sve čo
vekove izbore i samo – izbore. Tako se strast igranja pretvorila
u suprotnost – u koristoljublje. I, dok se bubanj okreće, vlada
nestrpljivo priželjkivanje. Loptica je postala gotovo simbol iz
bavljenja iz jada svakodnevnog života. Otuda nije ni čudno što
igrač, vremenom, uplovi u opsesiju i zavisnost bez kojih teško
lagodno opstaje. U obličju takve opsesije mogao bi se otkriti su
kob stvarnog i poželjnog.
U promišljanju ideja o igrama na sreću veoma često izostaje te
orijsko – saznajni nivo interpretacije, najvećim delom zato što
se problematizovanje ove neodređene i fluidne oblasti ne do
vodi samo u vezu sa teorijskim pitanjima, već mnogo više sa
egzistencijalnim problemima. Teškoće objektivizacije igara na
sreću nisu posledica napetosti i afekta trenutka u kome se one
realizuju, niti mnoštva nevidljivih peripetija koje prate njihovo
ispoljavanje, koliko neuhvatljivosti pojedinačnog bivstvovanja,
koje izmiče svakom suštinskijem raščlanjavanju. Tu su i svi oni
koji dele uputstva za sreću, oni koji će, u ime tržišne svesti, po
sredovati između čovekove mutne želje i društvenih institucija.
Da bi bliže odredio igre na sreću (alea), Rože Kajoa ih je opisao
kao suštinsku suprotnost igrama takmičenja (agon). Igre na sre
ću vezuju se za naklonost sudbine. Nastale su kao protivljenje i
ruganje čovekovoj aktivnosti, radu, strpljenju, treningu, znoju,
naporu i sposobnosti. Svi koji su prihvatili igre na sreću, bez pri
rodnih i stečenih prednosti, potpuno izjednačeni i ravnopravni,
čekaju presudu usuda. Odluka sudbine ima kao svoju dramatsku
prethodnicu neizvesno predviđanje i zagonetno prorokovanje. U
traganju za srećom, većina igrača, umesto da dobije sve dobija
ništa. Kocka kao formacija suprotna radu, strpljenju i pregnuću,
u vlasti fanatizma i sujeverja, može se pojaviti ne samo kao kon
kurentski podsticaj nego i kao uverljiva i opčinjavajuća realiza
cija koja uspostavlja životni stil društva koje nije konstituisalo
svoj vrednosni sistem.
U igrama na sreću ne bi trebalo videti samo predanost usudu,
a još manje čaroliju spasa, krhko klonuće i pokolebanost ljud
ske volje. U nastojanju da se odbrani smisao ovih igara treba
lo bi prepoznati čovekov pokušaj da ne pristane na robovanje
društvenom obrascu koji ga poništava. U težnji da se izazove
sudbina, sa devizom sve ili ništa, verovatno ima samokažnjava
nja i samozadovoljstva, ali najviše pokušaja da se sivilo svako
dnevice nadiđe makar i uzaludnom nadom ili uzaludnim možda.
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Igre na sreću mogu kruniti i jaku volju, a slabu slomiti, naročito
tamo gde ljudska moć ne želi da se suoči sa svetom - aktiv
no i stvaralački. Očigledno, psihološko dejstvo igre dovodi do
groznice koja pomera kulturu do spektakularnosti, a spektaku
larnost do iracionalnih prekoračenja, ne bez patoloških posle
dica. Poremećeni racionalni poredak može dovesti do duševnih
slomova, depresija, stresova i drugih poremećaja. Ali iza svega
toga ostaje osećaj da igrač nije bio ravnodušan, što svakako nije
dovoljno za njegovu ljudsku samopotvrdu. On se ne odriče nade
čak i onda kad zna da je ona varka. I, kad zna da je ona odbrana
od njegove nemoći. To je već filozofija života.
Ako je prihvatljivo uveliko opšte mesto da čovek ne želi da bu
de to što jeste, onda je čovek maska istine. A u maski je sadržan
stav bića i stil postojanja. Maska se javlja kao prekoračenje sva
kodnevice ili san iz jave. Ona se pojavljuje kao odbrana iraci
onalne sfere i čovekovog subjektiviteta. Od pamtiveka, njeno
slobodno ispoljavanje kao stvarno – nestvarna mogućnost pod
razumeva čovekovo samotumačenje i samoospoljavanje. Ona
obznanjuje stvarnost unutrašnjeg bića – šapat tišine, misteriju
tajne i pustolovinu volje. Znači li to da maska pomaže da čovek
bude to što jeste ili mu pruža priliku da bude van svoga realnog
Ja? Odgovor može biti nesiguran. Ako bi maska nastajala izvan
ultraobjektivnosti, nasuprot racionalno organizovanom svetu,
koji je u velikoj meri doveo u pitanje čovekovu slobodu, onda
se gotovo dramatično nameće pitanje – da li maska skriva ili
otkriva to što je već skriveno? Pouzdanih odgovora nema, a do
setljivost nije dovoljna da zadovolji našu radoznalost. Maska je
nezamisliva van imaginarnog kao igraćeg sveta, ali i paralelnih
tokova života. Kao u svakoj igri, nema je bez svrhe u njoj samoj.
Nema je bez slobode i čovekovog slobodnog izbora. Maska, kao
simboličko sredstvo, pripada temeljnim vrednostima kulture.
Masku poznaju svi narodi od praiskona. Ona je mnogo starija
od dionizijskih svečanosti u antičkom grčkom pozorištu kada
je počela da se primenjuje u umetničke svrhe. Utvrđeno je da je
maska izrađivana od kože ili drveta. Bila je obojena. Postojale
su različite maske za tragediju i komediju. Za Pigmeje Bamburi
s visoravni Ituri, pozorišna igra s maskama bila je gotovo svako
dnevna zabava, nešto kao naše poselo. Kod Nahuata, izumrlog
naroda srednje Amerike, dolazak leta slavio se kao kod nas od
lazak zime. Ritualne igre sa maskama upražnjavali su i Eskimi
slaveći prestanak polarne noći. Drevnu masku imaju i japanski
glumci u no, kabuki i bunraku teatru. Vizantinci su je svetkova
li kroz prerušavanje u doba do Dekamerona (između Božića i
Bogojavljenja), što se u svetu čini i danas u vreme karnevala i
maskenbala na otvorenom. Kod nas su osim vučara, koledara,
lazarica i dodola, ljudi garavili lica i činili sve da kroz svetko
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vine i prerušavanje naprave prve insignije samosvesti, ističu et
nolozi. Maskiranje misli vezujemo za dvors ku ludu. Maska je
primenjivana i u najpozorišnijem pozorištu - u komediji del′arte.
A danas se u savremenom pozorištu pod maskom označava sve
što se sa licem učini primenom različitih kozmetičkih, vlasuljar
skih i plastičnih sredstava. U Pekinškoj operi ustalile su se dve
vrste maski: one koje su slikane na licu glumca i one koje su
pripremljene da se stave na lice. Verovatno i zbog toga muškarci
uverljivo igraju ženske uloge.
Šta se pouzdanije i istinitije može reći o čoveku, koji je, preko
maske, ušao u imaginarnu ulogu i imaginarni svet igre? Šta će
tamo, šta hoće da postigne maskom? On pokušava da nađe svet
igre koji bi se razlikovao od teskobnog sveta determinisane real
nosti. To je, u stvari, putovanje od realne ličnosti do nadstvarne
persone. Igrač hoće da bude ono što nije bio, a može biti. Ma
ska, u izvesnom smislu, postaje objekt preko koga se posreduje
između egzistentne stvarnosti i one koja se nije iskazala kao mo
gućnost, koja se nije ispoljila, u svojoj autonomiji, kao sloboda i
slobodan svet mašte. Tu su prisutni i sadržaji potisnute energije
– ono što se skrivalo u represivnom i ne – igrajućem životu. To
znači da se preko maske priziva stvarnost koja nije bila prisutna,
a koja je nedostajala. Kolumbijski čovek ima dva imena: jedno
za svakodnevicu i drugo za ritualno predstavljanje, za ritualni
život. Zato se može reći da je maska izraz nadstvarne čovekove
ličnosti. Teško se može ostvariti autonomija drugog Ja nezavi
sno od Ja iz stvarnosti. Oto Bihalji Merin (Maske sveta) anali
zom starih i primitivnih civilizacija pokazuje da su u maskama
bile sadržane transcendentne sile, snage prekoračenja, koje nisu
bile prisutne u stvarnosti. Bez tih sila prekoračenja, u odnosu na
realni svet, maska ne bi imala veći značaj ni za duhovni život
ni za mitsko – religijske igre. Čoveku koji stavi masku na lice
dopušta se da utiče na nadzemaljske sile kojima se obraća a i
sam se preobraća pod njihovim uticajem. On prima supstanciju,
pa je, zatim, zrači na svoje saplemenike, na svoje okruženje. U
stvari, magijska ceremonija spajala je sve učesnike u zajednicu,
u zajedništvo. Sve se to događalo u svetu maske. Maska je, kad
miruje, po mišljenju Merina, u svojoj suštini isto tako i toliko
neshvatljiva kao i nepokretni točak.
Maska nije kopija postojeće stvarnosti jer je ona transcendira.
Ona je prekoračenje svakodnevnice, koje tavori u obrascima
vladajuće kulture. Čovek pod maskom, koji ne pristaje na re
alnost koja ga je zarobila i potčinila, osvaja do tada nestvarni
svet, anticipira njegove nove forme i nove egzistencijalne mo
gućnosti. Po prirodi transcendencije, u čijim je mrežama maska,
neizbežno je suočavanje sa čovekovom prirodom, sa njegovom
suštinom, njegovom sudbinom kao antisudbinom. Prekoračenje
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racionalnog sveta, koji je, inače, pritisnut rutinskim obrascima
istrošene kulture i samouništavajuće savremene civilizacije,
iskazuje se u maski kao obličje otvorenih struktura postojanja.
Konačnost i dovršenje ne idu uz homo ludensa, jer on opstaje
ne samo u realnom nego i u irealnom svetu igre, u delotvornosti
imaginarne sfere egzistencije. Pošto je čovek sačinjen od snova
i fantazije, od imaginarnog sveta, maska ne predstavlja samo
oblike i sadržaje realnog sveta nego i sveta koji mu izmiče u pri
vidima i iluzijama. Svet realnosti, lišen neposrednosti slobodne
ljudske samopotvrde, uveliko podstiče altern ativne i imaginarne
mogućnosti maske. Posezanje za imaginarnim prerušavanjima
kao individualnim i grupnim ludostima, u maski poprima naj
češće ironijske i narcističke igrokaze. Tako izranjaju nepredvi
dljive kristalizacije potiskivanog pozorišta, imaginarnih privi
da i iracionalnih neočekivanosti. Maska ne pristaje na inertnost
postojećeg sveta. To još uvek ne znači da je uhvatila korak s
dolazećim vremenom i nespornim vrednostima. A vreme, trošno
i zemno, obnavlja se maskiranjem. S maskom, polako se redu
kuje, obezvređuje i poništava opustelost i zapuštenost realnosti.
Maska svojim pojavljivanjem označava i svoj kraj. Tu prestaje i
njena moć da pomiri realni i imaginarni svet. Ipak, da li maska
može da pomiri ta dva sveta – realni i imaginarni? Gotovo da je
sigurno da ne može. A da li maska pomaže čoveku da bude to
što jeste, da bude blizak sebi i svojim mogućnostima? Odgovor
uvek može biti nepouzdan i zavodljiv. Čarolija maske najviše je
u tome što je ona udvojila ljudske mogućnosti, kao mogućnosti
dvojništva, kao obličje novog i proživljenog prepoznavanja no
vuma. Tu je moguće uspostavljanje dihotomije između nosilaca
maske i uloga stečenih maskom.
Ko je iza maske? Odgovor bi morali tražiti i u svetu maski, ta
janstveno dvosmislenom i nepredvidljivom, ali i u čovekovoj
neostvarenosti. A možda ponajviše u čovekovoj podeljenosti iz
među realnog Ja, koje je u temeljima stvarnosti i neotkrivenog
i nepoznatog Ja, koje se u ćudljivoj spontanosti javlja kao nova
mogućnost postojanja. Zapažene su, u stvari, dve teorijske ori
jentacije u čitanju maske, dva bitno različita koncepta. Tradi
cionalističko tumačenje maske polazi od uverenja da se ispod
pojavnosti maske skriva njena suština. U ovom dualističkom
konceptu maska je zaklon ili otvorenost prema svetu, a maski
ranje je igra prikrivanja i otkrivanja. Ono je otuda igra između
suštine i pojave. U novim teorijama, a posebno u onim koje do
laze iz imidžologije, teorije o imidžu, dokazuju da nema sušti
ne bez pojave. Što znači da je suština uvek u pojavi i da nema
suštine izvan pojavljivanja. Ona smatra da način na koji se ljudi
maskiraju – menjaju repertoar maski – jeste način igranja uloga,
oblik čovekovog postojanja. Način na koji ljudi igraju uloge ob
znanjuje to što su oni sami, što je njihova suština. U društvenom
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životu nema ih bez maski i bez razmene društvenih uloga koje
se odigravaju u različito oblikovanom maskenbalu, u repertoaru
razmene između različitih maski odnosno različitih društvenih
uloga koje su u kulturnom prostoru sužene zbog opsednutosti
politikom sa negativnom konotacijom. Repertoar koji se ovde
odigrava u svetu maskiranja bez suštine, u svetu pojava toliko
je oskudan da se može imenovati kao mrtvačko pozorište Pite
ra Bruka, u kome dominiraju tanatičke maske i maske zombija.
Otuda je i razumljivo što joj najviše i smeta nedostatak autentič
ne komunikacije, razigranosti, kreativnosti, kritičnosti i otklona
prema tom zarobljenom i umrtvljenom svetu. Zaista se maski
ranje u politici pojavljuje kao paradigmatično za opskurno po
litičko pozorište u kome ima previše destrukcije i blefiranja. Na
političkoj sceni teško se može opstati bez maske i maskiranja.
Ipak, čoveka u politici maska skriva ali i odaje.
Kao ishodišna tačka maske danas iskrsava haotični svet i svet
zaleđenog racionaliteta. On vodi do novih maski. A maska može
postati novi odgovor represivnim oblicima egzistencije i ano
nimnom svetu tehnike. Dois ta, savremenom čoveku i nije neo
phodno da na svoje lice stavi masku, jer je, njegovo lice, sa gr
čevitim i obezličenim izrazom, postalo maska. To ne bi morali
ni pominjati da se tom sumornom i problematičnom činjenicom,
koja izokreće uspostavljeni red stvari, ne dovode u pitanje te
melji igre kao suštinske odrednice postojanja. Stereotip maske
temelji se na pseudoindividualitetu i daleko je od sveta slobodne
i stvaralačke ličnosti. Svet maski, tajanstveno dvosmislen i kao
govor o svetu i kao nepristajanje na realnost, stvara od nepred
vidljivosti i uobrazilje konkretno jedinstvo do tada neostvarenog
ljudskog bivstvovanja. Čovek će maskom, možda, na prvi po
gled, falsifikovati svoju ljudsku situaciju, ali je mnogo važnije
od toga što će pokušati da porekne neprihvatljivu egzistencijalnu
inhibiciju. Štaviše, on će nastojati da usred obezličene stvarno
sti senzibilizuje svoje prisustvo i da ga ne podvrgne autisičkom
afektu što bi moglo voditi do graničnog i patološkog ponašanja.
Maska kao mogućnost nije došla da bi zatvorila sve druge i dru
gačije mogućnosti. Ona je tu da bi nagovestila novu mogućnost
koja jeste drugačija od onih koje su bile pre nego što je čovek
navukao masku. Izlazeći iz carstva zbilje, on se našao u car
stvu ne-zbilje i time proširio svoje mogućnosti. Doista, čovek
se maskom teško može usprotiviti svetu koji se nametnuo kao
represivni poredak i tiranija svakodnevice, ali može, za trenutak,
naći mesto u carstvu ludosti, izvan sive prosečnosti i poslušno
sti. Maska se možda ne bi javljala kao čarobnica koja bi pomeri
la definisani red stvari, nego kao mogućnost raznovrsnosti, kao
govor koji brani celovitost i integritet čoveka. Ona dolazi kao
otrežnjenje. Naspram preovlađujuće zbilje, maska bi nagovestila
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dvojstvo koje bi osporavalo tiraniju svakodnevnice i siromaštvo
bezlične normativnosti.
U igrama zanosa (ilinx) osvaja se staza na kojoj je sve nepred
vidljivo, uzbudljivo i prekomerno. Sve je u blizini sna, iluzija,
privida i virtuelnog. Najčešće to je ostvarivanje opsesivnog koš
mara, vrtoglavice, koja je, u tom trenutku, izvan moralnog po
retka, izvan griže savesti. U izboru želje i slobodno odabranog
doživljaja izgleda da je najvažniji jedan vid samoprepoznavanja
i samoidentifikacije. Strogi kritičari, međutim, u neodređeno
sti i stihijnosti ovih igara, a posebno u njihovom opsesivnom
košmaru, mogu videti dezorganizaciju sposobnosti i integriteta
pojedinca. Protivudarom prirodnog, instinktivnog i potisnutog,
čovek, svakako, može dospeti do opterećujućeg straha i do sado
mazohističkih zastranjivanja. Preobražavanje kao irealno – real
no zbivanje pristiže iz dubina bića kao realnost virtuelnog i kao
irealna sadašnjost.
Za igre zanosa vezuje se stanje vrtoglavice, a Sreten Marić, u
predgovoru za knjigu Igre i ljudi Rože Kajoa, bliže određuje
vertigo, kao vrtoglavicu, ali dodaje i reči opojnost, razdraganost,
zanos i ekstazu. Po mišljenju Rože Kajoa (Igre i ljudi), čovek
je kod ove vrste igara spreman da se zbog svojih želja prikloni
i trenutnom poremećaju telesne stabilnosti i ravnoteže. To čini
da bi doveo u pitanje pritisak naviknute percepcije i dominantne
svesti. Pored razbijanja čulnog autizma i inhibirajućeg nesve
snog, zadovoljstva se ovde pojavljuju sa novim opažanjima i no
vim afektima. Rože Kajoa smatra da se igre zanosa u protivstavu
prema stvarnosti koja se poništava realizuju u vrsti vrtoglavice,
uzbudljivoj grčevitosti i sladostrasnoj pometnji. U pitanju je op
činjavajući trans i pomamne strasti. Neobične emocije postaju
provokacija unutrašnjeg haosa. Zanos pomera granice racional
ne percepcije i dovodi do transmutacije čula. Budi se potisnuto.
Stvaraju se uslovi da se bude drugačiji. I promenjen. Traži se
terra incognita. I kad se ona dodirne - ostaje se u neshvatljivosti.
Dolazi do diskontinuiteta i u vremenu i u prostoru. Tu nema ni
prošlosti ni budućnosti. Da bi bliže odredio raznorodne i razno
vrsne zanose, koje je prepoznao kao organski ili fizički nered,
Rože Kajoa je za ovu vrstu igara i predložio naziv ilinx što će
na grčkom označiti vodeni vrtlog. Upečatljiv pojam i sugestiv
na slika. Da je dobro označena ova vrsta igara pokazuju mnoga
istraživanja neobičnih saznanja. Tako doznajemo da Indijanci iz
Severne Amerike svoje dugotrajno i uporn o tupkanje završavaju
transom i padanjem na zemlju. Opisan je i hipnotički zanos u
igrama tam – tama. U dionizijskim igrama u staroj Grčkoj dola
zilo je i do besvesnih stanja i do sado-mazohističkog besa. Kajoa
je u okviru ilinksa identifikovao alpinizam i hodanje po konopcu
kao forme čovekovog ispoljavanja koje ne zavise od socijalnih
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mehanizama. Institucionalne forme koje su uključene u društve
ni život odnose se isključivo na zanimanja u kojima je neophod
no savlađivanje vrtoglavice. Degeneracija ilinks - igara odnosi
se na alkoholizam i drogu. Kajoa je analizirao stanja u kojima su
se našli privrženici igara zanosa. Pokazao je kako derviši, frene
tičnim vrćenjem i okretanjem u krug, padaju u ekstazu i hipnozu
svesti. Tu su i meksički vladari, koji se, kao deifikovane ptice,
upuštaju u krajnje opasnu igru prerušavanja u orlove. Oni se sa
vrha jarbola – sa visine od 20-30 metara, s raširenim nogama i
glavom okrenutom nadolje – munjevito spuštaju. S razlogom su
meksičke vlasti zabranile ovu vrstu igara. Kajoa skreće pažnju i
na onu vrtoglavicu moralne vrste koja proizvodi odgovor na po
tisnute želje za neredom i rušenjem. Izgubljena prisebnost vodi
u žestoke konflikte, pa i tuču.
Za igre zanosa pojedinac se, u neku ruku, priprema još od najra
nijeg detinjstva. Vriska iz čista mira, uzbuđenja leta na ljuljašci
i brzog okretanja na vrtešci, ubrzanja na sankama, skijama i rol
šuama. Takozvane okretne igre, brze vožnje na motociklu i otvo
renom automobilu, proizvode zadovoljstva, ushićenja i ustrepta
lost. Štaviše, odavno su napravljene mašine za vrtoglavicu. One
su smišljene da bi se ostvario snažan atak na organizam, da bi se
postiglo što žešće ošamućivanje i snažan zanos obuzet golemim
strahom. Ovakav zanos autor nije nazvao razonodom iz prostog
razloga što ovde nije bilo opuštanja, koje se, po prirodi stvari,
vezuje za sve vidove razonode kao vrta uživanja, kao zabave
koju ne prati napetost, šok i grč. Kajoa koji je nastojao da odgo
netne prirodu instinkta i vrtoglavice, da im proceni potencijale
ali ne zaboravlja da označi nadmoć volje i inteligencije na putu
do čovekove slobode i stvaralaštva. Čovekovi nagli, nezadrživi
talas animalnog, omogućava ovu vrstu igara. U meri u kojoj se
priroda ne može razumeti ne mogu se razumetini igre zanosa.
U igri zanosa dominiraju irealnost, nesvesno, neposrednost,
spontanost i strast. Zato se želje ne odgađaju. Ako u transu
objekt nije progutao subjekt, onda su oni, subjekt i objekt, po
stali jedno. Što je najgore, ponekad su upregnuti u ostvarivanje
ničega! U otklonu prema stvarnosti, nagon ne vodi računa o ne
predvidljivim posledicama. Realnost je nepoželjna i proračuna
ta. Ona opstaje u bezličnosti normativnog obrasca. Njena enig
ma je načelno dešifrovana. Njena pojavnost je dosadna. Od nje
ima smisla samo pobeći. Nema raspleta, ali postoji mogućnost
bekstva do prekomernosti zanosa, do otelovljene iluzije, do pri
vida alternative. Stihijska snaga proširenih granica hedonizma
otvara zamke koje vrebaju čovekovu slobodu. U trenutku ne
pojmljivog magnovenja, kad dolazi do rušenja naviknutih prin
cipa vremena i prostora, protagonista igara zanosa suočen je sa
malim slobodama, sa slobodnim impulsima, ali se nije oslobo
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dio grčevitog trajanja i psihologije trenutka kao psihologije pri
vremenosti. Za njega je najvažnije da proizvede napregnuto tra
janje i sladostrasnu pometnju, uzbuđenje i vrtlog. To što će se
pritom poljuljati stabilnost percepcije i izgubiti ravnoteža deo
je paradoksalne strategije, po kojoj bi se uspostavila ravnoteža
između nesvesnog, onoga što je potisnuto i svesnog dela lično
sti. Tako bi se uspostavljala subjektivna ravnoteža i homeosta
za svesnog i nesvesnog. Čovekovo bekstvo iz realnosti trebalo
bi prepoznati kao putovanje do osobene nadrealnosti, do uzbu
dljive subjektivnosti koja nije previdela nesvodljive instinkte i
višak nagona. Igrom zanosa se hoće prevladati samoregulacija
tehničkog uma, koji je u svom ospoljavanju ugrozio neposred
nost i spontanost pojedinca, a ubrzanja modernih vremena – na
ročito želja da se stigne u stanje transa, zanosa i ekstaze – nije
moguće ostvariti bez posredovanja tehnike. Od svega toga je
najvažnije da se čovekovi potencijali iskažu slobodno, bezkon
trole i bez cenzure. Zarobljen sopstvenim strahovima, orgijom
kao samozaboravom, tuđim izborom i neslobodom, čovek nema
ni kreativnosti ni spontanosti kojima bi proširio osvojene gra
nice realnog sveta i granice ljudskog života. A igra zanosa koja
se ne ispolji kao kreativno zbivanje i vitalna akcija ugrožava
ljudsku autonomiju i stvaralačku individualnost. Zato se ona i
može naći na iracionalnom bespuću, ali bez izgleda da označi
čovekovu samopotvrdu.
U savremenoj civilizaciji um i individuum podvrgnuti su spolj
noj kontroli. Tehnicitet i ultraobjektivnost ukotvili su se u mo
dernu svakodnevicu kao kamen spoticanja čovekovog subjekti
viteta. Logično, svesno i racionalno, u opreci prema nesvesnom
i ultrasubjektivnom, obznanjuju nepomirljivu podeljenost čove
kovih ukupnih mogućnosti i raspolućenost njegove tajanstvene
kreativnosti. Opasni savršeni razum zaobišao je vrednosti ose
ćajnog života i suzio polje subjektivnog i stvaralačkog. Zato,
ako se i pokušava odgonetnuti nešto od podvojenosti između
onoga što je čovek primoran da radi i onoga što želi – to je go
tovo nemoguće učiniti nezavisno od zagonetnog nesvesnog. On
hoće da bude prisutan na taj način da oseti neposrednu, prirod
nu, čulnu, organsku i instinktivnu sferu kao mogućnost prezen
ta. Kostas Akselos (Vers la pensee planetaire) dokazuje da je
igru sveta izazvala planetarna tehnika, tako da je ona totalitet
tehničkog učinila tehničkim igrama. Tako je došlo do trijumfa
tehničke igre. Ona je postala nezaobilazna i sveprisutna. Akselos
smatra da tehnika čini ono što su nekada činili protagonisti mita.
I više od toga, ona je moćnija od Prometeja i Ikara naročito kad
promišlja prirodu i kad nastoji da je ukroti. To suštinski znači
dokrajčivanje stare mitologije i uspostavljanje tehnicističke mi
tologije i planetarnih mitova. Tako ona usred grčkog trojstva
(fysisa, tehne i energije) postaje sila dominacije, snaga od
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presudnog značaja sa stanovišta stvaralaštva i razotkrivanja. To
je i razlog što je ovaj filozof judeohrišćanski svet, koji se našao
između Geneze i Apokalipse, prepoznao kao novu, tehničku ge
nezu ali nije zaboravio ni mogućnosti tehničke apokalipse. Zna
se da su tehničke igre prisutne u svim oblicima postojanja – od
materijalne proizvodnje do misli koja se kibernetizovala; gotovo
da nije ostalo nijednog oblika ljudske realizacije i samorealiza
cije u kojima se tehničko dostignuće nije javilo kao suigrač. I
pored toga što tehnika nastoji da preuzme brigu za sve što posto
ji, čovek je još daleko od toga da se uklopi u igru sveta, jer nije
postao građanin sveta. Tehnička igra, kao planetarna dominanta
modernog doba, u osvajanju sveta, nosi pečat prinude. Zato se
relacija čovek – svet teško može i privesti dijalogu, pa se zato
umesto dijaloga priziva dijalog - dvoboj. Da li će se «građanin
sveta», u toj svetskoj igri, u tom planetarnom zbivanju, naći kao
igrač koji će biti izigran ili kao biće koje će se uigrati u svetsku
igru – ostaju pitanja na koja nije moguće dati zadovoljavajuće
odgovore. Već je zapaženo da se sve to komplikuje i zbog toga
što misliti igru ne može dosadašnje mišljenje jer je ono u sebi
sadržavalo ne samo apstraktna i nerastumačena saznanja već je
prizivan i deus ex machina. To mišljenje nije stizalo ni do slo
bodnog čovjeka ni do planetarne tehnike, čiji je svet, u stvari,
identičan sa svetom tehničke igre ili svetske igre. Kad pokušava
da odredi mesto igre u celini stihijnih snaga, u kojima se spajaju
igre čoveka i igre sveta, Kostas Akselos obznanjuje igru celine
celina, u kojoj je igrač samo deo – čestica celine sveta i sveta
kao igre.
U najplića tumačenja igre, s mnogo razloga, smatra Fink, ubra
jaju se ona koja igru vide kao bekstvo od rada, kao njegovu su
protnost i nepomirljivi kontrast. Tamo gde je igra doista bekstvo
od rada, kao kompenzacija za njegovu neostvarenost, ona ostaje
u području privida, pseudoegzistencije i pseudovrednosti. U ta
kvoj igri, ako je to ona još, toliko je neprirodne svetlosti, grča i
nespontanosti da ona mora ostati daleko od čovekove slobode,
životne raznovrsnosti i razvijene ljudske težnje. Prerušena, de
gradirana, bez svog okrilja i svoje životnosti, ovakva igra ne
spojiva je s onim što bi slobodni ljudi mogli da vole i prihvate.
Svet, ophrvan rutinskim obrascem egzistencije i duhom pasiv
nosti, nije naročito sklon neočekivanoj spontanosti i raznolikim
mogućnostima igre. Tamo gde su prisutna nastojanja da se igra
podredi životnim fazama koje slede posle detinjstva, tamo gde je
ona samo priprema za takozvani ozbiljan život, ona se neumolji
vo pretvara, kao što je zapaženo, u manje vrednu, sekundarnu i
nebitnu egzistenciju, u njen surogat. Igra kao priprema za ozbi
ljan, pravi život, u stvari, nestaje kao igra – jer se degradira na
svrhe van njenog slobodnog bića. Zato je veoma pogrešno igru
videti kao pripremu za budući život odraslih, tvrdi Eugen Fink
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u već pomenutom delu. To, svakako, ne znači da Fink iz ljudske
igre isključuje čovekovu egzistencije, ali to mu ne smeta da igru
sveta vidi kao simbol. Zato se realna i irealna igra uspostavlja
različito za čoveka i svet. Otuda je svet kao igra moguć bez igra
ča, a čoveku ostaje da bude igrač, ali i igračka.
Luter Galik (A Philosophy of Play) je u igrovnoj aktivnosti pre
poznao obrazac slobode i samoodlučivanja. On dokazuje da
se ličnost otkriva u igri celovitije nego na ma koji drugi način.
Ona ima veliku moć uticaja na formiranje čovekovog karakte
ra. Okolnost da je čovek u igri slobodan pruža mu neočekivane
mogućnosti da otkrije potisnuto, da manifestuje želje i da se pro
jektuje. Pored toga, jedan narod se istinski otkriva preko prirode
svojih igara i svojih zadovoljstava. Pridajući poseban značaj igri
dece, Galik ističe da ova igra nudi izuzetnu priliku za kultivi
sanje onih vrednosti koje se razvijaju u susretu sa drugima, u
uslovima aktivnog prisustva slobode. Tu se razvija i osećanje
slobode i smisao za uravnoteženu egzistenciju. To je i razlog
što se takva igra javlja kao etička laboratorija. I više od toga,
ona se svojom slobodno usvojenom navikom da se neizostavno
poštuju pravila pojavljuje i kao važna pretpostavka za usvajanje
demokratskih načela. Sve to, smatra ovaj autor, vodi razvijanju
sposobnosti da se vlada sobom i da se dobro procene vlastite že
lje i individualna nastojanja. A Kostas Akselos (Vers la pensee
planetaire) zapaža da su u pojedinim ludističkim aktivnostima,
koje se ostvaruju u zabavi i dokolici odraslih, prethodile dečje
igre. On, inače, smatra da su dečje igre prvobitni oblik igara koje
igraju velika deca. To je u duhu njegovog uverenja da je svaki
čovek igrač i igračka, šta god da čini.
Arnod Gelen (Die Seele im technischen Zeitalter) zapaža da
stvarnost savremenih društava ostaje u senci objektivne neod
ređenosti, u kojoj je teško razabrati ni ko igra ali ni to ko je
izigran, Gelen je otuda u pravu kada kaže da i sama politika u
našem vremenu gubi ozbiljnost i patetiku prošlosti i da dobija
svojstva zabavnog, tako da će mase uskoro od izbora napraviti
neku vrstu nacionalne završne runde. To je, svakako, samo deo
simboličkog ispoljavanja takmičenja u javnom polju, u nadme
tanju političkih timova i stranačkih lidera. Politika u kojoj se
osvaja vlast i obezbeđuje sveopšta vladavina, opstaje u skrive
nom i surovom pozorištu, koje prate žestoke strasti, bezobzir
nost, kalkulacije i svakojake manipulacije. Tu se igraju igre u
kojima se osvaja moć, ali bez savesti, tolerancije, razboritosti i
odgovornosti. Kad se kao istraživač našao u području organizo
vanog kriminala, F. Dž. Bejli (Strategems and Spoils) je otkrio
pravila igre koje su obavezivale gangstere u neprestanim borba
ma za prevlast, za pozicije moći. Ta pravila nisu daleko od po
litičkih kodeksa i političkih manipulacija. U političkom životu,
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smatra Bejli, dominiraju dve vrste pravila političkih igara. Prve
se oslanjaju na krhku normativnost, čija se pravila vezuju za uz
ore poštene igre, za moralno delovanje i postupanje. Druga vrsta
pravila, pragmatična, osmišljena su tako da se preko njih obez
bedi u političkom takmičenju pobeda. Ta se pobeda, unutar po
litičkog polja, ne osvaja javno odobrenim i moralnim delanjem
jer polazi isključivo od pragmatične delotvornosti i političke
celishodnosti. Otuda je i očekivano da su normativna i pragma
tična pravila igre u nesaglasnosti. Prljave igre, najčešće izvan
javnosti, sačinjene od prikrivanja, skandala, prevara, zavera,
zločina i manipulacija, u neposrednoj su vezi sa pragmatičnim
pravilima po kojima politički cilj opravdava upotrebu najspor
nijih sredstava sa moralnog stanovišta. Takve igre preovlađuju
u novovekovnoj istoriji, u kojoj je došlo do drastičnog razdva
janja morala i politike. Kao primer sukobljenosti normativnih i
pragmatičnih pravila uzima se afera Votergejt. Tu su normativne
vrednosti i normativna pravila nadigrala pragmatičnu politiku. A
igra koja računa na sredstva nasilja osudila se na to da pomrači
svoju suštinu i svoje velike mogućnosti. Destruktivna moć igre
razara i samu igru. Igra koja ne zna za svoje granice, a realizuje
se van razuma i pravila, uvek rizikuje da se pretvori u nasilje.
A homo politicus, koji je izgubio sposobnost da funkcioniše po
pravilima igre, ne sledi platonovski duh kraljevske nauke već
ćudi nasilničke istorije i svoje iracionalne energije. Demokra
tija koja se ne temelji na čistoj igri, na pouzdanim pravilima,
poništava u sebi slobodnu, etičku i umnu stvarnost.
Igru bi valjalo razumeti kao vrednost koja preobražava i sebe
i igrače u svim fazama života. Ona jednostavno nije obeležje i
atribut dečijeg doba, već osnova bio-antropo-sociokulturne čo
vekove celovitosti. Džon Djui (Encyclopedia of Education), u
središte igre stavlja aktivnost jer smatra da je aktivnost esencija
života. Djui tvrdi da organizam, koji je neaktivan, nije u normal
nom stanju. Da bi se opravdala igra, nije, po njegovom mišlje
nju, neophodan nikakav cilj izvan želje da se probudi uspavana
i inertna snaga. Iluzorno je poverovati da akcija – koja u sebe
uključuje nekontrolisanu snagu i iracionalne procese – može za
obići animalne i instinktivne podsticaje. Ona, čak i kad je okre
nuta iskušenjima za koje je relevantna tajanstvenost unutrašnjeg
života i višesmislena slojevitost, nije u mogućnosti da ovlada
imperativima nesvesnih snaga. Akcija postaje neizbežan prati
lac igre, pokretač inertne snage, ali i izazov svetu realnosti, koji,
svojim grubim uslovima, razara ili blokira spontanost. Bez ne
posrednosti i spontanosti igra se ne bi mogla ni zamisliti. Tako
igra, u stvari, ne oslobađa samo potisnutu čovekovu energetiku,
već i, više od toga, nameće dinamiku celoj oblasti realnog sve
ta. Karl Gros (The Play of Man) pronalazi u igri mogućnosti za
relaksaciju i rekreaciju ugrožene i iscrpljene energije. I kao što
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strune gitare, piše Gros, ne bi trebalo da budu stalno zategnute
da bi gitara mogla biti upotrebljena, isto tako i čovek mora da se
opusti u igri. Čoveku je igra neophodna zbog „zadataka života”,
ali zbog ublažavanja tegoba prozaičnog življenja. Bez kreacije,
maštovitosti i neposrednosti – nema ništa od igre. A igra ko
ja računa na sredstva nasilja osudila se na to da pomrači svoju
suštinu i svoje blistave mogućnosti. Tamo gde nema protivlje
nja obezličenom i rutinskom svetu, tamo nema ni igre ni njene
budućnosti. Pravila u igri postaju deo slobode reda u kome neće
biti samovolje i stihije. Samovolja bi, smatra se, negirala osnovu
igre, njena pravila i njenu suštinu; ona bi ukinula fer plej, koji
predstavlja imperativ svake igre.
Suočen s ontologijom umetničkog dela i njegovim hermeneutič
kim značenjem, Hans Georg Gadamer pokazuje da je tvorevina
– kao zatvoren svet – igra, ali i da je igra tvorevina. Sa svojom
unutrašnjom svrhovitošću, doživljajnom autonomijom i nespu
tanom samosvojnošću, igračka aktivnost oblikuje se kao umet
nička igra, kao umetnička tvorevina. Ako je umetnost najslo
bodniji vid bivstvovanja, u kojem se ostvaruje stvaralačka igra,
onda je u pitanju onaj isti svet u kome se ostvaruje igra u svojoj
punoći. Umetnost, ustvari, i potiče iz igre. Nije toliko važno da
li je igra vrsta umetnosti ili uvertira za umetnost, ali je, svakako,
od velikog značaja da je ona slobodna i spontana sublimacija.
Uopšte, ako je igra u temeljima umetnosti, onda i umetnost mo
že postati radost imaginarnog života. Jurij Mihajlovič Lotman
u svojim predavanjima iz strukturalne poetike pokazuje da se
umetnost igre sastoji u vještini dvoplanskog ponašanja. Da bi
obrazložio ovo svoje zapažanje, ovaj teoretičar skreće pažnju na
Roselinijev film General Dela Rovere: propalica, mali prevarant,
ali dobroćudan čovek i veliki virtuoz, padne u ruke gestapovaca.
Zapretivši mu mučenjem, nude mu da u zatvoru odigra ulogu
aristokrata i heroja pokreta otpora generala Dela Rovere kako bi
uhapšene ilegalce zaveo i time naveo da se demaskiraju. Ali šta
se dogodilo – maska generala postaje njegovo pravo lice. Ne
kada prevarant više neće da vara, neće da bude to što nije, zato
bira pogubljenje kako bi podigao moral onima koji ga smatraju
herojem pokreta otpora. To je već uverljiva priča o tome kako se
igra pretvara u realnost, a maska u istinu bića. Za Šilera (Pisma
o estetskom vaspitanju čoveka) čovek je samo onda čovek kad
se igra. Suštinu igre pregnantno je odredio Fridrih Niče (Volja
za moć) kad je prepoznao vrednosti njene nekorisnosti i nešto
detinje, ali kao ideal čovekove snage. Otuda je razumljivo što je
igru video i kao pretpostavku za sve drugo i kao obeležje veliči
ne i univerzuma. Zato je nezaobilazna ljudska igra, igra deteta
i umetnika. Kad Hajdegerer(Identitat und Differenz) kazuje da
je bit Bitka sama igra, da je igra temelj bitka, on igru stavlja na
pijedestal temeljnih vrednosti postojanja. A kad nema igre, šta
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onda ostaje? Pita Lav Nikolajevič Tolstoj. Ostaje – ništa! Pitanje
igre je istovremeno ne samo pitanje čovekove slobode već i nje
govog postojanja. Granice igre su i granice čovekove slobode.
Pođemo li od pretpostavke da je igra u savremenoj kulturi ozbilj
no ugrožena, onda se nameće neophodnost prevrednovanja ideje
o igri kao nezaobilaznoj vrednosti kulture. Edgar Moren (Kako
izaći iz XX stoljeća) pokazuje da se savremena tehno – ekonom
ska civilizacija temelji na reduktivnom shvatanju čoveka. Homo
sapiens i homo faber apsolutno dominiraju, međusobno se odre
đuju i nadodređuju. Iz pojma homo isključeno je, po njegovom
mišljenju, sve što je demens – san, strast, mit – i što je ludens
– igra, uživanje, zabava. Ako ovome dodamo nezaobilaznog,
beskonačnog i čudesnog homo amatro, koji bi snažno podupi
rao život izvan uspavljujuće ravnodušnosti i trivijalne svakodne
vice, a time uspostavljao puteve samoostvarivanja i magnetizam
čulnosti, tajanstva ljubavi u intimi postojanja, onda postaje jasno
da je stizanje do čovekove celovitosti i celokupnosti teško ostva
riva utopija. I u toj nedostignutosti skriva se velika metafizička
igra, igra između bića i postojanja, igra između onoga što čovek
jeste i onoga što može postati. U tome se zavodnica igra poja
vljuje kao pretpostavka i osnova postojanja. A to što se u igri
može reprodukovati cela duhovna sadržina sveta, u kojoj se sje
dinjuju nauka, lepo i meditacija, kako tvrdi Herman Hese (Igre
staklenih perli), uverljivo govori da je igra temeljna vrednost
kulture. Ona je nezamenjiva vrednost čovekovog života.
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PLAY OR NOTHING
PLAY – THE FOUNDATION OF CULTURE

Abstract
Assuming that play is seriously endangered in modern culture,
the necessity imposes itself for revalorization of the idea of play as
an unavoidable value of culture. Edgar Morin shows that modern
technoeconomic civilization is based on ”reductive understanding” of
man. Homo sapiens and Homo faber have an absolute domination and
they “determine and over determine” each other. According to him, the
idea of homo excludes all that is demens – dream, passion, myth, all that
is ludens – play, pleasure and amusement, and all that is amatro too – a
man capable of loving. The fact is that the whole spiritual content of the
world can be reproduced in play, proves that play is a foundation and an
inavoidable value of culture.
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1956-1989. године, периоду коме је она допринела у великој мери.
Основни фокус студије је проучавање лидерских способности Ми
ре Траиловић које су допринеле новим организационим формама
у култури, новим методама менаџмента (адаптивни менаџмент
квалитета) и специфичним организационим културама. Студија
разматра у којој су мери њене лидерске способности допринеле
променама очекивања културне јавности као и њен утицај на ли
дере јавног мњења и политичке лидере социјалистичке Југослави
је (посебно очекивања у односу на естетске и етичке вредности
позоришних представа). Студија истиче који су то квалитети
1 Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и
сећања: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Ср
бија 1989-2014)”, Факултета драмских уметности (Универзитет умет
ности у Београду), који финансира Министарство за просвету, науку и
технолошки развој Републике Србије.
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издвојили Миру Траиловић у време када су културним животом
управљали пре свега мушкарци и то они који су произашли из пар
тизанског покрета. Већина ових мушкараца, пореклом из раднич
ке класе, служили су званичној идеологији док је Мира Траиловић
представљала супротност свему што су они оличавали. Методо
логија истраживања укључује архивску анализу, библиографско
истраживање, интервјуе са кључним сарадницима и лично иску
ство ауторке овог текста (организаторке БИТЕФ-а 1973. и 1974.
године)
Кључне речи: Мира Траиловић, лидерство, менаџмент у култури,
организационе културе, предузетнички стил

Увод2
После Другог светског рата Југославија је ушла у период
обнове и изградње. Како је земља развила снажан сопствени
ослободилачки покрет то је у великој мери омогућило да со
цијализам уведен као друштвено уређење буде на другачији
начин прихваћен од других земаља Источног блока3. Енту
зијазам који је у поратном периоду пратио визију федералне
државе, социјалне и мултиетничке правде делио је највећи
део популације изузев сељаштва које се успешно одупрло
увођењу колхоза, и једног сегмента грађанске интелиген
ције која није одобравала увођење једнопартијског система.
Они који су подигли свој глас против били су ухапшени или
отишли у егзил, што је добро описано у аутобиографској
трилогији „Године које су појели скакавци” (1997-2000) Бо
рислава Пекића. Појам кетмана који је увео Чеслав Милош
2 Професор др Милена Драгићевић Шешић, главна уредница часописа
Култура у периоду од 1998. до 2001. године.
3 Како је студија представљена у оквиру међународног пројекта Arts
leadership: International case studies, уводни део има историјску
контекстуализацију неопходну за стране читаоце (Arts Lead ership,
ed. Jo Caust, Tilde University Press, 2012.), а овај текст је допуњен са
подацима релевантним за читаоце у Србији и региону. Уредница у свом
предговору каже:“...Ово је изузетна прича о једној лидерки у уметности
која је успела да оствари изванредне резултате у средини која није
подржавала њене жеље, а није ни разумела њене циљеве. То је прича
о прилагођавању, умрежавању, креативности и отпорности. Изгледа да
ништа није успело да је порази, јер је она настављала да ствара изузетна
уметничка дела. Мира Траиловић је била иноватор у уметности као и
савршени политички оператор. Успела је чак и да надмудри совјетски
режим када је он покушао да спречи московску публику да види
представе њеног театра у Москви. Када би политичка репресија почела
да се приближава она би мењала тактику или програм, па би се обратила
и другима, који су били ближи политичким моћницима, да помогну у
одбрани њеног позоришта. На овај начин она је успевала током више од
три декаде да продуцира изванредна уметничка остварења. Јасно је да
је Мира Траиловић постала пример за углед у Србији који и даље живи
међу онима који су са њом радили или које је она учила, те је тако она
оставила за собом трајни траг у култури.” (Jo Caust)
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(1987) објашњава различите колаборативне праксе које су
успостављали интелектуалци у социјалистичким системи
ма Централне и Источне Европе. У случају Мире Траил овић
овај концепт може бити користан да објасни како је то било
могуће да неко буржоаског порекла, ко није био члан парти
је, упркос свему, напредује унутар комунистичког система
и постане истински лидер културног развоја Југославије и
њеног отварања према свету. Мира Траиловић је створи
ла прву платформу за сусретање источних али и западних
дисидената као и провокативних уметничких покрета кон
тракултуре шездесетих4.
Врх своје каријере Мира Траиловић је остварила позивом
Жака Ланга, француског министра културе, да буде умет
нички директор Светског позоришног фестивала у Нансију
у Француској. Нажалост ово међународно признање било је
„превише” за београдску културну јавност и водило је ње
ном одласку са места директора Атељеа 212, позоришта које
је у правом смислу те речи, она основала.
Културна политика Југославије у послератном периоду про
шла је кроз неколико фаза: од социјалистичког реализма и
репресивног културног модела (1945-1953), преко периода
културне демократије (1953-1974) у коме се могу идентифи
ковати два паралелна процеса – први се односио на државну
и идеолошку контролу а други на креативни приступ који
је све више ширио простор уметничке слободе. То је зна
чило да су до краја шездесетих и почетка седамдесетих ус
постављене многе нове установе и престижни међународни
фестивали (Compendium, Serbian profile 2011, приступљено
10.12.2011). Трећа фаза, децентрализација и самоуправља
ње (1974-1989) реформисала је целокупни културни систем.
Уведене су самоуправне интересне заједнице а слободна
размена рада успостављала је ближе односе између култур
них и привредних организација. Овај процес је фактички
завршен крајем осамдесетих година са јачањем национали
стичких покрета (процес који је, парадоксално, био ојачан
услед либерализације медија која је почела након Титове
4 У првих неколико БИТЕФ фестивала учествовале су америчке трупе
попут Ливинг театра, Питера Шумана и Bread and Puppet театра, Шек
нера (сви они нису дошли средствима америчке амбасаде јер су у то
време деловали у оквиру антиратног грађанског протеста, дакле, били
су „дисиденти у својој земљи”). БИТЕФ је позвао и Гротовског, Есрига,
Крејчу, Менцела и много других који су истовремено били јасан део ди
сидентских кретања у Пољској, Чехословачкој, Румунији итд. Долазећи
на фестивал ови уметници морали су да превазиђу бројне препреке које
су им постављале њихове власти. БИТЕФ је био и платформа за сусрет
позоришта из Источног и Западног Берлина чему је највише заслужна
управо културна дипломатија Мире Траиловић.
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смрти). Ова нова фаза културне политике (1990-2000) озна
чена је као култура национализма.5
Током свих ових периода, институционални систем је по
казао велику способност „преживљавања”, користећи по
годности које му је систем пружао, али их је често и зло
употребљавао (петрифицирао у неком моменту).6 Органи
зациона (самоуправна социјалистичка) култура установа
културе захтевала је себи примерене руководиоце; да буду
истовремено прихватљиви и колективу, али и политичким
структурама, док реч лидер није била у употреби, ни у кул
тури ни у привреди.

Мира Траиловић – организациони подухвати: 
од експеримената до установа
Историја предузетничких достигнућа Мире Траиловић по
чиње већ раних педесетих када је као млада дипломирана
редитељка (још од студентских дана, од априла 1945, била је
запослена као радио спикер) почела да ствара неформални
круг уметника и интелектуалаца који до тог тренутка нису
припадали истој „арени”. У њега је укључила комунистичке
интелектуалце и активисте који су имали и службену али че
шће неформалну моћ и углед као и грађанске интелектуалце
чије је текстове и есеје откривала на последњим страницама
различитих културних часописа и новина, препознајући у
њима не само знање већ и отвореност ка новим струјањима.
Своју потребу за иновирањем институционалних формата
показала је већ 1953. године када је по први пут у Југослави
ји успоставила јавно снимање радио драма пред публиком.
Као радио редитељка режирала је текстове Хенри Џејмса,
Ремарка, Ростана, Хакслија, Флобера, Шоа, Вилијамса али и
много јапанских, кинеских и домаћих аутора. За Атеље 212
режирала је Гетеа, Сартра, Јонескоа, Камија, Вајса и Сто
парда. Ипак њене највеће успехе представљају режије мју
зикла „Коса” (прво извођење после Бродвеја у свету), „Ко се
боји Вирџиније Вулф” Едварда Олбија и „Чудо у Шаргану”
Љубомира Симовића, са којим је била позвана на Театар на
ција у Паризу 1977. године. „Чудо у Шаргану” је постала
једна од најдуже играних представа у Југославији. Тај ра
зноврсни репертоар указује на отвореност и ширину инте
5 Dragićević Šešić, M. (2010) Between a rock and a hard place: cultural poli
cies of and towards Serbia, in: Jozef Batora and Monika Mokre, eds. Culture
in the EU’s External Relations: Bridging the Divide, London: Ashgate
6 Тако је Савез културно-просветних заједница Југославије организовао
саветовања на којима се говорило о домовима културе као савременим
„диносаурусима”.
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ресовања, како синхронијски тако и дијахронијски, и води
до потребе да се створи простор који ће омогућити његово
потпуно остваривање.
Већ педесетих година Мира Траиловић је дошла на идеју
да је Београду потребан нови тип театра – студио театар.
Иницирала је бројне дискусије у београдским кафанама по
кушавајући да у том кругу интелектуалаца које је окупила
пронађе оне који ће поред своје личне харизме, окренутости
иновативним идејама и западном културном кругу, имати и
ауторитет функције неопходан да би се створиле околности
за реализацију њене идеје. У то време ауторитет функције
био је готово искључиво везан за учешће у партизанском
покрету у Другом светском рату. То је био разлог зашто је
она окупила изузетно шаролик скуп интелектуалаца који
на први поглед нису имали ништа заједничко међу собом.
Међутим, такав скуп је оснаживао њене идеје и учинио их
могућим од оснивања „њеног” првог позоришта, Атељеа
212, 1956. године (чији је управник номинално постао Ра
дош Новаковић) до овога пута и формално „њеног” послед
њег позоришта, БИТЕФ театра, 1989. године, којим је нажа
лост управљала веома кратко.
Успостављајући различите институције и форме деловања
она је постизала да све оне буду у потпуном сагласју са ме
ђународним zeitgeist-ом а да истовремено у потпуности од
говарају социјалистичким нормама и законској регулативи.
Међу њима се издвајају:
- Атеље 212, основан 1956. године, као прва отворена сце
на без ансамбла. Користећи простор дневног листа Борба
и замоливши свога професора Радоша Новаковића да као
управник својим политичким и уметничким угледом омогу
ћи настанак оваквог позоришта, она га је суштински водила
из другог плана.
- у Атељеу 212 је креирала специфичан репертоар који је
комбиновао међународну авангарду и савремену српску
драмску литературу, која је била ближа стварносној прози и
црном таласу, но формалним уметничким експериментима
које је доносила авангарда.
- трансформише Атеље 212 1961. године, упркос својој по
лазној визији, у театар са сталном трупом (да би испунила
захтев Бојана Ступице кога је позвала да буде нови дирек
тор Атељеа). То показује и отвореност ка компромису који
је неопходан у процесима управљања, а посебно процесима
развијања установе културе.
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- гради зграду Атељеа 212 током 1962. убедивши Ступицу
(архитекту по образовању) да је сам пројектује.
- тражи да Ступица пројектује посебне „излоге“ на згради и
ангажује визуелне уметнике да креирају концептуалне ин
сталације у њима за сваку премијеру.7
- ствара Београдски интернационални театарски фестивал
(БИТЕФ) 1967. године са Јованом Ћириловим.
- открива и отвара стотине нетеатарских простора за позо
ришна извођења, највише за БИТЕФ заједно са тимом са
радника који чине Ћирилов, Тодор Лалицки, Арса Јовано
вић и други. Ти простори обухватају фабрике, каменоломе,
продавнице, робне куће, подземне пролазе, лагуме, барута
не, филмске студије, паркове итд.
- организује прве театарске турнеје у Сједињеним држава
ма, Ирану, Мексику (15 земаља и 26 градова) чинећи тако
југословенску и српску театарску културу присутном у све
ту, учествујући на значајним фестивалима у Паризу, Персе
полису и бројним другим местима.
- оснива и прву мултимедијалну поливалентну културну
установу – БИТЕФ театар са својим сталним сарадници
ма Арсом Јовановићем и Тодором Лалицким 1989. године,
успевајући да простор цркве на Бајлоновој пијаци, који је
дотле служио као складиште, претвори у јавни простор кул
туре.
Сва ова остварења остала су трајно до данашњег дана и за
држала организациону културу и филозофију коју су Мира
Траиловић и њени сарадници дефинисали. Ова организа
циона филозофија и култура може се именовати позори
штем-лабораторијом, простором иновације, истраживања и
рискантних подухвата али и театарским простором за пред
стављање прогресивних уметничких и интелектуалних иде
ја. Она је „...центар програмске иновативности у заједници
у којој делује, па и на међународном нивоу уколико је то њен
основни оквир деловања (...) у њима је принцип остварива
ња изврсности уметничке продукције темељ самопрепозна
вања. Савремено доба захтева сталне искораке и новине у
уметничкој продукцији, тако да остваривање изврсности са
мо у интерпретацији или унутар задатих уметничких форми
више није довољан услов за прихватање у релевантним про
фесионалним круговима, иако такве организације могу бити
7 Дадић-Динуловић, Т. (2010) Излог позоришта: медијска функ

ција позоришних фасада у Београду,Зборник факултета драм
ских уметности бр. 17
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синоними за прошла релевантна културна збивања и ори
јентације. Стога организације, које су истински иноватив
не, експериментишу и с формама и с методама уметничког
изражавања, понекад их и проблематизују, деконструишу,
доводећи у питање њихову релевантност, али истовремено
морају налазити и одговарајуће организационе облике уну
тар којих се може на одговарајући начин деловати.8
Укратко, сваки програм и свака установа коју је Мира Траи
ловић створила и којом је управљала представља комплек
сан организам са неколико различитих токова. У Атељеу 212
то су биле три јасно одвојене репертоарске линије:
а) естетска авангардна експериментална платформа (Бекет,
Јонеско, Бото Штраус);
б) платформа за друштвена истраживања и политичку кри
тику (Булгаков, Ћосићева „Улога моје породице у светској
револуцији”);
в) представљање менталитета наручивањем и извођењем
нових драмских текстова који су изузетно популарни у ши
роком кругу публике („Радован трећи” Душана Ковачевића,
дела Александра Поповића).
Понекад ће се ова три тока сусрести у једној представи по
пут чувеног извођења „Краља Ибија”, али у највећем броју
случајева она ће се преплитати кроз комплексан кураторски
(уреднички) процес креирања позоришног или фестивалског
репертоара. За БИТЕФ фестивал ће се трећа тачка промени
ти. Прве две ће се, као и у другим случајевима, односити на
светску авангарду и критичке, социјално ангажоване позо
ришне представе, док ће трећи ток, који је настао случајно9
обухватити позоришне традиције света попут Бунраку, Бу
то, Катакали, Карађоза, Сицилијанских лутки итд. За Миру
8 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005) Менаџмент уметности
у турбулентним околностима, Београд: Клио, стр. 172.
9 За отварање првог БИТЕФ-а индијска влада је послала као поклон не
сврстаној Југославији велики традиционални Катакали ансамбл. Мира
Траиловић је морала пронаћи кључ за интерпретацију смисла њиховог
гостовања међу експерименталним представама Гротовског, Есрига,
Крејче и Ливинг театра, тако што је исказала спремност да се и убудуће
на сваком БИТЕФ-у представи по једна традиционална светска театар
ска форма која инспирише и сматра се коренима савремене позоришне
авангарде. Тако је, и у случају када је желела да доведе Бојана Ступицу
за управника, прихватила његов захтев за сталним ансамблом, иако је
желела слободну, отворену сцену. Умела је да, прихватајући компромис,
из њега извуче све предности – те је касније практично постала и творац
наратива о важности ансамбла који је остао до данас (Dragićević Šešić
M. and Stefanović M. (2013) How theaters remember - Paper for the Confe
rence Cultural memory, Skopje, september 2013).
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Траиловић кључни елемент њеног лабораторијског метода
односио се на успостављање могућности да театар буде
отворена платформа за различите уметничке изразе. Упркос
томе што је сваки од њених подухвата врло брзо стицао ве
лику репутацију, атмосфера хаотичне отворености владала
је у организацијама којима је она била на челу што је очито
било неопходно у том периоду социјалистичко бирократ
ског институционалног система у Југославији. То је било
најочитије у њеном последњем пројекту – Битеф театру10
у којем су се програмски сучелили уметнички мултимеди
јални експерименти Арсенија Јовановића и Владе Лабата с
једне, а Мокрањчева Литургија и Опело, те српска духовна
музика у извођењу Павла Аксентијевића (Из тмине појање,
Србљак, и друге песме 14. и 15. века) и етномузички записи
са Косова, са друге стране (иако је управо за тај програмски
садржај највише одговоран сам Арса Јовановић).

Изазови – искорак изван бирократских оквира
Сви они који се сећају институционалног система културе у
социјалистичким државама могу да разумеју колико је било
тешко да се створи нешто што ће искорачити изван оквира
бирократских рестрикција. У то време реч „приватна иници
јатива” имала је пежоративно значење личног, утилитарног
интереса, и ако би једна идеја била означена на тај начин,
тиме би истог тренутка била дискредитована. Идеје о осни
вању нових установа је требало износити као колективне,
иза којих стоје већ постојеће организације и представљати
их ауторитетима које су често чинили недовољно стручни
градски, партијски и административни руководиоци. Умет
ник појединац или независна група интелектуалаца требало
је да нађу начин да представе своје идеје да би добили кре
дибилитет и могућност да остваре своје циљеве11.
10 Сам Арсеније Јовановић каже: „Две деценије БИТЕФ фестивала обаве
зиваће Битеф театар кад год се буде палило светло на почетку представе,
концерта или било ког другог сценског догађаја, без обзира да ли је реч
о сопственој продукцији или о гостовању (...) Битеф театар настао је из
Фестивала БИТЕФ, а из његове двадесетогодишње традиције настала је
реч: битефовски (...) Није разумно очекивати да једно позориште пре
узме све што је на овај или онај начин означено као авангарда, али је
разумно очекивати да позориште које се отвара под таквим заштитним
знаком не сме свесно да учини ништа супротно. Не постоје материјалне
околности које би тако нешто могле да оправдају.” Јовановић, А. (1989)
Рађање позоришта – нередиговани одломци из бележака у рукопису,
Београд: Битеф театар, стр. 3.
11 Најинтересантнији пример описан је у књизи Нога у вратима Дубрав
ке Стојановић – стварање и развој, те „путовање” библиотеке ХХ век
по институционалном систему: од НУ Браћа Стаменковић, преко Дуге,
БИГЗ-а и Просвете, па све до приватне едиције њеног оснивача Ивана
Чоловића.
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Мира Траиловић је тако крчила пут који је водио ка значај
ним друштвеним променама, уводећи дух космополитизма,
грађанства (citizenship), урбаности као вредности. У исто
време она је била и ПР машина способна за спиновање и
стварање кампања у свету где ти термини нису били ни по
знати и где су сличне активности у културним организаци
јама сматране бласфемијом. Свој недостатак политичког
кредибилитета Мира Траиловић је надокнађивала тако што
се окруживала људима који су тај званичан политички ау
торитет имали. Она је знала да мора да покаже како им је
блиска (на пример да позове телефоном високог политичког
функционера пред члановима ансамбла) али и да обезбеди
њихово присуство на свакој премијери. Од градоначелника
је увек тражила да отвори БИТЕФ да би показала да фести
вал има и политички значај и вредност.
Као ни спиновање, ни појмови лобирања и заговарања нису
били познати у то време али је она користила многе технике
лобирања и заговарања да би спровела своје предузетничке
идеје. Атеље 212 постаје митско место за окупљање градске
интелектуалне елите, упркос томе што је већина интелек
туалаца, па и сам Ступица, оценила улицу као нетеатарску.
Ипак, позиција позоришта у градском ткиву, између Ради
ја и Телевизије Београд ставила га је у средиште културног
живота Београда12. Томе је допринела Мира Траиловић сво
јим тактикама које су укључивале не само бригу према кул
турној јавности и сарадницима већ и према публици. Тако
је бесплатна кафа била служена у паузама представа као део
ритуала „дружења” и стварања кућне, домаће атмосфере у
којој ће се публика осећати пријатно13.
Истовремено, Мира Траиловић је успела да јавност повеже
њу и њено позориште са важном групом политичара те је
тако остварила трансфер неопходног политичког ауторите
та кога сама није имала. Није тајна да су у то време главне
политичке одлуке доношене у управном апарату Комуни
стичке партије упркос прокламованом самоуправљању. Она
је јасно разумела то паралелно функционисaње система и
није губила време на личности које су имале само формалну
(номиналну) моћ (на пример министри, тј. секретари). Траи
12 Културни живот Београда концентрисан је у уској зони која се заврша
вала зградом Политике и Радио Београда. Локација Атељеа 212 била је
управо изван те зоне.
13 Истраживања београдске театарске публике показују изузетну лојал
ност публике Атељеа 212 према „свом” позоришту. То је једино позо
риште у Београду у које публика за исту представу долази више од три
пута а чак и до задивљујућих двадесет пута за Краља Ибија и Радована
Трећег.

108

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ
ловић је комуницирала углавном, или само са онима који су
поред формалне имали и партијске функције дакле истин
ску моћ одлучивања. Бирајући најобразованије и највише
визионарске међу њима успела је да повеже своје и њихове
интересе у заједничке који су омогућили да се Југославија
отвори и ка западним земљама у којима до тада није имала
утицаја. Њен предузетнички дух одговарао је политичком
отварању друштва и жељи политичких елита да се југосло
венско самоуправљање представи свету као слободно и де
мократско. Атеље 212 као студио театар и касније БИТЕФ
били су одличне платформе за остварење овог циља.
Као своју другу премијеру након отварања 1956. године
Атеље 212 изводи Чекајући Годоа. Ова представа је, након
генералне пробе, била уклоњена са репертоара Београд
ског драмског позоришта (1954). Позивање ове представе у
Атеље био је по себи политички чин – чин конфронтације14.
Београдско драмско позориште тог тренутка губи своју во
дећу позицију (велики број кључних глумаца напушта позо
риште) и никада од тог цензорског акта не успева да повра
ти свој тадашњи углед и културни престиж15.
У тридесет и четири интервјуа са њеним сарадницима, Фе
ликс Пашић издваја бројне квалитете које они приписују
Мири Траиловић и многе метафоре којима је описују. Мирин
лидерски стил према томе био је заснован на њеним специ
фичним индивидуалним карактеристикама (the trait theory
od leadership) укључујући њене начине понашања, мисли
и емоције. Ове карактеристике она је прилагођавала разли
читим ситуацијама и различитој средини али је све заједно
било означено „Мириним стилом”. Примењујући the leader
attribute pattern approach, можемо да одредимо шта су биле
њене способности, вештине и знања – шта је све њој пружи
ло шансу да поседује истински лични ауторитет у култур
ном пољу чак и пре него што је добила ауторитет функције
(или политички ауторитет који никада није стекла)16.
14 У информацији достављеној ЦК СК Југославије пише: „Пре би се ре
кло да, досадашњи програм рада те куће више личи на импровизацију
неголи на једну доследну репертоарску политику. Зато се и догодило
да после Фауста на репертоар ставе Чекајући Годоа (за који се чује да
није усвојен у репертоару Београдског драмског позоришта, иако је био
спреман), те да се Михиз чак у два програма појави на њиховој сцени“.
15 Довољан је био политички ауторитет удружен са ауторитетом личности
Мирослава Крлеже да, иако без ауторитета функције, његов негативни
исказ о Бекетовој представи буде истог тренутка уважен као разлог за
отказивање премијере и одустајање од будућег извођења представе.
16 Политички ауторитет у културној сфери подразумевао је и позицију
унутар Комунистичке партије што је одговарајућу личност чинило из
узетно ефективном. Чак и када дата особа са политичким ауторитетом
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Управљачке карактеристике (менаџерске способности) Ми
ре Траиловић покушала сам да групишем у односу на Ади
жесову теорију управљања17 која издваја четири домена ме
наџмента:
- производња: убеђивање, посвећеност послу, перфекциони
зам, одлучност, кредибилитет, упорност, осећање за меру;
- администрација: вешта у избору сарадника, озбиљна,
упорна, са домаћичком опрезношћу, одлучна, пажљив слу
шалац, поштује саговорника, компетентна;
- предузетништво: енергична, предузимљива, довитљива,
продорна, спремна на акцију, вешта, са смислом за ризик,
ентузијастична, креативна;
- интеграција: шармантна, љубазна, пријатна, допадљива,
заводљива, комуникативна, друштвена, брижна према дру
гима и самољубива у исто време, макијавелиста, еруптивна,
довитљива манипулаторка.
Као што су често саговорници истицали Феликсу Пашићу
она је била особа са великим управљачким способности
ма. Ипак, све те управљачке способности увек су описива
не на амбивалентан начин. Када је у питању модел њеног
управљања организацијом саговорници би истицали да је
она уживала у управљању Атељеом или БИТЕФ-омтако да
„намерно прави хаос”, „извлачећи тепих испод наших но
гу”. Многи саговорници су наводили да је она држала њих,
своје запослене, „на опрезу”. Овај метод менаџмента, иако
обично не доприноси ефикасности, спречава да институција
усвоји рутину као модел понашања и тако умањује могућ
ност за развој „организационе склерозе”18 стално подржава
јући настанак алтернативних приступа и нових креативних
решења.
Метафоре којима се описује личност Мире Траил овић и на
истоку и на западу (посебно у Француској) не само што су
биле врло питорескне већ су и изузетно „означавајуће“ за
и одговарајућом професионалном функцијом није имала ауторитет лич
ности могла је битно утицати на културни и уметнички живот већ самим
исказивањем свог негативног става према некој представи или филму.
Обично су установе тада примењивале аутоцензуру. Њихова имена да
нас у културној историји не значе ништа. Остали су они код којих је
постојао склад ауторитета личности и ауторитета функције а политички
ауторитет, када су га имали, олакшавао им је постизање циљева.
17 Адижес, И. (2009 б) Стилови доброг и лошег управљања, Нови Сад:
Asee doo
18 Klaić, D. (2008) Surviving the Cultural Shock: Cultural Institutions Facing
Globalization and Multiculturalism, Зборник радова Факултета драмских
уметности, бр. 13-14.
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њен оригинални управљачки и лидерски стил. Међу овим
метафорама наћи ћемо и: донкихотовски борац, позоришна
лавица, госпођа из великог света, Андре Малро наше култу
ре, велика мама, краљевска флота, феномен, личност са сто
лица, жена која зрачи, грдосија од жене, широких видика
и великих потеза, булдожер у визону, вулкан, гвоздена да
ма, тигрица са баршунастим канџама, жена са маском, пара
докс, Нојева барка...
И сама Мира Траиловић је представљала себе различито у
различитим тренуцима, презирући уобичајене епитете које
је употребљавала штампа када је писала о њој. У 1977. го
дини проглашена је за једну од десет најпопуларнијих јав
них личности у Југославији – захваљујући чињеници да је
постала медијска личност у тренутку када су медији окле
вали да пишу о политичарима. Тако су спортисти, личности
из културе па и самих медија доминирали по популарности
у истраживањима јавног мњења. Мира Траиловић није во
лела када су је описивали као вешту, домишљату, упорну
или ентузијастичну. Могуће је да је у свему томе осећала
притајену мизогинију19 са којом су се често суочавале жене
на управљачким функцијама.20 Желела је да се назива позо
ришном креаторком чије су главне карактеристике одговор
ност и критичка самосвест. Имала је обичај да каже: „Само
одговорна особа ради добро остварујући добар резултат”.
Из ове анализе су очигледне разлике у схватању њених са
радника о размерама њене реализације као харизматичног
или референтног ауторитета. Ипак, Мира Траил овић је у
исто време представљала ауторитет са широким кругом зна
ња и вештина. Њене когнитивне способности су биле број
не а њима су се придруживали и друштвено важни мотиви
и амбиције. У дискусијама о њој мало су помињане њене
реторичке стратегије и вештине причања прича. То су ве
штине које се подразумевају у усменим културама (посебно
у оној која је владала у Србији у којој је још 1920-те велика
већина становништва била неписмена). Тако су вредности
и начин мишљења до данас остали везани за „технологију
комуникације”21 која стимулише митско мишљење и непо
19 „И ја сам морала да платим дуг свом полу. Пре свега, пошто нисам хтела
да га се одрекнем при свом ступању у један мушки свет (...) Када се при
суство жене мора прихватити као чињеница, почиње проблем. То сам
на својој кожи искусила – непријатну, окрутну опструкцију: лаки пре
зир, приписивање онога што сте постигли личном шарму, вашој женској
спретности или сналажљивости”.
20 Драгићевић Шешић, М. Мизогинија у масовним медијима, у: Мапирање
мизогиније у Србији, уредила Благојевић, М. (2000), Београд: АЗИН
21 Лоример, Р. (1998) Масовне комуникације, Београд: Клио, стр. 12-13.
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средни разговор. Но, њено познавање светске литературе и
савремене драматургије омогућило је да користи цитате и
појмове који би било који предмет дискусије чинили пое
тичнијим и рефлексивнијим. Чак и данас њени пријатељи
се сећају Бодлерових стихова које је имала обичај да реци
тује. Страни позоришни уметници које би сретала били би
освојени за неколико минута одговарајућом причом коју би
изабрала или смислила „баш за њих” показујући тиме не са
мо своју вештину већ и пажњу и дубоко поштовање према
гостима.
Било је много тешких ситуација у њеној каријери у који
ма би дошле до изражаја те њене контрадикторне вештине,
када је морала да буде више дипломата него менаџер. Као
и у другим земљама социјализма политички функционери
су често претпостављали да се у позоришним текстовима
и представама крију директне или индиректне критике и
алузије увредљиве по политички ауторитет (у овом случају
на Тита и Комунистичку партију). Када би Мира Траило
вић предосетила да је оваква сумња могућа она би одмах
реаговала, настојећи да спречи забрану, стварајући контра
причу и ширећи је сама у јавности. То је значило да се не
конфронтира са могућим оптужбама директно већ да у јав
ност пушта причу о изузетним значењима и вредностима
представе.
Но, ако би вест о сумњи у идеолошку исправност предста
ве стигла изненада или као у случају „Косе” након четири
године од премијере, она би представу скинула са репертоа
ра без икаквих негативних коментара уз објашњење попут:
„Након четири године извођења „Коса” није више оно што
је била и племе које чине аматери немају неопходну дисци
плину да би одржали представу током овако дугог времен
ског периода те стога представа више не заслужује да буде
на репертоару”. Када би је Комунист, гласило Савеза кому
ниста, напао за увођење западних вредности она на тај на
пад никад не би директно одговорила већ би нашла начин
да баш у том тренутку да интервју неким другим новинама
у којем ће објашњавати своју позицију и ставове. Она ће се
борити користећи своје друштвене мреже, појављујући се
тада на јавним местима у друштву са пријатељима који су
припадали моћним политичким круговима, показујући јав
ности да са њима говори о новим пројектима и идејама. Она
би лично дочекивала и поздрављала све јавне и политичке
личности које су долазиле у позориште и чинила све што је
неопходно да им се карте лично доставе.
Јачајући своју позицију у политичким круговима Мира Тра
иловић је успела да прошири просторе слободе у свакоднев
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ном раду свог театра: „Мира је свакако била од тих који су
заграбили много слободе и то неустрашиво и страсно. И са
уживањем. Радила је то мајсторски”. У деликатним ситуаци
јама она би упоребљавала различите инструменте одбране:
...„Мирин механизам потискивања непријатних ствари био
је толико моћан да заслужује клиничку студију, подједнако
је могла да потисне ситне као и најкрупније ствари, приват
не и јавне”22.
На пример када је Атеље 212 припремао представу Алек
сандра Поповића Капе доле (до 1968. само четири његова
комада су била извођена), након три представе зазвонио је
телефон са препоруком да се представа даље не игра. У са
моуправном систему, систему без званичне цензуре, такву
одлуку је морао да донесе Савет позоришта. У овом случају
Траиловић је одлуку преузела на себе изјављујући: „Вечера
шња представа је отказана!” У наредним месецима предста
ва је нестала са репертоара без речи објашњења.
У овом случају румор је путовао градом пре него што ће
стићи до позоришта инсинуирајући да две главне улоге
представљају сатиру на личности Тита и Јованке. Штави
ше, наслов Капе доле могао се прочитати као Ка-Пе доле!,
што би значило Комунистичка партија доле. Одмах након
тог „скандала” Мира Траиловић је на репертоар ставила но
ву представу истог аутора. Овај текст бавио се револуцијом
1968. године и фокусирао на улогу оних који су спречили
промене. Сада је она ушла у битку мислећи да може да је
добије, међутим, у самоуправном систему није гласао са
мо уметнички ансамбл. Савет позоришта у коме су били и
спољни чланови (делегати друштвене заједнице често кул
турни радници – чланови партије) гласали су заједно са де
легатима техничког сектора позоришта да се прекине рад на
пробама. На основу ових примера могло би се помислити
да је било много неуспеха и самоцензуре. Ипак, то није био
случај иако је готово свака представа имала неке моменте
(речи или гестове) који су се могли схватити као провокаци
ја постојећег политичког система (на пример: „Пролетери
свих земаља уозбиљите се!”).
Да би спречила да њени запослени у позоришту изгубе мо
тивацију и храброст Мира Траиловић би покушавала да
учини све што је неопходно да би спасла представу. У слу
чају неуспеха као за Капе доле она би пронашла неке друге
могућности да би одржала дух ансамбла и потиснула сећа
22 Јовановић, А. (1989) Рађање позоришта – нередиговани одломци из бе
лежака у рукопису, Београд: Битеф театар, стр. 7.
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ње на овај нежељени инцидент. У овом случају то је значило
да је одмах отишла на турнеју у Сједињене америчке државе
још у току 1968. године користећи тај пут да истовремено
изабере и најрадикалније савремене представе за БИТЕФ.
У једном тренутку Мира Траиловић је чак, бар привремено,
успела да повећа простор слободе и у Совјетском савезу у
који је стигла маја 1968. године (након што је неколико прет
ходних позива за њено гостовање бивало отказано). Мини
старка културе Совјетског савеза Форцева тражила је да се
и овај пут одложи само један дан пре предвиђеног поласка.
Мира Траиловић је одговорила да је сценографија већ на пу
ту (што није било тачно). Када је стигла у Москву распита
ла се колико је карата продато и добила одговор да су све
продате. Међутим, Министарство је предузело све да само
„пробрани” могу бити у публици у полупразном аудитори
јуму. Мира Траиловић је тада послала поруку радио станици
Глас Америке са отвореним позивом грађанима Москве да
дођу да виде представу Ко се боји Вирџиније Вулф. Велики
број људи се одазвао али је Мира Траиловић морала лично
да се избори са вратарима да сви они који су дошли без ка
рата могу да уђу и да буду смештени.

Домети – харизматично лидерство 
Мире Траиловић
Након анализе лидерских стилова који су развијени уну
тар политичких теорија као и оних који су успостављени
унутар менаџмента и организационих наука чини ми се да
ни једни ни други нису довољни да би се разумео лидерски
стил у уметности и култури. Менаџмент у култури и теори
ја лидерства у култури и уметности23 треба да створе своју
сопствену дефиницију лидерских стилова као и организа
ционих култура и организационих филозофија. У бројним
случајевима менаџери уметничких установа су уметници
сами вођени својом различитом, најчешће, ипак, уметнич
ком визијом. Њима није приоритет ефикасност производње
нити њена рентабилност (cost efectiveness), они немају стра
тешки план јер би он за њих био више инхибирајући него
инспиративан. Будућа истраживања у домену менаџмента у
уметности требало би да се усмере више на визије развоја и
концепте деловања управника установа као стратешких сти
мулатора уметничких колектива.

23 Аутократски, ауторитативни стил; партиципативни или демократски;
laissez-faire; нарцисоидни стил; токсични стил итд. Ниједан од њих не
би се могао применити у означавању лидерског стила Мире Траиловић.
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Једна од теорија, која је покушала да дефинише профиле
управљања у менаџменту уметности, указала је на шест
димензија лидерства: харизматско лидерство засновано на
вредностима, лидерство усмерено на ансамбл и тимски рад,
партиципативно лидерство, лидерство усмерено ка поједин
цима, аутономно и самозаштитно24. Ипак, ове теорије ма ка
ко биле непотпуне лакше могу да се примене на уметничке
организације него оне теорије у којима „Анализа лидерског
посла открива три компоненте: планирање, организовање и
убеђивање”.25 Све ове карактеристике могу да буду компо
ненте било ког менаџерског посла чији је циљ да достигне
ефикасност али нити један од њих не узима у обзир инова
цију и потребу да се организација води ка неизвесној будућ
ности – будућности која представља управо визију лидера.
У том смислу интересантно је да се види како Мира Траил о
вић као „светска жена” или „грађанка света” (што би био из
раз који је она више волела јер нема могуће двоструко зна
чење) која је упркос томе што је долазила са маргине Европе
успела у стварању неколико установа светског значаја са вр
ло специфичним, јединственим организацион
 им културама.
Поред тога створила је и бројне неформалне националне и
међународне позоришне уметничке и интелектуалне мреже,
посебно око БИТЕФ-а26, Битеф театра27 и посебно око Ате
љеа 212.
У локалним оквирима ове мреже су чинили широки умет
нички кругови који су обухватали, поред запослених ре
дитеља и драматурга (Борислав Михајловић Михиз, Борка
Павићевић итд.), изузетне уметничке личности попут Да
нила Киша, Миће Поповића28 и политичаре попут Милана
Вукоса, да наведемо само једног који је допринео да се ње
не визије реализују. Сви они су били њени пријатељи, са
борци и саговорници, дајући јој подршку у тренуцима када
24 http://www.andrews.edu/services/jacl/article_archive/2006_summer/6_br_
globe_(2004).pdf, приступљено 15. новембра 2011.
25 Coffin, T. E. (1944) The Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol.
39(1)
26 БИТЕФ је 1999. године био први међународни театарски фестивал који
је добио посебну награду Premio Europa per il Teatro, европску позори
шну награду коју је основала Европска комисија 1986. Ова награда се
додељује личностима и позоришним групама које су „допринеле оства
рењу културних догађаја који промовишу разумевање и размену знања
међу народима”.
27 Битеф театар је данас члан ЕНПАРТС мреже (European Network of Per
forming Arts).
28 И један и други су били део различитих дисидентских и културних кру
гова који су се преко њих додиривали и доприносили обликовању пое
тике и репертоара Атељеа 212.
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је требало донети тешке одлуке. Она је умела да препозна
и моменат када би јој свако од њих и индивидуално могао
бити од помоћи било да је реч о саветима (рецимо о новом
Сартровом тексту који жели да стави на репертоар), о ло
бирању политичких кругова изван позоришта па чак и за
медијацију унутрашњих конфликата које је, не ретко, сама
изазивала.
Стварајући нове установе Мира Траиловић се ослањала на
стални тим који је сама изабрала – од писаца и преводилаца до
благајника и кафе куварица, а њега су чинили чак и повремени
запосленици БИТЕФ-а (возачи, организатори дочека позо
ришних трупа итд.). Њен тим чиниле су изузетне особе са
различитим способностима и интересовањима. Многи од
њих су водили и још воде друге иновативне институције или
програме, попут Центра за културну деконтаминацију (Бор
ка Павићевић), Југословенско драмско позориште, ЦЕНПИ –
Центар за ново позориште и игру и БИТЕФ (Јован Ћири
лов), Програм подршке земљама Западног Балкана Инсти
тута за отворено друштво у Њујорку (Бека Вучо), бројне
филмске фестивале (Милан Жмукић) итд.
Очито је да је укупни успех Мире Траиловић у великој мери
зависио од кругова и тимова које је успоставила. Тимови су
били засновани на схватању неопходности постојања разли
читих принципа управљања, стварајући услове за унутра
шња комплементарна партнерства. Успостављала је тимски
однос са људима који су представљали врхунски домет у
својим професијама укључујући их у пројекте према сво
јим различитим визијама. Тако је БИТЕФ фестивал, попут
платформе, отворио цео свет као достижни хоризонт бео
градског позоришног живота и географски и метафорично.
С друге стране Атеље 212 је пре свега желео да у београдски
и југословенски позоришни живот уведе нове форме и нове
теме. Тако је, с једне стране, увођен иновативни репертоар
и њему адекватне режије, а са друге стране текстови који
су се бавили српском стварношћу – маргине и периферије а
који до тада нису имали у позоришту своје место. Битеф те
атар, пак, преузимајући од Атељеа експеримент и иноваци
ју као хоризонт очекивања у својим првим годинама окреће
се и поновном откривању мало познатих дела елитне кул
туре (концерти класичне музике). Све ово показује да Ми
ра Траиловић са својим сарадницима уме да препозна дух
времена и његове потребе, да се прилагоди па чак и кад зна
да ће то изазвати одијум и велика питања управо у кругу
њених најужих сарадника (одлазак на митинг на Ушће). То
ком деведесетих Битеф театар постаће простор-уточиште за
позоришне уметнике који су желели да експериментишу у

116

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ
најтежим временима распада земље, међународног ембарга,
економске кризе итд.
Овај текст показује како једна личност може да постане ха
ризматски лидер унутар административно-бирократског
социјалистичког модела културе. Очито је да је то могуће
само под условом да су се у њој стекле различите свеобу
хватне и комплементарне способности и вештине. Она је
морала да зна када да покаже храброст пред политичким
ауторитетима, када да прикрије страх, а када да развије раз
личите стратегије и тактике (de Certeau) којима ће улити по
верење осталим члановима тима у успех подухвата који се
супротставља систему. Она је такође морала да има и спо
собност манипулације у односу на особе са политичким и
формалним функционалним ауторитетом. Но, изнад свега,
лидер у култури је морао да има знање, мотивацију, енерги
ју и високо осећање одговорности за уметничку али и ширу
друштвену заједницу тако да може да се бори за етичке и
естетске вредности које омогућавају слободно изражавање
уметничке креативности.

Закључак
Јединственост Мире Траиловић као лидера била је видљи
ва, пре свега, у њеној способности да инспирише и омогући
другима да прихвате и деле њену визију која је увек била
окренута будућности. Она је била више трансформациони
него трансакциони лидер. У социјалистичкој држави која је
утопију држала под строгом идеолошком контролом људи
су били охрабривани да се, пре свега, баве питањима веза
ним за сада и овде, да буду активни локално а да велике иде
је и пројекте оставе за „истинске” политичке лидере (дакле
за Комунистичку партију). Мира Траиловић није прихвати
ла такву реалност и за себе је узела улогу храбре креаторке
и менаџерке. Њен лични ауторитет заснивао се на способ
ностима које је она сама објаснила на следећи начин: „Ако
имате ауторитет у уметничком колективу, ако ваша реч мо
же да угаси пожар који се распламсао, ако може да измени
уметничку вредност представе – е то је власт! Ту власт вам
нико не може дати и нико вам је не може одузети”.
Она је морала да се бори сама са собом суочавајући се са
замком оснивача (Адижес, 1999) у коју је била ухваћена. Из
бегавајући понижење које је предосећала (да неће бити ре
изабрана за управницу Атељеа 212 као директну последицу
њеног међународног успеха који је изазвао велику љубомо
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ру)29 она је одлучила да се сасвим повуче из позоришта које
је осмислила и основала. То је оставило широке могућности
њеним наследницима: да ли ће да наставе на сличан начин
комплексни пут који је она уцртала или ће да изаберу само
једну од три репертоарске линије које је успоставила. Ова
судбина указује на тешкоће са којима се суочава истински
лидер (спремност да се иде „упркос струји”), јер су у наред
них двадесет и пет година њени наследници бирали углав
ном најпопуларнију дотадашњу линију рада Атељеа 212:
домаћу савремену комедију. Ипак, управник Кокан Младе
новић (2010-2013), користећи још увек живо сећање и углед
Атељеа 212 као критичке друштвене установе, покушао је
да начини повратак ка социополитичкој линији репертоа
ра. Следећи ту почетну традицију он је именовао своје три
сезоне слоганима: Револуција, EX/NEXT YU, Утопија, али,
парадоксално, окренуо културу сећања Атељеа 212 ка Љу
бомиру Драшкићу (управник од 1984. до 1996.), свом про
фесору.
Лидерске способности и предузетнички дух Мире Траило
вић допринеле су развоју нових организационих форми у
култури (експериментални студио театар, театар као отво
рена сцена итд.), нових метода управљања (дестабилизаци
ја тимова да би се избегла рутинизација пословања) и ства
рању различитих и специфичних организационих култура
(предузетничка култура, лабораторијска иновативна култу
ра, култура активистичке организације) које су се веома рет
ко могле наћи међу организационим културама уметничких
установа социјалистичких земаља. Те организационе култу
ре су могле бити и типичне за „националне установе”, за
народу окренуте установе, за револуцији и идеологији окре
нуте установе, но најчешће су све оне врло брзо постајале
рутинске бирократско-административне културе у којима
је било мало места за истинску креацију, иновацију и кри
тички став. На себи својствен начин, избегавајући директну
конфронтацију са ауторитетима, Мира Траиловић се борила
против цензуре и уметничке маргинализације земље успева
јући да смести Југославију на мапу главних токова међуна
родног театра. По сопственим речима, принцип њеног упра
вљања сводио се на следеће: „Доћи до циља, не увек нај
краћим путем, некад мало заобилазним, али доћи до циља”.

29 Од свих директора различитих културних установа Мира Траиловић је
доживела највише критика у штампи. На пример, у сваком броју сати
ричног магазина „Јеж” она је била представљена као моћна жена бур
жоас ког изгледа, као сноб увек окружен западним уметницима који су у
тренду.

118

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ
Укратко, њен дугогодишњи сарадник Борислав Михаил о
вић Михиз (1995) написао је веома релевантне речи у овом
контексту о њиховој генерацији у књизи Аутобиографија о
другима, истичући да свака генерација и свако људско биће
верује да има врло посебну историјску судбину. А њихову
генерацију, рођену после Првог светског рата обележиле су
бројне промене и многа одбијања која су остављала ожиљке
и на телу и на души.
Ово се веома прецизно може односити на Миру Траил овић.
Када је то било захтевано од ње, она би се окретала лево
или десно, или у било ком другом смеру, али чак и са свим
тим неопходним компромисима она никада није одустајала
од етичког и естетичког кода свога позоришта. Стога је њен
утицај ишао много даље од установа које је стварала. Њен
рад је био инспирација и за уметнике у другим областима
који су, следећи њен пример, успели да убеде („излобира
ју”) град Београд да оснује и друге међународне фестивале
у различитим доменима уметности: Бемус, ФЕСТ или су и
сами покретали манифестације у духу експеримента попут
Априлских сусрета у СКЦ-у30.
Кроз све ове године културна политика у Србији се мењала.
Постала је много отворенија и толерантнија према иноваци
ји и експерименту; такође могла је и да поднесе све већу и
јачу друштвену и политичку критику. Ово је вероватно једна
од значајних трајних тековина лидерског доприноса Мире
Траиловић српској култури.
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THE LEADERSHIP OF MIRA TRAILOVIĆ –
AN ENTERENEURIAL SPIRIT IN A BUREAUCRATIC
WORLD
Abstract
This study explores the leadership style of a theater director, producer
and manager, Mira Trailović (1924 -1989). Her personal story is one of
professional development in the theatrical world of former Yugoslavia,
but it is also a story about the social and cultural development of
Belgrade and Yugoslavia from 1956 to 1989 (the period of her most
intensive professional activity), to which she contributed a great deal. A
major question of this essay is to what extent did Trailović’s leadership
capacities contribute to the development of new organizational forms in
culture and new managerial methods (adaptable quality management)
as well as to specific organizational cultures (Dragićević Šešić &
Dragojević, 2005). In addition, there is consideration of the extent to
which those leadership capacities contributed to the changing horizons
of expectations in culture, as well as their impact on the opinionmakers and political leaders in the Socialist Yugoslavia (specifically
expectations regarding the aesthetical and ethical values of theater
performances). In this study we would like to investigate the actual
power of the arts when they are “managed” by a person with courage,
vision and determination. We would also like to elucidate what
qualities (values, knowledge, capacities, and skills) have distinguished
Trailović and made her successful at a time when leaders were
predominantly men, drawn from the ranks of the Yugoslav Partisans
and the communist movement. The methods of research presented
here will comprise archival analyses, bibliographic research (different
publications on the history of the institutions she founded), interviews
with key collaborators (34 interviews made and published by Feliks
Pašić) and also the personal experiences of the author of this text (an
internship “diary” in a form of ethnographic research according to the
then university curricular demands).
Key words: Mira Trailovic, leadership, cultural management,
organizational culture, entrepreneurial spirit
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КУЛТУРА СТРАХА
Сажетак: Овај рад показује да су савремени страхови достигли
такав интензитет да се може говорити о култури катастрофе.
У моменту када се чини да је више немогуће обезбедити средства
за смањење ризика и када се покаже очигледна неспособност да се
предвиди понашање природе и друштва рађа се свеобухватно осе
ћање страха пред престојећом катастрофом. Катастрофизам,
могло би се рећи постаје етос глобалног поретка света. Осећај
немоћи лежи у непопуњеном простору који лежи између претњи
и наших одговора на њих. Излази који се нуде прате трасиране  
путеве развоја, зацртане у  хегемонијском моделу  неолиберализма  
и глобализавије чиме се гуше алтернативе и у помоћ призива оно
што је до овог стања и довело. Будућност је проблем који тре
ба решавати свим расположивим средствима, јер је тешко по
веровати да нам је историја оставила отвореним само неколико
могућности.
Кључне речи: страх, ризик, катастрофа, инструментални ум,
развој, будућност

Свака цивилизација1 или културна средина и историјска
епоха имале су своје визије или размишљања о будућности.2
Неке мање, неке више зависно од многих елемената природ
ног, религијског, политичког, друштвеног порекла. Неке, а
оне су, по броју и дужини трајања у историји, захваљују
ћи цикличном митско-ритуалном виђењу света, будућност
укључивале у целину космичких и животних догађања, тако
да се будућност најчешће није издвајала као посебна димен
1 Професор др Јелена Ђорђевић, главна уредница часописа Култура у
периоду од 2001. до 2008. године.
2 Овај рад је прилог научно-истраживачког пројекта Универзитета у Бе
ограду – Факултета политичких наука, Политички идентитет Србије
у регионалном и глобалном контексту евиденциони број 179076, који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу
блике Србије
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зија времена, и као стање ишчекивања или очекивања. Хри
шћанство је са својом идејом оживљеног, догађајног есхато
на, као циљем линеарног кретања, природно тло за рађање
идеје историје, а тиме и мишљења будућности. Међутим, ту
је будућност била сасвим у рукама оностраног, Божије воље,
она је била Провиђење, дубоко проживљено искуство вере
сваког хришћанина, нешто интериоризовано и нужно, по
следњи тренутак света који гарантује испуњеност и обезбе
ђује смисао људске егзистенције. Модерно доба је, насупрот
претходним епохама, суштински открило историју, а тиме и
три димензије постојања. Централни мотив, који од просве
титељства води човечанство кроз време везано је за идеју
напретка при чему будућност фигурира на два начина - или
као циљ, у својим утопијским варијантама, или као непозна
то које човеков ум и открића моћи разума, уз помоћ науке и
технологије, треба да освоји и укроти. Откриће нових по
тенцијала и форми знања претпостављало је да је будућност
сасвим отворена и да је до ње могуће стићи непрекидним
иновацијама, откривањем стално нових и бројнијих путе
ва. Научне и интерпретативне парадигме прате грчевиту и
стално присутну саморефелексију једног поретка ствари ко
ји се одупире свакој извесности. Стални пратилац модерног
condition humaine је неизвесност и стрепња које одатле про
излазе.
После иницијалног оптимизма просвећености и индустриј
ског капитализма у успону, започиње перманентна криза
смисла у модерном добу која се разрешавала на различите
начине, у различитим сегментима друштва и културе. Рани
оптимизам, заснован на вери у моћ разума подржавао је по
лет нове науке што је ширило уверење да ће се човечанство
ослободити од свих заблуда и страхова присутних у доба
вере у Судбину и Провиђење. Ти страхови, присутни свако
дневно у животима људи, а увек су у крајњој инстанци веза
ни за страх од смрти, природне катастрофе или божију казну
због греха, имали су конкретни облик и били су уклопљени
у релативно стабилан поредак смисла. Суштина савремених
страхова лежи у томе што не постоји ништа спољашње у од
носу на свет, fatum или fortuna, којима се смислено оправда
ва и објашњава страх Модерни страхови су добили протеј
ску форму од онда када се урушио стабилни поредак света,
друштвених хијерархија и вере, и када је силина човекове
креативности и моћи деловања у свету означила отклон од
нужности. Како су се отварали простори слободе, тако је би
ло теже снаћи се и утемељити се. Од снажних политичких
потреса после рушења ancien regime-а, стварања национал
них држава, освешћивања идеје класне структуре друштва
и потребе да се она преуреди, преко муњевите смене кул
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турних, посебно уметничких стилова и саморефлексије кул
туре, модерно доба тражи путеве за уобличавање поретка
који се деформисао, изгубио средиште и попуцао на многим
местима. Из тих пукотина отворили су се многи путеви ко
ји се преплићу, поништавају или воде у непознатом прав
цу. Слобода је постала бреме упркос упорној борби да се
што више и шире отворе њени простори – и у мишљењу, и
у пракси. Модерно доба и њен последњи изданак који нази
вамо хипермодерном и постмодерном, до крајњих граница
је заоштрио унутарњи парадокс слободе и увећао обим и
број могућности у којима се она наводно може испољити
и освојити, што је не само увећало и број страхова, већ је и
променило њихов квалитет. Стрепња, као егзистенцијално
стање својеврсне немоћи модерног човека који се нашао у
центру универзума као његов тумач и делатник, суочен са
оптерећујућом одговорношћу пред огромним задатком који
је себи задао, претвара се у реални, опипљиви страх као ре
акција на пропусте и грешке које је мислилилац и делатник
модерне учинио, сам у бездушном космосу, ослоњен на моћ
разума.
Данас је страх попримио толике размере да је могуће го
ворити о страху од катастрофе као доминанти савремене
културе и одговору на друштво ризика3. Страхови 21. века
окренути су будућности: у садашњости стрепимо, али се од
будућности ужасавамо. Свакодневно излазе књиге о могу
ћем епилогу глобализацијских кретања и развоју техноло
шко научне цивилизације. Отварају се катедре и институти
за студије будућности, стотине књига покушавају да пред
виде, подстакну или обуздају развој савремених тенденција,
стотине хиљада упозорења стиже из писаних, званичних до
кумената, филмова, романа, Интернета, алтернативних по
крета, религијске или секуларне провенијенције: појединци,
„обични људи”, конзументи старих и нових медија панично
гледају на будућност немајући ментални капацитет да појме
шта нас све очекује.
У последњих неколико деценија све више расте обим ли
тературе која се бави проблемом страха као цивилизациј
ским обележјем, превасходно наше, западне цивилизације.
Познати теоретичар и дијагностичар „флуидног” стања по
стомдерне, Зигмунт Бауман прави разлику између три типа
страха: конкретни страх од неког или нечега што спада у
страх који позива на одбрану и подједнако конкретну акцију.
Друга врста везана је за немоћ државе да обезбеди сред
ства на основу којих би се умањили разлози за страховање,
3 Видети: Урлих Бек
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одакле произлази карактеристично постмодерни блеф да се
битка против страхова пренесе на индивидуални план, са
„велике” на индивидуалну политику, са државе на „полити
ку живота”. Трећа врста страха неименованог, „који леди крв
у жилама” нужно је везана за неизвесност која произлази из
недостатка знања одакле она долази и у којој форми: злоко
бан страх који прети катастрофама чије се порекло не може
идентификовати, јер спаја и природно и људско а при том
„не наликују ни на једно од њих посебно”. Овај страх је не
подношљив, јер недостаје поуздање у расположива средства
одбране што, између осталог, подразумева и диспропорцију
између величине и обима стварних претњи и интензитета и
свеоб
 ухватности страха. Томе доприноси свакодневно пове
ћањавање новина у свим областима живота која се неретко
налазе на самој ивици између добрих жеља њихових изуми
теља и могућих катастрофа које могу изазвати. Није могу
ће дистанцирати се, јер је страхом импрегниран целокупни
друштвени, економски, политички и културни простор.
Најснажнији страхови произлазе из онога што се догађа или
планира у погледу интервенције на природу и људско биће.
„У протеклих педесет година догодило се више промена не
го за претходних педесет хиљада година. Предвиђам да ће
у наредних педесет година доћи до још радикалнијих про
мена, посебно када је реч о нашем телу и уму” (Џ. Кантон).
Зато се поставља питање да ли ћемо у будућности моћи уоп
ште да мислимо и говоримо у категоријама које смо до са
да познавали, с обзиром да стапање технологије и људског
бића може да представља антрополошку „цезуру”, прекид
са оним што је икада био човек и са оним што је стотинама
милиона година представљало нужну околину за преживља
вање – природа. Убрзање еволуционих процеса у развоју
врсте које омогућује интервенција на генетским структура
ма, растућа моћ компјутера у функцији развоја вештачког
интелекта, откриће да је свака материја заправо знаковно
устројство, те да је човекову свест могуће преводити у ме
морију компјутера, а његово тело у нумерички знак, говори
да смо на почетку једног сасвим новог доба које доноси па
ралишући страх, неретко ужасавање, а чешће осећај безна
дежности. „Када досадно окружење бива исцрпно и замор
но унапређивано, губимо способност да будемо спокојни и
уживамо у плодовима рада. Морамо стално откривати нове
и боље ствари, од генетског инжењеринга и „побољшање”
гена наших потомака до свемирског туризма, све време за
вијајући те нарцисоидне авантуре у секуларне надрилекове
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за помоћ човечанству.”4 Са утопијом киборга (Д. Харавеј)
као сликом могуће праведне будућности лишене искључи
вања и маргинализације, парадоксално, започиње нова ера
непознатог и другачијег људског бића и друштва чије осо
бине ће еугенички моделовати наука и технологија у новом
поретку света.
Страх је појачан сазнањем о могућностима еколошке ката
строфе, нуклеарног и биолошког уништења, климатским
променама, индустријским катастрофама, убрзаним сма
њивањем биодиверзитета, али и друштвеним поремећаји
ма широког обима: раста становништва, смањење извора
хране, пресељење већине становништва у градове и пуцање
њихове инфраструктуре, глобално ширење заразних боле
сти, загађеност, несташица воде, слабљење моћи држава и
бујање паралелне власти у форми организованог кримина
ла, ширење тероризма, баснословно повећање разлике изме
ђу богатих и сиромашних и сусрет са културним променама
широког обима и великог интензитета.
Што се ових последњих тиче, те промене, упркос актив
ним теоријским напорима и тумачењима (постмодернизам,
постструктурализам, феминистичка, постколонијална, Que
er теорија, Студије културе) неретко повезани са политиком
људских права, нису интериоризовани у широј популацији
и у многим земљама и подстичу снажно осећање анксиозно
сти и страха од „краја цивилизације”.Тује често реч о трау
ми коју изазивају радикални и убрзани преображаји култу
ре, која, отворена према незаситости тржишта и зависна од
њега, износи на видело оно што се вековима крило, што се
табуисало или искривљавало, и оно што се крије у најду
бљој потсвести и жељама, скривеним у деструктивним пре
плитањима ероса и танатоса. Траума може бити последица
„менталног комфора”, дубоко уврежених културних навика
и жилавих образаца мишљења, али и јесте траума зато што
је нагла и долази споља, тако да многи појединци и многе
културе нису спремне да те промене, интериоризују и при
хвате. Наводим неке које сматрам значајним:
- редефинисање појма идентитета – националног, култур
ног, етничког, родног и њихово дестабилизовање у сфери
реалних друштвених кретања. Мултиидентитетски обрасци
уздрмали су веру и осећање људи да могу да одговоре на
основно питање: „ко сам ја, коме припадам”;

4 Марглин, А. Ф. Системи знања, у: Будућност знања и културе, Лал, В.
и Нанди, А. (2012) Београд: Клио, стр. 305.
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- поништавање традиционалног погледа на родне улоге и
реорганизација модела брака као хетеросексуалне везе ка
рактеристичног за сва претходна друштва на свим мериди
јанима;
- деконструкција историјских знања и демистификација
вредности, митова, и културних образаца на којима су по
чивала многа друштва, па и најдинамичније, западно;
- доминација филозофског и теоријског става по коме су
све поруке, производи, дела и праксе импрегнирани идеоло
гијом, то јест сазнање да свако знање зависи од односа мо
ћи. Одатле је настала радикална сумња да је сваки дискурс
или пракса настао под утицајем парцијалног интереса и да
је увек класно, родно, расно или на неки други начин усло
вљен. Истина је несазнатљива, а правда релативна;
- губитак поверења у информације, што произлази из јачања
свести да медији креирају свет, то јест да увек говоре у име
оних који имају моћ;
- губитак поверења у политику, институције и државу –
препуштеност тржишту, препуштеност себи, одакле и осе
ћање незаштићености;
- кидање поделе на високу и ниску културу, културу елите и
културу масе, што је довело до рушења ауторитета, декон
струисање вредности, монопол конзумеристичких интереса
у сфери културеипласирање идеје „све је дозвољено”;
- планетарна хомогенизација културе која разбија локалне
културе и гаси језике, осиромашује разноликост. Хибриди
зација, раскорењивање, номадизам детериторијализација
иду паралелно са мондијализацијом културе у коју многи
народи или локалне културе нису били спремни , нити вољ
ни да се уклопе;
- не постоји природа, постоји само говор о њој, не постоји
стварност, постоји само репрезентација стварности.
Када покушамо да набројимо све страхове који муче дана
шњи свет онда нам се Бауманов закључак не чини једино
могућим: „Како страхови редом наилазе, непрекидно, мада
насумично, они се опиру настојањима (ако уопште насто
јимо) да их међусобно повежемо и утврдимо њихове за
једничке корене. То што их је толико тешко схватити, само
их чини још страшнијим, а још ужаснијим од тога их чини
осећај немоћи коју стварају”.5 Овај закључак би савремене
5 Бауман, З. (2010) Флуидни страх, Нови Сад: Mediteran publishing, стр.
31.
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страхове разумео као максимално интензивирање модерни
стичке стрепње која се разлива и приказује као флуидна и
неухватљива – као стање егзистенцијалног страха пред не
познатим. Могуће је, међутим, савремене страхове посма
трати и на други начин – као производ знања и реакцију на
конкретне и стварне процесе. Зато бих рекла да они нису
нити ирационални, нити неухватљиви. Ми данас знамо да
је космос настао и да ће, вероватно нестати; као предмет
истраживања, он је постао и предмет освајања. Ми знамо
да се припрема велико пресељење људи на неко друго место
у космосу. Ми знамо да је могуће генетски променити хра
ну и сва жива бића, ми знамо да је атомска бомба разорна
до крајњих граница и да јесте употребљена, да је поседује
велики број држава и да може доћи и у посед појединачних
група. Ми знамо да ј број становника достигао границу од
које на даље може доћи до уништења природних извора хра
не. Ми знамо да су умрежене генерације наше деце нешто
друго у односу на људе које смо познавали, да су измење
ни људски контакти, сексуални односи и начин мишљења.
Ми знамо да је количина информација које имамо и тек ће
мо имати утицала, и тек ће утицати на устројство људског
мозга – шизофрено мишљење замењује капацитет за било
какво, спајање делова у целину. Ми знамо да већ данас по
стоје технолошка средства надзора и контроле која све људе
претварају у објекте посматрања. Ми знамо да су шансе за
осамостаљењем вештачке интелигенције реалне6 Ми знамо
да нам снегови више не долазе када им је време и да је сваки
торнадо јачи од претходног. Ми знамо да више нема пустог
острва где бисмо могли да побегнемо.
Наши страхови су засновани, као што су одув ек били, на
знању да опасности вребају са свих страна, само што више
не поседујемо слику света у којој су они безбедно смештени
у целини смисленог поретка космоса и човека у њему. Рани
је, они су били одговор на могућност, данас, они су одговор
на стање ствари. Њих изазива стварност коју људски ум ви
ше није у стању да обухвати ни у целини, нити у деловима.
Није у стању ни да је обухвати доминирајућом парадигмом
знања као што је наука, јер је и она сама у себи динамична,
несавршена и парцијализована. Није у стању да је обухвати
ни филозофијом која је пристала да даје дигнозе уместо да
упућује, задовољавајући се да, тешком муком, фрагменти
ма стварности подари идеју смисла и какав такав онтоло
6 Видети: Ризици глобалних катастрофа у: Brown, J. D. (2005) Conver
sations on the Edge of the Apocalipse, Contemplating the Future with Noam
Chomsky, George Carlin, Deepak Chopral, Rupert Sheldrake, United States:
Palgrave Macmillan
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шки статус. Није у стању ни религија која је изгубила игру
у борби са науком, и са политиком, појављујући се у или у
форми површне рекапитулације онемоћалих формула вере
(нарочито кад је реч о хришћанству), или у форми псеудо
религијских покрета који се налазе на пропусним граница
ма између еклектичности источњачких религија, паганских
знања и ритуала, и савремене „чудне науке”. Још мање су то
у стању друштвене и хуманистичке дисциплине које по де
финицији интерпретирају, разумеју и покушавају да деши
фрују симболичке кодове и „праксе стварања значења, тако
да се у њима страх не посматра као проблем већ као дискур
зивни конструкт, чиме се имплиците оспорава његова уте
мељеност у реалности и њеним производима. Хуманистика
је, чини се, по најмање спремна да после постмодернистич
ке објаве смрти човека створи хеуристички инструментариј
за тумачење будућности у којој ће се наћи сасвим нови чо
век, измењен неуробиолошким и електронским импланти
ма, укључен у глобални умрежени ум.
Ово стање, које различити аутори називају различитим име
нима, најјасније се чита у великом порасту апокалиптичких
и дистопијских визија у филму и уметности уопште. Овом
феномену се често приступа као рецидиву прошлости или
као само још једној од експлозија апокалиптичке маште ути
снутој у континуирану традицију која се буди у тренуцима
друштвене кризе, природних катаклизми и болести. Као та
ква, ова продукција се дискредитује као ограђени и незави
сан простор (религијске) маште, или као опортуно коришће
ње традиционалних наратива и мотива, у оквиру медијске
производње, са циљем удовољавања незаситим потребама
модерне публике за узбуђењем. Са тачке гледишта експера
та, стручњака, политичких и економских елита, културних
посленика и академске заједнице, ови производи се удва
рају духу „обичног грађанина” - емотивном, непостојаном,
пријемчивом за ирационалне гласине, увек гладном „стра
шних прича” и снажних ефеката. Тиме је „обичан човек” до
крајности омаловажен арбитар. С обзиром да страх јесте
емоција, релативно лако га је одбацити и презрети, наро
чито са тачке гледишта рационалности која се успоставила
као једини арбитар знања, али и као једино ваљано средство
борбе против емоције. Колико је некада религија могла да
пружи утеху, колико је уметност могла да обезбеди катарзу,
толико је у модерном времену разум позван да осветли пу
теве и странпутице света. Он је и успоставио поделу на ми
и они, ми који мислимо и они који осећају, ми који знамо
и они који живе у миту, машти и заблуди. Савремено доба
је, међутим, довело у питање моћ разума, осветлило његову
дегенерацију и инструментализацију, тако да је човек остао
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опустошен и лишен средстава да се супротстави страху. Та
ко је, како Бауман каже остало једно: одложити решење,
затворити очи, „варати на времену” и „одложити фрустра
цију”7. Идеологија „живи сада и овде, не окрећи се уназад
и не гледај у будућност” саставни је део овог одбрамбеног
метода.8
У целом комплексу интензивирања страхова медији свакако
играју посебно значајну улогу јер неретко неуко, ради пуког
сензационализма, или на основу нечије воље, обавештавају
човечанство о путевима којима се крећу истраживања у нај
различитијим областима отварајући увек простор за сумњу
у добре намере или сумњу у последице које нам та открића
могу донети. И ако манипулишу страховима, они и инфор
мишу, и ако деформишу, они подстичу личне интерпрета
ције и сумње. Расте производња упозоравајућих научних
радова, медијских истраживачких прилога, деловање алтер
нативних покрета, комуникација међу „обичним људима”
који изражавају забринутост, страх неповерење према нај
разноврснијим иновацијама. Као и у случају уметнички об
рађених апокалиптичких тема, ови „побуњивачи јавности”
етикетирају се као дезоријентисани, конзервативни, при
митивни, неуки појединци, групе, заједнице (па и нације),
углибљени у прошлости, суженог знања и свести, неспособ
ни и неприпремљени за велика узбуђења сутрашњице (Хјуз,
Кантон). Неретко се везују за параноидни афинитет према
теоријама завере које, са те тачке гледишта, нису ништа дру
го него плод манипулантских вратоломија разних мање - ви
ше организованих група и појединаца или производ маште
болесне психе. Оптужени су „обични људи” као жртве ира
ционалних страхова и као креатори „културе страха”.
Ипак, упозорења стижу са свих страна: биолози и политича
ри, економисти и демографи, астрономи и урбанисти, фи
зичари и уметници – сви се слажу: ми живимо у друштву
ризика. Специфичност савремених ризика лежи у томе што
се они односе на људско деловање – данашњица се одликује
једним важним недостатком – „немогућношћу да се ситуа
ције које садрже претњу припишу спољашњим утицајима”.
(Бек). Насупрот свим ранијим културама савремено дру
штво је суочено „само са собом” и последицама властите
интервенције на стварности и природи која му је вековима
служила за освајње и као ресурс. У таквој перцепцији која
7 Бауман, З. (2010) Флуидни страх, Нови сад: Mediteran publishing
8 Холивудски филм, серије и слична медијска штива инсистирају на овој
идеологији. Потрошачко друштво, у својој основи има тај принцип – за
довољи жељу одмах. „Међународна политика” инсистира на забораву
прошлости.
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је производ сасвим одређеног модела света, природа је по
стала артефакт – фабриковани производ. Зато је калкулација
ризика за сада једини пут који је у стању да предузме раци
онално технолошка цивилизација.
Данашње ризике производи само друштво а одатле произла
зи и нада да оно може и уме, само ако хоће, да нађе решења
и умањи их. С обзиром на то да су се техничко технолошке
промене захуктале у толикој мери да су, посредно, довеле
до рушења природне равнотеже и отвориле пут непознани
цама које наш живот претварају у „живот у магли”, једи
но што се чини могућим, са тачке гледишта рационалног
ума, јесте да се тежиште ставља на познате и блиске опа
сности, блиске и познате методе чија се вероватноћа може
прорачунати. Оно што највише плаши, међутим, везано је
за непредвиђене и непредвидљиве опасности. Елиезер Јад
ковски упозорава: „Под овим околностим није велики број
људи који би уништили све. Чак и безличним корпорација
ма, смутљивим владама, неодговорним научницима, и дру
гим изазивачима пропасти, потребан је свет како би у њему
постигли своје циљеве, у виду профита, поретка, положаја
или других недела. Ако би истребљење човечанства текло
довољно споро да омогући ужасавајуће спознаје, вероват
но би и они који чине та дела били запањени схватајући да
су заправо разорили свет. Стога сматрам да, ако земља буде
уништена, биће то вероватно учињено грешком”.9 Сазнање
да је целокупна одговорност на људима њиховим знањима
доводи до још већег неспокојства: у људским стварима ни
шта није извесно; „људски фактор је непредвидљив”. Зато је
одговорност нераскидиво везана са страхом, калкулација са
сумњом: застрашујуће звуче речи астронома Мартина Риза
у предговору књиге Ризици глобалних катастрофа: „Одлу
чујући моменат да се нешто учини је стигао: 21. век је први
у историји наше планете у коме је једна врста – наша – др
жала будућност Земље у својим рукама и могла да угрози не
само себе, већ и читав неизмерни, животни потенцијал”.10
У моменту када се чини да је више немогуће обезбедити
средства за смањење ризика и када се покаже очигледна не
способност да се предвиди понашање природе и друштва
рађа се свеобухватно осећање страха пред предстојећом ка
тастрофом. Катастрофизам, могло би се рећи постаје етос
9 Јадковски, Е. Необјективности које потенцијално утичу на процену
глобалних ризика, у: Климатске промене и глобални ризик, приредили
Фрејм, А. и Мајлс, Р., стр. 86.
10 Brown, J. D. (2005) Conversations on the Edge of the Apocalipse, Contem
plating the Future with Noam Chomsky, George Carlin, Deepak Chopral,
Rupert Sheldrake, United States: Palgrave Macmillan, р. 9.
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глобалног поретка света: Осећај немоћи лежи у „непопуње
ном простору” који лежи између претњи и наших одговора
на њих, простор у коме су могуће грешке и остале људске
неподопштине. Друштво ризика је данас заменило друштво
катастрофа, јер су се променили прагови прихватања опа
сности, променила се перцепција онога што је прихватљиво
и изменили су се односи између онога што је некада припа
дало проживљеном искуству, а данас представља прорачун
и антиципацију. Саставни део овога процеса је повећање
осетљивости и неподношљивост неизвесности.11 У том не
попуњеном простору се друштво ризика пројектује у култу
ру катастрофе. Она се учвршћује у моменту када се борба са
ризицима нужно повезује са научно технолошким развојем
– оним развојем који је у великој мери и довео до „одлучују
ћег момента да се нешто учини”. Као контрабаланс култури
катастрофе, намеће се, као решење, оно што ту културу и
испуњава значењем и даје јој форму.12 Управо у парадоксу
да је научно – технолошки развој довео до стања света који
изазива страхове, а да се у њему тражи“ спас“, лежи и осе
ћање да се налазимо у ћорсокаку.
Проблем са калкулацијама ризика и налажењу путева за
оздрављење планете и друштва лежи у томе што је техно
кратски дискурс, дубоко и нераскидиво повезан са глоба
листичким хегемонијским дискурсом. Оба инсистирају на
човековом делању и његовој моћи управљања целокупним
светом, те на идеји и нужности развоја. Зато, наглашава Бек,
свако суочавање са ризицима и трасирање путева „спаса”
има политички потенцијал. Природа и друштво подједна
ко су преображени у огромну „интервентну арену” у којој
11 Валтер, Ф. (2012) Катастрофе, једна културна историја од XVI до XXI
века, Београд: Академска књига, стр. 211-213.
12 У тој култури сами научници знају да њихова открића могу да доведу до
катастрофе. Један од пионира у теорији аутомата и компјутера, подсећа
нас Бауман, још је 1948. године рекао: „ускоро ћемо и ми конструктори
аутоматских машина бити немоћни пред нашим творевинама као што
смо били и пред сложеним природним феноменима” Бауман, З. (2010)
Флуидни страх, Нови сад: Mediteran publishing, стр. 106. У Разговорима
о крају света, књизи интервјуа са најистакнутијим савременим науч
ницима из различитих области понавља се ово, тако давно изречено,
предвиђање. Тако Бил Џој један од најзначајнијих истраживача у обла
сти сунчевих микросистема, у чланку „Ми нисмо потребни будућно
сти” наговештава да су данашња сазнања у роботици, нанотехнологији
и биотехнологији стигла дотле да је вероватно да ће бити створене неприродне јединке које неће зависити од људске контроле. Слично твр
ди Џон Лили који се бави когнитивним наукама и неуробиологјом када
упозорава да ће суперинтелигентне машине будућности представљати
најозбиљнију претњу органском животу. Зар је потребно више доказа од
револуционарног открића цепања атома и последица које је то откриће
донело.
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научна и техничка достигнућа одговарају на захтеве еко
номије и унутарње логике (неолибералног) капитализма.
Упркос свим постмодернистичким деконструкцијама и де
мистификацијама, теоријским и филозофским обрачунима
са опсесивном идејом модерног доба, идејом развоја, он и
даље опстаје као sine qua non опстанка глобализацијом ује
дињене планете. Упркос упозорењима о деструктивној моћи
инструментлног ума и његовом покретачу – развоју, он и
данас представља централни мотив свих суочавања са ризи
цима и изналажења инвентивних решења за њихово прева
зилажење. Избачен из старих метанарација и телеолошких,
еманципаторских и утопијских пројеката „чврсте” модер
ности, развој се преточио у нову метанарацију пројекта
глобализације.
Елементи будућих стратегија за будућност предмет су рада
Института за глобалну будућност као саветодавног орга
на америчког председника, мултинационалних компанија,
Насе и Пентагона, а чија су искуства објављена у књизи
Екстремна будућност. Предлози за одбрану света од веро
ватне будуће катастрофе сабрани у овој књизи, представља
ју есенцију многих сличних предлога. С обзиром на то да
су настали на основу сазнања развијаних у научно-техно
лошки најразвијенијој земљи света, а у функције одржања
њеног престижа светске економске и политичке велесиле,
они не само да су симптоматични, већ и упозоравајући. О
основи ових препорука лежи уверење да је нужно створити
апсолутно нови поредак света (што обухвата човека, при
роду и материју уопште) да би могао да опстане постојећи
друштвено-економски и геополитички поредак. Наводим
неколико карактеристичних стратешких циљева глобалног
развоја и предвиђања будућности која одатле треба да про
изађу:
1. Свет у 2040. години – 90% нација су демократске и ужива
ју предности слободне трговине и отворених тржишта, то
ствара услове за највеће могуће напредовање у целој исто
рији човечанства. Динамична глобална трговина омогућује
милијардама предузетника да стичу богатство и самостал
ност, те да се у оквиру својих нација залажу за демократске
реформе.
2. Иновације су кључни покрет глобалног раста. Владе које
не успевају да уложе у иновације мораће да дозволе да њи
хов капитал и теленти одлазе у друге нације. Лов на таленте
на глобалном нивоу, постаће један од најважнијих страте
гија високоразвијених земаља. Глобални рат за талентоване
стручњаке биће основна покретачка снага за остваривање
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конкурентских предности одређених народа, појединаца и
компанија.
3.Развој биотехнологије која доприноси развоју нанотех
нологије, на којој ће се темељити предстојећи развој неуро
технологије, новог начина подстицања рада људског мозга
и његових когнитивних способности. Развој геномике која
помаже лечењу и новим комбинацијама гена којим се уса
вршавају људи, обнавља памћења и мења личност што уз
ефекте нервног инжењеринга спречава душевне болести.13
4. Еколошка катастрофа биће спречена апсолутним овлада
вањем природе, новим и технолошким научним изумима,
стварањем вештачке материје. Она друштва која се не при
лагоде иновацијама, биће одговорна за катастрофу.
5. Еколошка катастрофа може да буде спречена генетским
усавршавањем људских бића, спремних да опстану у неаде
кватним временским условима.
6. Доминација виртуелне стварности, освешћивање Интер
нета, роботи, вештачки живот, освајање свамира, телепор
тација, контрола ума и друго – све су то могућности „чудне
науке” која је већ данас, увелико, започела свој ход ка бу
дућности
5. Геополитичка мапа света ће бити промењена у корист
оних нација, које се најбрже прилагоде новим климатским
променама и иновацијама.
6. Еколошка пропаст човечанства, коју наговештавају „ апо
калиптичари” или „дезоријентисани будућношћу”, биће
спречена апсолутним овладавањем природе, новим и техно
лошким научним изумима. Технолошке економије треба да
доведу до ширења „еколошких тржишта” повећане контро
ле, подстицања истраживања, што је једини начин да се са
тим изађе на крај.14
13 Нанотехнологија је манипулација материјом на нивоу атома, којом ће
се стварати нови лекови, горива, материјали и машине. Биотехнологија
је ослобађање потенцијала ДНК, то је наука о животу .Информационе
технологије и мреже утичу на целокупан живот на планети, комуника
цију рад, образовање креативност, забаву. Неуротехнологија, подразу
мева технолошке изуме, лекове и материјале у управљању, умном раду и
функционисању.
14 Четири облика спремности за будућност: 1. Пионири будућности ће
бити лидери иноватори истраживачи, они крче пут другима који треба
да их имитирају, они су најспремнији за будућност и најел астичнији. 2.
Традиционалисти су превасходно оријентисани на породицу, али сма
трају да је образовање услов за остваривање својих циљева., они нису
инвентивни као што су пионири будућности. 3. Дезоријентисани будућ
ношћу имају дилеме у вези са будућношћу, издвојени су из главних то
кова друштва, и недостаје им финансијско знање они не цене стручност
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7. Ново разумевање међу културама није више потребно.
Корпорације морају одиграти историјски водећу улогу у
стварању будућности глобализације. То је њихова суштин
ска улога, од које зависи будући успех или неуспех сусрета
са будућношћу.
8. Визије будућности, представљање у савременим филмо
вима, базирана су на подсвесним и „древним” упозорењима,
која тешко нестају из људског сећања. „Јабука знања”, „Пан
дорина кутија” симболички су изрази, тог праисторијског
страха за знањем, због чега ће данашњи и будући људи,
уколико им се и даље предају бити у потпуности угрожени.
9. Највећи непријатељи глобализације – незапосленост,
тероризам, спречавање слободне трговине, слабе локалне
привреде, угрожавање енергетских извора и климе – има
ју порекло у сиромашним земљама невољним да се при
лагоде новим захтевима. У њима влада тиранија и безако
ње, контролисана штампа, лоше образовање и здравствена
заштитита.
8. Антиконзумеризам је највећи непријатељ будућности и
може бити највећа препрека за преживљавање планете.
Давно трасирани путеви у суштини остају непромењених,
упркос чињеници да су управо они најдубље везани са кул
туром катастрофе. Апсолутно ново треба освајати, и моде
лирати према захтевима једног одређеног поретка ствари
које је још на почетку модерног доба зацртала само једна
цивилизација света и то по цену вештачког убрзања еволу
ције претварањем homo sapiens-a у лабораторијски матери
јал са циљем стварања „боље” врсте људи. Како Лај и Нанди
запажају, данас једина супер сила у свету тражи формалну
сагласност осталих „цивилизованих” нација за сопствено,
често варварско понашање, а „међународна заједница” узи
ма на себе право да „нитковске” земље и земље „ван зако
из области технологије, они су најмање спремни за будућност и зато
морају да буду предмет непосредне пажње друштвених политичких,
образовних, корпорацијских и других лидера, како би се њеним при
падницима омогућило да се промене и стекну изгледе за будућност.
4. Активисти се супротстављају систему, ангажовани су и настоје да по
праве оно што не функционише како треба, могу да буду „семе раздора”
и да делују дестабилизирајуће, али могу бити покретачи конструктив
них промена. Претерано су склони изношењу властитог става, склони
су добровољном и друштвеном раду, и учествовању у политичким про
тестима. Они су непредвидиви, могу се претворити у пионире будућ
ности, али ако у томе не успеју, они ће се придружити групи дезори
јентисаних, и значајно утицати у дестабилизирање друштва у целини
(Кантон, Џ. (2009) Екстремна будућност и најзначајније тенденције ко
је ће променити свет у наредних пет, десет и двадесет година Београд:
Клио, стр. 139-144).
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на” упозорава да ће евентуално супротстављање наводној
„колективној вољи” човечанства бити праведно кажњено.
Створена је читава „империја знања” која, из различитих
дисциплинарних поља, доказује да је пут развоја према ме
рилима западне цивилизације не само нужан, већ и обезбе
ђен. „Доводити у сумњу развој практично значи прогласити
себе ментално болесним, јер данас не постоји већа јерес од
става да неразвијене земље не би требало механички да сле
де пут који су прокрчиле развијене земље, често на рачун
неразвијених... Догма развоја каже да нико разуман не може
желети да остане неразвијен, иако све указује на то да је
потпуно развијен свет који живи према стандардима уоби
чајеним у Северној Америци и Западној Европи сасвим нео
држив; то би био мртав свет и наговештавао би уништење
човечанства, као и свих живих врста.”15
Савремени космополитизам, који неретко значи додава
ње етичке димензије глобализацији, дефинитивно треба да
оправда хегемонију, и тиме обезбеди улазак читавог света
у нови век. „Друштвени инжењеринг” чији је циљ да се у
највећој могућој мери искорене остаци система знања и
културне праксе које се не уклапају у глобализовани свет, а
припадају различитим, традиционално другачијим цивили
зацијама, саставни је део свих стручних предвиђања будућ
ности, укорењених у хегемонијским дискурсима и стратеги
јама промене света. Оне предвиђају да је „раскорењивање”
нужно и пожељно, јер упућује заостале и сиромашне земље
ка придруживању новим умреженим заједницима и тржи
штима гладних свеже крви и свежих знања. Интенција да
се досадашње лојалности и припадности са дома, породице,
заједнице, па и нације пренесу на корпорације не обазиру се
на упозорења да несигурност, страх и анксиозност произла
зе, између осталог, управо због губитка упоришта међу ко
јима је губитак „психогеографског дома” један од кључних
проблема. Дехуманизован појединац, истргнут из породице,
заједнице, склон стварању само привремених веза заснова
них на виртуелној комуникацији и новим формама друштве
ности, постаје испражњен и управо та празнина мора да се
обезбеди да би привлачна потрошња могла да се увећава:,
„Стварање те празнине је од кључног значаја. Тек када осе
ти суштинску празнину свог припадништва заједници по
родици или традицији, атомизирани појединац почиње да
тражи смисао у разним лажним припадностима.”16 Рушење
15 Лај, В. и Нанди, А. приредили (2012) Будућност знања и културе,
Београд: Клио, стр. 15-23.
16 Роби, Р. Империјална Економија у: Будућност знања и културе, Лал, В.
и Нанди, А. (2012) Београд: Клио, стр. 149.
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културних традиција и њихово претварање у културне арте
факте који живе у галеријама и музејима, филмовима, при
чама или у спектаклима за туристе, услуга је коју развијени
свет чини сиромашнима и неразвијенима у правцу њиховог
претварања у „друштва наде”.
Овај атрибут је Доменик Мојси дао друштвима и културама
далеког истока које су се срећно уклопиле у глобализацију и
доживеле економски успон. Они стоје у супротности према
вишеструкој стварности страха у култури и цивилизацији
Запада која настаје као реакција на губитак контроле коју је
некад Запад имао над собом и над другима. Страх је најјачи
у САД које су најдубље погођене новонасталом ситуацијом
изгубивши престиж највеће светске силе и значење колев
ке снова за остатак света. Друштва наде то постају када се
придруже развоју и почну да личе на свој узор. Оштро, Лал
и Нанди указују на једностраност оваквог погледа: „Развој
је у XX веку узео више живота него истински ратови и гено
циди на расној основи. Империјалистички аргумент тврди
да су те жртве неопходне да би се напредовало на лествици
прогреса. „Само таква крвава жртва може да обезбеди еман
ципацију света. Оно што чини данашњи глобални свет са
светом без алтернативе је управо то што тај остатак света
или тачније његове политичке и економске елите добровољ
но пристају на такву крваву жртву оданост миту развоја че
сто је безусловна и недвосмислена”.17
Другом није дозвољено да остане Други. Постулирање
принципа различитости, које декларативно заступа цело
купна светска елита моћи, заједно са свим стручним и на
учним дискурсима, уствари подразумева да разлике на сва
ки начин морају да буду обуздане, оплемењене, промењене,
„цивилизоване” да би глобални свет могао да функционише.
Инсистирање на разлици и различитости, једна је од замки
капитализма,и израз перфидности и лукавости потрошачког
друштва.18 Поставља се питање докле ће „земље у успону”
бити друштва наде и да ли наду можемо и смемо да проце
њујемо на основу критеријума успостављеним хегемониј
ским систематизацијама и класификацијама.
Свест о томе да свет не мора да буде онакав какав нам пла
сирају хегемонијске силе савременог света показује да пара
лелно са културом страха постоји и култура гнева. Да ли ће
се међусобни сусрет ове две културе догодити и, у најбољем
случају, довести до ослобађања обе деструктивне емоције,
17 Лал, В. и Нанди, А. приредили (2012) Будућност знања и културе,
Београд: Клио, стр. 23.
18 Погледати: Продаја побуњеника (нав. у Библиографији)
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остаје да се види. Потенцијална деструктивност и самоде
структивност сваке од њих може да обесхрабри, али сазна
ње да се нисмо баш сасвим предали само једном могућем
дискурсу и једном могућем систему знања подстиче да се
потраже истинске алтернативе које неће пратити трасиране
путеве којима је, не својом вољом, кренуло читаво човечан
ство. Постколонијални критичари, критичка теорија у свим
варијантама, антрополози, уметници, филозофи, обични
људи – покушавају да средствима која су им при руци оспо
ре хегемонијске систематизације и класификације, мерења и
предвиђања, упутства и одредбе, одакле би могла да се ство
ри нека друга, алтернативна стратегија разбијања страха и
повратка поверења у свет у коме живимо. Они указују да
будућност замишљена према захтевима корпорацијске при
вреде не сме бити једини начин да се избегне катастрофа
и остварење просветитељског сна о еманципацији целокуп
ног човечанства. Будућност је проблем који треба решавати
свим расположивим средствима, јер је тешко поверовати да
нам је „историја оставила отвореним само неколико могућ
ности”.19
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THE CULTURE OF FEAR
Abstract
This paper shows that fears of the modern age have built up so
intensively that we can now talk about the catastrophe culture. At the
moment when it seems impossible to ensure means for risk reduction
and the behavior of both nature and the society appears unpredictable, a
universal feeling of fear of the coming catastrophe is born. We can say
that catastrophism is becoming the ethos of the global world order. The
feeling of powerlessness lies in the gap between our fears and our replies
to fears. The exits which are offered us follow along the traced paths of
development embedded in the hegemonic model of neo-liberalism and
globalization, which smothers all alternatives and expects help to arrive
from the directions that caused the problem in the first place. The future
is a problem that needs to be solved using all means available, as it is
hard to believe that history has left only a few doors open.
Key words: fear, risk, catastrophe, instrumental mind, development,
future
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ЕСТЕТСКА УТОПИЈА
ВИЉЕМА МОРИСА*
Сажетак: Циљ овог рада је да укаже на културну и интелекту
алну релевантност мисли Виљема Мориса на почетку трећег
миленијума. Она је, у првом реду,   изложена у његовом   роману
„Новости ниоткуда” који у будућност пројектује друштво чија је
основна одлика истовремена естетизација и поједностављивање
живота у епохи која би се могла назвати постиндустријском. У
првом делу рада изложени су елементи интелектуалне биографије
Виљема Мориса и указано на темељну разноликост разумевања
и рецепције његовог дела током последњих стопедесетак година.
Потом су анализиране основне одлике његове утопијске имагина
ције и изложени аргументи који говоре у прилог њихове непролазне  
релевантности. У завршном делу рада преиспитује се и потврђује
тврдња да је Виљем Морис био у првом реду морист – термин
којим је означена  његова оригинална  синтеза романтизма, марк
сизма и утопизма.
Кључне речи: Виљем Морис, естетска утопија, поједностав
љивање живота, „Новости ниоткуда”
„За Мориса уметност има задатак да на новим и аутентичним
основама утемељи свакодневни живот”
Филиберто Мена

У постхумно објављеним фрагментима из дела Виктора
Игоа налази се и следећа реченица: „Романтизам, Соција
лизам – то су псеудоними деветнаестог столећа.1 То су у
* Рад је настао током рада на пројекту 47021 Родна равноправност и
култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у
Србији који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
1 Професор др Бранимир Стојковић, главни уредник часописа Култура у
периоду од 1987. до 1998. године.
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књижевности и политици два његова имена”.2 За ову тврд
њу тешко је наћи уверљивији аргумент од оног садржаног у
животу и раду енглеског књижевника, дизајнера, социјалног
мислиоца и револуционара Виљема Мориса (Villiam Mor
ris, 1834-1896). То утолико више што се његова књижев
на и ликовна делатност није одвијала одвојено од његовог
друштвеног ангажмана. У своју романтичку визију света
укључивао је схватање прошлости и пројекцију будућно
сти друштва, а своја социјалистичка опредељења и револу
ционарни ангажман настојао је да изрази као романсијер и
есејиста. То објашњава опредељење британског историчара
Е. П. Томпсона да своје истраживање класне свести радни
ка, започето у класичној студији The Making of the English
Working Class, настави радом на биографији В. Мориса чији
је наслов William Morris: Romantic to Revolutionary (1955. и
1971) и која представља – управо захваљујући средишњој
улози В. Мориса у социјалистичком покрету3 и друштвеном
и културном животу Енглеске свог времена – својеврсну со
цијалну историју Острва у другој половини ХIX века.
Али ко је заправо био Виљем Морис4? Био је то човек чи
ју је смрт лекар констатовао следећим речима: „Умро је од
тога што је био Виљем Морис, а тај је радио за десеторо
људи”.5 Требало је да дода да је тих десеторо радило темељ
но различите послове и то на начин који је био врхунски
у сваком погледу. Виљем Морис је био најпре власник и
успешни директор рудника који је наследио, затим сувла
сник и директор фирме која се бавила изградњом и опрема
њем кућа богатих британских буржуја и аристократа. Био
је оснивач и први председник Друштва за заштиту стари
на (Society for Protection of Ancient Buildings, 1877) које још
увек постоји и делује6 и Друштва обрта и уметничких заната
(Arts and Crafts Society, 1871) које се у XX веку развило у
покрет светских размера. Бавио се опремањем, штампањем
и издавањем књига (Colmscott Press) за које је израдио по
2 Иго, В. (1985) Гомила камења, Одјек бр. 2/1985, стр. 25.
3 У прологу књиге Р. Хардта и А. Негрија Империја (2005), налази се, ни
мало случајно, један цитат Виљема Мориса. Он гласи: „Људи бију и губе
битке, а оно за што су се борили долази упркос поразу, тада се покаже
да нису то мислили, па други људи морају да се боре за оно што су они
мислили под неким другим именом” (М. Харт, А. Негри 5:2005)
4 William Morris Society које је основано 1955. године, од 1961. издаје ча
сопис Journal of William Morris Studies који излази сваке друге године и
има своје on line издање. Сва дела В. Мориса доступна су на веб сајту
чији је назив Morris Online Edition (http://morrisedition.lib.uiowa.edu/dia
ries.html).
5 Briggs, A. (1997) Victorian People, аn Introduction, London: Pelican Book
6

www.spab.org.uk
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себан тип слова. Правио је нацрте за таписерије и витраже
чије се репродукције могу видети у свакој бољој историји
визуелних уметности. Преводио је саге са старонорвешког
и исландског, баладе са старофранцуског и први превео Хо
мерову Илијаду у стиховима на енглески. Писао је песме и
поеме које спадају у сам врх енглеске поезије друге полови
не претпрошлог века. Писао је приповетке и романе који не
заостају за његовом поезијом.7 Најзад, био је заговорник со
цијалне револуције и улични агитатор, један од првих енгле
ских марксиста (самосврставање), човек који је социјализам
прихватио у зрелим годинама и остао му веран до смрти.
Основ његовог става према битним питањима британског
друштва је у негативном односу према индустријској циви
лизацији коју, без остатка, изједначује са капитализмом и
сматра узроком деградације човека као друштвено-природ
ног бића и нереализовања његових генеричких могућности.
Уверен је, исто тако, да се човек остварује или поништава
у оквирима свакидашњег живота чија је битна детерми
нанта радна активност (као услов опстанка), те на основу
критерија рада као мере човековог самоостварења и задо
вољства њиме вреднује све досадашње, савремену и будуће
цивилизације.
Његово схватање историје није песимистичко јер уочава и
издваја периоде које одликују узлети човека и људских за
једница заснованих на раду, који је за већину представљао
извор задовољства, и смешта их како у историјску прошлост
тако и у будућност човечанства. Зато су његови текстови
необична мешавина историјских реминисценција и пројек
ција, то јест историје схваћене не само као проживљена про
шлост већ и као изгледна будућност.8
Утолико је само у аналитичке сврхе могуће диференцира
но приступити његовој критици индустријске цивилизације
и лучити је од визије будућег друштва. Тај поступак је ко
ристан јер омогућава да се јасније уоче неке тек назначене
или чак само имлицитне одлике његовог становишта, али
се њиме нужно разара целина Морисове аргументације која
унутар негације садржи афирмацију, а унутар утопијске ви
зије критику фактицитета савременог друштва. Та одлика
Морисовог мишљења може да се разазна већ и из наслова
неких његових огледа: „Стрепње и надања за уметност”
7 Арган, Ђ. К. и Олива, Б. О. (2004) Модерна уметност 1770-1970-2000
том I, Беoград: Клио, стр. 153-154.
8 Стојковић, Б. (2010) Сан и визија у утопији Виљема Мориса, Годишњак
Факултета политичких наука, Београд: Универзитет у Београду, Факул
тет политичких наука
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(Hopes and Fears for Art ), „Како живимо и како бисмо мо
гли живети“ (How we live and how we might live), „Творница
– и каква би могла бити” (Factory as it might be) и „Кори
стан рад насупрот бескорисној патњи” (Useful Work versus
Useless Toil)9. То кретање између прошлости и будућности
чији је циљ критичко вредновање садашњости је, извесно
је, најјасније изражено у наративној структури његовог уто
пијског романа Новости ниоткуда (News from Nowhere)10.
У њему је, уметничким средствима изванредно убедљиво
остварена критика садашњости у име будућности – а ова је
пак испуњена елементима човека достојне прошлости.
Позитиван суд о актуелности мисли Виљема Мориса – а она
је многима изгледала безнадежно архаично још у време ка
да су његова дела настајала – има ослонац у чињеници да је
непревладани комплекс индустријског друштва (у различи
тим његовим конкретно-историјским облицима) у савреме
ним друштвима, укључујући и она Трећег и Четвртог света,
постао несавладива препрека на путу могуће, хуманије бу
дућности. Доведено је, наиме, у питање – и то у светским
размерама – оно схватање напретка које га своди на раст
(дефинисан пре свега производно-економским показатељи
ма), а такво разумевање напретка се до дубоко у XX век на
просто подразумевало. У друштвима реалног социјализма је
то становиште било изражено слоганом: Стићи и престићи
Америку и било је аксиоматска, неоспорива стратегија из
градње комунистичког друштва.
Зато ново читање дела Виљема Мориса открива и неке ди
мензије његове мисли које, донедавно заборављене, данас
имају не само актуелан већ и акутан значај. Реч је, у првом
реду, о еколошком сензибилитету Виљема Мориса који је
– усред епохе коју је одликовао, сада је то сасвим јасно, на
ивни цивилизацијски оптимизам заснован на индустријали
зацији – упозоравао на нарушен, а неопходан склад чове
чанства и природе и проповедао јединство човекове радне и
животне околине.

9 Ти текстови се поред Morris on line Edition налазе и у W. Morris, Stories
in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and Essays, Centenary
Edition, ed. by G.D.H. Cole, Nonesuch Press, London, 1948. Једино је тре
ћи од горе наведених огледа Творница... био објављен на нашем језику и
то 1930. године у САД. Издавач је био Socialist Labour Party of America.
10 Једини српски превод ове књиге насловљен као Вести ниоткуда обја
вљен је пре сто година (1911.) у Београду. Издавач је била Социјали
стичка књижара а преводилац Душан М. Богосављевић. Пре неколико
година појавио се и хрватски превод News from Nowhere. Наслов је Вије
сти из нигдине (DAF, Загреб, 2007)
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Захваљујући томе се циљна група читалаца заинтересова
них за Морисова дела сада изнова конституише на много
шири начин него што је то изворно био случај. У време када
су та дела настајала њихова порука је била упућена, у првом
реду, тада малобројној групи енглеских интелектуалацасоцијалиста и не пуно бројнијим активистима из редова
радничке класе. Значила је тада најпре позив на социјалну
револуцију, која им се чинила колико неминовном толико
и скором, и која је најављивала ново друштво, настало из
рушевина експлоататорског капитализма и нељудске инду
стријске цивилизације. Крајем претпрошлог века, када је
било очигледно да се капитализам као друштвена форма
ција стабилизовао ушавши у нову развојну фазу, Морисово
дело постало је предметом интересовања још много ужег
сегмента публике. Била је то академска публика коју чине
пре свега историчари викторијанског раздобља који су про
учавали социјалне доктрине или књижевност позног роман
тизма као и они које је интересовала визуелна димензија
Морисовог дела – његова схватања и постигнућа у приме
њеној уметности.11
Најзад, шездесетих година прошлог века, са контракултур
ним покретима и довођењем у питање читавог склопа до
минантних вредности које су представљале легитимацијску
основу како индустријског тако и постиндустријског дру
штва, мисао Виљема Мориса напушта академски резерват
и поново – додуше више посредно него непосредно – поста
је изразито друштвено релевантним. Његова критика рада
као мучења и афирмација рада као задовољства, супротста
вљање бирократски организованим друштвима-државама
и залагање за неауторитарну, комунитарну организацију
друштва заснованог на солидарности примарних, животних
заједница као и залагање за поједностављивање живота,
чији је примарни циљ у постизању склада са природом, а
не доминација над њом посредством технике – све то чини
значајан део репертоара циљева нових друштвених покрета
(еколошког, антинуклеарног, антикорпорацијског, неофеми
нистичког...).
Након дугог периода у коме се чинило да је могуће писати
само негативне утопије (јер су се и оне позитивне реали
зовале у облику властитих негација), ови покрети почињу
да промишљају властите конкретно-утопијске замисли које
нуде макар парцијалне продоре с ону страну доминантног
друштвеног модела. Поново је тако постала актуелном ми
сао Оскара Вајлда: „Мапа света у којој није уцртана Утопија
11 Meak in, D. (1976) Man and Work, London: Methuen
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није достојна нити једног погледа, јер у њу човечанство од
увек жели да стигне”.12

Основне одлике утопијске замисли В. Мориса
Пун наслов романа В. Мориса је Новости ниоткуда или
Епоха починка (News from Nowhere or an Epoch of Rest). Већ
се из другог дела наслова романа може да закључи да аутор
жели да прикаже друштво које је постигло оптимум својих
развојних могућности и које почива у стању стабилне рав
нотеже, нерастрзано супротностима и с ону страну промена
– схваћених било као прогрес било као опадање. То је дру
штво које није заинтересовано за развој производних снага
већ стагнира у стању испуњености, односно задовољених
основних/истинских људских потреба, усмерено – речено
језиком заговорника нулте стопе раста – на квалитет живота
унутар достигнутог цивилизацијског нивоа.
То један од припадника тог друштва и дословце тврди, об
јашњавајући основу властитог друштва придошлици из XIX
века: „Видиш, госте наш. Ово и није време проналазака. У
епохи која је претходила нашој откривено је већ све што нам
је било потребно и ми се сада задовољавамо тиме што кори
стимо она од тих сазнања која сматрамо корисним, а одба
цујемо она која нам изгледају непотребна.”13
Реч је о заједници коју Морис означава као друштво оства
реног комунизма (Complete Communism), насталом након
социјалне револуције и кратког прелазног периода држав
ног социјализма. Треба истаћи да је у случају Новости
ниоткуда реч о хеуристичкој а не систематској утопији, а
основна одлика хеуристичке утопије је, по М. Абенсуру,14
у томе да се у најмањој могућој мери бави експликацијом
организације друштва а нагласак је на приказу свакодневни
це утопијске заједнице, настојећи да што уверљивије пред
стави целину њиховог начина живота. „То је то: `квалитет
живота`. Морис се не усредсређује на друштвени механи
зам, већ на живот људи, њихове међусобне односе и њихово
уживање у животним ситницама.”15 Морис изричито тврди
да је циљ револуције људска срећа: „Шта је циљ револуци
је? Сигурно то да људе учини срећним. А када је револуција
12 Вајлд, О. (2009) Душа човека у социјализму, Лозница: Карпос, стр. 12.
13 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 159.
14 Abensour, M. (2000) L’Utopie de Thomas More à Walter Benjamin, Paris:
Sens & Tonka
15 Thomson, E. P. (1955) William Morris:Romantic to Revolutionary, London:
Lawrence and Wishart, р. 807.
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већ извршена, како спречити контрареволуцију ако не тиме
што ће људи бити срећни. Шта? Може ли се стабилност оче
кивати од незадовољства. Пре би се могло очекивати да на
врби роди грожђе, а на трну смоква, него да незадовољство
породи стабилност”.16 Баш захваљујући задовољству, посто
јећим у том друштву, нема интереса за проучавање властите
историјске прошлости, јер је занимање за историју одлика
неизвесних времена када се проучавањем прошлости насто
ји да назре будућност.
Тек узгред, В. Морис напомиње да је то друштво организо
вано као децентрализовани савез комуна у коме нема потре
бе за централном влашћу, а појам политике и професија по
литичара припадају прошлости. Како нема државе, нема ни
права (чији је држава гарант), већ су међусобни односи љу
ди регулисани споразумно усвојеним правилима понашања
која чак нису кодификована у писаном облику. „Бићеш веро
ватно изненађен кад ти кажем да нема ни суда јавног мнења
који би преузео улогу некадашњих судова, ако је може бити,
а које може бити исто толико неправично и тиранско као
што су и судови били. Не желим тиме да кажем да људи
не просуђују више понашање својих суседа и да при томе
нису каткад неправични. Али желим да нагласим да нема
непроменљивог скупа правила на основу којих би се пона
шање људи просуђивало; нема Прокрустових постеља које
би продуживале или скраћивале њихово мњење или животе,
нема лицемерног пребацивања на које су људи приморани
били непромишљеним обичајима или прешутном претњом
санкцијама”.17 Ту се Морис у највећој мери приближава ста
новиштима индивидуалистичког анархизма који полази од
интегритета појединца и вере у његову исконску доброту, а
не од права заједнице. Но он, исто тако, указује на опасност
од тираније јавног мнења чак и у одсуству закона, односно
државе. А то се на делу могло да уочи у неким заједница
ма – на пример у раним пуританским колонијама у Новој
Енглеској – које су развиле хиперконзервативни и хиперау
торитарни систем моралних вредности заснован искључиво
на принуди иза које је стајао притисак јавног мнења.18
Одлуке од заједничког интереса доносе се на скуповима
суседа или зборовима. Морис користи реч моте која је у
староенглеском означавала сеоски скуп. „Ако један округ,
односно један или неколико суседа сматра да треба нешто
16 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 86.
17 Исто, стр. 55.
18 Goldman, E. (1911) Anarchism and Other Essays, New York & London:
Mother Earth Publishing Association
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одлучити – изградити мост преко реке или срушити куће ко
је су постале непогодне за становање – онда се у односу на
то треба определити... Неко од суседа изнесе предлог и, ако
се сви са њим сложе, онда је расправи крај и прелази се на
појединости везане за спровођење одлуке... Али ако нешто
предложе и наиђе на подршку али и на супротстављање...не
иде се одмах на гласање већ се одлука одлаже до следећег
збора... Истраје ли мањина при свом опредељењу делује ло
гика статус кво не мења се ништа у постојећем стању ствари
без обзира да ли се за то залаже већина или мањина.”19 Такав
начин одлучивања је примерен друштву оствареног комуни
зма – будући задовољни садашњошћу која задовољава све
битне људске потребе не жури се са променама ако оне могу
да значе неправду или да макар само субјективно (на нивоу
осећања а не интереса) повреде било ког члана заједнице.
Даља закључивања о типу друштвености у друштву бу
дућности , онаквом каквим га представља В. Морис могу
се изводити и на основу уобичајеног начина међусобног
ословљавања његових припадника. Непознато је обраћање
са господине или госпођо , иначе толико уобичајено у Енгле
ској, већ су у употреби речи као што су: суседе, пријатељу,
девојко, госте и сл. А оне све до једне говоре о преовла
давању персоналних и хоризонталних друштвених односа
оних који међусобно комуницирају, насупрот, за прошлост
типичних вертикалних (класно-слојних) односа, обликова
них односом доминације односно потчињавања. Исто толи
ко је важно да нема ни обраћања са друг (comrade), јер је и
оно класно (додуше пролетерски) обојено. Нема чак ни оног
грађанин (citizen), јер оно претпоставља једнакост, али је то
једнакост пред судовима и административним апаратом – а
ови су само ружна успомена на прошлост.
У друштву будућности је основна друштвена ћелија још
увек породица, а брак је слободна заједница мушкарца и
жене заснована на међусобној привлачности и разумевању
које, као и осећања, може да траје дуже или краће што ни на
који начин не искључује и доживотну заједницу два партне
ра. Ако осећања која су везивала мушкарца и жену у међу
времену избледе или нестану, веза се споразумно раскида,
а о деци договорно брину оба родитеља. Морис нема разу
мевање за проширене облике заједничког живљења какве су
замишљали други утопијски мислиоци, сматрајући их пре
свега пренаглашеном реакцијом на друштвену стварност у
којој је индивидуализам био водећи принцип, а буржоаска
19 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 86.
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породица заснивана на приватном власништву и брачном
уговору.20
Пошто је рад у Морисовом друштву будућности у основи за
натски, а не индустријски, концентрација радника на једном
месту није – технолошки гледано – неопходна. Људи, ипак,
воле, пре свега, из потребе за друштвеношћу, да раде зајед
но и зато се окупљају у здруженим радионицама (banded
workshops) које су и називом замениле некадашње фабрике
(factories). Непостојање индустријски организоване произ
водње за последицу има непостојање изнуђене урбанизаци
је и концентрације градског становништва. Уместо тога на
делу је процес рурализације градова и урбанизације села.
Виљем Морис је заправо прото-еколошки мислилац који је
још у другој половини XIX века био свестан да човек у ка
питализму и индустријском друштву (то су за њега синони
ми) супротставља друштво природи сматрајући себе њеним
господаром, док је уствари само њен нераздвојни део. Тако
је, заправо, потпуна доминација друштва над природом јед
нака самоуништењу човека као природног бића – а тога је В.
Морис у потпуности свестан. „Није ли њихова грешка тако
ђе и у томе – као резултат ропства у коме су живели – што
су на све, живо и неживо, природу како су говорили, гледа
ли као на једну ствар, а на човечанство као на другу. Било
им је сасвим логично да од природе желе да начине роба
човечанства као да је она нешто изван њих.”21 Када се пође
од таквог разумевања односа друштва и природе не изнена
ђује податак да је први утисак о будућем друштву заправо
еколошки – односи се на квалитет воде у Темзи. Путника
у друштво будућности најпре збуњује прозрачно-зелена,
чиста вода реке која је још на почетку XIX века била клоака
индустријске Енглеске.22 Методом контрастирања, Морис
смрдљивом, хиперурбанизованом, трговачко-администра
тивном универзуму Лондона с краја XIX века, супротста
вља цветно-вртни Лондон будућности. Да би што оштрије
подвукао разлику између њему савремене метрополе и на
сеља будућности, он за предмет поређења узима „Трафалгар
сквер” – парадигму империјално-плутократске архитекту
ре која репрезентује Велику Британију његовог времена.23
Наличје Лондона ружних империјалних палата и вила за бо
20 Marsh, J. Concerning Love: News From Nowhere and Gender, in: A Vi
sion for Our Time, eds. Coleman, S., O’Sullivan, P. and Bideford, D. (1990)
London: Green Books
21 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 168.
22 Исто, стр. 167-168.
23 Исто, стр. 61.
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гаташе представљали су сламови – насеља уџерица у којима
је живела сиротиња. Прославу Првог маја у друштву будућ
ности В. Морис везује за обележавање нестанка таквог на
чина становања. Једино се том приликом – у друштву које
је изразито неосетљиво за доживљај религијског – може да
запази извесна манифестација секуларизоване религијске
свести која је испољена у виду годишњих прослава нестан
ка друштва у коме је живот недостојан човека сматран при
родним за велику већину становништва. „Једном годишње,
на дан Првог маја, окупљамо се у источним деловима Лон
дона да прославимо очишћење од беде (Clear ing of Misery)...
Обичај је да те вечери девојке певају старе револуционар
не песме, оне које су некада представљале јецај безнадежно
потлачених и то баш на простору на коме су се из дана у
дан догађали злочини и убиства.”24 Анализирано на нивоу
његове латентне социјалне функције ово празновање пред
ставља обред призивања прошлости и истовременог осло
бађања од ње и доприноси социјалној интеграцији заједни
це. На идентичан начин функционишу хришћански ритуали
везани за Ускрс или, пак , паганскe светковине у славу бога
Сунца које се периодично жртвује и поново рађа за добро
бит заједнице.25
Претварању Лондона из суре метрополе индустријске им
перије у цветни врт претходио је период у којем се већина
становника преселила из градских сламова у, током инду
стријске револуције, опустеле сеоске пределе Енглеске и та
ко допринела укидању некадашње оштре поделе на село и
град. „Уследио је егзодус људи из града у села и постепено
освајање – како од стране градског тако и од стране сеоског
живља – оних животних умећа које су и једни и други већ
били заборавили. Тај заборав је био отишао толико далеко
да је не само било немогуће наћи неког ткача или ковача у
неком од села или варошица, већ су људи већ били забора
вили како се меси хлеб, те је у, на пример, Вилингфорд хлеб
стизао изјутра из Лондона, заједно са новинама.”26 Током
развоја друштва будућности на делу је процес дезиндустри
јализације.27 Док су током индустријске револуције ствара
не све сложеније машине које су обављале низ једноставних
операција, сведене послове некадашњих занатлија, дотле
24 Исто, стр. 143.
25 Бергер, П. (2008) Десекуларизација света (препород религије и светска
политика), Нови Сад: Медитеран
26 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 166.
27 Cairncross, A. What is deindustrialisation?, in: Deindustrialisation, еd. Blac
kaby, F. (1982) London: Pergamon, р. 12.
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се у друштву будућности иде обрнутим путем. Људи ту по
чињу да уче од машина и то тако што низ операција које
различите машине обављају реинтегришу у занат из кога се
машинска производња и развила.28 Ради се, уствари, о нече
му што би се могло назвати индустријском палеонтологијом
која истражује раније фазе поделе рада полазећи од оних ка
снијих и развијенијих (када је људски рад присутан још је
дино код програмирања сложених машинских система). Тај
процес је посебно важан у пољоривреди која је, историјски
гледано, једно од најсложенијих празанимања које је уства
ри целина једног начина живота.
Читав тај процес технолошке контрамодернизације се од
вија тако што се активности у слободном времену које су
у индустријском друштву биле хоби (обрада баште, мајсто
рисање у кући, рад са глином, плетење...) шире на целину
рада „онда је у окриљу доколице која и није сматрана радом,
рад који је био задовољство почео да потискује механичко
диринчење које је некад било сматрано нужношћу која се
може ограничити али не и укинути... машина за машином
је била тихо напуштана, а разлог је био то што машина не
може да производи уметничка дела која су била све потреб
нија.”29 Да један предмет буде сматран уметничким делом
Морису је довољан само један податак – да је радник осетио
задовољство производећи га. У својој студији о уметничкој
авангарди Прорицање естетског друштва, Филиберто Ме
на то и дословце потврђује: „За Мориса, према томе, умет
ност има задатак да на новим и аутентичним основама уте
мељи свакодневни живот... Другим речима, Морис не поста
вља јасну разлику између уметности, схваћене као резултат
одређене делатности и те исте делатности схваћене у свом
најширем значењу естетске радње. Напротив, стално прела
зи са једног на други појам, са једног на друго значење.”30
Зато и некадашњи тешки физички послови који су сматра
ни проклетством сиромашних – у условима друштва будућ
ности – постају извором задовољства, јер пружају прилику
да човек испроба своју снагу и одржи се у доброј физичкој
кондицији. То Морис назива лако-тешким радом (easy-hard).
„Мислим на рад који напреже мишиће и чини да вам је по

28 Sennett, R. (2008) The Crafsman, Yale University Press
29 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 156.
30 Мена, Ф. (1984) Прорицање естетског друштва, Београд: Радионица
Сиц, стр. 74.
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чинак након њега још угоднији. Тај рад увек годи ако се са
њим не претера, а захтева и одређено умеће.”31
У будућем друштву нема фиксиране поделе рада већ свако
жели и уме да обавља неколико међусобно веома различи
тих послова. То је по правилу такав спој радних активно
сти који је незамислив у класном индустријским друштву
у коме је основна подела повучена линијом умни рад насу
прот физичком раду. Тако водич који жели да јунака Мори
совог романа поведе на путовање, а кога је овај упознао док
је обављао посао чамџије, на следећи начин објашњава ин
тересовања једног свог пријатеља. „Не брините, ово је баш
згодна прилика да се заменим са једним пријатељем који би
желео да мало ради овде. Он је сада ткач у Јоркшајру, али је
помало засићен ткањем и математичким студијама – оба по
сла у затвореном простору. Како је мој добар пријатељ, доћи
ће да овде мало ради на отвореном.”32
У друштву у коме нема фиксиране професионалне поделе
рада, нема ни потребе за образовањем које би за њу припре
мало. Непозната је институција школе већ се деца препу
штају слободном развоју унутар заједнице. „Видите, деца
воле да опонашају одрасле и када виде да се ови баве, по
себи, забавним пословима као што су градња куће или по
плочавање улица, онда то и она зажеле да раде, зато и не
видим да треба страховати од појаве превише књишки уче
них људи.”33 Иначе, те књишки учене људе Морис на дру
гом месту назива бескорисним идиотима сасвим у складу
са својим схватањем рада које у први план ставља његове
творачко-занатске квалитете чији је неодвојив део управо
мануелна умешност.
Таквим одговором на вечно питање – а ко ће да васпи
та васпитаче, које је уствари питање производње људског
супстрата друштва – развојни круг друштва оствареног ко
мунизма се затвара. Растући у неауторитарној, ка раду као
задовољству, усмереној заједници и њени млади припадни
ци спонтано – јер „не постоје проблематична деца већ са
мо `проблематични родитељи` и `проблематично човечан
ство”34 – одрана интериоризују њене основне вредности и
тиме обезбеђују њену стабилност.

31 Morris, W. Stories in Prose, Stories in Verse, Shorter Poems, Lectures and
Essays, ed. by Cole, G. D. H. (1948) London: Centenary Edition, р. 163.
32 Исто, стр. 11.
33 Исто, стр. 29.
34 Нил, А. С. (1980) Слободна деца Сомерхила, Београд: Библиотека XX
век
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Синтеза романтизма, утопизма и 
марксизма у делу В. Мориса
У завршници текста посвећеног Морисовој утопији, неоп
ходно је ближе испитати могући сазнајни или чак научни
допринос његовог учења, без обзира на то што таква рас
права – будући да је реч о роману, дакле књижевној фикцији
– изгледа унапред промашеном. Но, не мисле сви тако. Бар
тројица веома цењених истраживача дела В. Мориса – Реј
монд Вилијамс35, Е. П. Томпсон36 и А. Л. Мортон37 полазе од
мање више изричите претпоставке да је Морис прихватају
ћи ангажман у револуционарном социјалистичком покрету
престао да буде уметник изразито романтичарских опре
дељења и да је поставши марксиста (како је и сам тврдио)
истовремено и без остатка усвојио поглед на свет научног
социјализма.
У прилог томе говори и сам наслов Томпсонове студије: Ви
љем Морис – од романтичара до револуционара који суге
рише постојање реза, раскида са романтизмом и прихватање
револуционарног (марксистичког) погледа на свет. Ту се не
узима у обзир друга, чини се, вероватнија могућност – да
је Морис у свом политичко-теоријском ангажману (чланци,
предавања, манифести, јавни наступи) био доминантно ан
гажовани социјални мислилац, а у књижевним делима, која
су истовремено настајала, претежно романтичар. Односно,
да је у свом – по мишљењу многих – најбољем делу Ново
стима ниоткуда успео да оствари никада и нигде превазиђе
ни, успели спој романтизма, утопизма и марксизма. Судећи
по аргументима које износе Роберт Сејр и Мишел Леви то
је заправо и био случај38 Виљем Морис и Ернст Блох су, по
њиховом мишљењу, најизразитији представници маркси
стичког романтизма који спаја анти-капиталистичку оријен
тацију својствену читавом романтичарском покрету са при
ступом који је у бити марксистички.
О сасвим другачијем разумевању Морисовa на посредан на
чин говори и чињеница да су га Маркс – и поготово Енгелс
(са којим је више од деценију и по суделовао у енглеском
социјалистичком покрету) и дословце игнорисали и као
књижевника и као социјалног мислиоца. Нема заправо нити
35 Williams, R. (1984) Utopie et science-fiction, L` Homme et la Société, No.
73/74, р. 54.
36 Thomson, E. P. (1955) William Morris:Romantic to Revolutionary, London:
Lawrence and Wishart
37 Morton, A. L. (1959) The English Utopia, London: Lawrence and Wishart
38 Sayre, R. and Loewy, M. (1984) Figures od Romantic Anti-capitalism, Criti
que, No. 32, German
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једног писаног трага – како у њиховој међусобној препи
сци, тако ни у Енгелсовој кореспонденцији са бројним лич
ностима – активистима енглеског радничког покрета и Мо
рисовим саборцима – да су га они уопште сматрали својим
следбеником, дакле марксистом, иако је он сам себе видео
као таквог.
У сваком случају, одговор на питање да ли је Виљем Морис
био марксиста и ако јесте у којој мери и у односу на коју
варијанту марксистичког учења је то био – поготово на по
четку трећег миленијума – од споредног је значаја. Много је
битније одговорити на питање да ли и колико његова мисао
може да допринесе да се схвати друштво у коме је он живео
као и неки кључни проблеми савременог света. Шта може
да се закључи из тога што Виљем Морис спада у оне ства
раоце које интерпретатори њихових идеја сврставају унутар
различитих, чак дијаметрално супротних, струја друштве
не мисли. За једне је он, пре свега, позни романтичарски
песник и заљубљеник у прошлост, за друге ортодоксни
марксиста усредсређен на проблем класне борбе, за треће
хришћански мислилац чија је средишња идеја спиритуално
братство међу људима, за четврте анархиста-колективиста
ала Кропоткин, за пете један од првих носилаца еколошке
свести... Понекад, чак и у оквиру опуса једног истог аутора,
Морисова мисао прелази из једног у други од напред наве
дених мисаоних система на разним тачкама његове (ауторо
ве не Морисове) интелектуалне биографије.

Закључак
Дело Виљема Мориса је у најмању руку вишезначно, ако не
и – што се тиче појединих становишта које је заступао било
истовремено било сукцесивно – унутар себе противречно.
Разнолике и често супротстављене интерпретације његових
становишта – можда су зато Новости ниоткуда понајбољи
пример – нису само последица различитих погледа на свет
његових читалаца, већ и сложеног вишезначног погледа на
свет садржаног у самим тим текстовима. Ако је то стварно
тако, онда различите интерпретације кључних Морисових
становишта могу само да допринесу целовитијем разуме
вању његових мисли. Jер, развијајући различито разумева
ње Мориса свако од њих испољава особен интелектуални
сензибилитет за поједине слојеве значења унутар његовог
опуса. Тиме се свако његово становиште – посматрано из
двојено – заправо хиперболише али зато много изразитије
истиче поједине идеје које би у некој само идеално могућој
(потпуно непристрасној и уравнотеженој) интерпретацији
мисли Виљема Мориса остале можда недовољно уочене.
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У таквој ситуацији коју одликује реална многострукост ту
мачења Морисове мисли, излаз, наравно, није у прихватању
релативистичког става по коме су све интерпретације под
једнако вредне. Баш напротив, њихово постојање је добро
дошла могућност за повратак извору – делима Виљема Мо
риса - и покушају да се утврди у којој је мери његова мисао
самосвојна и кохерентна и поред свих утицаја које је трпео.
Најбитније је, дакле, спознати у којој је мери он морисист тј.
колики је још и данас његов значај за разумевање глобалног
(пост) индустријског и информацијског друштва и макар са
мо назирање његове могуће (алтернативне) будућности.
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AESTETIC UTOPIA OF WILLIAM MORIS
Abstract
The aim of this paper is to show the cultural and intellectual relevance
of thought of William Morris at the beginning of the third millennium.
It is primarily exposed in his novel “News from Nowhere”, which
is a utopian vision of a society whose main feature is concomitant
aestheticism and simplification of life in an age that could be called
post-post-industrial. The first part of the paper analyses elements of the
intellectual biography of William Morris and points to a fundamental
diversity of understanding of and reception of his work over the past
hundred and fifty years. The paper then analyzes the main features of
his utopian imagination and exposes arguments that speak in favor of
their permanent relevance. The final part of the paper confirms the claim
that William Morris was primarily a morrist - a term which denotes its
original synthesis of romanticism, Marxism and utopianism.
Key words: William Morris, aestetic utopia, simplification of life,
„News from Nowhere”
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ДА ЛИ ЈЕ ФИЛОЛОГИЈА
ЗАИСТА ПРЕВАЗИЂЕНА
Сажетак: Доминација структурализма у лингвистици и другим
друштвеним и хуманистичким наукама током XX века довела је
до потискивања филологије. Усредсређеност научног истражи
вања на језички систем и искључивање димензије значења и кому
никацијске функције језика, односно текста, показала се немоћном
да одговори потреби целовитог разумевања савременог света.
Филологија се реактуализује као неофилологија која уважава све
теоријске увиде структуралне лингвистике, али обнавља комплек
сан аналитички приступ тексту и изнова се потврђује као неза
менљива наука о човеку. Програми савременог универзитетског
образовања, укључујући и оне настале на основу тзв. „Болоњске
декларације”, имплицитно потврђују ову тенденцију. На примеру
метаморфоза оријенталне филологије као интердисциплинарне
научне области на Филолошком факултету у Београду, показу
је се како раслојавање и фрагментација ове класичне филолошке
дисциплине представљају циклично кретање ка једној новој про
грамској комплексности. Силабуси савремених студија у суштини
су неофилолошки осмишљени, иако се помињање филологије „ака
демски коректно” и даље избегава.
Кључне речи: филологија, лингвистика, цивилизација, неофилоло
гија, текст.

Југословенски језикословац широких видика, рано преми
нули Дубравко Шкиљан (1949-2007) још пре готово три де
ценије приредио је занимљив зборник радова под упитним
насловом Треба ли нам још филологија?1 По сопственим
речима, насловно питање је било „провидно у својој рето
ричности”, али никако и „унапријед одговорено”. Шкиљан
и његове колеге мислили су тада само на мајку свих филоло
гија, ону класичну, а намера овог огледа јесте да исто питање
1 Шкиљан, Д. прир. (1986) Треба ли нам још филологија?, Загреб
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постави у вези с филологијом уопште. Не кријем, при томе,
да је и овде реч о „слабо прикривеној апологији знанстве
нога подручја које се из сасвим разумљивих разлога крајем
двадесетог стољећа нашло у незавидном положају”, с напо
меном да бих разлоге због којих се проширило уверење да је
филологија превазиђена одредио као објашњиве, самим тим
разумљиве и схватљиве, али не и суштински оправдане.2
Годину дана након што је 1913. очи склопио отац модерне
лингвистике Фердинанд де Сосир (1857-1913), а годину да
на пре него што су његови ученици Бали и Сеше привели
крају рад на припремању за постхумно објављивање Учи
тељевог знаменитог Курса опште лингвистике (1916), тада
шњи доцент београдског Филозофског факултета, класични
филолог широког образовања и пространих видика Веселин
Чајкановић (1881-1946) овако је у једном извештају (1914)
окарактерисао себе као универзитетског наставника: „Од
својих предавања највише подвлачим тумачење класичних
аутора: при томе тумачењу имао сам прилике да правим нај
различитије екскурсе по целокупној науци о старини. На
глашавам ово и због тога што се, иначе, баш ствари које сам
најиздашније обрађивао са катедре – енциклопедија и мето
дологија класичне филологије, приватне старине, религија
и култ, фолклор – и не виде из прегледа предавања, пошто о
њима нисам држао систематске курсеве. У тим својим тума
чењима ја сам: напустио бесциљну и бескорисну граматич
ку интерпретацију и увео у праксу интерпретацију модерну
и научну; разбијао класицистичке предрасуде, и давао цен
трално место јелинизму; у свакој прилици скретао пажњу на
велику важност Оријента, и увек, где год сам за то имао по
вода, давао упутства и детаље из области семитске филоло
гије; ја сам, најзад, осећао да класична филологија – која је и
у светској науци спремала раднике за остале млађе науке: за
византологију, семитску филологију, словенску филологију,
историју религије, фолклор, итд. – има код нас, где се кла
сични језици уче недовољно или никако и не уче, да спрема
раднике за српску науку. Нарочито сам истицао и истичем
важност такве примењене класичне филологије, надам се не
без резултата”.3
А ево шта је, читав век касније, у огледу „О значају срп
ске и словенске филологије у периодима посустајања на

2 Овај оглед је проширена верзија излагања на међународној конференци
ји „Филолошка истраживања данас”, одржаној на Филолошком факул
тету у Београду 2010. године.
3 Ђурић, В. Биографија Веселина Чајкановића, у: Мит и религија у Срба,
приредио Чајкановић, В. (1973), Београд, стр. 648-649.
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ционалне културе” написао проф. др Предраг Пипер,4 тако
ђе филолог најплеменитијег кова: „У развијању и неговању,
како у сваком појединцу тако и у народу у целини, (тог) осе
ћања склада и целовитости националне културе – у времену
(с прецима и потомцима), у простору (са савременицима)
и у духовном узрастању (с највишим критеријумом лепоте
и добра), српској и словенској филологији припада посеб
но место”. О филологији као „сидришту културног иден
титета” говорио сам на скупу „Језик, књижевност, култура,
идентитет”, одржаном такође на Филолошком факултету
(2008), па аргументе и закључке том приликом изнете овом
приликом нећу понављати, али их подразумевам.5
Из Пиперове констатације слободно можемо изоставити
атрибутивне спецификације „српској” и „словенској” и
оставити само филологији, јер се суд свакако може односити
на филологију уопште и на сваку нацију, а не само српску.
Уосталом, Чајкановић је говорио о класичној филологи
ји, на коју су, као што сам напоменуо, мислили и хрватски
филолози кад су већ далеке 1986. године заједничку књигу
есеја насловили Треба ли нам још филологија?6 А њихова
упитаност никако се није односила само на класичну, већ на
филологију уопште.
Оставићемо, засад, Чајкановића. Вратићемо му се касни
је и то, веровали или не, у вези с моделом тзв. „болоњског
универзитета” или, тачније, начином на који је он програм
ски реализован у домену филолошких студија, конкретно
на Филолошком факултету у Београду. На парадоксалан и
сасвим ненамеран, али тиме и уверљивији начин, хаотич
на структура важећих наставних програма на свим нивои
ма студија „језика, књижевности и културе” (ЈКК), што је
садржински, заправо, још и проширени опсег старе добре
филологије, на коју је мислио Чајкановић, потврђује њену
пуну цивилизацијску, а самим тим и образовну актуалност.
Притом се реч филологија, наравно, из разлога „академске
(алиас болоњске) коректности”, не сме ни поменути.
Своје мишљење о начину на који је дух „Болоњске декла
рације” (1999), као деструктивни и самоубилачки универ
зитетски злодух, узгред и недомишљено и неспретно пре
точен у садашњи систем нашег (и не само нашег) високог
4 Пипер, П. (2010) О значају српске и словенске филологије у периодима
посустајања националне културе у: Српски између великих и малих јези
ка, Београд
5 Philology as the anchorage of cultural identity, (2009) in: Language, literatu
re, culture, identity, Belgrade, р. 153-160.
6 Шкиљан, Д. прир. (1986) Треба ли нам још филологија?, Загреб
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образовања изнео сам у књизи разговора с Милошем Јевти
ћем Аутономија мишљења7. Напомињем да се у овој ствари
углавном слажем с дијагнозом и оценама које је у књизи Те
орија необразованости. Заблуде друштва знања8 саопштио
аустријски научник Конрад Паул Лисман. Навешћу само
једну његову злогуку констатацију: „Фанатик реформе жели
перманентну реформу. То људе држи у трци и пријечи их
да чине оно што реформатор од њих наводно очекује. Прије
свега је укљученост у реформни процес најбоља могућност
кочења сваког мишљења./.../ Оно што никада не успијева
стога је само повод за нову реформу. /.../ У конкретном тек
сту то значи да су се за вријеме једне студентске генераци
је пет пута мијењали поступци, органи и формулари једне
студијске дипломе. Нове структуре стварају се темпом који
више никоме не допушта завршити студиј под увјетима под
којима је почео”. Па како у свему томе да преживи стара фи
лологија? А преживела је. Штавише, уверен сам да се баш
насталом хаосу упркос, као знак потребе за усклађивањем
поретка знања са стварним, а не „реформским” поретком
света, њен дух поново надноси над уситњене и раздробље
не феуде поприлично аутистичних потомака велике мисаоне
и научне револуције XX века, у којој је управо лингвистика,
привремено се ослободивши свега системски нејезичког и
ванјезичког, понела барјак у продору и до спознаје и фор
мализовања устројства и логике функционисања сложених
структура.
Шта се, у ствари, после Де Сосира, збило с филологијом?
Најкраће речено: оспоравана је, разлагана, сахрањивана,
али је преживела, „кетмански” реинкарнирана у својим ака
демским егзекуторима. Они тога све више постају свесни,
али им дисциплинарна сујета и сасвим конкретни интереси
још увек не дозвољавају да то освешћење адекватно раци
онализују, па прибегавају враћању цивилизацијске димен
зије филологије у наставне програме „на мала врата”, под
различитим именима.
Да би се остварио уравнотежен синоптички поглед на најва
жније токове у развоју лингвистике XX века и данас је, иако
већ сразмерно стар (прво издање је из 1961), сасвим дово
љан поуздани преглед Милке Ивић Правци у лингвистици.
Нећу се стога упуштати у шире разматрање области која је
свакако у академској средини добро позната. Ограничићу се
на неколико запажања битних за тему цивилизацијске акту
алности филологије.
7 Јевтић, М. (2009) Аутономија мишљења, Београд
8 Лисман, К. П. (2008) Заблуде друштва знања, Загреб
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О филологији XX века Милка Ивић има да каже само следе
ће: „И саме филолошке студије су се доста измениле по те
матици коју обухватају. Савремена филологија је свом тра
диционалном репертоару проблема додала још и културну
историју језика, посао око састављања речника дијалеката
и језика специфичних социјалних средина (нпр. аргоа), па
и опсежне студије фолклора.”9 Сетимо се Чајкановића из
1914. године. Очигледно је да је филологија изнутра, а не
под притиском споља, од првих деценија XX века схвати
ла да мора превазићи своју традиционалну усредсређеност
искључиво на језике који поседују литературу, односно
писменост (немачки Schrifttum), по чему су је присталице
научне превасходности лингвистике оцењивали као прева
зиђено елитистичку.10 Занимљиво је напоменути да је заслу
жни историчар лингвистике Карло Таљавини прво издање
своје књиге насловио Introduzione alla glottologia generale
comparata,11 јер је фашистичком реформом образовања уо
бичајенији термин „лингвистика” у називима свих језико
словних катедара на италијанским универзитетима замењен
„стручнијим” глотологија којим се, иначе, служе и неки са
времени хеленисти. Крајње симптоматична директивна гло
тоцентричност!
И поред „победе структурализма”, како Милка Ивић одре
ђује доминантну карактеристику лингвистике седамдесе
тих година XX века, и из њеног прегледа је јасно да много
лингвиста није припадало ниједној школи, већ да „израсли
на учењу традиционалне лингвистике, обрађују класич
не области језичке проблематике, али су усвојили основне
тековине структуралистичког метода”.12 Могуће је такође
приметити да је и код структуралиста различитих усмерења,
поред склоности ка теоријском догматизму и самодовољно
сти, као и „онтологизовању метода”, односно „апстрактних
објеката науке”, стално присутно и преиспитивање крајњих
епистемолошких домашаја структуралистичког приступа
чињеницама језика схваћеног у његовој логосној целовито
сти. Било би од интереса да се продубљеније разложи пита
ње и далекосежне импликације осиромашујуће недостатно
сти доследног свођења логоцентричности хришћанске ци
вилизације на, условно речено, „глотоцентричност” струк
туралистичке лингвистике. Пример таквог категоријалног
сужавања нуди, рецимо, и исламска цивилизација, са својим
9 Ивић, М. (1978) Правци у лингвистици, Љубљана, стр. 60.
10 Tagliavini, C. (1970) Storia della linguistica, Bologna, р. 13.
11 Tagliavini, C. (1936) Introduzione alla glottologia generale comparata,
Padova
12 Ивић, М. (1978) Правци у лингвистици, Љубљана
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доминантним верозаконским превођењем логоцентрично
сти у номоцентричност, свођењем Логоса на номос, закон,
уз потискивање и пренебрегавање осталих потреба људске
душе и живота примереног тим незатомљивим искањима
која су, попут воде, своје задовољење и испуњење потра
жила преливањем у унутарње мистичке сфере „спознаје ср
цем”. Разум је, задуго, остао на цедилу, јер се рационалност
формално-логички увежбавала и исцрпљивала у тактичком,
функционалном меандрирању верозаконске и богословске
казуистике.
Баш негде крајем седамдесетих година посрећило ми се да у
Паризу слушам предавање великог Роман Јакобсона (18961982) о значају Курса опште лингвистике Фердинанда де
Сосира. Ни у чему не доводећи у питање епохалност Де Со
сировог принципијелног аналитичког раздвајања „знака”
(le signifiant) и „означеног” (le signifié), Јакобсон је указао
и на доцније апсолутизовање те „интегралне, органске опо
зиције” , чему су знатно допринели Де Сосирови ученици
и следбеници, „апостоли”, како их је он назвао. У памће
ње су ми се урезале његове речи: „А апостоли, зна се, чине
дела апостолска” (Et les apôtres, comme on le sait bien, font
le travail des apôtres). А тек кад траговима апостола крену
првосвештеници и усрдни службеници култа, Де Сосирове
несигурности и дилеме (а било их је, и те како) чиле, док
посредована и прихваћена верзија његових поставки добија
ореол неприкосновене догме.
Корисно је подсетити се у овом контексту сјајног предгово
ра Сретена Марића (1903-1992) којим је овај танани и про
ницљиви зналац разних знања допратио сопствени превод
Де Сосировог Курса у нашу средину, у непрежаљеној Ноли
товој библиотеци „Сазвежђа”.13 Међу лингвистима структу
ралистичке оријентације овај само делимично лингвистич
ки, а већма филозофски оглед изазвао је прилично гунђања,
јер је, наводно, релативизовао значај Де Сосирових теза.
Да Курс опште лингвистике није сматрао вредним, Марић
се сигурно не би прихватио нимало лаког задатка његовог
превођења на српски. То уопште није могло бити спорно.
Међутим, у овом случају преводилац није био само прево
дилац, па је и дубоко размишљао о смислу Де Сосировог
или, тачније, „сосировског” структуралистичког заокрета од
„лингвистике живе речи” ка „механизму језика”. Ево једне
карактеристичне напомене:14 „У свом предговору Курсу, као
13 Сосир, Ф. Д. (1969) Општа лингвистика, Београд: Нолит, Библиотека
Сазвежђа
14 Исто, стр. XXXVI
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и у неким примедбама, Бали и Сеше објашњавају чињеницу
да Сосир не говори ништа о семантици ни о ’лингвистици
живе речи’ као мање-више случајну: смрт је прекинула Со
сира, који би им иначе доделио ’почасно место’ у следећим
предавањима. Али видимо да и после педесет година од
смрти Сосирове лингвистика још не зна како да им то место
додели – унутар система”. Марић иде и даље, тврдећи да
се овде „више не ради о лингвистици, већ о једном старом
епистемолошком питању, акутном већ неких стотинак годи
на, о коме се много расправљало међу неокантијанцима, у
кругу око Ринерта и Макса Вебера, а и другде: у којој се
мери методи и критерији природних наука могу користити
у науци о човеку. Лингвистика, а с њом и неке друге дисци
плине, то данас постижу упрошћавањем, генерализовањем,
одбацивањем свег егзистенцијалног, значењског и свесног
у људском феномену, искључивањем parole и ограниче
њем на langue” (XL). Једна Марићева претпоставка није,
међутим, привукла дужну пажњу, а мени се она, поготово
из данашње перспективе, условно речено, „посттеоријског
раздобља лингвистике” (М. Радовановић), чини необично
важном: „Вероватно је да ће даљи развој лингвистике ићи
преко структурализма, а не заобилазећи структурализам”.15
Није ли и Милка Ивић издвојила лингвисте традиционалне
школе који су „усвојили основне тековине структуралистич
ког метода”? Полазећи, дакле, од свих драгоцених увида и
налаза разних праваца структуралистичке или из структу
рализма изведене лингвистике XX века, хеуристички их
уважавајући и стваралачки примењујући, нова лингвисти
ка XXI столећа настојаће да уобличи свој што целовитији
захват у укупну словесност, односно све видове и плодове
људске делатности и културе изражене и посредоване речју,
а не само у њену језичку димензију. У том смислу, она би
могла, а можда и морала постати неофилологија, једина ка
дра да врати пунину разореном Логосу, чиме би одговорила
насушној цивилизацијској потреби која никако није само, па
ни првенствено научна или образовна. Она је данас и егзи
стенцијална и есенцијална. „Иновативна традиционалност”
неофилолошког метода одговарала би оном средњем путу у
чувеној расправи Томаса Куна и Карла Попера о „нормал
ној” и „револуционарној науци”, за који се залагао физичар
и историчар науке Лесли Пирс Вилијамс.16 Истовремено,
неофилологија, како је схватамо, до високе мере испуњава
задатке које пред метод науке на следећи начин постављају
15 Исто, стр. XXXVII
16 Видети: Williams, L. P. Normal Science, Scientific Revolutions and the Hi
story of Science, in: Criticism and the Growth of Knowledge (1984), Cam
bridge, р. 49-50.
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Морис Коен и Ернест Нејгел у свом већ класичном, веома
утицајном Уводу у логику и научни метод из 1934. године:17
„Метод науке не тежи да на каприциозан начин току ствари
наметне жеље и наде људи. Он у ствари мора да се приме
њује, да задовољи жеље људи. Али његова корисна примена
зависи од настојања да се на промишљен начин, и независно
од тога шта су људске жеље, упозна, као и да се искористи
структура коју има непрекидни ток ствари”.
Да ли је без филологије у многим случајевима уопште мо
гуће допрети до ризница објективног знања? Нити је било
нити ће убудуће бити, јер је то знање увек текст, а за њего
во одгонетање, читање, тумачење и, нарочито, разумевање
лингвистичка знања, ма колико драгоцена и неопходна била,
никако нису и довољна. Доживљај света као „Текста пода
стртог Човеку” није ни метафора ни метафизика, већ пред
става стварног односа, у коме је за човека од животног, па и
судбинског значаја да усаврши и изоштри способност чита
ња и разумевања тог задатог Текста, а самим тим и „структу
ре коју има непрекидни ток ствари”. Међу утицајне домете
филозофског мишљења XX века који се, према мојим сазна
њима, у вези с филологијом готово никад не помиње, а за
који држим да пружа занимљиве могућности промишљања
њеног цивилизацијског значаја, спада и теорија објективног
знања, односно поставка о „трима световима спознаје” не
том поменутог угледног енглеског мислиоца Карла Попе
ра (1902-1994), шире познатог по концепцији „отвореног
друштва”. У студији Објективно знање. Еволуционистички
приступ,18 Попер заступа гледиште да поред субјективног
знања, којим се традиционалне теорије (са)знања, које он
назива и „здраворазумским”, једино и баве, постоји и објек
тивно знање. Субјективно знање претпоставља, као нужан
услов, постојање „субјекта знања” (knowing subject), тј. оно
га који зна, без чега знања не може бити. Попер, међутим,
уводи појам објективног знања, односно знања које објек
тивно постоји и без одређеног, конкретног субјекта знања.
То знање чини све оно што је човечанство током историје
на неки начин забележило и похранило и које објективно
постоји сачувано на разним, условно речено, „носачима
значења”, од древних глинених таблица и сличних прими
тивних материјала и средстава за писање, преко руком пре
писиваних и штампаних књига, до података меморисаних у
рачунарима. То знање објективно постоји, чак и ако нам из
17 Коен, М. и Нејгел, Е. (1979) Увод у логику и научни метод, Београд,
стр. 396.
18 Popper, K. R. (1975) Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Lon
don: Oxford
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неких разлога није доступно. Ми као појединци не знамо
да га као човечанство знамо, тако да у његовој целини вир
туелно партиципирамо. Колико ли је само древних знања
после више хиљада година поново стекло своје „субјекте”
након што су дешифрована заборављена писма којима су
била забележена! Према Поперу, може се говорити о трима
световима, (1) физичком свету, (2) свету субјективног знања
и (3) свету објективног знања, при чему је трећи свет био
систематски превиђан као такав, иако се с њим рутински
рачунало. Једино ако се свету, из хоризонта обновљене це
лине Логоса, приступи као Тексту, могуће је ишчитати га у
његовој тројичној пуноћи, као физичку појавност, субјекат
ски актуализовано и укупно, објективно знање човечанства.
Може ли свет као Текст успешно спознати, разумети и про
тумачити нека појединачна наука, ма била она усавршена и
као структурална лингвистика? Наравно да не може, али се,
с друге стране, он у својој језичкој димензији више не може
адекватно објаснити без резултата структуралне лингвисти
ке, у склопу једног (нео)филолошког трансдисциплинарног,
интегралног приступа. И баш Карл Попер, свакако нимало
случајно, на примеру једног погрешног Ранкеовог тумачења
Беконове идеје чистоте, проистеклог из неадекватне интер
претације латинског текста, закључује да је хеременутика
текста, као део историографије, подједнако ризична као и
проучавање и тумачење природних појава и да се и у једном
и у другом случају мора примењивати ригорозни научни по
ступак формулисања, проверавања и, ако се покажу као не
прихватљиве, одбацивања претпоставки. Тиме се озбиљно
доводи у питање искључивање могућности да се у филоло
гији (текстологији и сродним дисциплинама), као наукама о
човеку, примењују егзактна методологија и мерила, о чему
као старом епистемолошком спору у свом предговору Курсу
опште лингвистике скептично пише Сретен Марић.
Убеђен сам да је (нео)филолошки приступ, без обзира на то
какву му дисциплинарну етикету дали, један од незаменљи
вих путева који води том циљу. Чак и ако се прихвати жи
вописно поређење односа између лингвисте и филолога с
односом између ботаничара и баштована, које је с извесним
презиром према традиционалној филологији изрекао позна
ти италијански глотолог Алфредо Тромбети (1866-1929),
зар башта за човека није бар подједнако важна као и поје
диначна биљка?
Као људску метафору пута модерне лингвистике, од проду
бљеног лингвистичког структурализма до света као Текста,
радо наводим по свему изузетан и светски добро познат слу
чај Ноама Чомског (р. 1928). Од творца генеративне, одно
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сно трансформационе граматике, преко давања оригиналног
доприноса аналитичкој и когнитивној филозофији, овај све
страни амерички научник, овладавши темељним законито
стима функционисања језичких и мисаоних система, пре
нео је тежиште свог системског читања на светски Текст,
откривајући и разобличавајући „дубинску структуру” и там
не стране америчког поретка новца, лажи и моћи. Да ли би
Чомски био тако уверљив и разоран критичар друштвеног
система да није претходно добро упознао логику једног дру
гог људског система, оног језичког? Немогуће је то са сигур
ношћу тврдити, али ја све мислим да не би.
Значај филолошког комплекса за научна сагледавања у ци
вилизацијском хоризонту могуће је уочити и праћењем
развоја приступања прошлости, садашњости и будућности
света у оквиру све утицајније истраживачке линије позна
те као цивилизацијска анализа. Добивши, условно речено,
више идеолошки него академски подстицај живим рас
правама након појављивања чланка (1993), а затим књиге
(1996) Семјуела Хантингтона (1927-2008) Судар цивилиза
ција, цивилизацијска анализа је избила на површину дебате
у друштвеним и хуманистичким наукама, изналазећи нове,
обећавајуће могућности читања аутора као што су Макс Ве
бер, Емил Диркем, Освалд Шпенглер или Арнолд Тојнби,
уз даље изграђивање свеобухватног и нијансираног циви
лизацијског приступа најсложенијим и најактуалнијим пи
тањима савремености. Упознавање с аргументацијом коју
развијају представници ове школе мишљења открива да
је она знатним делом ослоњена на еминентно филолошка
испитивања, иако се филологија изричито не помиње. Она
се подразумева. Тако, на пример, чешки научник Јарослав
Крејчи, социолошки преиспитујући традицију метаистори
чарског дискурса тојнбијевског типа, констатује да културне
премисе различитих цивилизација извиру из нормативних
текстова, што је нарочито јасно видљиво код традиција за
снованих на текстовима за које се држи да су божански от
кривени.19 На почетку беше Реч, а то ће рећи Текст. Ако не
божански, а онда Хомеров или Конфуцијев. Можемо ли баш
потпуно занемарити тај непролазни почетак? Смемо ли то
систематски пренебрегавати у програмима високог (а и сва
ког другог) образовања?
Да се сад вратимо Чајкановићу и његовом извештају из 1914.
Шта се од тога времена збило с филологијом на нашим уни
верзитетима? Где је она данас, ако је уопште још има? Огра
19 Arnason, J. P. (2003) Civilizations in Dispute. Historical Ques tions and The
oretical Traditions, Leiden, p. 181.
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ничићу се, овом приликом, на кратки резиме историјата
њеног хода по мукама и констатовање садашњег академског
стања филолошких студија. Приликом издвајања Филоло
шког из састава Филозофског факултета, и његовог инсти
туционалног осамостаљивања, Катедра за класичну фило
логију, упркос свом генеричком дисциплинарном одређењу,
остала је на Филозофском факултету. На томе су нарочито
непоколебљиво инсистирали њени тадашњи корифеји Ми
лош Ђурић (1892-1967) и Милан Будимир (1891-1975), што
је, упркос уверљивој аргументацији неистомишљеника, и
било пресудно за коначну одлуку надлежних просветних
власти. Класична филологија, међутим, у „филозофском”
(пре него философском, како би рекао управо Милош Ђу
рић) окружењу називно није успела да преживи, па се да
нас негује на Одељењу за класичне науке. На Филолошком
факултету је, додуше, остала у називу школе (што никако
није без значаја!), али јој је простор у организовању наста
ве и у њеним програмским садржајима постепено сужаван,
све до потпуног маргинализовања на појединим студијским
групама, што се из године у годину све више одражавало
и на номенклатурном плану. Разбијању филолошког модела
хуманистичке знаности о укупној словесности битно је до
принела механички спроведена идеја о наводној научној и
педагошкој оправданости строгог раздвајања наставе језика
од наставе књижевности. Научно сасвим неуверљиво обја
шњавано, у суштини неосетљиво бирократско раскидање с
праксом, како се у тадашњим реформаторским круговима
поспрдно говорило, филолошког „сваштарења” постало је
дневна факултетска заповест током деценије која је уследи
ла након осамостаљења Филолошког факултета. Као да се
књижевност не пише језиком и не настаје у материји и мета
физици језика! Не само што су књижевни и језички наставни
курикулуми систематски разграничавани кроз успоставља
ње нове структуре факултетских катедара (касније одсека) и
група, с логиком у којој је било више феудалног него уни
верзитетског хабитуса, већ се с изразитом сумњичавошћу и
неодобравањем гледало на оне старије и, нарочито, млађе
колеге који су се, иако „званично” опредељени за изучавање
и предавање језика, усуђивали да понешто напишу и објаве
о књижевности, и обрнуто. О превођењу да и не говоримо!
Неретко су се овакви неподобни излети негативно одража
вали на напредовање лествицом академских звања, па су се
универзитетски посленици филолошких склоности на њих
све ређе одлучивали. Парадоксално, овај процес насилног
располућивања језичко-књижевне органичн
 ости сваког тек
ста, укључујући и онај усмени, текао је управо у време све

166

ДАРКО ТАНАСКОВИЋ
дубљег продирања лингвистичких и семиотичких метода у
литерарну текстологију.
Завршни ударац филологији задат је 1986/87. године кад је,
у склопу тада наметнуте образовне реформе, а наводно у
име рационализације, дошло до укидања одређеног броја
универзитетских „образовних профила”. Према речима та
дашњег ректора Универзитета у Београду Зорана Пјанића,
„ранијих 500 профила сведено је на 170”. У том налету је
укинут и профил „оријентални филолог”, један од оних ко
ји су најдуже одолевали. Огласио сам се тада коментаром
„Ловци на профиле”, с поднасловом „Некролог уместо че
ститке о шездесетогодишњици оријенталистике на Универ
зитету у Београду”. Катедра за оријенталистику основана је,
наиме, као „Семинар за оријенталну филологију” 1926. го
дине, а утемељена је на традиционалној концепцији европ
ске филолошке науке. С обзиром на то да су оријенталном
филологу пресудили „другови из Комитета за образовање и
физичку културу СР Србије”, а не неко компетентно струч
но тело, написао сам да „укидање профила ’оријентални
филолог’ /.../ и начин на који је до њега дошло спадају међу
најдрастичније примере бирократске неосетљивости за су
штинска питања образовања, науке и културе” (Политика,
25.01.1987). Бирократски ум се у међувремену извештио,
па је актуална „болоњска” реформа универзитетског обра
зовања „демократски” спроведена у режији и с непосред
ним учешћем извесног броја (отуђених) универзитетских
наставника и сарадника, како би се читав захват могао сма
трати не само друштвено, већ и академски легитимним.
Премда је још увек можда преурањено изводити закључке
о коначним исходима и учинцима ове фазе „реформисања”
нашег високог образовања, има основа за бојазан да ће нас
њене последице трајно или бар за дуже време удаљити од
замисли универзитета којом је Карл Јасперс предвидео да
универзитет, „упркос научној дисциплинарности, омогућа
вајући сарадњу наука, остварује јединство свих наука као
један космос знања”, при чему „факултети репрезентују це
лину знања и треба их разумети под идејом реалног пред
стављања космоса наука”.20 Јасперс је, не заборавимо, о
универзитету размишљао и писао непосредно после слома
националсоцијализма.
С обзиром на то да ми је стање оријенталистичких студи
ја на београдском Филолошком факултету најбоље познато,
а како је судбина оријенталне филологије парадигматич
на за универзитетски усуд филологије уопште, закључићу
20 Јасперс, К. (2003) Идеја универзитета, Београд, стр. 10-11, 19.
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ово разматрање приказом тога стања, уверен да оно може
бити илустративно за тезу да се прогнана филологија не
примећено враћа кроз усиљену болоњску агрегацију језика,
књижевности и културе (ЈКК). Да би задовољио формалне
критеријуме које је прописала фамозна Акредитациона ко
мисија, Филолошки факултет је, наиме, био принуђен да сву
разуђеност, разноврсност и богатство својих наставних гру
па страних језика и књижевности, развијаних деценијама,
сабије у Прокрустову постељу троделне „студијске групе”
ЈКК која „у јединствен програм обједињује некадашње кате
дре страних филологија”. Будућим студентима Филолошког
факултета се, затим, објашњава да „катедра као организа
циона јединица Филолошког факултета формално више не
постоји”, а да је „овај назив, традиционално, још присутан
у неформалној комуникацији и у натписима на вратима учи
оница, сала и кабинета”. Бруцоши се више не уписују на
италијанистику, англистику, романистику, оријенталисти
ку..., већ на одређени студијски „профил” , а онда се срећу
с „модулима” итд. Наизглед, универзитетска филологија је
коначно и неопозиво упокојена и сахрањена. Да видимо ка
ко се то неуморно „реформисање”, од поменутог укидања
филолошких профила с краја осамдесетих година прошлог
века до уобличавања наводно „болоњских” профила, одра
зило на оријенталну филологију. Напомињем да о касније
уведеним, а данас развијеним групама за далекоис точну фи
лологију, односно синологију и јапанологију, које су органи
зационо такође у саставу (традиционалне) Катедре за ори
јенталистику, неће бити речи, јер се не осећам позваним да о
њима, у контексту теме којој је посвећен овај оглед, износим
мериторне оцене.
Својевремено на раскршћу између филолошке и лингви
стичке концепције, комплекс традиционалне оријенталне
филологије, осмишљен цивилизацијски (у бити исламоло
шки), као изучавање арапског, турског и персијског језика, и
књижевности њима писаних, разбијен је, а да се није успело
афирмисати језикословно, односно генетсколингвистичко
дисциплинарно усмеравање ка хоризонтима семитистике,
алтајистике и иранистике.21 Занимљиво је, а верујем и поуч
но, подсетити на однос који су према оријенталној филоло
гији имали угледни професори Беог радског универзитета у
време кад је ова дисциплина увођена на Филозофски факул

21 Танасковић, Д. (1986) Југословенска филологија између филологије и
лингвистике, Радио Сарајево – Трећи програм бр. 14, стр. 51, 55-76.
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тет, високо ценећи „њен значај за нашу националну науку,
стављајући је у исти ранг са византологијом”.22
У реферату за избор оснивача научне оријенталисти
ке у Србији Фехима Бајрактаревића (1889-1970) у звање
ванредног професора, Богдан Поповић, Никола Вулић и Ве
селин Чајкановић написали су, између осталог, да „важност
Оријенталне филологије за нашу националну науку није по
требно нарочито наглашавати” и да „ова наука, у ужем сми
слу, т.ј. арапски, персијски и турски језик с књижевностима
– има за нас Јужне Словене исту вредност коју и Византо
логија; ова последња је важна за периоду пре пада Цари
града, а Оријентална филологија за периоду после пропасти
Византије. Треба имати на уму да је турски књижевни језик
мешавина од турског, персијског и арапског, и да се сам за
себе не може темељно познавати”. Напоменимо да ниједан
од угледних потписника овог извештаја није био оријента
листа, а већ поодавно је и многим оријенталистима и те како
потребно „нарочито наглашавати” оно што се 1929. годи
не у озбиљним академским круговима сматрало саморазу
мљивим. Штавише, управо унутар оријенталистичког есна
фа спољни прогонитељи оријенталне филологије нашли су
неке од најусрднијих савезника. У сталном настојању да се
од садржине филолошког комплекса спаси што се спасити
може, уз неминовно теоријско продубљивање и методичко
модернизовање наставе, арабистика на Филолошком факул
тету показује одређену виталност, али и недовољну стаби
лизованост и пожељну заокруженост концепције. Одбојна
према идеји филологије, београдска универзитетска турко
логија, која се, гурнувши је на маргине, практично одрекла
научно и друштвено значајне османистичке димензије, није
се заузврат примакла широј алтајистичкој заснованости, та
ко да данас вегетира вртећи се у уском кругу репродуковања
теоријски и наставно крајње сужених садржаја. Иранистика
од давнашњег одласка професора Фехима Бајрактаревића,
стицајем околности, упркос неким покушајима, никад није
ни успела да се организује као целовита студијска група с
четворогодишњим програмом наставе, тако да постоји само
на нивоу лектората23 Све у свему, не баш охрабрујућа слика!

22 Милинковић, В. (2006) Велика школа и велики професори, Београд, стр.
206.
23 Митровић, А. (2001) Савремене тенденције у настави арапског и других
оријенталних језика у: Савремене тенденције у настави страног језика,
Никшић, стр. 167-180; Митровић, А. (2003) Граматичка терминологија
у нашим уџбеницима оријенталних језика – арапског, хебрејског, тур
ског и персијског, Уџбеник у настави страних језика, Никшић, стр. 109134.
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Може ли се, на основу досад изнетог, закључити да је фило
логија, за какву се почетком XX века залагао Веселин Чајка
новић, дефинитивно прогнана с Филолошког факултета? На
срећу, не може! Бацимо ли поглед на акредитоване курсеве
макрогрупе ЈКК на нивоима основних, мастер и докторских
студија, уверићемо се да је њима у цивилизацијским коор
динатама предвиђено и много више од онога што су укину
ти филолошки курикулуми традиционално подразумевали.
Прави јасперсовски космос наука примерен космосу знања!
Примера ради, међу 136 курсева на листи програма ЈКК ма
стера налазе се, поред осталих, и следећи оријенталистички:
„Исламски фундаментализам”, „Основи исламског права”,
„Европски колонијализам и арапски свет”, „Исламска умет
ност”, „Исламска архитектура”, „Савремена књижевност
Магреба”, „Расколи у исламу”, „Неарапски ислам”... Слич
на разуђеност карактерише и друге, неоријенталистичке
студијске профиле, тако да се, уза све нерационалности, но
ви „болоњски” програми у овој димензији суштински с раз
логом могу сматрати великим филолошким реваншом који
би можда најадекватније било назвати „неофилолошким”
препородом. Кад су својевремено укидали „превазиђени и
застарели” профил „оријентални филолог”и његове академ
ске рођаке, далеки претходници „болоњских” реформатора
нису могли ни сањати да ће ови попут феникса никнути из
пепела традиционалног универзитета, за који су њихови са
времени настављачи поверовали да су га најзад докрајчи
ли. Ваља се надати (али и стрепети) да се, суочена с овим
нежељеним учинком, непресушна енергија реформатора
нашег високог школства ускоро, и пре него што „болоњски
универзитет” успе да ухвати дах, неће усмерити на рефор
мисање реформисаног и затирање свеже неофилолошке по
норнице која је незаустављивом стварносном снагом кроз
стење и јаловину њиховог пројекта избила на површину
универзитетског живота, за који је изгледало да је стављен
под пуну формалну контролу. Није ли можда баш зато Фи
лолошки факултет међу последњима добио акредитацију?
Коме може сметати формула којом је академска и животна
бит филологије „неофилолошки” очувана и уклопљена у те
сне „болоњске” претинце, кад, рецимо, професор Радивоје
Митровић, један од свакако обавештених, а нимало антибо
лоњски настројених стручњака, каже да су „болоњска пра
вила својеврстан оквир за разноврсна решења”? Констата
цијом да наше високо школство „не успева да јасно усмери
ход цивилизације по мери и жељи већине, јер преовлађују,
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усудио бих се рећи, заступници разулареног неолибералног
капитала”, што „поткопава темеље знања које се зове сми
сао живота”, Митровић можда саопштава и неке битне еле
менте могућег одговора на постављено питање.24
Дубока и чврста повезаност филологије с темељима знања
који откривају смисао човековог живота гарантује да ће,
свему упркос, она на овај или онај начин у неком облику
надживети своје истребљиваче. Труд им је, показало се, уза
лудан. Било би крајње време да се то схвати, а (нео)филоло
гија остави на миру, ако већ нема довољно мудрости да се
њен раскошни потенцијал свесно и плански стави у службу
науке и наставе на истинском свеучилишту будућности.
Да закључим једном делимичном парафразом Шкиљанове
тврдње: „свако примишљено бављење филологијом (код ње
га – антиком) сигуран је пут до правог хуманизма”.
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IS PHILOLOGY REALLY OBSOLETE
Abstract
The domination of structuralism in linguistics and in other humanities
and social sciences during XX century has led to the suppression of
philology. The focus of academic research on the linguistic system
and the exclusion of the semantic and communicational function of
the language, i.e. the text, has proven itself inadequate in answering
our need to understand the modern world. Philology is re-actualized
as a neophilology which takes into account all theoretical insights of
structural linguistics, but also renews the complex analytic approach
to the text and again confirms itself as an irreplaceable study of man.
The programs of modern university education, including those built
on the basis of so called Bologna Declaration, implicitly confirm
this tendency. Using the example of the metamorphosis of oriental
philology as an interdisciplinary academic field at the Faculty of
Philology in Belgrade it is shown how disintegration and fragmentation
of a classical philological discipline represent a cyclic move towards
a new program complexity. Syllabi of modern studies are, in fact and
in essence, neophilologically designed, even though the mention of
philology is, by order of academic correctness, avoided.
Key words: philology, linguistics, civilization, neophilology, text
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ФРОЈДОВА АНТРОПОЛОГИЈА
И ПСИХОЛОШКА
АНАЛИЗА КОРЕНА, ПРИРОДЕ
И ФУНКЦИЈЕ РЕЛИГИЈЕ
Сажетак: Фројдово схватање људске природе је „песимистичко”,
пошто наглашава доминацију ирационалних, нагонских и несвесних
мотива над рационалним, свесним и моралним. Човек је трагично,
унутар себе самога располућено биће у којем се жестоко сукобља
вају свесно и несвесно, нагонско и духовно, принцип задовољства и
принцип реалности. Он је створење склоно самообманама, а једна
од највећих самообмана и илузија је – религија. Творац психоана
лизе систематски настоји да у својој дубинској критици религије
демистификује њено порекло, суштину и друштвену и психоло
шку функцију. Порекло религије је у реакцији на осећање кривице
и кајања које су резултат праубиства оца. Бог је идеализована
инфантилна представа свемоћног оца, који штити, награђује и
кажњава, а утеха религије је колективна илузија, која је одговор
на доживљај властите немоћи. Ова утеха је пријатна, али није
истинита, каже Фројд. Брижљива анализа текстова студија и
писама првог психоаналитичара, као и сведочења његових најбли
жих сарадника, откривају да и овај бескомпромисни атеиста има
своју религију – Науку, а да је његов скривени Бог – Логос.
Кључне речи: Фројд, људска природа, оцеубиство, религија, Бог,
диктатура ума
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Фројдово антрополошко схватање1
У доба настанка психоанализе, крајем 19. века, доминантна
је била просветитељска и рационалистичка антрополошка
теорија, према којој је људско биће свесно, рационално и
слободно биће. Фројд (Freud) је својим изучавањима боле
сних и нормалних психичких појава, неуроза и снова уздр
мао ову улепшану и рационалистичку представу о човеку.
Својим епохалним делом, Тумачење снова (1900), у којем
је скривена читава једна радикално нова филозофија чове
ка, творац психоанализе је направио коперникански обрт у
модерној антрополошкој мисли.
Фројдова филозофска антропологија је „песимистичка”
јер указује на постојање изворне и неискорењиве агресив
ности и деструктивности у човеку, као и на превласт ира
ционалних и несвесних снага људске психе над рационал
ним и свесним. Али, било би погрешно мислити да је отац
психоанализе сматрао да је човек искључиво зао, себичан
и деструктиван. „Наша намера није да споримо племени
те тежње људске природе, нити смо икада учинили нешто
да бисмо им потценили вредност. (...) Ми се задржавамо на
злу у човеку с јачим наглашавањем само зато што га други
споре, чиме душевни живот не постаје, додуше, бољи, али
постаје неразумљив”.2
Читава та нова, невесела и опора теорија људске природе,
односно њено најдубље језгро згуснуто је у једну кључну
реченицу: „Сан је прикривено испуњење једне потиснуте
жеље”. Човек је, дакле, биће неостварених жеља и инфан
тилних чежњи. Ово може да изгледа противречно тврдњи
психоанализе да психичким животом доминира принцип
задовољства. Али, подсећа отац психоанализе, програм
принципа задовољства је у сукобу са целим светом, ма
кро - и микрокосмосом. „Уопште га није могућно спрове
сти, противи му се цео поредак васељене. Могло би се рећи
да план стварања света није садржао намеру да човеку да
срећу. Оно што се срећом назива... потиче обично од из
ненадног задовољења јако нагомиланих потреба, а по сво
јој природи је могућна само као епизодичан феномен. Свако

1 Рад је резултат истраживања на пројекту „Народна култура Срба између
Истока и Запада” (број 177022), који финансира Министарство науке и
просвете Републике Србије.
2 Фројд, С. (1917/1984) Увод у психоанализу, Нови Сад: Матица српска,
стр. 136.
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продужавање ситуације коју је прижељкивао принцип задо
вољства даје само осећање млаке угодности”.3
Појединац, дакле, не само да је конституционално осуђен на
неуспех у реализацији својих најдубљих тежњи већ не сме
ни да зна за њихово постојање, па чак ни да сања њихово
отворено испуњење.
Брижљива анализа етиологије и динамике неуроза открива
да је човек предвојено, унутар самог себе располућено би
ће, у којем се вечито сударају свесно и несвесно, нагони и
норме, рационално и ирационално. Неуротична личност се
осећа као немоћна играчка у рукама њој страних сила, она
није у стању да се одупре импулсима, које, мада свесно не
жели и одбацује, владају њоме. Наше ја, каже Фројд није го
сподар ни у властитој кући. Људско биће је немоћно, јадно
и неслободно. Нама управљају моћни нагони, сексуални и
агресивни, о којима наша властита свест не зна готово ни
шта, као и у раном детињству унесене спољашње забране
претворене у неумољиве и окрутне захтеве супер-ега.
Од увођења нагона смрти, Фројд (1920) временом постаје
све више убеђен да је агресија конституционална, урођена и
неискорењива компонента људске природе. У спору са хри
шћанским, оптимистичким виђењем људске природе као
у основи добре и боголике, Фројд надахнуто износи аргу
менте у прилог своје мрачне антрополошке теорије у којој
битну улогу има човекова спонтана тежња ка деструктивно
сти ради деструктивности. „Делић радо порицане истине...
јесте да човек није кротко биће коме је потребна љубав, а
уме да се брани ако га неко нападне, већ да се због својих
нагонских својстава мора сматрати у великој мери склоним
агресији. Ближњи му, стога, не представља само могућег по
магача и сексуални објект, већ и искушење да на њему задо
вољи своју агресију, да искористи без накнаде његов рад, да
га без његове сагласности сексуално искористи, да присвоји
његову имовину, да га понизи, да му причини бол, да га му
чи и да га убије. Homo homini lupus. Има ли когод храбрости
да порекне ову изреку после свих животних и историјских
искустава? По правилу, свирепа агресија ишчекује неку про
вокацију или се ставља у службу неке замисли, чији би се
циљ могао постићи и блажим средствима. Под околностима
које су за њу повољне, када отпадну духовне контра-силе
које је обуздавају, испољи се и спонтано, те разобличи чове
ка као дивљу звер, која не зна да штеди сопствену врсту”.4
3 Фројд, С. (1930/1984) Нелагодност у култури, Нови Сад: Матица срп
ска, стр. 277.
4 Исто, стр. 318-319.
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Несвесно доминира људском природом, оно је првобитна
матрица из које настају сви психички процеси, најгнусније
страсти као и највише духовне тежње. Свест, свесне мисли,
намере и интересовања само су мали, готово безначајан део
наше личности. Оно што је у појединцу пресудно, кључно
то није свесно, а оно што је свесно заправо је само споредно
и небитно.
Према Фројдовом схватању човек је трагично биће. Њего
вом судбином истина не управљају богови као у античкој
трагедији, али је опет немоћна жртва, пука играчка биоло
шких и социјалних сила. Појединац је у савременој култу
ри присиљен да бира између трагичних алтернатива: агре
сивност усмерена на друге или самодеструкција; неуроза и
развој културе по цену патње, несреће и психичког обоље
ња, с једне стране, или варварство и ничим ометано задово
љење сексуалних и агресивних нагона, с друге.
Мада је Фројд пре свега био психолог, он је убедљивије него
ма који филозоф поражавајуће убедљиво, јасно и аргумен
товано показао да је човек створење склоно самообманама
и илузијама. Човекова самосвест, његов понос, углавном је
тек пука илузија, вешта рационализација непризнатих, по
тиснутих жеља. Његови идеали и вредности настали су из
нагонских потреба којих се човек обично стиди. Иза при
видно најправеднијег и најморалнијег понашања, творац
психоанализе проницљиво открива управо најгнусније и
најниже нагонске мотиве, који су до непрепознатљивости
измењени разноликим механизмима одбране. Управо из ове
суморне, песимистичке слике људске природе, могла је да
потекне Фројдова аналитичка психологија религије, деми
стификација њених корена, природе и улоге.

Опседнутост религијом
Сигмунд Фројд се у дугом временском распону од готово че
тири деценије у више наврата враћао на проблеме религије,
смрти, религиозног доживљаја, окултизма и мистицизма.5
Очигледно да је овај велики аналитичар и скептични мисли
лац био у великој мери заокупљен проблемима религије, оп
чињен утицајем религије на људску мисао и да га је веома
привлачила загонетка религиозних феномена. Свој почетни
интерес за психологију религије Фројд је испољио у есеју
„Присилне радње и религијски обреди” (1907), а настанком
5 Freud, S. (1907/1971) Obsessive Acts and Religious Practices, Collected Pa
pers II, London: The Hogarth Press; Фројд, С. (1915/2001) Ми и смрт,
Београд: Народна књига; Freud, S. (1928/1971) A Religious Experience,
Collected Papers V, London: The Hogarth Press.
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религије и религијских забрана темељније се позабавио у
делу Тотем и табу (1913), док је најпотпуније изнео своје
схватање порекла, суштине и функције религије у делу Бу
дућност једне илузије (1927). Зналци његовог дела слажу се
да је од свих његових списа посвећених религији свакако
„најзначајнији Фројдов славни есеј Будућност једне илузије,
у којем он не само да образлаже појаву и улогу религиозних
идеја у нашој култури, већ нуди и разлоге зашто их верни
ци и даље прихватају”.6 Најзад, значајно је да је последња
Фројдова књига, Мојсије и монотеизам (1938), у целини по
свећена настанку и природи монотеистичке религије.
Религија је, сматрао је Фројд још у самом почетку свог ба
вљења овим феноменом (1907), једна врста колективне оп
сесивне неурозе, која има улогу да штити појединца да не
оболи душевно. Ова колективна неуроза, дакле, представља
брану настанку индивидуалне неурозе. Опсесивна неуроза,
тако рећи индивидуални религијски ритуал, представља па
толошки пандан религије као друштвене институције.

Присилна неуроза и религијска пракса
Према Фројду, постоји запањујућа сличност између принуд
них радњи опсесивних неуротичара и верских обреда рели
гиозних људи. Као што религиозни човек мора у одређено
доба дана или недеље да изврши неку ритуалну радњу (уми
вање, молитва и сл.), тако и опсесивни неуротичар мора у
одређено доба дана да нпр. опере руке, тачно по пропису
сложи своје ствари, намести јастук или да пред спавање из
говори неку магијску формулу. И код неуротичара и верују
ћег човека, изостанак ритуалне акције изазива осећање ин
тензивне анксиозности.
Сличност међу компулзивним радњама и ритуалним чино
вима није само у начину извођења (обредни/компулзивни
чин се мора извести тачно у сваком, и најситнијем детаљу;
ове церемонијалне радње су потпуно изоловане од других
активности; не сме се радња прекидати или одлагати), већ
и у њиховој функцији. Неуротичар мора да врши своје при
нудне радње јер верује да ће се тако заштити од замишље
них опасности, а религиозни човек опет мисли да ће га ре
лигиозни обред спасити од греха и осигурати му заштиту.
Заправо, њихов прави скривени циљ је исти: одбрана од не
свесних искушења и спречавање казне која следи за поти
снуте сексуалне и агресивне жеље. У обреду се истовремено
на прикривен начин задовољава агресивна тежња, али се у
6 Палмер, М. (2001) Фројд и Јунг о религији, Београд: Народна књига,
стр. 45.
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њему налази и одбрана од ове недозвољене тежње. Као и
присилне радње, и ритуали могу имати две фазе; оно што
се чини у првој, одмах затим се у другој на магијски начин
поништава.
Опсесивни болесник присиљен је, дакле, да врши многе лич
не ритуале како би избегао зебњу, очекивање неке неодре
ђене велике несреће и осећање кривице због недозвољених
жеља од којих се штити обављањем наизглед бесмислених
радњи. Ови опсесивни ритуали представљају компромис из
међу одбране и потиснутог импулса (агресивни, хомосексу
ални, садистички итд.) на који је одбрана уперена, а њихова
функција је магијско овладавање унутрашњом стварношћу,
која је почела да измиче свесној контроли. Религиозни об
реди су израз кајања и покушај искупљења због учињеног
грешног дела.

Порекло представе Бога: 
психолошки темељи религије
У делу Тотем и табу (1913) Фројд се позабавио проблемом
порекла религије и настанка првобитних религијских забра
на. Порекло не само религије, већ и морала, он је прона
шао у давно извршеном праубиству оца-тиранина од стране
удружених побуњених синова, тачније у амбивалентном од
носу сина према оцу који чини битан део Едиповог комплек
са. Два главна табуа тотемистичке религије – табу инцеста
и табу убијања тотемске животиње – представљају забране
две „грешне” несвесне Едипове жеље: да спава са мајком и
да убије оца.
Религија настаје као реакција на осећање кривице и кајања,
које је наступило после овог гнусног чина оцеубиства који
се одиграо у мрачно доба преисторије човечанства. Она оце
убици, после свршеног чина, који је резултат мржње и зави
сти сина према моћном ривалу, даје могућност да испољи
ону другу страну свог амбивалентног осећања, своју љубав
и чежњу за оцем, као и покорност и поштовање према ње
говом неприкосновеном ауторитету, те да тиме искупи свој
велики грех.
Највише, обожавано биће у религији – Бог – јесте онај уби
јени праотац који је сада, услед кајања, у машти синова
крајње идеализован, постао још моћнији и савршенији него
док је био жив. Тотемска животиња је супститут, замена за
оца, а њено поштовање је први облик религије, који почива
на осећању кривице, грижи савести и кајању због учињеног
недела. Тако се на примеру тотемизма може најлакше откри
ти психолошки темељ сваке религије. „Тотемска религија
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проистекла је из свести синова о кривици, као покушај да
се ово осећање ублажи и да се накнадном послушношћу
увређени отац примири. Све касније религије показале су
се као покушаји решења истог проблема, покушаји који се
разликују зависно од степена културе на којем се врше, и од
правца којим иду, али то су све истосмерне реакције на исти
велики догађај са којим је отпочела култура и који од тада
човечанству не да да се смири”, пише Фројд у четвртом де
лу ове своје студије, под насловом Инфантилни повратак
тотемизма.7 Према томе, порекло религије, као и неурозе,
налази се у потиснутом болном сећању на трауматско иску
ство из детињства човечанства и одбрани од њега.
Доцније, а нарочито у Будућности једне илузије (1927),
Фројд све више наглашава да религија настаје као одговор
на доживљај властите слабости и немоћи. Фројд је ово сво
је схватање порекла религије, међутим, први пут формули
сао још 1910. у својој познатој патобиографској студији о
генијалном италијанском уметнику и научнику, објављеној
под насловом Једна успомена из детињства Леонарда да
Винчија. Корен потребе за религијом он ту види у осећању
беспомоћности малог детета и његовој потреби за помо
ћи, односно у родитељском комплексу. „Психоанализа нам
је открила интимну везу између комплекса оца и веровања
у бога, она нам је показала да лични бог, психолошки гово
рећи, није нико други него на пиједестал уздигнути отац и
она нам сваког дана предочава како младе особе губе своју
религиозност чим се у њима сруши ауторитет оца. У ком
плексу родитеља откривамо тако корен религиозне потребе;
свемоћни, праведни бог и благонаклона природа појављују
се као изванредне сублимације оца и мајке, још више, као
обнављање и успостављање представа о њима из раног де
тињства. Биолошки, религиозност се своди на дуготрајну
беспомоћност и потребитост малог детета, које се, када ка
сније сагледа своју стварну напуштеност и слабост у одно
су на моћне силе живота, осећа слично као у детињству и
неутешност свога положаја сада покушава да негира регре
сивним обнављањем оних моћи које су га штитиле у детињ
ству”.8 Исту мисао о пореклу религије, обзнањује Фројд у
свом писму Јунгу од 2. јануара 1910. У овом писму он каже
да му је „као последњи разлог потребе за религијом, пала на
памет инфантилна беспомоћност која код људи, ипак сеже
даље него код животиња. Отада они не могу да замисле свет
7 Фројд, С. (1913/1984) Тотем и табу, Нови Сад: Матица српска,
стр. 271-272.
8 Фројд, С. (1910/1984) Једна успомена из детињства Леонарда да Вин
чија, Нови Сад: Матица српска, стр. 178-179.
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без родитеља и себи успевају да приуште неког праведног
бога и доброћудну природу, два најгора фалсификата слике
света, за које се могу оптужити.”9
А у Будућности једне илузије Фројд даље разрађује и уоб
личава ову тезу о пореклу религије из осећања дечје бес
помоћности. „Ми већ знамо да је ужасавајуће осећање бес
помоћности у детињству изазвало потребу за заштитом, за
заштитом помоћу љубави, и ту потребу задовољавао је отац;
сазнање да та беспомоћност траје целог живота будила је ве
ру у постојање некаквог оца, али сада већ моћнијег”.10
На питање замишљеног опонента из Будућности једне илу
зије: какве је врсте ова промена у тумачењу порекла религи
је (чији је корен у књизи Тотем и табу био у комплексу оца,
а сада је у осећању беспомоћности), тј. колико ово друго
гледиште негира прво, Фројд одговара да ту заправо и не
ма неког заокрета у тумачењу, већ само допуњавања и даље
разраде првобитног гледишта. Испод комплекса оца, скрива
се осећање слабости и беспомоћности детета. Чежња одра
сле особе за оцем је истоветна са њеном потребом да буде
заштићена од последица људске немоћи „Одбрана од деч
је беспомоћности јесте оно што даје карактеристичне црте
реакцији одраслог човека на беспомоћност коју он мора да
призна – реакцији која је управо образовање религије”, пи
ше Фројд у Будућности једне илузије.11

Природа и функција религије
По Фројду, дакле, Бог је замена за идеализованог оца, а ре
лигија је илузија која настаје као одговор на доживљај вла
стите немоћи. Бог је саздао свет и створио човека по свом
обличју, установио је моралне норме и штити појединца од
природних сила и друштвених неправди. То врхунско, све
моћно биће чини за људе управо све оно што је отац некада
давно чинио – или нам се само чинило да је чинио – за нас
док смо били слабашна деца. Бог је небески супститут иде
ализованог земног оца.
Према Фројду, религија задовољава три човекове основне
потребе: за сазнањем, за утехом и за правдом и моралом.
„Ако хоћемо да сагледамо величанствену суштину религије,
онда морамо имати на уму шта све она пружа људима. Она
им објашњава порекло и настанак света, пружа им заштиту
9 Мекгир, В. и Зауерлендер, В. (прир.) (2001) Преписка између Фројда и
Јунга, Београд: Дерета, стр. 174.
10 Фројд, С. (1927/2002) Будућност једне илузије, приредио Требјешанин
Ж., Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 45-46.
11 Исто, стр. 40.
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и коначну срећу у свим променама у животу и управља њи
ховим мислима и поступцима помоћу прописа које заступа
свим својим ауторитетом. Религија, према томе, врши три
функције. Прво, она задовољава људску жеђ за сазнањем,
чини исто то што покушава наука својим средствима, и на
том пољу иступа као њен супарник. Другој функцији, свака
ко, има да захвали за највећи део свога утицаја. Када рели
гија ублажава страх људи од опасности и промена у животу,
када их уверава у добар исход, када им пружа утеху у несре
ћи, наука с њом не може да се такмичи. (...) Било би врло
неоправдано оспорити науци да је велики помагач људима.
Међутим, у многим ситуацијама она мора да их препусти
патњи и једино што може да им саветује – то је да се повину
ју. У својој трећој функцији, када даје прописе, издаје забра
не и ограничења, религија се највише удаљује од науке. Јер,
наука се задовољава само тиме што испитује и утврђује”. То
су дакле три основне функције религије. Али, нешто даље
пита се Фројд: „Није сасвим јасно како је дошло до повези
вања та три садржаја религије. Какве везе може да има обја
шњење о настанку света са усађивањем одређених етичких
прописа? Обећање заштите и среће присније је повезано са
захтевима етике. Оно представља награду за испуњавање
ових заповести; само онај који им се покорава сме да рачуна
на ове благодети, а казне чекају непослушнога”.12
Овај необичан и здравом разуму неразумљив синдром може,
међутим, доста једноставно објаснити психоанализа, по
сматрајући овај феномен из развојне перспективе. Сва ова
три садржаја (космогонија, обећање среће и етика), заправо,
воде порекло из истог извора, из схватања Бога-створитеља
као идеализованог, свемоћног и строгог оца.

Религијске догме и верско васпитање
Религијске догме су наивне, рационално неубедљиве „исти
не”, али које имају велику субјективну уверљивост. Данас је
анахроно и детињасто веровати у божје стварање света или
у натприродно порекло морала, па ипак људи верују и даље
у ове „свете истине”, примећује овај скептички аналитичар.
По Фројду, вредност религијских представа не почива на
њиховој чињеничној истинитости, већ на њиховом психоло
шком дејству на људе. Религијске догме су недоказиве, али
човеку драге илузије, које нису засноване ни на чињеницама
нити на разуму. Ове заблуде нису просте „грешке у мишље
њу”, оне су, сматра Фројд, илузије.
12 Фројд, С. (1933/1984) Нова предавања за увођење у психоанализу, Нови
Сад: Матица српска, стр. 269-270.
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Под илузијом Фројд је подразумевао не било коју грешку
у мишљењу или заблуду, већ ону која је мотивисана неком
снажном људском жељом, потребом, нагоном. Веровање да
је нпр. tabes dorsalis резултат раскалашног сексуалног жи
вота или да гамад настаје труљењем балеге представљају
примере обичних погрешака у мишљењу, а уверење Колум
ба да је идући на Запад открио Индију или веровање пури
танаца да деца имају анђеоску, несексуалну природу – пред
стављају примере илузије, објашњава Фројд. Аристотел ко
ји је погрешно веровао да гамад настаје из балеге, не би се
много секирао када би сазнао да је погрешио, јер је ту реч
о простој заблуди, иза које не стоји емоционална везаност
за уверење. Колумбо, међутим, који је веровао да је открио
нови поморски пут за Индију а до чега му је било необично
стало, био би дубоко разочаран сазнањем да је погрешио,
док би се пуританац жестоко опирао уверавању и доказима
о сексуалној природи детета. Илузија је по Фројду, дакле,
субјективно веровање особе утемељено, пре свега, на жељи,
које нема много шанси да буде тачно а сама особа много и
не мари за тим да покаже да је оно истинито. (Али, ово веро
вање не мора обавезно бити нетачно, што показује пример
маштања девојке из средње класе да ће једног дана постати
принцеза или вера алхемичара да се може створити злато од
неког другог метала).
Зато што су то илузије, а не мисаоне грешке, наивно је ве
ровати, као што су то мислили просветитељи, да ће рацио
налним аргументима и ширењем научног знања бити савла
дане. Оне нису логичке погрешке, већ пре личе на фиксне
идеје и илузије засноване на ирационалним мотивима, на
моћним људским жељама и афектима. Утеха религије јесте
пријатна и потребна али није истинита. Болно свакодневно
искуство нам указује да свет није дечја соба, опомиње нас
Фројд. У васељени, нажалост, нема доброг Провиђења које
родитељски бдије над човековим животом, штити га и брине
се о његовој срећи. Природа, слепа и неумољива, не прави
разлику између доброг и рђавог, праведног и неправедног,
верника и неверника. У људском, несавршеном свету, врли
на се често кажњава, порок слави и награђује. Мрачне, безо
сећајне и немилосрдне силе, а не благе и божанске одређују
човекову судбину, каже овај песимистички мислилац.
Мада пријатне, ове заводљиве илузије, међутим, штетне су
и опасне јер отупљују интелигенцију и спутавају критич
ко мишљење детета које се религиозно васпитава да безу
словно верује у догме. Забрана мишљења у области рели
гије води слабљењу критичких моћи човека и у многим
другим духовним областима и, отуд, кочи слободан развој
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ума. Религиозно, догматско васпитање је оштетило многе
слободоумне људе и нанело тешка оштећења развоју људ
ског разума. „Вероватно су многи од њих носили у себи исте
сумње као и ми, али они су били под превеликим притиском
да би се усудили да их изнесу. И од тог времена многе људе
раздирале су исте сумње; они су се трудили да их потисну, јер
су мислили да им је дужност да верују; многи сјајни умови
сломили су се у том конфликту, многи карактери оштећени су
због компромиса у којима су тражили излаз из њега”.13
Фројд се залаже за раскринкавање религије као илузије и за
човеково освешћивање, макар оно и било непријатно, бол
но, јер само тако човек ће сачувати своје највише вредно
сти, а то су истина и слобода. Када се човек ослободи своје
илузије о свемоћном Богу-оцу, он ће се тада неминовно су
очити са својом усамљеношћу и сићушношћу у бескрајној
васељени, биће као дете које је напустило родитељски дом.
Али у томе и јесте ствар, да би човек могао да развије сво
је способности и моћи, он мора да се суочи са стварношћу
каква јесте, да напусти сигурност родитељског окриља, да
савлада инфантилне фиксације и да се одважи да сам крене
својим путем.
Фројдова жестока и провокативна критика религије из
ложена у делу Будућност једне илузије изазвала је ништа
мање жесток одговор критичара и мноштво напада на „др
ског аналитичара” и „безбожног Јеврејина”. Занимљиво је
и психолошки индикативно да је и сам Фројд био незадо
вољан овом својом књигом. У једном писму свом колеги
и сараднику, Ференцију, он, очигледно незадовољан овим
својим излетом у примењену психоанализу, пише: „Сад ми
се чини готово детињастом; у основи ја другачије мислим;
сматрам да је аналитички слаба, а да као лична исповест не
одговара”.

Фројдова (скривена) религиозност
Фројд је, мада Јеврејин и по оцу и по мајци, одрастао као
безверник, атеиста и није испољавао потребу за религијом.
У обраћању Бечкој ложи јеврејског удружења B’nai B’rith,
пркосни аналитичар је изричито рекао: „...одувек сам био
неверник, одрастао сам без религије али не и без поштовања
према тзв. етичким захтевима људске цивилизације”.
Фројдов став према религији у великој мери је одре
ђен његовим рационалистичким, позитивистичким и
13 Фројд, С. (1927/2002) Будућност једне илузије, приредио Требјешанин
Ж., Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 43.
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материјалистичким научним приступом свету и феномени
ма људског духа. По њему наука и религија су непомирљи
ве. Онај ко усвоји принципе природних наука и ко је завр
шио медицину, логично, не може бити религиозан, сматрао
је Фројд. Наука ће у будућности, био је уверен, снагом ра
ционалних аргумената раскринкати догме религије и тиме
искоренити једну велику и несумњиво утешну, али лажну
илузију.
Фројд није, дакле, био религиозан у официјелном смислу,
није био активан члан ниједне верске заједнице, али то не
значи да у једном дубљем и ширем смислу те речи он није
био чак дубоко религиозан. Питање је само у ком смислу је
био религиозан, односно ко или шта је његов Бог?
Неки Фројдови тумачи сматрају да је његова опсесија, његов
скривени Бог, најмоћнија сила која влада човеком – либидо,
енергија сексуалног нагона, која прожима целокупну чове
кову делатност, од најнижих биолошких видова па све до
најузвишенијих духовних активности. Фројдов ученик и
„наследник”, Карл Густав Јунг (Јунг) први је посумњао да
Фројд своју скривену потребу за религијом пројектује у све
моћни сексуални нагон, који је у својим радовима обоготво
рио. Религиозне догме заменио је догмама о сексуалности
које нико није смео да дира, а да не буде проглашен „отпад
ником”, „издајником”, „јеретиком”. Област сексуалности,
каже Јунг, за творца психоанализе имала је посебан, нуми
нозни карактер.
Јунг, који је то запазио још у првом њиховом сусрету, али је
своје запажање у потпуности разумео знатно касније, о томе
сведочи у својој аутобиографској књизи. „Фројд је без сум
ње у изразито великој мери био емоционално везан за своју
теорију сексуалности. Када би говорио о њој, глас би му по
стао напет, готово анксиозан, и нестајали би сви знаци ње
говог уобичајеног критичког и скептичког понашања. Лице
би му попримило чудан, дубоко узбуђен израз, чији узрок
нисам успевао да протумачим. Имао сам чудну интуицију да
за њега сексуалност представља неку врсту numinozum-а”,
луцидно уочава „принц психоанализе” у књизи Снови, сећа
ња, размишљања. А у једном разговору, 1910. у Бечу, Фројд
је грозничаво заклињао запањеног и збуњеног Јунга: „‘Дра
ги мој Јунг, обећајте ми да никада нећете напустити теорију
сексуалности. То је најбитније од свега. Видите, морамо да
направимо догму, један чврст бедем од ње’. То ми је рекао
са великим узбуђењем, гласом којим отац каже: ‘Обећај ми
само једно, драги сине: да ћеш сваке недеље ићи у цркву’.
Помало зачуђен, упитао сам га: ‘Бедем – против чега?’ На
то ми је он одговорио: ‘Против мрачне плиме глиба’, ту је
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мало застао, а потом додао – окултизма”.14 Јунг је уочио код
Фројда „провалу несвесних религијских чинилаца”, од ко
јих се овај рационалиста, збуњен и уплашен, грчевито бра
нио. „Сексуалност је Фројду очигледно значила више него
осталим људима. За њега је она била нешто према чему се
треба односити с религиозним поштовањем”, пише Јунг у
истом делу. На место строгог и праведног Јехове дошао је
либидо, нагон са органском основом који је задовољавао
уједно Фројдов свесни рационализам и атеизам, с једне
стране, и несвесну потребу за религиозношћу, с друге. „Баш
као што се свакој снажнијој психичкој дејствености припи
сују ‘божанска’ или ‘демонска’ обележја, тако је и сексу
ални либидо преузео улогу deus-а аbsconditus-а, скривеног
или притајеног Бога. Предност оваквог преображаја Фројда
очигледно се састојала у томе што му је омогућавала да ново
нуминозно начело сматра научно беспрекорним и ослобође
ним свих религијских мрља. У самој суштини, међутим, ну
минозност, то јест, психолошке одлике ове две рационално
неупоредиве супротности – Јехове и сексуалности – остале
су исте. Промењено је једино име, а са њим, наравно, и тач
ка гледишта: изгубљеног Бога сада је требало тражити доле,
не горе”, пише Јунг.15
Тачно је да је либидо за Фројда нека врста божанства и да
сексуална снага има извесне карактеристике нуминозног,
али је природа либида не само божанска, него још и више
демонска. Подсећам да сам творац психоан
 ализе у својим
предавањима јасно каже да сексуални нагони долазе из ида,
из „котла узаврелих импулса”, да извиру из њега као из „са
мог пакла”. По мом мишљењу, мада либидо заиста има ну
минозни карактер, ипак, прави скривени Бог за Фројда није
сексуалност него - ум, разум. Фројдов Бог, дакле, није либи
до, него логос. Уосталом, управо у Будућности једене илу
зије, овај безбожник отворено и с поносом изјављује да је
његов бог - ΛΟΓΟΣ.
Многима то може изгледати чудно с обзиром да је управо
Фројд доказивао да је људски ум немоћан према моћним
нагонима и афектима. „Ми можемо колико нам драго да ис
тичемо да је човеков интелект слаб у поређењу с његовим
нагонима, и да будемо у праву. Па ипак, има нечег посебног
у вези с том слабошћу; глас интелекта је тих, али он неће
утихнути пре него што се услиши. На крају, после безброј
них одбијања, он бива услишен. То је једна од малобројних
14 Јунг, К. Г. (1961/1989) Сигмунд Фројд, у: Сећања, снови, размишљања,
Будва: Медитеран, стр. 153.
15 Исто, стр. 154.
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тачака у којима можемо, што се тиче будућности, да будемо
оптимисти, али она сама по себи много значи. Из ње могу да
се изведу и друге наде. Примат интелекта је сигурно у да
лекој, врло далекој, али вероватно не и бесконачно далекој
будућности”, пише Фројд негде при крају своје расправе о
религији као великој обмани.16 А као поента ове књиге по
свећене „сахрањивању” религијске илузије, стоји ода њеном
антиподу, Науци: „Не, наша наука није никаква илузија. Али
би илузија била веровати да можемо негде другде добити то
што нам она не може понудити”.
Своје бескрајно поверење у силу људског разума и његових
закона, као у врховног и неприкосновеног арбитра у реша
вању свих људских питања, овај мислилац и психолог још
драстичније изражава у свом чувеном писму Ајнштајну
(Einstein), када указујући на разум као ефикасан лек за рат
но лудило, пише: „Идеално стање остварило би се, наравно,
у једној заједници људи који су свој нагонски живот пот
чинили диктатури ума”.17 Исти оптимизам у погледу моћи
ума и науке овај песимистички мислилац открива и у својим
Новим предавањима за увођење у психоанализу, где испо
ведајући своје вјерују каже: „Наша је највећа нада да ће у
будућности интелект – научни дух, разум, – временом изво
јевати диктатуру у човечјем душевном животу”.18
Има разлога да на основу претерано одбојног става Фрој
довог према религији и нападног истицања свог атеиз ма,
претпоставимо да је овде реч о реактивној формацији. Мо
жемо рећи да су Фројдов пренаглашени рационализам и ло
гоцентризам одраз сузбијене религиозности и потиснуте
склоности ка мистичким доживљајима. Наиме, добро је
познато, за многе неочекивано, позно Фројдово велико ин
тересовање за телепатију, спиритизам и парапсихологију. О
Фројдовој скривеној и потиснутој религиозности опширни
је сам писао у тексту “Фројдова критика религиозности”.19
Своју непризнату и затомљену чежњу за апсолутом Фројд
на један изопачен начин задовољава идеализацијом Науке и
деификацијом Ума (,,наш Бог је ΛΟΓΟΣ”). Негирајући вла
ститу религиозност, овај „дрски атеиста” своју скривену, у
16 Фројд, С. (1927/2002) Будућност једне илузије, приредио Требјешанин
Ж., Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 68.
17 Freud, S. (1928/1971) A Religious Experience, Collected Papers V, London:
The Hogarth Press
18 Фројд, С. (1933/1984) Нова предавања за увођење у психоанализу, Нови
Сад: Матица српска, стр. 281.
19 Требјешанин, Ж. (1996) Фројдова критика религиозности, у: Психија
трија и религија (Зб), Вршац
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суштини, религиозну, есхатолошку, утопијску потребу за
идеалним светом на прикривени начин задовољава верова
њем у један идеални свет који ће почивати на диктатури ума
над нагонима. А своју непрепознату потребу за саборношћу,
Фројд испуњава оснивањем световне цркве у виду Психоа
налитичког друштва и Психоаналитичког покрета као квази
религиозног и квазиполитичког реформистичког покрета.20
Најзад, ваља рећи да ће Фројдова смела и луцидна анали
тичка критика религије несумњиво још дуго бити изазов и
инспирација за слична, али и потпуно другачија истражива
ња у области психологије религије.
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Abstract
Freud’s understanding of human nature is “pessimistic”; he emphasizes
the dominance of the irrational, instinctive and unconscious motives
over rational, conscious and moral. The man is a tragic and split creature
within himself, with an intense conflict between the conscious and the
unconscious, the instinctive and the spiritual, the pleasure principle
and the reality principle. He is a creature prone to self-deception
and one of the biggest self-deceptions and illusions is - religion. The
creator of psychoanalysis seeks to systematically demystify its origin,
substance, its social and psychological function in his in-depth critique
of religion. The origins of religion lie in the response of feelings of
guilt and remorse, as a result of the murder of the primal father. God is
the idealized infantile omnipotent father figure, who protects rewards
and punishes, while the comfort of religion is a collective illusion, a
response to feelings of helplessness. This consolation is pleasant, but
not real, says Freud. Careful study and analysis of the texts of letters of
the first psychoanalyst, as well as testimonies of his closest associates,
reveal that this uncompromising atheist has his own religion - Science,
and that his hidden God is - Logos.
Key words: Freud, human nature, religion, God, patricide, the 
dictatorship of the mind
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СЛОБОДАН АНТОНИЋ

УВОДНА РЕЧ
ПРИРЕЂИВАЧА
КУЛТУРА У ТРАНЗИЦИЈИ:
СЛУЧАЈ СРБИЈЕ
Српско социолошко друштво и Завод за проучавање кул
турног развитка организовали су, 25. маја 2013, научну кон
ференцију „Култура у транзицији: случај Србије”. Чланци
у овом темату настали су дорадом реферата поднетих на
наведеној конференцији.
Српско социолошко друштво (основано 1954), као нацио
нална асоцијација социолога у Србији, до сада је организо
вало 37 научних конференција1.
Али, све до ове, ниједна конференција ССД-а није била по
свећена култури. Социологија као струка има много тога да
каже о култури. Не само зато што су социологија културе
и социологија уметности кључне социолошке дисциплине,
већ и зато што сами социолози, као део стваралачке и уни
верзитетске интелигенције, активно учествују у културном
животу свог друштва. Отуда је било разумљиво што је Срп
ско социолошко друштво, приликом закључења своје кон
ференције „Сто година социологије у Србији” (2012), доне
ло одлуку да следећа конференција буде посвећена стању
културе у српском друштву.
У реализацију ове идеје убрзо се укључио и Завод за проу
чавање културног развитка, који је љубазно ставио на рас
полагање своје истраживачке и друге ресурсе. Избор Завода
као сарадника на овом пројекту био је сасвим разумљив. За
вод је најстарија и најугледнија истраживачка установа на
пољу културе у Србији, суштински важна за уобличавање
1 Видети: „Научни скупови и стручни семинари у организацији Срп
ског социолошког друштва”, сајт Српског социолошког друштва,
www.ssd.org.rs/index.php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=45&Itemid=57.
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озбиљне културне политике у нашој земљи. У Заводу је ра
дио (и ради) велики број социолога који су укључени у ве
лика искуствена истраживања из области социологије кул
туре која се обављају у Заводу. Завод је, коначно, установа
која од 1968. године издаје часопис „Култура”, у чијем под
наслову стоји: „Часопис за теорију и социологију културе и
културну политику”.
Тако је, 25. маја 2013, у Заводу за проучавање културног
развитка одржана научна конференција  „Култура у транзи
цији: случај Србије“2. Скуп је организован на сличан начин
на који су организоване и претходне научне конференције
Српског социолошког друштва. Методологија скупа подра
зумевала је да учесници текстове реферата предају пре кон
ференције, а да их затим организатор, након одговарајућих
рецензија, дистрибуира свим учесницима. Тако нагласак
није био на презентацији саопштења, већ на дискусији и за
једничком промишљању идеја и налаза – што и јесте смисао
оваквих скупова.
Овај метод је омогућио да се дође до квалитетних и ин
спиративних саопштења, тако да се на конференцији могла
отворити, према општем уверењу, веома занимљива, кори
сна и плодна дискусија. Посебан куриозитет било је учешће
проф. др Зорана Аврамовића, који је, након што је написао
и предао саопштење за ову конференцију, био именован за
државног секретара у Министарству за културу. Због тога
су учесници дебате имали утисак да дискусија коју воде на
овом скупу може имати извесног утицаја и на званичну кул
турну политику. (Доцнији брзи одлазак проф. Аврамовића
са ове функције није могао да распрши све ове наде).
У складу са уобичајеном праксом, када је реч о конференци
јама ССД-а, део реферата могао се чути и на Трећем програ
му радио Београда. Такође, о овој конференцији је разгова
рано и у емисији „Агора”, Другог програма радио Београда,
када су гости емисије били Зоран Аврамовић и Слободан
Антонић.
У овој свесци часописа Култура налазе се сви реферати са
конференције (било у темату, било у рубрици Истражива
ња). Бројност и квалитет радова, као и веома жива дискусија
која је о њима вођена, сведоче да је тема „Култура у транзи
цији: случај Србије” била како друштвено релевантна, тако
и научно изазовна. Стање у култури и културна политика
2 Видети: „Успешан рад конференције о култури”, сајт Српског социоло
шког друштва, www.ssd.org.rs/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=353:2013-05-28-20-43-40&catid=35:2011-12-11-16-36-13&Ite
mid=41.
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важна су друштвена питања, поготово у данашњој Србији.
Савремено српско друштво пролази кроз фазу периферне
модернизације. С једне стране, запљускују га таласи глоба
лизације, а с друге се бори да одржи своје аутентичне вред
ности. Те убрзане друштвене промене у тесној су спрези са
културом и културном политиком. У средишту свих култу
ролошких заплета налази се неразјашњени однос између
„масовне” и „елитне” културе, а пре свега успостављање
друштвено релевантних мерила за одговарајућу евалуацију
производа културне праксе.
Наравно да ова конференција није могла дати све одгово
ре на сва кључна научна и друштвена питања. Али, многи
одговори су ваљано формулисани, или макар назначени. На
нашој научној заједници је да те одговоре даље верификује
или употпуњује, а на нашим културним властима је да их,
код формулисања елемената званичне културне политике,
макар има у виду.
проф. др Слободан Антонић,
председник Српског социолошког друштва (2009-2013)

Миле В. Пајић, Пирг Светог Георгија,
манастир Хиландар, српска царска лавра, 
Света гора Атос
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КУЛТУРА СРБИЈЕ НА
РАСКРШЋУ 20. И 21. ВЕКА –
НЕДОВРШЕНИ МОДЕЛ
Сажетак: Овај рад је настао на основу једног истраживања спро
веденог у Заводу за проучавање културног развитка крајем 1989.
године, садржаја и порука са велике конференције одржане исте
те године у Женеви и увидом у реакције културне јавности пово
дом стања у култури овде и сада. Из истраживања под називом
„Културне потребе у будућности и нови модели организованости
културе”, спроведеним за потребе Одбора за трећи миленијум СА
НУ, искоришћени су интервјуи са представницима културне јавно
сти, новинарима културних рубрика штампаних и електронских
медија и представницима тзв. репрезентативне јавности, профе
сорима универзитета, књижевницима, архитектама итд. Међу
народна конференција одржана у Женеви под називом „Пакт за
будућност“ и поднасловом „Фактори синтезе економије, културе
и комуникација”, пружило нам је сагледавање једног сасвим новог
приступа уравнотежавању односа ова три тако важна поља у
сваком друштву. Најзад, анализом штампаних медија у последњих
шест месеци, с обзиром на све веће незадовољство у редовима не
само уметника и стручњака, настојали смо да препознамо ста
вове културне јавности и њихову оцену узрока незадовољавајућег
стања. Све то, обједињено, посматра се у оквиру концепта инте
лектуалног поља, које, као део  глобалног друштвеног простора,
тежи да функцион ише као симболички простор. Недовршеност
модела у култури огледа се у томе да није преовладао један чи
стији модел у коме се не би сукобљавали остаци старог модела и
у коме би доминирали уравнотежени односи између државне ин
тервенције, слободног тржишта и самоорганизованости главних
актера на интелектуалном пољу.
Кључне речи: културне потребе, интелектуално поље, културна
јавност, организованост културе, синтеза друштвених поља
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Када у овом контексту говоримо о култури, мислимо на
укупност интелектуалног и уметничког стваралаштва, са
носиоцима тог стваралаштва, на установе и организације
културе – треба увек правити разлику између та два појма
– на уметничка и стручна удружења, на фондове и изворе
финансирања и њихове носиоце, најзад, на све оне које на
зивамо публиком у најширем смислу те речи, на позоришну,
музичку, филмску, читалачку публику и све друге врсте – и
то и у историјској перспективи и у хоризонту савремености.
Све то чини, у бурдијеовском смислу, динамично интелекту
ално поље са својим законитостима. Свако време, свако дру
штво, свака држава има свој тип интелектуалног поља, а оно
опет у хијерархијској структури осталих поља – политичког,
привредног, медијског итд. – има своје место.
Културна ризница Србије је велика, али је у различитим пе
риодима, нарочито у 20. веку, била различито активирана,
неједнако функционална у појединим сегментима, па се та
ко говори о култури којој је држава давала печат, тзв. самоу
правној култури и, најзад, о тржишној култури или култури
у транзицији. Све су то, међутим, политичко-економске ети
кете, а суштина културе огледа се у њеном културном леги
тимитету, начину стицања тог легитимитета и на тој осно
ви вршењу основне функције – задовољавању постојећих,
подстицању и стварању нових културних потреба. Отуда
је тај појам интелектуалног поља тако теоријско-методоло
шки плодан. Француски социолог Пјер Бурдије (1930-2002)
тај појам је образложио у свом есеју Интелектуално поље
и стваралачка замисао, а на културне прилике у Србији
применио аутор овог саопштења.1 Интелектуално поље је,
пре свега, део друштвеног простора који, по Бурдијеу, те
жи да функционише као симболички простор, поље на коме
се, као аутономном, јавља и сусреће у процесу стваралачке
комуникације један чисто интелектуални слој који се и де
финисао насупрот економској, политичкој и верској власти.
Пошто је аутономија једна од најзначајнијих карактеристи
ка интелектуалног поља, степен те аутономије је историјски
условљен и, може се рећи, ретко где се среће у чистом виду.
Ступањ аутономије поља (а отуда и стање односа снага које
се успостављају) значајно варирају сходно епохама и наци
оналним традицијама.2 Имајући у виду ове дефиниције, по
себно ону да интелектуално поље увек тежи да функциони
1 Немањић, М. Актуелност појма у савременом културном контексту, у:
Наслеђе Пјера Бурдијеа: поуке и надахнућа (2006), Београд: Институт
за филозофију и друштвену теорију и Завод за проучавање културног
развитка, стр. 65-75.
2 Бурдије, П. (2003) Правила уметности, Београд: Светови, стр. 34.
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ше као симболички простор, можемо да закључимо да је у
свим фазама свог развоја, као целовито поље, култура у 20.
веку, како год те фазе назвали, имала различиту симболичку
димензију – с посебним нагласком на улози државе и њеном
диктату, на тзв. самоуправљачима у култури као делу само
управног друштвеног система и, најзад, на сверегулишућој
улози тржишта. Ниједан од ових модела, боље рећи квази
модела, не одговара, у ствари, појму аутентичног интелекту
алног поља. Култура у Србији је до овог транзиционог пери
ода прошла, као што је истакнуто, неколико фаза. Остајући
у оквиру појма интелектуалног поља, а не политичко-еко
номских категорија, важно је да уочимо управо ову генезу и
еволуцију интелектуалног поља Србије у раздобљу од педе
сетак година. Интелектуално поље, чији нам се обриси по
маљају већ средином 60-тих година 20. века, и које своју пу
ноћу добија током следећих деценија, несумњиво има друге
карактеристике, далеко је отвореније и, иако и даље није
потпуно аутономно, изградило је свој тип легитимитета, до
брим делом и на ауторитету научне, књижевне и уметничке
критике и плодне културне продукције у целини.3 Почетком
овог, 21. века, долази до једног политичког, друштвеног, еко
номског и, наравно, културног преокрета и ово најновије
раздобље од октобра 2000. до данас (саопштење је из 2005.),
с обзиром на то да је још увек све у превирању, најтеже је
процењивати имајући у виду сложеност интелектуалног по
ља и све противречности које су пратиле његову динамику
током протеклих деценија.4 У међувремену, неке национал
не установе културе су директно угрожене у свом функци
онисању, незадовољство интелектуално-уметничког слоја је
све веће, издвајања за културу су све мања, а моћ културног
потрошача све слабија. Недопустивих 0,62 одсто за културу:
ако прихватимо сугестију власти – да култура није важна,
претворићемо се у друштво потрошача.5
Повезујући време садашње, кроз изражене ставове култур
не јавности, пре свега стваралаца, са временом наговеште
них промена крајем 20. века, које су дошле до своје арти
кулације и формулације у великом истраживању Завода
за проучавање културног развитка – Културне потребе у

3 Немањић, М. Актуелност појма у савременом културном контексту, у:
Наслеђе Пјера Бурдијеа: поуке и надахнућа (2006), Београд: Институт
за филозофију и друштвену теорију и Завод за проучавање културног
развитка, стр. 71.
4 Исто, стр. 72.
5 Димитријевић, М. (19. новембар 2012) Недопустивих 0,62 одсто за кул
туру – разговор са Душаном Паунковићем, Политика
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будућности и нови модели организованости културе6, а кроз
призму једне међународне конференције под називом „Пакт
за будућност”, покушаћу да бацим нешто више светла на
културу у транзицији и да покушам, бар делимично, да од
говорим на питање каква је перспектива културе у Србији
у транзиционим условима. Академик Александар Деспић,
председник САНУ у то време и оснивач и председник Одбо
ра за трећи миленијум ове установе, дао је подстрек, у окви
ру низа истраживања, и наведеном истраживању, а Радио
романске Швајцарске организовао је у октобру 1989. године
конференцију под пуним називом Фактори синтезе еконо
мије, културе и комуникације.7
Да претходно, ипак, видимо, који је то културни потенци
јал на интелектуалном пољу Србије, који можемо назвати
и културном ризницом.8 У Србији је, према попису 1991.,
последњем попису у 20. веку, у бројним установама и на
различитим пословима у култури радило укупно 376.925
стручњака и уметника. У 15 репрезентативних  уметничких
удружења било је преко 5.000 чланова, а у десетак научних и
стручних преко 6.000. У то време, на преласку векова, Срби
ја је имала 119 музеја са 1.340 стручњака и осталог особља,
47 архива, са 777 запослених, 15 специјализованих завода
за заштиту споменика културе, са укупно 400 запослених.
Укупно је, дакле, у области заштите културних добара де
ловала 181 установа, са преко 2.500 запослених. У мрежи
националних, библиотека високошколских установа, спе
цијалних и општенаучних библиотека било је 464 установа,
у којима је на библиотечким пословима радило 1.167 запо
слених. Најшира је, међутим, мрежа народних библиотека,
која је обухватала 904 установе, у којима је радило 1.635
радника. Према подацима за 1993. годину, у Србији је било
35 професионалних позоришта, 25 у централној Србији, 7
у Војводини и 3 у АП Косово и Метохија. У свим овим по
зориштима било је запослено 2.630 особа. Тако је у Србији
деловала укупно 761 установа културе. Шта је од свега тога
остало у 21. веку, шта је и даље у функцији а шта је угашено
или привремено ван функције, може се видети из база по
датака Завода за проучавање културног развитка за период
2001-2010. године. Персонална структура у свим овим или
6 Немањић, М., Минић, А. и Дивац, А. (1989) Културне потребе у будућ
ности и нови модели организованости културе, Београд: Завод за проу
чавање културног развитка (дактилографисано)
7 Немањић, М. (1989) Пакт за будућност: Економија, култура и комуни
кације у синтези, Нови Сад: РТВ, теорија и пракса, стр. 183-191.
8 Немањић, М. Културна ризница Србије у социјално-културном окруже
њу, у: Културна ризница Србије (1996) Београд: Идеа, стр. 220-230.
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готово свим установама се у последњој деценији сигурно
мењала, нарочито на руководећим местима. На глобалном
друштвеном плану, управљачки слој у сфери културе, оли
чен у министрима културе, такође је, за последњих двадесе
так година, претрпео многе промене у складу са променама
политичке структуре. Само у периоду од 1991-2001. године
на челу ресорног министарства за културу променило се 4
личности (Жељко Симић, Ђока Стојичић, Миодраг Ђукић
и др Нада Поповић-Перишић). Не оцењујући учинак нијед
ног од ових министара, сви су они били у мандату соција
листичке владе, може се само напоменути да су све то били
интелектуалци, међу којима посебно место припада једној
дами. Занимљива је личност Миодрага Ђукића, који је до
шао из редова Социјалистичког савеза радног народа и није
остао цео мандат. С променом која настаје 5. октобра 2000.
године, министри културе се бирају из редова победничке
коалиције, па је тако први високи државни чиновник на тој
дужности био Бранислав Лечић, глумац. До актуелног ми
нистра Братислава Петковића, на овој дужности су били
Драган Којадиновић (СПО), филолог, Воја Брајовић (ДС),
глумац, Небојша Брадић (Г17 плус), позоришни редитељ и
Предраг Марковић (Г17 плус), новинар, издавач, председ
ник Народне скупштине Републике Србије. Посебну пажњу
свакако заслужује њихова улога на интелектуалном пољу у
смислу његовог профилисања као аутономног или одржава
ња политичког легитимитета над културом.
Међутим, могуће је, а чини се да има и смисла, у оквиру
ове теме навести директоре Завода за проучавање култур
ног развитка у периоду 1997-2012. године. Година 1997. је
узета као полазна, јер је тек тада за директора постављен
Душан Ч. Јовановић (у периоду од 1991-1997., после одла
ска из Завода др Милоша Немањића, вршиоци дужности су
били мр Триво Инђић, др Бранимир Стојковић и Миливоје
Иванишевић, истраживачи из ове установе). С октобарском
променом власти, на чело ове установе долази др Весна Ђу
кић-Дојчиновић (ДСС), културолог, која неће дуго остати
на овој дужности. Др Вукашин Павловић (ДС), професор
Факултета политичких наука, следећи је директор, који је
у обављању ове дужности био подељен између обавеза на
факултету и рада у овој истраживачкој установи. Најзад,
2008. године за директора долази Александар Лазаревић
(Г17 плус), глумац Народног позоришта у Нишу и пре дола
ска на ову дужност председник Одбора за културу Народне
скупштине Србије. Сваки од ових директора оставио је свој
печат на раду ове јединствене стручно-научне истраживач
ке установе, доводио своје људе, ако тако може да се каже,
у првој фази са Факултета драмских уметности, али, потом,
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и са других факултета, тако да данас у установи има и со
циолога, етнолога, политиколога, историчара уметности и
других профила.
Пред крај 2012, године, над овом установом надвила се опа
сност да буде, у оквиру рационализације државне управе,
укинута као сувишна. Уз велику подршку културне јавности
и разумевање у Министарству културе и информисања, ова
опасност је за сада је отклоњена. Доласком Марине Лукић
Цветић, историчарке уметности, која се у пуној мери посве
тила основним задацима ове установе, осетила се поново
стабилност у раду, која је била уздрмана.

Из истраживачког програма Завода
Два истраживања Завода за проучавање културног развитка
с краја 80-тих година 20. века, на иницијативу председника
САНУ и Одбора за трећи миленијум, Александра Деспи
ћа, настала су у време већ настајуће друштвене, економске,
политичке и кризе културе, али и наговештаја неких нових
облика и модела организованости културе. Прво, под нази
вом Нове културне потребе и организације културе у Бео
граду9, имало је за циљ да покаже функционалност односно
дисфункционалност постојећих организација културе – би
блиотека, музеја, позоришта итд. – у контексту културних
потреба. Друго, под називом Културне потребе у будућ
ности и нови модели организованости културе10 имало је
пројективни карактер и било, пре свега, окренуто, културној
јавности.
Сва тројица социолози, аутори и истраживачи који су изне
ли друго истраживање, имали су у виду радикалне промене
на цивилизацијском хоризонту. Полазна тачка размишљања
о будућности културе (на прагу 21. века ) је сазнање о вели
ким променама: а) у техничко-технолошкој револуцији (која
је на делу) и б) у великој интелектуалној револуцији, битној
промени културне (духовне) парадигме.11 Карактеристич
но је и једно место из рада познатог социолога Мирослава
Печујлића, који пише „На хоризонту је и промена историј
ског типа друштва, од монолитних социјалних формација
ка плуралистичком типу друштва (цивилизације). Насупрот
једном принципу на коме се цела друштвена зграда утеме
љује: на приватној својини (капиталу) и државној моћи,
9 Немањић, М., Минић, А. и Дивац, А. (1989) Културне потребе у будућ
ности и нови модели организованости културе, Београд: Завод за проу
чавање културног развитка (дактилографисано)
10 Исто.
11 Исто, стр. 17.
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долази до комбинације принципа која су раније припадала
сасвим различитим социјалним системима.12
За овај рад из поменутог истраживања тројице социолога
изабран је део који се односи на улогу културне јавности
у савременој култури. Јирген Хабермас је, као што је по
знато, дао сјајну анализу јавног мњења у истоименој књизи,
што нам је послужило као подлога за образложење теориј
ско-методолошког поступка. Све веће подударање државе и
друштва доводи до дезинтеграције јавности која је у једном
периоду имала посредничку улогу између државе и дру
штва.13 Треба такође додати да је културно тржиште, на које
се данас многи позивају, значило подстицај културној про
изводњи у одређеној фази развоја друштва и културе, али да
оно у промењеним друштвеним и културним условима не
може да региструје све културне потребе. Идеје са велике
конференције у Женеви, под називом „Пакт за будућност”,
које ће се наћи у контексту овог дискурса, кореспондирају
са улогом јавности коју смо узели као репер у овом истра
живању. Све више учесници постају свесни своје међузави
сности и нових одговорности које морају да преузму према
колективитету.14
Значајан сегмент културне јавности у нашем истраживању
чине новинари културних рубрика дневних и недељних ли
стова, радија и телевизије, који су одговарали на четири пи
тања, од којих је, несумњиво, по провокативности, најзна
чајније било следеће: Који су то потпуно нови облици ор
ганизованости културе по концепцији, по начину задовоља
вања културних потреба који би заслуживали истраживачку
пажњу.15 На ово и остала три питања, која су се односила на
лично виђење нових културних потреба, значајне личности
које треба имати у виду када се размишља о овим пробле
мима и зачецима новог у крилу постојеће институционалне
културе, одговарали су следећи новинари: Мирјана Бобић
Мојсиловић, Љиљана Богдановић, Мирјана Влајић, Дубрав
ка Војводић, Вјера Вуковић, Славица Вучковић, Милош
Јевтић, Споменка Јелић Медаковић, Пера Луковић, Предраг
Марковић, Велимир Павловић, Феликс Пашић, Саша Радо
јевић, Дарка Радосављевић, Весна Рогановић, Дубравка Са
вић, Бојан Селимовић и Бранислава Џунов. Може се рећи да
12 Печујлић, М. (1988) Универзитет у будућности, Гледишта бр. 11-12,
стр. 139.
13 Немањић, М., Минић, А. и Дивац, А. (1989) Културне потребе у будућ
ности и нови модели организованости културе, Београд: Завод за проу
чавање културног развитка (дактилографисано), стр. 19.
14 Исто, стр. 22.
15 Исто, стр. 25.
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су били заступљени сви у том тренутку значајни медији, и
штампани и електронски, од Политике и Вечерњих новости
до Борбе и Студента и од Радио Београда – Другог програ
ма и 202 до Студија Б и Телевизије Београд. Једна анализа
генезе биографија неких од ових новинара заслуживала би
посебну пажњу, чему није место овде, али, узгред, напо
менимо, да је, на пример, Предраг Марковић, у оно време
сарадник Књижевне речи, касније постао председник На
родне скупштине Србије, затим министар културе и инфор
мисања (у међувремену је основао ИП Стубови културе), а
Весна Рогановић, у оно време новинар Борбе, постала глав
на уредница престижног додатка Култура – уметност – на
ука у листу Политика. У том светлу треба узимати њихове
одговоре на постављена питања, посебно на питање које се
овом приликом издваја. Определио сам се да овде наведем
одговоре само четири новинара на изабрано питање, јер би
анализа одговора свих новинара на сва питања захтевала по
себан рад. Данас позната и популарна списатељица, Мирја
на Бобић-Мојсиловић, уз напомену да је синтагма организо
ваност културе врло социјалистички појам, наводи следеће:
Културе има тамо где има пара: тамо може да буде и оног
што је јако комерцијално и оног што није комерцијално, али
је добро, вредно, мада, наравно, и комерцијалност не искљу
чује квалитет.16 На ово исто питање, Вјера Вуковић, потоња
директорка Архива Србије, врло прецизно набраја следеће:
приватне галерије, приватне књижаре и друго, верујем да
ће се ту створити нешто боље, да ће они показати већу про
дорност на тржиште и представити нашу уметност на бољи
начин.17 Исказ Предрага Марковића је био врло концизан:
Нове културне потребе видим мимо традиционалне културе
и институција, а сагледавам их са становишта социологије
слободног времена.18 Новинар Велимир Павловић, који да
нас има своју емисију Духовници на Студију Б, дао је за оно
време врло интересантан одговор: Неопходно је истражи
ти питање аматеризма, затим гашење и кризу Студентског
културног центра. Било би плодно истражити, додаје он,
повезивање културе и туризма у смислу много јаче повеза
ности.19 Најзад, по Весни Рогановић, када је реч о потпуно
новим облицима организованости културе, то су разне при
ватне мини фирме, радне заједнице, издавачке фирме и њи
хов приступ књизи од објављивања па до пласмана, све је ту
обједињено, нема ту класичних подела, сасвим је другачија
16 Исто, стр. 74.
17 Исто, стр. 80.
18 Исто, стр. 86.
19 Исто, стр. 87.
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подела и у погледу кадрова, и у погледу организације итд.20
Мада има и сличних мишљења, лепеза ставова осталих но
винара је свакако занимљива, али их је овде немогуће све
навести. Осим тога, треба рећи да истраживачи у то време
нису могли да имају у виду невероватну експанзију нових
комуникационих технологија, интернет и све друштвене
мреже које су се у међувремену развиле. Један текст, који
се ових дана, појавио управо казује о тој огромној промени,
али о друштвеном контексту у коме се промена дешава. Ми
слим да у таблоидизацији медија видимо на делу либералну
идеологију у периоду транзиције. Све треба да уреди борба
на тржишту, што подједнако важи за културне установе, ко
јима, ваљда, припадају и медији. Уз то, додаје да Јаху поста
је водећи, глобални аудио-визуелни медиј.
Други сегмент културне јавности који је обухваћен овим
истраживањем чиниле су јавне личности из сфере културе,
уметности, науке – професори универзитета, уредници у из
давачким кућама, књижевници, кустоси музеја, диригенти,
историчари уметности, познате архитекте и други – дакле,
онај део културне јавности који можемо назвати репрезен
тативним. Овде спада онај круг интелектуалаца које можемо
да сматрамо актерима на интелектуалном пољу, а који, мање
или више, одређују карактер овог поља – посебно у симбо
личком смислу. Од 20 личности, колико их је било у узо
рку, наведимо само нека имена: Света Лукић, књижевник,
Михајло Митровић, архитект, Ирина Суботић, историчар
уметности, Љубомир Кљакић, публициста, Зоран Христић,
композитор, Сретен Вујовић, професор Универзитета итд.21
Нужно је, такође, напоменути да је читав сет од 14 питања
постављених овим личностима био везан за Београд, јер је и
генерални пројекат који је иницирао Одбора за трећи миле
нијум носио назив Београд – средиште културе.
Овом кругу људи, разуме се, поставили смо много већи број
питања, у спектру од оцене Београда као културног среди
шта и његових капацитета у тој улози па до квалификоване
оцене тих капацитета и њихове функционалне ефикасности.
Овде издвајамо само неколико, као и одговоре на та питања
неколицине изабраних, што највише одговара контексту те
ме која се обрађује. Питања на која смо тражили одговоре
који се овом приликом анализирају су следећа: Које уста
нове културе, забаве, рекреације, спорта би Београд треба
ло да има, без обзира на концентрацију многих установа те
врсте у граду – Какво је Ваше мишљење о могућностима и
20 Исто, стр. 90.
21 Исто, стр. 99-100.
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перспективама личне иницијативе у култури, приватном ра
ду и предузетништву? Да ли су у нашим условима могуће и
другачије везе културе са привредом? Све време, наравно,
треба имати у виду годину када је ово истраживање спрове
дено, као и тадашњи статус свих изабраних личности. Неки
од њих, Света Лукић и Мома Димић, књижевници, Радомир
Станић, историчар уметности, Чедомир Мирковић, књи
жевни критичар, Лазар Пејић, економиста, нису више међу
нама, а неки су данас у дубокој старости, али још витал
ни и активни на интелектуалном пољу, као што су Михајло
Митровић, архитект или Миодраг Протић, сликар и ликовни
критичар, обојица прешли 90. Због тога њихови одговори на
постављена питања имају, ако тако може да се каже, култур
но-историјски значај, а време које живимо многа је питања
оставило неразрешеним, а понуђена решења недовршеним.
На питање о томе које установе недостају Београду добили
смо различите одговоре. На пример, архитект Михајло Ми
тровић (1921), коме је 12. априла о. г. уручена Награда Ву
кове задужбине за дело Архитектура Београда 1950-2012.,
одговорио је да су установе за забаву, рекреацију и спорт
несразмерно развијене у односу на установе културе, да
Београд нема књижаре и читаонице, где би се у слободно
време могла превртати штампа, књиге, нема кафана са но
винама, нема кафе-посластичарница, нема таквих простора
са класичном музиком.22 Миодраг Протић није одговорио
на ово питање, а Биљана Томић, историчарка уметности и у
то време кустос у Галерији Студентског културног центра,
одговорила је уз критичку опаску, да је већи проблем у си
стему организације комуникације постојећих установа него
у њиховој непотпуности. Мени се чини да ми делујемо до
ста упразно и да оно што је евидентно то је да наша омлади
на не налази себи адекватно место у овом граду.23 Сличног је
мишљења била и Ирина Суботић, такође историчарка умет
ности, која наглашава да се ради о недостатку једног квали
тетног односа према већ постојећим установама.24 Љубомир
Кљакић, у то време уредник у ИП РАД, познати публици
ста данас, био је мишљења да Београду недостају медији,
посебно радио станице, али оно у чему је био оригиналан
је став да граду недостаје веома много различитих облика
институционалних и ванинституционалних облика инте
лектуалног повезивања људи по принципу сродности, а за
културне установе да су у овом тренутку (дакле, пре нешто
више од 20 година) апсолутно заостале и конзервативне или
22 Исто, стр. 171.
23 Исто, стр. 109.
24 Исто, стр. 129.
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соцреалистичке, бирократизоване, у сваком случају нефлек
сибилне до те мере да једну од главних одговорности што је
ова земља утотаљена лежи у чињеници да је њена култура,
тај глобални културни сектор један од најконзервативнијих
који се сада у савременој Европи може замислити.25 Одуста
јући од коментара сваког од наведених одговора, напомињем
само да ће се из завршног поглавља овог рада видети шта
се променило за последњу деценију и неку годину више, а
овде наводимо још и мишљење Јерка Денегрија, ликовног
критичара и професора ФЛУ, који на првом месту истиче
да Београд најхитније мора да има једну велику уметничку
халу, али да мора развити што ширу мрежу приватних гале
рија. Као и Биљана Томић, и он заоштрава питање услова за
подстицање и задовољавање културних потреба омладине.
Према установама младих треба имати што благонаклонији
став и акоје могуће што бољи финансијски однос. Посебно
истиче у том погледу улогу СКЦ-а, који му је омогућавао
да се осећа као да је у Европи, много више него што је то
био случај са неким традиционалним установама културе.26
Најзад, Сретен Вујовић, социолог и професор на предмету
Урбана социологија на Филозофском факултету у Београду,
наводи да се већ дуго говори о недостатку Историјског му
зеја, Музеја архитектуре и урбанизма, али да је већи про
блем помањкање квалитета у раду постојећих институција
него у томе што неке недостају.27
Сматрам да су два следећа питања, на неки начин и повеза
на, питање о личној иницијативи у култури и питање о мо
гућем другачијем односу културе и привреде, врло значајна
управо за сагледавање културе у транзицији. Сретен Вујо
вић, да почнем са њим, у одговору на прво питање изричито
каже следеће: С обзиром на нашу економску и политичку
ситуацију, чини ми се да ће се све више ићи у овом правцу.
Лична иницијатива и приватни рад мораће да преузму мно
го што шта у будућности на плану културе.28 Међутим, он је
и врло критичан због могућности манипулације, која своје
извориште има у непостојању комуникације и неразвијеном
тржишту. О другачијим везама културе и привреде, овај со
циолог напомиње да пре свега треба регулисати закон који
би привреди требало да омогући смањење пореза за њихо
во бављење спонзорством културних манифестација.29 Ми
одраг Протић, који је, поред свега наведеног уз његово име,
25 Исто, стр. 161.
26 Исто, стр. 173.
27 Исто, стр. 101.
28 Исто, стр. 108.
29 Исто, стр. 109.
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био и оснивач Музеја савремене уметности, придаје највећи
значај личној културној иницијативи, приватном раду, пред
узетништву, из једноставног разлога што без личне иници
јативе стваралаштва и нема.30 Он се позива на европску тра
дицију, на језгро наше и европске модерне. Истиче, такође,
да је свакако у нашим условима могућа боља, друкчија веза
културе и привреде.31 И у овом случају упућује на примере у
Европи, где многе изложбе и значајне културне манифеста
ције не би биле одржане без такве сарадње и подршке. Ста
вови о личној иницијативи у култури се углавном подудара
ју, па тако и Ирина Суботић одговара да култура без личне
иницијативе не би могла ни да постоји.32  Она се осврнула
и на све погубне последице дириговане културе у послерат
ном периоду, при чему треба имати у виду да питање личне
иницијативе у култури има и значење везано за институци
онални систем тзв. јавног сектора, а не само приватног и у
томе и јесте проблем. У свом врло образложеном одговору,
ова позната историчарка уметности покреће, у ствари, пита
ње културног легитимитета, одлучивања и оцењивања. Када
је реч о другачијим везама културе и привреде, она каже да
је веза културе и привреде веза културне привреде, јер ако
се привреда везује само за нешто пошто је ниска култура,
онда је то поново дебакл културе и њихове повезаности.33
Она додаје да иницијатива треба да пође из културе и сматра
да су потенцијали велики у овој сарадњи. Љубомир Кљакић,
који је у то време био један од врло критички настројених
интелектуалаца, врло кратко је одговорио на питање о лич
ној иницијативи. Та могућност у овом тренутку не постоји,
макар не институционално и на оном нивоу на коме би то
било нормално стање ствари.34 У сваком случају, мисли да
ће, без отварања те перспективе, постојећа институционал
на култура атрофирати. Када је реч о другачијим везама кул
туре и привреде, ту је такође скептичан. У нашим условима
ни привреда сама са собом не може.35 Он верује да би се у
условима генералне промене друштвеног контекста, ова мо
гућност појавила, која је иначе нормална у другим земљама.
Јерко Денегри је изразито наклоњен приватној иницијати
ви, јер су ове иницијативе изузетно важне.36 Као историчар
уметности, он има у виду европска искуства са галеријама.
30 Исто, стр. 117.
31 Исто, стр. 118.
32 Исто, стр. 133.
33 Исто, стр. 135.
34 Исто, стр. 166.
35 Исто, стр. 167.
36 Исто, стр. 171-175.
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Оне (галерије) морају тражити равнотежу између квалитета
и пролазности код публике и купаца. ... Свакако да морају
постојати и државне културне установе и приватне галери
је које се убацују у међупростор.37 Када је реч о другачи
јем односу културе и привреде, овај испитаник сматра да је
спонзорство непоуздан вид тог односа.38 Установе културе,
по њему, не смеју да буду доведене у позицију сталне трке за
новцем у недостатку стабилног финансирања. Значајни на
учни и културни пројекти, сматра, морају се стално финан
сирати, али и саме установе културе морају бити динамич
није (и ово је вид транзиције – М. Н.). Михајло Митровић
није био посебно инспирисан да одговара на оба ова пита
ња. Кратко одговара: Неопходно је малу привреду спојити и
повезати са културним институцијама. Лична иницијатива
је најјачи спиритус мовенс за покретање активности. При
ватне подузетнике треба прихватити и похвалити.39
Овим се заокружује и исцрпљује само један круг тема и лич
ности које су образложено одговарале на постављена пита
ња, који, као што се могло видети, нису коментарисани. Ов
де треба само напоменути да је већ у то време, крајем 80-тих
година 20. века, када је овај пројекат реализован постојало
више приватних издавача и галерија, а и неки видови пове
зивања културе и привреде. Међутим, то не умањује значај
свих критички изречених судова о постављеним питањима.

Европски контекст – пакт за будућност
Осим подударности у времену – у оба случаја ради се о са
мом крају осамдесетих година 20. века – истраживање о
културним потребама у будућности и нови модели органи
зованости културе и један скуп у Женеви, непретенциозно
назван семинаром, у организацији Другог програма Радија
романске Швајцарске, а под називом Фактори синтезе еко
номије, културе и комуникације и метафоричним слоганом
„Пакт за будућност”, поклапају се и у својој интенционал
ности (аутор овог рада је био на том семинару као научни
сарадник Завода за проучавање културног развитка, с рефе
ратом „Значај културног корака у Србији”).
Печат женевском семинару дао је један млад човек, доктор
психологије и асистент познатог Жана Пијажеа у Међуна
родном центру за генетичку епистемологију, Жан-Фред Бур
кин, који је као уредник у поменутом медију понудио про
грамски текст као подстицај за размишљање, а озбиљност
37 Исто, стр. 171-176.
38 Исто, стр. 171-177.
39 Исто, стр. 171.
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и тежину у проспективном смислу велики број учесника из
неколико европских земаља – Италије, Француске, Шпани
је, Немачке итд. – и из различитих друштвених поља, међу
којима је био и Едгар Морен. Као што је истраживање За
вода трагало за културним потребама у будућности, тако је
овај семинар трасирао нов пут у трагању за обједињавањем
значајних подручја друштвеног живота или, бурдијеовски
речено, друштвених поља. Испоставља се да је друштвена
позадина била слична. Европа је двадесет година раније би
ла у привредној рецесији, с променама у друштвеној подели
рада, с изолованошћу малих и средњих градова, с губљењем
перспективе, а Србија је била на прагу своје велике кризе
– политичке, економске, културне, друштвене у целини.40
Европа се тих позних 80-тих година отрезнила и скупила
снагу за напредак, а Србији је предстојало да прође кроз јед
ну од највећих криза у својој новијој историји.
Које су идеје доминирале на овом семинару и какве поруке
допиру из тог времена нама данас? У својој завршној речи,
један од учесника, Жан Фрејмен, истакао је да је семинар
био успешна комбинација класичног предавања и отвореног
дијалога, а по садржини на овом семинару су се манифе
стовали проблеми индустријализације, комерцијализације
културе и нужног посредовања у отклањању противречно
сти које настају.41 Кључне речи из самог назива семинара
указују на намеру да се на нов начин сагледа шта наведена
друштвена поља, наизглед удаљена, приближава једне дру
гима, као што је случај у традиционалној великој друштве
ној подели основних друштвених делатности То се исто та
ко може видети и по тематским потцелинама. Тако је једна
од подтема била „Меценатство привреде: улога колективне
одговорности”. Већ сама формулација ове подтеме указује
на добро промишљен приступ односу културе и привреде,
што смо и ми у анализираном истраживању Завода тестира
ли. Овде је реч о меценатству, које има дубоку традицију у
европској култури, а израз колективна одговорност указује
на то да се не ради о појединачној доброј вољи, већ о нечему
што је тако рећи друштвена обавеза. Подтема „Економија и
култура: нова подручја истраживања”, такође кореспондира
са темом из нашег домаћег истраживања „Уметници у сада
шњем европском тренутку”, што је као расправа, отворила
једно крупно питање које је и у Србији имало своју генезу.
Питање тзв. слободних или самосталних уметника била је
тема Завода још средином 70-тих година 20. века. Сам Жан
40 Немањић, М. (1989) Пакт за будућност: Економија, култура и комуни
кације у синтези, Нови Сад: РТВ, теорија и пракса, стр. 183.
41 Исто, стр. 184.
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Фред Буркин је кроз једну презентацију дао скицу за једну
нову солидарност у односу економије, културе и комуника
ције. Већ кључна реч повезује ова три поља на један нов,
социјално много прихватљивији начин од њиховог функци
онисања као посебних и самодовољних.
И остале подтеме биле су не само актуелне већ и оригинал
не у приступу проблемима које је назначила генерална тема.
Изабрани слоган „Пакт за будућност” јасно сведочи о новој
стратегији, новој филозофији и новом моделу односа изме
ђу тако значајних друштвених поља, као што су економија,
култура и комуникација. Све више учесници постају свесни
своје међузависности и нових одговорности које морају да
преузму према колективитету.42 Из таквог поимања родиле
су се многе иницијативе – социјалне, економске, културне
у оквиру градова и региона Европе. Када је реч о меценат
ству, на пример, истакнуто је да треба имати у виду естет
ску, етичку и покретачку страну подршке култури од стране
великих привредних предузећа, као и то да меценатство не
представља супротност редовном финансирању. Наведена
је улога велике фирме „Филип Морис” у подршци програму
балетског ансамбла из Лозане. Све ово доводи до промена
компетенција у новој културној политици. Расправа на те
му положаја уметника у тадашњем европском тренутку оку
пила је таква имена, као што си Мишел Битор, књижевник
и Ралф Либерман, музичар. У овој расправи доминирала је
идеја о личном стилу, имагинацији и људским потребама у
питањима квалитета живота. Истакнуто је да су могућности
сарадње и комплементарности између јавног и приватног
сектора врло различите. М. Битор је заступао идеју да меце
натство на књижевном пољу не може да буде квантитатив
не природе. Идеологија раста, тако карактеристична за ин
дустрију, непримерена је за књижевну продукцију. Мишел
Басан, један од координатора у великом пројекту Европског
савета „Култура и региони Европе”, иначе професор соци
ологије у Институту за социологију у Лозани, дао је печат
расправи на тему о односу економије, културе и комуника
ције. Истакао је да се у послеиндустријском друштву култу
ра испољава у етичкој, естетској и социјалној сфери. У том
контексту човек врши селекцију. У сва четири вида испоља
вања – креацији, дифузији, едукацији и потрошњи – култура
данас захтева нове приступе.43
На завршној седници доминирала је личност Едгара Море
на, који је био специјални гост овог семинара. Свака епоха,
42 Исто, стр. 185.
43 Исто, стр. 189.
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нагласио је он, достиже један ниво иновације у производњи
вештачког света и захтева промену, односно нове иновације.  
Обично семења сценарио за укупну друштвену акцију, тако
се данас поставља питање стицања свести о  уласку у епоху
једног другачијег света. Комплексни систем који се изграђу
је, пре свега, подразумева велику слободу учесника. У том
контексту, истичу се два значајна приступа: солидарност и
братство. С тачке гледишта културе, на делу је метаморфо
за која на ново место поставља културну производњу, дају
ћи јој много универзалније значење.44 Данас ове речи звуче
пророчки и одјекују и у ери информатичке револуције и ра
дикално измењених друштвених односа. Порука из тог вре
мена крајем 80-тих 20. века нама који у првој деценији 21.
века живимо у земљи у којој је транзиција схваћена у најма
њу руку једнострано, гласи да се може и мора наћи равно
тежа јавног и приватног сектора, између принципа профита
и солидарности, између локалног, регионалног и глобалног.
Видећемо из кратког осврта који следи да су очекивања од
велике друштвене промене настале на самом крају 20. века
само делимично остварена.

Двадесет година после – одјеци у јавности
Завршни део овог саопштења, које има за циљ да се бар де
лимично оствари увид у актуелно стање на интелектуалном
пољу Србије, не може да има карактер систематичне кри
тичке анализе, али је нужан управо због аналитичких, кри
тичких и пројективних опсервација и рефлексија из спро
ведене анкете крајем 80-тих, а посебно због сучељавања са
моделом „Пакта за будућност”. Један дијалог између Горице
Мојовић, особе одговорне за питања културе у Скупшти
ни града Београда у постоктобарском периоду (претходно
високо позиционираног члана СК, директорке Културног
центра Београда итд.) и Живорада Ајдачића, председника
Удружења драмских уметника, генералног секретара Кул
турно-просветне заједнице Србије и члана Комисије за од
ређивање статуса установа културе, сведочи о много чему на
интелектуалном пољу Србије у дугом периоду, понајвише о
једном конфузном стању (Србија разговара: Да ли је и зашто
култура у колапсу?, Политика, 22. април 2013). Супротста
вљајући се једно другом из различитих идеолошких опција
– фале нам још самоцензори (Г. Мојовић) односно партије
су уништиле културу (Ж. Ајдачић) – ово двоје актера, сва
како не најзначајнијих на интелектуалном пољу Србије, от
кривају ипак многе карактеристике интелектуалног поља у

44 Исто, стр. 190.
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еволуцији од једнопартијског друштвеног контекста до ње
гове плуралистичке фазе и многих лутања која су уследила.
Између редова, које читамо у поменутом разговору, стоји
много тога што указује, ако не на колапс у култури – ово је
иначе прејака реч коју је медиј изабрао да би означио карак
тер поменутог разговора – а оно на, као што је већ речено,
поприличну конфузију. Као најзначајније упозорење, треба
навести изјаву великог глумца, Предрага Микија Манојло
вића: Култура предуслов идентитета народа.45 Томе треба
додати већ у уводу наведене речи Душана Паунковића о
недопустивих 0.62 одсто за културу. Ако ствар посматрамо
из угла уметника, стваралаца, наићи ћемо на велико неза
довољство, посебно међу глумцима: Овде тимови више не
постоје. Постоји чист интерес и интересне сфере које оку
пљају људе, а то никада нису добри темељи на којима добра
ствар опстаје.46 Огласила се у једном тренутку и Дубравка
Стојановић-Глид, глумица, указујући на монополски поло
жај појединих актера на интелектуалном пољу, али није на
ишла на разумевање у овој средини. Супротставили су јој
се управо они који имају донекле монополски положај. Све
указује на то као да је криза посебно и врло јако начела по
зоришну институцију као такву, не само појединачна позо
ришта као организационе форме те институције. Свима је у
сећању дуга и мучна борба уметничког дела колектива Ате
љеа 212 да се смени управник Кокан Младеновић. Иза глу
маца ове познате позоришне куће стало је стотинак чланова
Удружења драмских уметника, али је на тасу још неко време
била тежа подршка оснивача, града Београда односно самог
градоначелника. Када се, најзад, повукао, од стране првог
човека града био је испраћен као врло успешан управник,
јер се, наводно, супротставио самоуправљачкој логици из
ранијег периода (ова тема је за један посебан округли сто, а
овде је узета само као илустрација конфузног стања). Случај
Југословенског драмског позоришта има другу конотацију.
Предложила сам затварање позоришта, наслов је, такође,
интервјуа Б. С. Требјешанин са Тамаром Вучковић, в. д. ди
ректорке овог позоришта. Ова млада жена на челу једног
од најстаријих позоришта у граду наводи да се репертоар
ска политика своди на импровизацију због неизвесности у
вези са буџетом. Проблем са овом кућом је био и у вези са
оценом комисије за стицање статуса установе од национал
ног значаја или интереса, већ како је то формулисано. Опет
45 Требјешанин, Б. (23. децембар 2012) Култура је предуслов идентитета
народа – разговор недеље: Предраг Мики Манојловић, Политика
46 Требјешанин, Б. (13. октобар 2012) Овде тимови више не постоје –
разговор са Гораном Јевтићем, Политика
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једно крупно питање – нигде у свету сва позоришта нису
од националног интереса, али и то је за озбиљну расправу.
Али, да се не бавимо само позориштем, иако је ова колек
тивна уметничка делатност најподложнија утицајима који
долазе из сфере културне политике, јер, ако је реч о финан
сирању из буџета, позоришта повлаче највећи део средстава
из тог извора. Свој прилог теми филмске и позоришне пу
блике дао је и аутор овог саопштења.
Ако, пак, ствар на интелектуалном пољу посматрамо од
стране оних којих се култура у било ком виду највише и ти
че, дакле, публике, задовољства је, такође, врло мало. Истра
живања Завода за проучавање културног развитка из по
следњих неколико година показују малу заинтересованост
свих друштвених слојева, посебно младих, и за тзв. сценску
уметност, и за музичке манифестације, и за књижевност. Ре
зултати ових истраживања су доступни, па их овде не тре
ба посебно наводити, али зато неке карактеристичне оцене
ове ситуације треба имати у виду. Тако, на пример, Станко
Црнобрња, пишући о генерацији 1994. године, дакле они
ма који ове године пуне или су напунили 19 година, каже
следеће: Током целог њиховог живота (бар за ових непуних
20 година – М. Н.), на јавној сцени Србије, присутна је Је
лена Карлеуша. Одрасли у ружичастом кључу, знатно те
же праве разлику између културе и некултуре.47 Он за ову
генерацију додаје да је најплеменскија од свих савремених
генерација, позивајући се на Маклуана, а имајући у виду да
она своје вести тражи на Јутјубу. Познати књижевник и пре
водилац, Зоран Живковић, уз то и професор креативног пи
сања на Филолошком факултету у Београду, изјавио је да је
процес дебилизације коме смо изложени много ефикаснији
од било каквих санкција или ратних дејстава.
На било ком елементу интелектуалног поља да се задржи
мо, наићи ћемо на неку врсту културне ерозије. Награде у
култури, којих је врло много, можда су чак најилустратив
нији пример како је принцип културне легитимности на
рушен у прилично великом броју случајева. Неки уметни
ци, сликари, књижевници и други, почели су и да враћају
награде. Недавно, то је учинио песник Милош Јанковић, а
нешто раније познати књижевник Милисав Савић. Награду
је вратио и ликовни уметник Драгољуб Раша Теодосијевић.
Па ипак, највише је одјекнуло враћање НИН-ове награде за
роман, када је то још 1972. године учинио Данило Киш. Он
је тада изразио бојазан да књижевне награде неће спречити
47 Црнобрња, С. (6. октобар 2012) Генерација 1994 – култура, уметност,
наука, Политика.
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усамљеничку и случајну судбину награђене књиге, која ће
свакако живети у осами, прогутана стравичном тишином,
изазваном механизмом тржишта и индиферентности.48 Како
пророчки те речи одјекују баш данас.
Могло би још много тога да се набраја на интелектуалном
пољу што је дисфункционално, али остаје оно кључно пи
тање: шта транзиција значи за културу и како се овај процес
тумачи од креатора културне политике, а како на транзицију
реагују главни актери – делови разноврсне публике? Кул
тура, у свим својим аспектима, коштала је, кошта и кошта
ће, само се поставља питање ко коме подноси рачуне за на
плату. Многи се сећају бесплатног лесковачког позоришта
– племенита идеја књижевника Цветковића – позоришне
комуне у Београду, у оквиру које су се откупљивале карте
за чланове великих привредних предузећа (постоји истра
живање др Вере Икономове из Завода о том феномену) и
сличних покушаја да се овај вид културе приближи и учини
доступним што ширем кругу публике односно да се привуче
тзв. непублика (израз је једног француског посленика из 70тих година 20. века). Илузорно је, међутим, било очекивати
масовни одзив на овакве позиве само зато што су улазнице
биле бесплатне. Без културне мотивације све је узалудно.
Дакле, ако је питање транзиције за културу питање ко ће да
плаћа трошкове издржавања установа културе, запослених у
њима, њихових програма, онда је то тако крупно питање да
не може да се препусти импровизацији. Лекција из Женеве,
ко хоће да је проучи и нешто из ње извуче, врло је употре
бљива и корисна баш за овај тренутак који проживљавамо.
Не може све на тржиште, али не може ни држава из свог
буџета, који се пуни доприносима из пореза грађана, да пла
ћа све рачуне. Рационална културна политика мора да уведе
ред, али јасним критеријумима. Опет једна кратка поука до
лази од човека који долази из средине где се зна ред у култу
ри. Денис Елтерс, независни кустос из Холандије, поводом
једне изложбе дизајна која је организована у Београду, дао
је интервју који је објављен под насловом „Похлепа није у
моди.”49 Овај интервју садржи две поруке: транзиција се де
шава у сваком делу света и на свим друштвеним пољима,
јер се показује да стари системи којима смо одувек веровали
више не важе (овде појам транзиције има много шире зна
чење од само економског – М. Н.), али, истовремено, истиче
се, не можемо живети у похлепи, морате сарађивати са дру
48 Димитријевић, М. (19. новембар 2012) Недопустивих 0,62 одсто за кул
туру – разговор са Душком Паунковићем, Политика
49 Димитријевић, М. (14. април 2013) Похлепа није у моди – интервју: Де
нис Елберс, независни кустос, Политика
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гима да бисте опстали. Нешто слично смо пренели и са се
минара у Женеви. Транзиција у култури, дакле, не подразу
мева прихватање неолибералног модела – ослободи се свега
некорисног. Карикатура Душана Петричића у „Политици”
сјајно илуструје овакав приступ. Према томе, ако транзици
ју схватимо као прегруписавање актера на интелектуалном
пољу и нову поделу улога, онда она може да донесе много
добра култури, а пре свега да подржи и ојача свест о ствар
ном значају културе за свако друштво.
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CULTURE OF SERBIA AT THE CROSSROADS OF 
THE 20TH AND 21ST CENTURIES – 
UNFINISHED MODEL
Abstract
This piece was based on a research, conducted by the Centre for Study in
Cultural Development at the end of 1989, of the contents and messages
from a big conference held in the same year in Geneva, and on the
reactions of the cultural public to the state of culture here and now. Some
of the interviews were used from the research titled Future Cultural
Needs and New Models of Culture Organization (Kulturne potrebe u
budućnosti i novi modeli organizovanosti kulture) commissioned by the
Committee for the third millennium of the Serbian Academy of Science
and Arts, conducted with the representatives of cultural public, authors
of culture columns in the print and electronic media and members of the
so-called representative public: university professors, writers, architects
etc. The international conference in Geneva called Pact for Future
– Factors to Synthesis of the Economy, Culture and Communication
offered a completely new approach to balancing these three important
social fields. Finally, in an analysis of the print media in the last six
months in regard to the rising discontent not only of the artists and
professionals, we have tried to detect the opinions of the cultural public
as well as their views on the causes of such unsatisfactory state of
affairs. A combination of all this is viewed within the intellectual field
concept which, being part of the global social space tends to function
as a symbolic space. Incompleteness of culture models is reflected in
the lack of a cleaner model that could have prevailed, in which remains
of the old model would not be cause of conflict and in which a balance
would be achieved among state interventions, free market and main
self-organized stakeholders in the intellectual field.
Key words: cultural needs, intellectual field, cultural public,
organization of culture, synthesis of social fields
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ОБИМ ПОЈМА КУЛТУРЕ И
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
Сажетак: Аутор отвара један аспект проблема дефинисања пој
ма културе – његов значај за конципирање културне политике, и
следеће теме: 1. становиште: технолошка глобализација – при
вредна и законодавна интеграција – културна комуникација; 2. не
ки моменти историје ужега и ширега дефинисања и законске ин
струментализације појма културе; 3. случај Србије; 4. предности
и недостаци теоријске и законодавне употребе ужега и ширега
појам културе, и прагматично препоручивање ужега појма; 5. кул
тура као скуп симболичких форми и пракси, и смисаоно и вредно
сно оријентисање у свету и животу.
Кључне речи: цивилизација, култура, идентитет-разлика,
културна политика, смисао

Испитивање појма „култура” у овоме раду није првенствено
расправа академскога типа, тј. теоријски мотивисано одре
ђивање садржаја и обима једнога старог, непрегледно много
пута дефинисанога, али и даље отворенога појма. (Зато ће
и изостати, иначе самоме проблему инхерентно, детаљни
је разматрање теоријских екстраполација опредељивања за
ужи или шири појам културе.) То се испитивање тиче мо
гућих практично-политичких консеквенција програмскога,
експлицитног или имплицитног, прихватања једнога, мање
или више одређенога или неодређенога, појма културе и ње
говог уграђивања у законска и подзаконска акта, тј. тиче се,
у крајњој линији, проблема финансирања културе, органи
зације културних делатности, опстанка и развоја институ
ција културе, коначно – културнога бића једнога друштва, у
овоме случају – србијанскога.
Другим речима, главни мотив овде је атеоријски, а теориј
ски моменти разматрају се само због његових вероватних
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практичних импликација и консеквенција. Прво атеоријско
питање гласи: Да ли се овде, у Србији, могу прибавити или
одвојити већа средства за финансирање културе? Друго пи
тање: Да ли се одвојена и прибављена средства, коликогод
да их има, могу поуздано усмерити према култури и кул
турним вредностима, а не према псеудо-култури? Треће пи
тање: Да ли се у оваквим условима могу, и на који начин,
очувати и промовисати културни идентитети, тј. културни
диверситет?
Ова питања претпостављају некакав, експлицитно или им
плицитно одређени појам културе и културних вредности,
а такође и одређивање услова под којима (националне) кул
турне посебности могу бити очуване и афирмисане као на
челно универзално важеће.
1. Познато је да одговори на горња питања нису независни
од теоријско-методолошкога али и идеолошкога и културноисторијскога оквира у којем се крећу они који питају и који
на питања покушавају да дају прихватљиве одговоре. Стога
ја, најпре, омеђавам своје становиште.
1.1. Становиште у погледу односа глобалнога, регионалнога
и аутентичнога, у овоме раду, и не само у овоме, предста
вљам следећом троставном схемом:
Технолошка глобализација – присутна, текућа, неизбежна и
неопходна за цивилизацијски опстанак и развој; привредна
и законодавна интеграција – започета, пожељна и неопход
на за опстанак и развој у конкретним друштвено-историј
ским, економским и политичким околностима; културна ко
муникација – увек више или, нажалост, мање присутна, увек
пожељна, и неопходна за очување културних идентитета и
опстанак културнога диверситета у узајамноме упознава
њу и обогаћивању, тј. нужна за препознатљиви опстанак у
повести.1
Трећи став ове схеме означава становиште одбране и очу
вања културних различитости као једног од најдрагоцени
јих богатстава људскога света (у условима културнога ни
велисања, културне хомогенизације и замаха тзв. „културе
света”), што је могуће у сусрету и дијалогу различитих ет
1 С обзиром на то да се појам идентитета, у условима постављања захте
ва за очувањем реално постојећег и угроженога културног диверситета,
мора користити у множини, јер би једнина, парадоксално, противречила
захтеву за очувањем сопственог идентитета, ваља додати да замењива
ње емфатичнога и често идеолошки оптерећенога појма „идентитета“
наводно лежерним и аидеолошким појмом „разлике” (différence) води
истом резултату, тј. излази на исто, јер је реч о двема странама истога
феномена: идентитети су ентитети који се међусобно разликују.    
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ничких, националних, конфесионалних, регионалних итд.
култура.2 Труизам је ако кажемо да једна култура – да би мо
гла ући у културну комуникацију и размену, и да би предста
вљала значајан чинилац те комуникације – мора, пре свега,
бити сама изграђена, уобличена, вредна и институционално
способна за општење и размену. Савремена друштва обез
беђују тај процес, између осталог, доношењем прикладних
законских аката, увођењем посебних министарстава култу
ре или „покривањем” овога подручја у опсегу надлежности
других, блиских министарстава, конципирањем и реализа
цијом одговарајуће културне политике и прикладним фи
нансирањем из различитих извора.
Искуства и мишљења стручне а и шире јавности показују
да је Република Србија запоставила све назначене нивое и
механизме овог процеса, правдајући, ако уопште, очиглед
ни културни крах последицама економске кризе и финан
сијских понора. При свему томе, они исти политичари који
на овај начин занемарују културу, не престају да брбљају и
галаме о питањима националнога и културног идентитета,
и о значају њиховога очувања и међународне промоције, не
би ли се легитимисали као чувари националног, већ прилич
но утрнулог, пламена. Но, има мишљења да се чак и у овако
тешким, неизвесним и непредвидивим транзицијским то
ковима понешто ипак може учинити за „културу” – бољом,
смисленијом и подстицајнијом расподелом постојећих фи
нансијских ресурса и брижљивијом организацијом како ин
ституционализованих тако и алтернативних форми културе.
1.2. Своје становиште у погледу могућега и пожељнога мо
дела културне политике, у оваквој Србији, омеђавам на сле
дећи начин. Будући да је државни модел показао све своје
слабости, а да се катастрофални исходи евентуалне приме
не либералног модела у оваквим условима могу јасно на
слутити, остаје могућност залагања за један мешовити мо
дел културне политике, и то онај у којем савети за културу
играју доиста саветодавну улогу, а одлуке о финансирању
доноси власт (законодавна и извршна), али на предлоге са
ветâ. Очекивати више од тога, данас у Србији – нереално је.
Власт неће испустити из руку буџетски новац, којим стиму
лише и јавну промоцију сопствене идеолошке и политичке
позиције.

2 Залагање за очување културног диверситета санкционисано је важним
документима Унеска (UNESCO -  Universal Declaration on Cultural Di
versity, 2 November 2001), Савета Европе, Европске уније односно
Европске комисије..
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Уз то, сматрам да је израда стратегије развоја културе, у про
тивречним и „турбулентним околностима”, и у спору око
„националнога” и „светскога”, „елитнога” и „популарнога”,
такође неизвестан и, највероватније, такође залудан посао,
те да је можда боље радити на једноме привременом програ
му очувања већ скоро урушених и каквога-таквога унапре
ђивања још увек живих културних институција и програма –
до бољих времена. Надати се нечему вишем, данас у Србији
– помало је и наивно. Средње решење јесте израда стратеги
је културнога развитка у којој је једно поглавље посвећено
поменутој ургентној културно-политичкој „медицини”.
2. У том контексту, ја се овде бавим проблемом дефинисања,
или, напросто, прећутним прихватањем и применом једнога
претпостављеног појма културе, који се углавном препозна
је у лицитирању инстанција и елемената његовога садржаја
(циљеви, интереси, делатности, институције, актери, про
грами...). Дакле, између многих питања дефинисања појма
културе, ја ћу се задржати само на проблему прихватања
ширег или ужег појма културе, из дуге традиције и шаро
лике садашњости његовог одређивања, и то назначавањем
главних момената проблематике, без детаљног задржавања
на углавном познатим местима из теорије и праксе. Разуме
се, овакво ограничавање проблематике помало је вештачко,
јер се она нужно преплиће са скоро свим аспектима култур
ног живота једнога друштва, окруженог и, мање или више,
прожетога животом других друштава и њихових заједница.
Погледајмо, најпре, неке карактеристичне моменте историје
и садашњега стања одређивања појма културе.
2.1. У својој књизи о културној историји, Питер Берк (Bur
ke) сачинио је сасвим кратак преглед еволуције појма култу
ре – од „високе културе” у правцу проширивања укључива
њем „ниске” односно популарне културе, те укључивањем
– поред изворних форми уметности и науке – још и њихових
популарних еквивалената, све до „последње генерације”,
када је ова реч   „почела да се примењује на широк спек
тар артефаката (слике, алати, куће итд.) и пракси (разговор,
читање, игре)”. Он, штавише, показује да то и није некаква
нова употреба овога термина, и да се може препознати још
код Едварда Тејлора (Taylor), који је 1871. године културу
дефинисао у „широком етнографском смислу” (тако да обу
хвата „знање, ставове, уметност, поуке, право, обичаје и све
друге способности или навике које је човек стекао као члан
друштва“); па потом код Малиновског (Malinowski), који је
1931. под широки појам културе сместио „наслеђене арте
факте, добра, техничке процесе, идеје, навике и вредности”;
најзад, код Т. С. Елиота (Eliot), који је 1948. у културу укљу
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чио, духовито и скоро шеретски, и Велики дерби, пикадо,
нарочито справљени купус и цвеклу, готичке цркве из 19.
века, музику Едварда Елгара (Elgar) итд.3 Берк закључује да
је широко одређење појма културе проистекло из антропо
лошког бављења свакодневицом и друштвима неразуђене
поделе рада, те да су ово „антрополошко схватање културни
историчари – и други чланови њихове дисциплине – усво
јили (су) у последњој генерацији, добу ‘историјске антропо
логије’ и ‘нове културне историје’ ”.4
2.2. У књизи Културна политика: кратак водич, приручни
ку за актере културне политике израђеном по смерницама и
искуствима Савета Европе, Сајмон Манди (Mandy) говори
о задацима влада у области културне политике, политичким
циљевима и образовним задацима, а спровођење културне
политике види у области очувања баштине, туризма, кул
турне индустрије, медија, у области институција музеја, би
блиотека и архива, и посебно обрађује поље визуалне умет
ности и књижевности, те поље извођачких уметности, а не
заборавља ни значај очувања језичке разноликости. Иначе,
на самом почетку, где одређује становиште, каже да култу
ра, схваћена и у широком и у ужем смислу, „буја на тензији
коју производе политичке и друштвене промене“; а култура
„схваћена широко” јесте „превазилажење свега што дефини
ше нашу слику о себи самима“, док је „у нешто ужој дефи
ницији” култура „место за похрањивање наше експресије”.5
Оно широко одређење, премда прилично нејасно, упућује
на антрополошки појам културе као специфичне разлике
човека,  а оно уже заправо и није толико уско, јер је подруч
је људске експресије непрегледно. Ипак, све и када говори
о културној политици, са широким појмом културе, Манди
се – на кључним и критичним местима – позива на умет
ност, као најосетљивију, парадигматичну, оријентациону и
3 Проширивања појма културе, ако не заврше у изједначавању са појмом
друштва, треба да имају у виду да многе људске свакодневне делатно
сти на својим врхунцима могу достићи естетски ниво који их сврстава
у корпус уметности. То нас приближава шилеровскоме појму „естетске
културе”, али и питању о могућим последицама оваквог проширивања
појма уметности у једној културној политици. Појам „естетске културе”,
који би могао заменити појам „цивилизације”, и приближити појмове
„високе” и „свакидашње” културе, добија данас на значају као даље кул
тивисање чулности и нагонске сфере, те посебно као култура чулности,
култура естетског (дакле, и еротскога), у информатичко-медијски ане
стетско-анестезирајућој цивилизацији. О појму „естетске културе”, ви
ди: Жунић, Д. (2007) Естетика – теорија естетске културе, Теме, бр. 3,
Ниш: Универзитет у Нишу.
4 Берк, П. (2010) Основи културне историје, Београд: Clio, стр. 39-40.
5 Манди, С. (2002) Културна политика: кратак водич, Нови Сад: Vеga
media, стр. 11.
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симболички средишњу делатност. На пример, када је реч о
пропитивању опстанка и критичко-субверзивној функцији
културе: „Уметници и интелектуалци [...] постоје зато да би
питали, дебатовали и, често, да би негирали прихваћени по
редак”;6 затим, када је реч о мери између традиционалнога
и авангарднога, популарнога и истраживачкога: „У ствар
ности, савремена уметност чини само мали део културне
политике. Међутим, она носи највећи терет јавне процене.
Она спречава културу да се исувише забрине над сопстве
ном прошлошћу и спречава је у задовољавању оне публике
која вапи за познатим више него за изазовним”;7 такође и ка
да се ради о односу националнога и интернационалнога, тј.
о интернационалноме промовисању националнога: „Умет
ност, која је најречитија онда када одише својим контекстом
и својим временом, највећи је амбасадор који је у стању да
се чује и преко националних граница, етничких граница, го
дишта и порекла, и то на начин који ниједан политички про
грам то није у стању”;8 најзад, у подсетнику за активисте,
у одељку о „политичким циљевима”, препоручује да се од
медијских кућа захтева „да раде за све укусе и интересе, јер
смо сви ми део неке мањине”, али, ту се не ради – како би
се могло очекивати – о промовисању и елитних и популар
них, и масовних и народних, и урбаних и руралних култура,
него о ономе што је уметност у ужем смислу, дакле, „висо
ка” уметност: медији треба да „имају отворен приступ пре
ма поезији, драми, плесу, опери, визуелним уметностима и
класичној музици – формама које имају велику али не увек и
масовну публику”.9 Могу се у овој књизи наћи и друга места
која потврђују централни значај уметности, или бар културе
у ужем смислу, у савременој културној политици.
2.3. Што се истраживања праксе тиче, дакле, и праксе кул
турне политике, искуства су различита, и углавном распо
дељена између модела либералне и државно-протективне
културне политике. Милена Драгићевић Шешић и Сањин
Драгојевић, у настојању да изнађу оптимални модел ме
наџмента уметности „у турбулентним околностима”, дакле,
у земљама у транзицији, заузимали су критичку дистанцу
према либералистичко-меркантилистичким компетитивним
стратегијама (чије дејство у кризним подручјима сматрају
„изразито деструктивним”), пледирајући за партнерство,
повезивање, сарадњу, за концепцију културне демократи
је, као подстицања продукције и партиципације мноштва
6 Исто, стр. 16.
7 Исто, стр. 19.
8 Исто, стр. 23.
9 Исто, стр. 97.
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појединаца и локалних група, и афирмисања мноштва
културних идентитета, а не само националнога културног
идентитета. Дакле, избегавајући англо-саксонски тржишни
модел, приближили су се неким европским искуствима и
покушајима (појединих држава, Савета Европе и Европске
уније), конкретним условима прилагођене и темперира
не културне политике, но, истина, увек у условима захте
ва за отварањем тржишта. Утолико, сматрају да „очување
локалне културне продукције представља битан сегмент за
реализацију политике културне разноликости”, али да тај
прокламовани циљ унеколико могу остварити само „земље
стабилног политичког и економског система“, чија културна
политика може одолети захтевима „либералног културног
тржишта”.10 Земље у транзицији остају немоћне пред нале
тима глобалне културне индустрије забаве.11
Понуђени „адаптивни менаџмент квалитета” (АМК), као
приступ ауторâ програмско-организационом и институцио
налном развоју културе, у којем се пре свега инсистира на
„чувању и развоју програмске изврсности”,12 представља
једну хвале вредну комбинацију принципа и стратегија, са
стратешким планом као „средишним инструментом”, са чи
тавим низом плаузибилних, организационих, развојних и
вредносно-критериолошких  постулата, са изоштреним слу
хом за затечене економске, политичке и културно-историј
ске различитости, особености, стања и процесе, и са опре
дељењем за културну демократију, тај понуђени приступ,
велим, држи се – по природи саме ствари, тј. менаџмента
– институција, организација и грана уметности (уосталом,
то је и поднасловом дефинисани „организацион
 и приступ”).
Стога се тематизовано подручје омеђава набрајањем тих
институција, организација и грана, па се и не поставља пи
тање дефинисања основнога појма, појма „уметности”, као
ни обухватнога појма „културе”. Овој концепцији културне
политике и менаџмента у уметности, како се испоставља,
међу главним „философијама деловања” најближи је „кул
10 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005) Менаџмент уметности
у турбулентним околностима: организациони приступ, Београд: Clio,
стр. 18.
11 Станка Јанева (Яанева), испитујући новији феномен играња појединих
регионално типичних и карактеристичних обреда за туристичку публи
ку, као вид очувања традиције и идентитетског представљања, указу
је на туристичко-маркетиншку трансфорамцију обичаја претвореног у
естетску игру, где етнографски значајна прошлост постаје роба у „трго
вини културном различитошћу” Яанева, С. (2011) От обред към игра:
представяне на традицията, у: Традиционална естетска култура: игра,
приредио Жунић, Д. (2011), Ниш: Центар за научна истраживања САНУ
и Универзитета у Нишу, стр. 110.
12 Драгићевић Шешић, М. нав. дело, стр. 189.
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турни функционализам”. Будући да се „културни мерканти
лизам” експлиците одбацује, због доказане деструктивно
сти у транзиционим друштвима, остаје  да се преиспита по
моме суду пребрзо одбацивање треће философије деловања
– малроовски ревидиранога „културног дифузионизма” (уз
практиковање културне демократије). Дакле, са моје тачке
гледишта, понуђени рационални приступ менаџменту у кул
тури и уметности, има у виду – додуше имплицитно – шири
појам културе,13 па би га ваљало искушати на нешто „кон
зервативнијем” моделу културе схваћене у ужем смислу,
али такође уз уважавање множине културних идентитета. К
томе, не треба губити из вида да врло значајна концепција
културне демократије пречесто коинцидира са интересима
културне индустрије.  
2.4. Овде ће бити, у најкраћем, изложени резултати једне
доиста мале анализе националних дефиниција културе из
Компендијума културних политика и трендова у Европи Са
вета Европе (Council of Europe 2013), мада тамо најчешће
нема званичних и експлицитних дефиниција, него се ради о
назначивању циљева, области, институција, актера... Није на
видику неко валидно и резултатски обећавајуће упоређивање
четрдесетак земаља и њихових одређења културе и културних
политика, због веома различитих економских, политичких,
културно-историјских, националних и конфесионалних
конкретних особености. Могу се упоређивати само
поједине земље, и то са свом методолошком обазривошћу.  
Дакле, могла би се уочити извесна превлађујућа тенденција
у имплицитноме одређивању појма културе, као основе
културне политике (уз гласну ограду да је ова раздеоба
често на ивици арбитрарности).
2.4.1. Ужу дефиницију појма културе, која, по правилу,
набраја институције културе (уметности), али не изоставља
помињање наслеђа (традиције), и очувања идентитета (нека
врста хуманистичке концепције културе) примењује можда
једна четвртина земаља.
2.4.2. Три четвртине земаља примењује неку варијанту ши
ре дефиниције културе (често према Universal Declaration
on Cultural Diversity), која претпоставља духовне, матери
јалне, интелектуалне и емоционалне аспекте, од уметности,
преко традиција и веровања, спорта и туризма, културне
индустрије, до начина живота и стваралаштва у најширем
смислу (нека врста социолошко-антрополошке концепције
13 У овој књизи се, већ по самоме наслову, ради о менаџменту уметности;
ипак, често се, по природи ствари, говори о култури, као ширем оквиру
уметности.
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културе), где се такође говори о очувању националнога кул
турног идентитета, али у веома широком смислу. Често се у
једној земљи култура одређује и у ужем и у ширем смислу,
или шира дефиниција полако замењује традиционалну ужу,
тако да се ту може говорити о растућој превласти ширег од
ређења (премда то не мора указивати и на стварни приори
тет у финансирању).
3. У Србији се један ужи и један шири појам културе мо
гу само посредно деривирати из Закона о култури (2009),
док се најшири појам користи у политичком, национално-
апологетском или национално-критичком жаргону. Тај нај
шири појам користи се и у истраживањима културе.14 Са
свим је разумљиво да у истраживању културних навика, по
треба и укуса ваља „ухватити” и „снимити” најшире поље
културе. Но, када је у питању конципирање културне поли
тике, а ради финансирања, дакле, ради културнога утемеље
ња и изградње друштва и његове међународне промоције и
места у културној историји, или када се ради о стратегији
културнога развоја појединих градова, онда се – у условима
који су нам сада „досуђени” – мора држати до ужега појма
културе.15
У Закону о култури Републике Србије нема дефиници
је културе. После навођења „начела културнога развоја” и
„општег интереса у култури”, набрајају се „области култур
не делатности“. У последњем ставу тога члана Закона (чл.
8), каже се да се „уметничком делатношћу, у смислу овог
закона, сматрају [се] послови у областима из става 1. тач.
3-8. овог члана”, а то су: 3) књига и књижевност (стварала
штво, издаваштво, књижарство, преводилаштво); 4) музика
(стваралаштво, продукција, интерпретација); 5) ликовне и
примењене уметности, визуелне уметности и архитектура;
6) сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера,
балет и плес); 7) кинематографија и аудио-визуелно ствара
лаштво; 8) уметничка фотографија. Осим ових уметничких
14 У Компендијуму се помиње и истраживање П. Цветичанина о култур
ним потребама, навикама и укусума грађана Србије и Македоније:
Цветичанин, П. (2007) Културне потребе, навике и укус грађана Србије
и Македоније, Ниш: Одбор за грађанску иницијативу.
15 Уосталом, то се види из чињенице да када исти аутор, Предраг Цвети
чанин (са сарадницима), конципира стратегију културнога развоја јед
ног града, онда су у фокусу првенствено, као посебне области културе,
управо области и институције уметности, разуме се, уз заштиту башти
не: Цветичанин, П., и др. (2004) Прилози за дефинисање стратегије
културног развоја града Ниша од 2004. до 2010. године, Ниш: Извршни
одбор Скупштине града Ниша; Цветичанин, П., и др. (2012) Стратегија
културног развоја града Ниша 2012-2015, Ниш: Град Ниш; Цветичанин,
П.  (2012) Прилози за програм развоја културе општине Котор 20122016, Котор: Expeditio – центар за одрживи просторни развој.
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делатности, културном делатношћу сматрају се и послови
у следећим областима: 1) истраживање, заштита и кори
шћење културног наслеђа; 2) библиотечко-информационе
делатности; 9) дигитално стваралаштво и мултимедији; 10)
научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
11) остала музичка, говорна, артистичка, и сценска извође
ња културних програма.
У овоме набрајању отварају се бар три проблема: прво, на
учноистраживачке и едукационе делатности, без обзира што
се баве пољем културе, а вероватно и библиотечко-инфор
мационе делатности, припадају другоме министарству (про
свете, науке и технолошког развоја); друго, није јасно зашто
би дигитално стваралаштво и мултимедији били искључени
из области „уметничких делатности” (уметнички медији су
само – медији, било традиционални или најновији); треће, и
најважније: одредба: „остала музичка, говорна, артистичка,
и сценска извођења културних програма” отвара врата пот
пуном хаосу и произвољности у финансирању културе, јер
у таквој намерно „неодређеној одредби” – лежи опасна мо
гућност расипања новца на манифестације проблематичних
вредности. Ова могућнот отвара се додатно и спецификова
њем општег интереса у култури (чл. 6).
4. Предности и мане ужег и ширег појма културе могле су
се уочити још при раном подвајању на, поједностављено
речено, духовну односно материјалну културу, тј. на раз
ликовање појмова „културе” и „цивилизације” у немачкој
традицији.16
4.1. О томе се штошта може прочитати код Норберта Ели
јаса (Elias). Елијас каже да појмови „културе” и „цивилиза
ције” „потичу од људи и односе се на људе коjи припадаjу
истој традицији и налазе се у истој ситуацији”,17 и да се „ко
лективна историја [се] кристализовала у њима и нашла свој
одjек”. Дакле, имамо посла са енглеским и француским пој
мом „цивилизације”, као дистинктивним постигнућем екс
панзивнога Запада, и немачким разликовањем „цивилиза
ције” као неке општекорисне другоразредности и „културе”
као прворазреднога „својства неког народа”; појам „циви
лизације”, који се односи „на политичке економске, верске,
техничке, моралне и друштвене чињенице“, „донекле бри
16 О проблемима са дефинисањем ових појмова, а поготово са избегава
њем дефинисања, чак и код најугледнијих аутора, писао је Фернан Бро
дел (Braudel): Бродел, Ф. (1992) Списи о историји, Београд, Српска књи
жевна задруга.   
17 Елијас, Н. (2001) Процес цивилизације: социогенетичка и психогенетич
ка истраживања, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарни
ца Зорана Стојановића, стр. 58.
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ше националне разлике”, док немачки појам „културе”, који
се односи на интелектуалне, уметничке и верске датости“,
„истиче националне разлике и посебност група“.18
Овде би се можда и могао наћи део одговора на питање за
што, како се чини, многи припадници српске нације и култу
ре радије пристају уз немачки појам „културе”: „Док појам
‘цивилизације’ има функцију да изрази сталне експанзиони
стичке тежње колонизаторских група и нација, појам ‘кул
тура’ одражава самосвест нације која мора непрестано да
тражи и учвршћује своје политичке и духовне ‘границе’, да
се стално пита у чему се састоји њен специфични карактер.
Усмерење немачког појма ‘култура’, тежња ка постављању
границе, наглашавању и стварању разлика између група, од
говара управо овом историјском процесу. Французи и Ен
глези већ одавно не постављају себи питање о томе шта је
истински енглески или истински француски карактер”.19
Већ из ових одређења могу се наговестити главне предно
сти и мане опредељивања за један или други појам: „цивил
зација” јесте оно што обезбеђује раст човечанства, али и
доминацију колонизаторског Запада, док „култура” истиче
особености појединих нација и њихових националних бића,
па дакле и толико пожељни диверситет култура, али отвара
и могућност самосагледавања у категоријама „особености“,
„аутентичности”, „изузетности”, „изабраности”.
4.2. Културолози, социолози и философи културе не пропу
штају да истакну ове могућности.
4.2.1. Сретен Петровић сматра да англосаксонски колони
заторски импулс неизбежно води разликовању „цивилизо
ваних” и „дивљих”, „просвећених” и „непросвећених”, са
узурпираним правом, наводно супериорних првих, тј. За
пада, на рационалистичко „цивилзовање” наводно инфери
орних других, тј. Југа и Истока. Са друге стране, немачки
појам „културе” истиче оригиналност и аутохтоност поједи
них, непоновљивих култура, национални патриотизам, али
и партикуларизам, а у овоме посебном случају и квалита
тивну доминацију немачкога духа и културе, ирационали
стички национализам, нацизам и расизам.20
4.2.2. У кратком прегледном, али веома прегнантном и опо
мињућем тексту „Култура као друштвено опасан појам”,
Срђан Врцан, полазећи од главних момената историје вели
18 Исто, стр. 56-57.
19 Исто, стр. 57.
20 Петровић, С. (2005) Културологија, Београд: Чигоја штампа – Лела, стр.
9-11.
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ких расправа и спорова око појма културе, скреће пажњу на
савремене моменте спора, започетог седамдесетих година
прошлог века везивањем органицистички и фаталистич
ки схваћене културе за идентитете, чиме она постаје ору
ђе супротстављања и легитимисања одређених политичких
идеологија и акција, попут појма „расе”. Закорачило се у
доба афирмисања непоновљивих, изолованих и начелно ме
ђусобно неразумљивих и некомуникабилних идентитета, у
културни релативизам у којем се властита територијализо
вана култура схвата као супериорна, у доба „идентитетске
борбе” (израз Чарлса Тејлора, Taylor), идентитетски засно
ване политике укључивања и искључивања, симболичког
разликовања и – убијања. Уз релевантан преглед кључних
теоријских чинова ове драме дефинисања, Врцан не про
пушта прилику да се директно осврне на њену савремену
балканску поставку, упозорава да „национална култура као
дистинктивни пакет начина живота нужно тражи и заштит
нички кров националне државе која мора промовирати на
ционалну културу и јамчити њезин монопол“, и закључује
да дефинисање културе, када се непосредно претаче у одго
варајуће политичко деловање и служи као подлога његовога
легитимитета, „престаје бити безазлена појмовна игра”.21
4.3.1. Општа је, и вишедеценијска, теоријска и практична
тенденција напуштања ужег појма културе и фаворизовања
ширег и најширег појма. Та се тенденција заснива на тех
нолошком расту човечанства, на медијски посредованим
формама „културе света”, на концепцији „културне демо
кратије”, резултатима утицајних „студија културе”, као и на
захтевима културне индустрије, итд. Опасности ове концеп
ције јесу у колонизаторској ароганцији и наметању „циви
лизовања”, те у културној унификацији. Предности се могу
видети у културној комуникацији без граница и у превлада
вању партикуларности и културног аутизма.
Имајући у виду теоријске замке и историјска искуства, ја
ћу покушати да скицирам само неке од могућих последица
опредељивања за шири односно ужи појам културе у кул
турној политици Републике Србије, која сигурно не би мо
гла имати колонизаторске и, у том смислу, цивилизаторске
амбиције (мада понекоме и то пада на памет), али би могла,
и те како, пасти у занос идентитетске самољубивости (што
је многима већ помутило памет).
Наш скок из не претерано високе култивисаности, тј. ви
соке и широке партиципације у елитној култури, равно у
21 Врцан, С. (2001) Култура као друштвено опасан појам, Реч бр. 61/7, март
2001. 12. 02. 2013, http://www.b92.net/casopis_rec/61.7/pdf/105-112.pdf
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културну индустрију, културни туризам и сл., учинио је да
се ослободе и простор и време за доминацију шунда. Осим
тога, као што сам већ напоменуо, законско санкционисање
„осталих [...] извођења културних програма” може, прем
да не мора, одшкринути врата политичком волунтаризму,
бахатости и примитивизму. Наиме, Србија још увек нема,
нити ће у догледно време имати, у тој мери просвећене и
култивисане политичаре да би себи могла дозволити луксуз
препуштања културне политике и доношења важних одлука
њиховим проблематичним укусима. Уграђивањем широког
појма културе у законска акта не можете више зауставити
функционере (од премијера, преко министара, до регионал
них, градских, општинских, локалних политичких моћника)
у циничној и обесној навади да од својих културних префе
ренција праве културну политику. Јер, начела афирмисања
локалних културних вредности у ширем смислу, локалних
културних особености, водиће и даље буџетском финанси
рању разних „гуча” и, да будем праведан, „егзитâ” (овде се
не ради о вредносном изједначавању, већ само о институци
оналном класификовању), као и других иначе профитабил
них „идентитетских” манифестација, локалних амблемат
ских роштиљијада, купусијада, сланинијада, бурегџијада...
Волео бих да је на овим вашарима, и уз иначе изванредни
„свадбарски купус”, Т. С. Елиот могао проверити важење и
далекосежне консеквенције своје all inclusive културологије
„купуса сеченог на комаде” и „цвекле у сирћету”.22 Некул
тивисаном функционеру не може се оставити одлука о томе
шта је култура, и да ли су позорипта, музеји и симфонијски
оркестри само наслеђени терет који треба гурнути на тржи
ште, односно великодушно „намирити” јадним и бедним па
рама за више него скромне плате и, ако је среће, део матери
јалних трошкова. Најзад, недовољно прецизним дефиниса
њем културе, у ужем смислу, не могу се ваљано усмеравати
ни ташти, или порески мотивисани, спонзори и донатори,
па чак ни финансијски заинтересовани партнери. Не бих
имао ништа против профитног деловања у култури, али под
немогућим условом да значајан део профита остане управо
култури, а не надобудном улагачу, и, наравно, под такође не
могућим условом да тај „продуцент” не буде истовремено и
22 Пишући о неразмрсивој спрези културе и религије, Елиот жели да упра
во „са тачке гледишта идентификације” подсети читаоца „колико је тога
обухваћено термином култура. Он укључује све карактеристичне актив
ности и интересовања једног народа: Дан годишњих коњских трка код
Епсома, Хенли регату, Кауз, Дванаести август, финале купа, трке паса,
билијар са чуњевима, таблу за пикадо, вензлидеил сир, кувани купус
исечен на комаде, цвеклу у сирћету, готске цркве деветнаестог века и
Елгарову музику. Читалац може саставити свој лични списак“, Елиот, Т.
С. (1995) Ка дефиницији културе, Ниш: Просвета, стр. 29.
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сценарист, редитељ, кустос и арбитер културних програма.
Не бих имао ништа против финансирања ни пројеката типа
„традиционална кухиња тога и тога” (или, „савремена ку
хиња...”), поготову ако та храна, њена супстанција, начин
справљања, време, место и начин узимања, имају не само
нутритивну него и симболичку димензију.23 Али, законодав
ним или стратегијско-политичким санкционисањем хране
као елемента културе у ширем смислу, само бисмо отворили
врата буџетском финансирању разних олимпијада ића и пи
ћа (понекад заиста изазовних), које су све одреда – профита
билне манифестације. А сасвим посебно поглавље морало
би се отворити за дискусију о питању финансирања матери
јално слуђених, културно скоро индиферентних и критерио
лошки деконцентрисаних „јавних сервиса”.
4.3.2. Опасности везивања за ужи појам културе леже у мо
гућој идентитетској некритичности, партикуларизму, неко
муникабилности и нетолерантности за другост и различи
тост. Могућа предност је у заштити културних разноврсно
сти под условом неговања њихове размене и комуникације.
Сужавање појма културе, поготову као идентитетске значке,
као што смо искусили, може бити извор озбиљних и чак
опасних културних, националних и политичких посрнућа.
Србија је, у овоме часу, на прагу још једне политичке „на
ционализације” културе, која је индиферентна према ствар
ним културним вредностима, што је, парадоксално, на дуже
стазе, сигуран пут у маргинализацију сопствене културе, а
тиме и нације. Јер, стварање културних вредности јесте нај
поузданији начин препоручивања свету и историји и препо
знатљивог опстанка у њима.
Аналитичар може приметити да, упркос глобалној тенден
цији прихватања ширег појма културе, законодавци често,
у невољи присилног издвајања све скромнијих средстава
за културу, прибегавају сужавању номинално деклариса
нога ширег појма културе таксативним набрајањем делат
ности и институција које ће финансирати, и заправо „зи
херашки” избегавају културно-политички ризик држањем
уз традиционално побројане уметничке делатности, чије
финансирање неће трпети критику. У суштини, то је један
крипто-аксиолошки проблем. Показује се да би, поред на
брајања ресорних делатности и области културе, у законски
акт требало уградити, на неки начин, макар имплицитно,
и извесне вредносне одредбе (чије би тумачење, у пракси,
23 Уосталом, исти артефакти, супстанције, чинови..., могу имати и своју
цивилизацијску и своју културну димензију (нпр. разна оруђа), тј. и тех
ничку и симболичку функцију, како у синхронијској полифункционал
ности, тако и у дијахронијској промени друштвених функција.
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представљало нерешиви проблем). Није чак довољно иста
ћи које су од наведених области уметничке, јер се тиме оне
само одвајају од истраживања, заштите и коришћења кул
турнога наслеђа, библиотечко-информационе делатности,
научно-истраживачке и едукативне делатности у култури
(али и од дигиталног стваралаштва и мултимедија),  најзад
и од „осталих музичких, говорних, артистичких и сценских
извођења културних програма” (вероватно се мисли на оно
што се у јавности назива „естрадом”). Наиме, у свима овим
делатностима и областима могуће је имати и уметност и
шунд, и културу као културну вредност и „културу” као оно
што само номинално припада домену културе. Шта онда
финансирати? И једно и друго, у начелу, или само вредно
сти? Проблем би био разрешен када би се унапред могло
знати шта ће од планираних програма бити и у резултату –
културна вредност. Будући да би такво накнадно награђива
ње квалитета и вредности значило крај традиционалних ин
ституција културе, финансирају се институције, које су само
формални гарант квалитета. Право решење проблема јесте у
финансирању квалификовано оцењених предложених про
грама, што би се могло очекивати од такозваних савета за
културу и њихових експертских и рецензентских тела, а не
од самих министарстава и њихових служби.
5. Имајући у виду све поменуте димензије проблема, и са
јасним увидом да би то заиста могло бити много више од
безазлене „појмовне игре”, залажем се – не из органици
стичких, већ из прагматичних разлога – за примену ужег
појма културе у законодавном регулисању културне поли
тике, те и политике финансирања. То опредељење нас води
према проблему вредности. Утолико ће се испоставити да
главно питање није питање идентитета него питање вредно
сти. Вредност ће, ако јесте и важи, сама разрешити проблем
препознавања особености и аутентичности културе из које
потиче.24 Универзално важење културних посебности могу
ће је само ако су те културне посебности доиста културне
вредности.
24 Дакле, не заговарам културни партикуларизам, који би био супротста
вљен цивилизацијском универзализму, већ партикуларност културне
обојености, културних нијанси и тонова, али, истовремено и универза
лизам њихових вредности. Јер, културне вредности јесу начелно уни
верзалне, без обзира да ли ће фактички имати универзално признање.
Као у случају делâ националне књижевности која постају део корпуса
светске књижевности. Можда то не важи на исти начин за партикулар
ност обичајâ, на пример, јер они имају друкчију културну функцију од
књижевности. Али, и обичаји могу постићи – будући да имају регионал
но или локално важење – универзалност разумевања њиховог локално
саморазумљивог смисла (а да и не говоримо о њиховој естетској димен
зији).
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Како законска акта не могу бити прошарана вредносним
критеријумима и судовима, јер они могу бити или неупотре
бљиве декларације о „врхунским вредностима” или сасвим
арбитрарне оцене, остаје да се, поред уобичајенога набра
јања културних делатности и институција, барем теоријски
отвори могућност изградње једног појма културе који не са
мо да претпоставља вредности већ истовремено и омогућава
преиспитивање наслеђених или наметнутих вредности и
псеудо-вредности. То културолошко питање онда више ни
је само питање философске аксиологије, већ и философије
образовања и, наравно, просветне политике. Јер, просветна
политика мора се заснивати на вредностима, и на разлико
вању вредности од не-вредности и псеудо-вредности, а то се
можда у највећој мери односи на културне вредности.
Утолико, ако под „цивилизацијом” разумемо укупност мате
ријалних, тј. опредмећених одговора човека на примарне и
изведене изазове опстанка у природној и друштвеној среди
ни (што претпоставља и димензију иновативности и напрет
ка), културу можемо одредити као скуп симболичких пракси
и симболичких форми којима човек осмишљава егистенци
ју и смисаоно се и вредносно оријентише у свету и живо
ту (што претпоставља креативност и диверситет). Наиме,
симболичко осмишљавање и смисаоно оријентисање нису
само одраз, рефлекс, или израз стварног живота људи, већ
представљају стваралачки конституенс људског света кул
тура. Као свет форми, култура није искључиво, попут циви
лизације, у хоризонту референцијалности значењâ и њихо
ве истинитости или неистинитости, већ укључује и начине
изражавања, композиционост, не-референцијалност и аутореференцијалност,25 па, без обавезе предметне везаности и
„вредности истине”, може – а посебно у делима уметности
– преиспитивати уграђене, понуђене и затечене појмове и
видове смисла, и она то чини на себи својствен начин и у
сопственом медију, а различитим бојама, тоновима и расве
тљавањима.
Када се култура одреди као склоп симболичких форми и
пракси којима човек осмишљава егзистенцију, тј. смисаоно
се и вредносно оријентише у свету и животу, одмах се мо
же поставити следеће питање: Није ли свако људско дела
ње у начелу смисаоно, те да ли онда свако спада у област
25 Ово разликовање „значења” и „смисла” у знатној се мери ослања на  по
знати Фрегеов (Frege) рад О смислу и значењу, Frege, G. (1892) Über Sinn
und Bedeutung, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF
100, 1892, S. 25-50, 01. 03. 2913, https://www.tuchemnitz.de/phil/english/
chairs/linguist/independent/kursmaterialien/logling/frege_sinnundbedeut.
pdf
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културе, чиме је „смисао” суштински не само у субјектив
ности него и у приватности? Ваља додати да се само у умет
ности (и у философији) разни смислови преиспитују, кон
струишу и деконструишу, да само уметност и философија
разарају бесмисао и указују нам на неразорени, владајући
бесмисао, који се издаје за смисао, као што ваља додати још
и то да уметност, за разлику од философије, тај високи за
датак обавља средствима која је чине свима доступном (ка
да испуне услов образованости укуса), и, штавише, тако да
нам разграђује стереотипе и предрасуде, дакле, да нам се
супротставља – причињавајући нам специфично задовољ
ство. Где то још има да ти се допада противник, и да волиш
онога који те „угрожава” у пријатној уљуљканости и у слат
ким културним навикама!
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The author focuses on one aspect of the problem in defining the concept
of culture – its importance for the conceiving of cultural policy, along
with the following topics: 1. A Viewpoint: technological globalization
– economic and legislative integration – cultural communication;
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СРПСКА КУЛТУРА У
ТРАНЗИЦИЈИ – НОВЕ
КОНТРАДИКЦИЈЕ
Сажетак: Три кључне транзицијске контрадикције културе у Ре
публици Србији (и српске културе) су: 1) конфузан однос између
државе и културе, 2) улога тржишта у култури, 3) политичка
инструментализација културе и проблем општег интереса у кул
тури и уметности. У првом делу се разматра променљив однос
државе и културе од 1990. до 2011. године. Држава и њена култур
на политика се критикује са антиетатистичких позиција али се
истовремено од ње очекује да унапреди развој културе. Слободно
тржиште као кључан појам транзиције није наишло на добар при
јем у српској култури. Нешто због кризе нешто због традиције,
државне подршке у култури и уметности. У другом делу се указује
на политичку употребу уметничког стваралаштва које је помог
нуто од стране државе. Критичка анализа ових појава суочава се
са дилемама демократије у култури при чему се поставља питање
општег националног интереса у овој области. У закључку се под
влачи очекивање наставка контрадикција у културној политици
Србије а не њихово разрешење.
Кључне речи: културна политика, држава, тржишно финанси
рање, политичка инструментализација уметности

Транзиција је појам који означава повратак бивших соција
листичких друштава у капиталистичку «породицу» Запад
не Европе. Прелазак из социјалистичког у капиталистички
систем подразумева слободно тржиште, приватизацију, тр
жиште рада и капитала, деетатизацију (десуверенизаци
ју). У том процесу уочавају се и велики проблеми који се
тешко решавају. Либерално-демократска држава још није
изградила своје институције а наслеђе социјалне државе
је дубоко. У таквим околностима појављује се пљачкашка
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приватизација, пораст незапослености, криминал, псеудоде
мократизација.
Уједначавање привредних и политичких система европских
држава, а што се именује као интеграција у Европску Уни
ју, не може да мимоиђе културу. Шта се догађа са култу
ром у транзиционим државама? На првом месту, културе
бивших социјалистичких држава се суочавају са продором
тржишних односа у овој области. Уместо државног буџета,
културне институције и ствараоци се обраћају спонзорима
или тржишним констелацијама. С друге стране, национал
не културе се све више отварају за друге културе и њихове
вредности. Какав ће степен и обима прожимања култура да
се оствари, ствар је конкретних актера у култури и уметно
сти. Међутим, чињеница је да се свака култура једним делом
ослања на националну традицију а другим делом се отвара
према другим националним и културним вредностима. То
значи да културна репродукција друштва мора да пође од
чувања и ширења националног „културног капитала” а ка
да задовољи примарне образовне потребе у језику, вери,
знањима, вредностима, традицији, образовању прихвата
у свој оквир иностране културне и сазнајне вредности. У
том погледу, концепт „јединство у различитости” може бити
прихватљив.
Када је реч о односу националне и неке друге (или других)
култура, онда треба имати у виду разлоге због којих је ова
прва значајнија од других: (1) национална  култура је теко
вина историјског наслеђа а не тренутни производ, (2) наци
онална  култура поседује одбрамбене механизме релативно
независне од институција (индивидуални избор), (3) разли
ке међу националним  културама само се допуњавају слич
ностима али је не мењају. Срасла са традицијом, култура се
тешко подвргава спољним променама. У Европи су разлике
у културама најсложеније. Још је Шпенглер тврдио да су на
ционалне културе препреке стварању „европског човека”.
Искуство Србије. Три кључне транзицијске контрадикције
културе у Републици Србији (и српске културе) су 1) кон
фузан однос државе и културе, 2) улога тржишта у култу
ри, 3) политичка инструментализација културе у контексту
општих интереса у култури. Ако 1990. годину, узмемо као
почетну годину транзиције, можемо да разликујемо њене
две фазе: 1) од 1990. до 2000. и од 2000. до 2012. У првој
фази, држава  СФРЈ се разбија, избијају национално-грађан
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ски ратови у Хрватској и БиХ, а 1999. године, Србију бом
бардује НАТО због Косова и Метохије.1
Неки истраживачи културне политике у Србији концентри
шу се на период од 1990. године. Њихова је тврдња да је од
1990 до 2000. године, постојало раздобље антитранзиције
са доласком Слободана Милошевића на власт. Културна по
литика је била у знаку национализма при чему се култура,
у том раздобљу, схватала као чувар националног идентите
та, а да су културне установе биле потчињене државно-оп
штинским властима, при чему се „заборављао” период од
1945. до 1990. године. Дисконтинуитет и одбрана национал
ног идентитета у условима самоизолације – основне су ка
рактеристике Милошевићеве културне политике. У њеном
средишту су укидање самоуправног система друштвеног
планирања и договарања који је у култури функционисао од
1975. године.2
Оваква оцена о културној политици у Србији од 1990. до
2000. године, није поткрепљена чињеницама. Оставимо по
страни неутемељени политички дискурс о Милошевићевом
режиму, поготову када је реч о односу неких европских вла
да према српском питању из тог раздобља. Тешко је разуме
ти, на пример, тврдњу да је Милошевић осудио Србију на
(само)изолацију у међународним културним токовима. Ако
погледамо чињеницама у очи лако ћемо констатовати да у
то време, Србија доноси правне прописе који омогућавају
приватно предузетништво у култури.
У Србији је још 1971. године донет Закон о самосталном
обављању уметничких делатности. По том закону десет
уметника могло је да оснује уметничко удружење, радну за
једницу са својством правног лица. Овај облик предузетни
штва користили су филмски радници и естрадни уметници.
Законом је омогућено и приватно предузетништво у изда
вачкој делатности. Аутор дела може да изда своју књигу на
коју има ауторска права.
А у време „Милошевићевог тоталитарног режима” од 1997.
(1990) до 2000. године донето је 12 закона о појединим кул
турним делатностима3 која је обухватила приватно преду
зетништво у дискографији, снимању видео касета, реклама,
пропаганде, итд.
1 Разбијање Југославије, уредио Ђурић Ж. (2012), Београд: Институт за
политичке студије
2 Ђукић Дојчиновић, В. (2003) Транзиционе културне политике, Београд:
Задужбина Андрејевић
3 Исто, стр. 82.
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Статус самозапослених уметника био је регулисан Законом
о самосталном обављању уметничке или друге делатно
сти у области културе („Службени гласник РС” бр. 39/93 и
42/98), на основу којег су уметници имали право на здрав
ствено, пензионо и инвалидско осигурање, плаћено од стра
не општине у којој су пријављени.
Слобода стваралаштва није била угрожена. Власт је имала
своју опозицију у парламенту и одређеним групама кул
турних стваралаца. Крајем 2001. године било је 183 НВО
у области културе (податак Геокултурне карте Србије) што
говори да су те организације основане и деловале у Мило
шевићевом режиму.
Овоме треба додати и чињеницу да ни у време санкција и
изолације Србија није прекидала међународне културне до
гађаје као што су БИТЕФ, БЕМУС, ФЕСТ, Октобарске су
срете писаца, Сајам књига. А остварена су вредна дела у
свим областима културе, уметности и науке.
Однос државе и културе у Републици Србији. Држава (си
стем поделе законодавне, извршне и судске власти) је то
ком већег дела свог постојања увек била значајан чинилац
културног и уметничког живота друштва. Једна од њених
основних функција је и културна. Овде нећемо улазити у
расправу колико је подстицала а колико ометала и спречава
ла културни живот током свог историјског развоја. Сигурно
је да се недемократска и демократска држава није једнако
односила према култури и уметности, а самим тим ни до
носиоци одлука о културној политици нису били бирани на
исти начин. Чињеница је да се држава „мешала” на разне на
чине у културни и уметнички живот, зато што су то и развој
на питања друштва. Њој су то омогућавали право на доно
шење закона, стварање институција, значајно финансирање
културног и уметничког стваралаштва – буџетски или путем
подршке културних пројеката. Како су култура и уметност
приватни „производи” јавног добра сваког друштва, држава
је у обавези да подржава облике стваралаштва који су „елит
ни” по свом карактеру али припадају националном фонду
културе. Отуда стара пракса да се институције културе и
уметници обраћају државним органима за материјалну и
правну подршку.
Културна политика и проблем одлучивања. У теоријским
истраживањима културе постоји сагласност око кључног
елемента културне политике: то је подручје усмеравања кул
турног живота једне заједнице са становишта одређених ци
љева и уз помоћ одговарајућих средстава. Шира разматрања
појма културне политике захтевају прецизирања значења
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културе (универзалистичко, социјално утемељење, наци
онални израз). Независно од дефиниције културе, усмера
вање културног постојања једне државе није остварив без
идеје о континуитету. По суду Карла Манхајма (Есеји о со
циологији културе), „ништа што се појавило у културном
процесу не може напросто ишчезнути већ у измењеном об
лику улази у касније структуре”. Отворено је питање у којој
мери идеју о континуитету  обликују  институције културе и
стваралачке личности.
Формулисање циљева културне политике мора да пође од
затеченог стања у култури, од аналитичког инвентарисања
културне ситуације. Број културних институција (библиоте
ка, издавача, позоришта, музеја, архива, кинематографије),
структура запослених у култури, просторни распоред кул
туре, остварења културних програма и пројеката само су
почетни кораци у конципирању културне политике. Зами
сао основних циљева представља други кључни елеменат
усмеравања културног развитка. Планови у култури садрже
приоритете културних потреба. У неким друштвеним при
ликама приоритет ће се дати државном интересу  у култури
а у другим општинским или појединим делатностима кул
туре (позориште, библиотека, филм, итд). Са тог станови
шта, не може се избећи питање начина прихватања култур
них програма и културних акција, као ни испитивање улоге
и оправданости културних установа, вредновање њиховог
рада, промену културних потреба али и владајућих механи
зама одлучивања.
Избор приоритета у културној политици, последица је си
стема одлучивања. Распон циљева креће се од чувања кул
турне прошлости, подстицања стваралаштва, развијање веза
са међународним културним организацијама, итд.
Остваривање циљева културне политике неодвојиво је од из
бора средстава за њихово остваривање. А средства су разно
лика: систем финансирања, законодавни прописи, идејно-
политичка оријентација дела и стваралаца, награђивање, из
бор кадрова, стручна истраживања. О средствима може да
се говори као о стимулативним (заштита, стипендије, награ
де, откуп) сузбијајућим (порези, законске забране, моралне
осуде).
Од дефинисаних циљева и изабраних средстава културна
политика може бити прагматска или елитистичка. Ствара
лачки део културе није елитизам у односу на функционални
или традиционални („освојена култура”) концепт културе.
Најчешће се елитна култура везује са ремек-делима културе.
Вредност културе одређују велике стваралачке личности,
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које се појављују ненадано и не могу се разумети као зајед
ничко достигнуће нације.
Кључно питање културне политике је идентификација су
бјекта одлучивања. Ко одлучује о културном развитку? По
стоје два нивоа одлучивања у култури: 1) одлучивање на ре
лацији држава - култура, 2) одлучивање у културним уста
новама (делокруг и садржај). Први ниво одлучивања нај
чешће припада личности културе која припада политичкој
партији на три нивоа: парламент, влада, политичка партија,  
други је ствар културног менаџера. И са становишта теорије
одлучивања и из перспективе праксе, одлуке у култури могу
се класификовати на три начина: правно-бирократско, демо
кратско, децизионостичко.
Свака одлука у култури мора да укључи део искуственог
увида у природу делатности и њен садржај. Знању о специ
фичности културног предмета треба додати и знање о ор
ганизацији делатности и политичко-правну норму. Идеје за
културну политику су неопходне будући да важећа решења
у култури нису трајна, а без нових идеја прети опасност да
кадровске, материјалне и финансијске могућности остану
неискоришћене.
Проблем одлучивања о култури у искуству Републике Срби
је појављује се тамо где се сусрећу и преплићу надлежности
општине, покрајине и републике. Посебно је флуидна ре
лација између Републике и Покрајине Војводине. Показује
се да је моћ и борба за што веће надлежности присутна и у
области културе. Децентрализовано одлучивање о култури,
с једне стране показује тенденцију да се преузме више над
лежности „с врха” а повећају општинске надлежности. Тако
децентрализација постаје централизација на нижем нивоу.
Разуме се, ниједан тип одлучивања не гарантује успешни
резултат. Отуда потреба за евалуацијом културне политике
Евалуација у култури има две функције: треба да унапре
ди квалитет одлучивања, као и да  побољша комуникацију
између оних који доносе одлуке и оних на које се одлуке
односе. Када је реч о културним програмима, метод евалу
ације служи да се прекине са културним програмима који
не остварују постављене циљеве, да се побољшају програ
ми који су у току реализације, да се побољшају програми
који су у припреми, да се унапреди способност управљања
културним установама.
После 2000. године, и промене власти (ДОС комбинаци
јом силе и легалности осваја власт) приоритети културне
политике су били: 1) деетатизација, 2) демократизација, 3)
децентрализација, 4) плурализам култура, 5) алтернативни
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извори финансирања, 6) усклађивање са законима ЕУ, 7) ус
постављање регионалне и међународне сарадње.4 Из овако
дефинисаних приоритета културне политике произлази ја
сна критика претходне улоге државе у култури Србије. Шта
је била алтернатива? Тржиште, отварање према ЕУ? Нешто
треће?
Десет година касније, оштрица критике уметничких ства
ралаца окренута је управо према држави. У једном испити
вању истакнутих стваралаца из разних делова културе, др
жава је оптужена за рђаво стање у овој области друштва.
Наводим неке оцене: Српска политичка класа и држава нема
много разумевања за културу. Култура се не помиње у поли
тичким кампањама. Нема друштвених промена без снажних
културних и образовних установа. Култура је државна оба
веза првог реда. Култура је остављена по страни препуште
на ентузијастима самих стваралаца. Нема или је недовољна
подршка култури од стране државе. Култура је на задњем
месту што се тиче односа, финансија, положаја.5
Како држава финансира културу? Културна политика др
жаве концептуализује се између два пола финансирања - 
буџета и тржишта (приватног предузетништва).
Све што се налази на подручју културе и уметности има сво
ју цену. Ствараоци користе своја ауторска права, добијају
хонораре за своја дела и јавне наступе, културна и уметнич
ка дела се откупљују од стране државе, привредних преду
зећа или љубитеља уметности. Публика плаћа своје умет
ничке и културне потребе, тако што купује књигу, улазницу
за позориште или филм. Па ипак, финансирање културе и
уметности је специфично и разликује се од других послов
них радњи. На тржишту роба, новца и радне снаге конку
ренција доводи до успеха једних и неуспеха других. Онај ко
више улаже него што добија пропада и утапа се у успешнију
фирму или нестаје са тржишта.
„Привреда” и финансије у култури су знатно другачији. Кул
турни производи нису профитабилни а публика није обаве
зна да задовољи своје културне потребе као што је то слу
чај са егзистенцијалним потребама. То је разлог што свака
модерна држава настоји да се „меша” у културу тако што
је помаже или одмаже. Већи или мањи терет финансирања
културе пада на државу и институције које она оснива.
4 Ђукић Дојчиновић, В. (2003) Транзиционе културне политике, Београд:
Задужбина Андрејевић; Стојковић, Б. (2004) Културна политика и кул
турна разноврсност Србије, Београд
5 Кога (шта) држава фаворизује у култури – анкета, (јул 2011) Политика,
Београд.
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Модерна држава посредством буџета финансира оне кул
турне институције које су од националног интереса и које
углавном чувају културно наслеђе. То су националне би
блиотеке, музеји, позоришта, опере, архиви, установе за за
штиту споменика културе. Разуме се, ове установе културе
не могу финансијски да опстану без материјалне помоћи из
државне касе. Држава није само влада и парламент, већ и
њена вертикална организација - покрајине, општине, локал
не заједнице - које такође утичу на  финансирање културе.
Неке друге делатности у култури и уметности могу у већој
мери да се ослоне на тржиште и његове законитости. Изда
вачке куће и филмске компаније, дискографске продукције
могу да рачунају на добит на тржишту. Успешне организа
ције у овим областима могу да рачунају на самофинансира
ње и у том случају буџетска помоћ није потребна. Штавише,
ове организације су добар порески обвезник.
Држава посредством буџета даје дотације и субвенције ор
ганизацијама и институцијама културе и уметности. Позна
то је да су трошкови позоришне представе, музејске постав
ке, куповине књига за националну библиотеку, високи тро
шкови и не могу се циљеви тих установа остварити уколико
их држава својим финансијама не помогне. Међутим, држа
ва користи и инструменте пореске политике да би утицала
на финансијске процесе у култури. Надлежно министарство
може да смањи или повећа пореску стопу некој делатности у
култури, да одобри повољне кредите и ниже каматне стопе.
То зависи од личности или власти које одређују културну
политику.
Организације у култури и уметности могу да се финанси
рају директно од корисника њихових дела и услуга и у том
случају они формирају своју цену на тржишту. Приватна
иницијатива на културном тржишту управо то значи - сваки
културни производ има своју цену - мала позоришна дружи
на, приватна издавачка кућа, ликовна галерија, дискограф
ска продукција, итд. Цена се формира на тржишту као и сва
ка друга цена. Циљ је приватне културне понуде да не буде у
мањку, да расходи не буду већи од прихода, а то значи да се
добије профит. Како доћи до профита ствар је о којој треба
да размишља менаџер у култури.
Институције у култури и уметности планирају приходе од
публике, од државе, од фондација и спонзора али и од дру
гих привредних делатности које су у блиском додиру са
културом - туризам, и тзв. индустрија културе. Туристичка
привреда може да се користи и за финансирање културних
објеката, дела, услуга, наступа уметника. Објекти из обла

242

ЗОРАН АВРАМОВИЋ
сти заштићених споменика културе могу се укључити у ту
ристичке понуде са одговарајућом ценом. Књиге, слике, ка
сете могу се продавати у туристичким центрима, уметнички
наступ такође се може наплатити.
Други вид финансијског повезивања је индустрија култу
ре или примењена уметност. Све што се ствара у култури и
уметности мора проћи кроз „индустријске руке”: штампа
ње књига, снимање плоча, музички инструмент, костими за
оперу и позориште, филмска индустрија. Повезивање са ин
дустријом која учествује у припреми дела културе, која омо
гућава материјално појављивање духа културе и уметности
такође је терен на коме се могу наћи финансијска средства
за културне пројекте. Потребно је пронаћи заједнички инте
рес између културе и тржишних интереса.  
Државу потискује приватно предузетништво у култури.
Пословање у култури подразумева продају културних про
извода али и ширење културне свести и знања о културним
чињеницама. Другим речима, примаран циљ пословања у
култури није толико бизнис, зарада, стицање новца, колико
унапређивање, стварање културних и уметничких дела и за
довољавања културно-уметничких потреба публике.
Појам предузетништва обухвата иницијативу, предузи
мљивост, стваралаштво, коришћење пословних информа
ција у пословном подухвату. Иновативност и склоност ка
прихватању ризика су две основне карактеристике преду
зетништва. То су пословни људи који стално трагају за по
словним успехом и самим тим покрећу промене. Основна
идеја грађанско-капиталистичког друштва темељи се на чо
веку који је заокупљен својим интересима које остварује на
тржишту, све више глобалном а све мање националном.
Предузетништво у култури подразумева ширење ресурса
(финансија) у циљу побољшања услова рада (зграда, опре
ма, плате) и остваривања уметничких циљева. Најпре треба
сагледати садашњи правни, фискални, економски и медиј
ски положај приватног предузетништва у култури. После
једне такве анализе мора се учинити снимак конкретне си
туације у приватном предузетништву културе у општини,
граду, покрајини, републици.
Унапређивање законских регулативних механизама зависи
и од развоја тржишних односа. Тржиште једнако важи и за
културу као и за друге делатности. Лукративност (профит)
је мотив приватног предузетништва и у култури, а остварује
се путем тржишта.
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Од првих облика приватног предузетништва у култури Ср
бије до данас, учињен је крупан развојни корак. Све се више
шири и све потпуније правно нормативизује. Транзиција у
култури је на прво место поставила приватизацију. Мора се
приметити да она није истоветна у привреди и култури и
уметности. Држава ће и даље остати власник водећих на
ционалних установа у култури (неће бити препуштени тр
жишту) али ће низ мањих установа културе бити привати
зовано уз ширење простора за стварање нових приватних
установа у култури.
Међутим, више нема дилеме да тржишно предузетништво у
култури фаворизује комерцијални успех у односу на високе
вредности културе. Овај тип предузетништва храни масов
ну (забавну) културу. Да ли је елитна култура препуштена
држави?
Овде није реч о промени статуса целокупне културе у одно
су на савремено друштво, већ о поремећају равнотеже изме
ђу културе забаве и културе духа (елитне културе). Тржиште
са својим  вредностима и институцијама погодује убрзаном
ширењу културе забаве. То је она култура која је утилитарно-
хедонистичка по својим карактеристикама, са снажном по
дршком електронских и штампаних медија.  Нема никакве
сумње да је култура забаве у офанзиви и да таквој култури
одговара човек који је примарно заокупљен својом зарадом.
Он је превише уморан да би се посветио култури духовног
напора, оној култури која тражи посвећеност и трагање. О
његовом смислу живота треба да одлучује профит-оријен
тација а не религија, уметност, идеологија, нација, држава.
Да ли је таквом човеку потребна елитна уметност и култу
ра, када је целокупна његова мисаона енергија усмерена на
материјални опстанак?
Политичка инструментализација културе и и општи инте
рес у култури. Не постоји само једна функција културе. Две
основне функције културе су практична (систем институ
ција) и духовна (систем потреба). У оквиру ових функција
можемо разликовати следеће: корист, задовољство, забава
(игра), идеолошка пропаганда (политика), самосврха (сврха
у себи), знање (истина, мудрост), вредност, катарза. Другим
речима, свако дело културе нечему служи, задовољава неку
функцију, односно потребу.
Национално и општеисторијско искуство показује да се
култура, уметност и образовање могу инструментализова
ти за разне циљеве. Питање је само за које. Овде ћемо да
размотримо појаве убацивања идеолошких и политичких
садржаја у уметничку форму да би се „бранила” као умет
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ничко постигнуће. Култура и уметност су, примера ради, у
функцији разобличавања „националног зла”. Они се, на тај
начин, самопредстављају као непроблематизовани део кул
туре друштва. Из ове уметничке праксе следи борба за ста
тусну позицију аутора, а потом се ствар подиже на ниво кул
туре и уметности као такве. Није ли ту реч о општем интере
су у култури? Шта је, заправо, општи интерес у култури? Ко
га дефинише? У Закону о култури (2009) у члану 3.  пише:
Република Србија стара се о остваривању општег интереса
у култури и о спровођењу културне политике као скупа ци
љева и мера подстицања културног развоја који се заснива
на следећим начелима:
1) слобода изражавања у културном и уметничком ствара
лаштву;
2) аутономија субјеката у култури;
3) отвореност и доступност културних садржаја јавности и
грађанима;
4) уважавање културних и демократских вредности европ
ске и националне традиције и разноликости културног из
раза;
5) интегрисање културног развоја у социо-економски и по
литички дугорочни развој демократског друштва;
6) демократичност културне политике;
7) равноправност субјеката у оснивању установа и других
правних лица у култури и равноправност у раду свих уста
нова и других субјеката у култури;
8) децентрализација у одлучивању, организовању и финан
сирању културних делатности;
9) подстицање културног и уметничког стваралаштва и очу
вање културног и историјског наслеђа;
10) подстицање одрживог развоја културне средине као ин
тегралног дела животне средине.
Оваква листа општих интереса у култури постаје проблем
када се доносиоци државних одлука у култури суоче са кон
кретним пројектима и програмима. Другим речима, про
блем у остваривању општег интереса у култури је онај скуп
стваралачких вредности који се на више или мање успели
начин политички и идеолошки инструментализује, а обраћа
се држави за финансијску подршку.
Погледајмо шта нам нуде неки уметнички „ствараоци” у
српској култури. Колико следе идеал естетског, а колико се
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предају хедонистичкој култури и политичкој инструмен
тализацији? Ружне слике нације су запљуснуле савремену
српску уметност. Чујемо одговор да је то живот. Па све је
живот, али није све уметност. Оно што је некада било умет
ност не мора да буде и данас. Хегеловска естетика сада се
јавља као чулно без идеје. А сутра, можда без чулног и без
идеје.
Ево неколико примера. Није мали број остварења у нови
јој српској кинематографији у којима се „естетизује” срп
ски брутализам и примитивизам. Међу њима има филмских
стваралаца са филмовима високе уметничке и друштвене
вредности али њихово окретање према деструктивној умет
ничкој критици српске нације, није успутно. На све ове по
јаве антисрпске семантике у српским филмовима скренуо је
пажњу јавности филмски критичар Миодраг Зарковић: „У
протеклој деценији послали смо у свет неколико дела која
неуверљиво, неистинито и острашћено показују да је срп
ски народ једно милитантно племе које не зна ништа друго
него да убија, пљачка, силује и отима”6.
У целој овој естетизацији српског брутализма, није од спо
редног значај ко финансира овакве филмове. Напротив. Др
жавним парама обавља се беспоштедна криминализација
и демонизација сопственог народа. Питање остаје отворе
но: да ли свако уметничко значење мора да ужива подршку  
оних који одлучују о културној политици?
Или, представа „Зоран Ђинђић” у Атељеу 212, године 2012.,
загребачког редитеља Оливера Фрљића. Представа почиње
сценом прања руку у бурету пуном крви на коме пише „но
вија српска историја”, а завршава повраћањем по српској
застави. Овај пропагандни перформанс треба повезати „са
више него видљивом патологијом наше позоришне сцене,
на којој, ових двадесет година, завидну улогу, ако не пре
овлађујућу, имају комади препуни псовки, опростачења и
вређања Срба те антисрпске пропаганде до нивоа постмо
дернистичке темпиране инструментализације дебилизма,
кретенизма и мазохизма. Број случајева представе те врсте,
заједно с нашим филмом (тзв. Српски филм и остали) пред
стављају довољан узорак више за психоаналитички третман
него за уобичајени критички третман”7.
Али оваква („патриотска”) критика се оспорава. Како? Лу
кавством. Користе се два аргумента. Први је да је позоришна
6 (2010) Снимај српски да те цео свет замрзи, Печат бр. 128, Београд
7 Брдар, М. (2012) Хроника разорене Троје, Крагујевац: Центар слободних
делатности
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представа фикција, да је сцена имагинарни простор. Умет
ност руши табуе па зашто би постојао табу државне заста
ве.8 Дакле, на једном месту уметност се схвата метафизич
ки, а на другом реалистички. А када се пљување по застави
у позоришној сцени прогласи рушењем табуа, на исти начин
може да се брани табу од рушења. Није дакле реч о неком
ванпозоришном судији који ће рећи ово може а ово не. Ради
се о праву на оспоравање са било ког становишта. Патриот
ска критика пљувања националне заставе у уметности леги
тимно је колико и право уметности да руши табуе. А исто
тако, право је критике да у томе открије идеолошку, поли
тичку, или неку другу инструментализацију уметности. (Уз
гред да подсетим на роман директора Народне библиотеке
Србије од 2000. до 2012. године, Сретена Угричића, Незнани
јунак, штампан латиницом у коме су само две речи написане
ћирилицом „Србија” и „Диктатор”. У роману се незнаном
богу жртвују српска држава и нација, традиција и култура.)
Разуме се, ова теза о идеолошко-политичкој инструмента
лизацији уметности и културе, увек изазива полемику. За
штитни знак за политичке и идеолошке садржаје је умет
ност, односно култура. Одбрана тврди да је то уметност, а не
скаредно приказивање стања нације. Добро. Али зашто би
тумачење које открива национално-деструктивна значења
било погрешно или недопустиво? Међутим, прави проблем
је у следећем: култура је слободни простор за уметничке
форме. Слобода уметничког стваралаштва је неупитна. Како
да се доносиоци државних одлука у култури одреде према
одређеним струјама у уметничком стваралаштву које идео
лошки и антинационално инструментализују уметност? Да
ли да буде „неутрална”, да се опредељује према неким стру
јама, да ускрати финансијску подршку таквим делима? То је
значајно питање за државну културну политику Републике
Србије јер држава треба да штити општи интерес у култури.
Питање за доносиоце државних одлука у култури је, да ли
је све што је пољу културе заслужује једнак третман или
државна власт у култури треба да даје предност оним про
јектима и програмима који не доводе у питање темељне
вредности националног постојања и елементарно достојан
ство грађана. Прво становиште не разуме природу и функ
ције државних одлука. У свакој држави, доносиоци одлука у
култури неким пројектима дају предност. Шта би у супрот
ном била културна политика демократски изабране владе?
У другом случају прети опасност да се пређе у рестриктив

8 Мандић Ригонат, Т. (27. јули 2012) Табу заставе, Политика
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ни (сузбијајући) а не подстицајни (стимулативни) концепт
културне политике.
Каква је улога државе у духовном и образовном животу на
ције? Као организовани систем јавне власти, културна по
литика државе треба да се заснива на општим интересима
у овим областима националног постојања и да у складу са
приоритетима финансијски помаже институције културе и
њихове програме. Буџетско финансирање културе треба да
се усмери на чување материјалног и нематеријалног наслеђа
као и на програме и дела од националног значаја.
Анализа рада Министарства културе у Влади Републике
Србије, треба да покаже која дела (програме) помаже и ка
ко се одлучује о расподели буџетских средстава. Разуме се,
нема свако Министарство културе исту културну политику
и та чињеница спречава генерализације у оцени њиховог ра
да. Али постоје одлуке које сигнализирају патриотски и на
ционално-дезинтегративни смер. Карактеристичан је при
мер oдбијања Министарства културе да помогне финанси
рање едиције „Десет векова српске књижевности” у издању
Матице српске. Комисија за финансирање капиталних дела
у области културе у 2010. години, комисија Министарства
културе, на чијем је челу био проф. др  Љубиша Рајић, до
нела је одлуку да не помогне овај значајан пројекат. У обра
зложењу стоји и следеће: „Последњих 10-15 година у кон
зервативним политичким круговима обновљени су захтеви
за прављење националних канона, посебно у књижевности.
Да ли канон треба да обухвати писце који пишу на српском
језику, који се казују Србима, оне које сматрамо Србима или
писце који пишу у Србији?”9
Овај део образложења говори сам по себи. Аргумент за од
бијање је политика „конзервативних кругова” која се везује
за националне вредности. Разлива се појам идентитета пи
тањима - шта је српско. А када се погледа која су дела до
била новац из касе Министарства, видећемо да су ту од 12
капиталних дела и Лексикон писаца Југославије, Едиција
100 словенских романа.
Како држава одлучује о националном интересу у култури?
Видимо: делегира одлучивање (arms lenth’s) на антипатри
отски опредељене ставове о националним вредностима.
О државном новцу одлучује неко ко припада национално-
дезинтегративној струји мишљења. Резултат је познат: др
жавним новцем се у 2010. години, финансира културна
9 Рајић, Љ. (28. 8. 2010) Није капитално све што сија златотиском, Поли
тика
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прошлост Југославије, а одбацује национални пројекат срп
ске књижевности. Докле ћемо да стигнемо са оваквом прак
сом културне политике – није питање за пророка. Свако са
здравим разумом о културним вредностима може да одгово
ри на то питање.
Закључак. Културна политика државе  у Републици Србији
налази се између наслеђа државне бриге за културу и тржи
шно-предузетничке регулације. Уметничка пракса у једном
широком луку показује да се уметничка дела политички ин
струментализују. Финансирање посредством тржишта има
у Србији одређена ограничења, пре свега у слабој матери
јалној основи друштва али и великој заинтересованости
за производе масовне културе. И даље су очи културних и
уметничких стваралаца усмерена на државу и њену касу.
Отворено је питање каква треба да буде културна полити
ка у условима стварања дела са изразито антинационалним
значењима. Далеко од забране, далеко од цензуре, али дале
ко и од одбацивања вредности националног самопоштова
ња. Проблем је што државна културна политика не може да
снажније утиче на културне потребе. У крајњој линији, од
говорност за кретања у култури пада на владајући концепт
културне политике државе у периоду транзиције.
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SERBIAN CULTURE IN TRANSITION – 
NEW CONTRADICTIONS
Abstract
Three key transition contradictions in the culture of the Republic of
Serbia (and Serbian culture) are: 1) a confusing relation between the
state and culture, 2) the role of the market in culture, and 3) political
instrumentalization of culture and the problem of general interest in
culture and art. The first part offers a study of the inconsistent relation
between the state and culture from 1990 to 2011. The state and its
cultural policy are criticized from an anti-étatiste standpoint. At the
same time the state is expected to enable cultural development. The
free market, as a key factor of transition, has not been well accepted
in the Serbian culture somewhat due to the crisis, somewhat due to
the traditional state support to culture and arts. The second part of the
text points to the political utilization of state supported art. Critical
analysis of these phenomena is faced with the dilemmas referring to
democracy in culture, where the issue of general national interest arises.
The conclusion offers expectations of a continuation of contradictions
in cultural policy of Serbia rather than their solving.
Key words: cultural policy, state, market-based financing, political
instrumentalization of art
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СТРАТЕШКЕ ДИЛЕМЕ
САВРЕМЕНЕ КУЛТУРНЕ
ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ –
КОЛИКО СМО ДАЛЕКО ОД
УРАВНОТЕЖЕНОГ
ДЕЛОВАЊА
Сажетак: Предмет рада су стратешке дилеме социјалног разво
ја које садрже значајан потенцијал да утичу на квалитет жи
вота грађана, па тиме и концептуализацију културне политике у
Србији, а ипак су током транзиционог периода остале изван јав
ног простора и јавних дебата: унутрашња-спољашња култура,
ендогени-егзогени ресурси, село-град и многе друге. Циљ истра
живања је да сагледа комплексност савремене културне полити
ке и анализира њене капацитете за демократизацију културног
система и укључивање сеоског становништва у културни живот.
Емпиријско истраживање засновано је на студији случаја адми
нистративног, индустријског и културног центра jужног Бана
та -  града Панчева и села на његовој територији који се може
сматрати репрезентативним примером усклађеног деловања
економске, просветне и културне политике чије су активности од
пресудног утицаја на квалитет живота грађана. Истраживање
показује резултате јавних практичних политика вођених почев од
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ране фазе индустријализације почетком 18. века, па све до данас,
а анализирајући њихове снаге и слабости, настоји да укаже на
правац деловања културне политике у будућности.
Кључне речи: стратешке дилеме, одрживи развој, уравнотеже
ње деловања, јавне практичне политике, сеоске заједнице, култур
но-образовне установе

Увод
Културна политика се у раду разуме као јавна практична
политика државних органа управе и парадржавних тела у
области културе чија је сврха да одговори на потребе и про
блеме друштва и посебних друштвених група, а демокра
тизација културног система – као способност доносилаца
одлука на локалном нивоу да кроз партиципацију у упра
вљању и одлучивању уравнотеже деловање проналажењем
осетљиве тачке равнотеже између бројних дихотомија. Сва
ка од њих репрезентује потребе и проблеме одређених дру
штвених група које, без разлике, имају подједнако право на
културу, и то како на њено стварање и коришћење, тако и на
учешће у процесу одлучивања о питањима која се односе на
свакодневни живот. Према дефиницији УНЕСКО-а, култу
ра се у раду схвата као комплекс духовних, материјалних,
интелектуалних и емоционалних особина које карактеришу
друштво или друштвену групу обухватајући не само умет
ност и писмо, већ и начин живота, људска права, вредносне
системе, традиције и веровања.

Унутрашња и спољашња култура
Прва у низу дилема повезана је са разумевањем значења
појма култура, а за потребе анализе ове стратешке дилеме,
ослонићемо се на теорију антрополога Едварда Сапира.1
Она дефинише праву -  унутрашњу културу која делује од
појединца ка циљевима разноликим креативним иниција
тивама „од доле на горе” (botom up) дa би се задовољили
стваралачки и емоционални пориви појединаца и култур
них група у хетерогеном друштву и, патворену – спољашњу
културу, као резултат тенденције уједноображавања и хомо
генизације која се развија наметањем одређеног културног
модела „од горе на доле” (top down).
Према Сапиру, права култура је унутрашња и делује од по
јединца ка циљевима. Она не мора бити ни висока ни ни
ска – већ је само инхерентно хармонична, уравнотежена и
1 Сапир, Е. (1974) Огледи из културне антропологије, (превео Спасић, А.
И.), Београд: Бигз
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самозадовољавајућа. Представља израз „богато уразноличе
ног”, а ипак некако јединственог и доследног става према
животу са којег се смисао сваког појединог елемента циви
лизације сагледа у његовој вези са свим другим елементима.
Права култура је, идеално узев, култура у којој ништа није
лишено духовног смисла, у којој ниједан важан део општег
делања не носи са собом осећање осујећености, погрешно
усмереног или емоционално равнодушног прегнућа. У пра
вој култури се не прихвата да појединац буде пуки завртањ,
ентитет чији се једини raison d’etre налази у потчињавању
некој колективној сврси које он није свестан или која је тек
од неке далеке релевантности за његова занимања и стре
мљења. Главне делатности појединца морају непосредно
задовољавати његове властите стваралачке и емоционалне
пориве, морају вазда бити нешто више од пуких средстава
за остваривање неког циља.2
Проблем је, међутим, у томе што уопштено узев, права кул
тура лакше опстаје на нижем нивоу цивилизације будући да
је тада уразноличавање појединаца с обзиром на друштве
не и економске функције много мање, па прети и мања мо
гућност од „свођења појединаца на непојмљив фрагмент
друштвеног организма”. Зато је питање: како пожњети нео
спорна добра од великог уразноличавања функција, а исто
времено не изгубити из вида појединца као језгро живих
културних активности.3 На тај велик и сложен проблем за
сваку цивилизацију која се брзо усложњава, није лако дати
одговор, нарочито имајући у виду којим путем је цивилиза
ција кренула после Другог светског рата. Да проблем буде
тежи за решавање, у Србији су се током друге половине 20.
века путеви капиталистичког, комунистичког и социјали
стичког развоја формално раздвојили, иако су се суштински
у великој мери укрштали. Ово укрштање односи се пре све
га на индустријализацију и урбанизацију као основне карак
теристике модернизације у „доба развоја”.4 Те разлике, као
и сличности у развоју, толико су уразноличиле друштвене и
економске функције да је друштво, у Србији и остатку света,
подједнако тежећи модернизацији, у великој мери изгубило
из вида потребе и потенцијале појединца.
Тако је културна политика у Србији током друге половине
20. века доспела на другу страну дихотомије – до спољашње
културе која саму себе не гради из средишњих занимања и
2 Исто, стр. 75-76.
3 Исто, стр. 75-76, 78, 80.
4 Закс, В. (2001) Речник развоја, водич кроз знање као моћ, Нови Сад: Све
тови
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жеља њених носилаца, већ делује од општих циљева ка по
јединцу.5 И, док се унутрашња култура преноси спонтано,
васпитањем унутар породице и мањих друштвених група
унутар локалне заједнице у којима и настаје, спољашњу
културу преноси организован систем развоја културних по
треба.6 Он је оличен у двема етаблираним институционал
ним формама унутар којих се организовано одвијају инкул
турациони процеси: школи као првој установи за усвајање
прихваћених културних вредности у одређеној средини и
другим установама културе у којима су се чувала културна
добра (библиотеке, архиви и сл.), популарисала и предста
вљала културној јавности (музеји, галерије, позоришта, кон
цертне дворане и сл.). Овај организовани систем развио је и
сасвим спeцифичан модел деловања у култури – културни
дифузионизам7 с циљем да омогући преношење универзал
них знања и доступност елитне културе чије су карактери
стике репрезентативност и изврсност. Међутим, у недемо
кратској Југославији он се трансформисао у „диктатуру над
потребама”.8

Студија случаја: Дисконтинуитет просветног
система на територији Панчева
На простору банатске границе још 1774. године су поста
вљени „принципи новога општега школскога и просветнога
система“, а 1829. године уведена је општа наставна обавеза
за сву омладину способну за школу. Крајем 18. века у граду
Панчеву је, осим четвороразредне нормалне школе, посто
јало још седам тривијалних школа, а већ 1802. - математич
ка и девојачка школа. Истовремено су осниване школе и у
насељеним местима које су општине издржавале, а новим
„епохалним  реформама школство је реорганизирано и по
дигнуто на висок степен” тако да је „наш крај чак и западне
провинције претекао”.9 Током 1776. основана је и „нормал
но уређена школа” у селу Омољица у којој је настава траја
ла две године „по цео дан од 7. до 9. године, после чега је
имала да дође, у недељне и празничне дане, кроз даље две
5 Сапир, Е. (1974) Огледи из културне антропологије, (превео Спасић, А.
И.), Београд: Бигз, стр. 78.
6 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2011) Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Клио, стр. 25-33.
7 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005) Meнаџмент уметности
у турбулентним околностима, Београд: Клио, стр. 21.
8 Голубовић, З. (1984) Зашто диктатура над потребама није социјализам,
Социологија 1-2, Београд; Хелер, А., Маркус, Ђ. и Фехер, Ф. (1986) Дик
татура над потребама, Београд: Рад
9 Милекер, С. (2004) Историја банатске војничке границе 1764-1873.,
Панчево: Историјски архив, стр. 53-55, 76.
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године пофторна настава“, тј. верска настава у цркви. Деј
ство школе није изостајало будући да је посећивање наставе
у српским школама „током школске 1843/4. са 100% било
боље него у камералу и свуда“, истиче Милекер. Двеста го
дина након оснивања, основна школа „Доситеј Обрадовић”
у Омољици  која је током свог постојања често мењала лока
ције, 1974. се преселила у нову зграду у којој ради и данас.
Иако баштини једну од најстаријих традиција европског
школског система, она годишњицу оснивања броји од усе
љења, заборављајући читава два века претходног искуства.
Просветни систем који је у прошлости, доносио изванредне
резултате, данас је суочен с чињеницом да више од 40 одсто
становништва након основног не наставља даље школова
ње, или не завршава ни обавезно основно образовање. Кроз
садржаје савремених наставних програма којима се ширила
спољашња култура од малог значаја за начин живота и рада
на селу, образовање је тежило да буде средство за издизање
изнад сељачког живота, а не средство за његово унапређе
ње и развијање. Зато школе код сеоског становништва нису
успеле да развију потребу за стицањем знања, што – према
индикаторима Стратегије за смањење сиромаштва (Влада
РС, 2003) у свим руралним подручјима у Србији генерише
материјално и духовно сиромаштво.
Сапир је сваку дубоку промену у току цивилизације, наро
чито сваку промену у њеној економској основи – каква је
била индустријализација праћена модернизацијом, урбани
зацијом и организованом инкултурацијом, видео као узрок
чија је последица растурање система културних вредности,
те њиховог преприлагођавања. У случају доминације спо
љашње културе, као уско локализованог културног модела
који свој утицај шири далеко изван своје ограничене урбане
сфере „она то може да чини једино по цену разводњавања
духа, сразмерно удаљавању од свог дома, те по цену изро
ђавања у подражајно шепурење. Кад бисмо јасније схватали
шта све подразумева брзо ширење или наметање једне кул
туре, до које мере она осваја кршећи зачетке здравијих са
мосталних изданака, мање бисмо били ради да добродошли
цом поздрављамо тенденције уједноображавања, и мање
спремни да их сматрамо напреднима по природи. Култура
се лако може подстаћи споља, али њено потискивање дру
гом културом, била ова надмоћна или не, није никакав кул
турни добитак (...) Управо зато свако свесно настојање да се
једна култура наметне непосредно и на брзину, ма колико да
је подупрта добром вољом, јесте насртај на дух. Када се још
не поткрепљује добром вољом већ вољном бездушношћу,
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такав покушај је највећи могући злочин против људског ду
ха – наиме, он је тада само порицање културе”.10
Данас, у транзиционој Србији суоченој са дугорочним по
следицама тоталитарног система „диктатуре над потреба
ма” и организованог институционализованог наметања спо
љашње културе, културна политика је пред избором: даље
порицање културе или уравнотежење деловања и демокра
тизација просветног и културног система?

Ендогени и егзогени развој
Наредна дилема: ендогени или егзогени ресурси -  односи
се на дихотомију унутрашњи - спољашњи ресурси одржи
вог развоја друштва будући да се „доба развоја”11 од почет
ка индустријализације до данас, засновано на спољашњим
ресурсима, завршава светском економском и финансијском
кризом. Она показује све недостатке егзогене политике као
једног посебног стања духа, а како се ово раздобље ближи
крају, све боље се види да је угрожено или уништено оно
што није непосредно служило индустријском развоју који
је постао raison d’etat.12 Земља је испражњена и непреста
но рањавана, природа је загађена штетним супстанцама,
културна разноликост је изгубљена хомогенизацијом и „ве
стернизацијом света”,13 а права - унутрашња култура14 и тра
диционална искуства из прошлости настала у интеракцији
човека и природе су заборављени. Некадашњу унутрашњу
културу заменила је спољашња - чији су циљеви били усме
рени на социоекономски развој потрошачког друштва којим
су управљали „тржиште, држава и наука као велике универ
зализујуће силе”.15

10 Сапир, Е. (1974) Огледи из културне антропологије, (превео Спасић, А.
И.), Београд: Бигз, стр. 96.
11 Закс, В. (2001) Речник развоја, водич кроз знање као моћ, Нови Сад: Све
тови.
12 Нанди, А. Држава, у: Речник развоја, водич кроз знање као моћ, уредио
Закс, В. (2001), Нови Сад: Светови, стр. 11.
13 Закс, В. (2001) Речник развоја, водич кроз знање као моћ, уредио Закс, В.
(2001), Нови Сад: Светови, стр. 6, 8. и 24.
14 Сапир, Е. (1974) Огледи из културне антропологије, (превео Спасић, А.
И.), Београд: Бигз, стр. 75.
15 Закс, В. (2001) Речник развоја, Светови, Нови Сад, стр. 8.
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Студија случаја: Индустријализација Панчева и
развој тржишта
Опште је познато да је бечки двор у свему третирао Банат
као своје „изузетно -  експериментално” подручје,16 готово
резервисано за насељавање и колонизацију Немаца, полажу
ћи велику наду у њихово производно искуство и привређи
вање. Зато и не чуди што је модернизација и индустријали
зација на овом простору започела већ почетком 18. века. Од
тада, па све до прве деценије 21. века, на територији Панчева
као индустријског и трговачког центра Југоисточног Баната,
било је четири таласа индустријализације. Први је започео
за време Аустроугарске монархије већ 1722. године оснива
њем пиваре и ерарске суваче (државни млин). Индустрија је
у том периоду била заснована на преради ратарских култура
које су добро рађале на плодној банатској земљи богатој во
дама. Захваљујући култивисању „дуда” почела је и произ
водња свиле, уведена 1733. године. Основана је и фабрика
сукна за униформисање војске (1765) и Завод за одмотава
ње свиле (1769). Други талас у време Краљевине Југосла
вије –   трајао је од 1931-1939. У том периоду основано је
седам фабрика: фабрика сијалица (1931), прва механичка
фабрика стакла за прозоре (1932), индустрија намештаја и
грађевинске столарије (1934), фабрика скроба (1937), фа
брика авиона (1937), предионица, бродоградилиште, велики
житни силоси (1938) и фабрика бетонских производа (1939).
Након завршетка II светског рата, започео је трећи талас:
основан је шумско-индустријски комбинат (1946), ћурчиј
ско-кожарска радионица Земљорадничке задруге – будућа
Крзнара, фабрика обуће (1955) а 1956. је донета одлука о
подизању петрохемијског комплекса. У време када су изгра
ђене прве фабрике овог комплекса: Азотара (1962) и Рафи
нерија (1968), прекинут је рад „Свиларе” (1967) – једне од
најстаријих фабрика у граду. Пређашњи релативно избалан
сирани ендогено-егзогени концепт развоја, замењен егзоге
ним, створио је индустрију која загађује животну средину и
угрожава унутрашње ресурсе. Технологија прераде нафте и
нафтних деривата је неколико деценија носила у себи обе
ћање да ће спасити људе „од зноја, тешког рада и суза” све
док се крајем 20. века није „обелоданила тајна да је та нада
обична измишљотина“.17 Четврти талас индустријализаци
је на самом крају 20. века покренуо је приватни сектор па
је тако само у селу Омољица основано неколико приватних
16 Ерлер, Ј. Ј. (2003) Банат, Панчево: Историјски архив из Панчева, Књи
жара Прота Васа и Општинска библиотека Опово
17 Закс, В. (2001) Речник развоја, Светови, Нови Сад, стр. 6.
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предузећа на принципу уравнотеженог коришћења унутра
шњих и спољашњих ресурса: „Бос бетон” као породично
предузеће за изградњу ограда и производњу бетонске галан
терије, основано седамдесетих година 20. века, које од 1994.
наставља да води друга генерација; први приватни млин у
Јужном Банату „Млин” (предузеће основано 1992. у старом
млину евидентираном као индустријско-техничко насле
ђе); „БиС рециклажни центар“ електронског и електричног
отпада основан 2006. с мисијом да допринесе квалитету жи
вота и очувању животне средине. Међутим, најзначајнији
унутрашњи развојни ресурси овог дела Баната – плодна зе
мља и богатство вода, још увек су неискоришћени, па држа
ва преговара са Уједињеним арапским емиратима о продаји
земљишта, чишћењу запуштених канала за наводњавање,
обнови флоте речног бродарства и изградњи луке у Панчеву.
Унутрашњи ресурси су обезвређени, занемарени и запу
штени, а спољашњи више не садрже развојне потенцијале.
Суочено с последицама јавних практичних политика које
се огледају у кризи културе, економије и глобалним еколо
шким катастрофама, савремено друштво ствара нове страте
гије развоја. Заједно са иновативним креативним економија
ма и очувањем природе, развија се свест да културни развој
- ендогени (заснован на унутрашњим ресурсима конкретне
територије)18 и егзогени (изазван или подстакнут спољним
чиниоцима), подразумева процес напретка у свим доменима
људских активности и живота. Он се схвата као „последица
међусобних утицаја различитих култура, економског про
сперитета, технолошког развоја, промене друштвено-поли
тичког система итд.”19
Развија се концепт територијално вођене културне политике
(territory driven cultural policy) који подразумева преузима
ње одговорности за подизање квалитета културног живота20
кроз управљање активностима и ресурсима на администра
тивно уређеној територији, било да се ради о територији
покрајине, региона, града или општине.21 То подразумева
18 CEMAT, “Glossary key expressions used in spatial development policies in
Europe“, European Conference of Ministers responsable for Spatial/Regio
nal Planning (Lisbon, Council of Europe, 2006), http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/cemat/versionglossaire/Croate.pdf(преузето 30. 11.
2012).
19 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2011) Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Клио, стр. 63.
20 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005) Meнаџмент уметности
у турбулентним околностима, Београд: Клио
21 Ђукић, В. (2012) Држава и култура, студије савремене културне поли
тике, Београд: Факултет драмских уметности
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окретање унутрашњим ресурсима једног сасвим конкрет
ног места и културни функционализам22 као посебан модел
деловања у култури. Он се разликује од културног дифузи
онизма по инвентивности, динамичности, дисперзивности
и партиципацији различитих локалних актера који делују
унутар јавног, приватног и цивилног сектора. Фокусиран на
културни живот локалне заједнице, а не на елитну културу
као доминантни модел, он афирмише различите културне
моделе који одговарају на различите културне потребе грађа
на. С друге стране, територијално вођена културна политика
не искључује спољашње ресурсе већ креаторима локалних
јавних практичних политика нуди могућност комплексног
интегративног приступа који, наместо да бира између уну
трашњих и спољашњих ресурса, пажљиво анализира где се,
на спектру између њих, практична локална политика тре
нутно налази и где би требало да се налази у будућности са
становишта концепта одрживог развоја друштва.

Сеоски и градски начин живота
Следећа социјална дилема, у великој мери повезана са две
претходне, односи се на дихотомију село – град и питање
избора између сеоског и градског начина живота и дихотом
них културних идентитета23 о чему деценијама нису вођене
дебате иако на селу живи нешто мање од половине укуп
ног становништва Србије. Резултат тога је непостојање кул
турне политике према селу засноване на очувању и развоју
разноликости (УНЕСКО Конвенција о заштити разноликих
културних израза, 2005).    
Тринаест година након демократских промена у Србији,
структурална реформа сеоског културног подсистема није
спроведена нити је сеоска културна и образовна инфраструк
тура трансформисана. У недостатку дефинисане културне
политике према селу, јавне установе настављају да обављају
своју мисију као у време тоталитарног режима друге Југо
славије.24 Сврха јавних практичних политика вођених у том
периоду, са незнатним разликама, био је наметање једин
ственог модела друштвеног понашања на штету културне
разноликости између града и села. Такав унитарни модел
који је захтевао економски и културни преображај села, као
22 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2005) Meнаџмент уметности
у турбулентним околностима, Београд: Клио, стр. 21.
23 Ђукић Дојчиновић, В. (1997) Право на разлике село-град, Београд: Заду
жбина Андрејевић; Ђукић, В. (2012) Држава и култура, студије савре
мене културне политике, Београд: Факултет драмских уметности
24 Ђукић, В. (2012) Држава и култура, студије савремене културне поли
тике, Београд: Факултет драмских уметности, стр. 207-228.
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основно начело имао је укидање разлика.25 Стратешки циљ
који је произилазио из таквог начела био је преображај не
пожељног идентитета сељаштва26 супротно његовој дефи
ницији „стимулативног богатства које повећава могућност
процвата људске врсте и подстиче сваки народ и сваку групу
да црпе снагу из своје прошлости, те да прихвата спољашње
утицаје који су у складу са његовим властитим особености
ма и тако настави процес властитог стварања”.27 Основне
карактеристике тог идентитета: економска самодовољност
и културна аутономија28 огледале су се у власништву над
земљом као основном вредности сеоског начина живота из
које су произилазиле све друге вредности. Тачније, култура
рада је генерисала вредносне системе који су као обрасци
мишљења и понашања, били сасвим различити од образаца
мишљења и понашања градског становништва.
Те разлике питање дихотомије село-град доводе у непосред
ну везу са претходне две дихотомије. Веза је сада лакше
уочљива будући да је претходна анализа показала да је мета
тоталитарног режима заправо била унутрашња култура се
ла као основни ендогени развојни ресурс који је омогућавао
сеоским заједницама да се одупру снажном притиску спо
љашњих чинилаца развоја – хомогенизације и уједначава
ња. Поред културе рада, друга одлика унутрашње културе
села била је породице унутар које су се одвијале све живот
не функције. Унутар ње се производило, организовала по
трошња, нега, васпитање и заштита деце и вршила контрола
свих значајнијих догађаја у животу заједнице и појединца.
Дакле, у предратном селу нису биле разгранате институци
је које би организовано вршиле самосталне функције из
ван породице. Међутим, после II светског рата, у социјално
ткиво села почеле су да се инкорпорирају многобројне дру
штвене институције које су репрезентовале политику парти
је на власти и глобалне друштвене токове развоја.
У таквом институционализованом оквиру, културно-
просветне установе и организације биле су значајан актер
изградње новог политичког, социјалног, економског и кул
турног система. Почетком седамдесетих већ се могло кон
статовати да њихово присуство на селу директно или инди
ректно утиче на укупни културни развој, а како се веровало
25 Ђукић Дојчиновић, В. (1997) Право на разлике село-град, Београд:
Задужбина Андрејевић, стр. 21-31.
26 Исто, стр. 67-70.
27 Бутефночет, М. (1978) Идеја националне културе и културни идентитет,
Културни радник бр. 3, Загреб, стр. 112-118.
28 Мендрас, Х. (1986) Сељачка друштва, Загреб: Глобус, стр. 9.
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„и појачавају започет раскид са прошлошћу, олакшавајући
појаву многих нових односа и друштвених циљева”.29 Одго
вор на стварне културне и образовне потребе људи уступило
је место идејном и политичком обликовању „новог човека”
који би подједнако био „по мери” партијске идеологије као
и идеологије „доба развоја”. Тај захтев за жртвовањем ин
дивидуалних интереса у корист вишег циља као један од
узрока друштвене кризе последњих деценија 20. века30 по
казује да културна политика транзиционе Србије, у складу
са УНЕСКО Декларацијом о културним политикама (до
нета у Мексико ситију, 1982. године) данас треба да тражи
начине да вредности сеоског начина живота одрже витал
ност доприносећи виталности сеоских заједница и читавог
друштва.
Инхерентне унутрашње вредности села биле су препознате
као „реакционарне” и „назадне” иако су по својој природи,
заправо, биле опозиционе. Имајући у виду да је режим те
жио „подруштвљавању” имовине, приватно власништво над
земљом је представљало највећу претњу недемократском
режиму. Економска самодовољност сељаштва удружена са
културном аутономијом, схваћена је као жариште опозицио
ног деловања које је Партија настојала да „сузбије” читавим
низом мера усмерених на самоуправни социјалистички пре
ображај села.31
Велики број људи одбачен од „напредног сектора” и удаљен
од старих начина живота, постао је изгнаник у властитој зе
мљи принуђен да се сналази између традиције и модерните
та.32 Последица такве јавне практичне политике наметнуте
„од горе” био је заборав традиционалних културних обра
заца, искустава и вредности. Сељаштво преплављује урба
на култура,33 али – како Сапир каже, по цену разводњавања
духа, сразмерно удаљавању од свог дома.

29 Сударски, В. Село и култура, у: Конгрес културне акције СР Србије,
(1971), Крагујевац, стр. 751.
30 Голубовић, З. (1988) Криза идентитета савременог југословенског дру
штва, Београд: Филип Вишњић
31 Стојаков, С. Актуелна идејно-политичка питања социјалистичког само
управног преображаја културе (уводно излагање на седници Председ
ништва ПК СКВ у Новом Саду), у: Актуелности (1980), Нови Сад: ПК
СКВ, стр. 13.
32 Закс, В. (2001) Речник развоја, водич кроз знање као моћ, Нови Сад: Све
тови, стр. 8.
33 Мендрас, Х. (1986) Сељачка друштва, Загреб: Глобус, стр. 9.
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Студија случаја: Памћење библиотеке 
Дома културе у Омољици
Библиотека Дома културе смештена је у складно уређеном
простору којим доминира копија слике великог формата
„Сеоба Срба” Паје Јовановића. Међутим, она нема зави
чајни фонд, нити позајмљује завичајну грађу, већ се чак и
штампана издања објављена у селу (листови Живот села,
Омољчанин) шаљу Градскoj библиотеци у Панчеву. Будући
да није програмирана као установа памћења34 богате исто
рије и традиције села, она не „памти” ни Велику сеобу под
патријархом Чарнојевићем приказану на изложеној слици,
нити успоставља везу између сеоба и насељавања места.
Иако редовно обнавља књижни фонд, није набавила књи
ге Историјског архива у Панчеву управо о насељавању, кул
тури, просвети, привреди и другим друштвеним питањима
Омољице у време банатске границе које су понуђене бес
платно. Тиме она не омогућава грађанима, у складу са „За
коном о библиотечко-информационој делатности”, приступ
„информацијама, знањима и идејама” о култури села, како
би их боље разумели, сагледали њихове импликације и на
њиховим поукама развијали нове савремене концепте живо
та. Библиотека ове читалачке потребе није идентификовала,
нити развила код становништва, те их својим услугама и не
задовољава. На питање: „зашто не поседује писане изворе
о насељавању и историји села”35, библиотекарка је одгово
рила да се ретко показује интересовање за таквим књигама
због чега их они и не набављају. Деценијама не мењајући
структуру коришћења књижног фонда и методе рада, ори
јентише се скоро искључиво на постојеће читалачке навике.
Таква политика утиче да број корисника током година зна
чајно опада: док је 1984. износио више до 11 одсто станов
ништва, 1988. се смањио на око 8 одсто36 да би 2008. пао на
мање од 3 одсто са свега 100-200 чланова – што је просек за
сва села у Панчеву37.

34 Трифуновић, Б. (2010) Завичајне дигиталне библиотеке, Култура бр.
129, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 155.
35 Интервју спроведен августа 2012.
36 Ђукић Дојчиновић, В. (1995) Утицај организације културних делат
ности на обликовање културног живота села, докторска дисертација,
Београд: Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских умет
ности, стр. 210.
37 Недељни лист Панчевац, http://www.pancevac-online.rs/
arhiva/!4029/08kultura.htm. (преузето 10. 1. 2013).
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Преостали, иако значајно смањен потенцијал села за кул
турну еволуцију који је „опстао упркос развоју”38 пренет је у
градске музеје, архиве и библиотеке које сељаштво није по
сећивало. На тај начин је материјална и нематеријална кул
турна баштина скоро у потпуности одвојена од сеоског ста
новништва које ју је генерацијама уназад стварало, а данас
је одвојена и од градског становништва будући да је већина
музеја затворена због недостатка средстава за адаптацију и
стварање оптималних услова за рад и излагање музејских
предмета. Тако излази да је прекинуто институционално се
ћање и памћење тековина прошлости, а баштини ускраћена
могућност да утиче на развој савременог друштва.

Студија случаја: Старчевачка култура 
испод земље
Стваралаштво на селу сеже чак до раног неолита  када се у
време појаве значајних иновација на централном Балкану,
на територији Панчева, приближно између 5300 и 4500. п.
н. е., развила „Старчевачка култура”. Изузетно значајни по
кретни налази откривени током више археолошких експеди
ција у селу Старчево, почев од 1912. све до 1970. пренети су
у музеје у Београду и Панчеву. Локалитет је „конзервиран”
наносима земље39, тако да in situ нема материјалних и нема
теријалних трагова непокретног културног добра на којем
су, пре седам хиљада година – захваљујући близини Дуна
ва и плодној земљи, развијене епохалне иновације у начину
живота: до тада номадско становништво је почело да ствара
трајна стамбена насеља у којима су за исхрану култивиса
не ратарске културе од припитомљених биљака (пшеница и
јечам) и узгајане домаће животиње (говече, свиња, овца и
коза). Локалитет по којем је најстарија културна група ста
ријег неолита на овом делу Балкана добила име „Старче
вачка култура”, 1990. је проглашен за Споменик културе од
изузетног значаја, али на самом локалитету током читавог
века није постављено чак ни обележје које указује на ово
епонимно налазиште ранонеолитске културе.
Ако са ове временске дистанце покушамо објективно да са
гледамо непосредну прошлост краја 20. века, увидећемо да
некадашњи идеолошки циљеви данас не могу да буду кон
цептуална основа демократског неолибералног друштва у
транзицији у којем доминира културни плурализам – како
38 Закс, В. (2001) Речник развоја, водич кроз знање као моћ, Нови Сад: Све
тови
39 Недељник Време http://www.vreme.com/cms/view.php?id=924851
(преузето 10. 1. 2013)
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у погледу плурализма власништва и тржишта, тако и поли
тичког плурализма.40 Ово будући да приватно власништво
над земљом као основним ресурсом културног и економског
развоја села које је социјалистички режим дефинисао као
претњу, данас са становишта тржишне економије – пред
ставља снагу и могућност одрживог развоја друштва у ко
јем сви грађани могу да остварују утицај на укупну сферу
власти. С друге стране, сасвим је разумљиво да савремено
друштво чија је основна вредност слободно тржиште, при
хвата вредности спољашње културе која се све брже шири
глобалним тржиштем и новим технологијама, настављајући
да занемарује појединца и урушава ендогене ресурсе који су
у прошлости, захваљујући геостратешком положају и при
родним потенцијалима – од раног неолита па све до друге
половине 20. века омогућавали развој иновација епохалног
транснационалног карактера (Старчевачка култура, рана
фаза индустријске револуције, зачеци европског просветног
система и сл.).
Демократски систем ни 30 година након активне идеолошке
борбе против опозиционих елемената сеоске културе, и да
ље не препознаје сеоско становништво као маргинализовану
друштвену групу коју је потребно укључити у друштвени и
културни развој. Ни једна системска мера у области културе
није практично примењена, нити је дебатована у јавности.
Културна јавност у Србији није заинтересована за пробле
ме села, нити препознаје разноликост културних израза и
идентитета у селу и граду (УНЕСКО Конвенција, 2005) као
стимулативно богатство које треба сачувати од заборава,
развијати, унапређивати и пренети будућим генерацијама.
Од Другог светског рата на овамо, око 50% сеоског станов
ништва је напустило село, тако да од 90% раних педесетих,
сада на селу живи око 40% укупног становништва Србије41.
Ако се у блиској будућности не предузму подстицајне мере
културног развоја села, за наредних 50 година би села могла
потпуно да се испразне чиме би потенцијал разноликости
културних израза трајно и неповратно био уништен.

40 Драгојевић, С. Мултикултурализам, интеркултурализам, транскултура
лизам, плурикултурализам: супротстављени или надопуњујући концеп
ти, у: Култура, етичност, идентитет, уредник Чачић Кумпес, Ј. (1999),
Загреб: Институт за миграције и народности, Наклада Јесенски и Турк и
Хрватско социолошко друштво, стр. 7.
41 Према процени Републичког завода за статистику за 2008. годину у на
сељима које статистика води као „остала” (што укључује сеоска и при
градска насеља) живи 41, 84 % становништва Србије.
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Закључак: нови концепт одрживог развоја
Да би се понављање грешака могло избећи, развојне шансе
21. века се налазе у демократизацији и даљој децентрализа
цији националног културног система и подизању његових
капацитета за уравнотежење деловања42 на дихотомне фак
торе одрживог развоја друштва. Кључ одрживости могао би
бити у коришћењу спољашњих чинилаца – укључујући спо
љашњу културу, да би се активирали унутрашњи развојни
ресурси и унутрашња култура. То би омогућило да локалне
заједнице – градске и сеоске, са својим унутрашњим потен
цијалима постану простор у коме спољашњи чиниоци „од
горе на доле” подстичу креативност, иновације и нове креа
тивне и иновативне предузетничке иницијативе „од доле на
горе”.
Овакав концепт одрживог уравнотеженог ендогено-егзоге
ног развоја подразумева системска решења очувања, прено
шења и коришћења традиционалних знања и организације
који се могу научити и надоградити кроз различите фор
малне и неформалне облике учења у градским и сеоским
школама, установама и организацијама културе. То захтева
иницирање транскултуралног и интеркултурног дијалога
свих културних група у додиру и међуодносу на локалном
и националном, односно међународном нивоу43 као систем
ског дела културно-образовног процеса с циљем да се успо
стави интерактиван однос између актера који репрезентују
идејне концепте два екстремна пола дихотомија од којих је
доминантни фаворизован од стране јавне практичне поли
тике, а маргинализовани – предмет рестрикције и репресије.
Криза савремене урбано-индустријске цивилизације је при
лика да се кроз интеркултурално образовање боље упознају
ти потиснути идејни концепти на другом полу дихотомија,
те да се у њима нађу вредности које би вредело обновити,
па и уградити у данашње социјално ткиво. Са становишта
културне политике, такав приступ јавне практичне полити
ке „од горе” створио би основне претпоставке за социјал
ну, културну и економску интеграцију културно различитих
42 Matarasso, F. and Landry Ch. (1999) Balancing act: twenty-one strategic di
lemmas in cultural policy, Strasbourg Codex: Council of Europe Publishing,
р. 8.
43 Драгојевић,
С.
Мултикултурализам,
интеркултурализам,
транскултурализам, плуриукултурализам: супротстављени или
надопуњујући концепти, у: Култура, етичност, идентитет, уредник
Чачић Кумпес, Ј. (1999), Загреб: Институт за миграције и народности,
Наклада Јесенски и Турк и Хрватско социолошко друштво; Драгиће
вић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2004) Интеркултурна медијација на
Балкану, Сарајево: ОКО.
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друштвених група и друштава. Назван „једнаки у достојан
ству” и дефинисан у Белој књизи интеркултурног дијалога
Савета Европе, он - кроз ИКД и социјалну кохезију негује
једнакост, људско достојанство и смисао заједничког циља.
На тај начин тежи да развије дубље разумевање различитих
погледа и пракси, повећа сарадњу и учествовање, подстакне
слободу да се направи избор, оснажи развој и трансформа
цију појединца и промовише међусобну толеранцију и ува
жавање (Бела књига о интеркултурном дијалогу 2008. годи
не)44.
У томе посебно значајну улогу могу имати културно-
образовни и уметнички програми и пројекти јавног, приват
ног и цивилног сектора који применом партиципативности
и других савремених метода менаџмента у култури могу до
принети да материјална и нематеријална културна баштина
села постане физички, емоционално и интелектуално до
ступна градском и сеоском становништву. Нарочиту улогу
могу имати сеоске школе и библиотеке које до сада нису де
монстрирале свест о вредности културног наслеђа села, ни
ти о својој улози у његовој заштити, очувању, преношењу и
коришћењу. У заједницама у којима су ова два типа култур
но-образовних установа организационо одвојена, школе и
библиотеке представљају комплементарни институционал
ни оквир потенцијалног партнерства за одрживи развој ло
калне заједнице. На то упућују и савремене културне поли
тике које у многим европским државама последњих година
интензивно подстичу програме и пројекте сећања и памће
ња. С тим у складу и у Србији су 2007. основане Комисија за
интеркултурални дијалог и Комисија за културу сећања, али
је њихово деловање било временски и концептуално огра
ничено те се нису бавиле питањима која овде анализирамо.
Будући су библиотеке програмиране као установе памћења,
оснивање сеоског завичајног фонда, или завичајне збирке,
као ново системско решење културне политике које до сада
није постојало – био би први корак ка физичкој доступно
сти наслеђа сеоском становништву које је политиком „дик
татуре над потребама” и „преображаја села” од њега било
одвојено. Други корак би, кроз хоризонтална мултифункци
онална или уланчана стратешка партнерства45 са школама
и другим заинтересованим актерима у селу и граду, подра
зумевао диверсификацију програма с циљем да се интер
претира вредност и значај баштине за савремено друштво
44 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePa
per_ID_SerbianVersion.pdfПриступљено 18.марта 2013, стр. 12.
45 Драгићевић Шешић, М. и Драгојевић, С. (2004) Интеркултурна медија
ција на Балкану, Сарајево: ОКО.
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и тиме је учине емоционално и интелектуално доступном
различитим друштвеним групама у градовима и селима Ср
бије. Интерпретација би, као интегрални део процеса ства
рања наратива, обухватала и едукативне програме за развој
вештина и способности креирања програма и пројеката кре
ативне индустрије инспирисаних баштином. На тај начин
актери у јавном, приватном и цивилном сектору друштва
могу стварати географске и функционалне кластере46 те јед
ни другима преносити компетенције, вештине, искуства,
контакте, али и средства. Подизање интеркултуралних ка
пацитета, водило би не само ка социјалној кохезији већ и ка
развоју културних и креативних индустрија које омогућава
ју креирање нових радних места и запошљавање у области
културе.47 Коначно трећи корак - јавно деловање и промоци
је које би их пратиле, подстакао би локално становништво
да кроз поклоне и легате партиципирају у стварању завичај
них фондова и коришћењу прикупљене грађе о настанку и
развоју места. То би повећало број корисника библиотечких
услуга, омогућило им да стекну знања о историји, привреди
и култури на укупној територији града – заједно са сеоским
залеђем, развију свест да села једнако као град доприносе
одрживом развоју региона, те да стечено знање васпитањем
преносе наредним генерацијама.
На локалном нивоу, тако успостављена социјална кохезија
кроз интеркултурни дијалог заснован на поштовању разли
читих урбаних и рурални вредносних образаца, пракси и ор
ганизација у прошлости, као и садашњости, допринела би
развоју ефикаснијeг и ефективнијег модела уравнотеженог
деловања на кључне факторе одрживог економског и кул
турног развоја локалних заједница на укупној територији
Србије.
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STRATEGIC DILEMMAS OF CONTEMPORARY
CULTURAL POLICY IN SERBIA / HOW FAR ARE WE
FROM A BALANCING ACTION
Abstract
This paper deals with strategic dilemmas of social development that
have a great potential to affect the quality of civil life as well as the
conceptualization of Serbian cultural policies, but have remained
out of public space and public debates during the transition period:
interior-exterior culture, endogenous-exogenous resources, rural-urban
communities and many more. The aim of this research is to look at the
complexities of contemporary cultural policy and analyze its capacities
for the democratization of the cultural system and the inclusion of rural
population into cultural life. The empirical research has been based on a
case study of the villages Starčevo and Omoljica, located on the territory
of the administrative, industrial and cultural centre of South Banat – the
City of Pančevo. It can be perceived as a representative example of a
balancing action of the economic, educational and cultural policies that
have crucial influence on the quality of life of its citizens. The study of
theoretical and empirical sources demonstrates results of public policies
led since the early phase of industrialization at the beginning of the 18th
century up to this date, and by analyzing its strengths and weaknesses,
it intends to indicate the course of action of cultural policy in the future.
The crisis of our contemporary urban-industrial civilization provides
an opportunity for better understanding of repressed concepts on the
other pole of the dichotomy (interior culture, endogenous development,
rural communities). This involves discovering values with the concepts
that are worth reviving and incorporating them into contemporary
development strategies. Village schools and libraries have a particularly
significant role in this area and so far they have not showed awareness
of the value of rural cultural heritage, or its role in its protection,
preservation, conveyance and usage. In the communities in which those
two types of institutions of culture and education are organizationally
separate, schools and libraries represent a complementary institutional
framework of potential partnership for sustainable development.
Key words: strategic dilemmas, sustainable development, balancing
action, public policies, rural communities, institutions of culture and
education
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ПИНК ТРАНЗИЦИЈА У
СРБИЈИ
ШЕСТ ТЕЗА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ
НАШИХ КУЛТУРНИХ ПРИЛИКА
Сажетак: Србија, као и друге земље (полу)периферије, током
транзиције постаје економска, политичка и културна колонија
транснационалне капиталистичке класе (ТНКК) чије је средиште
(метропола) у централним друштвима светског капиталистич
ког система – САД и ЕУ. Тако се и у Србији довршава уобличење
система масовне културе који одликују: култура заборава, потро
шачког „ослобођења” од греха и стида, фетишизма секса и на
сиља, као и нормализације („релаксације”) патологије и аморал
ности. Те одлике налазимо и у „високој култури” коју производе
и конзумирају припадници ТНКК (као и кандидати за улазак њу).
Највећи део „високе културе” данас је под контролом ТНКК, ко
ја суштински диктира доминантни укус. Припадници буржоазије
који на (полу)периферији успешно производе или демонстрира
ју исправан укус, бивају инкорпорирани у идеократску фракцију
ТНКК. Отуда је готово сва висока култура у Србији садржајно у
знаку компрадорства, а стилски у знаку „концептуалне уметно
сти”. И као што је практично немогуће, у тренутним друштвено-
историјским условима, одбацити садашњу главну културну функ
цију масовних медија у Србији као „колектора” потрошачке хип
нозе, тако је практично немогуће, у тренутној друштвено-исто
ријској констелацији, променити компрадорско-колонизаторски
карактер овдашњих установа високе културе. Јер, оне су само
институционални израз доминантне, материјално и социјално хе
гемоне класе у српском друштву – компрадорске буржоазије.
Кључне речи: транснационална капиталистичка класа, компра
дорска буржоазија, светски систем, културни капитал, укус
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„Пинк транзиција” из наслова овог рада1 не односи се на
ТВ Пинк. „Пинк” је ознака за врсту масовне културе наме
њене „пролима” – нижим класама светског капиталистич
ког система. Пошто је транзиција заправо убрзано усисава
ње економских, политичких, културних и других структура
националне државе у транснационалне структуре, „пинк
транзиција у Србији” означава консолидацију једног типа
масовне културе за овдашње ниже класе. Но ништа мање
није важна ни консолидација њеног пандана – високе кул
туре, намењене вишим-средњим класама у Србији, тачније
оним социјалним групацијама које су кандидати за интегра
цију у транснационалну капиталистичку класу (ТНКК).
У овом раду изнећу шест теза помоћу којих се боље могу
разумети оба поменута типа културе у Србији.

***
Транзиција у којој живимо није од социјализма ка капита
лизму, већ од социјализма ка колонијализму. Србија, као
и друге земље (полу)периферије, током транзиције поста
је економска, политичка и културна колонија ТНКК чије је
средиште (метропола) у централним друштвима светског
капиталистичког система – САД и ЕУ („Империји”). У дру
штвеном погледу, за већину грађана Србије овај тип тран
зиције значи трансформацију у део спољнег пролетаријата
„Империје”, заправо у помоћну радну снагу усмерену на ма
нуелне и услужне послове.
Када је пак реч о култури, у постојећем светском капитали
стичком систему ТНКК обезбеђује културну хегемонију у
два правца. Један правац је „висока култура” која на глобал
ном плану хомогенизује различите фракције ТНКК – корпо
ративну, етатистичку, технократску, идеократску или конзу
меристичку. Други правац је „масовна култура”, која обез
беђује идеолошку доминацију над културом (вредностима)
унутрашњег и спољнег пролетаријата.
Започећу од карактеристика „масовне културе”, као нижег
облика културе. Основни циљ светске капиталистичке им
перије је, сведено речено, да се људски односи мерканти
лизују, то јест претворе у тржишне, а да се људи и ствари
комодификују, то јест претворе у робу. Не само да све треба
да буде на продају, већ и људи у својим поступцима треба да
се руководе првенствено новцем, као вредносним мерилом
свега. Тако су стицање новца, али и, истовремено, његово
1 Чланак је учинак рада на пројекту Изазови нове друштвене интеграције
у Србији: концепти и актери (бр. 179035), који се изводи на Институту
за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.
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брзо трошење, постављени за средишњу друштвену и лич
ну вредност.
Основна друштвена, као и културна последица оваквог си
стема вредности – у чијем средишту се, симболички, налази
култ финансијског Мамона – јесте да тиме практично не
стаје јавна врлина из друштва. Јер, врлина је спремност на
жртву због неког другог или нечег изван себе. А материја
лизам, хедонизам и егоизам – то мамонитско тројство мо
дерног неолибералног капитализма, не траже жртву такве
врсте. Они нам баш кажу – „буди што год хоћеш и ради што
год хоћеш – ако при томе трошиш или зарађујеш паре”.
Такав произвођач-и-потрошач је идеални „нови човек” да
нашњег система који, управо преко индустрије масовне кул
туре, обезбеђује да „проли” прихвате одговарајући животни
образац. Од човека се тражи да пре подне буде дисципли
нован, послушно-роботизовани произвођач, док, напротив,
поподне и увече, он треба да буде распусни, лакомисленохистерични потрошач. Тај културни образац „новог човека“
је дакле двострук, са противуречним састојницама, али које
су баш због своје супротности комплементарне, па зато и
функционалне: „нови човек” до 17 часова треба да мисли
само како да, по правилима система, заради што више нова
ца (значи, прво газди, па себи), а од 17 часова само да мисли
како свој новац што пре и „што забавније” да потроши.
Тако се „нови човек”, кроз систем едукације и социјализа
ције, истовремено подучава да буде „одговоран радник” – не
само дисциплинован извршилац наређења већ и неко ко је
поунутрио све заповести „продуктивне економије”: од оне
„чувај газдину имовину као зеницу ока свога”, до оне „ради
савесно и приљежно, и не питај за награду, она ће доћи”. Са
друге пак стране, тај исти „нови човек” се подучава да ње
гова „слобода” наступа тек онда када изађе са посла, те да
се та „слобода” првенствено оваплоћује у „забави”. А „заба
ва” је, како нас учи масовна култура – која је, разуме се, сва
производ корпорација – тачно супротна у односу на посао.
Док на послу треба да смо одговорни према газдиној имови
ни и интересима, „забава” значи неодговорност према свом
новцу, свом здрављу и својим дугорочним интересима. Док
на послу треба да смо озбиљни, самоконтролисани и раци
онални, у „забави” треба да смо инфантилни, распусни и
ирационални.
Главна забава је, наравно, „шопинг”, та мамонитска „мо
литва” која се свечано обавља у својеврсним храмовима –
„шопинг моловима”. Али, и све друге „забаве” – од спорта
до секса – треба да буду спојене са трошењем новца, што
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бржим, то пожељнијим. Спорт се данас до краја изградио
као индустрија спектакла, која омогућава „пролима” да тро
ше новац на улазнице, клађење и спортске ТВ канале (за оне
који га гледају), или пак за опрему и суплементе (за оне ко
ји га упражњавају). Исто је и у индустрији секса. Она нас
снабдева не само порнографском литературом и порнограф
ским ТВ каналима, већ и одговарајућим „промискуитетним
ситуацијама” које плаћамо, рецимо, куповином улазница за
ноћне клубове, куповином „опуштајућих” пића (па и дрога),
или пак куповином одговарајуће (сексуализоване) одеће.
Коначно, ако пажљивије погледамо, видећемо да на модер
ном тржишту највећи део робе заправо чине којештарије,
које може да купи првенствено неко ко је инфантилан, ла
комислен или пак хистеричан. Отуда је инфантилизација и
еуфоризација „прола” један од циљева данашње „индустри
је масовне културе”. Оличење тога можда је она реклама
за пиво која каже: „Направи тоталну будалу од себе!”2. И
то можда и јесте кључни мото масовне културе намењене
„пролима” – направити од припадника нижих класа идиоте,
поносне на свој инфантилитет, на сопствену глупост, на то
што им се живот састоји од рада да би се „лудо” забављали,
и од „забаве” како би сутрадан што мирније и послушније
радили.

***
Из овог општег прегледа културне политике „за масу”, мо
гу се извући и основне одлике доминантне масовне културе
неолибералног капитализма.
Прва суштинска одлика је култура заборава. Заборав се од
носи на све оно трауматично, фрустрирајуће или непријат
но што се „пролима” дешава у економском и политичком
систему – немоћ, понижење, експлоатација, рутински и ме
ханички рад („аргатовање”), нехумани услови становања,
одсуство контроле над материјалном егзистенцијом и поли
тичким одлучивањем... Управо то је оно што у „забави” тре
ба заборавити. Отуда је прва функција забаве социјална нар
коза, па је тако циљ индустрије забаве масовна продукција
хипнотичких (наркотизујућих) представа. Стога се фракци
ја ТНКК, ангажована на таквим псловима и може назвати
хипнократијом.
Но да би се до заборава дошло, најпре се грађани (станов
ници) неке земље морају претворити у гомилу. А то је, он
да, и други стални, стратешки циљ масовне културе. Гомилу
2 www.youtube.com/watch?v=CVjXt_v1roM
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одликује смањење рационалности, инфантилно мишљење,
„умањени осећај за одговорност, нижи ниво умне енергије
и већа осетљивост на нелогичне утицаје”, као и „распаље
на анимална страна људске природе”3. Тај мањак разума у
гомили, даје вишак примитивних емоција и најнижих стра
сти. Главни произвођачи гомиле данас су, наравно, масовни
медији, првенствено телевизија, али и штампа (таблоиди),
радио („лаки” програми), интернет (често пројектован да
подстиче анонимност и све врсте порнографије – тј. прља
вог писања). Тако се добија историјски млађа (тј. модерна)
рођака гомиле – маса.
У гомили је сада лакше извршити следећи корак „забавиза
ције” масовне културе – ликвидацију греха и стида (а тиме
и традиционалног морала). Јер, да би „забава” била „луда”,
треба образовати што пространије поље аморалности. Већ
помињано мамонитско тројство модерног неолибеалног ка
питализма – материјализам, хедонизам и егоизам, непре
стано се производи путем вероватно главне модерне форме
културне социјализације „прола” – преко реклама. Таласи
реклама, који нас хипнопедијски запљускују свакодневно из
наших ТВ апарата, основа су културе егоистичке аморал
ности. Послушајте само главне лозинке ТВ реклама – „сле
ди своје инстинкте”4, „брини о себи”5, „ти то заслужујеш”,
„нека сва чула уживају”, „зграби и крени” (grab and go; Co
ca-Cola), „зграби Snickers и иди даље”... Рекламе нам једно
ставно утувљују у главу да треба да мислимо првенствено
на себе (у потрошњи, као централном пољу живота, али он
да и на другим пољима), да импулсивно грабимо оно што
нам се усхте, да не размишљамо о другима, али ни о својим
дугорочним интересима (јер онда не бисмо пили нездрава
пића и јели нездраву храну). Рекламе нас, такође, уче да ви
ше ништа није срамно, да је, рецимо, јавно подригивање ја
ко забавно6, да нема провода без сандука пива7, да је лагање
најближих сасвим у реду8, да је крађа (од човека у невољи)
тако кул9, да је гајба пива важнија од пријатеља10 итд.

3 Шумпетер Ј. (1960)  Капитализам, социјализам и демократија, (преве
ла Вера Илић), Београд: Култура, стр. 365.
4 www.coca-colahellenic.rs/Productsandbrands/Sparklingbeverages/Sprite/
5 www.garnier.hr/_hr/_hr/home.aspx
6 www.youtube.com/watch?v=OOP-FQLf0Cs
7 www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=zRnCCDDHO5U
8 www.youtube.com/watch?v=gWYLCCDAc-I
9 www.youtube.com/watch?v=eW6yZs1ixQM
10 www.youtube.com/watch?v=eW6yZs1ixQM
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Но за успостављање пуне дејствености онога што је Тома
Карлајл (Thomas Carlyle, 1795-1881) назвао „философијом
свиње” (pig philosophy)11, потребно је још нешто осим горе
описане свакодневне „маркетиншке моралке”. Потребно је
да ТВ серије, таблоиди, филмови и интернет садржаји не
престано „пролима” намећу два главна културна фетиша
савременог капитализма. Први је секс, други је насиље.
Најпре, као што је Хаксли (Aldous Huxley) одавно приметио
у предговору за Врли нови свет, „у мери у којој политичка и
економска слобода нестаје, долази до надомештајућег пора
ста сексуалних слобода”12. Пошто им систем „намештених
карата” ускраћује друге битне слободе, пошто их лишава
других топоса моћи (доминације), „проли” се усмеравају
да своје природне (нагонске, људске) потребе за слободом
или за моћи задовољавају у сексу. Што мање слободе и мо
ћи у стварној производњи живота, то више виртуелне сло
боде и моћи у сексу (који је, за већину „прола”, и сам више
представа него стварност, више виртуелан него прави). Тако
порнографија (разблудност, промисукитет) постаје један од
облика социјалне контроле „прола”13.
Слично је и са насиљем. Бес који произилази из фрустрације
због друштвеног положаја, односно из немогућности задо
вољавања вештачки (маркетиншки) увећаних потрошачких
аспирација, из групног (класног, националног) безнађа (ho
pelessness), из искварености кључних установа система које
онда „закуцавају” судбину појединаца за ниже пречаге свет
ске социјалне хијерахије, из страшне обезљубљености (lo
velessness) коју производи аморалност, егоизам и владајућа
култура цинизма, похлепе и заборава, тај, дакле, бес мора
бити испражњен на, за систем, безопасан начин.
Управо је спектакл насиља, бола и смрти то ефикасно сред
ство пражњења нагомиланог беса и фрустрације. Као што
је већ давно уочено14, оно што су гладијаторске игре биле
за римску светину, то су за данашње „проле” све оне бројне
смрти, злочинства и мучења што их свакодневно гледају на
ТВ екранима (од „форензичких” серија, до емисија вести).
11 Carlyle, T. (1850) Latter-Day Pamphlets. London: Chapman and Hall,
www.books.google.rs/books?id=K- nEI3EucEQC&printsec=frontco
ver&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,
VIII, pp. 28-31.
12 Huxley, A. (1946 аnd 1932) Brave New World. New York, London: Harper &
Bros, p. XX
13 Jones, E. M. (2009) Ballet Parking: Performing The Nutcracker as a Coun
ter-Revolutionary Act. South Bend: Fidelity Press
14 Mumford, L. (1988 and 1961) Grad u historiji [The City in History], Zagreb:
Naprijed, р. 231.
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Нормализација патолошког, кроз све подробније приказе кр
ви, бола и свирепости (јер су, временом, потребни све јачи
надражаји да би се постигао исти степен садомазохистичког
уживања15), доводи до претварања читавог модерног света у
глобални патополис – град болести16, место моралне и људ
ске изопаченопсти, Содома и Гомора.
Зато је последњи корак тог „светскоисторијског рада” ма
совне културе – култура смрти (Culture of Death17). Нор
мализација патолошког, у свом историјском току, мора се
завршити претварањем патополиса у некрополис – претва
рањем града болести, у град смрти18. Јер, ако сте уживање
прогласили главном вредношћу након 17 часова (пре 17.00
је то, наравно, новац), онда све остало, укључив и сам људ
ски живот, мора бити потчињено тој вредности. Тако се он
да, рецимо, ни сексуално уживање не може и не сме ничим
угрозити – па чак ни „колатералном штетом” каква је зачето
дете. Отуда наша култура смрти изводи ону срамну „морал
ну гимнастику”: зачетом детету одузима се статус човека,
те му се додељује статус „фетуса”, тј. нежељене израсли
не (попут какве жлезде). А ту „израслину”, наравно, треба
„оперисати”. Тако култура која, иначе, спремно негује пре
зентистички расизам – уверење да су наши преци били не
само мање интелигентни, већ и мање морални од нас („ди
вљаци”), може у исто време да осуђује чедоморство у архај
ским друштвима (чињено услед демографског притиска), а
да сама практикује „утробно чедоморство” – приказујући га,
притом, и као врхунац „еманципације жена” („женско људ
ско право”, „право да се немају нежељена деца”).
Тако смо добили обрисе масовне, „забавизоване” културе
савременог капитализма – културу заборава, потрошачког
„ослобођења” од греха и стида, фетишизма секса и насиља,
као и нормализације („релаксације”) патологије и аморално
сти. У следећем одељку овог рада видећемо да неке од тих
одлика, наравно модификоване, налазимо и у „високој кул
тури” коју производе и конзумирају припадници ТНКК (као
и кандидати за улазак у њу).

15 Кара-Мурза, С. Г. (2011 и 2000) Манипулација свешћу, (с руског преве
ла Сава Росић), Београд: Весна-инфо и Преводилачка радионица Росић,
стр. 268-269.
16 Mumford, нав. дело, стр. 232.
17 Evangelium Vitae (1995): Јован Павле II, енциклика Evangelium Vitae,
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_25031995_evangelium-vitae_en.html, p. 12.
18 Mumford, нав. дело, стр. 236.
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***
Номиналистички одређено, „високу културу” чине дела „мо
дерне уметности” која се излажу (приказују) у музејима или
галеријама (специјализованим за „савремену уметност”),
која се изводе у позориштима или у концертним дворанама,
која се емитују током „недеље авангардног филма”, која се
читају на „вечерима савремене поезије”, итд. Та дела, да
кле, нису „популарна” (нису намењена „пролима”), нити су
произведена да би донела новац са широког тржишта (мада
и она доносе новац). Та дела су по правилу финансирана из
ресурса које контролишу више класе – било да су то приват
ни или државни ресурси.
Највећи део „високе културе” данас је под контролом ТНКК,
која суштински диктира доминантни укус у матици дру
штвеног живота, па онда и у уметности и култури. Укус је,
како то Бурдије добро одређује, „дистинктивна преферен
ција”19 – дакле, вредност преко које се успоставља разли
ковање. Модерна култура је, за Бурдијеа, систем дистинк
тивних знакова, док је укус способност њиховог одабира,
способност распознавања на основу „значајних разлика”.
Дистинкција је, по дефиницији, диференцирање, повлаче
ње границе према другима, али у своју корист – она је на
чин да се својој друштвеној групи додели супериорност20.
Кроз укус, стил живота, манире говора и понашања, актери
се, по Бурдијеу, сами класификују. Онај ко у томе направи
погрешан корак ризикује негативну евалуацију других („ма
лограђанин”, „скоројевић”, „сноб”...). Укус се огледа у низу
избора који су пре свега симболичке и културне природе, те
је наш друштвени статус одређен оним што преферирамо,
али и оним што нам се не допада.
Та способност горње социјалне групе да дефинише хегемо
ни систем вредности, начин живота и укусе – којима затим
теже и остале друштвене групације, назива се културна хе
гемонија. Културна хегемонија је израз Антонија Грамшија,
који упућује на наметање система вредности, образаца по
нашања, као и пожељне листе друштвених или културних
питања о којима се размишља. У том смислу се може рећи
да се економски привилегован положај не обезбеђује само
директном контролом странака, владе и парламента, већ и
19 Bourdieu, P. (1979) La Distinction: Critique sociale du jugement. Paris: Édi
tions de Minuit, p. 189.
20 Спасић, И. Дистинкција на домаћи начин: дискурси статусног диферен
цирања у данашњој Србији, у: Наслеђе Пјера Бурдијеа: поуке и надах
нућа, (2006) Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, стр.
137-172.
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контролом у сфери културе и медија. Ко влада културом,
влада и заједницом.
Доминантни културни (уметнички) укус данас одређују не
само ликовни, музички, позоришни, филмски или књижев
ни критичари, већ и власници или управљачи галеријских,
сценских или музичких простора, мецене из корпорациј
ских или државних фондова, као и већ етаблирани уметни
ци у овим браншама. Сви су они, по правилу, припадници
више средње класе. А они који међу њима успешно демон
стрирају исправан укус, у савременом капиталистичком си
стему бивају инкорпорирани у идеократску фракцију тран
снационалних елита.
Да не би било забуне са овим увођењем класне перспективе
у културолошку анализу, желим одмах да подсетим на Ха
узерову разлику између појединачног уметничког догађаја
(дела) и културне норме21. Ово прво, које може бити поје
диначна естетска новина, лична спонтана идеја, уметников
бунт, случајно срећно решење – дакле, појединачна, психо
лошка чињеница – није класно одређена. Али, када то ново,
спонтано и појединачно, постане културна норма, естетско
правило, конвенција уметничке продукције, „институција”,
стална структура укуса која детерминише понашање – када,
дакле, постане стил, правац или уметнилчки манир – то тада
постаје друштвена чињеница. А на њу се, онда, и социоло
шки легитимно може применити класна анализа.
У данашњој пак подели системских места, етаблиране кри
тичаре и уметнике, кустосе и колекционаре (државне и при
ватне), уметничке директоре и продуценте, можемо да по
сматрамо као друштвену групу која, на основу легитимиза
ције свог дистинктивног укуса као системски доминантног,
запоседа одговарајуће социјалне локације, уживајући, онда,
у тим локацијама припадајућу системску ренту. Чланови те
групе су део системски доминантне класе, па, иако поједи
начно или колективно не морају имати класну свест, они
као група делују класно исправно22. Зато се они, управо на
основу тог дистинктивног укуса, препознају, признају као
део исте групације, осећају одвојеност од других групација,
а често и успостављају групну солидарност. Као припадни
ци своје групе, они се понашају у складу са њеним класним
положајем, и то без обзира јесу ли сами, појединачно или

21 Хаузер, А. (1986 и1974) Социологија умјетности, Књ. 1, (превеле Ружа
и Јагода Рубчић), Загреб: Школска књига, стр. 129.
22 Хаузер, исто, стр. 62.
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колективно, свесни своје класне припадности, или не. „Они
то не знају, али тако раде”, описује такав случај Маркс23.   
Штавише, као што сам на другом месту већ подробније об
јаснио24, људи се не понашају само по нормама своје актуел
не групе (класе), већ и по нормама групације у коју желе да
уђу (најчешће, у коју теже да се попну). Класни афинитет
је једнако снажна бихејвиорална или атитудивна детерми
нанта као и класно порекло. У савременом свету, у коме су
се носиоци „високе уметности” успели подићи на више си
стемске позиције – које, наравно, доносе и одговарајућу си
стемску ренту – уметници и уметнички критичари су се по
први пут у историји25 конституисали као нарочита социјал
на групација („културна елита”), чији је основни задатак ре
гулација потражње и понуде добара високе уметности. Да
нас се у ту групацију може ући првенствено кооптацијом,
на основу одговарајућег социјалног критеријума – то јест,
демонстрирања лојалности („креативне потврде”) захтева
ног дистинктивног укуса.

***
Неке естетске каноне савремене, светскосистемски хегемо
не, „високе културе” већ сам анализирао у књизи Култур
ни рат у Србији26. Овде ћу сада обратити пажњу само на
културолошке последице доминантне естетике „високе кул
туре”које су умногоме сличне онима што их налазимо и у
масовној култури. Та сличност, наравно, није случајна. Те
мељни систем вредности не може бити другачији, једино су
другачији знаци којима културне елите демонстрирају ди
стинкцију у односу на „плебс”.
23 Маркс, К. (1974 и 1867) Капитал I у: Маркс, К. и Енглес, Ф. Дела, (преве
ли Моша Пијаде и Родољуб Чолаковић), Београд: Просвета и Институт
за изучавање радничког покрета, стр. 76.
24 Антонић, С. (2012) Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва. Београд: Службени гласник. Доступно и као URL документ:
https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:3996/bdef:Content/download, стр. 6465; Слободан Антонић (2008) Културни рат у Србији. Београд: Завод за
уџбенике, стр. 27-28.
25 „Од краја средњег века уметници се налазе у готово непрекидном (со
цијалном – С. А) успону” (Хаузер, исто, стр. 123). Иако се већ у рене
санси друштвени статус уметника одваја од статуса занатлије, још увек
„већина уметника у 16. веку води скроман живот” (Хаузер, исто, стр.
124) – примеренији нижој средњој, него вишој средњој класи. У 19. веку
само најталентованији и најпопуларнији уметници живе животом више
средње класе. Тек у 20. веку, поготово за уметнике у САД или ЕУ, више
није потребан таленат или популарност да би се остваривали високи
приходи, док они који стварно имају таленат или уживају популарност
постају богати попут припадника више класе (којој онда и припадају).
26 Исто, стр. 12-18.

281

СЛОБОДАН АНТОНИЋ
И у високој култури нестале су раније границе стида, при
стојности, па и моралности, све под оправдањем да је реч
о „уметничком изражавању” и „уметничким слободама”.
Критичарска одбрана таквих дела обично наглашава њи
хов „изазивачки” аспекат, односно настојање да се „шокира
малограђанска публика”. Али то „шокирање” публике, ако
мало дубље размотримо ствари, заправо изражава насиље
– над публиком, или уметника над самим собом, свеједно.
Тако је у модерној ликовној (визуелној) уметности сваки
чин или предмет који долази од особе са друштвеном ети
кетом „уметник” проглашено уметношћу – укључив и такве
бизарности попут шкољке од писоара27, уметников ненаме
штен кревет28, уметников измет29, ђубре30, мастурбирање31,
изговарање имена кухињског посуђа32, потапање Распећа у
мокраћу33, расеклине на сликарском платну34, итд. Посебно
су на цени натуралистички акти (само)насиља – попут (са
мо)убадања прстију ножем35, (само)урезивања крваве обр
нуте звезде на стомак36, (само)закуцавања ексерима и црта
ње жилетом по кожи37, (само)копање очију и кастрација38,
самоукрашавање лица црвима39, забадање трња у подлакти
цу и резање шаке жилетом40, разарање ткива метком41, каса

27 www.en.wikipedia.org/wiki/File:Marcel_Duchamp_Fountain_at_Tate_Mo
dern_by_David_Shankbone.jpg  
28 www.en.wikipedia.org/wiki/My_Bed
29 www.en.wikipedia.org/wiki/Artist’s_shit  
30 www.visualarts.net.au/gallery/carlyfischer
31 www.dailymotion.com /vid eo/x7ygpc _vit o-acc onc i-see db ed-1972_crea
tion#.UYYJWUplLHU
32 www.youtube.com/watch?v=3zSA9Rm2PZA
33 www.en.wikipedia.org/wiki/Piss_Christ  
34 www.artitude.eu/it/pillole/12-lucio-fontana-(1899-1968)
35 www.tumblr.com/tagged/marina abramovic; www.youtube.com/
watch?v=h9-HVwEbdCo
36 www.tumblr.com/tagged/lips of thomas
37 https://www.google.rs/search?q=günter+brus&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=SBmGUYHJOcftsgaP0YDQBg&ved=0CEUQsAQ&bi
w=1540&bih=819
38 h t t p s : / / w w w . g o o g l e . r s / s e a r c h ? q = R u d o l f + S c h w a r z k o 
gler&hl=sr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RP-FUffhBYSHtQ
aE8oCYDA&ved=0CDYQsAQ&biw=1540&bih=819
39 www.zakhor-online.com/?attachment_id=4160  
40 www.ginapane.files.wordpress.com/2011/04/nouvelle.jpg  
41 www.juleswidmayer.wordpress.com/2009/11/19/intro-to-chris-burden/  
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пљење животиње преко голог људског тела42, садо-мазо пор
нографија43, машине за растезање (мучење) извођача44, итд.
У оба случаја, и када је реч о шокирању „традиционалистич
ке” („конзервативне”) публике, и када је реч о приказу (са
мо)повређивања, можемо слободно рећи да је посреди изве
сна уметничка (културна) легитимизација насиља. Насиље
над нечијим уверењима или системом вредности може бити
једнако понижавајуће и повређујуће као и насиље над не
чијим телом или личним интегритетом45. Отуда је „естети
ка шокирања”, у свом дубљем друштвеном смислу, заправо
једна од демонстрација практично социјално неограничене
(некажњиве) воље истинских господара друштва (ТНКК,
„Империје”). То је само уметничка (културна) апотеоза јед
не пребогате и обесне моћи да се – без икаквих граница, без
икаквих скрупула – уради било шта. У овом случају, да се
изврши једна посебна, и збиља оригинална, врста насиља –
да се ништа, ђубре и зло прогласе уметничким делом.
Управо то господарење над вредностима, над самом дефи
ницијом вредности, може се узети као још један дистинктив
ни знак модерног социјалног моћника. Иако се по правилу
оправдавају да својим, „уметнички испосредованим” наси
љем заправо протестују против присуства насиља у модер
ном свету, „модерни” („авангардни”) уметници, у суштини,
само несвесно, а каткад и свесно, изражавају обесну моћ
глобалне елите – али и подземни рад њене нечисте савести
због посебно патолошког и неморалног типа друштвене до
минације (које сам горе описао).
Та концепција „високе уметности” као апологија нарцисо
идне и обесне моћи/насиља (али и испољавање колективне
нечисте савести доминантне класе, као типичне „преступ
ничке групе”), види се не само у визуелној, већ и у дру
гим уметностима. Добар пример је разарање уметничке
(„озбиљне”) музике, спроведено у 20. веку. Кроз различите
облике „авангардне” музике, као што су атонална и доде
кафонска   музика, серијализам, алеаторика, гомилање ди
сонанци итсл, вршено је изобличење и дезинтегрисање му
зике, све док се није дошло до „неслушљивог акустичног
42 http://ikblogdusikben.files.wordpress.com/2010/05/herman-nitsch-bloed
kunst-94131.jpg
43 www.physiologus.de/bilder/maschine.gif (Tomi Ungerer)
44 www.youtube.com/watch?v=Wabsr8Eouts, www.dance-tech.net/video/mar
celli-antunez-roca-epizoo
45 Каган, Р. (2003. и 2002) Моћ и немоћ у: Ка царству добра или апока
липси, избор Ивановић, Ж. , стр. 113-141. Београд: Филип Вишњић, стр.
130.
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хаоса”46, „атоналне буке”47 која код слушаоца производи са
мо „бездушну досаду” (soul-destroying monotony48).
Тако је настала „модерна уметничка музика” у којој ни сами
аутори више нису у стању да разликују када се њихово дело
изводи тачно, а када се свирају погрешни тонови49, нити пу
блика, па чак ни она музички натпросечно образована, уме
да разликује када слуша праве композиције, а када је суоче
на са насумичним ударањем по клавиру50.
„Модерна уметничка музика“ постала је, тиме, свака про
изводња звукова51, укључив и бесмислену буку52. „Бука је
одувек била акустички канал насиља, а познавање тог ка
нала неопходан је предуслов за свако успешно социоло
шко бављење постромантичарском – или, тачније, авангар
дистичком – модерном музиком”53. Са проглашењем буке за
уметност54, „насиље је (...) преплавило целокупну музику”,
довевши до тога да се „уметност претвори у чисто насиље,

46 Јеремић-Молнар, Д. и Молнар А. (2009) Нестајање узвишеног и овлада
вање авангардног у музици модерне епохе. књ. 1, Музички узвишено у
делима Бетовена и Шенберга, књ. 2, Музички авангардизам у Шенбер
говој додекафонској поетици и Адорновој критичкој естетици, Београд:
Институт за филозофију и друштвену теорију и „Филип Вишњић”, т. 1,
стр. 114.
47 Исто, стр. 11.
48 Michael, J. E. (1994) Dionysos Rising: The Birth of Cultural Revolution Out
of the Spirit of Music. San Francisco: Ignatius Press, p. 151.
49 „Добро је позната чињеница (...) да Шенберг није ни примећивао када
је неко свирао погрешне ноте” Smith, J. A. (1979) Schoenberg’s Way, Per
spectives of New Music Vol. 18, No. 1/2 (Autumn, 1979 - Summer, 1980), pp.
258-285; p. 264; Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 137-138.
50 „Гал је америчким и немачким студентима музике пустио снимак трећег
клавирског комада из Шенберговог оп. 19, заједно са још дванаест сни
мака на којима је сам насумично `лупао` по диркама клавира. Студенти
су имали задатак да идентификују музички `оригинал` и одвоје га од на
сумичне буке коју је створио сам Гал. Тачан одговор је дало само двоје
студената, који су одмах изјавили да су одговорили случајно“ (ЈеремићМолнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 185)
51 Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 121.
52 www.youtube.com/watch?v=LYKqHzBHjlA или www.youtube.com/
watch?v=aNt6a5xFOnE&list=RD023XfeWp2y1Lk или  www.youtube.
com/watch?v=WyHWLkU7PgQ. Публика ово продавање буке за музику
најчешће стрпљиво подноси, чекајући други део концерта, у коме ће
чути Бетовена или Чајковског (тј. праву музику). Или пак на буку са
концертног подијума одговара мјаукањем, као „креативним музичким
одглашавањем” (видети Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 2, стр. 166167).
53 Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 171.
54 Музичка естетика се данас састоји у „измишљању оправдавања буке”
(Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 187).

284

СЛОБОДАН АНТОНИЋ
или, тачније, у идеолошки закамуфлирану буку”55. А ако је
музика постала „насиље над слушаоцем”56, сам композитор
те насилне буке морао се претворити у „убицу музике”57, у
каквог „естетичког терористу” (aesthetic terrorist58). Јер, ње
гов циљ је фактички постала производња и тоталитарна
демонстрација музички одвратног и насилног.
Кажем „тоталитарна демонстрација” зато што таква врста
уметности – како музичке, тако и визуелне – не дозвољава
егзистенцију другачијег. Она, наиме, проглашава кичем сва
ко ново уметничко дело створено по нормама вечне („кла
сичне”, „традиционалне”) уметности. Ширећи тако „страх
од кича” као кључну компоненту дистинктивног укуса „мо
дерности”, она лепи етикету „анахроног” или „кичастог”
на свако уметничко дело које поседује, рецимо, хармонију
(у музици) или фигуралност (у сликарству).
Стога, након готово столећа такве „политичке коректности“
у високој уметности, музичко и ликовно наслеђе идеократ
ске фракције ТНКК показује да се у светском току истори
је глобалног капитализма изгледа паралелно одвијају два
процеса развоја – на једној страни је развој (материјалне)
цивилизације, а на другој развитак (духовног) варварства,
деградације и примитивизма. То је управо добра слика це
ле ТНКК, али и целог модерног капиталистичког система
који почива на насиљу, лажи, похлепи, заглупљивању и
развраћању.

***
У Србији се за масовну културу брине хипнократска, а за
високу културу идеократска фракција ТНКК. Њихови су
страни представници овде лоцирани, а домаћи представ
ници сачињавају блок компрадорске буржоазије (задужене
за масовну културу), односно компрадорске интелигенције
(задужене за високу културу59).

55 Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 152; подвукли аутори.
56 Јеремић-Молнар и Молнар, исто, т. 1, стр. 56.
57 Hermand, Jost (1986): Kultur im Wiederaufbau. Die Bundesrepublik
Deutschland 1945-1965. Munchen: Nymphenburger Huxley, Aldous
(1946[1932]): Brave New World. New York, London: Harper & Bros, p. 404;
према Jones, Dionysos Rising, исто, p. 150.
58 Jones, исто,  p. 181.
59 Одређење обе групације дато у Антонић, С. Лоша бесконачност, исто,
стр. 56-64.
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Деловање компрадорске елите у српској култури опширно
сам описао на другом месту60, па ћу овде обратити пажњу
само на неке аспекте овог феномена. Уопштено посматра
но, реч је о феномену културне колонизације Србије. За ко
лонизатора, објашњава Меми61, колонизовани је скуп соп
ствених негативних пројекција колонизатора. Колонизатор
је вредан – колонизовани лењ, колонизатор интелектуални
гигант – колонизовани духовни имбецил, колонизатор ци
вилизован –колонизовани дивљак...62 Колонизатор своју до
минацију оправдава жељом да се колонизовани уздигне до
ступња цивилизованости и моралности колонизатора. Али,
у томе нема успеха због суштинског дефекта колонизова
ног – првенствено због „социолошке чињенице која је до
била статус биолошке, или још боље, метафизичке”. Отуда
„колонијални однос између колонизованог и колонизатора
(...)постаје коначна категорија. Она је то што јесте, зато што
су они то што јесу, те се ни један нити други никада неће
променити”63.
То је данашњи оквир српске културе, у коме се креће
„мејнстрим” наше уметности, главни ток рада наших кул
турних институција (тачније, рада елите која њима упра
вља). Сам дискурс колонијализма је, по Мемију, оно што
уконачава колонизацију. Тај дискурс чини да је Колонија
закована у својој вечној малолетничкој подложности, да је
„дивљак” закован у метафизичком дивљаштву. Наши умет
ници и „културни радници”, као овлашћени господари се
мантичког поља у Колонији, непрекидно нам испредају на
ратив о нашем вечном дивљаштву. То дивљаштво није по
једини наш манир, нека наша случајна особина, већ само
језгро нашег националног и културног идентитета.
Отуда је свако пропагандистичко и натуралистичко поти
рање знакова тог идентитета – ма колико било изражено
примитивним (не)уметничким средствима – по дефиници
ји уметност: засипање камењем патријарха Павла64, прика
зивање свештеника као дембеланских блудника65, симбо
личко представљање савремене Србије црвеним кукастим
60 Антонић, С. (2011) Вишијевска Србија. Београд: Чигоја штампа. До
ступно и као URL документ: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:2782/
bdef:Content/get, стр. 61-183; такође и Антонић, С. (2008) Културни рат
у Србији, Београд: Завод за уџбенике.
61 Memmi, A. (1967) The Colonizer and the Colonized. Boston: Beacon Press.
62 Исто, стр. 82.
63 Исто, стр. 72.
64 http://www.serbiancontemporaryart.info/radovi.php?lang=1&id=998
65 http://www.e-novine.com/fotogalerija/fotogalerija-kultura/30279-Gospodepomiluj.html

286

СЛОБОДАН АНТОНИЋ
крстом66, означавање Београда и Србије за места фашизма67,
стављање написа „Новија српска историја“ на буре пуно кр
ви и повраћање по српској застави68, представљање влади
ке Николаја Велимировића као перверзног дивљака69, итд.
А да то јесте уметност, и да је свако ко другачије мисли
само „примитивни националиста”, потрудиће се публици
да објасне кустоси и критичари – од питомаца ЦИТОК-а70,
до сталних коментатора у културном додатку Данаса или
Политике.
Овакав дискурс је нужни део демонстрирања дистинктивног
укуса наше културне елите, која наравно, као и све остале
фракције овдашње елите, негује снажне класне афинитете
према ТНКК71. Тај укус се види не само по тематици – „анти
националистичкој”, „антитрадиционалистичкој”, псеудоле
вичарској (реч је о глумљењу бунта, о бунту као естетичком
маниру, не о стварном изразу незадовољства естаблишмен
том72). Тај укус се види и по доминантном стилу, који мора
бити у складу са оним за који смо видели да чини средиште
хегемоне културе. Рецимо, у ликовној уметности – ника
ко фигуралност традиционалног сликарства или вајарства,
већ обавезно боди арт, перформанс, видео инсталација итд.  
Транзиција београдског Октобарског салона из национално
репрезентативне изложбе у интернационално-показну73, од
носно из изложбе сликарских радова у поставку у којој нема
ниједне слике (2012), знаковит је показатељ тог процеса.
Ово наравно не значи да је сва наша висока култура садр
жајно у знаку компрадорства, а стилски у знаку „концепту
алне уметности”. На ободима главних институција, или у
подземљу етаблиране културе, и даље се дешава уметност
као креативни чин снажних појединаца74. Али, као што се
у српској масовној култури главнина медија претворила у
66 http://www.msub.org.rs/izlo%C5%BEba/o-normalnosti
67 www.liduss.blogspot.com/2010/03/milica-tomic-umetnica-buntovnica.html  
68 www.e-novine.com/kultura/kultura-recenzije/64898-Frljiev-scenski-metak.
html
69 www.blog.b92.net/arhiva/node/5163.html  
70 Видети критичку анализу у Ђурковић, М. (2009) Слика, звук и моћ:
огледи из поп-политике. Београд: MСТ Гајић, стр. 69-72.
71 Антонић, С. (2012) Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва, Београд: Службени гласник, стр. 16-20.
72 Што је, уосталом, и очекивано, будући да се управо кроз само уметнич
ко дело мора ући у стварни естаблишмент (пошто дело има функцију
демонстрирања лојалности колективном дистинктивном укусу ТНКК).
73 www.oktobarskisalon.org/53/uvod/
74 Нешто од тих догађаја, барем када је реч о ликовној уметности, могу се
наћи у приказима Дејана Ђорића (www.pecat.co.rs/author/dejandjoric/).
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колекторе из којих се публика засипа моралним и естетским
ђубретом, тако је и главнина институција елитне културе –
од музеја и позоришта савремене уметности, до културних
додатака озбиљних дневника и недељника – претворена у
медијуме за нормативну промоцију пожељног дистинктив
ног укуса за све овдашње амбициозне кандидате за улазак
у неку од фракција ТНКК (од политичке, до идеократске).
Но као што је практично немогуће, у тренутним друштвеноисторијским условима, одбацити садашњу главну културну
функцију овдашњих масовних медија као „колектора” по
трошачке хипнозе, тако је практично немогуће, у тренутној
друштвено-историјској констелацији, променити компра
дорско-колонизаторски карактер овдашњих установа висо
ке културе. Јер, оне су само институционални израз доми
нантне, материјално и социјално хегемоне класе у српском
друштву – компрадорске буржоазије.

***
Компрадорска буржоазија свој класни положај изводи из
функције убрзане предаје/продаје („интегрисања”) еко
номских, политичких, културних и других структура на
ционалне државе у руке ТНКК. Идентитет компрадорске
буржоазије везан је првенствено за транснационалне струк
туре. Њени припадници су заједница са другим члановима
ТНКК који заузимају слично место у глобалној мрежи моћи
(тј. уживају исти тип системске ренте), или са члановима
класе свог социјалног афинитета, а не са члановима других
класа из сопственог друштва.
У идеалнотипском смислу, наспрам компрадорске буржо
азије, која доминира многим земљама (полу)периферије,
стоји национална буржоазија75. Она је у друштвима капита
листичког центра доминирала пре раздобља глобализације
(империјализма), као што је доминирала и у друштвима ко
ја су, баш захваљујући њој, успешно извела економску мо
дернизацију76. Важно је разумети да национална буржоази
ја модернизујућих друштава доживљава друге националне
буржоазије истог ранга – а данас и буржоазију из светско-
капиталистичког центра – као конкуренте у борби за тржи
ште, док чланове других класа из сопственог друштва често
75 Антонић, С. (2012) Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва, Београд: Службени гласник стр. 67-70.
76 Антонић, С. (2003) Нација у струјама прошлости: огледи о одрживо
сти демократије у Србији. Београд: Чигоја штампа. Доступно и као
URL документ: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:3560/bdef:Content/
download; стр. 63-69; такође у: Антонић, С. Лоша бесконачност, стр.
86-88.
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види као савезнике у тој борби. Стога је она, у идентитет
ском смислу, ипак више заједница са остатком друштва, не
го са иностраном буржоазијом77.
Национална модернизаторска буржоазија, данас, домини
ра у Русији, Индији или Кини (ма колико да је у свим тим
друштвима јака и компрадорска буржоазија). Елита ових
земаља, наиме, има амбицију да очува националне ресурсе
(укључив и политички суверенитет), подигне материјални
стандард становништва кроз реалну економију, те уђе у са
мо средиште светског капиталистичког система. Како би то
постигла, она уз политички суверенитет настоји да обезбеди
и културни суверенитет – у смислу аутономног, од централ
ног естаблишмента ТНКК (из САД и ЕУ) независног (само
својног) система вредности.
Србији је посебно политички занимљив и културно близак
случај Русије78. Русија се, у културно-идентитетском, па и
политичком смислу, данас може видети као хришћанска кон
тра-Империја – моћни континентални политички ентитет
који стоји наспрам, већ у великој мери, дехристијанизоване
(секуларизоване) атлантске Империје (САД и ЕУ)79. Русија
је, у царско време (до 1917), поседовала елитну европску ви
соку културу80. Њу је комунизам делимично конзервисао81,
сачувавши је тако од разних облика „авангардистичке” кул
турне деструкције. Национална модернизујућа буржоазија
Русије је и у доба социјализма, а то је слуачај и данас, задр
жала одређене елементе уметничког укуса класичне европ
ске културе (16-19. века). И као што се 16-овековна Ренесан
са вратила на узоре класичне антике, тако се данашња руска
култура без комплекса враћа на узоре класичне европске
културе (како западног, тако и источно-хришћанског коре
на), развијајући их и надограђујући их у складу са локалним
(традиционалним) уметничким праксама.

77 Антонић, С. (2008) Културни рат у Србији, Београд: Завод за уџбенике,
стр. 240-265.
78 Антонић, С. (2009) Путинизам – идеја патриотске елите, Национални
интерес, бр. 1-2, год. V, стр. 331-339. Доступно и као URL: www.nacio
nalniinteres.rs/ni-2009-broj-01-02.pdf
79 Видети: Антонић, С. (2013) На бриселским шинама: политичке анализе.
Београд: Чигоја штампа, стр. 186-188.
80 Jones, E. M. (2009) Ballet Parking: Performing The Nutcracker as a Coun
ter-Revolutionary Act. South Bend: Fidelity Press.
81 Видети: Антонић, С. (2013) На бриселским шинама: политичке анализе.
Београд: Чигоја штампа
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Добар пример таквог уметничког обрасца је музика Илари
она Алфејева (Страсти по Матеју82, Божићни ораторијум83,
Stabat mater84). Ова музика је, по свом облику, ефектна син
теза руског духовног појања и западних барокних хармо
нијских структура. Дакле, „синкретичка”, „еклектичка” или
„кичаста” за укус „музичке авангарде”, али заправо дубоко
емоционална, узвишена и прелепа за слух образоване му
зичке публике класичног (грађанског, буржоаског) укуса. То
је добар пример културног обрасца Русије као „хришћанске
контра-Империје”, али и дистинктивног укуса њене наци
оналне буржоазије и њене елите. А та елита се не боји да
гради особену властиту културу, аутономну како спрам хеге
моне културе атлантистичког Центра, тако и спрам колони
јалне културе његових компрадорских испостава на источ
ноевропској периферији.
Србија, међутим, као мала земља ипак нема довољне ка
пацитете за аутономну модернизацију85, па онда ни за ау
тономну (некомпрадорску) културу. То долази отуда што је
наша национална буржоазија одвећ слаба у економском и
политичком86, па следствено и у културном погледу. Веро
ватно да овдашња национална буржоазија тек као пратилац
модернизујуће националне буржоазије неке друге земље
може имати шансу да, након наслућујућег слома актуелног
модела „модернизације преко позива” (који се у Србији при
мењује од 2000), изведе успешну модернизацију „улучењем
прилике”87.
Но руска национална буржоазија до сада ипак није покази
вала превише занимања за проблеме и амбиције мале српске
буржоазије. Зато ће, по свему судећи, и у наредном раздо
бљу овдашња национална буржоазија остати економски и
политички инфериорна у односу на компрадорску. А такав
однос снага мораће онда превладавати и у култури (првен
ствено високој).
То наравно не значи да се одређени помаци неће моћи оства
рити у правцу веће уравнотежености продукције култур
них добара. Индивидуалне уметничке и научне радионице
82 www.youtube.com/watch?v=KisjhohNZNE
83 www.youtube.com/watch?v=NrZt-zEYSkc (делимичан снимак)
84 www.youtube.com/watch?v=eI0AAnL4-X8
85 Антонић, С. (2012) Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва, Београд: Службени гласник , стр. 90-91.
86 Исто, стр. 65-70.
87 О ове две концепције модернизације и њеној примени на Србију, видети
Антонић, С. (2012) Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва, Београд: Службени гласник, стр. 73-94.
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некомпрадорске интелигенције свакако ће и у годинама пред
нама давати важна дела. Али културна афирмација тих дела
и ствараоца нужно ће бити ограничена све дотле док у срп
ском друштву доминира садашњи модел „дистинктивних
знакова“ (то јест, укус) владајуће социјалне групације. Тек
са променом доминантне групације – а она ће се остварити
само након измене стратешких друштвених претпоставки
(политичких и економских), моћи ће да дође и до значајније
промене у конфигурацији овдашњег културног обрасца.
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PINK TRANSITION IN SERBIA: SIX THESES
CONCERNING OUR CULTURAL SITUATION
Abstract
During transition, Serbia and other (semi) peripheral countries have
become economical, political and cultural colonies of transnational
capitalist class (TNCC) whose center (metropolis) is found in the main
societies of the world capitalist system - the US and the EU. This has
influenced the formation of the Serbian system of mass culture that is
characterized by the culture of forgetting, the ideology of consumerist
“liberation” of sin and shame, fetishism of sex and violence, as well as
normalization (“relaxation”) of pathology and amorality. These features
dominate also in the “high culture” produced and consumed by TNCC
members (and candidates for it). Most of the “high culture” is now under
TNCC control, which essentially dictates the dominant tastes. Members
of the bourgeoisie, who successfully produce or demonstrate the right
taste on the (semi) periphery, are incorporated into the idiocratic
fraction of TNCC. Hence almost all high culture in Serbia is marked
with comprador content and style, and also marked by “conceptual art”.
And since it is impossible, in the current socio-historical conditions,
to reject the main cultural function of the mass media in Serbia as a
“collector” of consumer hypnosis, it is also impossible, in the current
socio-historical constellation, to change the colonial comprador
character of the institutions of high culture in Serbia. They are only
an institutional expression of the dominant, financially and socially
hegemonic classes in Serbian society – the comprador bourgeoisie.
Key words: transnational capitalist class, comprador bourgeoisie, the
world system, cultural capital, taste
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КУЛТУРА У КРИЗИ И КРИЗА
КУЛТУРЕ: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ
Сажетак: Раздобље кад се један модел развоја, организације и ин
терпретације света истроши а нови није настао означава време
кризе у најширем смислу. Криза погађа све групе, институције, ор
ганизације и појединце на нивоу свакодневног живота. Она се у
почетку сагледава кад се открије да се одређен поредак распада.
У случају културе то значи да она постаје супротно од онога што
је била и да обрасци културе усмеравају друштвене праксе ка дез
интеграцији. Култура у Србији до сада није била предмет озбиљ
них размишљања. То илуструје и чињеница непостојања темељне
и развијене стратегије у области културне политике. У раду се на
конкретним примерима у сфери медија и забаве показује својевр
сна криза културе у Србији.
Кључне речи: култура, криза, криза културе, културна политика,
забава, манипулација

Данас је свет усред кризе која је структурална и стога теме
љита. Појам „криза” се односи на критично временско раз
добље током кога ће се крај избећи кроз нове адаптације,
уколико су оне могуће. Кризе могу бити дуготрајне, али не
треба искључити могућност постојања краћих криза (уну
тар ове дуге кризе) дефинисаних као периоди „дисконтину
иране промене”. Криза све повезује – она је вишеслојна јер
обухвата културу, дух, економију, политику, друштво. Све
су то само подручја где се јавља криза и то неизбежно, неза
устављиво, неминовно, као историјска стварност и људска
судбина.
Разарање, распад, дезорганизација, декаденција државе,
друштва, културе, деструкција економије, губитак морала,
пустош интимног живота – све је то криза, све се своди на
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њу. Криза1 је историјски процес, разарајућа појава нихи
лизма: распад у ништа. Оно што се јавља на подручју кул
туре, друштва, уметности, науке само су споља видљиви
симптоми кризе. Узрок може бити сасвим унутра, дубоко и
један површни поглед може да убеди да се многи процеси
тешко могу изменити. Чини се да је култура пример оваквих
процеса на делу.
Већ одавно се пише о кризи модернитета и она се разматра
као неодвојиви чинилац раста и развоја, било ког прелаза
(транзиције). Едгар Морен је XX век назвао веком кризе,
али веком у којем се, не треба то заборавити, напредовало
највише и најбрже. Питање: „Како изаћи из XX столећа”
је, уствари, трагање за одговором како да се изађе из кризе
(криза напретка, криза цивилизације, криза културе, криза
омладине, криза брака и породице, криза идентитета, криза
смисла, итд.).
Криза се огледа и у чињеници да се међусобна надопуња
вања претварају у антагонизме у брзом деструктуирању
и дезинтеграцији свих области друштвеног живота. Она је
прекид сређености и означава низ неконтролисаних проце
са који теже да се појачају сопственим снагама или да се
жестоко сукобе с другим антагонистичким процесима који
су и сами неконтролисани.2 Може се закључити да раздобље
кад се један модел развоја, организације и интерпретације
света истроши а нови није настао, означава време кризе у
најширем смислу. Она погађа све групе, институције, орга
низације и појединце на нивоу свакодневног живота.
Криза културе огледа се кроз кризу културних вредности,
културних институција, темеља на којима она почива. Кон
кретније, криза културе је подстакнута:
● Озбиљним недостатком средстава који је спречио кул
турне институције да боље одговоре захтевима који се пред
њих постављају;

1 У Оксфордском речнику криза се дефинише као прекретница, посебно
код болести. Води порекло од грчке речи крисис — одлука. Криза је пе
риод у току којег неки „оболели” друштвени, економски или политички
систем не може даље да опстане на исти начин као раније и приморан је
под претњом нестанка да се подвргне преображају који ће му продужи
ти живот. Дакле, тај период кризе је историјски тренутак опасности или
неизвесности током којег се доносе одлуке и врше промене од пресуд
ног значаја који ће одлучити о будућем развоју система, ако он опстане и
о његовој новој друштвеној, економској и политичкој основици, о неком
његовом делу.
2 Морен, Е. (1983) Како изаћи из XX столећа, Загреб: Глобус, стр. 275.
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● Инерцијом која се налази у самим тим институцијама, из
чега произилази крајња спорост са којом су оне прилагођа
вале своје унутрашње структуре потребама, чак и кад нису
билe сувише ометане недовољношћу средстава.
● Инерцијом самог друштвеног система који се, везан сво
јим традицијама, својим веровањима, својим системом
вредности и својим институцијама, показао као неспособан
да најбоље искористи културу и културне институције у ин
тересу националног развоја. Раскорак између културних ин
ституција и друштвене средине настаје услед релативне ау
тономије ових институција. Оне настоје да остану оно што
су биле и да сачувају сопствене интересе и вредности. Ако
се жели савладати криза, сасвим је очигледно да култура и
друштво треба да пристану на међусобно усаглашавање и
прилагођавање.
Свака расправа о кризи културе претпоставља разговор
о кризи рада, кризи вредности, њиховог смисла и иденти
тета. Типичан пример је тржишна валоризација културе.
Култура се све више тржишно функционализује: „концеп
цијски и садржајно не зависи од институција, већ јој основ
ни тон и профил, цену и вредност, даје неко други, извана.
То може бити анонимни бирократски апарат, али и врло
снажно изражена тенденција професионалних организација
и друштава која бране своје интересе у општој конкурен
цији на тржишту. Данашњи колонизатор је тржиште, које
усисава сваки облик отпора, узима у обзир сваку критику на
свој рачун, антиципира је и претвара у сопствени профит.
Тржиште нас колонизује неприметно, колонизује нас у на
шим сопственим вредностима, без обзира да ли се оне зо
ву идентитет, етницитет, право на различитост, итд. Против
новца, медијских моћника, конгломерата, против монопола
дистрибутерских ланаца, све у свему против „тржишног
фундаментализма“ који укључује и културу, тешко је зами
слити ефикасан отпор”.3
Свођење културе на потрошњу значи да не постоји јасан
став о култури, јер се она интерпретира као скуп потрошач
ких вредности. Култура се најчешће своди на потрошњу,
при чему још није превладано мишљење да се за културу
„даје”. Очигледно, постоји зависност „производње” култу
ре од економске производње уопште, од материјалног бо
гатства друштва. Без обзира на то, тешко се може говорити
о „рентабилности” културе, о чистим економским улага
њима у културу. Култура је несводљива само на стандард и
питање средстава. Није значајно само да друштво издваја
3 Угрешић, Д. (2002) Забрањено читање, Београд: Самиздат, стр. 225.
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за културу, важнији је проблем друштвеног система како да
усвоји резултате културе. Не треба заборавити да се по
следице културе јасно осећају тек на неком другом плану, у
свести и менталитету људи, на пример.
Не може се говорити о култури само кроз призму рентабил
ности, тржишта и материјалних вредности. Иако се залаже
мо за концепт тржишне привреде, можемо на низу примера
доказати да закон тржишта не мора имати ништа заједнич
ког са истинском и аутентичном културом. Ако се култура
сведе само на логику профита, онда се скрнаве и сужавају
културне вредности.
Култура се мења заједно са осталим друштвеним промена
ма и врло је тешко говорити о променама које се дешавају
искључиво у култури. Не можемо размишљати о одвојеном
културном развоју, јер је то део укупног друштвеног развоја,
али не као механички, већ интегрални део.
Планирање културних потреба мора водити рачуна о разво
ју осталих друштвених делатности, а посебно о развоју и о
материјалним могућностима привреде. Програми који нису
усклађени са другим програмима друштвеног живота, оста
ју списак и „пуки скуп” жеља и настојања који врло често
могу унети пометњу у друштвени живот. Развијање поједи
них делатности на рачун других треба заменити равномер
ним и усклађеним планирањем.
Структуралне културне транзиције претпостављају унутра
шње реструктурирање културних вредности које укључују:
-  дехијерархизацију култура и њихово јавно профилисање
према формирању и афирмацији вредности појединачних
националних, етничких, феминистичких и других култура;
- експанзију мултикултуралности и интеркултурализма, што
је повезано са јаким миграцијама становништва, ширењем
великих градова и све „мекшим” националним границама;
- усклађивање глобалних трендова либералног капитализма,
потрошачких друштава и мултикултурализма;
-  формирање интегрисаних „културних зона”, везаних за
економске интеграције (пример Европске Уније);
- редефиниција културних идентитета;
- детериторијализација култура;
- хибридизација култура у оквирима све више хетерогених
друштава;
- увођење нових технологија у културно стваралаштво;

296

ДРАГАН КОКОВИЋ
-  све отворенија културна комуникација и медијација кул
турних вредности;
- пласман културних производа и вредности на тржишту;
- културна индустријализација.4
„Неповољна је околност и то што критика као суперего кул
туре готово не постоји. И кад постоји, изгледа да је њена
најслабија тачка. Никада није успела да обезбеди своју ау
тономију нити методологију вредновања. Њен исход зна се
унапред. Уместо да разбија некреативне схеме – сама их
непотребно ствара. Зато она и не руши бреше конзервати
визма, већ га подржава. Оболела од лакомислености, по
вршности и равнодушности, та критика, у ствари, брани
просечне и спорне вредности. Стога није необично што, уз
материјално сиромаштво, културно сиромаштво и естрадна
свест доминирају у животном стилу свакодневља.
Култура се у нас непрестано одлаже за боља времена. То
је велика грешка. У неизбежној трансформацији друштва,
култура се не би смела одлагати за срећна времена јер је
она претпоставка за сваку суштинску промену друштва. У
слободној и критичкој јавности – у којој би превладавали
плурализам гледишта, креативна дебата и слобода мишље
ња, а јењавала испразна политичка реторика – дошло би се
до успона вредности које би оспоравале владавину банално
сти, самодовољности и глупости естраде”.5
Криза културе нашла се и у окриљу опозиције локално и гло
бално. За ову опозицију се сматра да је једна од најманипу
лативнијих формула глобалне идеологије, зато што локално
(национално, етничко, регионално) подразумева право на
различитост насупрот глобалноме које прети да те разли
читости униформише, стандардизује и типизира. „Тако се у
пракси, покривени идеологијом која им даје за право, локал
ни манипулатори могу забавити мрачним пословима уну
трашње хомогенизације и локалне контроле. Онима који не
пристају на ову замену, вредност глобалног постаје јединим
излазом, пољем слободе“... Мој страх од локалнога јачи је од
моје скепсе према глобалноме. Тако, на трауматском иску
ству локалнога, глобално убира додатне поене”.6

4 Швоб-Ђокић, Н., Приморац, Ј. и Јурлин, К. (2008) Култура заборава,
Загреб: Јесенски и Турк, стр. 37-38.
5 Божовић, Р. Од популизма до естраде, у: Домети транзиције од со
цијализма ка капитализму, уредио Михаиловић, С. (2011), Београд:
Фридрих Еберт Стифтунг, стр. 38.
6 Угрешић, Д. (2002) Забрањено читање, Београд: Самиздат.
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Пракса је показала да у периоду пре транзиционих промена,
„акција” културе није непосредно била материјална сфера
рада, већ њен резултат – расподела укупног прихода пре
ко доприноса. Држава је градила одговарајућу структуру
културних и свих других институција. Бирократски однос
према култури, бирократизована култура, најчешће је заме
њивала функцију људи у бављењу друштвеним пословима.
Заобилазила је свет њихових потреба, јер јој је циљ био да
се задржи одвојеност производње и културе. На тај начин,
култура је постала дириговани акт где су могућности ма
нипулације биле огромне.

Неопходно је утврдити: где је смештена 
култура? У рад или изван њега? 
У расподели или потрошњи?
Просветитељство, које је „задојено” идејом да у одређеном
друштву мањина увек креира и поклања културу, било је но
силац „крњег” схватања по коме култура егзистира изван
производног живота, а у те просторе се уноси споља, васпи
тавањем, образовањем или културном анимацијом. Данас је
ова теза тешко прихватљива и наилази на многобројна про
тивљења. Напросто, култура се почиње повезивати са уче
шћем и стварањем у целокупном начину живота, радним
срединама и локалним заједницама, и све чешће постаје
захтев за одређеним начином живота. Култура се не мо
же схватити одвојено од произвођача, као намет који се даје
у ретким тренуцима, као неки украс, луксуз, узлет и излет,
танани скок друштва, естетички талог или пасивна допуна.
Културни живот није само оно што се присваја, него и оно
што се даје и у чему се активно учествује. Постоји људска
свакидашњица, разноврсна подручја свакодневног живота
која треба култивисати (рад, слободно време, становање,
политичко понашање). Очигледно је да је сваки тренутак
људског живљења део културе као и све сфере егзистенци
је. Отуда говор о култури рада, култури слободног времена,
култури становања, политичкој култури, физичкој култу
ри, уметничкој култури, позоришној култури, визуелној кул
тури, техничкој култури, саобраћајној култури, итд. Тако,
на пример, код нас велике инвестиционе подухвате у при
вреди најчешће не прати културна димензија, која напросто
није укалкулисана јер се, наводно, не види „рентабилност”
културе.
С друге стране, мало се зна о специфичним културним по
требама појединих друштвених слојева, генерација, дру
штвених средина, локалних заједница. Доходак најчешће
не пружа, нарочито у ситуацији кризе, било какву шансу
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за културну еманципацију. У таквој ситуацији с правом се
поставља питање: Постоји ли потреба да се има културна
потреба? Сви ови моменти утичу да се култура схвата као
резидуални елемент, нека нужност услед постојања наслеђа
прошлости или нека сувишност у изумирању. Једноставно
речено, заборавља се да култура може бити полуга укуп
ног друштвеног развоја. Заговорници традиционалног кон
цепта културе пропагирали су идеју да сви могу користити
плодове културе. При том су запостављали питања класног
положаја, концепта и садржаја културе као и њен, понекад
врло уочљив, елитизам. Није било говора о доминантној
култури која се наметала целокупном друштву, као ни ис
траживања о томе колико класна подела доприноси подваја
њима у култури. Културна политика је најчешће свођена на
културни сектор, којим су се бавили „задужени” за културу.
Култура као значајно подручје се не може сводити само на
„сектор”, не сме се препустити случају; она се мора усме
равати и вредновати (процењивати). Због тога је неопходно
јасно артикулисати културну политику, нове културне стра
тегије. Културна политика усмерава друштво према култу
ри, али и културу према друштву и према себи самој. Она
обухвата начела усмеравања културне делатности друштва
чији су актери појединци, групе, организације, установе и
друштво у целини.
Културна политика трасира правце развоја, односно циљеве
и средства помоћу којих се то усмеравање остварује (мате
ријални и људски ресурси, финансијски ресурси, програм
ска, институционална и гранска решења). Та трасирања и
процене треба увек да пођу од снимања постојеће културне
ситуације, да би се на тим темељима градили битни циљеви
културног развитка и изналазила средства за њихово оства
рење, начини који се користе за постизање таквих циљева на
најекономичнији начин.
Неопходно је размотрити и анализирати чисто културне на
мене културне политике. Без обзира на разноврсна одређе
ња културе и културних садржаја, културна политика се не
може издвојити из осталих државних послова.7
Свако организовано друштво остварује одређену културну
политику, која као јединствен појам, означава сусрет поли
тике и културе (сектор политике и сектор културе). Ова два
подручја нису увек у сагласности, чешће су у сукобу, па је
због тога задатак културне политике да се критички суочи са
напетостима (антагонизмима) који владају између политике
и културе.
7 Трозби, Д. (2012) Економика културне политике, Београд: Клио, стр. 43.
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Да би културна политика изазвала активни став и однос дру
штва према култури, није довољно да само друштво дефи
нише став према култури, већ и да култура постане свесна
својих могућности. Културна политика сагледава смисао и
значај који култура има у одређеном друштву, опредељења и
настојања друштва да креира (замисли) и прихвати одређе
не моделе културне политике.
Сваки модел културне политике је резултат укрштања раз
личитих друштвених и културних интереса, потреба и аспи
рација. Модели културне политике формирали су се у зави
сности од владајућих друштвених односа. У истраживањи
ма се најчешће говори о ауторитарном и демократском мо
делу културне политике. За први модел је карактеристично
подређивање културе држави која планира и усмерава кул
туру у целини, одлучује о приоритетима, одређује политику
финансирања. Ауторитарни културни модел идеолошки од
ређује културно стваралаштво и чува културу као класичан
институционални сектор. Ауторитаризам у култури знао је
често да потисне или преобликује многе вредности које су
створене у прошлости, уколико оне нису одговарале поли
тичким циљевима и интересима.
Последица оваквог модела огледа се у томе што држава пре
узима културу под своју управу. Зато се врло често говори о
културном етатизму, јер држава културу ставља под надзор
и контролу. Културни етатизам је, осим тога, склон ка искри
вљавању извесних смерова културне политике, у зависности
од интереса и потреба државног апарата и администрације
као њеног извршног дела који у културу умеће сопствене
интересе као прворазредне, а занемарује онај део културе
који се не односи на непосредне интересе државног апара
та и администрације. Држава се тада јавља као једини или
повлашћени носилац културне политике и тумач културе за
све људе. Тај монопол она сматра неком врстом природног
права.
Демократски модел културне политике залаже се за слобо
ду стварања и уважавања права на културу као дела људ
ских права. Овај модел настоји да културни монопол државе
замени културним разноликостима (обиљем). Он се залаже
за културни плурализам који нуди највише могућности да
сваки појединац или група задовоље своје културне потре
бе. Укратко, држава нигде, па ни у области културе, не треба
да буде сила изнад друштва. Начини утицаја државе на кул
туру и културни живот зависе од политичких и културних
традиција, од схватања улоге коју култура може имати у жи
воту заједнице и појединца. У оквиру овога модела, култура
се често препушта тржишту, што доводи до њене превелике
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комерцијализације. То је нарочито карактеристично за САД,
где функционише демократски тржишни модел културне
политике, за разлику од европског културног простора који
је поред тржишта поштовао и учешће (балансирање) државе
у усмеравању културе.
Поред наведена два класична модела (аутократски и демо
кратски), у истраживањима сусрећемо и друге моделе (ти
пове) културне политике.8
Комплексни (сложени) модел, културу и културну политику
сматра саставним делом опште-друштвеног кретања. Сла
бости овога модела састоје се у честом занемаривању уну
трашњих (аутономних) својстава културе, њене посебности
и специфичности. То занемаривање има за последицу да се
култура, као посебна творевина и област специфичне осе
ћајности, механички изједначава са свим другим областима
друштвеног живота.
Супституционални модел (модел замене), наглашава (под
стиче) тржишну усмереност културе. У таквим случајевима,
културна политика изграђује се као нека врста замене за све
оно што није подложно тржишту и што на њему није нашло
своје место. Овај модел културне политике исправља недо
статке и пропусте тржишта (тржишне иницијативе). Култу
ра се не може вредновати само на тржишту и овај модел, на
неки начин, неут ралише неповољно деловање тржишта на
културу.
Модел подстицања културног заостајања не води рачуна и
нема целовит и заокружен програм културне политике. Овај
модел се занима за процену које су културне средине и де
латности у заостатку. Њега интересује „културни јаз” који
постоји између најразличитијих грана и подручја културе.
Присталице овог модела сматрају да треба интервенисати
и помоћи оне области које су у заостатку. Оне су у великој
мери равнодушне, незаинтересоване и пасивне за све друге
области или подручја културе.
Модел културне самосвојности се занима, пре свега, за
оно што је оригинално и аутентично, што је допринос свет
ској ризници одређене културе. Све оно што не припада
врхунским дометима, не налази се у видном пољу овог мо
дела и не узима се у довољној мери у обзир. Такође, овај
модел у први план културне политике ставља само оно по
чему се културе међусобно разликују, а не оно што им је

8 Прњат, Б. (2006) Увод у културну политику, Нови Сад: Стилос.
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слично и заједничко и што је у извесном смислу општељуд
ско.9
Посебно се издвајају културни модел масовне културе у
оквиру кога се говори о стандардном културном моделу
и популистичком (новокомпонованом) културном моделу.
Првом припадају службеници, техничка интелигенција и
средњи слојеви, а популистичком припадници радничког
стила живота, нижа средња класа и сеоска популација. Као
трећа врста културних модела истичу се алтернативни кул
турни модели (алтернативне поткултуре, контракултуре,
друштвени покрети). Карактеристика овог модела је сим
болички протест у односу на доминантне културне моделе.
Криза културе огледа се у редуковању културе на забавне и
спортско-рекреативне програме.
Телевизија као „хладан” медиј увек је знала да шокира, по
готово данас у постмодерном добу у којем је све дозвоље
но и све пролази и где је дошло не само до поремећаја и
конфузије система вредности, већ до њиховог друштвеног
слома. Телевизија је и даље медиј који утиче на стандарди
зацију понашања, укуса и мишљења код већине људи. Рија
лити шоу програми су прича не само о нашим, већ о људској
природи и наравима уопште, о жељи да се доживи нешто
необично, ексцентрично, понекад бизарно. Отуда помама за
овим програмима који попримају својеврсни образац епи
демије. Велики брат је емитован први пут 1999. године, на
једној холандској телевизији, по узору на легендарни роман
Џорџа Орвела – „1984”, чије књиге су представљале инспи
рацију за Великог брата, али и за Фарму.
Најновије истраживање праћења медијских садржаја, по
себно ријалити програма у Србији10 показало је да се ови
програми гледају у великој мери и да се све пикантерије
прате у новинама и на интернету. Свакако да ово оптерећу
је буџет времена и слободно време које је на располагању
појединцима, изузев оних који осећају жесток „дефицит”
слободног времена. Близу педесет испитаника изјавило је
да им се ови програми допадају, вероватно због тога што
55% гледалаца има знатижељу да завири у туђу интиму. То
је својеврсни знак да ови програми инспиришу исконску
тежњу човека за воајеризмом оних који своју интиму, не
критички и без стида, износе на „пазар”. Чини се да је на
делу својеврсно укидање стида, јер преовлађују баналност,
9 Илић, М. (1979) Социологија културе, Београд: Завод за уџбенике и на
ставна средства.
10 Подаци агенције Фактор плус из Београда. Узорак је био 1200 испита
ника.
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псовка, вулгаризми, итд. Додуше, велики број испитаника
то не одобрава, али се чини да су ипак у фази ишчекивања
да се догоде неке ласцивне сцене, а поготово у фази срећног
ишчекивања да ће се догодити секс. Такође истичу да би ве
ћина њих радо учествовала у неком ријалити програму, пре
свега због новца.
Табела 1 Из ког разлога бисте се пријавили за
ријалити шоу? (могућност више одговора)

Овај податак говори да се не бирају средства како би се ис
корачило из културе сиромаштва и наше невеселе стварно
сти. Новац и медијско експонирање, испитаници везују за
јавне личности. Такође је занимљиво да већина сматра како
је појављивање у ријалити програмима неким јавним лич
ностима донело штету.
Табела 2 Како ријалити програми утичу на разми
шљање младих о свету и понашање у друштву? 
(могућност више одговора)
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Ипак, већина њих истиче да никад не би били за то да њи
хово дете учествује у овој врсти програма, што је свакако
добро у временима кад се дечија невиност експлоатише и
злоупотребљава у рекламама и неким ријалити програмима,
у којима деца постају „стармала”, следећи устаљени и изве
штачени образац старијих. Већина испитаника ове програ
ме сматра испразном забавом која трасира став о воајеризму
и седелачком начину живота (63%), некритичком гледању
свега што се на телевизији емитује – насиље, баналност,
бруталност. Већина њих сматра да су ови програми од
раз тренутног стања и вредности (крњих вредности нашег
друштва).
Социолошки је занимљиво да је скоро 70% испитаника из
јавило да ријалити програма има превише, што је доказ да
„фаза иживљавања”, која је карактеристична за свако дру
штво и појединца, полако пролази и код нас, што може бити
добар знак. Већина је истакла да ријалити програми усвајају
обрасце западњаштва, као голо имитаторство, што је најбо
ље сведочанство да нема свежих идеја и да нам недостају
културни и образовни програми.
Табела 3 Шта заступљеност ријалити програма
на каналима говори о нашем друштву? (могућ
ност више одговора)

Парадоксално је да велики број земаља историјски контекст
сопствених култура одређују на основу западноевропских
образаца, који пропагирају огољени комерцијализам. То је
најбољи доказ да размишљања о збивању култура и култур
ном развоју, прелазе границе неосмишљеног и непосред
ног односа према култури. Без обзира на то да ли је реч о
култури маса или елитној култури, културно питање добија
историјску развојну релевантност, иако се оно често губи у
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бесплодним покушајима усклађивања са мерилима што их
намећу западно-европске вредности.11
Медији утичу да се забава прихвата у неограниченим коли
чинама. Медијско комуницирање уређује се према законима
забаве и разоноде.
Забава најчешће оправдава саму себе и нема неке озбиљније
циљеве и поруке. Није без разлога упозорено да човек који
нема шта да ради осим да се забавља, на крају крајева, по
чиње да се досађује. Историја познаје многе примере кад је
необуздана жеђ за забавом вукла са собом моралну деграда
цију и развој сурових и сирових страсти. Веома је битно да
ли се забава посматра са становишта оних који учествују у
њој, или из угла оних који је организују. Забава у развијеним
земљама је на високом техничком нивоу – публика у тим зе
мљама поставља велике захтеве пред „индустрију забаве” и
тражи „чисту забаву”.
Забава је активно учешће и стална смена утисака: извођач и
гледалац нису оштро одвојени. За разлику од забаве, разоно
ду најчешће карактерише неактивност и оштра подвојеност
пасивног посматрача од догађаја који се одвија. Разонода
увек подразумева одређен степен конформизма.
Чувени истраживач Зиновјев је приметио да медији бу
квално за себе везују пажњу огромне већине становни
штва, снабдевајући људе у изобиљу практички било каквом
информацијом која им је потребна – сплеткама, забавом,
сензацијама. Они имају за ово неограничена средства, нај
савременију технологију и разрађене методе. Немогуће је
израчунати колико времена и снаге губе људи седећи пред
телевизором, читајући новине и часописе, слушајући радио.
Човек може да троши продукцију медија и у самоћи седећи
код куће, док је у превозу, чак и за време рада.
Телевизија је живо сведочанство таквих процеса. Став гле
далаца да ове програме не треба никако укинути или сма
њити, доказ су једног преовлађујућег духа времена, у коме
телевизија покушава да конструише стварност, измишљају
ћи и нудећи бескрајну забаву.
Забава подразумева идеолошку и техничку стандардизаци
ју. Под идеолошком стандардизацијом подразумева се удо
вољавање захтевима и интересима одређене групе, пропаги
рање стила и специфичног начина живота. Кроз многе напи
се о забави и серије које се емитују, „продаје” се идеологија.
11 Цветичанин, Б., Швоб-Ђокић, Н. и Јелић, Ј. (1982) Култура и нови међу
народни економски поредак, Београд: Југословенска комисија за сарад
њу са Унеском, стр. 45.
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Идеолошка стандардизација се остварује путем норми, које
су у функцији очувања одређеног начина живота и понаша
ња (на Западу то је најчешће начин живота средње класе).
Шематски и конвенционални приступ проблемима брака
и љубави такође указује на крајњу намеру да се овековече
норме одређених слојева друштва.
Насупрот идеолошкој, техничка стандардизација, регулише
структуру серија: готово без изузетака сваки наставак мора
сачињавати независну целину и прекидати се кад је радња
најнеизвеснија.
Обе наведене карактеристике забаве нису у функцији дру
штвене промене већ у функцији очувања постојећег стања.
Медији су у функцији ‘убијања времена’ које представља
један од најважнијих проблема савремене цивилизације; ин
дустрија забаве и разоноде настоји да подмири те нове људ
ске потребе које се нагло умножавају и попримају неслућене
размере – ријалити шоу програми и спорт су најбољи при
мер за то.
Слобода у избору забаве уистину је привидна. Чује се и ви
ди оно што је унапред припремљено. Бег у забаву и илузије,
огледало је свеколиког живота, и њој се једино може супрот
ставити личност која има критички однос према околини.
Задовољство се не може постићи испразним забављањем,
већ што активнијим прихватањем стварних вредности са
времених цивилизација. Медији извештавају о свему оно
ме што је створила индустрија доколице, коју карактерише
трка за профитом. Човек савремене цивилизације осећа де
пресију и досаду, која се манифестује када је сам или када је
с онима који су му најближи. Медији треба да изграде кри
тички однос према понашању и уклапању савременог чове
ка у потрошачку доколицу. Док се форсирањем забавности,
бегом и компензацијом појединац отуђује од заједнице (све
се више утапа у властиту осамљеност и несавладиву досаду
и тескобу), дотле продуктивним односом према себи и дру
гима човек живи аутентичан живот (нпр. активно бављење
спортом и некритичко, пасивно посматрање ТВ преноса).
Забава се не може свести само на оно за шта се залажу са
времени медији: опуштање, разбибригу, на стање омамље
ности и ‘иживљавања’. Забава често значи лажну слободу,
слободу замену, ‘слободу у резервату’. Њена основна функ
ција своди се на одвајање људи од свакодневних брига, на
њихово растерећивање и „олакшавање”. Међутим, ако је
забава, допуна, привремено бекство у друге просторе, она
зачас постаје лажна по садржају и смислу. Бежање од
проблема, тражење разбибриге, надокнаде и замене, значи
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удаљавање забаве од нас самих, њен пад у дехуманизаци
ју, која у ствари човека води у бесмисао и „доба празнине”.
Медији би овом проблему морали да приђу и да му дају но
ву димензију и ново виђење онога што спутава могућности
савременог човека. Они треба да буду у функцији ослобађа
ња нашег потенцијала, суочавање са „оним што је друго у
нама”. На том најширем плану, треба тражити и одговоре на
питање у којем смислу медији могу бити појава идеологије.
Однос између забаве и идеологије, могао би се формулисати
на следећи начин: што је више брига и стрепњи, то је већа
потреба за забавом и спектаклима. У том погледу огромну
улогу играју масовни медији који преносе спектакле где се
људи у гомили и на исти начин забављају, потирући своју
индивидуалност.
Масовни медији у огромним количинама експлоатишу свет
забаве. Њихови серијали о познатим личностима и идолима
само су знак да се заобилазе озбиљни и ургентни друштвени
проблеми.
Суштина масовних медија састоји се у томе да одврате па
жњу људи. Водећи људи и политичка елита као да поручују:
нека раде нешто друго, нека нам не сметају, нека се забавља
ју. Нека свако постане залуђен секс скандалима или позна
тим личностима и њиховим проблемима, или нечим слич
ним. Било чиме, само да није озбиљно. Наравно, озбиљне
ствари су за главне људе. Ми се бринемо о томе.
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CRISIS CULTURE AND CULTURE CRISIS: 
THE CASE OF SERBIA
Abstract
The crisis of culture reflects in the crisis of cultural values, cultural
institutions and the foundations on which it rests. More specifically, the
culture crisis is driven by: a serious lack of funds which prevents the
cultural institutions from better responding to the demands that have
been placed upon them; inertia found in the very institutions, resulting
in extreme slowness with which they adapt their internal structures
to the needs, even if they are not too affected by lack of funds; and
inertia of the social system, bounded by traditions, beliefs and values, 
which has proven to be incapable of making the best use of culture
and cultural institutions in the interest of national development. The
gap between cultural institutions and social environment is caused by
relative autonomy of these institutions. They tend to remain what they
have always been in order to protect their own interests and values. In
order to overcome the crisis, it is quite obvious that the culture and the
society must agree on the need for mutual adjustment and adaptation.
Planning of cultural needs must take into account the development
of other social activities, in particular the development and financial
aspect of the economy. Programs that do not comply with other
programs of social life remain a mere collection of wishes and efforts
that can often bring confusion into the social life. The development
of certain activities over others should be replaced by a balanced and
coordinated planning of all activities. Practice has shown that “the
activity” of culture in the period of pre-transitional changes was not just
part of the material sphere of work, but also its result – a distribution of
total income through contributions. The state has set up the necessary
infrastructure and established various cultural institutions. However,
bureaucratic attitude towards culture and bureaucratic culture has often
neglected the function of people in dealing with social affairs. It has
bypassed the world of their needs, because its objective has been to
keep the production and the culture separated. This is how the culture
has become a guided activity, where the possibilities of manipulation
are huge.
Key words: culture, crisis, culture crisis, cultural policies, 
entertainment, manipulation
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ТРАГОМ ЈЕДНОГ
ИСТРАЖИВАЊА: НЕКЕ
ВРЕДНОСНЕ НЕДОУМИЦЕ
КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
СРБИЈЕ
Сажетак: Након разјашњења основних појмова, рад креће у ана
лизу резултата једног од ретких емпиријских истраживања које
је једним својим делом било посвећено и експлицитним ставови
ма грађана Србије о културној политици. Ради се о истраживању
које је обухватило пет округа југоисточне Србије (Нишавски, То
плички, Пиротски, Јабланички и Пчињски), а резултати су индика
тивни за период након демократских промена у Србији, и омогућа
вају компарацију са налазима других и будућих истраживања. Но
ве околности стављају у први план нека важна културна питања,
као што су: како профилисати културну политику Србије; чему
би она требало да тежи; како стоји ствар са националном кул
туром (Срба) а како са космополитизмом; да ли су грађани Србије
уплашени од европских или америчких вредности (и у којој мери);
да ли је у одговорима на претходна питања Србија специфична у
односу на Балкан; у којој мери је Србија унутар себе подељена по
тим питањима -  имајући у виду стандардне социо-демографске
карактеристике својих грађана.
Кључне речи: културна политика, преференције грађана, угро
женост културе, космополитска култура, национална култура,
познавање културе
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“Основни проблем сваке културне политике је, ...,
проблем стварања нове хуманистичке културе.
Јасно је да пред тим џиновским проблемом
свако бежи и радије говори о нечем другом.“
(Едгар Морен)

Без сумње, након мање-више летаргичног социјалистич
ког искуства, културне политике већине балканских зема
ља, укључујући и Србију, суочиле су се са читавим низом
питања како стратешке тако и инструменталне природе. У
практичном вођењу културне политике, ниједно од њих не
може бити сасвим избегнуто.1 Услед демонтаже некадашњег
друштвено-политичког система, читаво поље културе по
стало је знатно несталније, флуидније, променљивије. Тако
ђе, услед широких демократских процеса, онај ко спроводи
културну политику више не може у потпуности да планира
одређене резултате. Он, наравно, може да се нада неким же
љеним последицама у културној сфери, али је то нешто бит
но различито од некадашњег безбедног очекивања унапред
утврђених резултата за које су уложена „довољна” матери
јална средства. Уз уважавање претходног, међутим, не сме
се сметнути с ума да је један од најважнијих одлика демо
кратске културне политике и њена свесност, намераваност,
планско деловање, а не тржишна стихија или препуштање
спонтаном „току ствари” да доведе до жељених резултата. А
ти жељени резултати у својој укупности, се и данас, баш као
и јуче, (по узору на Моренове наводе из заглавља овог тек
ста) могу називати једино елементима хуманистичке кул
туре – ма колико да смо незадовољни њеним присуством у
актуелној, друштвеној и културној стварности Србије.
У овом тексту не можемо нашироко расправљати о самом
појму културна политика, о коме, разуме се, постоји обимна
литература. Већина аутора под културном политиком подра
зумева некакву суму или тоталитет намераваних активно
сти којим се на основу неких општих принципа усмерава
1 Рад се заснива на резултатима истраживања које је спроведено у оквиру
пројекта „Културни и етнички односи на Балкану – могућности регио
налне и европске интеграције” (2002–2005), чији је носилац био Инсти
тут за социологију Филозофског факултета у Нишу а финансијер - Ми
нистарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.
Емпиријско истраживање „Квалитет међуетничких односа, свест о ре
гионалном идентитету и могућности сарадње и интеграције на Балкану”
је спроведено на узорку од 1786 испитаника у пет округа југоисточне
Србије (Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски), три
општине северозападне Македоније и две области централне и западне
Бугарске.
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културни развој, али и распростиру културне вредности
према свим његовим припадницима.2 Једна иманентна ана
лиза појма културне политике би свакако указала на неке
његове структурне карактеристике, а то су, пре свега систе
матичност, сврховитост и демократичност културних
чинова уз незаобилазни хуманизам као темељно вредносно
начело. Према неким једноставнијим одређењима, културна
политика представља свако свесно и системско мешање вла
сти у сфери културе, којим се манифестује и одређена ви
зија функционисања и развоја сектора културе. Дакако, не
постојање експлицитних докумената у вези са стратегијом
културне политике у некој земљи, не значи да у њој уопште
и не постоји некаква културна политика, јер се ова огледа,
пре свега, у сопственој реализацији. Суштина културне по
литике је дугорочан уплив државе у сферу културе, а када се
ради о демократским друштвима - истовремено и обезбеђи
вање довољне дистанце између власти и културе, да би се
спречила њена идеолошка инструментализација. Нарочито
су културне политике земаља бившег реалног социјализма
осетљиве на идеологизацију културе, држећи се принципа
да власт треба држати „на дистанци”.3
У периоду социјализма, у Србији су се појмови културе,
културне политике и културног развоја везивали за оства
рење Марксовог (Маrx) „комунистичког” - бескласног дру
штва ситуираног у далекој будућности. Не би требало за
боравити да су у Марксовим радовима појмови комунизам,
друштво, култура, рад и хуманизам, у суштини, тендирали
да представљају једно те исто – мукотрпан пут ка људској
2 Тако на пример, у некадашњем социјалистичком духу, Т. Мартинић кул
турну политику дефинише као „укупност планираних културних акција
на темељу глобалне визије друштвеног развитка, одређених културних
потреба и затеченог културног стандарда” (Мартинић, Т. (1986) Култура
као самоодређење, Загреб: Цекаде, стр. 53). За М. Ранковића, културна
политика је „скуп друштвених акција и тенденција који на организован
начин стимулишу и усмеравају развитак културе на бази општих хума
нистичких принципа у правцу слободног стварања и културно адекват
ног ширења аутентичних културних вредности у кругу свих припадника
друштвене заједнице” (Ранковић, М. (1974) Култура и некултура, Бео
град: Вук Караџић, стр. 196).
3 У вези са појмом дистанце, његово значење се данас експлицитно налази
у једном од три доминантна основна модела културне политике. Ради се о
моделу који се назива пара-државни или модел на одстојању (тзв. arm’s
length pripciple) у коме држава преноси своју одговорност за културу па
ра-државним Саветима за културу и уметност. Други модел је државни
(или латински или бирократски), у коме се све кључне одлуке доносе на
нивоу државне администрације. Трећи је либерални модел и подразумева
изостанак било какве интервенције државе у култури која је у потпуности
препуштена тржишту, док држава креира одговарајућу средину за развој
културе.
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еманципацији кроз „ослобођење” рада и процват човековог
стваралаштва. На крају великог историјског процеса, који је
марксизам претворио у новог Бога4, налазила се „свестрано
развијена личност” која у себи обједињује и радника и „по
литехничара” и поету, речју - разотуђени човек који је изно
ва пригрлио све своје продукте које му је класна цивилиза
ција неправедно одузела. У основи, циљеви социјалистичке
културне политике били су широка дифузија културе, кул
турна еманципација маса, усвајање тзв. „социјалистичког
погледа на свет” и културна једнакост. Руковођење култур
ним институцијама углавном се вршило на основу политич
ких директива, док се њихово финансирање спроводило у
форми дотација на основу планова које су оне (институције)
редовно достављале политичким (вишим или нижим) др
жавним органима. Комунистичкој идеолошкој пројекцији
билa су подређенa готово сва промишљања културе, што је
резултирало стварањем једне, мање-више, кохерентне кул
турне политике, али и система свих других битних друштве
них вредности и веровања и значења. Када се, међутим, тај
обједињавајући наднационални пројекат урушио, а с њим и
шири социјалистички идентитет, наоко „споредни” нацио
нални и религијски идентитети пробудили су се из дубоког
„зимског сна” и појачали до неслућених размера. Не само
на простору бивше „Друге Југославије”, већ и у читавој
постсоцијалистичкој Источној Eвропи, етно-национализам
се појавио да попуни известан „празан простор” који се по
јавио након што су се распршили идеали социјалистичког
интернационализма. Тзв. етнички и религијски „ревивал”
на балканским просторима у последњој деценији 20. века, у
културној политици је довео до преваге концепта реафирма
ције националног културног идентитета.5
У многим својим аспектима па и у сфери културе, србијан
ско друштво још увек баштини јаке наносе социјалистичког
4 Тако је октобарска револуција била - „митолошки момент par excellence
те историје која је постала ако не замена за спасење, онда бар место из
мирења човека са самим собом” (Фире, Ф. (1996) Прошлост једне илу
зије, Комунизам у двадесетом веку. Београд: Paideia, стр. 96).
5 У случају бивше СФРЈ, како истиче С. Хантингтон (Huntington), „Мно
гозаједништво је испарило и свака група се све више идентификовала
са културном заједницом и одређивала у религијским појмовима. Бо
сански Срби постали су екстремни српски националисти идентифику
јући се са Великом Србијом, српском православном црквом и широм
православном заједницом. Босански Хрвати су били најжешћи хрватски
националисти, себе су сматрали грађанима Хрватске, наглашавали су
свој католицизам и, заједно са Хрватима из Хрватске, свој идентитет
са католичким Западом.” (Хантингтон, С. (2000) Сукоб цивилизација и
преобликовање светског поретка, Подгорица: ЦИД и Бања Лука: Рома
нов, стр. 298).
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друштвеног модела. У социјалистичким друштвима култур
на политика је зависила понајвише од два фактора: од карак
теристика планске привреде (у србијанском случају који је
нешто специфичнији, од тзв. „договорне економије“ која је
врвела од волунтаризма и нестручности) и од функције поли
тичке легитимације коју је овим друштвима прибављала и
култура. Први фактор који је економске природе је углавном
деловао негативно, док је политичка легитимација углавном
доводила до побољшања финансијског стања у култури.6
Социјалистичка планска производња имала је читав низ по
следица по културу, од којих су пресудне биле три. Прво, у
недостатку регулације помоћу тржишта, понуда није следи
ла стварну потражњу, што је доводило до појаве  „привреде
несташица“. Друго, интеракције имперсоналног типа карак
теристичне за тржишне односе привредних субјеката, биле
су замењене игром личних веза која је процес планирања
претвoрила у право цењкање о плану. Најзад, сама привред
на функција државе била је противуречна: држава је била
директно одговорна за функционисање предузећа, док је с
друге стране морала преузети и традиционалну улогу у фи
нансирању јавног сектора, вођењу социјалне политике итд.
Тај двоструки терет је стварао огроман притисак на држав
ни буџет па се непроизводни сектор финансирао оним што
је из буџета случајно преостајало као вишак. Крајњи резул
тат је био да се у пракси планске привреде култура нала
зила у двоструко неповољном положају: дугорочно, као део
„непроизводног сектора” и краткорочно, као сфера у којој
доминирају јавне установе које финансира држава. Што се
тиче функције политичке легитимације, она је донекле по
бољшавала њену преговарачку позицију у борби за оскудна
буџетска средства. Институције културе су се, такође, често
стављале у функцију промовисања одређене личности, тра
гајући за политичким „свецима” или заштитницима који би
им обезбеђивали коришћење буџетских резерви, спонзор
става итд. Речју, прикљештена између цењкања о државним
фондовима и пристанка да буде средство за политичку леги
тимацију, култура је у социјалистичким друштвима редовно
долазила у стање сиромаштва, зависности и инерције.
Данас, након урушења социјализма, демократизације, пост
модернизације, али и етничког ревивала, грађанских рато
ва, ксенофобије, страног војног присуства, идеологије људ
ских права, кретања у правцу европских и ширих интегра
ција, и свега другог што карактерише нови миленијум на
Балкану, прво питање на које ваља одговорити јесте које то
6 Маршал, М. (1988) Проблеми финансирања културе у привреди с цен
трализираним планирањем: случај, стр. 112.
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вредности могу бити од значаја за актуелну културно-поли
тичку праксу. Оно што се на почетку засигурно могло рећи
је да заједно са марксистички схваћеним модернизмом, не
би требало одбацити и темељна модернистичка начела. Да
се у савременом свету не може цивилизовано живети без
неких основних модернистичких идеала, болно су потврди
ла и драматична дешавања (не само у култури) на простору
бивше СФР Југославије, која су првенствено била узрокова
на пре-модерним, ирационалним страхом од разарања наци
оналних култура и специфичности националних идентите
та. У исто време, показало се у којој мери културна полити
ка зависи од укупних друштвених процеса, економске моћи
друштва, историјског наслеђа, положаја грађана у политич
ком систему и нарочито од  политичке културе.
Не би требало заборавити да је Србија почетком 20. века би
ла једна од изразито руралних земаља у Европи7, да је касно
почела са индустријализацијом и урбанизацијом, због чега
је српска култура дуго остајала у границама предмодерног,
не досежући разлику између приватног и јавног, личног и
општег интереса. Ова колективистички оријентисана тради
ционалистичка свест, обновила се услед познатих догађаја и
током деведесетих година 20. века, сузбијајући тенденције
ка модерном, плуралном, отвореном и индивидуализованом
друштву које уважава различитост, спремно је на комуника
цију, сарадњу и ненасилно решење сукоба. О томе откуд по
менути традиционализам (и груби национализам) у свој ње
говој силини, нема сагласности у научним круговима. Док
једни сматрају да се национални конфликти из тог доба мо
рају тумачити као резултати непромењене и исконске исто
ријске мржње између нација, други у њима виде одговор на
изазове краја 20. и почетка 21. века, односно „постхладнора
товског света”.8 Наравно, тиме списак могућих одговора ни
7 Од укупно 10.620.000 становника на тлу које је касније обухватила др
жава Југославија, у 1890. г. 83,8% чинило је пољопривредно становни
штво. Након 20 година (1910) удео пољопривредног још увек је износио,
81,0%. С оваквом социјалном структуром у којој се заступљеност сеља
ка у појединим регионима кретала од 76% до 94%, Краљевина Југосла
вија је била једна од најсељачкијих земаља у Европи. Након првог свет
ског рата, 1921. г, удео пољопривредног у укупном становништву пада
на 78,8%, а 1939. г. на 75,1%. Опадање удела пољопривредног станов
ништва у укупном становништву после Другог светског рата кретало се
у следећим вредностима: од 67,2% (1948), на 60,9% (1953), односно на
49,6% (1961) и 36,4% 1971. године (Ћирић, Ј. (1979) Основи социологије
насеља и социологије села, Ниш: Градина, стр. 143-144).
8 Или, како у свом закључку каже један добар познавалац актуелних етно-
културних гибања у Источној европи, К. Ђордано (Giordano) - „Пошто је
одуван танки интернационалистички вео социјализма, могли су поново
да се рашире пројекти иденитета који искључиво почивају на терито
ријално усредсређеним конструкцијама идентитета. Тај територијално
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изблиза није исцрпљен, али то није проблем којим можемо
да се бавимо у наставку. Шта год да је одговор на претходно
питање, тај „нови” национализам, односно затечено култур
но стање у коме је доминантан концепт реафирмације на
ционалног и културног идентитета, увелико се разликује од
концепта савременог демократског друштва и његове кул
турне политике, који по дефиницији рачунају на разлике и
плурализам, укључујући и онај етно-културни.
У културним политикама које се пре свега брину за очување
националног културног идентитета, јасно је, предност може
да има само већинска етничка група, према којој се дефи
нише и национални културни интерес и идентитет државе.9
Такав национално-монистички приступ култури, међутим,
неретко повлачи за собом и нетолерантан однос према кул
турној разноликости унутар саме националне културе и из
бегавање контаката са другим културама. Усмереност према
самој себи и својој прошлости затвара културу у национал
не оквире и доприноси хомогенизацији нације, најчешће на
бази национализма као једино исправне званичне идеологи
је - на који начин се читава култура срозава на средство пуке
политичке индоктринације и онемогућава свако аутономно
културно делање које није у служби државне политике.  
Данашње српско постсоцијалистичко друштво, међутим,
увелико прате: немаштина, нерегулисани економски одно
си, нестабилност политичког система, а у култури некри
тичко препуштање тржишту и жилави опстанак политичког
идолопоклонства и идеолошко-партијске цензуре. Такође,
држава не издваја довољна средства за културу, ниво кул
турних потреба се снизио, а уметничко стваралаштво се не
вреднује као некад. Под изговором да „народу дају оно што
он тражи”, на пример, већина телевизија у Србији у удар
ним терминима емитује тривијалне садржаје намењене за
бави, типа тзв. риалити шоу-а. Речју, на делу је потрошачко
поимање културе, у коме се култура своди на забаву и крат
котрајни хедонизам чија је сврха да код потрошача одагна
„лоше мисли” у вези са неизвесном и туробном стварношћу.
утемељен етницитет, као конструисан комплекс просторних и етно-кул
турних фактора идентитета, под импулсом глобализације који у овом
делу континента раније није био тако изражен, учвршћује се данас као
темељ садашње ‘идентитетске архитектуре’ централноевропских и ис
точноевропских националних друштава. Ретериторијализација иденти
тета и са њима повезаних конфликата не сме да се тумачи као жилаво
трајање једне ‘замрзнуте теорије’ него у њој треба видети и одговор на
изазове XXI века.” (Ђордано, К. (2001) Огледи о интеркултурној кому
никацији, Београд: Библиотека XX век, стр. 239-240).
9 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2011) Култура – менаџмент,
анимација, маркетинг. Београд: Клио, стр. 41-42.
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Резултати истраживања, међутим, показују да се преферен
ције становника на југу Србије, када су у питању медијски
произведени програми, не подударају са оваквом епикуреј
ско-ескапистичком културном праксом.
Графикон 1 Србија / У медијима најчешће
пратим следеће садржаје

Фреквенције присутних медијских садржаја, показују да
људи, осим забаве, имају потребе и за неким другим садр
жајима које ваља и даље емитовати и развијати. У самом
истраживању, експлицитни забавни садржаји су прилич
но ниско вредновани (4,8%), у тој мери да чак рађају сум
њу у вези са искреношћу одговора испитаника. Како било,
уколико се за прилоге из културе опредељује само 0,2% а
за образовне прилоге свега 0,3% испитаника, културна по
литика Србије није и не може бити део некаквог великог
историјског процеса на чијем крају се налази „свестрано
развијена личност” – што је као идеал било пројектовано у
некaдашњој марксистички фундираној културној политици.
Као и све друге „политике”, и културна политика се не може
сагледавати нити развијати ван кретања и развоја укупног
друштва. Она је условљена укупношћу друштвених и еко
номских односа, као и „општом политиком” која културној
политици одређује основе за стратегијске циљеве и задатке.
У том смислу се истиче да је смисао и садржина културне
политике у зависности од природе друштвеног система, од
културних аспирација водећих друштвених снага, културне
традиције и сл.10
Сучељавање културне политике са „културном стварношћу”
се, међутим, одвија и путем општеприхваћених премиса,
вредности и циљева. Постојећи модели културних политика
10 Прњат, Б. (1986) Културна политика и културни развој, Београд: Савре
мена администрација, стр. 11.

317

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ
не представљају друго до скупове теоријско аксиолошких
премиса који кроз своју организацију циљева и сврха про
тежирају одређене типове културног развоја. Стога је оно
што предстоји Србији плодна спрега политике и културе:
на једној страни карактер и интенције друштва а на другој
духовне потребе и очекивања друштвених група и поједи
наца – за које видимо да нису у потпуности окренути заба
ви и „лаким садржајима”. Насупрот примордијалистичком
концепту о којем је било речи, простор савремене културе
засигурно није прост израз једног националног духа на од
ређеној територији, већ и простор комуникације, поље у
којем се размењују готова културна добра и стварају нова.
Културе немају више од десет процената својих изворних
елемената, док су сви остали из других култура.11 Културни
елементи од којих се састоји свака појединачна култура су
путовали и путују кроз време и простор, тако да се оно што
се данас сматра националном или неком другом „аутохто
ном културом” само мање или више успешна комбинација
ових претходних. Демократско друштво захтева културу као
простор личне слободе и људског заједништва, једну уни
верзализовану и у исто време индивидуализовану културу.
То не противречи смислу културне политике који се састо
ји и у очувању и развоју културне баштине и идентитета.
Идентитети се не чувају само заштитом, већ пре свега - „по
дршком културне политике оптималном развоју стварала
штва у једној средини, јер само новим вредностима дела
претходних генерација добијају смисао и значај.”12
У вези с претходним, индикативна је наклоност испитаника
да културна политика пре свега буде оријентисана ка свет
ској културној баштини (28%) и националној култури (26%),
а знатно мање ка балканској културној баштини (8%), док се
локална култура нашла на самом зачељу (7%). Произилази
да се културна политика Србије суочава са важном дилемом
која се тиче равнотеже између националне и интернацио
налне културе. Како је култура и начин на који се изражава
ју национални, етнички, регионални и други идентитети, не
изненађује што испитаници високо рангирају националну
културу. Паралелно с тим, међутим, одговори испитаника
сведоче и о доживљеном и проживљеном плурализму и мул
тикултурализму култура унутар и изван Србије. Овај други,
11 Кале, Е. (1982) Увод у знаност о култури, Загреб: Школска књига, стр.
131.
12 Драгићевић Шешић, М. Културна политика, национализам и европске
интеграције, у: Бити из/ван. Ка редефинисању културног идентитета
Србије, уредници Тојић, К. и Симу, М. (2010) Београд: Kulturklammer,
стр. 107.
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који проистиче из међународних контаката, није само про
тивтежа извесним националистичким намерама, већ и једна
од темељних чињеница савременог света, захваћеног про
цесом глобализације. Следствено томе, културна политика
Србије би требало да промовише и вредности националне
културе и у исто време да буде отворена за учешће (и ути
цаје) из иностранства, да поспешује културне иновације
и поштује општије трендове европског културног развоја.
Реч је о политици утемељеној на уважавању културних и
националних различитости и на неговању свих изворних
облика мултикултурног и интеркултурног живота, који ће
доприносити стварању и јачању међусобног поверења и то
леранције.13
Графикон бр. 2. Србија / Културна политика тре
бало би превасходно да буде оријентисана ка:

С обзиром на мултинационални састав дела Србије из којег
су били испитаници, било је значајно увидети за који модел
политике у култури се опредељују припадници појединих
нација. Доведемо ли, дакле, у везу моделе културне поли
тике са националном припадношћу испитаника, произилази
да космополитски модел политике у култури највише засту
пају припадници бугарске нације (42,4% анкетираних), за
тим следе Албанци (32,2%), Роми (30,2%) и, на крају, Срби
13 Када се ради о све три земље које су биле предмет анализе, оних који
преферирају културну политику усмерену према космополитиској кул
тури на читавом Балкану, највише је било у Македонији (49,8%), затим
у Србији (31,7%) и, на крају, Бугарској (26,7%) – што је било изненађу
јуће, с обзиром на тадашњу официјелну бугарску опредељеност да што
пре уђе у Европску унију а уз то је већ била и чланица НАТО савеза. На
другом месту је избор националног модела политике у култури, који су
у највећој мери подржали испитаници из Србије (32,1%), а подједнако
(по 25,9%) испитаници из Бугарске и Македоније. Балканској културној
баштини највећи значај придаје подједнак број анкетираних из  све три
државе (али свега 9%).
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(28,1%). Заузврат, национални модел политике у култури
највише прихватају Срби (42,6%), потом Албанци (33,1%),
Роми (20,8%) а најмање Бугари (15,2%). Балкански модел
политике у култури далеко заостаје, па не прелази макси
малних 16,3% (код Бугара), док је локални модел сасвим у
дефанзиви, са максималних 9,1% (код Албанаца).
Табела бр. 1. Србија/ Национална припадност и
избор културне политике

Србин

Ка светској
Ка балканској Ка
Ка
Немам
културној
културној
националној локалној став
баштини
баштини
култури
култури
28,1%
8,0%
42,6%
3,6% 17,7%

Ром

30,2%

5,7%

20,8%

3,8%

39,6%

Aлбaнaц

32,2%

11,6%

33,1%

9,1%

14,0%

Бугaрин

42,4%

16,3%

15,2%

5,4%

20,7%

Било је занимљиво и уочити културну оријентисаност ис
питаника у зависности од школске спреме, старосног доба
и места становања (што је приказано у следећим табелама).
Што се тиче оних без школе, највећи део њих (41,5%) о овом
питању „нема став”, а од појединачних усмерења културне
политике и они преферирају космополитски модел (28,7%).
За балкански модел културне политике, процентуално нај
више су се изјаснили испитаници са завршеном основном
школом (14,4%), што је ипак готово двоструко мање од про
цената тих истих испитаника који би, такође, радије да виде
културну политику усмерену ка светској културној баштини
(27,2%). У односу на све образовне групације, космополит
ска култура је најпожељнија код оних са завршеном вишом
школом, факултетом или академијом (35,5%), премда се ова
група у погледу преферираних појединачних усмерења кул
турне политике у највећем проценту определила за нацио
налну културу (36,6%).
Табела бр. 2. Србија / Школска спрема и избор
културне политике (%)

Без школе
Незавршена основна
школа
Основна школа
Трогодишња стручна
школа
Завршена
средња
школа
Завршена виша школа,
факултет
или
академија

Ка
светској
културној
баштини
28,3

Ка
балканској
културној
баштини
7,5

Ка
националној
култури

Ка
локалној
култури

Немам
став

17,0

5,7

41,5

29,5

3,3

29,5

4,9

32,8

27,2
33,3

14,4
11,1

33,6
27,8

5,6
5,6

19,2
22,2

33,9

7,5

35,5

6,5

16,7

35,5

11,8

36,6

2,2

14,0
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Преференције модела културне политике у односу на године
старости у Србији, изгледају овако: од појединачних усме
рења културне политике највише се цени оно ка светској
културној баштини – у распону од 30,2 (они преко 60 годи
на) до 34,8% (19-29 година), осим у случају оних између 5059 година старости код којих је национална култура однела
превагу (33,8%) у односу на претходну (26%). Уопште узев,
главна конкурентска битка се водила између националног и
космополитског модела, што је видљиво и у подацима који
се односе на место становања испитаника. Опредељења за
један или други модел културне политике, редовно заузи
мају негде око две трећине укупног броја изражених ставо
ва. Преостала трећина је прилично неуједначено попуњена
оним ставовима који се изјашњавају у прилог балканској
или локалној култури, уз знатан проценат оних који по овом
питању једноставно – „немају став”.
Табела бр. 3. Србија / Старосна доб -  Кул
турна политика превасходно треба да буде
оријентисана:
ка светској
културној
баштини
19-29
30-39
40-49
50-59
преко 60

34,8%
32,3%
32,1%
26,0%
30,2%

ка
ка националној ка локалној немам став
балканској
култури
култури
културној
баштини
6,7%
31,1%
5,2%
22,2%
13,1%
32,3%
6,9%
15,4%
11,9%
33,6%
2,2%
20,1%
7,8%
33,8%
7,8%
24,7%
6,3%
30,2%
5,2%
28,1%

Табела бр. 4. Србија / Место становања и избор
културне политике (%)

Ка светској Ка балканској Ка
културној културној
националној
баштини
баштини
култури
Село
30,3
9,7
36,6
Град
31,1
8,2
29,4
Приградско
37,8
14,9
36,5
насеље

Ка
локалној
култури
5,5
5,4
4,1

Немам
став
17,9
26,0
6,8

Претходна опредељења за моделе политике у култури могу
се, макар делимично, објаснити уколико се доведу у непо
среднију везу са познавањем балканске културне баштине.
Оних који држе да су у потпуности упознати са културном
историјом балканских народа је 14,6%,  делимично упозна
тих са културном историјом балканских народа је 59,9%,
док проценат оних који признају да нису упознати са кул
турном историјoм балканских народа износи (знатних)
25,4%. Једна четвртина испитаника која није упозната са
културном историјом балканских народа, упућује на закљу
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чак да су програмски садржаји о културној историји бал
канских народа у образовном систему Србије, једноставно,
недовољно заступљени.14 Закључак који се намеће сам по
себи, је да не само Србији већ и читавом Балкану предстоји
нека врста договарања око једнаке заступљености културне
историје балканских народа у наставним програмима њихо
вих образовних установа. Притом, што једва да је потребно
поменути, нарочиту пажњу ваља обратити на оне програм
ске садржаје који афирмишу заједничку културну основу
балканских мултиетничких, мултиконфесионалних и мул
тикултурних друштава, а све у циљу приближавања, интен
зивније сарадње и разумевања балканских народа у њиховој
различитости.15
Интересантно је да су са балканским културним наслеђем
понајвише упознати они најмлађи (графикон бр. 3), што про
тивречи увреженом мишљењу о младим људима као особа
ма које живе „овде и сада“ и као „незналицама историје“.
Графикон бр. 3. Србија/Старосна доб и позна
вање културне историје балканских народа (%)

Питање је, додуше, колико је то знање реално, али би се то
исто такво питање могло у још оштријем облику, поставити
14 Интересантно је да је у Бугарској чак више од половине анкетираних
изјавило да није упознато са културном историјом балканских народа,
док је то у Македонији изјавило нешто више од једне петине.
15 У вези с тим, охрабрује податак (наравно, уколико су испитаници били
сасвим искрени у својим одговорима) да је готово две трећине испита
ника у Србији делимично или потпуно упознато са културном истори
јом балканских народа,  па стога још има додатну потребу да упозна и
светско културно наслеђе. Оно је свакако неопходно за укључивање бал
канских народа у европске и планетарне интеграције, у којима и сами
испитаници виде могућност бржег развоја Србије и балканског региона
у целини.
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и у вези са поменутим знањем старијих генерација. Штави
ше, на основу свих других одговора из упитника, оно што
се може наслутити је заправо то да је знање оних старијих о
Балкану не само недовољно, већ и оптерећено разним пред
расудама. Стога је можда и боље немати било какво пози
тивно „знање”, него имати искривљену представу о нечему
или некоме. Када се ради о предрасудама или неадекватном
знању о читавим народима или културама, оне су у прошло
сти веома често имале за последицу и драматичне физич
ке обрачуне међу балканцима. Зато предрасуде о суседним
етничким заједницама, државама и њиховим превалентним
вредностима, за балканске народе данас представљају такву
врсту   интелектуалног и сваког другог „луксуза” које они
себи више једноставно не би смели допустити.
Упркос дејству претходно поменутих фактора које врхуне у
овом или оном, блажем или оштријем облику национализма,
већина испитаника у Србији (55%) изјављује да су народи
Балкана сличнији међусобно, у односу на друге народе Евро
пе, 17,9% сматра да то није случај, док 27,1% о томе није
имало став. Мишљења о сличности су, међутим, прилично
подељена по националној основи. На пример, само 23% ис
питаних Албанаца сматра да су народи на Балкану слични,
34% о томе нема став, док 42,9% на ово питање одговара са
“не“! На супротном полу је бугарска национална мањина у
Србији која се у 75,5% случајева изјаснила за сличност међу
народима Балкана, за којом следе Срби (67,3%) и значајно
мање Роми (43,5%).16
Табела бр. 5. Србија: Националности / Народи Балкана су
сличнији међусобно у односу на друге народе Европе

Бугарин
Србин
Ром
Албанац

75,5%
67,3%
43,5%
23,0%

За смиривање етничких напетости у региону, то свакако
није добар знак. За претпоставити је да Албанци као из
раз несличности балканских народа у првом реду узимају
сами себе, сматрајући се по неким својим карактеристика
ма различитим или изузетним. Већина Албанаца је мусли
манске вероисповести (што их разликује од православно16 Сигнификантно је да и у Македонији свега једна трећина Албанаца
(32,1%) сматра да сличност постоји, за разлику од Срба у истој држави
који чак у 81,4% случајева тврде да су балкански народи слични, као и
77,5% већинских Македонаца и 69,7% Рома.
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хришћанског окружења њима суседних народа) као што и
највећи део њих чврсто верује у своје старинско илирско
порекло. И док остале националне мањине у балканским зе
мљама изгледа да покушавају да на неки начин ублаже још
увек јаке националистичке „ветрове” који дувају овим про
сторима – имплицитном тврдњом да су дуготрајном акул
турацијом балкански народи попримили нека заједничка
дистинктивна обележја, већина Албанаца у та обележја из
гледа да не верује. Остаје да се види како ће у новонасталим
политичким околностима, Албанци успети да помире соп
ствени национални ексклузивизам и романтизам са интегра
тивним процесима не само на Балкану већ и у европским
оквирима – који захтевају заједништво, партиципацију, уни
верзалне принципе и толеранцију.
Сматра се да је међу балканским народима укорењено и ми
шљење да процес уједињења са Европом може да наруши
идентитет и угрози етничко биће одређене друштвене гру
пе. Нека од питања из упитника  директно су се односила на
проверу тачности  овога убеђења. Једно од њих је гласило:
„Да ли сматрате да је Ваша култура и традиција угрожена
продором вредности које долазе из европских земаља?” Од
говори у све три земље су показали да данас већина испита
ника са територије Балкана не мисли тако. Тако је, на при
мер, у Србији на ово питање  61,9% испитаника одговорило
са „не”, а 38,1% са „да”.17 Другачије стоји ствар са америч
ким вредностима у све три земље, посебно у Македонији,
где је страх од американизације (57%), чак однео превагу
над осећајем да је аутентична култура домаћина заштићена
(42,7%). У Бугарској се, пак, американизације плаше нешто
више од „европеизације”, али још увек у релативно ниском
степену (35,2% се плаши, а 64% се не плаши америчких
вредности).
У Србији се, међутим, одиграва права драма око овог пита
ња, с обзиром да је разлика између оних који би да чувају
аутохтону културу од американизације (47,5%) и оних који
се ове последње не плаше (52,5%) веома мала тј. износи све
га 5 процената. Ситуација се чини још озбиљнијом, када се
упореде одговори у односу на националну припадност ис
питаника у Србији, из којих произилази да већински Срби у
чак 63% случајева сматрају да је њихова култура угрожена
од американизације.
17 У Бугарској је страх од угрожавања идентитета европеизацијом још
мањи, јер је свега 22,6% испитаника одговорило са „да ”, а 77,4% са
„не“, док је у Македонији став по овом питању готово идентичан оном
у Србији (59,2% испитаника се не плаши европских вредности, а 40,8%
се осећа угроженим).
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Након анализе података у Србији који се односе на бојазан
од европеизације, а у вези са школском спремом, местом
становања, националном припадношћу, старосним добом и
материјалним положајем, добили смо резултате који су при
казани у наредним табелама.
Табела бр. 6. Србија -  Школска спрема / Да
ли сматрате да је Ваша култура и традиција
угрожена продором вредности које долазе из
европских земаља? (%)
Школска спрема
Да
Не
Без школе
42,3
57,7
Незавршена основна школа
40,3
59,7
Основна школа
40,2
59,8
Трогодишња стручна школа
42,6
57,4
Завршена средња школа
34,0
66,0
Завршена виша школа, факултет или академија
36,8
63,2
Табела бр. 7. Србија -  Место становања / Да
ли сматрате да је Ваша култура и традиција
угрожена продором вредности које долазе из
европских земаља? (%)
Место становања
Село
Приградско насеље
Град

Да
33,6
28,0
41,7

Не
66,4
72,0
58,3

Табела бр. 8. Србија – Старосна доб / Да ли сма
трате да је Ваша култура и традиција угрожена
продором вредности које долазе из европских
земаља? (%)
Године старости
19-29
30-39
40-49
50-59
преко 60

Да
35,5%
42,8%
28,5%
44,9%
43,9%

Не
64,5%
57,2%
71,5%
55,1%
56,1%

Табела бр. 9. Србија – Материјални положај / Да ли сматрате
да је Ваша култура и традиција угрожена продором вредно
сти које долазе из европских земаља? (%)
Материјални положај
веома добар
релативно добар
релативно лош
веома лош
неподношљив
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Да
52,4%
33,0%
36,1%
45,5%
64,0%

Не
47,6%
67,0%
63,9%
54,5%
36,0%
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Табела бр. 10. Србија -  Националности / Да
ли сматрате да је Ваша култура и традиција
угрожена продором вредности које долазе из
европских земаља? (%)
Националности
Србин
Албанац
Ром
Бугарин

Да
47,3%
38,4%
28,4%
23,2%

Не
52,7%
61,6%
71,6%
76,8%

За очекивати је било да интелектуалци буду отворенији пре
ма културним вредностима које пристижу из Европе. Ре
зултати добијени од оних са завршеном основном школом,
међутим, оповргавају мишљење о њиховој резервисаности
у погледу прожимања националне и европске културе, и то
у позитивном смислу. На другој страни, ако су се одговори
градских испитаника и могли приближно предвидети, мање
је било очекивано у тој мери „еврофилско” мишљење ис
питаника са села поводом овог питања. Одбојност према
европским вредностима не показују ни људи из приград
ских насеља, иако њихови насељеници умеју понекад да
буду и искључиви код овако осетљивих питања. Културна
хомогенизација је, очито, извршила извесна социјална по
мерања и релативно изнивелисала некадашње израженије
разлике у ставовима посматраних категорија људи.
Најмање страха у односу на вредности Европе, према оче
кивањима, налази се међу образованијим, припадницима
средње и млађе генерације. То су групе које и иначе показу
ју тенденцију ка усвајању ширих гео-политичких идентите
та (идентификују се учесталије са Европом и човечанством
од осталих категорија становништва). Међутим, чак и мање
образовани и старији у већини сматрају да им од европских
вредности не прети опасност. Својеврсни изолационизам,
тј. схватање да је српска култура угрожена од Европе, ве
ћински заступају само они испитаници који су свој матери
јални положај окарактерисали као „неподношљив”. Људима
који се нађу у безизгледној егзистенцијалној ситуацији, очи
то, мало тога изгледа примамљиво, па ни приче о проспери
тетној Европи које (као приче) не могу да напуне стомак и
обезбеде колико-толико пристојну будућност. По страни од
ове чињенице, од које никако не бисмо смели одмахивати
главом, овакав њихов став, по свој прилици, одражава и тра
диционализам, слабу обавештеност као и пријемчивост за
рецидиве официјелне популистичке идеологије некадашњег
социјалистичког режима.
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Што се тиче припадника различитих националности у
Србији, најмањи страх од европеизације показују Бугари и
Роми (23,2 односно 28,4%), затим следе Албанци а сасвим
на зачељу налазе се већински Срби, као сасвим подељена
нација по овом питању. Држимо да су овакви ставови и код
Албанаца и код Срба индуковани првенствено политичком
и социјалном ситуацијом у којој су се ове две нације нашле.
Још увек живи политички догађаји, попут санкција УН-а,
НАТО бомбардовања из 1999. год. и каснији развој дога
ђаја на Косову и Метохији, утицали су на даљи опстанак
извесног културног изолационизма код Срба и њему одго
варајућег (али и судећи према резултатима, у доброј мери
фиктивног) националног „отварања” Албанаца према Евро
пи - иако су и једна и друга нација још увек у знатној ме
ри оптерећени традиционалистичким вредностима и јаком
националном везаношћу. Раширеност изолационизма међу
српским живљем у целини, међутим, ни у време најгоре
ескалације међунационалних сукоба у „Другој Југославији”
није прелазила једну трећину, док су спорадични догађаји
(попут потписивања Дејтонског споразума) у веома кратком
року доводили до снижавања снаге и раширености српског
национализма. Како забележена висока резистентност Срба
у односу на европске вредности није праћена и повећањем
обима националне искључивости у укупној популацији, мо
же се претпоставити да је она пре резултат актуелних поли
тичких околности но што је некаква трајнија српска диспо
зиција или одлика „непроменљивог српског менталитета”.
Да је пак, Албанско одушевљење европским вредностима у
највећој мери фиктивно, показују и неки други одговори које
смо добили од припадника. На пример, за већину испитаних
Албанаца оно што пре свега одваја Балкан од Европе јесте
– православље, балкански народи међусобно нису слични,
као што и три пута чешће од Срба (некритички) изјављују
да је Балкан „прва и права Европа”. Укупан проценат исказа
Албанаца са југа Србије који Балкан већ ситуирају у Европу
или га сматрају „правом Европом” износи 64,8, за разлику
од Срба код којих он износи 56,9. На основу ових података
требало би очекивати да Албанци буду нешто резервисанији
од Срба у односу на европеизацију, али они то нису (разуме
се, у својим анкетним исказима).
Још мање су Албанци уплашени од америчких вредности,
јер само 18,4% њих сматра да је њихова култура угрожена
американизацијом, док 81% тврди супротно. За једну мањевише традиционалистички одређену нацију, такви ставови
већине испитаних Албанаца према, у основи индивидуа
листички оријентисаним америчким вредностима, се не би
могли објаснити без посредујућих (ситуационих) фактора у
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њиховом обликовању. Један такав фактор је, у првом реду,
спољна политика САД на Балкану с краја 20. века, а која
је у великој мери фаворизовала жељу Албанаца за проме
ном њиховог државно-правног статуса у оним балканским
земљама у којима не чине етничку већину. Да је албанска
пријемчивост за америчке вредности нешто битно контра
дикторно, посредно  сведоче и подаци о несразмерном ни
жем степену прихватања тих истих вредности од стране
осталих националних заједница на Балкану. Осим Рома,
који су у нешто већем проценту (66,7%), али ипак знатно
мање него Албанци, изразили склоност ка америчким вред
ностима, припадници остала два национа у Србији (Бугари
и Срби), већински сматрају да је њихова аутохтона култура
заправо угрожена американизацијом. Испитаници из редо
ва бугарске националне мањине у Србији држе у натполо
вичних 55,9% случајева да америчке вредности  угрожавају
њихову културу, што тврди и 63,9% већинских Срба. Мо
гуће је, дакако, да Албанци сматрају и да је њихова култу
ра у тој мери постојана и кохерентна да јој никакви упливи
са стране, укључујући и оне од стране америчке културе,
не могу угрозити   њену „културну окосницу” -  како би то
рекли културолози. Ми смо, ипак, склонији томе да појача
ну пријемчивост за америчке културне вредности од стране
албанске заједнице припишемо актуелним политичким де
шавањима на тлу Балкана из којих је она највише профити
рала, а на која су понајвише утицале моћне силе са Запада,
пре свих Америка а тек онда, и уједно знатно мање - силе из
Европе. Заиста, нема нити једног стриктно културолошког
разлога да Албанци сматрају у 38,4% случајева да су угро
жени европским вредностима, а да то исто, у вези са аме
ричким вредностима, тврди више од дупло мање људи, тј.
само 16,4%.
За претпоставити је да се разлика у прихватању европске и
америчке културе на Балкану базира и на неким њиховим
квалитативним својствима, јер Бугари у Србији (према ко
јима је америчка спољна политика протеклих година била
сасвим индиферентна) не сматрају у већини да су угрожени
европском, већ - америчком културом, а и код Срба се степе
ни угрожености од стране европских у односу на америчке
вредности знатно разликују. То да америчке вредности угро
жавају српску културу тврди  (већинских) 63,9 % испитаних
Срба, док је у случају европских вредности тај постотак зна
чајно нижи и износи (мањинских) 47%.18
18 У Бугарској, степен угрожености од американизације код свих нација се
креће од 34,1% до 39,8%, осим код Турака код којих је за једну трећину
нижи (24,8%).
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Графикон бр. 4. Србија/Националност – Моја
култура и традиција су угрожени американи
зацијом

Упоредимо ли претходне податке са оним који се односе на
осећање угрожености од европских вредности, утисак који
се намеће са простора све три испитиване земље је да су, по
страни од актуелних политичких симпатија и антипатија, а
у вези са квалитативним карактеристикама европске и аме
ричке културе, балкански народи знатно суздржанији пре
ма америчким вредностима у односу на европске. У Србији
се већина Срба (63,9%) осећа угрожено од американизације,
као што се 52,7% истих не осећа угроженим од европеиза
ције. У Македонији је страх од американизације однео пре
вагу (57%) над осећајем да је аутентична култура домаћина
заштићена (42,7%), док је став по питању уплива европ
ских вредности готово идентичан оном у Србији (већина
од 59,2% испитаника се не плаши европских вредности, а
мањина од 40,8% се осећа угроженим). У овој земљи су од
американизације уплашени и Роми (76,6%) и Срби (62%)
и већински Македонци (66,7%), дакле сви осим -  Албана
ца који (због већ поменутих, ситуационих разлога) у 77,3%
случајева изјављују да нису угрожени американизацијом.
На самом крају, једно од питања које се тицало националног
и етничког идентитета, суочило је директно ове претходне
са процесом уједињења Европе. Одговарајући на питање да
ли поменути процес може да наруши национални и етнички
идентитет народа, највећи део испитаника се сложио са неу
тралном тврдњом „да укључење у Европу не значи и губитак
националног и етничког идентитета” (31,%). Иза овог одго
вора по учесталости следе одговори „немам став” и онај по
коме „укључење у Европу не значи потпуни губитак већ из
весно прилагођавање националног и етничког идентитета”
(изражени са по 22% случајева). Претходни одговори сведо
че о немалој збуњености србијанских испитаника по овом
осетљивом питању, јер шта би то „прилагођавање“ могло да
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обухвати, мало ко је у време спровођења истраживања мо
гао да зна, па ни наши испитаници - који су се у наставку
опредељивали и за одговоре по којима је заправо „одрицање
од националног и етничког идентитета нужна цена за улазак
у Европу” (у 11% случајева) или проглашавали „националне
и етничке идентитете стварима који припадају прошлости”
(у 7% случајева). Најзад, 7% испитаника се определило и за
контроверзан одговор по коме „укључење у Европу афирми
ше национални и етнички идентитет”.
Графикон бр. 5. Србија: Процес уједињења са
Европом може да наруши национални и етнич
ки идентитет. Са којом се од наведених тврдњи
слажете:

Укратко, нема питања које је више подвојило мишљења на
ших испитаника, што свакако не може да буде добар знак.
Један тако важан друштвени процес као што је прикључење
ЕУ, мора бити праћен довољним степеном сагласности око
неких најважнијих вредности, као и око „цене” која мора да
се плати да би оне заживеле. Те сагласности у Србији након
2000-те није било на видику, а нема је, по свој прилици, ни
данас. Наравно, то не значи да је она недохватна, већ ће се
до ње долазити нешто поступније и спорије но што би они
који је прижељкују (како произилази, још увек више декла
ративно а не стварно) желели.
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Abstract
After clarification of some basic notions, the text moves towards
analysis of the results of one of the very few empirical studies dedicated
to explicit attitudes of Serbian citizens about cultural policy. This is
a survey conducted by the Institute of Sociology of the University of
Niš in the period from 2002-2005, by collecting empirical material
in five districts of southeastern Serbia (Nišavski, Toplički, Pirotski,
Jablanički and Pčinjski). The results are indicative for the period after
the democratic changes in Serbia, and allow a comparison with other
findings and future research. After the implosion of socialism and
dramatic events at the end of the last century in former Yugoslavia,
which were primarily caused by the fear of destruction of national
culture and national identity, it appears that the cultural policy largely
depends on the overall social processes, economic power of society,
position of citizens in the political system, historical heritage and
prevalent cultural values. New developments have drawn attention
to some important cultural questions, like how to profile the cultural
policy of Serbia, what it should be oriented at, what is the stand of
the national culture (of Serbs) in comparison to cosmopolitanism,
whether citizens are scared of European or American values (and to
what extent), whether the answers to the such questions make Serbia
specific in the Balkans, and to what extent is Serbia internally divided
on these issues – given the standard socio-demographic characteristics
of its population? The text is looking for the answers to these and other
dilemmas in the responses of Serbian citizens in the aforementioned
survey.
Key words: cultural policy, the preferences of citizens, vulnerability of
culture, cosmopolitan culture, national culture, knowledge of culture
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КОНСТАНТЕ КУЛТУРНОГ
КОНТЕКСТА И ТРАНЗИЦИЈА
Сажетак: Транзиција је доста тога променила у Србији, но по
стоји један број константи културног контекста које транзиција
није успела да промени. Пре би се могло рећи да су те константе
обликовале ток транзиције. Овде, пре свега треба имати у виду
глобалне вредносне оријентације које су традицијом укорењене у
друштвено биће овог простора и које се увек изнова појављују у
старој суштини и новом појавном облику. Те константе, на дуги
рок, отежавају квалитативне скокове а модернизацијским трен
довима дају специфичну форму. У њих спадају традиционализам
и ауторитарност као и њихови различити деривати. Ради се о
глобалним вредносним оријентацијама којима се настоји повеза
ти прошлост са будућношћу и тиме остварити историјски кон
тинуитет друштва. Оне друштво чине изнутра противречним и
непријемчивим за иновације.
Кључне речи: култура, вредности, транзиција, модернизација

Транзиција друштва Србије је резултат симултаних процеса
распада социјализма као глобалног друштвеног система и
распада бивше Југославије који се одвијао у тешком и крва
вом рату.1 Политичка демократизација друштва и оживљава
ње тржишне привреде одвијају се у суочавању са наслеђем
социјализма и грађанског рата и прилагођавању глобализа
цијским токовима, европским интеграцијама и, као нужном

1 Рад је урађен у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национал
ни идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција
(179074) који реализује Центар за социолошка истраживања Филозоф
ског факултета у Нишу, а финансира Министарство просвете и науке
Републике Србије.
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злу, неолиберализму.2 У првом моменту се чинило да ће
се промене одвијати релативно брзо, но то је било само за
кратко. Врло брзо се схватило да нас чека потпуно неизве
сна друштвена трансформација.
Иако историјски развој недвосмислено представља дина
мичку категорију, он ипак у себе укључује и одређене раз
војне константе. Те константе се могу наћи на различитим
пољима, у домену социјалне структуре, економских или по
литичких односа али и културе као целине или у појединим
њеним сегментима, нпр. религији, систему вредности и др.
Колико год нам се чинило да се све мења, увек постоји оно
нешто што жилаво одолева зубу времена и опстаје на дуги
рок онемогућавајући, ако не историјске а оно бар кратко
рочне, генерацијске дисконтинуитете и развојне скокове. У
складу с тим је и транзиција у Србији била успорена одређе
ним развојним константама. Њих је, можда, понајвише било
у социјалној структури и култури, али такође и у осталим
сегментима друштва. У даљем тексту ће нешто већа пажња
бити посвећена културним константама.
Ако културу одредимо у Хофштедеовом (Hofstede) маниру
као колективно програмирање ума које чланове једног дру
штвеног миљеа чини различитим од других људи3 те ако за
њену централну тачку узмемо вредносне оријентације, тада
је сасвим реално очекивати да ће се у домену вредности на
ћи културне константе које одређују дух једног времена и
простора, тј. дух једног друштва. Реч је о вредностима које
опстају упркос радикалним друштвеним променама. Шта
више, у историјски конкретним ситуацијама радикалне про
мене могу подстаћи жилаву тврдокорност појединих вред
носних оријентација. Тиме се улази у зачарани круг међу
собне детерминације укорењених вредносних оријентација
и, неретко ретроградног, развоја.
Наравно, свако појединачно друштво има своје специфич
ности и да би се разумела дешавања у њему треба поћи од
његових културно-историјских специфичности, од традици
онално прихваћених образаца друштвеног понашања, од ло
калних специфичности, религије, митологије, националног,
локалног и регионалног карактера, који могу бити, зависно
од околности, за различите етничке, религијске, социјалне
2 Ружица, М. Држава и/или тржиште -  неолиберализам и/или соци
јалдемократија у: Како грађани Србије виде транзицију, приредио
Михаиловић, С. (2010) Београд: Friedrich Ebert Stiftung, стр. 31.
3 Hofstede, G. H. (2001) Culture’s Consequences: Comparing Values, Beha
viors, Institutions and Organizations Across Nations, Thousand Oaks, CA:
SAGE Publications, р. 9.

334

СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ
и, уопште културне, групе са неког простора исти, слични
али и битно различити.
Крупне друштвене, економске и политичке промене, које се
у неколико последњих деценија дешавају у Србији, и те ка
ко су се одражавале на трансформацију система вредности
унутар ког су се дешавали и још увек се дешавају велики
обрти. Промене на културном плану се манифестују кроз
разарање вредносног система, кризу идентитета, различи
те фрустрације и психолошка оптерећења праћена осећајем
бесперспективности. Прва деценија транзиције је предста
вљала период радикалног одбацивања старог а да се ново
још увек није оформило. С једне стране су видна настојања
различитих идеолошко-политичких снага да управљају про
цесима политичке, економске и културне трансформације,
док с друге стране постоји тежња истих ка очувању статуса
кво, или прецизније речено ка очувању постојећих образа
ца расподеле друштвене моћи, затечених из претходног, со
цијалистичког периода, не би ли на тај начин омогућили/
продужили очување контроле над кључним друштвеним то
ковима односно опстајање у овладавању тоталитетом дру
штвених односа. У том контексту им је било важно да очу
вају ауторитарни вредносни поглед јер је на бази њега мо
гуће нове процесе упаковати у традиционалне обрасце под
оправдањем да се ради о „природном реду ствари”.
Дакле, као и у свим другим областима друштвеног живота,
тако се и у култури могу наћи одређене константе, културне
константе, које обележавају епохе, векове, више генерациј
ске периоде и које обезбеђују културни и духовни контину
итет. Ради се о константама које обележавају менталитет4
људи одређеног просторно-временског локалитета. Неки ау
тори константе нашег менталитета виде у динамици сукоба
два широко схваћена и, у принципу, непрецизно дефинисана
ентитета на чијој граници се налазимо већ вековима – Исто
ка и Запада. Шушњић настоји да константе нашег ментали
тета сведе на чврсте обрасце (националне, политичке и кул
турне) мишљења, веровања и понашања,5 чиме прецизира
ову идеју и даје јој културолошку димензију усвајајући Бро
делову констатацију да се ради о појмовима дугог трајања.
У контексту културолошких разматрања Шушњић издваја
следеће компоненте: традиционализам, ауторитарни мента
литет, политичку не/културу, антиинтелектуализам, предра
4 Вукчевић, Д. К. (2003) Иза норми: социолошки и правни есеји, Подгори
ца: ЦиД, стр. 193.
5 Шушњић, Ђ. (2005) Препреке на путу разумевања, поверења и поми
рења, у: Вера – знање – мир, приредили Ситарски, М. и Вучинић, М.
Београд: Београдска отворена школа, стр. 103.
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суде и непостојање критичке јавности. У крајњој линији би
све поменуто могло да се сведе на традиционализам и ауто
ритарни систем вредности.
Традиционализам и ауторитарна свест и ауторитарни си
стем вредности се међусобно подупиру и подржавају чине
ћи тако културолошки синдром који се може сматрати кул
турно-историјском константом савременог доба на ширем
простору западног Балкана. Ова константа с једне стране
обезбеђује вредносни континуитет и повезује обрасце ми
шљења, веровања и понашања садашње са претходним ге
нерацијама а, с друге стране, на локалном нивоу успорава
глобалну динамику друштвеног развоја. Стога их може
мо посматрати као културолошке факторе који успоравају
транзицију а друштво Србије чине наизглед статичним. Ка
жемо наизглед зато што динамика друштвеног развоја неу
митно тече иако се очитава као корак у месту. Историја је
жива структура која се одвија „овде и сада” макар колико то
одвијање било успорено и макар колико изгледало статично.
Ауторитарност је вишезначан појам и он се може посматра
ти и као психолошко својство карактеристично за појединце
али и као вредносна оријентација, чиме добија недвосми
слено социолошку димензију. У сваком случају, социолошка
и психолошка раван овог појма су међусобно комплемен
тарне и у великој мери значајно повезане са другим дру
штвеним карактеристикама.
Појам ауторитарности се доводи у везу са ауторитетом и од
носима моћи у друштву. Он у исто време представља и дру
штвени однос али и психолошко стање поводом друштве
них односа, прецизније односа моћи и ауторитета. С обзи
ром да је ауторитет вишезначан појам то је важно прецизни
је га одредити. Најчешће се под њим подразумева углед или
утицај заснован на знању и способности који имплицира
извесну дозу меродавности.6 Не треба занемарити ни пода
так да се под овим појмом често подразумева и власт (енгл.
the authorities – државна власт). У том контексту изведен по
јам ауторитарности подразумева дуализам недемократске
структуре владања коју одликује захтев за беспоговорном
послушношћу с једне стране и спремност на потчињавање
ауторитету с друге стране. Ради се о двосмерном стању. С
једне стране се ауторитарност исказује као прихватање и
идеализовање принципа хијерархије и оних који су на хи
јерархијски вишим позицијама као и покоравање истима а,
с друге стране, као доминација над онима који су на хије
6 Клајн, И. и Шипка, М. (2006) Велики речник страних речи и израза, Но
ви Сад: Прометеј
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рархијски нижим позицијама и очекивање њихове покорно
сти. Реч је о стабилизованој и трајној спремности на такво
понашање уз уверење да је оно природно, исправно и дру
штвено пожељно. Њега прати и генерално обожавање моћи
и ауторитета.7
Већ су прва истраживања ауторитарности дошла до закљу
чака да је ова повезана са бројним друштвеним појавама
међу којима значајно место заузимају предрасуде, антисе
митизам, етноцентризам, конформизам, прихватање де
структивних и других идеологија (као што су нпр. фашизам,
политичко-економски конзервативизам, а томе бисмо мо
гли додати и комунизам али и друге политичко-идеолошке
системе).8
У истраживањима Адорна и сарадника се полази од тога да
ауторитарни синдром настаје у одбрамбеној идентифика
цији са строгим оцем као агресором те да се идеализаци
ја ауторитета оца касније преноси и на остале ауторитете у
друштву. По његовом тумачењу, ауторитарност као психо
лошка последица породичног насиља над децом се манифе
стује као потиснута агресивност која се углавном испољава
према маргиналним групама и појединцима тј. према они
ма који имају нижи статус и мању друштвену моћ те сто
га постоји и блиска веза ауторитарности и предрасуда. До
ведено увезу са ауторитарношћу, предрасуде су део ширег
културно-идеолошког контекста те је склоност појединаца
ка прихватању одређене идеологије и њој одговарајућих ау
торитета у значајној корелацији са његовим психолошким
потребама и цртама личности.
Адорно овде пренаглашава значај психолошких чинила
ца на рачун социјалних. Проблем је у тома што је Адорно
ва скала ауторитарности имала првобитну намеру да мери
трајне карактеристике личности које опредељују склоност
ка прихватању фашистичке идеологије. Каснија истражива
ња су оспорила тезу да Адорнова скала мери дубоко усађене
црте личности. Рот и Хавелка9 сматрају да је реч о проши
реним нормама и ставовима традиционалне културе. У том
контексту до изражаја долази некритички однос према ауто
ритету и чврстој хијерархији и некритичко заступање права

7 Кузмановић, Б. Ауторитарност – вапај за јаким и поузданим вођама и
дисциплином, у: Како грађани Србије виде транзицију, приредио Миха
иловић, С. (2010) Београд: Friedrich Ebert Stiftung, стр. 89.
8 Adorno, T. (1950) The Autoritarian Personality, Nеw York: Harper.
9 Рот, Н. и Хавелка, Н. (1973) Национална везаност и вредности код сред
њошколске омладине. Београд: Институт за психологију и ИДН.
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носилаца ауторитета да захтевају беспоговорну покорност10,
односно до изражаја долази преувеличавање значаја ауто
ритета, вођа и хијерархије.11 Б. Кузмановић налази да је нај
значајнија компонента појма ауторитарности некритичко
прихватање ауторитета и принципа хијерархије, затим нето
лерантност према онима који мисле и понашају се другачије
од већине тј који крше конвенционалне норме.12
У социолошком контексту, поменута скала мери ставове и
уверења карактеристичне за различите културе. У култура
ма које можемо сматрати ауторитарним неки од ових ста
вова имају карактер општеважећих истина док се неки од
њих могу сматрати општим карактеристикама патријархал
ног традиционализма. Н. Рот и Н. Хавелка сматрају да је
овде оправдано говорити о томе да знатан део тврдњи из
Адорнове скале представља раширена и општеприхваћена
уверења, у традиционалистички оријентисаним културама,
о одређеним друштвеним појавама и односима. Та уверења
посебно подржавају појединци који немају довољно широко
образовање, нарочито у области друштвених и хуманистич
ких наука.13
Стога је и реално да се на истој тачки социјалног простора,
у исто време, нађу ауторитарна субмасивност (према онима
који заузимају хијерархијски више позиције) и ауторитарна
доминантност и агресивност (према онима који заузимају
хијерархијски ниже позиције). Овим принципом носиоци
ауторитета за себе обезбеђују потчињавање оних који су на
нижим хијерархијским позицијама док ови други себи отва
рају простор за усмеравање незадовољства и посебно агре
сивности ка онима на самом дну хијерархије али, што је још
значајније, и ка различитим мањинама и маргинализованим
групама и појединцима. Овим се отвара простор за разуме
вање феномена масе, гомиле, „дешавања народа” и сличних
појава које су обележиле увод у промене као и сам почетак
10 Кузмановић, Б. Ауторитарност као социјалнопсихолшка карактеристи
ка, у: Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних
сукоба, приредили Голубовић, З., Кузмановић, Б. и Васовић, М. (1995)
Београд: Институт за Филозофију и друштвену теорију и Филип Ви
шњић, стр. 61-95.
11 Кузмановић, Б. Ауторитарност – вапај за јаким и поузданим вођама и
дисциплином, у: Како грађани Србије виде транзицију, приредио Миха
иловић, С. (2010) Београд: Friedrich Ebert Stiftung, стр. 91.
12 Кузмановић, Б. Ауторитарност у: Разарање друштва, Југословенско
друштво у кризи 90-их, приредио Лазић, М. (1994), Београд: Филип Ви
шњић, стр. 160.
13 Рот, Н. и Хавелка, Н. (1973) Национална везаност и вредности код сред
њошколске омладине. Београд: Институт за психологију и ИДН, стр.
153-154.
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друштвених трансформација током осамдесетих и деведе
сетих година XX века.
На нашем простору је, у дугорочној перспективи, урађен ве
ћи број истраживања ауторитарности и сва та истраживања
указују да је ауторитарност релативно трајна карактеристи
ка савременог културноисторијског контекста те да је зна
чајно повезана са многим вредносним оријентацијама које
припадају кругу патријархалног традиционализма а које су
и те како присутне као друштвена реалност савременог до
маћег контекста. Штавише, може се тврдити да је простор
западног Балкана којем припадају како Србија тако и већи
број држава потеклих из бивше СФР Југославије, током но
вијег периода, припадао зони са највећом измереном ауто
ритарношћу у Европи.14
Антисемитизам који се појављује као компонента аутори
тарности у Адорновом истраживању је повезан са етно
центризмом и политичким конзервативизмом и он се може
посматрати као посебан случај етноцентризма. То значи да
Јевреји (као етничка група) нису од суштинске важности за
фашистичку идеологију. Ако антисемитизам посматрамо
као одраз како дубљих порива и конфликата у личности тако
и унутрашњих друштвених противречности немачког дру
штва од пре Другог светског рата тада долазимо до закључ
ка да објекти предрасуда могу бити међусобно заменљиви у
зависности од датих друштвених околности. Антисемити
зам се овде појављује само као варијација на тему етноцен
тризма, штавише он је само први корак ка исказивању не
трпељивости ка другим мањинским групама. Те мањинске
групе не морају бити само етничке (или религијске) групе
већ могу бити и социјалне, економске, културне, сексуалне
и друге мањине. Нетолерантне идеологије су склоне да тра
же и измишљају непријатеље чак и тамо где их природно
нема, те да систематски граде и шире предрасуде о њима.
Наравно, од таквих предрасуда неретко се ограђују али их
ипак прећутно прихватају и подржавају.
Током читавог социјалистичког периода смо могли видети
како владајућа идеологија измишља непријатеље свих боја и
идејних оријентација. Распадом социјализма и југословен
ске државе та пракса се наставила. Разлика је само у томе
што се променио идеолошко-политички оквир али се није
променио шири вредносни контекст. И даље се остало на
терену ауторитарно-традиционалног модела. Измењени су
идентификациони оквири. Југословенство се врло брзо ис
14 Stankov, L. (1977) Some Experiences with the F-scale in Yugoslavia, British
Journal of Social and Clinical Psihology 2, vol. XVI.
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топило а упражњено место је заузела национална идентифи
кација. У складу с тим су измењени идеолошко-политички
непријатељи. Сада, до јуче братски народи постају неприја
тељи до крви. До јуче инкриминисане етноцентричне идео
логије сада постају социјално прихватљиве, пожељне па чак
и подразумевајуће.
На политичкој сцени је једнопартијски систем замењен по
литичким плурализмом. Тржиште, као транзициона нови
на, се прво појавило у политичком подсистему друштва.
Политичко тржиште је на светло дана изнело легалност
али не и легитимност политичког плурализма. Ауторитар
но-традиционалистички друштвени контекст је резултирао
појавом међусобно нетрпељивих идеологија и политика, с
једне стране, и појавом већег броја харизматских вођа као
репрезентаната различитих политика и идеологија, с друге
стране. Почетком деведесетих су на јавној сцени домини
рали харизматични националисти, тек касније, средином
деведесетих етноцентризам престаје да буде доминантан
идеолошко-политички оквир. Тада почињу да јачају и друге
идеолошке оријентације. Тенденција ка поштовању хари
зматског вође указује на чињеницу да се ауторитарни вред
носни контекст све време одржава као константа а прелазак
на етноцентричне обрасце то само потврђује.
Етноцентризам, као вредносни оквир, представља поглед
на свет према којем се сопствена етничка група ставља у
центар око којег је цео свет организован.15 Сопствена етнич
ка група се посматра као општи референтни оквир и мера
вредности. Дакле, етноцентризам се може одредити као си
стем повезаних ставова који наглашавају селективност, при
страсност и међусобно неповерење у односима припадника
различитих етничких група, те као пренаглашавање вредно
сти сопствене етничке групе и њено доживљавање као про
ширене породице уз присуство осећаја опште угрожености
али и супериорности и предрасуда према другим етничким
групама, као и потребе за националном хомогенизацијом.16
Ауторитарност и етноцентризам јесу у блиској али не и у
једнозначној повезаности. И једна и друга појава су пове
зане са великим бројем културно-историјских, економских,
социјално-политичких, психолошких али такође и иску
ствених, ситуационих и других чинилаца.

15 Узаревиц, Ц. Етноцентризам, у: Социолошки речник, приредили Мими
ца, А. и Богдановић, М. (2007), Београд: Завод за уџбенике, стр. 126.
16 Шрам, З. (2002) Димензије етноцентризма и национална припадност,
Друштвена истраживања 1, стр. 16-17.
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Реч етноцентризам први је употребио Самнер17 (Sumner)
подразумевајући под њом тенденцију идеализовања соп
ствене групе која се сматра супериорном у односу на остале
групе, чије се вредности обично ниподаштавају. Другачије
речено, сопствени народ се уздиже на пиједестал света пра
вих вредности и служи као референтни оквир како за оцену
сопствене вредности тако и за оцену вредности свих дру
гих из чега очекивано следи истицање вредности сопстве
не у односу на друге етничке групе. Етноцентризам се, на
овај начин, појављује као израз колективног самољубља и
егоцентризма који могу да се протежу све до отвореног ис
казивања нетрпељивости и мржње према другим етничким
групама.18
Веза етноцентризма и ауторитарности на нашем простору
је утврђена још у истраживању из 1973. (Рот и Хавелка),
поред ауторитарности, етноцентризам је био у позитивној
корелацији и са позитивним вредновањем религиозности,
аутократије, неравноправности полова и осталих компонен
ти традиционалног погледа на свет, уз напомену да се није
могао утврдити редослед детерминације ових вредносних
оријентација већ само њихова међузависност.
То се управо и показало на делу уочи и почетком транзици
је а последице се протежу све до данашњих дана. Тада су
се појавили идеолози нових политика који су пропагирали
тврдње да међу појединим народима постоји чак и генетска
мржња. То су били тренуци отворене друштвене кризе који
ма су погодовале пријемчиве рационализације евидентног
друштвеног хаоса. С обзиром на донедавни вишенационал
ни контекст, било је најједноставније извршити рационали
зацију кризе тврдњама да један народ мрзи или експлоати
ше други. Ауторитарност се ту појавила као ментални склоп
појединаца али и као вредносни оквир који је подржао при
хватање етноцентризма као подразумевајуће рационализа
ције глобалне друштвене кризе.
Не треба посебно коментарисати тврдњу да су предиспо
зиције друштвеног понашања садржане како у личним ка
рактеристикама појединаца тако и у глобалним и локалним
вредносним оријентацијама присутним у ширем друштве
ном окружењу. Овоме треба додати и ситуационе факторе
који, у значајној мери, у садејству са претходно помену
тим особинама личности и системом вредности доприносе
17 Sumner, W. G. (1906) Folkways: a study of the sociological importance of
usages, manners, customs, mores, and morals, Boston: Ginn and Co.
18 Матић, М. Етноцентризам, у: Енциклопедија политичке културе (1993),
Београд: Савремена администрација, стр. 310-315.
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формирању индивидуалних и колективних идентитета. За
висно од тога на који начин ће се сви поменути, а и многи
други, фактори социјалне средине укомбиновати у личне и
колективне идентитете зависи да ли ће ти идентитети бити
отворени или затворени за комуникацију са другима и дру
гачијима тј. да ли ће бити пријемчиви за прихватање разли
ка и разних социјалних иновација, односно да ли ће бити
толерантни.19
На нашем простору транзиција је покренута распадом бив
ше Југославије. Истовремено се захуктавао и процес на
ционалног буђења који је почео знатно пре распада СФРЈ.
Бројна истраживања националних односа обављена уочи и
у време распада заједничке државе кажу да је тада још увек
била значајно присутна југословенска па и европска иденти
фикација грађана.20 Готово да нема потребе доказивати да се
она за веома кратко време изгубила и преточила у национал
ну па и локални и регионалну идентификацију.
У том контексту се окретање од југословенског и европског
идентитета ка националном може схватити као последица
више фактора међу којима се могу издвојити традиционал
но и патријархално културно наслеђе, наслеђе ауторитарног
режима социјалистичког и предсоцијалистичког периода
као и разни ситуациони фактори.21 Ради се о регресивном
процесу обнављања традиционалне свести а исту каракте
ришу оријентација ка примарним групама, колективизам,
унутаргрупна хомогенизација и затвореност, пренаглашава
ње значаја етничке припадности.
Социоструктуралну слику нашег друштва с почетка отпо
чињања транзиције обележава значајно присуство група
пријемчивих за традиционални вредносни систем (рурално
становништво, ниско образовани, старија популација). Ра
ди се о сегментима популације који кроз процесе деагра
ризације, индустријализације и урбанизације нису успели
да се прилагоде модернизацијским токовима те су и даље
наставили да живе по обрасцима традиционалног друштва.
Распад социјалистичког поретка је за њих само представљао
враћање у колотечину њима познатог начина живота. Чак се
19 Васовић, М. и Глигоријевић, М. (2008) Колективна искуства младих у
периоду политичке нестабилности и промене оквира колективне иден
тификације на простору бивше Југославије, Социолошки преглед бр. 4,
год. XLII, стр. 510.
20 Баћевић, Љ. (ур) (1991) Југославија на кризној прекретници, Београд:
ИДН
21 Васовић, М. и Глигоријевић, М. (2011) Демократске промене у Србији
и процес деетнификације друштвене свести, Годишњак бр. 5, Факултет
политичких наука, стр. 105.
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и један број оних који би, по логици ствари, требало да бу
ду оријентисани ка модернизацијским вредностима окренуо
националној идентификационој матрици која је у том мо
менту за многе представљала уточиште које нуди сигурност
у турбулентним временима.
Један од великих проблема везаних за процес отпочињања
крупних друштвених промена била је њихова стихијност и
неконзистентност. М. Васовић и М. Глигоријевић примећују
да је процес ретрадиционализације у Србији у неким сег
ментима био веома појачан (нпр. национална идентифика
ција), у неким умерен (конфесионална идентификација) док
у неким аспектима није био видан било какав облик ретра
диционализације (нпр. питање полне равноправности).22 То
значи да и поред видног пораста бројних модернизацијских
тенденција из периода социјализма (техничка модернизаци
ја, индустријализација, урбанизација, повећана социо-про
сторна мобилност, експанзија образовања и сл.) није дошло
до значајне културне модернизације. Већи део становни
штва је и даље практиковао традиционалне социо-културне
обрасце свакодневног живота.
Ово су разумљиви процеси с обзиром да је питање етници
тета, током социјалистичког периода, било потискивано у
други план те је распадом једне вишенационалне заједнице
као што је била Југославија, враћање етничким коренима и
вредностима било нешто сасвим очекивано и логично. Без
тога тешко да би се распад могао рационализовати на ио
ле прихватљив начин (нпр. експлоатацијом једног народа од
другог кроз питање измештања фабрика из једне републике
у другу или кроз метрополизацију унутар вишенационал
них федералних јединица. Само да споменемо, као типичан
пример, један од слогана албанских сепаратиста на Косову:
Приштина ради – Београд се гради.). Остаје дискутабилно
питање да ли је ретрадиционализација у смеру конфесио
налне идентификације, како наводе Васовићева и Глигори
јевићева, представљала умерен или појачан процес. Веро
ватно да се она треба различито посматрати у урбаним и
руралним подручјима или код различитих старосних и со
цијалних група те се о умерености можда може говорити
као о просеку или пресеку стања. Што се тиче полне рав
ноправности, непостојање било какве ретрадиционализаци
је које евидентирају аутори би се могла сматрати потврдом
постојања културних константи у вредносном оквиру, пре
свега помињаног традиционализма, које нису биле значајно
уздрмане техничком модернизацијом из период
 а педесетих,
22 Исто, стр. 106.
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шездесетих и седамдесетих као ни пратећим модернизациј
ским токовима типа просторне и социјалне мобилности,
експанзије образовања и значајног укључивања жена у рад
ни процес.
У свим овим процесима традиционализам је био у блиској
вези са ауторитарношћу која захтева групну лојалност. Да
традиционализам и ауторитарност на овом простору пред
стављају културне константе потврђује и чињеница да су
они омогућили и подржали успостављање социјалистичког
поретка што се видело кроз успостављање култа личности,
прихватања партијске дисциплине и грађанске/поданичке
послушности. Ауторитарност је подржала устоличење дру
штвеног поретка док је друштвени поредак допринео учвр
шћивању ауторитарности. Ради се о ауторитарном вредно
сном контексту који је продуковао ригидност и поданички
менталитет, карактеристичне за традиционално друштво, на
бази којих је било могуће масу становништва учинити жр
твом политичких демагога а на јавну сцену увести попули
зам, олигархијску структуру политичких институција, ксе
нофобију, идеолошку, етничко-религијску али и сваку другу
нетрпељивост и сл. Када ово узмемо у обзир, постаје јасно
да оно што се у тадашњем политичком жаргону називало
дешавање народа у својој суштини није било ништа друго
до акт манипулације политички моћних. Манипулација је,
ослоњена на ауторитарни вредносни контекст, произвела
осећање опште масовне несигурности а нацију понудила
као једино могуће уточиште и једини прихватљиви иденти
фикациони оквир. Уместо да се расположиви економски ре
сурси и потенцијали усмере на стабилизацију привреде они
су били окренути ка производњи сукоба.
Ово важи не само за питање идентитета већ и за генералну
идеолошку матрицу тј. систем социјалистичких вредности.
За веома кратко време је оно што бисмо назвали владајућом
идеологијом у смислу политички релевантних вредносних
оријентација покушано да се замени нечим новим и битно
другачијим. То ново није резултирало из промена у начину
производње већ из неусаглашених жеља и намера носила
ца политичке моћи да се нешто преокрене у њихову корист.
Другим речима, субјекти - носиоци радикалних друштвених
промена, могу показати спремност да искористе владајуће
вредности као логистичку подршку у реализацији сопстве
них циљева, као корито којим ће тећи бујица нових дешава
ња контролисана увреженим идејама и идеалима. Исти или
слични вредносни оквири и оријентири могу бити употре
бљени као идеали и путокази за различите смерове социјал
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не акције, тако да није ништа необично ако се при том крене
дијаметрално супротним смеровима.
Распад социјалистичких система постао је социјална чиње
ница која тешко да се могла оспоравати. Било је само пита
ње у ком смеру ће тај распад тећи тј. да ли ће он подразу
мевати комплетну промену начина друштвеног живота или
само парцијалне реформе у економском или можда само у
политичком животу. С обзиром на вишенационални карак
тер дотадашње заједничке државе и неиживљено национал
но питање наметнут је као једино могућ и логичан пут исцр
тавања етничких граница и отимања око територија.
У овим бурним дешавањима опстајала је као константа по
стојаност доминације ауторитарног обрасца. Оно што је
специфично је то да се променио ауторитет и то, како у пер
соналном смислу, тако и у вредносно идеолошком. Уместо
дотадашње наднационалне југословенске, па чак и прое
вропске идентификације, носиоци политичке моћи, одно
сно владајуће елите, прокламовали су обрасце националне
идентификације са свим предностима и недостацима које су
они имали. Рапидна промена вредносних образаца ове врсте
могла је да нађе плодно тле једино у стању друштвене ано
мије. Генерално се може констатовати за све транзиционе
земље да је отпочињање транзиције реактуализовало рас
праву о везама и односима три кључне идеолошке парадиг
ме модерног доба: либерализма, социјализма и класичног
конзервативизма.23
Истраживање из 2010. казује да грађани Србије виде државу
као кључног носиоца разних друштвених функција.24 Дели
мично се то може приписати идеолошком наслеђу соција
лизма. Међутим, не треба занемарити чињеницу да је со
цијализам преузео ауторитарни образац из традиционалног
друштва те да га је допунио новоформираним револуцио
нарним традиционализмом. На тај начин се социјалистич
ки друштвени систем, уместо да представља облик новог,
модерног индустријског друштва, врло брзо претвара у нови
облик конзервативног и ауторитарног друштва. Већ више од
две деценије по званичном распаду социјализма на југосло
венском простору се чак и реформски и демократски ори
јентисане политичке партије, у својој политичкој реторици,
23 Гредељ, С. Доминантне вредносне оријентације, у: Разарање друштва,
Југословенско друштво у кризи 90-их, приредио Лазић, M. (1994), Бео
град: Филип Вишњић, стр. 176.
24 Ружица, М. Држава и/или тржиште - неолиберализам и/или социјалде
мократија у: Како грађани Србије виде транзицију, приредио Михаило
вић, С. (2010) Београд: Friedrich Ebert Stiftung, стр. 29-46.
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ослањају на државу као кључног носиоца друштвеног раз
воја и уопште друштвених промена. Стога и не изненађује
податак да се три четвртине испитаника слаже са ставом да
„Влада треба да задовољи основне потребе грађана у случа
ју болести, сиромаштва и незапослености” (75%). Незнатно
је мања сагласност са тврдњом „Држава треба да се брине о
отварању нових радних места, преквалификацији и помоћи
незапосленима” (73%).
Колико год ову сагласност посматрали у контексту наслеђа
социјализма и традиционалног друштва она је ипак део до
минантног вредносног система који се ослања на ауторите
те, у конкретном случају је то ауторитет државе али у мало
другачијим околностима то може бити институционализо
ван или неинституционализован ауторитет партије, вође,
неке олигархије или организације и сл. што је све већ ви
ђено у нашој новијој политичкој историји. Чак и у случа
ју редукције учешћа државе у неким важним друштвеним
пројектима и програмима, легитимност државних аутори
тета у тим процесима се не доводи у питање. Све се ово
може посматрати као последица чињенице да је традицио
нално друштво на нашем простору још увек веома живо и
оно у породици, родбинској или локалној заједници налази
ослонац и кључне механизме друштвене подршке. Држава
се појављује као продужетак институција које обележавају
ауторитет традиционалног друштва.
Пребацивање ауторитета са уже и шире породице и локалне
(сеоске) заједнице на државу је делимично продукт модер
низацијских процеса који настоје да тежиште друштвеног
живота пребаце са заједнице на појединца. Оно што недо
стаје, да бисмо говорили о постојању модернизацијских
процеса, је пребацивање ауторитета на грађанина, стручња
ка или крајњег корисника јавних услуга. То би поткопало
ауторитет државе и њену персонализацију. Без тога, држава
се и даље налази у фокусу интересовања наших грађана и
она се доживљава као главни актер у креирању транзиције,
управљању привредом и изласку из кризе.25
Пребацивање ауторитета са државе на грађане представља
вид социјалне акције у којој грађани преузимају иниција
тиву. Проблем је у томе што ауторитарни системи показују
тенденцију да оформе социјалну структуру у којој ће најве
ћи део друштвене моћи бити у рукама мањине која заузима
врхунске управљачке позиције и којој је у интересу да оста
так становништва не показује иницијативу за било какву ио
ле важнију социјалну акцију. Они се, практично, у друштву
25 Исто, стр. 40-41.
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постављају као елита која тежи да насупрот себе има масу
са врло мало или нимало друштвене моћи и која треба да
представља пасивни принцип у социјалној динамици. Ели
ти која представља активан принцип социјалне динамике,
која је организована, унутар себе повезана, има тенденци
ју да ствара идеологије и да манипулише јавним мњењем
одговара да, као своју противтежу у друштвеној структури,
има масу која је по свим ставкама пасивна. Пасивност се
системски одржава кроз манипулацију посредовану обра
зовним системом, масовним медијима, кроз стварање и ши
рење прихватљивих идеологија и митова и другим сличним
механизмима.
Један од значајних метода одржавања пасивности широких
маса је кроз формирање одговарајућих културних навика.
Истраживање културних навика становништва Србије а
посебно млађе популације,26 током вишедеценијског пери
ода кризе, је указало на њихову склоност ка пасивном ко
ришћењу слободног времена. Може се лако претпоставити
да сличну пасивност исказују и старије генерације. Шта
више, они који су у почетним истраживањима припадали
млађој популацији сада су средовечна ако не чак и старија
генерација. Овде треба додати да је, по природи свог бића,
омладина увек показивала тенденцију бунтовништва, рево
луционарности и иницирања колективне акције, тенденцију
прихватања новина и критички однос према свету око себе.
Деведесете су заиста биле обележене изузетним активизмом
омладине. Треба напоменути да су најактивнији били пред
ставници студентске популације и уједно модернизацијски
настројени. Кроз студентске протесте се исказивала жеља за
променом политичке и економске ситуације у земљи. Међу
тим, ван универзитетских центара социјална акција младих
и инсистирање на променама су изостали. Већи део омла
дине је показао пасивност и склоност да прихвата затечено
стање као нешто сасвим нормално. Напросто су се поми
рили са судбином мислећи да они ништа не могу да учине
26 Михаиловић, С. и Попадић, Д. (2002) Млади у Србији 2002 – национал
но истраживање омладине, Београд: Министарство просвете и спорта
– Сектор за ученички и студентски стандард и Центар за проучавање ал
тернатива ; Попадић, Д., Михаиловић, С. и Богдановић, Н. (2003) Омла
дина Србије пред изазовима будућности, Београд: Центар за проучава
ње алтернатива Министарства просвете и спорта – Сектор за ученички
и студентски стандард и Proni Institute for Social Education, Шведска;
Мрђа, С. (2000) Културни живот студената Универзитета у Београ
ду, Београд: Завод за проучавање културног развитка; Мрђа, С. (2004)
Млади уметници у Србији, Београд: Центар за визуелна истраживања
и комуникације; Михаиловић, С. и други (1990) Деца кризе, Београд:
Институт друштвених наука; Мрђа, С. (2004) Млади уметници у Србији,
Београд: Центар за визуелна истраживања и комуникације.
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те да је на држави и њеним ауторитетима да артикулишу
политички живот.
С обзиром на перманентно трајање кризе, тешко да је мо
гуће да су се млади склони пасивном коришћењу свог сло
бодног времена својим сазревањем преоријентисали на ак
тивно коришћење истог. Пасивност у примању културних
садржаја имплицира недостатак критичког расуђивања који,
са своје стране, чини такву особу подложну манипулацији
и некритичком прихватању ауторитета и њихових идеја и
идеологија.
Једно новије истраживање27 налази да само гледање ТВ про
грама, дружење с пријатељима, шетња и спавање/лешкаре
ње/дремање чине омиљене активности у слободном време
ну код скоро две трећине грађана Србије док с друге стране
тек 6% њих се опредељује за читање књига, активно кори
шћење слободног времена а спорт и рекреацију или хобије
типа уради сам и сл. бира мање од 10% грађана. Убедљиво
најчешће је гледање ТВ програма за који се као најомиље
нији вид коришћења слободног времена опредељује сваки
четврти становник Србије (25,3%). Занимљиво је да што су
нижи социјални статус, материјални положај и образовање
то је заступљеније управо гледање ТВ програма у структури
слободног времена.
Ако се подсетимо деведесетих и великог утицаја телевизије
на креирање јавног мњења као и пропагандну манипулацију
тадашњег режима постаје јасно да је одржавање ауторитар
не свести било у значајној корелацији управо са организа
цијом коришћења слободног времена. Окренутост ка пасив
ном провођењу истог је у непосредној вези са некритичким
прихватањем информација које долазе из спољног света али
и са релативно великим поверењем у информације које та
кви корисници примају из окружења, посебно ако такве ин
формације емитују институције које стоје иза ауторитета др
жаве као што су у конкретном случају били државни медији.
Режим из деведесетих се обилато служио телевизијом као
најефикаснијим инструментом у креирању јавног мишље
ња. То се није видело само у праћењу информативног про
грама и пласирању дневно-политички актуелних коментара,
у функцији величања владајуће врхушке и њене национа
листички обојене политике. То се видело и кроз пласирање
забавних садржаја почев од петпарачке музике и истог типа
ТВ серија па све до давања медијског простора астролозима,
27 Спасић, И. Културни обрасци и свакодневни живот у Србији после 2000
године, у: Суживот са реформама, приредио Цвејић, С. (2010), Београд:
Чигоја, стр. 171-201.
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пророцима, врачарама и сличним чија је кључна функција
била подстицање и одржавање образаца некритичког начи
на мишљења код широких народних маса.
Режиму је ишла на руку чињеница да је у укупној попула
цији тек негде око 5% одраслих становника имало више или
високо образовање. Образовање се, поред старости, поја
вљивало као један од најзначајнијих фактора дискриминаци
је ставова према различитим типовима културних садржаја.
Ако узмемо у обзир да је током деведесетих (на жалост, још
увек је тако) око две трећине грађана имало образовање ис
под нивоа средње школе онда постаје јасно колике су биле
могућности злоупотребе медијске манипулације ради креи
рања различитих дневно-политичких ставова и вредносних
оријентација, политичког етноцентризма и ратнохушкачке
политике. Овоме можемо додати и чињенице да је друштво
Србије друштво са високим постотком старог становништва
а такође и друштво које је, тек почетком деведесетих, ушло
у круг друштава са више од 50% урбаног становништва.
Дакле, били су (и на жалост, још увек су) испуњени кључ
ни услови за одржавање ауторитарне свести а посредством
ње и успореног прихватања модернизацијских тековина.
Јадна од тачака на којој се ово препознаје је и став према
прошлости. Уверење да неки период у догледној прошло
сти представља стара добра времена је својеврстан облик
традиционалистичког гледања на садашњост по коме је са
дашњост инфицирана различитим новинама и представља
корак назад у односу на неки ранији период о којем имамо
бољу представу у нашем сећању.
Попадић закључује да је раширено гледање да је прошлост
у сећањима лепша од садашњости не зато што је неповратно
прошла већ зато што су људи у њој млађи, здравији, лепши,
задовољнији стварношћу, једном речју испуњенији него у
тренутку сећања. То посебно долази до изражаја приликом
истраживања ставова о учинку транзиције када се од испи
таника тражи да се присете како протеклог времена тако и
сопственог живота у временској перспективи. Овде је реч о
селективном памћењу онога што нам се допадало и што је
у нама оставило траг некаквог задовољства. Оно што смо
склони да у свакодневном говору називамо старим добрим
временима не мора заиста бити добро, ради се само о нашем
субјективном доживљају под утицајем селективног сећања
и могућег незадовољства или недовољног задовољства тре
нутним стањем.
Да се обично ради само о романтичној визији прошлих до
гађаја и времена потврђује Попадићев налаз да су испитани

349

СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ
ци, подељени у петогодишње генерацијске кохорте, период
„када је у овој земљи (а не њима лично) било најбоље” нај
чешће лоцирали у доба када су били у млађим или средњим
годинама (старији испитаници). Двехиљадите године су
натпросечно добро оцењене од испитаника рођених између
1984. и 1990. године. Период деведесетих тек понеко оце
њује као најбољи (6,2%). Осамдесете године (посттитовски
период) су оцењене као најбоље од стране скоро половине
грађана (44,9%) а најбоље га оцењују рођени између 1964.
и 1975. године. Период шездесетих и седамдесетих година
је биран у просеку од трећине испитаника и омиљен је код
рођених пре 1959. Педесете године бира као најбоље тек 3%
грађана. Два или три пута чешће од просека га бирају рође
ни до 1944. године.28
Евидентно је да постоји одређена правилност у оцењива
њу који је период у догледној прошлости био најбољи те да
се оцењивање везује и за генерацијску припадност и делом
односи на период младости или „најбољих година“ испита
ника. Но, питање је да ли психолошко тумачење може дати
комплетан одговор на питање зашто је тако.
Овоме ипак недостаје друштвени оквир. Посматрано у со
циолошкој перспективи, осамдесете године, као најбоље
оцењене од стране већине испитаника ипак нису биле ни
мало идиличне. То су године велике политичке кризе која
није престала ни до данас. Сам почетак деценије је обеле
жен немирима на Косову, средина великим протестима, „де
шавањем народа” у многим срединама, прекомерном упо
требом полицијске силе у појединим тренуцима итд. Друга
половина деценије је обележена заоштравањем политичке
кризе, ишчекивањем побуне албанског становништва на
Косову, убрзавањем инфлације, мобилизацијама итд. Све у
свему то је деценија у којој је прекинута идилична атмос
фера релативно просперитетног друштва из дужег периода
поратне обнове и изградње.
Остаје као отворена могућност да се трендови идеализације
„старих добрих времена” схвате као вид значајног присуства
традиционалистичке и ауторитарне вредносне оријентаци
је. Ради се о томе да свака генерација носи оптерећење иде
олошких трендова своје младости, да верује да је одређени
период био бољи од садашњости зато што су у њихову свест
кроз почетна животна искуства, кућно васпитање и школ
28 Попадић, Д. Улога личног и колкетивног памћења у јавномњенским ис
питивањима, у: Домети транзиције: од социјализма ка капитализму,
приредио Михаиловић, С. (2011), Београд: Friedrich Ebert Stiftung, стр.
291-300.
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ску индоктринацију, које је обележила јака идеологизација,
усађени позитивни идеолошки погледи на дати историјски
тренутак. Ти погледи су чврсто укорењени и њих се је тешко
ослободити. Због њих су људи склони да некритички посма
трају садашњост, да у њу сумњају, да не верују новинама и
променама. Старо је на овај или онај начин, преживело зуб
времена и не ретко се постулира као боље од неизвесне са
дашњости. Често се то старо везује и за одређене харизмат
ске личности које су уживале масовно поверење.
Генерално се може констатовати да је свакодневни живот
у Србији, током новијег периода, био обележен одређеним
културним константама које су имале јак утицај на ток тран
зиције. Наиме традиционализам и ауторитарност као вред
носне оријентације су се током претходних пар деценија
тврдокорно одржавале и поред бројних утицаја који су дола
зили из ближег или даљег друштвеног окружења. Технички
и технолошки развој су покренули бројне друштвене про
мене као што су индустријализација, просторна и социјал
на мобилност, експанзија образовања, модернизација свако
дневног живота кроз примену разних кућних апарата, дифу
зија различитих културних утицаја, пре свега из развијеног
света, посредством повећаног броја туристичких путовања
или одлазака на рад у иностранство али такође и укључива
ња у глобални медијски простор (путем радија, филма, те
левизије, превода стране књижевности и сл.). Но, и поред
свега тога, осећа се значајна задршка у промени вредносног
система у смеру изградње модернизацијски оријентисаних
вредносних оријентација.
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CONSTANTS OF THE CULTURAL 
CONTEXT AND TRANSITION
Abstract
The transition has changed a lot in Serbia, but there are a number of
constants of the cultural context that the transition has not managed to
affect. It could even be said that these constants shaped the course of
transition. We need to keep in mind the global value orientations that
are rooted in the tradition of the social being of the Serbian people,
which continually reappear in both old sense and in new forms. In the
long term, these constants make any qualitative leaps difficult and give
a specific form to modernization trends. These include traditionalism,
authoritarianism and their various derivative forms. These are global
value orientations that seek to connect the past with the future and thus
ensure historical continuity of the society. They shape a society which
is internally contradictory and insusceptible to innovation.
Key words: culture, values, transition, modernization
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ТРАНЗИЦИЈА КАО ПРЕЛАЗ
ОД КУЛТУРЕ ПОЛИСА У
КУЛТУРУ МЕГАЛОПОЛИСА
Сажетак: У тексту се, на примеру Дучићевог тумачења поези
је Војислава Илића, описује конституисање културе полиса, као
истовременог одговора на захтев модернизације и захтев за очу
вањем националног и културног идентитета. Култура полиса је
као таква била супротстављена романтичарској културној ма
трици. У наставку текста, показују се разлике између тако схва
ћене културе полиса и културе Мегалополиса, односно урбаног
дискурса, који путем широко схваћеног појма бранда, искључује
појединца из његове националне и културне традиције. На тај на
чин, он га претвара у честицу биомасе, која стоји на располагању
Мегалополису.
Кључне речи: идентитет, полис, мегалополис, бренд

Године 1902. Јован Дучић је одржао говор приликом откри
вања споменика Војиславу Илићу у Београду.1 Та беседа
представља значајан аутпоетички документ у коме се разот
крива Дучићев концепт поезије. Међутим, она би могла би
ти значајна и за социологе, будући да се у њој разоткривају
обриси нечега што желим да назовем културом полиса. Та
синтагма је оправдана везом између уметности и друштве
ног живота великих градова коју Дучић спомиње наводе
ћи Илићеве песме ,,Дарови неба” и ,,Песник”. За поменуте
1 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту бр. 178005 под на
зивом ,,Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевно
сти”, који финансира Министарство за просвету и науку Републике Ср
бије.
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песме он тврди да би нас представиле ,,странцима, ако не
тачније, а оно без сумње, љепше него и једна књига – пред
ставиле би нас као једно интелигентно племе, отмено, и које
има неколико вијекова цивилизације, које живи друштвеним
животом великих градова, и које је случајно на Оријенту.”2
Неколико ствари треба запазити поводом цитиране Дучиће
ве опаске: прво, Дучић тврди да један песник – Војислав
Илић – за кога се у истом тексту каже да није био ,,такозвани
народни песник”3, ипак представља један народ или га бар
може представити. Друго: по Дучићу, Илић нас представља
као једно интелигентно, отмено, цивилизовано племе, а све
те вредности крунисане су синтагмом друштвеног живота
великих градова. Та синтагма представља Дучићев идеал, у
који су укључене и вредности као што су Лепота, цивилизо
ваност, отменост, рационалност. У њима лако препознајемо
идеје грађанског духа и доминантног тока француске кул
туре у годинама пре Великог рата, које су формирале ду
ховни став не само Дучића већ и српске елите у целости.
Насупрот ових вредности, стоји Оријент који треба схва
тити шире од опозиције између географског Окцидента и
Оријента. Оријент је за Дучића симбол не само Истока, већ
и једне књижевне, али и културне парадигме која је владала
српском књижевношћу пре Војислава. То је романтизам. Ро
мантичарски концепт идентитета, утемељен на Хердеровим
идејама, подразумева да идентитет једног народа произила
зи из његовог духа, који је непромењив и који се најјасније
изражава у његовој усменој/народној књижевности. Отпор
према граду је присутан у свим европским романтизмима,
пре свега зато што се град поима као тврђава рационалности
према којој су романтичари гајили осећање нетрпељивости.
Међутим, у српском романтизму, код Бранка Радичевића на
пример, град је проказан и због моћи да одроди појединца
од националне заједнице и културе којој припада. За роман
тичаре, град је проблематичан зато што је модеран, зато што
модернизује.
Према томе, када Дучић каже да његово племе живи дру
штвеним животом великих градова, онда то представља
симптом значајне промене парадигме националног и кул
турног идентитета. Најкраће речено, културни идентитет се
дистанцира од романтичарске парадигме по коме је Други
чешће непријатељ, него пријатељ, док је сопство заокру
жено у својој непромењивости и датости, па је као такво
2 Дучић, Ј. (1957) Песме, путописи, есеји, Нови Сад: Матица српска, Бео
град: Српска књижевна задруга, стр. 352.
3 Исто, стр. 351.
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дистанцирано од великог града који тежи да униформизу
је/промени идентитет својих грађана без обзира на њихове
,,природне” идентитете. Повезујући национални и културни
идентитет са великим градовима, Дучић жели да сопствени
народ представи другачије од доминантне романтичарске
парадигме, односно жели да га приближи једном новом сету
вредности које се врхуне у великим градовима Запада. Та
жеља одговара прелазу из романтичарске културе у културу
полиса.
Са друге стране, Дучић  не тврди да његово ,,племе” тј. ње
гов народ те вредности нема, па да стога мора да их учи
или прихвата. То је битан гест, јер говори да трансформа
ција културне парадигме није израз радикалне, већ контро
лисане или конзервативне модернизације која подразумева
да нова културна матрица не смењује стару, него се на њу
наставља. Дучићу Војислав Илић служи као пример да су
те нове вредности већ у његовом племену/народу, што значи
да чин модернизације као симболички прелаз из Оријента
(романтизма) у велике градове (Окцидант) није повезан са
укидањем једног идентитета и преузимањем другог, већ са
променом акцента у сету већ постојећих вредности.
Дучићев текст нам пружа могућност да макар оквирно де
финишемо шта би то била култура Полиса: ради се о синтаг
ми која повезује националну културу и модерност, али тако
да процес модернизације не доведе у питање идентитет. Мо
дернизација не раскида са идентитетом, већ га преобликује
и то тако што отвара другачију културну матрицу унутар већ
постојећег културног идентитета. Реч ,,полис” у синтагми
култура полиса упућује да је та нова културна матрица кул
тура градова, али истовремено упућује и на осећање грађан
ске мере у самом процесу модернизације.4
Напетост између модернизације и конзервације представља
основни мотив у култури полиса. Она се понавља у низу
опуса српских писаца и песника који су настављали линију
ове врсте културног опредељења, чак и у времену када гра
ђанско друштво у Србији бива политички поражено: чак и
тада, у делима Пекића, Јована Христића, Ивана В. Лалића
и Милорада Павића, између осталих, видимо напор да се
уметност ствара унутар једне матрице која ће истовремено
бити и модерна и конзервативна, што ће рећи да гестови мо
4 Добар пример за текст који настаје унутар овако замишљене културе
полиса јесте позната Ракићева песма ,,На Гази Местану”. У њој Ракић
усваја тип стиха који је карактеристичан за тадашњу француску поезију
да би ту формалну модернизацију укротио гестом конзервације нацио
налног идентитета оличеног у косовском миту. Стога песма и носи на
зив ,,На Газиместану.”
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дерности неће водити ка отклону од националне културне
традиције, већ ће, пре свега, функционисати као чин њеног
преобликовања.
Још једна особеност културе полиса јесте у томе да се у
оквиру ове културне матрице обликује идентитет града.
Град тада постаје несводив на друге градове, он има своју
душу, свој дух, своје посебности које га разликују. Када је
у питању идентитет Престонице, онда се идентитет града
посматра као синегдоха националног идентитета. То се до
бро види у монументалној Црњансковој песми ,,Ламент над
Београдом”, која није само песма о Београду, већ шифро
вана патриотска песма. Београд се не издиже ту у односу
на провинцију, попут Шпенглеровог светског града, већ у
односу на светска искуства лирског субјекта која не могу ни
да замене, ни да надвисе искуство одабраног града, односно
српске престонице, која је истовремено и симбол домови
не. Исто тако, афирмација Београда код Душана Радовића
(Београде, добро јутро) или у прози Моме Капора, такође
не означава издизање престонице у односу на провинцију,
већ пре утврђивање једног заједничког духа града (код Ра
довића), односно његово уграђивање у мрежу светских ве
леграда, али тако да се избегне хијерархијски однос између
тачака те мреже (Капор).
Деведесетих година прошлог века – у оквиру транзиције –
долази до промене културне парадигме. Културу Полиса,
схваћену као гест истовремене модернизације и конзерва
ције идентитета, замењује концепт културе Мегалополиса.
Основна разлика између културе полиса и културе Мегало
полиса јесте у томе што је култура полиса још увек везана
за неко ,,ми”: национално ми, који се истовремено мења и не
мења (Ракић) односно ми града/престонице која има своју
несводиву посебност, па према томе и право на егзистен
цију. Насупрот томе, култура Мегалополиса је усмерена ка
појединцу кога издваја из колектива и његовог јавног про
стора. Култура Мегалополиса то чини тако што појединца
трансформише у потрошача, при чему истовремено укида
његов грађански и национални идентитет: остајући без иче
га, таквом потрошачу је потребно све, јер себе види као не
кога ко нема ништа. Другим речима, док је култура полиса
грађанина видела као произвођача културе једног заједнич
ког идентитета (нације или града) култура мегалополиса су
бјект производње (грађанина) претвара у објект производ
ње, у онога ко се производи, у сам производ.
Да бисмо разумели функционисање културе Мегалополиса,
потребно је да објаснимо значење саме речи Мегалополис.
Та реч не означава само велики град, већ и хијерархију веле
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градова унутар једне цивилизације. Мегалополис је дакле,
назив те хијерархијске мреже градова. Истовремено то је
збирно име централног поља унутар те мреже. У то централ
но поље сустичу се путеви биомасе из периферије, док се из
тог поља шири урбани дискурс који легитимизује постоје
ћу хијерархију као и (контролисану, ограничену) мобилност
биомасе. Урбани дискурс треба разумети као метадискурс
унутар кога дејствују различити дискурси попут студија на
ционализма (које разграђују национални идентитет) пост
колонијалне студије (које афирмишу хибридни идентитет
повезујући га са припадништвом Мегалополису), студије
културе (које премештају интересовање са националних
књижевних канона на производе културне индустрије који
настају у Мегалополису). Међутим, највидљивији елемент
урбаног дискурса свакако је сам појам урбаног по коме смо
дискурс и назвали.5
Реч ,,урбано” није нова, али је њена висока фреквентност
у јавном простору Србије релативно скора појава. Повећа
ње њене фреквентности упућује на транзицију између две
културне матрице. Рецимо, у предговору Радовићеве књи
ге Београде добро јутро, атрибут урбано се не спомиње.
Уместо њега, појављује се присвојни придев ,,београдски”.
Радовић пише: ,,Аутор би најрадије и емисију и књигу сма
трао скромним доприносом београдском фолклору, усме
ном предању Београда нашег времена.”6 Метафора београд
ског фолклора упућује нас на то да Радовић своју емисију
замишља као заснивање духа/идентитета града по аналоги
ји са усменом/народном књижевношћу која утемељује један
колектив унутар кога та књижевност циркулише. Иако је у
Радовићевом запажању, присутан благ нанос ироније, ипак
та аналогија има смисла, будући да Радовићеви афоризми
заиста заснивају идентитет Београда и тако имплицитно од
њега граде полис – дакле, тачку у мрежи градова несводи
вих један на други.
Ако нам данас реторика Радовићевог тумачења властитог
дела изгледа застарела, онда је то јасан сигнал да се нала
зимо у епоси културе Мегалополиса – оно што нам недо
стаје јесте атрибут урбано. Његов изостанак је последица
присуства присвојног атрибута ,,београдски” и самог имена
града: та чињеница нам показује да пораст фреквентности
употребе атрибута ,,урбано” кореспондира са смањеном
употребом атрибута ,,београдски”. Из тога можемо да за
5 Види: Владушић, С. (2011) Црњански, Мегалополис, Београд: Службени
гласник
6 Радовић, Д. (2006) Баш свашта, Београд: Завод за издавање уџбеника,
стр. 880.

358

СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ
кључимо да се ,,урбано” не супротставља ,,руралном”, него
пре свега ,,градском”, у смислу засебног идентитета града,
(београдском, нишком, новосадском...) односно ,,национал
ном”. Унутар културе Мегалополиса немогуће је дакле, про
извести идентитет града или дух места, пре свега зато што
појам урбаног унутар ове културне матрице има основни
задатак да избрише национални/градски идентитет, да из
брише везе са културном традицијом и да тако онемогући
производњу идентитета на начин на који то чини култура
полиса – истовременим гестом модернизације и конзерва
ције. Бити урбан значи стога бити одвојен од простора у ко
ме се борави, од заједнице којој се припада. Урбано празни
идентитет простора и заједнице која га насељава, приказују
ћи их као неурбане и то посредством јаке бинарне опозиције
у којој све што није урбано постаје ,,рурално”, ,,локално”,
,,заостало”. Урбано дакле, није дучићевски позив на модер
низацијско преобликовање идентитета, већ налог за његово
напуштање.
Урбано је у култури Мегалополиса оваплоћено у феномену
бренда. Основно својство бренда које га разликује од робне
марке, или анонимног производа јесте његова моћ атракци
је. Бренд привлачи његовог потрошача Мегалополису, али
истовремено и онемогућује појављивање домаћих брендо
ва. Урбано, наиме, уништава идентитет полиса, па то онда,
значи да брендови никада не могу да настану у самом поли
су, већ само у Мегалополису. За разлику од културе Полиса
унутар које се производио идентитет, унутар културе Мега
лополиса могућа је само потрошња брендова чије је место
порекла Мегалополис, чак и онда када ,,бренд” настаје у до
маћем простору.
Показаћемо то на неколико примера: за време једног дужег
боравка у Пољској сазнао сам од једног тамошњег колеге да
је ланац бутика гардеробе под именом ,,Reserved” заправо у
власништву једне пољске фирме, иако би се, по енглеском
називу, казало да је у питању светски бренд. Очигледно, ен
глески језик, као језик Мегалополиса, послужио је овде да
изазове ефекат светскости бренда, тј. бренда чије је порекло
Мегалополис. Слично се дешава и у Србији, где домаће ком
паније свесно узимају стране називе, како би постигли сли
чан ефекат – пример би могла бити управо фирма ,,Legend”,
иза које стоји ознака ,,world wide”, иако њена делатност нај
вероватније не прелази границе региона. Најзад, довољно је
погледати и рекламе на српским телевизијама: чак и ако су
компаније које се рекламирају још увек у власништву др
жаве, попут МТС-а, на пример, сценографија тих реклама
ствара утисак као да се све дешава негде далеко, а не ов
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де, јер препознатљивост топонима никада није симболички
оплемењена – препознатљивост је пре оно што се забашуру
је, него што се открива.
Слично се може закључити из примера из савремене српске
књижевности: у роману Више од нуле, Звонка Карановића, у
коме је вероватно најупечатљивије приказано деловање кул
туре Мегалополиса или урбане културе, наилазимо на јуна
ке који инсистирају на томе да слушају само страну музику,
а никако домаћу, или пак да читају само страну књижевност,
али не и домаћу. Ево и примера: главни јунак романа, Алек
сандар Ђорђевић Корто, изјављује: ,,Немам ни једног дома
ћег писца, ни један домаћи CD.”7
Унутар културе полиса оваква рестрикција би могла да иза
зове само хуморни ефекат, који бисмо могли назвати ефек
том покондирене тикве, по познатој Стеријиној комедији,
док у оквирима културе Мегалополиса она може бити об
јављена као најчистији облик привлачне моћи Мегалополи
са која искључује појединца из његовог домаћег окружења
(домаћа музика, домаћа књижевност) и укључује га у сферу
Мегалополиса.
Бренд дакле, има улогу да привуче Мегалополису појединце
који су изузети из свог простора и своје заједнице: тако се
ствара једна нова врста идентитета и један нови тип инди
видуе коју бисмо могли назвати виртуелни становник Мега
лополиса. Он у политичкој, економској и културној сфери
припада Мегалополису, док истовремено, Мегалополис пре
ма њему нема никакве обавезе; ни политичке, ни економске,
ни правне. То само показује да је природа брендова лажна:
они су обећање блискости које се никада не испуњава, али
које наставља да се обећава. Услед те неиспуњене блискости
која се жели, јер се у урбаној култури ништа друго не може
ни желети, виртуелног становника Мегалополиса прожима
истовремено и жеља за физичким присуством у Мегалопо
лису и аутошовинизам, односно мржња према властитом
идентитету оличеном у традицији која му стоји на распо
лагању, националном идентитету и идентитету полиса. До
те мржње се долази услед саме природе брендова: они обе
ћавају нешто што никада не желе да испуне, јер када би то
обећање било испуњено, брендови би престали да постоје.
За разлику од културе полиса, која је град посматрала као
чвориште у коме су се складно укрштала национална тра
диција и спољни утицаји који су је оплемењивали, урбана
култура је међупростор који насељавају они који су нешто
престали да буду, а да ништа друго нису постали.
7 Карановић, З. (2004) Више од нуле, Ниш: Зограф, стр. 34.
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Последица доминантне културе Мегалополиса у Србији
су катастрофалне: не само да је популација увек спремна
за напуштањем земље (чиме се испуњава функција урба
ног дискурса) већ не постоји никаква свест да те људе тре
ба задржати у земљи. Сем тога, лојалност коју виртуелни
становници Мегалополиса гаје према Мегалополису, а да
му реално и политички не припадају, чине културу Мега
лополиса савршеном идеолошком матрицом која омогућава
потпуно преузимање ресурса једне земље од стране Мегало
полиса. Тачније речено, културу Мегалополиса би требало
разумети као нову империјалну матрицу која се надовезује
на претходну којом доминира оправдање колонизације кроз
нарацију о модернизацији односно о неспособности коло
нија да владају саме собом. Едвард Сеид (Edward Said) та
кву природу традиционалне колонизаторске матрице добро
примећује између осталог и на примеру теорије која упра
вља колонизацијом Египта: ,,Постоје Западњаци и постоје
Оријенталци. Први владају; другима се мора владати што
обично значи да се мора окупирати њихова земља, да се њи
хови унутрашњи послови морају строго контролисати, да се
све што они имају мора ставити на располагање овој или
оној западној сили.”8
Нова колонизаторска матрица која изниче на концепту Ме
галополиса додаје овом базичном колонијалном дискурсу и
један нови мотив, а то је обећање колонији да ће то престати
да буде чим пристане на свој колонијални статус у потпу
ности. Само по себи, такво обећање је апсурдно, али само
на први поглед. Наиме, уколико пристане на властити ко
лонијални статус колонија збиља престаје да буде колони
ја и постаја део Мегалополиса. За разлику од колонијалног
дискурса који је шездесетих година прошлог века поклекао
пред нарацијом о националном самоопредељењу, овај нови
колонијални дискурс настоји да обесмисли причу о само
опредељењу управо нарацијом о Мегалополису као мрежи
глобалних градова између којих не постоји однос Метропо
ла – колонија.9 Међутим, оно што култура Мегалополиса не
жели да призна, јесте да је та глобална мрежа хијерархи
зована и да је бившим колонијама у њој намењено место
периферије. Номинално слободне, оне су заправо сведене
на базу различитих врста ресурса које у потпуности стоје
на располагању центру Мегалополиса који тим просторима
влада путем клијената, док култура Мегалополиса даје та
квој власти политички и филозофски легитимитет.
8 Саид, Е. (2000) Оријентализам, Београд: Библиотека XX век, стр. 51-52.
9 Види: Sassen, S. (2005) The global city, Brown Journal of World Affairs,
Volume XI, Issue 2., Brown University, p. 27-43.
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Ако елиту једне нације дефинишемо као групу људи чија је
моћ сагледавања света шира од личне користи, онда је пред
таквом националном елитом епохални задатак: како прео
смислити културу Полиса тако да она може да деконстру
ише културу Мегалополиса, а да при том сачува могућност
модернизације.
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TRANSITION AS A TRANSFER OF CULTURE FROM
POLIS TO MEGALOPOLIS
Abstract
In this text the difference between two cultural matrixes is being
examined: the culture of Polis and the culture of Megalopolis. Taking
for example Dučić and his glorification of social life in big cities, dating
from 1902, the roots of the culture of polis in Serbian culture are being
shown. It stands against the dominant romantic matrix but not in a way
that denies national identity deriving from that matrix, but in a way that
recognizes a set of civil and modern values within the national culture
and identity. As opposed to this, the culture of Megalopolis turns a
citizen into a consumer, characterized by feeling of radical emptiness.
By using brands, it turns him or her into a virtual citizen of Megalopolis
who has negative sentiments towards its own cultural tradition because
he/she experiences it as something that prevents his/her connection
with the Megalopolis. Thus this cultural matrix acts as an instrument
of separation of an individual and his or her cultural tradition, by which
he or she is turned into a virtual resident of Megalopolis. Therefore it
supports the turnover of a national state into suburbia which is entirely
at the disposal of Megalopolis.
Key words: identity, polis, megalopolis, brand
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ШИРЕЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ
КУЛТУРЕ КАО ИНДУСТРИЈE
НОВЕ КОЛОНИЈАЛНЕ
СВЕСТИ
ДА ЛИ ЈЕ КУЛТУРА ОТПОРА ЈЕДИНА
ДЕМОКРАТСКА КУЛТУРА ДАНАС У
СРБИЈИ
Сажетак: Рад анализира начине наметања идеологије експор
товане демократије у српску политичку културу – површност и
хибридност тог процеса, неприлагођеност локалним специфично
стима техника и метода наметања и наступ домаћих и страних
„мисионара”. Рад се бави разлозима, ценом и смислом постигну
тих резултата процеса и дубином имплементације колонијалне
демократије и демократске културе у српско друштво. Утврђује
се смисао разлога зашто се није инсистирало да ли је демократ
ска култура „спроведена изнутра или наметнута споља” као и
понављање старог обрасца да „либералне демократије у земља
ма Првог реда увек захтевају да други народи плате – политички,
друштвено и економски – за оно што њихова друштва уживају”.
Кључне речи: култура отпора, колонијална демократија, поза
падњавање, четврти свет, периферија, антиславизам, иденти
тет
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I
На површини наше устајале јавне мочваре преовлађује
инертна мисао да нема потребе да се гледа около, да се наше
слабости и губици ни случајно не мере с туђим слабoстима
и губицима, него да се императивно концентришемо на сво
је недело. Чувена је доскочица тог мисаоног корпуса: поме
тимо ми пред својим вратима и не бавимо се другим, на
шим суседима, а тек Европом или Америком, ни случајно.
Поређења и мерења су допустива само кад нам стигну са
„надлежног места”, а на нашу немерљиву инфериорност, на
наш недостатак могућности и сагледавања било каквог реле
вантног решења, кад се жели доказати како „нашем прими
тивизму нема равног”, како је „наше (не)дело” неупоредиво
са светлим примерима и припада корпусу немодерности.
Оваква досетка демократских „мисионара” у српском дру
штву сасвим је у складу с једном од неизбежних и типичних  
вашингтонских „ароганција моћи” (В. Фулбрајт), а која је
варијација поруке Римљана да оно што је допуштено Јупи
теру неће бити допуштено и волу. Додуше, Американци се
нису трудили да томе дају неку стилску форму. Они то ди
ректно: I’m counting on You! Do what we say, not what we do!
(Рачунамо на вас: радите што вам кажемо а не шта ми
радимо!)
Ово је једна од главних смерница које Империја емитује Ко
лонији у процесу успостављања колонијалне демократије
(Зиновјев). Овај процес, обећан као позападњавање, у сво
јој суштини је  „наметање незападним народима и земљама
социјалног поретка, економије, политичког система, идео
логије, културе и начина живота, који су слични или који
имитирају западне обрасце“.1 Све се то широком организо
ваном пропагандном операцијом представља „као хумана,
несебична и ослободилачка мисија”. А најциничније је било
„кључно објашњење за, транзицију источне и југоисточне
Европе касних 80-их и почетком 1990. године садржано у
тврдњи о повратку овог региона кући, повратак у Европу”.2
Народи на којима се изводи процес позападњавања углав
ном се претварају у симпатичне домороце којима се доносе
ђинђуве и огледалца, а они се несебично ослобађају сирови
на и предмодерних вредности. Услов је да се улога Робин
зоновог Петка прихвата са искреним и невиним одушевље
1 Зиновјев, А. (1999) Велика прекретница, Београд: Наш дом – L’age d’
homme, стр. 68.
2 Хофбауер, Х. (2012) Наручена истина, купљена правда – колонијализам
Европске уније, Београд: Јасен, стр.104.
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њем како је то Данијел Дефо описао почетком XVIII века,
а западњачка потрошачка раскош, наградица као за кућног
љубимца, стиже одмах за одабране али и са обећањима да
ће бити за све, јер ће  ускоро сви бити – средња класа. Или,
ако се супротставе као Срби деведесетих, онда су „ружни,
прљави, зли”, има да плате и – у империјалном реду ствари
су народ за одстрел: „Запад је погрешио што је последње
четири године Србе третирао као рационалне људе с који
ма се може расправљати, преговарати, правити компромиси
и договори. У ствари, они поштују једино силу или недво
смислену и уверљиву претњу да ће она бити ‘употребље
на’ ”. Ово је мисао Ричарда Холбрука (Richard Charles Albert
Holbrooke) из његове књиге насловљене као „Моја мисија”.
Мисија једног демократе. Репрезентативног примерка демо
кратске културе.
Тако се бучно и бескомпромисно у колонијама сеје семе „де
мократске културе”, али генетски модификоване као што је и
сама колонијална демократија генетски модификован облик
управљања од оног идеала – „владавине народа, од народа и
за народ” (Абрахам Линколн) а до управљања империјалних
бирократских структура колонијалним, као што би описао
Александар Панарин (Александар Панарин), „одбаченим” и
презреним масама из „четвртог света”, и за - „амерички на
ционални интерес”.
Ти процеси се одигравају у координатном систему некакве
политичке културе или „политичке културе”.
Култура је, у најширем смислу, „начин на који људи живе”,
а што социолози и антрополози разликују од „природе”.
Културу човек ствара и она се преноси са генерације на ге
нерацију, за разлику од „биолошког наслеђа” које му је да
тост. Политичка култура, као подсистем, се преноси у на
шим главама кроз „наше идеје, вредности и претпоставке
о томе како би друштво требало да буде организовано, као
и очекивања, надања и страховања од власти”. И то „како
ми видимо друштво у коме живимо” сматра Ендру Хејвуд
(Andrew Heywood) „може бити важније од његове стварне
структуре моћи и расподеле ресурса... Перцепција не само
да може да буде важнија од стварности, већ практично може
да буде стварност”.3 [И, ваља разликовати „политичку кул
туру“ од јавног мњења јер она (политичка култура) „облику
је трајне вредности а не дневно реаговање људи на одређене
политике и проблеме”.]

3 Хејвуд, Е. (2004) Политика, Београд: Клио, стр. 379.
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Питање утемељености и аутентичности политичке културе
није никаква маргиналија. Веровање људи, симболи и њи
хове вредности, често потцењени од вулгарног политичког
прагматизма, у ствари су, основа на којој стоји чињеница
„да ли (људи) сматрају свој систем законитим, односно ле
гитимним. Легитимитет је, дакле, кључан за политичку ста
билност и представља извор опстанка и успеха режима”.4  
Ендру Хејвуд, кредибилан амерички аутор, инсистира на
„свом” систему, јер ако систем није „наш“ политичка култу
ра – није важно да ли је демократска (која инсистира на пар
тиципативности), поданичка или парохијална   – поставља  
и појединца и друштво у гард „против”. Та логика друштва
важи откад постоје политичке организације: оне могу бити
наше или снага које су нас окупирале. Стање окупираности
је историјски легитимно, али је став према њему начелно –
став одбацивања, чак и у случају да оно, евентуално, доноси
друштву материјалну корист.
Покушај промене те историјске константе је западњачки
продукт „индустрија свести” (Bewusstsein Industrie), a за ко
ју је Ханс Магнус Енцесбергер (Hans Magnus Enzensberger)  
још шездесетих тврдио да је „кључна индустрија XX века”.
Тих година је још важило као очигледно да  „где год се данас
окупира или ослободи нека високоразвијена земља, где год
дође до државног удара, револуције, преврата нови режим
не осваја путеве и средства тешке индустрије, него радиостанице, штампарије, телеграфске службе”.5 Анализа после
дица је показивала „успон” тог напора. Индустрија свести
је постала стање духа. „Ко је господар, а ко слуга не решава
се само на основу тога ко располаже капиталом, фабрикама
и оружјем – него што даље, то јасније – ко располаже све
шћу других”.6 Индустрија свести је друштвена константа.
„Већ данас... нема власти која се може одрећи тих делова
ња”, констатује Ханс Магнус Енцесбергер.
Ипак, пошто су чињенице „тврдоглаве”, после неког време
на маса на којој се изводи операција позападњавања поч
не да схвата да велика обећања никад неће бити испуњена.
Средња класа и онако танка, нестаје. Али, поход позапад
њавања се не осврће на тај резултат. Он  има и јасну логику
и ред: „дискредитовати све основне атрибуте друштвеног
уређења земље коју је потребно позападњачити; дестабили
зовати је; допринети кризи економије, државног апарата и
4 Исто, стр. 379.
5 Енцесбергер, Х. М. (1980) Немачка, Немачка између осталог, Београд:
БИГЗ , стр. 10.
6 Исто, стр. 13.
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идеологије; поцепати становништво земље на непријатељ
ске групе, атомизирати га, подржавати све опозиционе по
крете, поткупити интелектуалну елиту и привилеговане сло
јеве; истовремено вршити пропаганду о врлинама западног
начина живота; подстицати завист међу становништвом зе
мље која се позападњачује према западном изобиљу; ствара
ти илузију да је ово изобиље достижно у најкраћем могућем
року уколико његова земља ступи на пут трансформације
по западним обрасцима; заразити народ пороцима западног
друштва, представљајући пороке као врлине, као истинско
испољавање слободе личности; пружити помоћ земљи која
се позападњачује у оној мери, у којој се користи разарање
њене економије, рађа паразитизам у земљи, ствара Западу
репутација несебичног спасиоца позападњене земље од ма
на њеног пређашњег начина живота”.7 Цитат јесте прилич
но дуг, али тешко је ово рећи са мање речи.

II
Постоји не мали део данашње српске експертске елите ко
ји би оваквим очигледностима могао приговорити зато што
их је уочио интелектуалац Александар Зиновјев (Алексан
дар Александрович Зиновьев). Зиновјеву се признаје да је
тачно описао мрак совјетског бирократизма, али се на ње
гову позну „критику западне хегемоније” гледа суздржано.
Зато делује уверљивије кад се позовете и на Ивана Крастева
(Иван Крыстев) који је деценију и по касније „на терену”
уочио да су, на пример, „балканске демократије политички
режими у којима су гласачи слободни да мењају владе, али
су врло ограничени у мењању политике. Било какав прити
сак одоздо аутоматски је окарактерисан као ‘популистич
ки’”, а зависност од Запада унапред и неупитно диктира да
се „демократизација схвата као прилагођавање стандардима
Европске уније”. Аустријски аутор Ханес Хофбауер (Hannes
Hofbauer) ће то директно назвати „колонијализам Европске
уније”. Тако се живи с парадоксом да „међународни фактор”
без кога демократизација не би имала гарантни лист „не ви
ди ништа лоше у томе што партије добијају изборе играјући
на карту популизма, а владају играјући на карту ММФ-а”.8
И овако уљудно речено ово звучи поразно: у колонијалним
демократијама народ ништа не може да промени нити да
одлучује о својој судбини. Он само служи да у „демократ
7 Зиновјев, А. (1999) Велика прекретница, Београд: Наш дом – L’age d’
homme, стр. 69.
8 Крастев, И. (2004) Замка енфлексибилности – фрустрираана друштва,
слабе државе и демократија, Београд: Програм за развој УН и Београд
ски фонд за политичку изузетност, стр. 29.
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ском веку” [тако је Липсет (Seymour Martin Lipset) означио
XX век] даје покриће да се одлуке које су од стварног знача
ја, а свакако се доносе изван утицаја демоса, могу назвати
„демократске”. Колонијалне окупације су биле суровије и
несофистицираније, али неупоредиво транспарентније, од
говорније према Колонији и, у сваком погледу, моралније.
Та манипулација се у политичком прагматизму оверава као
„појам успеха реформи” иако је она „дугорочно гледано де
структивна”, јер ствара опасно стање „константног неуспе
ха гласача да изгласају промену политике”. Крастев упозо
рава да то „може довести на власт партију која је суштински
антисистемска”, а и „раздваја изборну кампању и стварну
примену власти, те чини немогућим да политичари одгова
рају за своје поступке”. То јавну комуникацију претвара у
бестидну размену голих лажи, а јавно мњење је баруштина у
којој труну велики идеали и узвишена обећања – а друштво
више ни о чему не зна ништа. Крастев подсећа да је вели
ка бука око корупције, (најомиљенија тема за разгаљивање
видика уморног демоса) коју толико подгрејавају спољни
фактори, уствари, делом стварна корупција, али не мање - 
„ескалација антикорупцијске перцепције”. „Студије спрове
дене од стране Центра за либералне стратегије показале су
да антикорупцијска осећања у Бугарској нису у толикој ме
ри последице стварног степена корупције, колико потпуног
разочарења резултатима транзиције и повећања друштвене
неједнакости уопште”.9
Све то доноси „културу цинизма” у којој „људи верују да су
њихови напори осуђени на пропаст и да ће резултати све
га бити неуспех” – 70 одсто Бугара се сматра губитницима
транзиције, њих 62 одсто „би желело да живи у неком дру
гом времену. Статистика из Македоније још је више застра
шујућа. На питање да ли сматрају да, уопштено гледано,
Македонија иде у правом смеру, 62 процента грађана ове
државе одговорило је ‘не’, а само 12 процената одобрава пут
којим је Македонија кренула”.10 Психологија ћорсокака по
дигнута на пажљиво и свакодневно грађеном осећању инфе
риорности у односу на Империју – да где год да сам кренеш
нигде нећеш стићи – константно је стање колонијализоване
колективне свести.
У свом очајању људи на Балкану су веровали у добре намере
„међународне заједнице”, како воле да себе зову САД и ЕУ,
и очекивали рационалну помоћ. Али „међународни актери...
не кажњавају елиту због кршења обећања датих бирачима,
9 Исто, стр. 25.
10 Исто, стр. 8.
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већ их, напротив охрабрују да то ураде. Међународна за
једница кажњава владе које неиспуњавају обавезе према
ММФ-у, али није заинтересована да утврди до које мере по
литичари испуњавају обећања дата бирачима”.11 „Међуна
родна заједница” дозвољава да се та држава позива на суве
ренитет мимикрично, али не и да се понаша суверено. Она
се труди да „на терену” нађе домаће кадрове који неуморно
објашњавају како је то нормално.
Ради се на систематском претварању државе у „територи
ју” , без икаквог и економског суверенитета, чак и са забра
ном помишљања на могућност самосталности на економ
ском плану. „Земље бившег совјетског блока, које су про
шле транзицију од социјалистичког, нетржишног система
у тржишни капитализам... биле су врло рањиве”, подсећа
економски историчар Иван Т. Беренд (Iván Tibor Berend)
и као такве постале су „јако зависне од моћних економија
Европе”. Један од кључних показатеља је контрола токова
новца – „јер је, у просеку, 87% њиховог банкарског капи
тала било у рукама западних банака... тако да је у периоду
2005-2008, 88% румунског, 96% словачког и 99% естонског“
банкарског сектора у западном власништву. Земље источне
Европе су, традиционално, слабије индустријализоване а у
њихова културна правила и обичаје су укорењене другачије
перцепције капитализма. „Сељачка друштва на Балкану но
се јак колективистички антикапиталистички легалитет... То
је историјска последица”.12
Историја их је научила да и кад „стижу” - западни дарови
су данајски. Али сваки пут, како то бива у сиромаштву и
распаду, западни сјај и пропаганда утичу и на њихов нагон
за похлепом који им подгрева наду да и они, у трену, могу
постати богатији и моћнији. Тако нешто у историји не бива.
А „парадигма транзиције” како се назива поглед на сав тај
мутљаг „често не види како грађани доживљавају политич
ки режим своје државе”. Зато они могу да узврате тихим по
казивањем очајања: „Резултат овога јесте да грађани гласају
против влада које су хваљене и ‘рангиране’ од стране За
пада”.13 Али зато им на ту „пасивну резистенцију” следује
систематско „ружење народа”. „Међународна заједница” то
ради рутински.

11 Исто, стр. 30.
12 Berend, I. T. (2013) Europe in Crisis – Bolt from the blue?, New York:
Routledge, р. 36.
13 Крастев, И. (2004) Замка нефлексибилности – фрустрирана друштва,
слабе државе и демократија, Београд: Програм за развој УН и Београд
ски фонд за политичку изузетност, стр. 14.
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III
Норвешки економиста Ерик Рајнерт (Erik S. Reinert) тврди
да су овако усмерени и диктирани економски токови у коло
нијалним демократијама „Моргентауов план за Трећи свет”.
Наиме, амерички министар финансија Хенри Моргентау
(1934-1945) (Henry Morgenthau) као одговор на питање шта
са Немачком која је за само 30 година започела два светска
рата – сматрао је најбољим решењем   да ту земљу треба
деиндустријализовати. „Све индустријске  машине требало
је уклонити, а руднике попунити водом и цементом... план –
су савезници прихватили на састанку у Канади 1943. и он је
покренут чим је Немачка капитулирала 1945“.14 Због вели
ког страха од експанзије комунистичког Истока, Монргента
уов план је „тихо заустављен” и покренут је Маршалов план
„који је за циљ имао потпуно супротну идеју... реиндустри
јализацију Немачке и остатка (западне), Европе”.15
Кад је пола века касније, после пада Берлинског зида, поче
ла деиндустријализација земаља другог блока и Трећег све
та, повампирио се и Моргентауов план. „Слабе индустриј
ске државе у Другом и Трећем свету биле су изложене шок
терапији, понекад се отварајући за слободну трговину преко
ноћи. Нације као што је, рецимо, Монголија, изгубиле су
око 90% своје не тако мале индустрије у року од 2-3 године;
у земљама као што су Перу и Русија, половина индустриј
ских радних места је нестала за само пар година, док су се,
истовремено, реалне плате преполовиле... Глобализација је
постала неоколонијализам који настаје кроз de facto Мор
гентауов план: колонија је у суштини држава која има до
зволу да производи само сировине”.16 Главни инструменти
за спровођење тог „плана” су Светска банка и ММФ, који
се упорно свету представљају као добротвори и несебично
нуде савете.
Професор Рајнерт је у невеликој али драгоценој књижи
ци „Глобална економија – како су богати постали богати
и зашто сиромашни постају сиромашнији” одговорио и
на кључну моралну дилему која, очигледно мучи само си
ромашне. Наиме, пред једно његово предавање у Аруши,
Танзанија, маја 2003, питао га је танзанијски генерал, члан
парламента: „‘Прочитао сам оно што сте написали и имам
само једно питање’, рекао је. ‘Да ли нас намерно терају у не
14 Реинерт С. Е. (2006) Глобална економија – како су богати постали бога
ти и зашто сиромашни постају сиромашнији, Београд: Чигоја Штампа,
стр. 99.
15 Исто, стр. 101.
16 Исто, стр. 123.
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развијеност?’ ” Одговор заслужује да буде цитиран: „Стекао
сам поштовање према крупном генералу пуном духа, који
се показао као способан председавајући на састанку пар
ламента тог јутра. (Ради се о заседању заједничког источ
но-афричког парл амента Кеније, Уганде и Танзаније, прим.
С.Р.). Налазили смо се у шатору на сред старе плантаже ка
фе која је затворена, јер су ниске цене на светском тржишту
учиниле да ју је непрофитабилно издржавати, упркос ми
нималним платама. Од неколицине индустрија које је Тан
занија имала, већина је нестала током много година упорне
политике структурних реформи Светске банке и ММФ-а.
Незапосленост и сиромаштво  били су свуда око нас.
‘Искрено, видим само два могућа одговора’, одговорио сам
генералу. ‘Или то раде из незнања, или због тога што су зли.
И комбинација ових фактора наравно је могућа. Можда мо
жемо рећи да систем тера људе да то раде.’ ‘Хвала’, рече он,
‘само ме је то интересовало.’ Могао сам да додам да после
Другог светског рата, ‘систем ме је натерао да то радим’ није
више прихватљив аргумент”.17
Јер, управо су САД кад се радило о Западној Немачкој, Јапа
ну или Јужној Кореји, као „штиту” тзв. „слободног света”,  
неупитно знале да је индустријализација најјаче оружје.
„Када је опасност од комунизма прошла, САД су покрену
ле политику која је имала супротан ефекат у сиромашним
државама и која је забрињавајуће слична старој енглеској
колонијалној политици”.18 Има ли смисла, у „демократској
култури“ каква нам се имплементира, искрено се питати:
„Зашто то више не знају? Илије логичније запитати се: За
што се не заштитимо од овако спровођеног позападњавања?
То је питање опстанка. Ако се ми не боримо нико нас други
заштити неће. Народи без способности самоодбране сиђу
са историјске позорнице међу одумрле културе народа ко
ји су „једном свесно прихватили понижење, предали се и
продали”.
У време „велике транзиције” као оправдање се може узима
ти да су многи народи у сличном положају. Јер кад је једном
„план заживео”, то је већ цивилизацијска  машина за пљач
ку:“Европска унија и ММФ инсталирају своје монетарне
савете који изводе интервенције у националним буџетима...
Све ове мере гарантују константан одлив капитала из пе
риферије ЕУ у центре великих концерна. Враћање добити
остварене на основу инвестираног капитала из године у
годину знатно премашује нове инвестиције... у 2010... сли
17 Исто, стр. 130.
18 Исто.
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ка је изгледала: 10,5 милијарди евра одливено као добит на
основу уложеног капитала из Чешке (притом су нове инве
стиције износиле само 5 милијарди), 12 милијарди евра од
лило се из Пољске (уз 7 милијарди нових инвестиција) и 6
милијарди из Мађарске (уз нове инвестиције у износу од 1,5
милијарди)”.19 Иначе, у години великог слома „2008. годи
не просечна стопа репатрираног профита (који је враћен из
Источне Европе, прим. С.Р.) на основу уложеног профита је
70%“.20 Ово је највиша стопа „у 20-годишњој историји не
равноправних односа истока и запада европског континен
та”. Разлог – Велика криза.

IV
Кроз прашину подигнуту од великих друштвених развалина
језди менаџерско-капиталистичка фаланга са лап-топовима
и својим правилима, својом (не)етиком; бучна, арогантна и
брутална она регрутује и сараднике „на терену” – људе  ло
ших карактера, несклоне поштовању реда, бескрупулозне,
сурове, склоне свакој врсти преузимања, разношења или
отимања. Тај процес се онда сасвим озбиљно назива „хар
монизација” и на њој предано раде одреди транснационалне
бирократско-шићарџијске војске од Брисела и Вашингтона,
преко западних престоница до локалних НВО-мисионара и
на брзину едукованих егзекутора из државних ресурса на
свим нивоима.
Сви ти извођачи радова су, у крајњој линији, део „нове гло
балне аристократије” (Кристофер Лаш) (Cristopher Lasch)
коју одликује „континуирана фасцинација капиталистичким
тржиштем и њихова френетична потрага за профитом”.21
Наступају као некад хистерични трагачи за златом чији жи
вотни циљ стаје у немогућност да се одупру зову преконоћ
ног богаћења. А „њихова лојалност – ако тај израз у овом
контексту већ сам по себи није анахрон – интернационална,
а не регионална, национална или локална“.22 Цену подиза
ња нове глобалне класе су платили и плаћају средња и рад
ничка класа. Борба против овог паразита, иначе   је много
сложенија него у класичном буржоаском друштву. И данас
више није проблем у томе да контрола над њом постаје не
могућа -  што суштински угрожава основни концепт демо
кратије - већ је „реч о вероватноћи да ћемо изгубити нацио
19 Хофбауер, Х. (2012) Наручена истина, купљена правда – колонијализам
Европске уније, Београд: Јасен, стр. 19.
20 Исто, стр. 48.
21 Лаш, К. (1996) Побуна елита и издаја демократије, Нови Сад: Светови,
стр. 36-37.
22 Исто, стр. 37.
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налну демократију, а добити отуђену и арогантну, глобалну
аристократију”.23
Тиме се позабавио Александар С. Панарин, руски социолог,
који је с тим слојем имао искуствени контакт. Он указује на
кључну особину нове елите на европском Истоку („запад
њака”, „модернизатора”, „европејаца”): да она „неће да че
ка резултате модернизације заједно са сопственим народом,
већ хоће одмах да живи у ‘богатом цивилизацијском просто
ру’ као кооптирани члан глобалног елитног друштва”. Тaj
део друштва стално прети одласком, а, иначе, се „школује
и лечи у иностранству, забавља се у иностранству, духовно
живи у иностранству. Стога она која треба да брине о бла
гостању народа више уопште није заинтересована за домаће  
школе, болнице или позоришта”.24
Као последица те „издаје елита” настаје ентитет за који је
и „трећи свет” нешто – и Панарин то назива „четврти свет“
или „простор одбачених”. А онда отуђена елита креће у
крсташки рат за доказивање аутохтоне кривице самог наро
да за – катастрофално стање. Не само да их пљачкају, дра
стично сиромаше и лишавају елементарних људских права,
него се „труде да их дискредитују свим средствима”, а по
најбољим колонијалним обрасцима. „Организатори огромне
деиндустријализације, која је лишила милионе права на рад,
причају о непоправљивој лењости ‘овога’ народа. Ликвида
тори социјалне државе, који су лишили жене свих социјал
них права и довели их у ситуацију да продају своје тело,
бесне против пропадања морала. Културтрегери вестерни
зације, који су пожурили да дискредитују народну културу и
морал, који су под подозрењем да су традиционалистички,
вриште о лумпенској психологији нижих народних слојева.
Једном речју, свим прогоњенима и сумњивима а који су неа
даптирани на светско тржиште пришива се да су отпадници,
непријатељи савремене цивилизације“. Панарин најављује
„да је пропагандни рат с неадаптираном већином светске и
националне периферије само припрема за физичко насиље
и геноцид који ће уследити”.25
Смештајући их у „антилиберални лоби”, Слободан Анто
нић   је елиту колонијалне демократије видео у четири ко
лоне које наступају упоредо и координирано: „међународне
23 Антонић, С. (2008) Културни рат у Србији, Београд: Завод за уџбенике
и наставна средства, стр. 23.
24 Панарин, А. С. (2001) Народ без элиты: между отчаянием и надеждой,
Наш современник бр. 11, Москва; http://derzava.com/art_desc.
php?aid=259#ixzz2PsCqQjYy
25 Исто.
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бирократе... из Брисела или Вашингтона свеједно, задуже
ни за ‘реконструкцију’ или ‘интеграцију’ источноевропских
друштава”. Уз њих су амбасадори западних држава, службе
ници америчких и европских агенција за „реформе” и „раз
вој” (USAID, Euroean Agency for Reconstuction, The European
Commission’s Delegation, Stability Pact, итд), затим представ
ници глобалних невладиних организација (Freedom House,
Amnesty International, Transparency International, The Inter
national Crisis Group – ICG, The International Republican
Institute, NDI – National Democratic Institute, Fridrich Ebert
Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, итд), а ту су и представ
ници међународних финансијских институција (Светска
банка, ММФ, СТО, итд). Та уиграна екипа која одаје, на
први поглед, утисак разуђеног фронта процеса демократи
зације, уствари, на једнообразан начин препарира државне
службе и службенике, универзитете и медије, за синхрони
зовану акцију на остваривању интереса западних држава;
те домаће снаге, људи од западног поверења, „својеврсни
‘реформско-модернизацијски’ сталеж страначких полити
чара и државних администратора”.26 У акцији на терену
„њихов задатак је да строго спроводе упутства (спољних)
евалуатора”, а за то су „награђени могућношћу неограниче
не пљачке (наравно, само властите државе и властитог наро
да)”;  бизнисмени су ту да обезбеде „‘отворено’ и ‘стабилно’
тржиште. Што заправо значи да се мора уклонити држава
као конкурентни власник или предузетник чак и у страте
шким гранама. А домаће становништво мора искључити из
власништва или управљања. Али, најважнији задатак ове
фракције јесте обезбеђење новчаних награда реформатори
ма (али врло често и евалуаторима) кроз системску коруп
цију”. И на крају тог ланца су  мисионари „месна подружни
ца транснационалне опслужујуће класе (Service Class). То је
домаћа академска, медијска и културна елита која проповеда
и одржава идеологију ‘реформе’, ‘модернизације’ и ‘евроа
тлантске интеграције’ ”.27

V
Колонијалној демократији, по логичном империјалном ре
ду следује колонијални третман и – прилагођена колони
јална политичка култура. То је све историјски утемељено
и каналисано, као што је показао Едвард Саид (Edward W.
Said) у класичном делу „Оријентализам”. На пример, оно
што се назива „идејом Европе, колективним појмом о ‘нама’
26 Антонић, С. (2009) Елита, грађанство и слаба држава, Београд:
Службени гласник, стр. 36.
27 Исто, стр. 37.
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Европљанима, као супротним свим ‘онима’ не-Европљани
ма; и одиста, има разлога да се тврди да је управо главна
компонента европске културе оно што је ту културу учини
ло хегемоном како унутар тако и изван Европе: наиме, иде
ја европског идентитета који је надмоћан у односу на све
не-европске народе и културе”.28 То је „идеолошки продор
универзализма који почива на осећању западно-римске кул
турне надмоћи чији је врхунац данас у позиву на рат за по
штовање људских права”.29
Тај закључак није нов и Оријент није једина инспирација за
европски хегемонизам. Има век и по како је и Николај Дани
левски (Николай Яковлевич Данилевский) у свевременској
књизи Русија и Европа расправљао тезу да неспоразуми та
два кључна ентитета наше цивилизације долазе отуд што се
они слабо познају међусобно. „Зашто Европа, која све зна,
од санскритског језика до ирокешких говора, од закона кре
тања сложених система звезда до састава микроскопских
организама, не познаје само Русију?” Не можемо јасно раз
умети како су ти аргументи звучали крајем XIX века, али
данас изгледају као да стари Николај седи горе негде, гледа
метеж у нашој долини и пише – блог. „Европа не зна зато
што жели да не зна или, боље речено, зна онолико колико
хоће, тј. како одговара њеним предрасудама, страстима, по
носу, мржњи и презиру.“ Закључак је прост: „Ствар је у томе
да нас Европа не признаје за своје”.30
Саид  је утврдио сву дубину и раширеност те културне чи
њенице, те да она увелико превазилази Робинзона Крусоа
Данијела Дефа и да је однос према Петку законито стање
западноевропског духа: „Модерном специјалисти за викто
ријански период неће требати много да призна да су хероји
либералне културе, какви су били Џон Стујарт Мил, Арнолд,
Карлајл, Њумен, Маколи, Раскин, Џорџ Елиот, па чак и Ди
кенс, имали врло одређене погледе на расу и империјализам,
које ћемо врло лако наћи на делу у њиховим списима... Иста
врста парадокса може се наћи и код Маркса“.31
Пошто је утицај социјалистичких идеја на наш простор еви
дентан важно је разумети и да су Карл Маркс и Фридрих
Енглес, сагласно германској култури у коју су утемељени,
28 Саид, Е. Л. (2000) Орјентализам, Београд: Библиотека XX век,
стр. 16-17.
29 Хофбауер, Х. (2012) Наручена истина, купљена правда – колонијализам
Европске уније, Београд: Јасен, стр. 13.
30 Данилевски, Н. (1994) Русија и Европа, Београд: Службени лист СРЈ,
стр. 83.
31 Саид, Е. Л. (2000) Орјентализам, Београд: Библиотека XX век, стр. 26.
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подразумевали да постоје зрели, европски народи и они ко
јима недостају „историјски, географски, политички и инду
стријски предуслови самосталности и животне способно
сти“ – што су оне 1848. таксативно набројано, по њима, би
ли - Чеси, Словаци, Хрвати, Срби и Украјинци (hr.wikipedia.
org, одредница „расизам”).
Антиславизам је био нешто што је било тешко заобићи у
том друштву, а зато и није било потребе ни прикривати га.
Чуђење над њим је из неких потоњих времена. „Да се сло
венским варварима крваво освети, изразио је жељу Фри
дрих Енгелс у чланку који се појавио 15. јануара 1849. у
Neue Rheinische Zeitung-у”.32 Бес код Енгелса је пробудило
учешће Бана Јелачића у гушењу револуције у Аустрији и
Мађарској. И то му је „дало за право да тзв. Јужним Слове
нима припише контрареволуционарна убеђења и назоре по
чему се разликују од Немаца, Пољака и Мађара који су се,
по њему, активно уплитали у историју и представљају носи
оце прогреса”.33 Зато би ти народи морали „заједно са слич
ним малим и неисторијским отпадима и руинама од народа,
да нестану са лица земље у следећем светском рату” када ће
историја „збрисати са земљине кугле не само реакционарне
класе и династије него и читаве реакционарне народе. То је
такође прогрес”.34
Професор савремене историје на берлинском Слободном
универзитету Волфганг Виперман (Wolfgang Wippermann)
подсећа да тај дуги марш од Хегелове тезе о „постојању не
историјских народа”, преко Макса Вебера, Маркса, Кауцког
па све до савремених мислилаца носи у себи и један „анти
словенски код”: “Чини се да је управо у левичарским круго
вима [данас] шик да се причају вицеви о глупим Пољацима,
да се говори о деспотској владавини Путина као типично
руској и уопште се узбуђивати због заосталости и крволоч
ности Словена на Косову и било где другде”.35
У познатом тексту „Бестијалност и хуманост”, објављеном
у немачком магазину „Цајт” у време НАТО бомбардовања
Србије, Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) је бесправну
агресију на суверену земљу, балканску и словенску, правдао  
„успостављањем – уместо међународног права – космопо
литског пројекта”, али пошто то делује правно анахроно а
логички неутемељено онда се дао на актуелизовање старих
32 Wippermann, W. (2007) An den slawische Barbaren blutige Rache nehmen –
Über linken und rechten Antislawismus, Berlin: Phase 2
33 Исто.
34 Исто.
35 Исто.
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ауторитета. „Ова је традиција постојала и код нас од Канта
до Келзена. Али њу тек сад једна немачка влада заиста схва
та озбиљно”.36 Хабермаса српски национализам „највише
подсећа на немачког историчара и књижевника Ернст-Мо
риц Арнта. Познато је да је Арнт у свом четверотомном делу
Geist der Zeit (1806-18) и у бројним патриотским песмама и
политичким памфлетима… допринео артикулисању отпора
Немаца Наполеоновој инвазији и формулисању свести о не
мачком националном јединству”.37 Професор Вера Вратуша
тумачи Хабермасово дезавуисање српске позиције тиме што
он „оваквим поређењем... сугерише да је деветнаестовеков
ни државотворни национализам историјски превазиђен, без
обзира о којем се народу радило. Хабермас међутим нигде
не сугерише да би у име превазиђености национализма тре
бало поново поделити Немачку на низ државица, или барем
на две, као после Другог светског рата”.38
Позиција империјалне моћи значи право на мишљење о
производњи једнократних правила, кад Хабермас цинично
констатује да „самоовлашћивање НАТО-а” да изврши агре
сију „не сме да постане правило”. Што је дозвољено Импе
рији не оставља могућност да постане право за друге. „Он
дакле не заузима принципијелно становиште и не доводи у
питање легитимност кршења важећег међународног права
и у случају Југославије. Кантовски категорички императив
моралног делања – не чини другоме што не желиш да други
учини теби, Хабермас је заменио макијавелистичком мак
симом да циљ оправдава средство, нарочито ако си довољ
но моћан да спречиш да исто средство буде употребљено
против тебе”.39
Хабермасов приступ произилази из западног секуларног
универзализма, који, „попут римског папства, не трпи ника
кав релативизам“ а већ је постао „основа једне нове мисије
која треба да донесе и у последњи кутак света вредности као
што су демократија и тржишна привреда, а да се притом не
узимају у обзир никакве локалне односно националне или
религиозне специфичности. Демократија се при том схвата
као грађанско-парламентарна док се кредо тржишне при
вреде нескривено представља као економски експанзиони
36 Хабермас, Ј. (1999) Бестијалност и хуманост – рат на граници права и
морала, Реч – часопис за књижевност, културу и друштвена питања 1/55,
Београд, стр. 102-106.
37 Вратуша Жуњић, В. (2000) Трансформација критичке теорије у апологи
ју у делу Јиргена Хабермаса, Социолошки преглед бр. 1-2, вол. XXXIV,
стр. 23-47; стр. 38.
38 Исто, стр. 38.
39 Исто, стр. 40.
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зам најснажнијих капитал-група”.40 То је неизбежан оквир у
којем се одиграва читав процес.

VI
Kолонијална демократија „по низу карактеристика, је на
ставак претходне колонијалне стратегије западноевропских
земаља”, али je, ипак, и - нова појава. Јер, таква демократи
ја „није резултат природне еволуције дате земље на основу
њених унутрашњих услова и законитости њеног историј
ски формираног социјално-политичког устројства”.41 Она је
споља наметнута и подупире се колонијалним мерама; ве
лике земље се дезинтегришу (СССР, Југославија), мање еко
номски колонизују, а као манипулација се користе и „идеја
ослобођења и националне независности”.
У пропагандним кампањама које пуне званична тумачења,
школске садржаје и медијске интерпретације демократија
се представља као цивилизацијски неупитна универзална
вредност и оспорава тек у досеткама. Омиљена је она која се
приписује Винстону Черчилу који, док гледа кроз дим који
се диже изнад дебеле цигаре, онако шеретски вели: „Демо
кратија је најлошија државна форма, ако изузмемо све оста
ле.” У том колективном стању „покондирене тикве” отпа
да продубљеније самопосматрање у коме би се на то стање
гледало и као на демократски елитизам - да је демократи
ја, као што је писао Јозеф Шумпетер (Joseph Alois Schum
peter) средином прошлог века, тек „владавина подржавана
од народа“ и да се своди на могућност народа да прихвати
или одбије оне који њим и иначе владају,  а то су корпора
тивни челници тзв. „менаџерске класе” и политичка елита .
У колонијалној демократији таква врста увиђања суштине
друштвених односа, који се друштву намећу, жигоше се као
„губљење времена”.
Земљи се, иначе, не одузима формалност суверенитета и  
„с њом се успостављају односи као са тобоже равноправ
ним партнером”.42 Стварају се центри економије по запад
ном обрасцу „под контролом западних банака и концерна”;
спољашњи обрасци демократије се користе као „средства
једног сасвим недемократског система”; незнатан део ста
новништва је поткупљен да би се могла обављати експло
атација целог друштва; „колонизована земља се у сваком
40 Хофбауер, Х. (2012) Наручена истина, купљена правда – колонијализам
Европске уније, Београд: Јасен, стр. 120.
41 Зиновјев, А. (1999) Велика прекретница, Београд: Наш дом – L’age d’
homme, стр. 70.
42 Исто, стр. 70.
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погледу доводи до таквог стања да постаје неспособна за
самосталну егзистенцију; десеткује се војска, национална
култура се претвара у баруштину из које расте „псеудокул
тура западњаштва”. И: „масама становништва се нуди суро
гат демократије у виду распуштености, слабљења контроле
од стране власти, приступачне забаве, препуштеност самом
себи, систем вредности који ослобађа људе од труда над со
бом и од моралних ограничења”.43
Запад (истина не само у колонијама) уништава могућност
опстанка „жаришта из кога би могло изникнути нешто спо
собно за нови облик еволуције... Запад, освајајући свет за
свој рачун, уништава сваки могући конкурентски заметак
другачије еволуције”.44
„Демократска култура” која настаје као последица процеса
позападњавања ствара културну периферију у којој је до
стигнуће уметност копирања, а уметници су јавно поносни
због своје „покондирености” и стања инфериорности, а пу
блика – то је публика провинције чија свест живи с увере
њем да је „свет негде другде” и да се читав живот грађанина
своди на чекање да однекуд дође Неко или стигне Нешто че
му се мора на трен приближити и од тог сећања живети. Та
ква култура одсуства амбиција, култура пасивности, култура
покорности је продукт велике западне индустрије свести а
која неупитно насељава наше јавне сервисе, заузима водеће
позиције у нашим комерцијалним медијима и „заслужује”
подршку наших министарстава. Сасвим окрај нашег јавног
мнења промиче политички некоректна култура, култура на
ше традиције, на чему се формира култура отпора поза
падњавању, која је у некој димензији креативна – а чији ће
успеси (ако нису неким случајем успели да пређу границе
наших званичних и јавних ограничења, као Кустурица, нпр,
или вашар у Гучи) бити презрени, њена достигнућа цепана
и гажена а уметници оптуживани за локализам, традициона
лизам, национализам.
Али култура отпора се не може укинути. Она се може пре
крити сјајем и бедом потрошачке културе, она се може уни
жавати неупутним поређењима, али потврђени и из јавности
екскомуницирани народ не може без њеног слабог лелујавог
светла. Она пролази три фазе:
А) Дубинског отпора у коме се меша култура очајања и ло
гика латентне резистенција; то је оно што је немогуће савла
дати у човеку као друштвеном бићу. То је Аптон Синклер
43 Исто, стр. 71.
44 Исто, стр. 71.
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(Upton Sinclair) надахнуто описао као „последњу одбрану
човечанства” од претварања Човека у Ништавило. То је „тај
глас који надјачава претњу и заповести тираније, глас који
говори: Ја сам Човек и ја одолевам...  Ја сам Истина, и хоћу
да ме свет чује. Ја сам Правда, и хоћу да се вршим у свету. Ја
сам Слобода, и ломим све законе, пркосим сваком насиљу,
кличем, објављујем ослобођење! – и зато што је у свако доба
и сваком поднебљу та света моћ живела у човечијој души,
зато што је у њој говорио тај тајанствени глас, човечанство
је изашло из таме и дивљаштва, бар у сан о лепом и срећном
животу”.45
Пасивна резистенција подразумева „отпор властодршцима
без узвраћања силе”, што значи одбијање извршавања оба
веза које поставља политичка власт, било легална или иле
гална државна власт или окупаторска власт. У друштвима
европског Истока „политички Франкенштајн” ствара на
изглед апсурдну ситуацију: легализована тзв. демократска
власт, снажно подржавана од „земаља старе демократије”
води тихи и систематски рат против народа и својом хегемо
ном пропагандном машином – своје насиље презентује као
успостављање демократског система и ауторизовано шире
ње демократске културе, а отпор народа је „преддемократ
ско стање”, сукоб с масом којој треба мењати свест, учити
га „демократској култури”. Колико год је овај процес миси
онарски, толико је и анти-демократски, против-народни, па
терналистички, тоталитаран.
Које су шансе да на том тлу израсту цветови демократије?
Мале. Готово искључене. Али да се друштво тако уводи у
каљугу колонијалне демократије, то је сасвим извесно. „Но
ви европски поредак”, како аустријски аутор Ханес Хофба
уер описује оно што директно назива „колонијализам“, сло
жен је систем који се економски „састоји од израбљивања
извора (ресурса) и улагање (‘коришћење капитала’) ради
извлачења профита”; политички он доноси „увођење стране
управе над колонизованом”; културно је то „мисија цивили
зовања и оправдавање израбљивања”; правно доноси „раз
личито дефинисани статус људи и региона у центру и на пе
риферни”; војно су ту „снаге за интервенцију колонизатора.
Сви ови елементи су у порасту који се може јасно пратити у
протекле две деценије”.46
Б) Кад време илегалности културе отпора још траје, али се
њен излазак у јавност не може зауставити и почиње процес
45 Синклер, А. (1947) Џими Хигинз, Београд: Култура, стр. 299.
46 Хофбауер, Х. (2012) Наручена истина, купљена правда – колонијализам
Европске уније, Београд: Јасен, стр. 13.
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задобијања јавног легитимитета кад званична политичка
култура („демократска”) не може да тврди да култура отпо
ра не постоји;
В) Формирање нове политичке културе која је постала као
микс креативне културе која је покренута из дубине насто
јања демоса да искаже своје потребе и старе културе која
је негирала могућност њеног настанка; она је усклађена са
светским и цивилизацијским токовима слободе а легитими
сана је и код оних којима се влада;
Ми се данас налазимо у другој фази и то у времену кад се ста
тични процеси драматичним чињеницама кризе убрзавају.

VII
А последице, или би то било тачније назвати резултати, им
плементације колонијалне демократије су катастрофални.
Главни мамци за масе су обећања да капиталистичко при
вређивање носи уздизање свих припадника анти-класе - која
се под генеричким именом „средња класа” -  нуди као лек
за све. Али зар није запослење, под условима који обезбе
ђују праведну расподелу, оно што би пре свега требало да
карактерише „државу доброг стања”. Међутим, у данашњој
Србији бар четвртина радно способног становништва не ра
ди. Од 5. октобра 2000, датума који се узима као преломан у
процесу позападњавања, кад Србија „пуним једрима” креће
пут незаустављивог прогреса, „без посла је остало 363.292
особе. Наиме 2000-те године било је запослено 2.089.292
људи, док их је данас 1.725.960 (подаци су за 2012.). Број
запослених данас је мањи за 17,4 одсто у односу на пети
октобар 2000-те. Дакле... сваки шести радник је остао без
посла”.47
Да резултат буде поразнији ваља додати да су „највише без
посла остајали они који су радили у производњи”. А још
један ексер у овом мртвачком ковчегу „неолибералном капи
тализму” је факат да је у „модернизованој” Србији „повећан
за око 15.000 број запослених који примају средства из буџе
та“.48 И: да више од 50 одсто младих, њих преко 200 хиљада
нема ни на видику никакав посао. Али то није све: крајем
2012. године бар 60.000 запослених је радило а да није доби
јало плату. То стање постаје – трагична нормалност. „Сваки
трећи радник у Србији... не може да рачуна на редовну пла
ту... (у приватном сектору) чак 480.000 запослених коверат
47 Грк, С. (2012) Економија понирања, Српска политичка мисао, број
4/2012. год. 19, vol. 38, Београд , стр. 171-196, стр. 174.
48 Исто, стр. 174.
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у просеку чека два месеца, а са кашњењем плата до 30 дана
суочава се и 170.000 радника из јавних предузећа” (Вечерње
Новости, 27. март, 2013).
Једина „добра вест” за грађане Србије је што су сачували
способност сналажења за свој опстанак ван зоне у којој би
им „помагала” оваква држава: „Људи у Србији преживљава
ју захваљујући сивој економији. Чак више од 650.000  је на
различите начине ангажовано у сивој економији, а проценат
оних који раде ‘на црно’ се стално повећава”.49 Јер по мера
ма статистике (иако се методологије стално прилагођавају)
обичан Србин је већ умро од глади. „Према званичној стати
стици просечна нето зарада у Србији износи 42.122 динара
за август 2012. године, али тај просек ‘одржавају’ запослени
у јавном сектору. Истовремено, потрошачка корпа је 58.000
динара... Међутим, објективно сагледавајући реална потро
шачка корпа (храна, пиће, рачуни, одећа, обућа) за трочлано
домаћинство вреди више од 100.000 динара”.50
Последица је овог „застрашујућег податка да је индустриј
ска производња у Србији на око 40 одсто нивоа из 1989. го
дине. А бруто домаћи производ (БДП) је за 32 одсто мањи
него пре 30 година”.51 Укупни спољни дуг је „премашио
24,21 милијарде евра, што је 79,0 одсто БДП“. Када су „из
даци за камату... три пута већи од укупног буџета за пољо
привреду” смртни отров дужничког ропства земљу оставља
без наде.

VIII
Демократија у Србији, после две деценије, имплементирања
стигла је до констатација имплементатора да – свест народа
није у реду и да треба „мењати свест”. Мисионари крећу у
велику офанзиву и почиње „одлучни бој“ после кога ће пред
„европску породицу народа“ изаћи Нови Срби. Линколново
наивно схватање („владавина народа, од народа и за народ”)  
у „демократском веку” је дефинитивно превазиђено и да
нас је мисионарима јасно да је потпуно „анти-демократски“
сложити се са криком народа да с постранзицијским моде
лом позападњавања нешто није у реду. Време је да се он
нацијама навлачи као „шпанска кошуља“.
Међутим, да „демократску културу”, упркос потпуној не
критичности која ју у земљама транзиције прати, „красе”
неподношљиве мане, сасвим је јасно, а и овлашна емпириј
49 Исто, стр. 175.
50 Исто, стр. 176.
51 Исто, стр. 172.
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ска истраживања, која су крајпуташи те културе, ће то пока
зати. Узећемо оно што се у модерној теорији зове „социјал
ни капитал” а што је у корелацији са теоријом о „политичкој
култури“, и што се, упркос углавном недокучивој сложено
сти, како тако квантификује и тако постаје подложно поре
ђењима. „Социјални капитал“ чине три кључна елемента:
„национални идентитет као мера поноса и вере у земљу;
тип друштвеног уређења (задовољство грађана начином на
који демократија или неки други политички систем функ
ционише у земљи); генерално поверење у посебне и акту
елне институције једне земље”.52 То доноси вредност „дру
штвене повезаности, која се огледа у мрежама повезаности,
нормама и поверењу, што подстиче грађанско ангажовање.
Социјални капитал је, тако, предуслов постојања успешне
заједнице и доброг управљања”.53 То су „културни и морал
ни ресурси” друштва.
Иако су расправе о демократској култури   седамдесетих и
осамдесетих већ биле на споредном колосеку, оне су „обно
вљене почетком деведесетих, услед тежњи да се у Источној
Европи, на рушевинама комунизма, успостави демократи
ја”.54 Иначе, у то време се и у зрелим демократијама, као
што је САД, све озбиљније разматрају  „смањења социјал
ног капитала и грађанске ангажованости”. И то се почиње
нормално третирати као „глобални феномен опадања пове
рења грађана у институције система”. Истраживања чији се
резултати могу узети као репрезентативни „указују на ви
соко неповерење... у амерички систем. Тако је 23% Амери
канаца у категорији са најнижим поверењем у институције,
28% ... у средишњој категорији... док су остали са високим
степеном поверења у систем. На питање да ли верују да вла
да ради оно што је исправно, 54% Американаца одговара са
никада или понекад; док 63%... одговара да је влада руково
ђена интересима неколицине моћних људи”.55
Кад су се западни мисионари, са тако нагриженим повере
њем у систем који су „продавали”, појавили на европском
Истоку то је једино могло да се претвори у карикатуру демо
кратије. Вршен је велики спољни притисак док та друштва
нису усвојила хаотични вишепартијски систем, бесциљне
52 Милошевић Ђорђевић, Ј. (2012) Параметар социјалног капитала: пове
рење грађана Србије у политичке институције, Београд: Српска поли
тичка мисао, бр. 4/2012. год. 19, vol. 38, стр. 197- 212; стр. 199.
53	 Хејвуд, Е. (2004) Политика, Београд: Клио, стр. 397.
54	 Исто, стр. 381.
55	 Милошевић Ђорђевић, Ј. (2012) Параметар социјалног капитала: пове
рење грађана Србије у политичке институције, Београд: Српска поли
тичка мисао, бр. 4/2012. год. 19, vol. 38, стр. 197-212, стр. 201.
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изборне процесе и неотесане форме владања, и док – што
је најкарикатуралније, ниje наметнут NGO Sector, под два
услова: да се унизе и маргинализују претходна „удружења
грађана” која су имала дугу традицију у тим друштвима и
успостави нови позападњачени НВО или тзв. непрофитни
сектор који је, у почетку, дониран са Запада, а онда угуран
на државне јасле – иако је наставио да следи логику испу
њавања западних интереса. На тим основама је требало да
израсте поверење у демократију као систем и да се укорени
демократска култура. Ничега у томе није било што би им
портовану демократију и цинични систем вредности могло
да омили народу. Док би неки припадник народа припадао
групацији која је имала директне користи од демократи
је (што обично значи инсталирање у власти и коришћење
положаја до голог пљачкања држава и уз помоћ државних
органа) дотле је његово поверење бивало високо, не би се
могло с њим разговарати ни о чему другом, притисак да сви
то прихвате био је главна црта те демократске креатуре. Ка
ко би та јединка изгубила положај у хијерархији, тако би
напуштала и залудно губљење времена у партијским про
сторијама, и све се претварало у извињавајућа оправдања и
дистанцирање од – своје демократске улоге.
Освета народа би бивала окретање леђа „реформаторима”
које су подржавале западне владе а који су свом народу увек
испоручивале све горе реално стање и увек нова мада јед
нозначна оправдања: „реформе нису популарне”, „народ не
воли велике резове“, морамо променити свест, итд.  Западни
аналитичари су пунили своја објашњења са све више цини
зма и презира, западни званичници долазе у посете као да
обилазе домове за младе преступнике. Док су у време хлад
ног рата о Истоку говорило као о војном логору – све сиво
и пуно опасног реда, али чврсто и респектабилно, данас се
о источним друштвима говори као о циган-мали: ружни, пр
љави, неки зли а други јадни, непоуздани, недорасли правом
реду; ту и тамо избије понеки тенисер, фудбалер, виолини
ста, бацач кугле, али – све у свему, туга и јад.

IX
Истраживања у периоду од 2005. до 2012. у Србији показа
ће да грађани верују у, са Запада импортоване демократске
институције и вредности, таман колико Запад верује у при
врженост тих експрес-грађана демократији. Најмање пове
рење грађана је у „три стуба државе”, у владу, скупштину
и судство. „Поверење... је мање од 20% током целог испи
тиваног периода.“ Више поверења, од 20-40% имају војска,
председник републике и полиција. А највише је поверења
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у цркву. „У ову институцију има поверења преко 50% гра
ђана... То је уједно и једина институција у првој групи”.56
И тај резултат је -  упркос томе, или можда баш због тога,
што позападњачени механизми и мисионари ретко пропу
штају прилику да најоштрије оптуже Цркву за све и свашта,
од „клерофашизма” што је омиљена синтагма сваковрсних
„либерала”, преко нехришћанске склоности богаћењу, до
инсистирања на недвосмисленој тачности медијских инси
нуација сексуалним изопаченостима.
И поред перманентне антитрадиционалне кампање и инси
стирања на недокучивости и висини западних вредности на
ранг листи најнепопуларнијих у Србији воде НАТО (13%) и
Хашки трибунал (13%). Политичке партије чије присуство
у јавности надмашује све учеснике у јавном животу има
ју 18% подршке, а организације које би, по логици ствари,
требало да буду директна еманација грађанске воље – НВО,
имају тек 22% подршке грађана. Процена грађана да се
Србија креће правим путем варира од 17% до рекордних
37% – ово друго су само удари кратког одушевљења кад је
одобрена визна либерализација новембра 2009. или после
промене најевропскије („Европа нема алтернативу”) демо
кратске власти – маја 2012.
Шта је демократско у овој политичкој култури? Без сумње,
управо отпор позападњавању које се представило у најгорој
појавности. Народни отпор. Отпор који је по својој приро
ди пасиван и неорјентисан са становишта кретања друштва.
Он јесте поринут у традицију. Где би се уосталом укоренио?
То је култура одбијања. Ирационална са становишта важе
ћих праваца кретања и циљева.
Да ли је ово демократска култура? Ако се држите уџбенич
ких дефиниција – није. Чак је антидемократска. Али она
јесте израз народне воље да се опире, доста ефикасно, ус
постављању западњачког генетски модификованог паразит
ског система. Отпор народа формализованом и туђим инте
ресом дефинисаном „демократском путу”. И последица је
да ту нема никаквог демократског резултата. Јер то би мора
ло произвести некакву „веру у легитимитет” (Макс Вебер).
Британски социолог Дејвид Битем (David Beetham) конста
тује „да се за власт може рећи да је легитимна” ако испу
њава три услова: први, да се врши у складу са правилима
– писаним или неформалним; други, ова правила морају би
ти успостављена на заједничким веровањима владе и оних

56 Исто, стр. 206.
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којима се влада; трећи – легитимитет мора да буде изражен
пристанком оних којима се влада.57
Легитимитет је у кризи и у зрелим демократијама, а у ко
лонијалним демократијама се свео само на пропаганде по
руке које прекривају простор и атакују на мозгове грађана.
Правила су неоколонијама – октроисана, у процесу хармо
низације. На самом почетку, у прашини од пада Берлинског
зида, било је много више ослобођене наде него култивиса
ног веровања. Онда се демос повукао с јавне сцене, а елите
концентрисане око власти као „профитног центра” дале су
се у дивљи лов у распојасаним приватизацијама, неконтро
лисаним распродајама и смутној транзицији.  Њихова вера
би се могла упоредити са вером пљачкаша банке у сеф који
он празни. На крају је остало „пристајање” из очаја у поли
тичкој култури одбијања. Подноси се систем у који не верује
ни петина грађанства, у којем и родитељи и деца уче да је
„живот негде другде”, а потпуно јавно се легитимише као
животни циљ „отићи одавде“.

Уместо закључка
Историја нас учи да се сваки друштвени застој, пре или ка
сније, мора разрешавати. Како? Последњи међунаслов у де
сетом поглављу „Политичка култура, комуникација и леги
тимитет“, Хејвудовог капиталног дела „Политика” – гласи:
Зашто се догађају револуције. Просто: „Пошто легитимитет
доприноси политичкој стабилности и опстанку режима, ка
да он нестане вероватан резултат је или прибегавање репре
сији или дубока политичка промена”.58 Или обоје, као цели
на друштвене акције.
Расправа о решењима није предмет овог рада. Само неколи
ко напомена. Револуције од Славне (1688), Француске (1789)
до Црвене (1917) и Кинеске (1949) се разликују од народног
устанка или coup d’ etat (преврата) по томе што „доводе до
суштинских промена (промена самог политичког система),
а не само до промене политике и владајуће елите”. Револу
цијама су се најозбиљније бавили марксисти, али је и Алек
сис де Токвил говорио да је „најопаснији тренутак за лошу
власт онај када покушава да се поправи”. Није ли ово баш
„токвиловски моменат”? Али, сасвим извесно, револуције
су сложени феномени за чије покретање је потребно више
од латентног незадовољства униженог народа.

57 Хејвуд, Е. (2004) Политика, Београд: Клио, стр. 403.
58 Исто, стр. 409.
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КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ
ГЕОПОЛИТИЧКОГ
ПАРАЗИТИЗМА
Сажетак: У тексту је анализирана југословенска геополитичка
транзиција и њен утицај на појаву корупције на балканском про
стору с посебним освртом на улогу ЈНА. Геополитички парази
тизам развио се и укоренио у време 1945-1980 и то стога што је
комунистичка држава успела да обезбеди спољнополитичко при
знање и да за свој пројекат придобије велики број становника. У
средишту војног и безбедносног апарата зачета је корупција која
се пред распад СФРЈ развила и разбуктала у свим државама на
сталим на простору бивше СФРЈ.
Кључне речи: СФРЈ, ЈНА (Југословенска Народна Армија), геопо
литичка транзиција, корупција

Средином прошлог века Слободан Јовановић је приметио
да наша интелигенција није пресадила ни један културни
образац нити пак из културних елемената нашег народног
живота изродила један оригиналан образац.1 Али нешто
се променило. У другој половини 20. века, у нас је древни
концепт геополитичког рентијерства, прерастао у културни
образац геополитичког паразитизма. Док је геополитичко
рентијерство приходовање једног народа (државе) по осно
ву изузетног и вредног географског и политичког положаја,
дотле геополитички паразитизам представља живот наро
да (државе) на рачун великих сила, својеврсну злоупотребу
сопственог геополитичког положаја. Док се геополитичко
1 Јовановић, С. (1991) О културном обрасцу, у: Историја и књижевности
II, Београд: БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, стр. 568.
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рентијерство наслања на аутохтоне интересе и напоре наро
да да чува и уздиже своје духовне и материјалне снаге, до
тле се геополитички паразитизам јавља као пасивни однос
народа и великих сила, неспремног да брани и одбрани свој
положај у простору и у времену.
Историјски пример геополитичког рентијерства даје јевреј
ска држава Израел, спремна и способна да очува свој по
ложај и да ступи у сложене односе са суседима и великим
силама. Њена супротност је бивша СФРЈ неспремна да бра
ни свој геополитички положај, држава настала на простору
који је, са Кавказом и Блиским истоком, од давнина важан у
митологији и политици. У првој половини 20. столећа СФРЈ
је била карика санитарног кордона између Руса и Немаца
те су интерес за његов географски и политички положај по
казивали Британци, Германи и источни Словени. У другој
половини 20. века била је у сивој европској зони између два
блока.2 Геополитичка транзиција3 довела је до распада СФРЈ
и размаха корупције и криминала у новообразованим држа
вама, тесно повезаним са геополитичким паразитизмом.

Друштвена својина и геополитичко 
рентијерство
До 20. века ниједна револуција, ни партија, нису себи по
ставиле задатак као што је изграђивање друштвених односа,
тј. новог друштва. У комунистичким револуцијама баш то је
била њихова претпоставка.4 Комунистичка партија преузела
је на себе историјску мисију да изврши антикапиталистич
ку револуцију и индустријализацију.5 Примат економског
на простору којим влада Револуција наглашен је не само у
политици и идеологији већ и у области својинских односа.
У СФРЈ је, као и у другим социјалистичким земљама, доми
нирала је друштвена својина, али таква она беше само по
имену што је постало јасно у време транзиције након 2000.
године.
Комунистичка номенклатура, одмах после Другог светског
рата, укинула је дотадашње преовлађујуће својинске обли
ке, концентрисала све ресурсе у своје руке и започела нео
буздану индустријализацију. Тако је и настала заједница у
којој је држава била једини послодавац.6 Али упоредо с тим,
2 Павић, Р. (1974) Регионална политичка географија и геополитика, За
греб: Свеучилиште у Загребу, стр. 40.
3 Dictionary of geopolitics (1994) еd. by O’Loughlin, J. V., Greenwood Press
4 Ђилас, М. (1990) Нова класа, Народна књига, Београд, стр. 26.
5 Исто, стр. 23.
6 Исто, стр. 102.
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користећи погодности геополитичког положаја, ушла је у
преговоре са капиталистима с којима је истовремено била у
рату речима. Желела је да убирање геополитичке ренте и ин
дустријализацију споји са изградњом комунизма, а при том
је добро знала да онај који поседује одговарајући простор и
положај мора бити кадар да га брани. Из дуготрајног пасив
ног убирања геополитичке ренте развио се геополитички
паразитизам, уобличен при крају владавине Јосипа Броза,
а безобална друштвена својина и дарежљивост Империје
били су плодно тло за његов развој. Зачудо, геополитички
паразитизам дубоко се укоренио у пределима где је земљо
радња, уз благородну климу, давала значајне вишкове.
После успостављања друштвене својине пред комунисти
ма су била два пута. Први очување, дотад непознатог, сво
јинског облика који им је омогућио контролу над имовином
свих чланова заједнице. Но, пошто нису успели да изграде
комунизам кренули су другим путем и приватизовали дру
штвену својину, тј. постали су капиталисти. И тако се и де
сило да је имовина са дведесетак милиона идеалних делова
„друштвене својине” прешла на двадесетак хиљада вла
сника и то на основу уговора између авангарде и радничке
класе. Цео тај процес озаконио је ново робовласништво у
сфери духа и феудалне односе у сфери економије. Наравно,
денационализација је изиграна како би се умањила потра
живања бивших капиталиста и власника имовине разбашти
њених после другог светског рата. Тиме је спречена било
каква јавна расправа о подели отете и стечене имовине али
и скоро незапажено прошла подршка Империје новим сво
јинским односима.
Ипак лебди питање: како је корупција незапамћених разме
ра могла да настане после преласка комунизма (социјали
зма) партијских поштењачина у демократију? Како је један
поредак без приватне својине, потом демократски и капи
талистички, могао да изнедри оволику корупцију? Ваља се
присетити да је у комунистичком раздобљу било много ра
сипања, крађе и проневера, мада не као данас, скриване од
јавности захваљујући контролисаним гласилима. Како не
кад тако и сад, партијски кадрови за то нису одговарали већ
су исправљали „уочене грешке”, а прогону су излагани тек
ако су „идеолошки скренули”.7
Будући да су корупција и геополитички паразитизам теко
вина једног столећа и важно средство Империје, не могу се
лако искоренити, посебно не подухватом полиције и право

7 Исто, стр. 113.
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суђа, мерама и акцијама неколицине одлучних и частољуби
вих политичара, већ прегнућем вишег реда.

Институционализовање корупције
Да би се утемељио и одржао уговор Револуције и Империје
нужно је било, осим својинских односа, установити форму
лу расподеле вишка вредности. Наиме, друштвена својина
омогућила је комунистима да присвоје скоро цео вишак
вредности те је било потребно да се економски, идеоло
шки и политички потлачени кметови (радничка класа без
сељаштва) обештете успостављањем ванинституционалних
механизама компензације. Ваљало је дакле, утаначити ме
ханизме заштите расипништва и корупције и улогу мита и
корупције у заједници.
Постоји мишљење да су у комунистичкој Југославији, након
дужег уобличавања, склопљена два важна, прећутна угово
ра. Први је између државе и грађана а други између поли
тичких властодржаца и њихових службеника (бирократије).8
Првим уговором установљено је да ће власт грађанима „гле
дати кроз прсте” уколико не поштују неке законе а заузврат
грађани неће дизати много галаме ако власт чини то исто,
јер власт може променити ћурак и завести оштрије мере.9
Други уговор, између политичара и бирократије, обавезивао
је државне службенике да спроводе политичке одлуке вла
стодржаца и законе, а заузврат давао им је прилику да за вер
но службовање и препознавање идеолошких интереса до
бију поред редовних примања и одређене привилегије (ста
нове, службене аутомобиле, путовања и др.). Најсавеснији
државни службеници несметано су напредовали а најбољи
међу њима, посебно награђивани, прелазили су у политичку
и управљачку елиту.10 У време распада СФРЈ овај други уго
вор значајно је ревидиран пошто је власт, услед економске
кризе, све теже испуњавала услове те је била принуђена да
своје поданике слабије плаћа али им је омогућила да своје
услуге наплаћују незванично, тј. путем корупције, наравно
без икаквих последица.11 Власт је, наравно, задржала за себе
право да одлучи када и на који начин њени поданици могу
да прекрше или заобиђу закон без последица, чиме је ус
постављена хијерархија правних норми.12 Овом ситуацијом,
8 Вуковић, С. (2005) Право, морал и корупција, Београд: Филип Вишњић,
Институт друштвених наука, стр. 7-8.
9 Исто, стр. 7.
10 Исто, стр. 8.
11 Исто, стр. 9.
12 Исто.
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сви су задовољни, властодршци јер изгледају као попустљи
ве демократе, а корупционаши, јер су накнадили изгубљене
привилегије успостављене средином прошлог века.
Напокон, била би велика заблуда одговорност за корупци
ју свалити само на плећа комуниста или пак њихових на
следника. Корупције беше и раније, под краљевима, о чему
сведочи и Глишићева „Глава шећера”. У време комунизма
корупција је званично нестала а у стварности она је тада до
била нов облик и замах и једну особиту, прикривену форму
о чему сведоче два поменута уговора.
Ипак, ако би се данашњи геополитички паразитизам и нео
буздана корупција тумачили двама уговорима заједница би
била једина одговорна за корупцију будући да је корисник
права из уговора. А није. Јер два споменута уговора скло
пљена су добровољно али тек после једног процеса прева
спитања заједнице. Зар би се заједница упуштала, без преке
потребе, у склапање уговора којим номенклатура стиче по
годности а заједница трпи и спорадично добија ограничене
награде из заједничке касе? Све у свему, заједница је након
Јасеновца, Јајинаца, сремског фронта, шабачког и других
логора 1944/45, добро знала шта је чека ако не склопи уго
вор са номенклатуром. Као што данас зна, да развргавањем
оба уговора може да оспори савез Револуције и Империје а
исто тако и да би друга страна то доживела не као раскид
уговора, већ као отворену побуну.

Непотпуна и паралелна држава
Док је постојала, СФРЈ је, мислећим савременицима, изгле
дала као недовршена држава, отворена опција која се опире
свакој дефиницији и представља својеврсни тријумф интер
претације над стварношћу.13 Данас пак, чини се да је бивша
СФРЈ била непотпуна држава настала сложеним преносом
суверенитета народа на друге актере. Прво је представнич
ко тело народа предало суверенитет у руке радничке класе а
ова га је дала на старање авангарди радничке класе – Парти
ји. Тиме је држава претворена у непотпуну државу. Укидање
народног суверенитета прикривано је крилатицом о власти
радничке класе а непотпуна држава осујећена је да постави
питање суверенитета. Будући да сећање на сувереност ни
је могуће брзо и лако пацификовати успостављена је пара
лелна држава – седиште политике и идеологије, пројектант
светле будућности. Стога је паралелна држава постала глав
ни носилац метафизичких циљева Револуције али и трезор
13 Ђинђић, З. (1988) Југославија као недовршена држава, Нови Сад: Књи
жевна заједница Новог Сада, стр. 19.
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феудалних повластица попут разних намештења у великим
фирмама, дипломатији, у Савету федерације, а после 2000.
дародавац националних пензија, чланства у управним одбо
рима и сл. Дакле, у стварности паралелна држава одлучује а
непотпуна извршава а заједница представља спретну меша
вину предмодерног и постиндустријског. Паралелна држа
ва, лишена уставно-правног статуса, својеврсни политички
Perpetuum mobile, задобила је неограничена овлашћења. А
њена неограничена моћ долазила је одатле што није подле
гала јавној контроли. Како контролисати оног ко нема устав
но-правни статус а уз то само даје препоруке, мишљења или
предлаже мере?
Успостављање непотпуне државе значило је увођење нео
граниченог ванредног стања, скривеног удаљеним, метапо
литичким циљевима а што, посебно, показује пракса вла
давине уредбама и нижим правним актима. У паралелној
држави, која је заједницу увела у ванредно стање у коме га
и данас држи, доносе се различите одлуке о „борби против
сиромаштва”, „борби против корупције”, „новој индустри
јализацији” (реиндустријализацији) и сл. Раније беху „кри
тичке анализе”, „смернице”, „правци развоја самоуправља
ња”, „програм дугорочне стабилизације” или Брозови гово
ри са снагом мера, својствених предуставном стању у коме
не постоји друштво ни закони.

Геополитичко рентијерство и ЈНА
За савременике је од посебне важности како је дошло до
разграничења између Империје и СФРЈ у погледу права и
међусобних обавеза, посебно како су раздељени суверени
тет, геополитичка рента, права и обавезе? То јест, ко је коме
дужан, и да ли су извршавани договори?14 Ово питање по
стављено је у јавности, али до сада није имало одјека нити
је било тема озбиљне расправе међу изабраним политичким
представницима, нити пак међу људима из академских кру
гова. Данас наслућујемо како је ЈНА каталишући процес
образовања скривене олигархије припремала геополитички
директорат задужен за операције на простору бивше СФРЈ.
Тек ако се крене тим путем стиже се до завичаја данашње
гигантске корупције, метежа и пропадања.
Управо је снажан апарат ЈНА био инкубатор корупције, бу
дући да је контролисао све сфере живота, а сама војна инду
14 Питање међусобних обавеза Београда и Пентагона из преговора попут
оних између Броза и генерала Колинса те Коче Поповића и генерала
Ајзенхауера истакaо је јавно у живописним интервјуима 2011. године
Љубишa Ристић, режисер (приступљено 1.5.2013): www.youtube.com/
watch?v=caNNv3kZ_ps и www.youtube.com/watch?v=Q9WSaSb7EXs
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стрија била је извор највећег дела вишка вредности о чијој
расподели се договарало у језгру обавештајног апарата. Не
ретко је ЈНА изједначавана са државом. Јавна и тајна по
моћ  упућивана у СФРЈ, управо је долазила и расподељива
на преко обавештајних структура (пренос и надзор) и ЈНА
(извођење радова – подизања фабрика, војних база). Пента
гон је поверио бившој ЈНА заштиту правца Солун-Скопље-
Београд и одбрану љубљанског пролаза који обезбеђује при
лаз Трсту, Венецији и долини реке По, од совјетских трупа
распоређених у Мађарској, Румунији и Бугарској.15 За овај
задатак СФРЈ је примила трократну помоћ од 2,5 милијарди
долара између 1950-1957.16 Стефан Дедијер, директор Ин
ститута за безбедност у Луанди (Шведска) проценио је да
је укупна помоћ НАТО-а Југославији између 1945. и 1990.
била око 35 милијарди долара.17
Савременом посматрачу није тешко да уочи да је техничкотехнолошка и финансијска помоћ земаља Атлантског пак
та социјалистичкој Југославији, док је постојала ЈНА, била
свеобухватнија и већа него инвестиције мултинационалних
компанија у економије капиталистичких држава насталих
на развалинама СФРЈ. Данас се, неретко, одвајају развој
југословенске пољопривреде или индустрије, од одлучне
помоћи Империје бившој СФРЈ. Комунистима се не може
порећи значајан организациони успех, пре свега при осваја
њу власти и преговорима о наплати ренте 1944-52, али обим
помоћи Империје подстиче сумњу да ли је тај успех заиста
тако упечатљив?
У ствари, корене данашње корупције али и геополитичке
панике српских власти, ваља тражити код ЈНА, гаранта одр
жавања изнајмљеног здања СФРЈ. Укидањем ЈНА (1992) ни
један потенцијални закупац више није имао с ким да пре
говара о условима и висини закупа. Рентијер се упокојио а
здање, изложено зубу времена, обезвређено је захваљујући
недостојним правним следбеницима, паразитима неспрем
ним да осим убирања ренте одржавају наслеђено здање.
Уствари, стари закупац је одбио да плаћа кирију несагла
сним наследницима формално се позивајући на своје раније
инвестиције и трошкове одржавања закупљеног објекта. А
и да се нашао нови кириџија пред њим би било нерешиво
питање: коме да плати закуп? Лумпенпролетерима из непот
пуне државе?
15 Труд, А. (2007) Геополитика Србије, Београд: Службени гласник, стр.
143.
16	 Исто, стр. 143.
17	 Исто.
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Економска транзиција и рефеудализација
Претње врховника Пентагона да ће Србију вратити у камено
доба данас су скоро остварене будући да је заједница вра
ћена у предполитичко стање а привреда десеткована. И не
само то, Империја је гасећи војску и војну индустрију из
времена СФРЈ, успела да спречи разговор о својим уговор
ним обавезама склопљеним средином прошлог века.
Тако је тешка индустрија, углавном повезана са пословима
бивше ЈНА (железара, машинска индустрија, бродоградња,
хемијска индустрија, извоз наоружања), сведена на незадо
вољавајући технолошки ниво, приватизована или угашена.
Део индустрије попут цементара и каменолома, привати
зован је и препуштен иностраним фирмама, тако да је ло
кална заједница изгубила контролу над ресурсима којима се
користе грађевинари. Замашна реконструкција простора и
ресурса обухватила је и прехрамбену индустрију те су мле
каре, пиваре, пекаре, индустрију кондиторских производа,
покуповале мултинационалне компаније, да би се сектор
прераде хране нашао у сигурним рукама и надзирале потре
бе локалног становништва. Српска нафтна и дуванска инду
стрија продате су и тако је сигуран извор буџетских прихода
дошао у руке најмоћнијих светских компанија. Напокон, на
разне начине приватизован је значајан део обрадивог зе
мљишта, илегалним преносом у руке хрватских предузећа
и домаћих магната. Тако је, уз производњу и прераду нафте,
преузета и примарна производња хране. Осим пацификова
ња војног комплекса, Пентагон данас контролише простор
од значаја за његову војну географију: Криволак, Тузлу, Мо
стар, Бондстил, Плесо итд. Напокон, под надзор Пентагона
стављен је и виртуелни простор -  проток новца и инфор
мација преко Народне банке Србије и мреже иностраних
франшизних банака. Читава непотпуна држава преузета је,
безмало неосетно.
Чему, дакле, држава (тј. ЈНА) ако се одустаје од градње вој
них база, аеродрома, нових фабрика оружја и опремања
оклопних дивизија? Контрола транспорта наркотика, прања
новца, трговине оружјем, људима, органима, и сл. могућа
је уз помоћ полицијских снага и десеткованог апарата не
потпуне државе. Самим тим промењени су задаци државног
апарата и положај локалног становништва и њихових поли
тичких представника. Од времена када се бавила метафизи
ком (остварење светлих циљева радничке класе) и светском
политиком (наоружавањем пријатељских и несврстаних др
жава) Револуција је пала на ниске гране – постала је посло
давац ситних дилера и перача новца.
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Са довољне удаљености од комунистичког раздобља, а ипак
непосредно захваћени његовим последицама, можемо, сти
шаних страсти према непосредним актерима, који скоро да
више нису међу живима, мирно рећи: на балканским про
сторима ни један рат или ратна пљачка нису били тако пу
стоносни као ова коју је извршила Револуција, јер су југо
словенски комунисти друштвену својину учинили свеобу
хватнијом од било ког, досад познатог, својинског облика.18
Октобарска револуција претворила се у приватну корпора
цију која је преузела руске ресурсе и њен јединствен култур
но-историјски положај у Евроазији а југословенска је бага
телисала и кривотворила све што се могло назвати културом
и историјом и геополитичким паразитизмом и необузданом
корупцијом, срубила све што се могло назвати економијом
и друштвом.
Данас се чини да је скривена олигархија погоднији саве
зник Империје од ранијих комунистичких деспота. Разлог
је што је Империји потребан простор а не уређена грађанска
држава на Балкану, те она радо уступа пореске обвезнике
оном који тражи плен а не територије. Осим тога, скривена
олигархија, за разлику од деспотског владара, не покушава
да повеже полуге моћи са суверенитетом те није способна
да се супротстави Империји. Дакле, скривена олигархија је
изванредан савезник јер симболише диктатуру без трагова
суверенитета, а њена власт је пука политичка механика, ли
шена пређашње револуционарне метафизике и узвишених
циљева.
Геополитички паразитизам и корупција онемогућавају бр
зо прилагођавање новим приликама, не само политичара и
управљачке структуре већ и становништва. Пошто живот на
рачун трећег света и Империје више није могућ, Револуци
ја је кренула другим путем, задужује се на терет будућих
потомака и то тако што светлу будућност и црвени пасош
симболично замењује европском будућношћу и шенген ви
зом. Геополитички паразитизам који је зачет сукобом ју
гословенских комуниста са Стаљином данас је доведен до
врхунца – заједница није у стању да се избори за голи живот
и друштвену интеграцију, јер је ослонац свог развоја нашла
у иностранству а не у својим снагама. Пример СФРЈ и зема
ља бивших чланица Варшавског пакта најбоље показује да
је геополитички паразитизам кобнији од геополитичке су
бјугације, као што је готованство и љењост гора од губитка
слободе. Пољска, Мађарска, Чешка, Словачка и друге земље
Варшавског пакта, пошто су потпале под контролу НАТО
18 Ђилас, М. (1990) Нова класа, Народна књига, Београд, стр. 57.
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пакта, нису доживеле дезинтеграцију, неке су чак и економ
ски ојачале. Насупрот су државе настале на простору бивше
СФРЈ, јер су прошле сурову политичку и економску дезин
теграцију коју понајбоље описује реч рефеудализација.
Ако се упореди Србија 2011. са Немачком 1951. прва је у
далеко незавиднијем положају. Јер данашња Србија није по
стала пасторална земља, како је Моргентау19 предлагао за
Немачку после Другог светског рата, већ земља без земљо
радника и индустрије, у неповољнијем положају од оног ко
ји је Моргентау предвиђао за Немачку.
Клијентелистички однос између Империје и Револуције, те
њених послужитеља, заснован је много пре последње де
ценије 20. столећа а последице тога су процеси неспретно
означени као расуло у држави незапамћених размера (по
литичка криза, морални пад, економска беда, расипништво
итд). А да није реч о метежу сведочи тродеценијско истра
јавање истих актера на јавној и политичкој сцени. Биће да
је метеж у главама великог бројa интелектуалаца и првака
непотпуне државе, настао пре свега значајним смањењем
броја корисника геополитичке ренте. Насупрот томе, у па
ралелној држави, све тече по плану, истина спорије него што
би њени прваци желели.
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This study analyzes the Yugoslav geopolitical transition and its impact
on the rise of corruption in the Balkan region, with special reference to
the role of the JNA. Geopolitical parasitism has evolved and taken root
in the period 1945-1980 because the communist state has managed to
provide international recognition and has won a large number of people
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ТРАДИЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА/
КУЛТУРНА КОНТРАВЕРЗА
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПОРТРЕТИ
КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА
Сажетак: У чему је контраверза културног идентитета Србије
која се у процесу транзиције налази већ више од два века? Одгово
ре сам потражила у нестабилном, хибридном и динамичном кон
цепту балканског идентитета. Балкан као специфичан етнички и
културолошки микс, као место сусрета племените барбарогени
је и дивљаштва, европски Орјент, тачка преплитања традиције
и глобалних токова, представља специфичну платформу одакле
посматрамо изградњу репрезентације и мешања односа између
нашег националног идентитета и културе у целини. Аналогија
између процеса модернизације у XIX веку и данашње Србије не
двосмислена је, како у поступцима изградње културног и нацио
налног идентитета, тако и у последицама неуспеле трансформа
ције друштва. Преласку из традиционалног у модерно друштво,
усмераваног према запандоевропским токовима, увек је недоста
јао макар један од кључних интегришућих фактора. Зато су неу
саглашеност друштвене и културне политике и непрецизно вођена
еманципација друштва у целини довели до непознавања или погре
шног препознавања сопствене културе, традиције и узора, и узро
ковали догорочну неспособност очувања културне (као и политич
ке) независности на овим просторима. Овим текстом покренућу
питања везана за дефицит модерности, као и за културни импе
ријализам, који се као последица колонијалне доминације задржао
на овим просторима. Спрегу политике и естетике анализираћу на
примеру визуелне репрезентације националног идентитета, кроз
портрете владара – кнеза Милоша Обреновића, на којима се ја
сно очитује покушај развоја културне стратегије и  дефинисања
јединственог националног културног модела. Изједначење појма
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националног идентитета са политичким менталитетом показа
ло је да је пасивни традиционални менталитет (као статичан
и некомуникативан) препрека у формирању модерног културног
идентитета, који делује иновативно и има способност властите
перцепције политичког. Политичка трансформација система ко
ја није одржала корак са целокупном трансформацијом друштва,
резултирала је неодрживошћу културне политике као темеља мо
дернизације државе и одржању статуса кво према доминантном
центру. Због тога, само брисање колонизаторског идентитет
ског обрасца и прихватање новог није било довољно за успоспо
стављање сопственог националног и културног идентитета. Ни
када завршени процес модернизације условио је перманентну нео
дређеност савремене култуне политике, јер се у нестабином пери
оду транзиције, још увек опредељујемо између традиционализма и
глобалне културе, притом додатно наглашавајући разлике и кон
траверзе, а не стварајући поље слободне културне флуктурације.
Враћајући се на Балкан као културну парадигму Србије, културна
политика данашњице би требало да комуницира са видљивим бо
гатством разноликости, не супротстваљајући се ни традицији ни
транзицији, како би избегла инфериорност у препознавању или пак
сопствену индиферентност у произвођењу, презентовању и очува
њу културног блага.
Кључне речи: Балкан/балканизам, култура, културна политика,
транзиција, традиција, културни идентитет

Балканизам/Балкан као Европски Орјент
Специфичан дискурс Балкана, конструисан као дискурс им
путиране амбивалентности1(према М. Тодоровој), остао је
до данас готово непромењен. Балканци као непотпуни су
бјекти, које детерминишу религија и раса, смештени негде
између у сталном преласку из једног (не-целог) у друго (та
кође не-цело), остали су симбол за антицивилизацијски еле
мент, црну рупу и алтер его Европе. Оно што се у дискурсу
Запада назива балканизам2, стварано је постепено током от
прилике два века (крајем XVIII, XIX и почетком XX века).
Под жигом балканизације, југоисточно полуострво остало је
негативно, означено за западни свет до данашњих дана, а
термин балканизам – у домену речника политичких увреда3.
1 За разлику од оријентализма, који је дискурс о импутираној супротно
сти.
2 Балканизам - израз који на Западу, означава систем деловања у јавном
дискурсу балканских држава и народа. Односи се на недостатак карак
тера, дивљаштво, нетолеранцију према нижима, а притворност према
вишима од себе. Реконструкцију и критику овог појма донела је М. То
дорова, раздвајајући га одувек  само негативне слике другог. Види: То
дорова, М. (1999) Имагинарни Балкан, Београд
3 Хобсбаум, Е. (1996) Нације и национализам од 1780; програм, мит,
стварност, Београд: Филип Вишњић, стр. 16.
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Појам балканског користио се у пежоративном смислу зајед
но са другим уопштеним етикетама, као што је орјентално4.
Географски неодвојив од Европе, а културно ипак конструи
сан као њен други, Балкан је откриван и истовремено изми
шљан. Након периода недовршене модернизације, савреме
ни Балкан остаје негативно означен као темељно различит
и безнадежно маргиналан у односу на остатак Европе и по
стаје место апсорбовања политичких, идеолошких и култур
них фрустрација.
Следећи теоријску праксу постколонијалних студија кул
туре могуће је повући многе једнакости у виђењу Балкана
и Балканаца као Орјенталаца.5 Као и у случају источњака,
Балканцима су приписиване негативне карактеристике, ко
је су поткрепљивале западњачки конструкт о њиховој су
протности идеалним Европљанима. Едвард Саид цитирају
ћи Кромера6 наводи следеће: „Орјентални дух се ужасава
прецизности; Његов начин размишљања крајње је аљкав;
Орјенталци су по свему супротни јасности, директности
и племенитости; Орјенталац говори и мисли на начин ко
ји је управо супротан европском...”.7 Поред стереотипа који
се крију иза појма орјентално, балканско са собом носи до
датне карактеристике: окрутности, неотесаности, нестабил
ности и непредвидивости. Ове одлике користиле су се као
супротност представи о Европи, која представља категори
је: чистоте, реда, самоконтроле, карактера, јаког осећаја за
закон, правичност, ефикасну администрацију, и која својим
цивилизацијским тековинама симболизује степен култур
ног развоја који оплемењује човеково понашање8. Неговање
идеје о заосталости Балкана последица је негативног кул
турног конструкта, тј. културно-филозофског модела про
светитељства установљеног у XVIII веку. Поделом Европе
на Западну и Источну, стварањем политичко-културолошке
баријере, афирмисан је значај Западне цивилизације у од
носу на други део Европе и створен је мит о Балкану. У том
смислу може се говорити и о западноевропском културном
моделу као колонизаторском, с’обзиром да је до данашњих
дана остао доминантни носилац значењског поретка.
4 Оријентално које означава: прљавштину, мизогинију, пасивност, непоу
зданост, неискреност, неефикасност, непрецизност, летаргију, сујеверје,
лењост, опортунизам, лакомост, неспособну бирократију, подмитљи
вост итд.
5 Посматрано кроз призму Окцидената.
6 Lord Cromer, (1908) Modern Egypt 2, New York
7 Саид, Е. (2000) Оријентализам, XX век, (превела Дринка Гојковић) Бе
оград, стр. 54-56.
8 Тодорова, М. (1999) Имагинарни Балкан, Београд, стр. 208.
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Геополитички и културолошки оквир Србије XIX
века кроз појам политичке модернизације
Од XVI века око Аустријске Царевине окупљали су се мали
народи и државе који су на овај начин одолевале турском
налету. Културно прожимање између Србије и Запада (по
себно Аустрије, где се налазила граница Отоманске импе
рије) зависила је од бурних историјских превирања почет
ком и средином XIX века. Упоредо са укидањем монархија,
формирањем грађанске класе у Европи и буђењем нацио
налне свести, ова тежња се у Србији усмерила на форми
рање властитог националног државног уређења. Дошло је
до стварања грађанске класе, која се образовала у Европи и
са собом донела бројне културолошке промене, као што је
и стварање националних покрета (тзв. Српске револуције).
Колико је за процес националног буђења и културног препо
рода била значајна улога националне интелигенције сведочи
и оформљење великог броја националних институција9, које
су имале за циљ трансформацију традиционалног ка модер
ном типу друштвеног организовања. С обзиром на важност
успостављања модерне државе у свим сегментима Србија је
улагала у образовање и културу, где се утицај великих кул
тура најпре одвијао преко језика. Учени писци, сликари, на
учници, композитори са Запада доносе романтичарски дух
и слободарске идеје али и страни језик и обичаје који све
више продиру у свакодневицу. Национално јединство ства
рало се око новооснованих институција, која су се формира
ла као места где се реконструисала прошлост и брендирала
будућност. Али оживљавање наратива из сјаја преколонијал
не прошлости10, поново је уступало место империјализму,
не допуштајући притом равноправну комуникацију између
прошлости и будућности и мапирање сопственог културног
модела. Данас када смо у ситуацији да се све више култур
них установа затвара, или је одавно ван функције, све више
се ограђујемо од било каквих вањских уплива и суодноша
вања са светом глобалне културе, а некада када смо имали
шансу за пласирање сопственог израза учвршћивали смо га
копирањем туђих модела.
Нације-државе, оформљене у XIX веку, продукт су историј
ског приближавања и спајања два упоредна тока – развоја
модерне државе и развоја нације. Те капацитете нису има
ли сви народи жељни националне еманципације. Е. Хоб
сбаум издваја три фактора одлучујућа за конституисање
9 Лицеј,   Друштво српске словесности, Матица Српска, Народни музеј,
Народно позориште, Новине Сербске  итд.
10 У овом случају Немањићке средњовековне Србије.
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националне државе: историјска повезаност11, постојање
компактне културне елите12 и најважнији, доказану способ
ност и виталност за ослобађање од стране доминације. За
завршну фазу потпуне националне независности многима је
недостајао један од фактора. Срби су били један од мало
бројних балканских народа који је у веку нација успео да
сакупи своје потенцијале и конституише националну др
жаву, али процес стварања српске нације никада није био
довршен, управо због недостатака у обликовању два од на
ведена три фактора (еманципација грађанства и способност
дуготрајне политичке независности од стране доминације).

Павел Ђурковић, 
Милош Обреновић са фесом

Модернизација Србије у контексту борбе за
стварање националне државе и еманципацију
Још од средњег века српска култура развијала се најве
ћим делом, под утицајем Истока. Држава на раскршћу два
света, између Истока и Запада, одувек је представљала
мултикултуралну средину, где су се мешали народи, вере,
обичаји и култура свакодневног живота. Нестабилни, хи
бридни и надасве динамични концепт балканског иденти
тета условио је и отежао стварање колективног национал
ног идентитета Србије. Сусрет племените барбарогеније и
дивљаштва, како га назива М. Крлежа, носио је са собом
специфичне културолошке одлике, које је било тешко об
ликовати и међусобно усагласити у јединствен репрезента
цијски оквир. Иако земља са шест векова дисконтинуите
11 Историјска повезаност са државом било да је она постојећа у садашњо
сти или прошлости.
12 Која би утврдила административни језик и националну књижевност.
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та у развоју државности, Србија се у XIX веку без великог
закашњења приближила модерним европским токовима
диференцирања и заокруживања форме националне држа
ве. Притиснута социјалним и културним наслеђем из перио
да доминације отоманске империје, ухватила се у коштац са
изазовима модернизације и изградњом националног/култур
ног идентитета. Кидајући споне са наслеђем из отоманског
периода, Србија посеже у славну прошлост, реконструишу
ћи свој иденитет и стварајући услове за оформљење модер
ног, демократског друштва.
Још у периоду владавине кнеза Милоша Обреновића, по
стојао је конфликт између традиционалног и европског.
Снажни покушаји да се Србија модернизује и европеизује
оспоравани су и тумачени као недостаци властитог иденти
тета, а простор који је у промени социјалних и културних
сегмената друштва почео да заузима европски садржај, до
живљан је као губитак културне особености. Концепт ства
рања националне државе није био довољно поткрепљен
изградњом укупне националне еманципације. Изградња
јаког бирократског система није ишла упоредо са јачањем
осталих друштвених сегмената, па се тако политичка модер
низација доживљавала као туторска модернизација и још
један облик колонизације након турског зулума. Теза о де
фициту модерности социолога Клауса Офеа, методолошки
је применљива на Милошеву Србију. Офе примећује да су
дефицити модерности у директној пропорцији са укупним
степеном модернизације структуралних подсистема. Та
ко се и у Србији модернизација државе одвијала на рачун
неразвијеног цивилног друштва, па се ни покушај изград
ње колективног идентитета и културне репрезентације није
одржао. Отпор модернизацији у том смислу представљао је
укорењени традиционализам13 који је, иако генератор тада
шњих политичких промена, постао фактор резистенције на
исте. Изједначење појма националног идентитета са поли
тичким менталитетом указује да је пасивни традиционални
менталитет представљао велику препреку у формирању мо
дерног културног идентитета који делује иновативно и који
има способност властите перцепције политичког, што је је
дан од главних услова за стицање независности.

13 У савременој политичкој теорији разликују се два типа традиционали
зма: иструментални који пружа мање отпоре модернизацији и консума
торни који делује контрапродуктивно са снажним упориштем у племен
ским обичајима, патријархалној структури, деловању цркве итд. Што је
уочљиво и на примеру Србије XIX века.
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Модел културног идентитета Србије 
у очима Запада
Перцепција Запада у односу на политичке промене Србије у
XIX веку, као и данашње Србије остала је у оквирима виђе
ња Срба као затворених, пасивних, без способности мењања
и ангажовања, као и контроле у друштвеним збивањима. На
српском примеру илустративна је методолошка напомена
Е. Хобсбаума: Народи са изразитијом племенском свешћу,
патријархалном културом, и примитивнијим начином при
вређивања испољавали су сразмерно већи отпор наметању
модерне државе, па била она и националног карактера.14
Политичка трансформација система није била утемељена
заједно са социјалном и културном трансформацијом Срби
је, тако да стварање модерног типа политичког управљања,
успостављања националне државе и културног идентитета
никада није доведен до краја. Политичка модернизација која
није усаглашена са политичким менталитетом једног наро
да, условила је неравномерност и заостајање у друштвеној
еманципацији у односу на Европу и довела до поновног ко
лонизаторског односа над Србијом. Отпор орјенталној кул
тури Истока прихватањем модела културе Запада донео је
брисање једног колонизаторског идентитетског обрасца,
али не и успостављање сопственог идентитета. Преживели
систем социјалних односа, идентитета и културе из пери
ода турске окупације, узроковао је да доминација развије
них земаља није била усмерена на то да се Србија укључи у
модерне европске токове, већ да се додатно маргинализује.
Иако је репрезентацијска - национална и културна схема би
ла трансформисана у складу са владајућим европским мери
лима, непромењена социјална структура условила је одржа
ње идеологије статуса кво од стране доминантног центра15
према Србији. Година 1848. позната по таласу револуција у
читавој Европи сматра се политичком, економском и кул
турном прекретницом. Тада је и почело интензивније инте
ресовање Западне културе за Балкан и Србе16. Упоредо са
Русијом на Истоку, Запад Европе је својим упливима у ло
калну културу дуго одржавао свој монопол, борећи се на тај
начин за политичку и духовну превласт над овом територи
јом Балкана. Након 1878. године. И Берлинског конгреса, ка
14 Хобсбаум, Е. (1996) Нације и национализам од 1780; програм, мит,
стварност, Београд: Филип Вишњић
15 У случају XIX-вековне Србије односи се пре свега на Аустрију и Немач
ку.
16 Међу њима и највећи немачки филозофи, филолози, писци и историчари
тог времена: Хердер, браћа Грим, фон Хумболт, Гете, Штиглиц, Ранке,
Канитз, итд.
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да је Србија  добила ослобођење од вазалског односа према
Турској, јачање и прерасподела нових центара моћи утиче
на још јаче стварање хибридног културног идентитета Бал
кана. Национални покрети који су на Западу деловали у XIX
веку окарактерисани су као либерални и безопасни, а Источ
ни тј. Балкански као злоћудни и опасни, па је национализам
на Балкану  као такав све до данас остао у оквирима неуспе
шне, недовршене и неприхваћене идеје, пре свега због сво
је статичности и некомуникативности. Интерес Европљана
за друге културе најпре је служио упознавању и констру
исању сопствене. На своје и туђе  културолози су гледали
кроз принцип опозиције надмоћности и неразвијености, а
затим, под утицајем позитивизма, романтичари идеализују
замисао о Балканцима као изумирућим отменим дивљацима
(барбарогенијима). Једини одговор на деветнаестовековни
концепт неједнакости народа била је теорија постколонијал
ног дискурса која је нагласила комплексност и интелектуал
ну једнакост култура. Из те перспективе и почиње истражи
вање туђег као саставног дела сопственог, као и реконструи
сање концепта виђења балканских народа и културе.

Павел Ђурковић, 
Милош Обреновић са турбаном

Балкан као европски Орјент
У српској култури XIX век недвосмислено се осликава ути
цај доминантне идеологије Запада над Балканом, што је
репрезентацију властитог идентитета чинило немогућом.
Уметничку праксу17 генерисала је колонизаторска култура
пласирањем својих образаца и наметањем естетских кри
теријума. У културном односу где се укршта своје и туђе,
17 Виђену као производњу слика културе, према: Е. Саид, Култура и Импе
ријализам, Београдски круг, Београд 2002.
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посматраном из колонијалног дискурса као неједнакост из
међу Орјенталаца и Окцидената, међуделовање ентитета
условљено је факторима које диктира владајући центар мо
ћи. Окцидент, као суверени субјект коме припада привиле
гија произвођења исказа, заступа Орјенталца. Орјенталац
према томе не може да производи слику, тј. говор о себи,
будући да је Орјент виђен само као објект фиксиран у доми
нантном дискурсу Запада.18 Уметничка пракса малог Другог
пружа увид у моделе уписивања и одржања моћи Великог
Другог, тако да слике малог Другог више говоре о слици Ве
ликог Другог него о себи самима.19
Доминантни дискурс европских центара моћи, спрега есте
тике и политике, која се огледала у многим текстовима кул
туре тог времена, најуочљивија је у визуелној репрезентаци
ји новооформљене српске нације, која на месту некадашње
демонстрације хајдучије и деспотизма почиње да приказује
грађанство и демократију.

Визуелна репрезентација -
естетика и политика
Вековно брисање и потискивање националног идентитета
од стране отоманског режима готово је уништило процес
културног просперитета српске државе, па је поред војне
обавезе и нових политичких савеза, Србија покушала да об
нови институције вере, образовања и културе и уметности.
Добијањем хатишерифа 1830. године у Србији настаје по
вољна клима за долазак писмених и образованих Срба који
су живели преко Саве и Дунава и образовали се на Запа
ду. Поред књижевника, учитеља, научника, који помажу у
просвећивању нације одавно заостале за светом и оснивања
културно-просветних институција, у Србију из прека у ве
ликом броју долазе и сликари да овековече важна историјска
збивања и насликају прве портрете представника владајућег
друштвеног слоја. Наспрам неуједначеног стилског и темат
ског оквира, на сликама деветнаестовековне Србије уочљи
ва је тематизација и реструктурирање идентитета кроз не
гативну слику Другог (Турци наспрам Срба=Европе)20, као
и уздизање локалног сукоба до универзалних тема (поисто
већење устанака са великим европским револуцијама). По
18 Према: Саид, Е. (2002) Култура и империјализам, (превео Растко Јова
новић), Београд: Београдски круг
19 Исто.
20 Нпр. Тренутак овековечен на слици Паје Јовановића, Таковски устанак,
представља Милоша Обреновића са подигнутом заставом и крстом у
часу када изговара легендарну реченицу „Ево мене, ето вас, рат Турци
ма”.
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кушавајући да дефинише свој нови национални идентитет,
прихватајући све што долази од просвећенијих и великих
народа, Србија губи универзални став при препознавању
и обликовању сопственог начина визуелне репрезентације,
како у свакодневном тако и у уметничком изразу.

Непознати аутор, 
Милош Обреновић

Утицаји у репрезентацији националног
идентитета/ студија случаја: 
портрети кнеза Милоша Обреновића
Темељно проучавање нове српске грађанске и владарске но
шње нераздвојиво је од проучавања утицаја културе других
народа. Источњачке, од XIV века када је Србија пала под
власт Турака, а затим народа који су директно или инди
ректно учествовали у процесу борбе за независност и имали
снажан утицај на оснивање модерне српске државе21. Јача
ње европског утицаја у свим државним сегментима намет
нуло је драстичне промене у култури одевања као важном
делу репрезентације новог идентитета нације. Све дубљим
учвршћењем и прожимањем политичких и културних одно
са са Угарском почетком XIX века, српске униформе, као
и грађанско одело попримају специфичан облик мешавине
два велика народа – Турака и Угара. Тежња да се раскине са
источњачком традицијом и окрене европским токовима нај
упечатљивија је у портрету, који се као жанр у српском сли
карству родио за време Првог српског устанка22. Портрети
историјских личноси доприносили су јачању ослободилач
ког духа и националне свести. Осим њих сликају се истак
21 Грка, Руса, Мађара, Аустријанаца, Немаца и Француза.
22 Када настају портрети Карађорђа, истакнутих војвода и устаника.
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нути успешни појединци, представници грађанске класе23,
који су желели да истакну свој новостечени друштвени по
ложај и овековече га за потомство, по узору на западное
вропску грађанску класу. Потискујући застареле зографе
сликари стижу из Војводине, доносећи актуелне стилове24
углавном из Пеште и Беча. После Другог српског устанка
све је више сликара школованих у Европи, да би у трећој де
ценији XIX века портретисање било масовна појава. То није
заобишло ни конаке кнеза Милоша Обреновића у Крагујев
цу и Београду, а и његовог брата Јована у Чачку и Јеврема у
Шапцу, који зидове богато украшавају својим портретима,
опонашајући друге европске владаре.
Одело српских владара приказано на портретима уметника
XIX века25 мада на први поглед одаје утисак свечаног, мо
дерног и европског, представља мешавину различитих мод
них стилова и епоха. Од елемената турске ношње, која прати
српски костим све до прве половине XX века, преко утицаја
Мађарске која остаје укорењена посебно у начину одевања
вишег слоја друштва још од периода Сеоба, до тоталног ме
шања аустријске и руске државничке одоре у репрезентаци
ји владара.
Балансирање између Истока и Запада, кроз често смењива
ње и заокрете државне политике према актуелним центрима
моћи може се најупечатљивије посматрати кроз трансфор
мацију у визуелној репрезентацији српске нације, на при
меру бројних портрета кнеза Милоша Обреновића26 (са на
гласком на одвајању историјског костима, од романтичне
легенде). Путописац Јоаким Вујић описујући Милошев ко
нак у Крагујевцу помиње собу са изображенијима  са госпо
даревим портретом у целој фигури и  печатним портретима
дванаест руских императора. Поред њих, руског посланика
на порти Г. А. Строганова и војсковође грофа П. Х. Витхен
штајна (који се истакао у борби против Наполеона), затим
турског султана Махмута II и Наполеона Бонапарте, по
влачећи на тај начин паралелу и величајући борбу српских
устаника. По препоруци Вука Караџића, који је у то време
градио јаке културне везе са Западом, кнез Милош Обре
новић организује долазак сликара Павела Ђурковића, који
стиже из Земуна у Крагујевац крајем децембра 1923. године
са задатком да наслика владара и чланове његове породице.
23 Трговци, чиновници, црквени великодостојници
24 Барока, бидермајера, класицизма и романтизма
25 Урош Кнежевић, Павел Ђурковић, Јефтимије Поповић, Георгије Бакало
вић, Катарина Ивановић, Никола Алексић, Ђорђе Крстић итд.
26 Током обе његове владавине (1815-1839) и (1858-1860).

411

ЛИДИЈА ЦВЕТИЋ
Кнежев портрет са турбаном био је завршен већ 19. Јануа
ра. Следи Милошев портрет са фесом и портрет владара у
целој фигури, који на жалост није сачуван. Такође по пре
поруци Вука Караџића, 1824. године из Вршца у Крагује
вац и Пожаревац долази сликар Аксентије Јакшић, који сли
ка кнежев портрет из млађих дана. Приликом проглашења
хатишерифа из 1930. године, како би фасцинирао јавност,
кнез Милош наредио је да се њему и свити сашије црвена
униформа са мноштвом декоративних украса. Стара српска
ношња, како ју је крстио сам кнез, највише је подсећала на
ношњу мађарских магната, што су и забележили тадашњи
графичари и путописци27. Милоша Обреновића портрети
сали су потом Урош Кнезевић (1835), Јефтимије Поповић,
молер бечкеречки, Ђура Јакшић као представник српског
романтизма и Мориц Д. Дафингер (1848), један од највећих
портретиста и минијатуриста на бечком двору. Преко кне
жевих портрета може се пратити његова трансформација
од побуњеног устаника, делије28, суровог народног вође, до
владара европејског кова. Кнез Милош представљен је пр
во као младић из народа, здрав, снажан, мишићав, плећат,
једноставно одевен, са црвеним фесом на глави који је део
традиционалне ношње. Павел Ђурковић затим слика Мило
ша као мудрог преговарача који тражи наклоност Порте и
турском одећом указује на свој вазални оданс. Горња хаљи
на је ћурак оперважен крзном, до тела је богата дезенирана
одећа у више слојева, а на глави је велики, богато набран
турски турбан, са цветним мотивом. Овде се види Милоше
ва економска снага, али и смерно признање турске власти.
Врло брзо Милоша Обреновића портретише Урош Кнеже
вић, сликар из Сремских Карловаца, познат као портрети
ста већине српских устаника. Тада настаје први Милошев
портрет, строгог и сигурног изгледа, као европског владара
у војној униформи. Тако се турски вазал после једне децени
је трансформисао у европског вођу. Одевен је у црни узани
мундир опасан у струку, са златним еполетама и високом
јаком, са крстом испод грла и лентом са звездом. На десној
руци су му два велика прстена и свитак, тј. добијени хати
шериф. По наруџбини аустријског кнеза Метерника, Мориц
27 Према: Васић, П. (1958) Страни утицаји у српској ношњи, Зборник му
зеја примењених уметности бр. 3-4, Београд: Музеј примењене уметно
сти, стр. 7-28.
28 Тур. дели што значи лудаци. Италијански путописац Пигафета опису
јући мађарску коњицу из тог периода наводи: „Из Угарске је било 4500
коњаника који су имали штитове, кациге, копља, шиљасте мачеве...Ме
ђутим било их је који су имали на плећима највећа орлова крила, а преко
рамена оклоп од коже међеда и друге звјеради, да се претворе у што
ужасније страшило”. Према: Скерлић, Ј. (1923) Српска књижевност у
XVIII веку, Београд, стр. 11.
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Д. Дафингер портретише Милоша Обреновића за његову
колекцију владарских портрета из 1848. године. Исти ау
тор по наруџбини кнеза Милоша, као кнеза у абдикацији,
насликао је репрезентативни портрет у црвеној мађарској
атили украшеној златним гајтанима, са црном лентом на
којој је медаљон са ликом преминулог сина Милана и доби
јеним одликовањима. У десној руци му је крзнени калпак,
а у левој сабља коју коју је добио од српског народа на дан
доношења Сретењског устава 1835. године. Сабљу која је
заправо тофејно оружје придржава скинутом белом рукави
цом, која указује на његову чистоту и мирољубиву политику.
Види се да Милош само на портрету од Уроша Кнежевића
има прстење, што заправо показује његову скромност иако
је био један од најбогатијих људи у Европи. Није желео да
изазива гнев народа и експонира своје богатство. Позната је
само једна наруџбина златног накита у Бечу пред крај њего
ве владавине.

Мориц Дафингер, 
Милош Обреновић

Кнез Милош Обреновић сматра се зачетником културне об
нове Србије у време стицања независности и формирања
српске државе. Обнављајући младу кнежевину, иако неук,
подстицао је уметнике, задужбинаре и градитеље и сам се,
традиционално опредељен, изразито залагао за процес ме
њања источњачких навика, стилова и схватања у српском
друштву и култури. Како би јасно одвојила себе од нега
тивне слике Другог29, тј. Турске, државна, верска и културна
елита Србије приклањала се утицају државног и културног
29 Према: Хобсбаум, Е. (2011) Измишљање традиције, Београд. Негатив
на слика Другог-постмодерни појам који се односи на селекцију и репе
тицију момената који успостављају идентитет нације; брендирање наци
је.
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модела Запада. Прожети идејом о националној идентифика
цији и орјентацији Србије, династија Обреновића, на челу са
тадашњим кнезом Милошем Обреновићем, српски држав
ници и учени људи, традиционалној ношњи придодају све
више страних елемената30. Војна и владарска униформа, че
сто приказивана на портретима31, бакрорезима и графикама
из XIX века, сведочи о директном утицају западноевропског
модела одевања и политичких прилика у Србији.

Закључак
Културно-историјско наслеђе обреновићевске Србије и про
цес модернизације прекидано је у више наврата, смењива
њем владара и мењањем спољне политике, као и бурним
променама на геополитичкој сцени Европе. Процес модер
низације и европеизације Србије траје већ пуна два века, а
њени токови од маргиналне ка сувереној држави пуни су
оспоравања и контрамодернизацијских удара. Модерниза
ција Србије XIX века, подстакнута снажним романтичар
ским европским идејама и наслеђем просветитељства, од
вијала се као борба за конституисање независне националне
државе и њен преображај у модерно, грађанско друштво.
Посматрано из контекста балканског културног миљеа, ови
процеси могу се тумачити и као дефицити властитог иден
титета. Препород националног идентитета трпео је промене
које су га потискивале и брисале, потврђујући вечити однос
малих наспрам великих Других, маргине према империји.
Међу теоретичарима који су се бавили друштвеним развојем
и политичком модернизацијом распрострањено је мишље
ње да је Балкан почео да губи свој идентитет оног тренут
ка када је почео да се европеизује. Таква становишта јасно
указују на његову различитост у односу на Европу. Погрдно
значење које је Балкан стекао након недовршеног процеса
модернизације започетог у XIX веку узроковао је да Балкан
постане метафора за нешто агресивно, нетолерантно, бар
барско, полузверско, полуцивилизовано, полуоријентално32,
што је представљао и пре почетка процеса позападњивања,
тј. европеизације. Овакав приступ у својој опширној студији
Имагинарни Балкан снажно критикује М. Тодорова, исти
чући да, иако култура Балкана умногоме представља Ото
30 Традиционалне доламе украшавају се сребрним ширитима и гајтанима,
уводи се атила, узане чакшире и кратке чизме, а фес бива замењен ма
ђарским клобуцима и калпацима са богатим украсима, накитом, каткад
и лентом преко груди.
31 Ножеви, кубуре и сабље, које су раније красиле појасеве српских влада
ра и војсковођа замењују се кратким сабљама или елегантним мачевима
по узору на Угарске.
32 Према: Тодорова, М. (1999) Имагинарни Балкан, Београд
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манско наслеђе, носи са собом и позитивну метафору која
инспирише Запад на слободољубље, храброст, понос и не
зависност. Према речима Тодорове, Балкан због тога није ни
бољи ни гори од остатка света.
Уметност деветнаестовековне Србије, као део културног
идентитета Балкана, формирала се кроз међуоднос бројних
историјских утицаја. Хибридност балканског идентитета
уочљива на портретима властодржаца тог времена јасно све
дочи о друштвено-историјским приликама и никад доврше
ном процесу трансформације Србије у суверену европску
државу. Такође он сведочи о културалном империјализму
који колонизаторска култура Запада генерише пласирањем
својих образаца, деловања и појавности, са циљем одржања
хегемоније и политичке надмоћи центра. Мисао Е. Саида о
одржању статуса кво (у политичком, економском, нацио
налном, културном, религијском, психолошком, интелекту
алном и естетском ступњу развоја малог Другог), која носи
идеју универзализма, као ефекта моћи доминантног центра,
блиска је мисли Светозара Марковића да се Срби стално
врте у једном коловрату. Естетски простор који је заузимао
европски садржај у српском сликарству XIX века, само је
рефлекс орјенталца за самоодржањем у оквиру наметну
тих, хегемоних естетских критеријума западноевропске
империје.

Непознати аутор, 
Милош Обреновић

Никад завршени процес модернизације условио је перма
нентну неодређеност савремене култуне политике, јер се у
нестабином периоду транзиције, са којом се посебно суоча
ва наш национални и културни идентитет, још увек опре
дељујемо између традиционализма и глобалне културе,
притом додатно наглашавајући разлике и контраверзе, а не
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стварајући поље слободне културне флуктурације. Јер, наш
национални идентитет нераздвојив је од поимања културе
Балкана чија је парадигма управо прожимање, преламање
и цивилизацијски контраст. Културна политика данашњи
це требало би да учини видљивим богатство разноликости,
као својеврсног контрапункта у свим областима друштве
но/културне делатности, и да у томе препозна свој најјачи
потенцијал како би на путу транзиције избегла инфериор
ност у препознавању или пак сопствену индиферентност у
произвођењу, презентовању и очувању културног блага.
ЛИТЕРАТУРА:
Деспотовић, Љ. (2008) Српска политичка модерна: Србија у про
цесима политичке модернизације 19. века, Београд: Стилос
Гелнер, Е. (1997) Нације и национализам, Нови Сад: Матица Срп
ска
Хобсбаум, Е. (2011) Измишљање традиције, Београд
Хобсбаум, Е. (1996) Нације и национализам од 1780; програм,
мит, стварност, Београд: Филип Вишњић
Група аутора, Историја српског народа, књига V, том I и II,
(1981), Београд: Српска књижевна задруга
Јовановић, М. (1976) Српско сликарство у доба романтизма
1848-1878, Нови Сад: Матица Српска
Куниберт, Б. (1901) Српски устанак и прва владавина Милоша
Обреновића 1804-1850, Београд: Задужбина Илије М. Коларца
Медаковић, Д. (1971) Путеви српског барока, Београд: Нолит
Медаковић, Д. (1971) Трагом српског барока, Београд: Нолит
Милутиновић, З. (2006) Сусрет на трећем месту: огледи из тео
рије и интерпретације, Београд: Геопоетика
Молнар, А. (1997) Народ, нација, раса, Београд: Београдски круг
Офе, К. (1999) Модерност и држава, Београд: Филип Вишњић
Портрети Обреновића из збирке Народног музеја у Београду,
(2005) каталог изложбе, Музеј рудничко таковског краја, Чачак:
Светлост
Саид, Е. (2002) Култура и империјализам, (превео Растко Јовано
вић), Београд: Беог радски круг
Саид, Е. (2000) Оријентализам, XX век, (превела Дринка Гојко
вић) Београд
Смит, А. Д. (1998) Национални идентитет, Београд
Сорман, Г. (1997) Велика транзиција, Нови Сад: Издавачка књи
жарница Зорана Станојевића

416

ЛИДИЈА ЦВЕТИЋ
Тодорова, М (1999) Имагинарни Балкан, Београд
Todorova, M. (1997) Imagining the Balkans, New York and Oxford
Васић, П. (1974) Одело и оружје, Београд: Универзитет уметно
сти у Београду
Васић, П. (1958) Страни утицаји у српској ношњи, Зборник му
зеја примењених уметности бр. 3-4, Београд: Музеј примењене
уметности
Вујовић, Б. (1986) Уметност обновљене Србије 1791-1848, Бео
град: Просвета

Wебографија:
Гарић, Д. Мода и еманципација у женској визуелној култури Ср
бије и Војводине крајем XIX и почетком XX века, http://www.arte.
rs/sr/umetnici/teoreticari/dragana_garic4758/tekstovi/moda_i_eman
cipacija_u_zenskoj_vizuelnoj_kulturi_srbije_i_vojvodine_krajem_xix
_i_pocetkom_xx_veka-3768/Шуберт Г., Када се Гете срео са Вуком,
Шуберт, Г. Када се Гете срео са Вуком, http://www.sanu.ac.rs/Inici
jative/2009GabrijelaSubert.pdf
Wolf, L. (1994) Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization
on the Mind of the Englightement, Stanford Universitz Press, Stanford
California; dostupno na internetu: http://books.google.rs/books?id
=JHm2c1jg2mAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (при
ступљено 17. 4. 2013) http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/corovic/
istorija/7_11_l.htmlž

Lidija Cvetić

University of Arts in Belgrade, Group for the Theory of Arts and Media,
Belgrade

TRADITION AND TRANSITION/CULTURAL
CONTROVERSY CASE STUDY: PORTRAITS OF KNEZ
MILOŠ OBRENOVIĆ
Abstract
What underlies the controversy of the cultural identity of Serbia which
has been in transition for over two centuries? I have looked for answers
in the unstable, hybrid and dynamic concept of the Balkan identity. The
Balkans, as a specific ethnic and culturological mix, as a place where
noble barbarogeniuses meet with barbarianism, the European Orient,
the melting pot of traditions and global trends, is a specific platform
from which we have observed construction of presentation and mixing
of our attitude to the national identity with the attitude to the culture in
general. Analogy between the 19th century process of modernization
and Serbia today is obvious, both in the steps for building cultural
and national identity and in the latest consequences of the poor social
transformations. The transition from a traditional to a modern society,
modeled after West European paragons, has always neglected at least
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one of the key integrating factors. Hence the uncoordinated social
and cultural policies and poorly directed social emancipation in
general have led to ignorance of or misinterpretation of own culture,
tradition and models, causing long term incompetence for preservation
of cultural (as well as political) independence in these regions. This
text poses some questions related to the deficit of modernity and the
cultural imperialism that has remained in the Balkans as a consequence
of colonial dominance. The marriage of the politics and the esthetics is
analyzed on the example of visual representation of national identity,
through portraits of the ruler – Knez Miloš Obrenović – a clear indication
of the attempt at developing a cultural strategy and defining a unique
national cultural model. Equating the notion of national identity with
political mentality has shown that passive traditional mentality (static
and non-communicative) is an obstacle to forming a modern cultural
identity which is innovative and capable of forming its own perception
of politics. The political transformation of the system, which legged
behind overall social transformation, has brought about an unsustainable
cultural policy (which should be a foundation for the modernization of
state) as well as maintenance of the status quo attitude to the dominant
centre. This is why mere erasure of the colonist identity models and
acceptance of new models were not sufficient to establish own national
and cultural identity. The never-ending process of modernization has
caused permanent indefiniteness of the modern cultural policy, since in
the unstable period of transition we still choose between traditionalism
and global culture, all the while additionally emphasizing the differences
and controversies without creating a field of free cultural fluctuation.
Returning to the Balkans as a cultural paradigm of Serbia, the cultural
policy of today should communicate with the visible wealth of diversity
without contradicting either tradition or transition, in order to avoid the
inferiority in recognition of or indifference for production, presentation
and preservation of its own cultural riches.
Key words: the Balkans/Balkanism, culture, cultural policy, transition,
tradition, cultural identity
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КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ КАО
СВЕТИ РАТНИК-КОЊАНИК
Сажетак: У периоду раног хришћанства јављају се бројне амај
лије, познате као група гностичких амајлија, са приказом светог
јахача - коњаника који крстастим копљем пробада непријатеља.
Овај мотив, најчешће приписиван Соломону који убија женског
демона, касније ће бити повезан и са Христом, светим Ђорђем,
светим Теодором и другим светитељима, а јавља се и на једној
илуминацији која приказује цара Константина Великог у његовој
победи на Милвијском мосту. Може се претпоставити, да је Кон
стантинова представа као светог ратника - царског коњаника,
пре периода иконоклазме била шире распрострањена иако се могу
уочити и извесна одступања у уобичајеној иконографији. Такође,
иако је Константинова улога у прослављању хришћанства и Ча
сног Крста велика, овај симбол је много старији и везује се за ути
цај других, старијих религија и веровања.
Кључне речи: свети јахач, Константин Велики, крст.

Увод1
Рано хришћанство, пре свог утемељења, било је обележе
но бројним хришћанским огранцима који су, у мањој или
већој мери, били у вези са Христом али и другим религи
јама и митовима. Од периода 2. века, када хришћанство на
неки начин постаје институционализовано, а нарочито од
периода 4. века, када уз помоћ цара Константина припад
1 Текст је написан поводом обележавања јубилеја 1700 година од
доношења Миланског едикта. Текст је достављен посредством извршног
уредника, на позив издавача, Завода за проучавање културног развитка. .
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ници добијају и војну силу, бројне хришћанске заједнице су
потиснуте, њихова тајна учења проглашена за јеретизам а
казне су ескалирале.2 Међутим, разна учења су опстала у ви
зуелним представама а бројни мотиви су преузети у оквиру
византијске иконографије. Један од веома интересантних
мотива, свакако је представа коњаника – ратника.
У различитим религијама, представе коњаника са ореолом3
појављују се веома рано и говоре о великој улози овог мо
тива4. Уобичајени приказ састоји се из јахача на коњу који
побеђује зло (змаја, женског демона или змију, повремено са
лављом главом), окруњеног ореолом око главе док у десној
руци држи копље којим пробада непријатеља. Овај мотив
преживео је и у оквиру византијске иконографије, иако се
надовезује на хеленистички период а потом и на тријумфал
ну иконографију римских императора5.

2 Цветковска Оцокољић, В., Ђурић, Ж. и Цветковски, Т. (2013) Слобода,
воља и знање: гностицизам и хришћанство, Религија и толеранција 19,
Нови Сад: Филозофски факултет – Центар за емпиријска истраживања
религије, стр. 91.
3 Представе коњаника које прате исти шематски стил, али без крстастог
копља и ореола, проналазе се у мотивима трачких коњаника из 3. века
на простору Македоније. Higgins, S. Riding into late antiquity: a Thracian
rider relief from Golemo Gradiste, Konjuh, in: Nis & Byzantium XI, ed. Ra
kocija M. (2013) Niš: Niški kulturni centar, pp. 173-187.
4 Баџ (Badž) наводи репродукцију једне од калцедонских купа из Британ
ског музеја (No. 119 919) које се у облику печата јављају у време пада
Асирског царства, после разарања Ниниве (612. године п.н.е.). На њој
је приказан коњаник у борби са неком животињом а на основу иконо
графског мотива он сматра да би могла послужити као основа за каснију
легенду о светом Ђорђу и аждаји, на пример али и за легенде о другим
светитељима. Badž, E. V. 1988. Amajlije i talismani (prev. Dragan Jović i
Borislav Stanić). Beograd: samostalno izdanje Borislav Stanić, Dragan Jović,
Zorica Milivojević i Dobrosav Stanić, str. 131. Такође, Спир (Spier) аргу
ментује да је приказ женског демона под називом Gello ког најчешће
пробада коњаник, највероватније вавилонског порекла. Spier, J. (1993)
Medieval Byzantine magical amulets and their tradition, Journal of the War
burg and Courtauld Institutes 65, London: The Warburg Institute, University
of London, p. 34.
5 На Константиновом славолуку, подигнутом у част његове победе код
Милвијског моста, може се уочити изнад фриза који приказује чувену
битку, рондо у коме је приказан Хадријан у лову на лава, у иконограф
ском стилу светог јахача. Van Dam, R. (2011) Remembering Constantine at
the Milvian Bridge, Cambridge: Cambridge University Press, p. 126.
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Мотив светог коњаника-ратника:
хришћанска иконографија
Мотив светог јахача6, најчешће се јавља у периоду раног
хришћанства, на тзв. гностичким7 амајлијама (група јудеохришћанских амајлија). На њима је приказан мудри цар Со
ломон како побеђује злог демона у женском обличју. Приказ
најчешће прате старозаветне инскрипције у вези са Псал
мом 91,1: „Који живе у заклону вишњега”.8 Иако се, већ рана
хришћанска црква противила практиковању паганских об
реда и обичаја, највећи број записа о паганским амајлијама
дошао је управо кроз списе хришћанских аутора. С обзиром
на то да је употреба амајлија као заштите од демона очи
гледно била врло распрострањена не само међу обичним на
родом, већ и међу свештенством, у 36. канону Лаодикејског
сабора (Фригија) крајем 4. века забрањује се свештеници
ма да се баве магијом, астрологијом и враџбинама. Готово
у исто време Апостолским указима је забрањено покршта
вање оних који израђују амајлије а тзв. Геласијска уредба,
забрањивала је и ношење филактерија.9 С обзиром на то да
су упоредо са бројним народним веровањима и хришћанска
житија попримила необичне и фантастичне облике, Геласије
6 О мотиву светог јахача детаљније види у: Цветковска Оцокољић, В. и
Цветковски, Т. (2013) Иконографски мотив светог јахача: порекло и раз
вој, Витешка култура 2, Београд: Велики приорат Витезова Темплара
Србије, стр. 163-187.
7 Гностичко учење је синкретичко учење, састављено од источњачких и
грчких сродних религија и митова са хришћанским елементима. Свети
списи гностичких секти писани су на грчком, јеврејском, арамејском,
сиријском, коптском, латинском, староперсијском, старотурском, кине
ском и старословенском језику. Најстарији податак о гностицима потиче
из средине 1. века а сматра се да почиње са Симоном Магом из Гите у
Самарији.  Марковић, М. 2001. Студије о религији антике. Београд: Ја
сен, стр. 92.
8 Долс (Dols) наводи да је присутност демонологије у раним византиј
ским списима (4. век) добар разлог да се верује да су ова веровања била
распрострањена у Римском царству и да су хришћански свештеници би
ли познати као лекари али и као егзорцисти. Dols, M. Insanity in Byzan
tine and Islamic Medicine, in: Dumbarton Oaks Papers No. 38, ed. Talbot,
A. (1984) Washington, D.C.: Harvard University Press, pp. 144-145. Демон
на појединим амајлијама поприма обличје антропоморфног бића, лава,
дивље змијолике звери или женске фигуре са дугом косом док свети ја
хач изгледа (готово) увек исто. Коњаник је приказан увек на коњу који
се пропиње, држи у руци крстасто копље којим пробада демона, његов
плашт се вијори а око главе му је ореол. Види у: Bohak, G. (2008) Ancient
Jewish Magic: A History, Cambridge: Cambridge University Press; Vikan,
G. Art, Medicine and Magic in Early Byzantium, in: Dumbarton Oaks Pa
pers 38, ed. Talbot, A. (1984) Washington, D.C.: Harvard University Press,
pp. 65-86; Spier, J. нав. дело.
9 Walker, C. (2003) The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Alder
shot: Ashgate, p. 33.
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је на Римском сабору 494. године забранио као апокрифно
једно житије светог Ђорђа и житије Кирика и Улите.10
Вокер (Walker) наводи да је хришћанска идеја о ратнику
светитељу, односно miles Christi или miles Dei, припадника
militatia Christi или caelestis militia, проистекла из новоза
ветних списа, нарочито светог апостола Павла (Еф. 6,1017), односно као позив на узимање свеоружја Божијег.
Исти аутор наводи да је мотив коњаника преузет из анти
ке и копиран у оквиру хришћанске иконографије али према
појединим тврдњама, он се доводи у везу и са египатским
култом посвећеном богу Хорусу који убија Сета. Према ње
говим тврдњама, војничка униформа у византијској уметно
сти промењена је у стилу али њени елементи, позајмљени
из антике остали су исти: кламус (chlamys), оклоп, кратка
туника, бројно оружје, копље, мач, лук и стреле, и штит.
Ипак, у почетку, античке војне фигуре нису толико кори
шћене као модели за свете ратнике; они су приказивани у
дворској одећи као и други мученици. Касније, нарочито на
кон иконоклазме, у околностима „ренесансе” Византија се
окреће и копира античке моделе за приказивање светих рат
ника. Крунисање победника у битци или у арени, без обзира
на то да ли то чини крилато божанство или људска фигура,
представљало је другу популарну тему у античкој уметно
сти која се такође јавља, касније, у Византији.11 Гротовски
(Grotowski) наводи да се најстарија већа група светитеља са
војним атрибутима датира у 6. и 7. век.12 Ипак, хришћанска
представа војника у религијском контексту јавља се још у 3.,
а извесније у 4. веку са преузетим, старијим иконографским
моделом коњаника са крстастим копљем који пробада демо
на. Гротовски13 наводи да је највероватнија веза гностичких
амајлија са хришћанством у томе што многе амајлије ове
врсте подразумевају крст као оружје али, понекад, и приказ
Христа (или, евентуално, крста) који се налази на полеђини
са инскрипцијама на грчком језику. Баџ14, на пример, наво
ди групу сиријских амајлија (које се налазе у Британском
музеју, MS, Orient., No. 6673) на којима се појављује иконо
графски мотив светог јахача а приказани су различити ста
розаветни пророци, анђели и светитељи. Христ – коњаник
10 Novaković, S. (1880) Legenda o svetom Đurđu u staroj srpsko-slovenskoj i u
narodnoj usmenoj literaturi, u: Starine XII, Zagreb: JAZU, str. 130.
11 Walker, C. нав. дело, стр. 22-31.
12 Grotowski, P. (2009) Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and
Innovation in Byzantine Iconography (843-1261) (trans. Richard Brzezin
ski), Leiden: Brill, pp. 74-76.
13 Исто, стр. 76.
14 Badž, E. V. нав. дело, стр. 262-280.
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као победник над смрћу, појављује се у ранохришћанској
уметности већ у 3. веку на фрескама римских катакомби.
Оружје, односно крстасто копље, које се у раном хришћан
ству појављивало на разним амајлијама, касније ће постати
уобичајен иконографски мотив хришћанских ратника. Та
кође, сȃм мотив крста (нарочито Истинитог, Часног Крста)
у хришћанству, постаје нарочито важан у контексту живо
та и дела Константина Великог. Крст је виђен као симбол
војног тријумфа и победе15 која је била осигурана тиме што
су га војници носили на штитовима у биткама. Такође, знак
(знамен) примљен од хришћанског бога, који је навео Кон
стантина да поверује у њега, представља један вид примања
божанске мудрости и поруке која је била уобичајена у Соло
моновим старозаветним причама. Вокер16 наводи да је Со
ломонов17 култ био изразито снажан и међу Јеврејима и ме
ђу хришћанима а да се извориште може пронаћи у Старом
завету (1 Цар. 5,12) где је Соломон од Бога примио мудрост,
а то је по народном предању подразумевало и познавање ис
цељења и власт над демонима. На сличан начин, Константи
ново примање божанске мудрости, знамена и власти над зе
маљским и демонским силама, допринело је његовој победи
и утемељењу и прослављању хришћанства.
Прихватање поруке у сну надовезује се такође на ранија ве
ровања. На пример, ходочасници су у храмовима практико
вали уобичајени пагански обред incubatio који је подразу
мевао да особа која се моли (која је оболела или се моли
за оболелог) преспава (или бди) у храму и током ноћи, у
сну или визији, кроз посету божанстава доживи исцељење.
„Након буђења, ходочасник је најчешће био излечен од своје
болести; у знак захвалности он би остављао за собом ex-voto
дарове и давао завет о свом исцељењу у виду инскрипција
постављених на стели”.18
15 О раним изворима који помињу овај догађај, детаљније види у: Holbert,
M. K. Relics and Reliquaries of the True Cross, in: Art and Architecture of
Late Mediev al Pilgrimage in Northern Europe and the British Isles, eds.
Blick, S. and Tekippe, R. (2005) Leiden-Boston: Brill, pp. 337-340.
16 Walker, C. нав. дело, p. 34.
17 Поред Соломона и Христос је често поистовећиван са мотивом светог
јахача који пробада женску демонску фигуру. У апокрифном Соломоно
вом завету Христос се такође појављује као владар над демонима, иако
се сматра да је део рукописа унесен накнадно. Mc Cown, C. (1922) The
Testament of Solomon, Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, p. 50.
18 Greenfield, R. Drawn to the Blazing Beacon: Visitors and Pilgrims to the Li
ving Holy Man and the Case of Lazaros of Mount Galesion, in: Dumbarton
Oaks Papers 56, ed. Talbot, A. (2002) Washington, D.C.: Harvard Univer
sity Press, p. 242. Детаљније о ходочашћу раних хришћана у: Цветков
ска Оцокољић, В. и Цветковски, Т. (2010) Ходочашће раних хришћана
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Преузимање паганских религијских и апотропејских сим
бола у хришћанској иконографији, као што је речено, поте
кло је на известан начин од Константина Великог, односно,
према запису Лактанција уочи битке код Милвијског моста,
када обележава штитове својих војника небеским знаменом
Бога. Иако није прецизно утврђено који је то знак, уобичаје
но се, према сачуваним изворима, сматра да је то христограм
Chi-Ro. Ипак, Гротовски19 наводи да христограм на штито
вима није преживео иконоклазму, већ га је заменио крст. Та
кође, ни крстасто копље (crux hastata) које је наглашавало
симболичку димензију оружја није преживело, након иконо
клазме, у оквиру византијске царске уметности, већ се задр
жало само у појединим провинцијским крајевима. Гротов
ски, такође, наводи пример Теодоровог псалтира (Theodore
Psalter, Brit. Add. 19352, fol. 75r) где стреле, као симбол зла,
нападају Константина Великог који држи крстасто копље.20
Симбол, највероватније крста, на небу са поруком „Hoc sig
no victor eris“ (Овим знаком побеђуј) највероватније је под
стакао стварање лабарума -  позлаћеног копља са пречком
која је носила квадратну заставу са царским портретом из
над којег се налазио монограм састављен од укрштена прва
два слова Христовог имена, исписана грчким алфабетом.
У контексту хришћанске симболике, Димитрова21 наглаша
ва и улогу представљања животиња, односно коња у овом
случају. Она наводи да је коњ у текстовима светих отаца 2. и
3. века представљен као симбол људског обличја Христа док
је коњаник представљао његову божанску природу. Она се
позива на текстове Хиполита и Иринеја који указују на то да
се Христос појавио као коњаник, сједињујући на тај начин
краљевско достојанство, божанску димензију и победнич
ку улогу његове спасоносне мисије. Према Хиполиту, он је
представљен верницима као динамичан јахач који у галопу
јури за палима у греху и подиже многе. Према Иринеју, који
се позива на светог Јована Богослова, коњаник на белом ко
њу из Откривења поистовећен је са оваплоћеним Христом
који тријумфално јаше са Јеванђељем спасења: „И видјех
небо отворено, и гле, коњ бијели, и Онај који сједи на ње

у Свету земљу: паралеле са савременим ходочасником, Религија и то
леранција 14, Нови Сад: Филозофски факултет – Центар за емпиријска
истраживања религије, стр. 225-239.
19 Grotowski, P. нав. дело, стр. 244.
20 Исто, стр. 244.
21 Dimitrova, E. Riders on the storm dramatic ride of the ‘Vinica cavalier’,
in: Nis & Byzantium XI, ed. Rakocija, M. (2013) Niš: Niški kulturni centar,
p. 154.
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му зове се Вјерни и Истинити, и по правди суди и ратује”
(Откр. 19,11).

Константин Велики и мотив светог јахача:
упоредна анализа
У 9. веку, јављају се учесталије представе цара Константина
у византијској уметности. Ипак, познато је да је Констан
тиново чудесно преобраћење и крштење било приказано на
мозаицима нартекса цариградске цркве Светог Полиевкта
(око 525) а илустрација са истом темом јавља се у рукопи
су са хомилијама светог Григорија Назијанског (Parisinus gr.
510, fol. 440) рађеном за цара Василија Првог око 880. годи
не. Константинова улога била је нарочито велика у откри
ћу и прослављању Часног Крста.22 Марковић23 наводи да је
недовољно истражен култ светог Константина у контексту
натписа у акронимској форми поред представа голготског
крста, које се, највероватније, јављају најпре у византијској
нумизматици почетком 8. века. Они су истицали победнич
ки карактер голготског крста и Христов тријумф над смрћу
а пратио их је натпис IC HC NI KA. У зидном сликарству
остале су најраније сачуване фреске из периода 9. века, чија
се програмска решења у оквиру цркве могу довести у везу
са профилактичком, апотропејском снагом крста што указу
је на то да се магијска снага паганског веровања задржала и
опстала у оквиру хришћанске иконографије.
Упоредном анализом две представе светог јахача: прве (сли
ка 1) на којој је највероватније представљен Соломон и дру
ге (слика 2) на којој је представљен Константин Велики,
могуће је приметити и евентуално, претпоставити извесна
одступања и донекле другачија тумачења овог мотива.

22 Марковић, М. Средњовековне представе крстова са криптограмима који
се односе на светог цара Константина Великог, in: Nis & Byzantium XI,
ed. Rakocija, M. (2013) Niš: Niški kulturni centar, pp. 124-125.
23 Исто, стр. 128-130.
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Слика 1. Бронзана амајлија са ликом Светог јахача (лице),
пронађена у Сирији24

Слика 2. Сан Константина Великог (детаљ), Parisinus gr. 510,
fol. 44025
На приказаним репродукцијама могуће је уочити истоветан
иконографски мотив. Приказан је свети јахач на белом коњу
који се пропиње. На слици 2. јахач на глави има круну која
се највероватније сада појављује у контексту тријумфалне
победе и владавине Константина Великог. Крстасто копље,
које се појављује на слици 1 и које уобичајено прати пред
ставу светог јахача не проналази се на слици 2. Уместо крста
на крају копља, знак крста се појављује у кругу (клипеусу)
24 Амајлија приказује мешавину паганских и хришћанских симбола. На
лицу амајлије је приказан јахач на коњу, са ореолом око главе, који про
бада лава са људским, односно женским лицем, док анђео са ореолом
благосиља јахача подигнутим крилом. Унутар амајлије су инскрипције:
„Један Бог који побеђује зло” а у оквиру маргина је парафраза на Псалм
91,1: „Који живе у заклону вишњега”. Преузето из: Библиотека Мичи
генског универзитета [Special Collections Library, University of Michigan
Library, Ann Arbor] (прегледано 5. 5. 2009). Доступно на: http://www.lib.
umich.edu/traditions-magic-late-antiquity/def1.display.html
25 Детаљ са илуминације из рукописа са хомилијама светог Григорија
Назијанског (Parisinus gr. 510, fol. 440), Француска национална библи
отека. Константинов сан о победи код Милвијског моста (прегледано
10.9.2013). Доступно на: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
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као знамен на небу, и у висини тела где би се налазио на
копљу када би његова десна рука била подигнута у замаху.
У златном крсту се налазе слова исписана у облику крип
тограма (Εν τούτῳ Νίκα) у контексту Христове тријумфалне
улоге. Марковић26 сматра да је, иако је илуминација наста
ла на основу Јевсевијевог историјског приказа догађаја код
Милвијског моста, сам изглед крста укључујући и распоред
наведених речи на њему, највероватније био надахнут нај
познатијом представом цареве визије из цариградске цркве
Светог Полиевкта. Такође, уобичајено, дијагонално поста
вљено копље, на слици 2 је у готово вертикалном положају
а универзално зло, најчешће приказано као женски демон
у различитим обличјима, сада је повезано са војском цара
Максенција за ког се помиње у старим изворима да се бавио
разним враџбинама како би омео Константинову победу. За
право, Максенцију, у контексту паганских веровања, проре
чено је да се примири у Риму и да ће победити. Међутим,
у Сибилским пророчанствима, октобра 312. године било је
проречено да ће истог дана непријатељ Рима пропасти. На
основу овог пророчанства, верујући у победу над Констан
тином, Максенције је решио да са трупама изађе изван Рима
и нападне га у близини Милвијског моста. У циљу бржег
преласка реке Тибар са бројним трупама, он је направио још
један дрвени понтонски мост, који ће, између осталог, убрза
ти пропаст његове војске која ће великим делом потонути.27
Димитрова28 наводи да је представа коњаника ратника у ра
ном хришћанству уобичајено означавала соларни симбол
наслањајући се на прехришћански тријумфални смисао.
Тако је коњаник доносилац победничке, позитивне сунчеве
енергије, божанског просветљења и медијатор између ста
тичке хоризонталне линије земље и динамичке вертикале
небеских висина. Кинетичка структура представе је исказа
на у покрету коња, јахача и положају копља чинећи на тај
начин дијагоналу која као ликовни, композицијски елемент
додатно доприноси динамичности сцене (слика 1). Иако је
на слици 2 копље у руци Константина Великог у готово хо
ризонталном положају, дијагонала која даје динамичност
сцени огледа се у приказаном положају Милвијског моста.
Сцени доприносе и копља која лете кроз ваздух ка неприја
тељским војницима који бежећи упадају у реку Тибар.

26 Марковић, М. нав. дело, стр. 132.
27 Silver, S. (2013) Footprints in parchment: Rome Versus Christianity 30313. AD, Bloomington: AuthorHouse, p. 519.
28 Dimitrova, E. нав. дело, стр. 155.
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Може се закључити да су основни композициони елементи
задржани: јахач, ореол, коњ који се пропиње, крст, копље и
непријатељ. Милвијски мост, круна на глави Константина и
непријатељска војска указују на историјски догађај и на тај
начин одступају он универзалног, архетипског мотива све
тог јахача. Крст у кругу, који указује на божанску помоћ и
знамен на небу, такође има значење непобедивог сунца што
указује на то да је соларни култ остао сачуван и у оквиру
Константинове иконографије. Измештање крста са копља на
небо, указује на успостављање нове, од Бога дате, религије,
односно хришћанства.

Закључак
Амајлије о којима је реч у раду, припадају периоду раног
хришћанства када су постојали разни хришћански огранци
и када је утицај других религија био још увек врло снажан.
У периоду када хришћанство постаје институционализова
но вршени су разни покушаји како би се једна, истинита ре
лигија са сопственом иконографијом успоставила и одржа
ла. Наведене уредбе и прописи говоре о томе колико је био
снажан утицај различитих веровања у оквиру ране Цркве а
нарочито међу народом. Веровање у различите врсте исце
љења духовних и телесних путем амајлија и слика које је
често имало апотропејске и профилактичке одлике задржа
ло се и у оквиру византијске иконографије.
Мотив светог јахача, коњаника окруњеног ореолом који
крстастим копљем пробада и убија архетипско зло, демона
у женском обличју или неком другом приказу, пренео се и у
оквиру иконографије Константина Великог, као што је већ,
раније преношен на тријумфалну иконографију римских
императора. На илуминацији (Parisinus gr. 510, fol. 440) која
се састоји из две сцене: прве која приказује Константинов
сан (што указује на везу са поменутим паганским обредом
incubatio) и друге, у доњем делу, која приказује битку код
Милвијског моста и Константинову победу, уочава се ико
нографски мотив светог јахача који се смешта у одређен
историјски оквир.
Оружје, односно крстасто копље, које се у раном хришћан
ству појављивало на разним амајлијама, касније ће постати
уобичајен иконографски мотив хришћанских ратника. Тако
ђе, сȃм мотив крста (нарочито Истинитог, Часног Крста) у
хришћанству, постаје нарочито важан у контексту живота и
дела Константина Великог. Крст је виђен као симбол вој
ног тријумфа и победе. Такође, криптограм који се налази
у оквиру крста, небеског знамена, говори о утицају верова
ња у његово апотропејско својство. Сам крст, такође је до
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савременог доба опстао као нека врста амајлије, што је био
током читаве историје хришћанства.
Коњаник који у галопу јури и божијом вољом побеђује архе
типско зло опстао је током хришћанске иконографије. Овај
мотив остао је најприсутнији у иконографији светог Ђорђа
који крстастим копљем убија аждају. Међутим, илуминаци
ја из периода 9. века о којој је било речи, указује на то да је
цар Константин Велики такође задрао својства Христа-по
бедника над смрћу, али и цара земаљског који попут цара
небеског побеђује непријатеље и прославља крст односно
хришћанство.
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CONSTANTINE THE GREAT AS A HOLY RIDER - 
WARRIOR
Abstract
In the early Christianity there were many amulets, known as a group of
Gnostic amulets, depicting a holy rider-warrior holding a cross-tipped
spear piercing the enemy. This motif was usually attributed to Solomon
who killed a female demon, but was later associated with Christ, St.
George, St. Theodore and other saints. There is also the amulet that
shows Emperor Constantine the Great in his victory at Milvian Bridge
(Parisinus gr. 510, fol. 440). It can be assumed that the image of
Constantine as a holy warrior of the imperial cavalry, before the period
of iconoclasm, was even more widespread. However, some variations
can be observed in the usual iconography. Also, although Constantine’s
role in the spread of Christianity and the celebration of the Holy Cross
is huge, this symbol is much older and related to the influence of other,
older religions and beliefs.
Key words: Holy Rider, Constantine the Great, Cross

Миле В. Пајић, Улаз у манастир Хиландар,
српска царска лавра, Света гора Атос
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СТЕФАН НЕМАЊА И 
БУЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ 
СВЕСТИ У СРБА
Сажетак: У периоду стварања прве српске краљевине, улога Сте
фана Немање као великог жупана, огледала се у балансирању из
међу две велике силе, односно Истока и Запада где је Србија по
кушавала да развије и задржи национални идентитет. Сачувана
хагиографска дела, иако схематизована и писана у сврху величања
Немање и његових потомака, ипак изражавају један историјски и
културолошки контекст ране Србије, нарочито од тренутка ка
да постаје краљевина. У најранијим сачуваним делима везаним за
живот и култ Стефана Немање, најјасније се може сагледати
улога очувања српског идентитета и традиције. Основна обележ
ја српске културе, између осталог, била су везана за језик и слику.
Кључне речи: Стефан Немања, Србија, језик, слика.

Увод1
Прва српска држава – краљевина2, настаје у периоду када се
увелико боре Источна и Западна црква за превласт. Балан
сирајући између ове две велике силе, Србија је покушава
1 Текст је написан поводом обележавања 900 година од рођења великог
жупана Стефана Немање – Светог Симеона Мироточивог и поводом 815
година од подизања манастира Хиландара српске царске лавре, чији је
ктитор, заједно са Светим Савом, Свети Симеон Мироточиви. Текст је
достављен посредством извршног уредника, на позив издавача, Завода
за проучавање културног развитка, .
2 Деретић наводи да су српски летописци позног средњег века рачунали
словенску историју од Ћирила и Методија а српску од Стефана Нема
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ла да оствари своју територијалну и црквену самосталност.
Када се 1054. године одвајају римска и католичка хришћан
ска црква, што је свакако био догађај како ће се и касније
показати, од светског значаја, српске земље су већ биле по
дељене на јурисдикцију католичке и православне архиепи
скопије.3 Мисионарска делатност католичке али подједнако
и православне цркве је слабила међу Србима, али су уједно
јачали моћ и утицај цариградског патријарха и римског па
пе.4 Међутим, током наредних деценија јачаће утицај пра
вославне вероисповести као и византијски утицај и вазални
однос Србије према њој. Стефан Немања, последњи у низу
рашких великих жупана и родоначелник династије владара
Немањића5 уживаће подршку Византије али ће његова ко
лебљива политика између Истока и Запада, као и борба за
самосталност и ослобађање из вазалног односа према Ви
зантији, бити једна од главних одредница његове владави
не.6 Ипак, он је утро пут стварању краљевине Србије (1217)
и аутокефалне цркве (1219) што ће захтевати и једну специ
фичну иконографију како у житијском виђењу, писаних од
стране његових синова, тако и у црквеној визуелној иконо
графији. Тако се и у књижевности и у уметности образује
специфична идеологија Немањића.

Велики жупан - Стефан Немања
У 11. и 12. веку титула српских владара гласила је велики
жупан (велии жоупань) и била је превођена грчким терми
нима άρχιζουπάνος, μεγαζουπάνος, μεγάλος ζουπάνος, као и
латинским megaiupanus, magnus iupanus. Порекло води од
титуле жупана, познате од 8. века и употребљаване на широ
ком словенском простору. Жупан (жоупань, грчки ζουπάνος,
латински iopan, supannus, iuppanus) је био назив за најста
рије представнике власти код Срба. Шаркић7 наводи, на
основу Немањине повеље Хиландару да се титула великог
ње и Светог Саве. Деретић, Ј. (2011) Културна историја Срба, Београд:
Evro-Giunti, стр. 69.
3 Подела је извршена већ приликом оснивања Охридске архиепископије
1018. године када је западна граница њене надлежности представљала
уствари границу између католичке и православне цркве. Благојевић, М.
(1989) Србија у доба Немањића: од кнежевине до царства 1168-1371,
Београд: ТРЗ Вајат - ИРО Београд, стр. 22-23.
4 Исто, стр. 23.
5 Деретић, Ј. нав. дело, стр. 70.
6 Византијска војна посада се налазила у срцу Рашке све до 1127. године
а византијски цар је постављао и смењивао велике жупане. Деретић, Ј.
нав. дело, стр. 61.
7 Шаркић, С. (2012) Владарске титуле у средњовековној Србији, у: Збор
ник радова правног факултета, вол. 46, бр. 2, Нови Сад, стр. 25.
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жупана повезује са Немањиним прародитељима и српском
земљом. Као што је Бог поставио Грке за цареве, а Угре за
краљеве, тако је његове претке поставио за велике жупа
не. Такође, аутор као потврду наводи и последњи лист Хи
ландарске повеље (1198) на коме се налази печат са грчким
текстом чији превод гласи: Печат великог жупана Стефана
Немање.8
Стефан Немања, најмлађи син жупана Завиде, био је велики
државник али и зачетник будуће светородне лозе Немањића.
Рођен је у Рибници (данашњој Подгорици), око 1113. годи
не, где је крштен по католичком црквеном обреду с обзиром
на то да тада није било у месту православних свештени
ка. Благојевић9 наводи да је повратком Завидине породице
у Рас, Немања крштен поново по православном обреду у
Цркви светог Петра и Павла, иако се углавном сматра да је
то заправо била нека врста обреда миропомазања.
Иако је Стефан Немања, у складу са средњовековном књи
жевношћу, представљан као велики државник и светитељ, у
делима византијских књижевника тог доба он је разнолико
описиван. Тако, у описима личности Стефана Немање, који
је свакако задавао велике муке Византији, Никита Хонијат
наводи да је Стефан Немања био необично дрзак и зао човек
који је мешање у туђе послове сматрао мудрошћу. Поводом
Немањиног пораза од стране византијске војске, односно
цара Манојла, Никита Хонијат је записао: „Кад је видео да
га цар гони, показао се на бојном пољу, али закратко, а онда
се сакрио у пећину на планини и камењем затрпао улаз. На
крају је његов понос скршен и он се ничице простро пред
Манојловим ногама. Лежећи тако опружен, велики у вели
чини, молио је да га не ударе на велике муке; стрепео је од
помисли да више неће остати владар Срба и да ће се поли
тичка моћ дати онима који су способнији да владају, онима
које је он збацио да би сам владао”10.
Након овог пораза, Немања је враћен на свој ранији положај
великог жупана у Рашкој11, али је пре тога, 1172, морао са ца
рем да оде у Цариград и учествује у његовом тријумфалном
уласку у град као поражени варварин кога је народ вређао и
подсмевао му се. Оболенски, међутим наводи и једно друго
тумачење лика Стефана Немање које је остало сачувано у
8 Исто, стр. 27.
9 Благојевић, М. нав. дело, стр. 39.
10 Оболенски, Д. (1991) Шест византијских портрета. Београд: Просве
та, стр. 121.
11 Немања је остао веран поданик царев све до Манојлове смрти 1180. го
дине, када предстаје да признаје византијску власт. Исто, стр. 123.
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беседи солунског митрополита Евстатија упућеној 1174. ца
ру Манојлу, који је с дивљењем говорио о Немањином стасу
и држању и описао како је српски владар с извесним задо
вољством разгледао, у царском двору у Влахерни, слике на
којима су биле приказане разне етапе његове побуне и где је
испод његовог лика писало његово име.12

Стефан Немања: рана српска
књижевност и задужбине
Први текстови Немањића јављају се у вези са подизањем
манастира Хиландара. Најстарији сачувани Хиландарски
типик је препис из 13. века. Сматра се да сам типик није
преводио са грчког језика само Свети Сава, већ су га најве
роватније састављала најмање два лица. Као рани споменик
писан на српскословенском језику он садржи најважније
опште српске народне иновације. У поглављима за које се
претпоставља да их је Сава преводио, испољава се поред
књижевног, и чист српски народни језик, каквим је говорио
Свети Сава, а писаца с таквим језиком неће бити задуго у
нашој култури. Само два Савина дела писана су чистим срп
скословенским језиком: Житије светог Симеона и Служба
светом Симеону. Остала, пак, дела, Хиландарска оснивачка
повеља, сва три типика и Писмо игуману Спиридону писана
су језиком нехомогеног састава у коме има, поред српско
словенске основе доста народних елемената који на махове
бивају и преовлађујући. Од Светог Саве, и поред постоја
ња раније писмености, заправо почиње диглосија у српској
писмeности. У Савиним централним списима – типицима,
као што је и очекивано, црквени језик преовлађује, али у
њима ипак има делова или елемената народног језика, који
представљају немалу количину због дужине ових текстова.13
Хиландарска повеља Симеона Немање у којој је изражена
идеја о легитимитету владарске власти уједно је текст у ко
ме Срби први пут говоре о себи самима и о српском иден
титету: „Стога по многој својој и неизмерној милости и чо
векољубљу дарова нашим прадедовима и нашим дедовима
да владају овом земљом српском, и Бог свакојако управља
ше на боље људима, не хотећи човечије погибли, и постави
ме великога жупана, нареченога у светом крштењу Стефана
Немању“.14
12 Исто, стр. 122.
13 Савић, В. (2013) Богослужбена лексика у српским типицима од XII до
XIV века, (докторска дисертација), Нови Сад: Филозофски факултет
(посећено 10.08.2013). Доступно на: http://www.uns.ac.rs/sr/doktorske/
viktorSavic/disertacija.pdf
14 Благојевић, М. нав. дело, стр. 56.
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Такође, прва књижевна дела настају у служби стварања и
ширења Немањиног култа као светитеља: Служба и житије
светог Симеона (Свети Сава) и Житије Св. Симеона (Сте
фан Првовенчани).15 Деретић наводи речи Савиног биогра
фа Теодосија где се можда најјасније говори о култу Саве и
Немање: „(...) Јављаху се и пред пуковима српских скиптара
Божји анђели у виду лика, њихова на помоћ у биткама, тако
да су многи од војника говорили: ‘Видесмо светог Симеона
и светог Саву пред њима у пуку како језде на коњима, и то
једнога у смерности иночкога осијања, а другога украшена
у светле светитељске одоре’ ”.16 Поред Растка Немањића, на
следник Стефана Немање, Стефан Првовенчани (1195-1227)
оставља у наслеђе Житије светог Симеона (1216) којим он,
између осталог, поставља основу минејског или синаксар
ског оригиналног житија у српској средњовековној књижев
ности са свим елементима типичним за овај хагиографски
жанр: пролог, биографски садржај, похвалу и чуда.17 Лазић18
наводи први тропар пете песме Савине Службе светом Си
меону: „Као многоплодна лоза, грозд процвета, оче Симео
не, што добродетељима божанственим покајања вино изли
ва, што маглу страсти од душа наших одгони, и срца верних
весели“. Ипак, што се тиче природе извора, они су претежно
хагиографски, намењени прослављању дела Светог Саве и
његовог оца светог Симеона. Историјска тачност и обим
ност иако нису занемарљиви нису били главни циљ19.
Немањина све већа приврженост источном хришћанству ви
ди се и по манастирима које је основао по Рашкој. Два нај
ранија манастира су у Топлици (манастир посвећен светом
Николи и манастир посвећен Богородици), у источном делу
земље, трећи, односно Ђурђеви ступови, саграђен је 117071. године на брду недалеко од Раса. Немања је убрзо потом
постао велики жупан и саградио је четврти манастир, назван
Студеница по речици Студеници, који је био круна његовог
дела. Када је започео још једну битку против Византије, Не
мања се, по обичајима свог времена, заветовао Христу да
ће саградити храм пречисте и пренепорочне матере његове
добротворке и да ће ту испунити завете своје. Студеница
је поред своје необичне лепоте, убрзо стекла и велики углед
јер ће у њој касније почивати „часне мошти српског светите
ља и заштитника српске државе светога Симеона – Стефана
15 Деретић, Ј. нав. дело, стр. 81.
16 Исто, стр. 83.
17 Лазић, М. (1994) Православна естетика Стефана Првовенчаног, При
зрен: Епархија рашкопризренска, стр. 9.
18 Исто, стр. 10.
19 Оболенски, Д. нав. дело, стр. 126.
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Немање” те је због тога названа и великом лавром светог
Симеона.20 Студеница је поврх свега постала узор за велике
краљевске задужбине које су битно допринеле блиској са
радњи цркве и државе, тако карактеристичној за средњове
ковну Србију.21
Студеница је живописана после Немањине смрти, старањем
Светог Саве (1208-09). Натписи на фрескама су на словен
ском језику а национална оријентација се огледа и у сликама
из српске историје која, представљајући портрете Немањи
них синова, Вукана и Стефана, затим Светог Саве и прено
шење моштију светог Симеона, који чине почетак иконогра
фије Немањића где је и ауторитет Студенице као маузолеја
првог српског светитеља, постаје врло велики узор за остале
српске краљеве током 13. века.22 Милићевић23, наводи да је
најлепша од свих његових задужбина управо Студеница ко
ју је подигао у част Богородици „и наменио је за свој укоп,
за вечиту кућу костима својим” (...) Сам правоверан научио
је и друге правој вери; цркве је осветио, намастире саздао;
светитеље слатко слушао, свештенике поштовао, а према
духовницима био смеран и љубазан“24. Византијски слика
ри, највероватније из Цариграда, радили су по упутствима
Растка Немањића, будућег првог српског архиепископа и
потом Светог Саве, који је током живота имао прилике да
сусреће најпознатије византијске уметнике као и њихово
стваралаштво. Друга двојица синова, Вукан и Стефан, били
су ктитори фресака у очевој задужбини.25
Немања се замонашио марта 1196, после тридесет шест го
дина владавине и одрекао се престола у корист другог сина
познатог као Стефан Првовенчани. О чину његовог мона
шења Милићевић наводи следеће: „(...) рече владици Кали
нику: Е сад доврши и ти оно што ти Господ заповеда, и што
ја желим. Светитељ, певајући црквене песме, узе ножице,
постриже га, и нададе му име Симеун Монах, 25 Марта, на
Благовести 1196, после читавога низа година његова влада
ња (...) И жена његова Ана, бивша госпођа све српске земље,
покалуђери се тај исти дан, и доби име Анастасија”.26

20 Благојевић, М. нав. дело, стр. 50-51.
21 Исто. стр. 126.
22 Деретић, Ј. нав. дело, стр. 79.
23 Милићевић, М. (1913) Стефан Немања и Свети Сава, Београд: Држав
на штампарија Краљевине Србије.
24 Исто, стр. 13.
25 Благојевић, М. 1989, нав. дело, стр. 40.
26 Милићевић, М. нав. дело, стр. 27.
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Стефан, сада монах Симеон, најпре је ступио у братство
своје задужбине Студенице да би после осамнаест месеци27
кренуо на пут у Свету Гору. Симеон Немања умире у Хи
ландару 13. фебруара 1199. године када је имао осамдесет
и шест година. Из Савиног описа опела које је служено по
смрти његовог оца може се видети космополитски карактер
Свете Горе крајем дванаестог века: у богослужењу су пева
ли грчки, грузијски, руски, бугарски и српски калуђери28. У
Хиландарској повељи Симеона Немање огледа се и завешта
ње Хиландара за будућа покољења, јер он каже: „И све што
дадох манастиру у Свету Гору, да не треба ни моме детету,
ни моме унучету, ни моме рођеноме, ни ма коме другом. Ако
ли се ово измени, да му Бог суди и да му је света Богородица
супарница на страшном суду оном и ја грешник Симеон”.29
Сава је вероватно у зиму 1206-7. године, праћен групом ка
луђера из Хиландара, пошао у Србију с очевим посмртним
остацима које су његова три сина сахранила у гробницу коју
је за себе припремио у Студеници. Вероватно је ту, убрзо по
преносу његових моштију, био проглашен за светитеља, а
Светом Сави је стављено у дужност да сачини службу Бо
жију у његову част. Подржавајући култ свог оца, Свети Сава
је ширио уверење, свесрдно прихваћено у средњовековној
Србији, да мир и безбедност земље зависе од присуства мо
штију његовог светог оснивача30. Захваљујући мирисном
уљу за које кажу да је чудесно текло из његових моштију,
Свети Симеон је брзо упоређиван с најчувенијим светите
љем на Истоку обдареним истом способношћу, то јест са
Светим Димитријем Мироточивим – заштитником Солуна.

Фреска: Пренос моштију и канонизација
Симеона-Немање
Портрети Стефана Немања, насликани за време његовог жи
вота нису остали сачувани. Сматра се да је његов портрет
као монаха сачуван у виду једне половине лица у манастиру
Милешева, око 1225. године, када је сећање на њега вероват
но било још увек живо, највероватније аутентичан.31

27 Према другим изворима, провео је у Студеници две године. Хиландарац,
С. (1997) Историја манастира Хиландара. Успомена на седамстогоди
шњицу оснивања. (прев. Калик, С.), Београд: Народна библиотека Срби
је.
28 Оболенски, Д. нав. дело, стр. 131-136.
29 Благојевић, М. нав. дело, стр. 57.
30 Оболенски, Д. нав. дело, стр. 140-141.
31 Благојевић, М. нав. дело, стр. 55.
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Благојевић сматра да млади хришћански народи, попут
српског, нису имали времена нити прилике да у раној фа
зи учвршћивања вере изнедре апостоле, мученике и црквене
оце већ су светитеље тражили и препознавали у сопственој
локалној средини. Међутим, да би се обавила канонизација,
докази светитељства морали су се пронаћи у нетрулежно
сти тела из ког ће потом потећи миро као и у виду различи
тих исцељења, што ће и бити потврђено. „Канонизацијом
Стефана Немање, према чврстом веровању српски владари,
држава и народ добили су свог ‘заступника пред Богом’ ко
ји ће их штитити и избављати из невоља”.32 Убрзо се овом
култу придружује и култ Светог Саве тако да ће се њихова
улога првенствено огледати у томе да представљају симбо
ле српског народа али и њихове политичке и црквене само
сталности. Унук Стефана Немање, краљ Радослав је у ју
жној капели дозидане спољашње припрате наложио да се
око 1235. године насликају четири сцене посвећене њему, од
којих је опстала најочуванија композиција на северном зиду
над улазом, у којој је приказано дочекивање Немањиних мо
штију из Хиландара пред Студеницом. На фресци су пред
стављени синови како носе очев одар, студенички монаси
са иконом Богородице, као и Богородичина црква и мана
стирски бедеми у позадини.33 Ову припрату, краљ Радослав
је начинио за време игумана Спиридона и по замисли свог
стрица архиепископа Саве Првог. „Као што је у Студени
ци, 1208. године, настала прва биографија Немањина, коју
је написао Сава, тако су ту, у јужној капели припрате краља
Радослава по Савиним идејама, настале 1234. године, прве
фреске које глорификују светог Симеона”34. Циклус најва
жнијих догађаја, у виду композиција, из његовог живота је
овде представљен: одлазак на Свету Гору, и смрт и пренос
моштију из Хиландара у Студеницу. Те композиције, излазе
из оквира конвенционалних религиозних тема и првенстве
но представљају „световно сликарство у свом уметничком и
документарном изгледу и значају”.35

Закључак
У доба стварања Србије као краљевине велику улогу је од
играла управо лоза Немањића са својим оснивачем вели
ким жупаном Стефаном Немањом. Србија је стално пред
стављала место на коме су се повезивале и раздвајале силе
32 Исто, стр. 59.
33 Исто, стр. 58.
34 Кашанин, М., Кораћ, В., Тасић, Д. и Шакота, М. (1969) Студеница.
Београд: Књижевне новине, стр. 22.
35 Исто.

441

В. Ц. ОЦОКОЉИЋ и Т. ЦВЕТКОВСКИ
Истока и Запада те су и њихови утицаји на владаре и станов
ништво увек били двојаки. Снажан утицај Византије, који
ће се најдубље изразити у доба Немањића истовремено се
огледао у покушајима српских владара да избегну вазални
положај али и да следе културолошки византијски образац.
Овај утицај огледаће се дубоко у књижевности и ликовној
уметности средњовековне Србије. Буђење националне све
сти и тренутак када Срби први пут у писаној форми говоре
о свом пореклу, најважнији је искорак у историји српског
народа. Такође, стварање сопствених православних култо
ва, светитеља, обреда и уношење локалних елемената у це
локупну иконографију, допринело је јачању самосталности
новостворене краљевине као и њених поданика. Народ који
је својом заслугом добио првог светитеља у лику Светог Си
меона као заступника пред Богом и првог светитеља-про
светитеља Светог Саве, добио је привилегију да исповеда
православље на себи својствен начин као и да постане део
ширег хришћанског, православног света. Само стварање и
примена српскословенског језика које ће се испољавати у
раним списима такође се може анализирати кроз уверење,
како Оболенски наводи, да језик који служи као средство за
хришћанску службу Божију постаје посвећен и да се народ
који њиме говори уздиже на статус народа посвећеног да
служи Богу36.
У доба монашења Светог Саве на Светој Гори били су мо
наси различитих народности, који су имали своје манасти
ре: Грци, Грузијци, Бугари, Руси, Италијани а убрзо су им
се придружили и Срби. Оболенски наводи да је међу њи
ма било највероватније и националне нетрпељивости, али
да је изгледа ипак осећање солидарности било укорење
но у заједничкој традицији аскетизма и духовности које је
преовладавало. „Свесни реалности те наднационалне везе,
Византинци те разне етничке заједнице у Светој Гори ни
су називали ‘народима’ већ су их звали ‘језицима’37. Та
кво космополитско схватање, које се још чвршће уврежило
36	 Оболенски, Д. нав. дело, стр. 24.
37 Гаркави у тумачењу на једном месту помиње да су међу Словенима била
и племена паганска (язычники) која се клањају сунцу (солцепоклоники)
која живе поред велике реке која тече са истока на запад, као и племена
која спаљују своје мртве и клањају им се и имају многе градове, храмо
ве и неку врсту клепала (налик хришћанским). Язычники су се тумачили
као народи који не верују у једног Бога и не поштују његов завет одно
сно Свето писмо, док су се народи у Светом писму називали языка
ми, односно људима који су говорили на разним језицима и разумели
се међусобно. Гаркави, А. 1870. Сказания мусульманских писателей о
Славянах и Русских (с половины VII века до конца X века по Р.Х.). Сан
ктпетербургь: Тупографія Императорской Академіи Наукь. Грищенко,
В. (2009) Славянское язычество и мифология, Выпуск 1(13). Доступно
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касније у средњем веку, начинило је од Свете Горе значајно
врело византијске културе за разне православне земље Ис
точне Европе”38.
Ипак, појединачни, мањи језици често садрже заборављена
знања и појмове који унутар себе имају низ различитих кул
турних и друштвених појава обједињених кроз више векова.
Тако „губитак језика носи са собом губитак традиционалног
знања које може бити корисно човечанству“.39
Улога и важност сопственог језика, као и иконогафија која
је величала српски национални идентитет представљају ва
жан моменат у српској средњовековној културној историји.
Борба за независност, у световном и духовном смислу, која
се огледала у свим аспектима стварања ране српске културе,
као да траје и данас. Србија остаје на раскршћу Истока и
Запада, изнова покушавајући да задржи сопствене културне
вредности и њене главне атрибуте, прижељкујући снажне
владаре са свешћу о сопственом пореклу. Међутим, поред
дара проповедања речи неретко, а нарочито тумачене у ре
лигијском смислу, добијају и моћ исцељења. Тако у Јеван
ђељу по Марку пише: „А знаци онима који вјерују биће ови:
именом мојим изгониће демоне; говориће новим језицима”
(Мк. 16,17).
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STEFAN NEMANJA AND THE NATIONAL 
SERBIAN AWAKENING
Abstract
During the creation of the first Serbian kingdom, the role of Stefan
Nemanja as a great prefect was reflected in the balance between the
two great powers, i.e. the East and the West, where Serbia was trying
to develop and maintain a national identity. Preserved hagiographic
works, although schematized and written to celebrate Nemanja and
his descendants, however, express a historical and cultural context of
the early Serbia, especially that preceding the time of the kingdom. In
the earliest surviving works related to the life and the cult of Stefan
Nemanja, we can most clearly see the role of preserving Serbian
identity and tradition. The main features of the Serbian culture, among
others, related to the concepts of language and image.
Key words: Stefan Nemanja, Serbia, language, image
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ЗАШТО ПОСЕЋЕНОСТ НОЋИ
МУЗЕЈА НЕ ПРЕДВИЂА 
ПОСЕЋЕНОСТ МУЗЕЈА
ТОКОМ ГОДИНЕ: ОДНОС 
СТАВОВА И ПОНАШАЊА
Сажетак: Велика посећеност музеја током „Ноћи музеја” насу
прот малом интересовању за програме ових установа осталим
данима, послужила је као повод за испитивање могућности и пре
прека да фестивалска публика постане редовна музејска публика
и поред специфичности фестивала у поређењу са редовним функ
ционисањем музеја. Заступљеност оних који музеје посећују само
током те једне ноћи у години као и оних који их посећују и осталим
данима пружила је прилику за компаративно испитивање њихових
ставова о посећивању музеја, субјективних норми, опажених пре
прека и намера да чешће посећују музеје у будућности (N=1480).
Резултати показују да се музеји претежно опажају као друштве
но корисни едукативни центри, чије се главне слабости огледају
у имиџу статичних и досадних установа. Ипак, у фестивалској
ноћи, значајан проценат посетилаца музеја исказује намеру да му
зеје посећује чешће у будућности. Зашто се те намере не реализују
и какве су могућности да се то промени дискутовано је у оквиру
теорије планираног понашања и с обзиром на ранија истражива
ња о културној потрошњи.
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Кључне речи: музеји, публика, културна потрошња, теорија
планираног понашања

Увод1
Истраживања музејске публике показују да су доминантни
мотиви за посећивање музеја образовно искуство и проши
ривање знања, али се све чешће као разлози наводе и расте
рећење од свакодневних обавеза, опуштање, инспирација2.
Преиспитивање улоге музеја креће се управо у том смеру
– иако се не оспорава њихов едукативни значај, све више
се препознаје њихова улога у структурисању слободног
времена потенцијалних посетилаца3. Истовремено, истра
живања бележе амбивалентан однос самих музеја (односно
запослених у музејима) према овако схваћеној улози и још
увек доминантну склоност да се музеји позиционирају у до
мену формалне и неформалне едукације, односно некога ко
се стара о култури, „одржава најбољи део цивилизованог
друштва и уздиже грађане”4.
Истраживања о културној потрошњи у Србији показу
ју да 64% опште популације уопште не посећује домаће
музеје; 27.6% експлицитно се изјашњава да не воли да по
сећује уметничке галерије и музеје, док 31.7% нема став5.
У студентској популацији, 41.1% никада не одлази у музе

1 Истраживање је реализивано у оквиру пројекта Завода за проучавање
културног развитка: „Ноћ музеја као друштвени и културолошки фено
мен у Србији”, 2012.
2 Мартиновић, Д. (2010) Музејска публика у Србији, Београд: Завод за
проучавање културног развитка; Mokhtar, M. F. and Kasim, A. (2011) Mo
tivations for visiting and not visiting museums among young adults: A case
study on UUM students, ICOM; Kelly, L. Developing a model of museum
visiting, Paper presented at Museums Australia Annual Conference, Canber
ra 2001, preuzeto 20.09.2012. http://audience-research.wikispaces.com/file/
view/whyvisit_paper.pdf.
3 Burton, C., Louviere, J. and Young, L. (2009) Retaining the visitor, enhan
cing the experience: Identifying attributes of choice in repeat museum visi
tation, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing
14, 21–34; Hood, M. (1983) Staying Away: Why People Choose Not to Visit
Museums, Museum News 61, 150–157; Kelly, L. нав. дело; Morris Har
greaves Mcintyre Team. (2006) Audience knowledge digest: Why people vi
sit museums and galleries, and what can be done to attract them, preuzeto
13.03.2013: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120215211132/re
search.mla.gov.uk/evidence/documents/audience%20knowledge%20digest.
pdf
4 Hein, H. S. (2000) The Museum in Transition: A Philosophical Perspective,
Washington: Smithsonian Institution Press.
5 Цветичанин, П. и Миланков, М. (2011) Културне праксе грађана Србије,
Београд: Завод за проучавање културног развитка

446

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ
је, 42.5% то чини ретко6. Слична ситуација је у популацији
средњошколаца: 42.4% никада не одлази у музеје и још
43.4% одлази ретко7. Оваква слика не разликује се значај
но од оне у другим земљама, у којима се показало да вели
ки део опште популације једноставно не иде у музеје, бира
другачије активности у слободно време или чак сматра да у
музејима нема ништа посебно да се види и да су у принци
пу досадни8. То је у супротности са схватањем улоге музеја,
која подразумева друштвено одговорну комуникацију, пону
ду науке и образовања, али и забаве и то не за елиту (било
у економском, политичком или образовном смислу), него
за већину људи9. Овај проблем несклада између замишље
не (или могуће) улоге музеја и његове реалности у погледу
посећености и публике, отвара питање могућности повећа
вања броја посетилаца, односно претварања не-публике или
потенцијалне публике у публику10.
Сасвим другачија слика током једновечерње манифестаци
је „Ноћ музеја” у односу на музејску свакодневицу пружа
могућност компаративне анализе функционисања музеја то
ком фестивала и осталим данима, уз уважавање објективних
разлика у природи појава: „фестивал” наспрам „установа
културе”. Те разлике односе се на: а. маркетиншки приступ
(као једне од јачих страна манифестације, која је постала
својеврсни бренд, а најслабијих страна музејских устано
ва); б. број програма (више десетина локација и још више
програма за једну карту током манифестације насупрот по
јединачним програмима у музејима); в. концепт (музејски
и немузејски програми насупрот углавном само музејским
програмима); г. доступност (само једне вечери годишње на
супрот током целе године). Поред објективних, постоје и
разлике у мотивацији посетилаца. Насупрот поменутим раз
лозима за посећивање музеја, у једном истраживању фести
валске публике од шест најчешћих разлога за посећивање
6 Мрђа, С. (2011a) Културни живот и потребе студената у Србији,
Београд: Завод за проучавање културног развитка
7 Мрђа, С. (2011b) Културни живот и потребе ученика средњих школа у
Србији, Београд: Завод за проучавање културног развитка
8 Hood, M. nav. delo; Waltl, C. (2006) Museums for visitors: Audience develop
ment – A crucial role for successful museum management strategies, Confe
rence paper, INTERCOM, preuzeto 25.09.2012: http://www.intercom.muse
um/documents/1-4Waltl.pdf
9 Шола, Т. (2002) Маркетинг у музејима, Београд: Клио
10 Употреба термина „не-публика” везује се за Франсиса Жансона, који
је, пре свега, проучавао позоришну публику и направио поделу на „пу
блику”, „могућу публику” и „непублику” (Jeanson, F. (1970) in: Мајсто
ровић, С. (1997) Култура и демократија, Београд: Просвета; видети и:
Немањић, М. (1991) Филмска и позоришна публика у Београду, Београд:
Завод за проучавање културног развитка
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фестивала три су се односила на неки вид социјалне интер
акције: дружење са познатом групом људи, екстерна интер
акција, породично окупљање (остали фактори су: културно
истраживање, новина, одмор и ескапизам, што је блиско раз
лозима за посећивање музеја)11. Уз наведене разлике, треба
рећи да су истраживања музејске публике указала на то да
веће интересовање влада за специјалне догађаје и изложбе
него за сталну поставку, што се сматра важним за стратешко
планирање у том смислу да музеји морају да приређују ова
кве врсте програма као додатак сталним поставкама, иначе
неће привући пун потенцијал публике12.

Предмет истраживања
Специфичност предмета нашег истраживања, у контексту
истраживања фестивалске публике, односи се на то што
овај фестивал подразумева интересовање за програме уста
нова које се иначе слабо посећују. То отвара питање да ли се
може очекивати да посетиоци ове манифестације, схваћени
као потенцијална музејска публика13, под одређеним окол
ностима постану редовна музејска публика?
У покушају да допринесемо јаснијем сагледавању овог про
блема ослонили смо се на основне идеје теорије планираног
понашања (енг. Theory of Planned Behavior14). Ова теорија
представља проширену верзију теорије разложне акције
(енг. Theory of Reasoned Action15) и тренутно је емпириј
ски наујтемељенија теорија о односу ставова и понашања16.
Основна претпоставка теорије разложне акције (ТРА) је да
је понашање детерминисано намером, а намера ставовима
(евалуација извођења понашања) и субјективним нормама
11 Crompton, J. L. & McKay, S. L. (1997) Motives of visitors attending festival
events, Annals of Tourism Research 2, p. 425–439.
12 Мартиновић Д. нав. дело; Waltl, C. нав. дело.
13 Пошто су одабрали да поред многобројних немузејских локација посете
баш музеје током фестивалске ноћи, могу се разликовати од оних који не
посећују музеје ни током манифестације ни осталим данима.
14 Ajzen, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior, in: Kuhi
and Beckmann, J. (1985), Action.control: From cognition to behavior, Hei
delberg: Springer, p. 11–39.
15 Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980) Prediction of Goal-Directed Behavior: At
titudes, Intentions, and Perceived Behavioral Control, Journal of Experimen
lal Social Psychology 22, 453–474; Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975) Belief,
Attittide, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research,
Reading, MA: Addison-Wesley.
16 Ajzen, I. (2011) The theory of planned behaviour: reactions and reflections.
Psychology & Health, 26, p. 1113–1127; Fishbein, M. & Ajzen, I. The influ
ence of attitudes on behavior, in: Johnson, B. T. and Zanna, M. P. (2005), The
handbook of attitudes, Mahwah, NJ: Erlbaum, p. 173-221.
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(перцепција тога да ли су значајни други наклоњени томе да
се појединац ангажује у том понашању). Намера може би
ти детерминисана било ставом, било субјективном нормом,
било и једним и другим. Став и субјективна норма схваћени
су као да имају сопствене базичне психичке детерминанте.
Према ТРА, фактори ван модела, као што су особине лич
ности или знање о понашању, неће имати утицај изван већ
обухваћених елемената – индивидуалне разлике ће се мани
фестовати кроз разлике у веровањима и евалуацијама веро
вања, кроз нормативна веровања и остале елементе модела.
Теоријa планираног понашања (ТПП) овоме додаје опажену
контролу, као предиктор и понашања и намере. Кад пона
шање није сасвим под вољном контролом, као нпр. кад је
извођење ограничено факторима који укључују недостатак
могућности, вештина или зависи од сарадње са другима,
перцепција степена контроле коју појединац има над из
вођењем неког понашања постаје значајна за објашњење и
предикцију намера и понашања. Да би људи извели пона
шање, они морају осећати да могу да га изведу; морају да
осећају да имају могућност и неопходне вештине да изведу
понашање. Ајзен сугерише да повољна намера да се изведе
понашање неће бити формирана, ако појединац осећа недо
статак контроле над извођењем без обзира на повољан став
и субјективну норму. Перципирана контрола се схвата као
да има мотивациони ефекат на намеру, који је независан од
става и субјективне норме. Ајзен такође сугерише да је пер
цепција контроле заснована на претходном искуству с по
нашањем17.
Дакле, обе теорије (ТРА и ТПП) су доминантно когнитивне
и подразумевају да је понашање већином резултат рацио
налних психичких процеса. Сматра се  да конструкт опаже
не контроле који постулира ТПП има додатни значај, будући
да узима у обзир степен у коме је разматрано понашање под
вољном контролом. У том смислу, ТРА је кориснија за раз
умевање понашања које је више под вољном контролом, а
ТПП за разумевање мање вољног понашања18. Ајзен је рани
је демонстрирао примену ТПП у домену активности у сло
бодно време19. Ми ћемо се ослонити на основне поставке
ТПП, а посећивање музеја третираћемо као облик културне
потрошње у слободном времену.
17 Ajzen, I. in: Kuhi and J. Beckmann, нав. дело.
18 Armitage, C. J. and Conner, M. (2001) Efficacy of the Theory of Planned
Behaviour: A meta-analytic review, British Journal of Social Psychology 40,
p. 471–499.
19 Ajzen, I. and Driver, D. L. (1992) Application of the Theory of Planned Be
havior to Leisure Choice, Journal of Leisure Research 3, p. 207–224.

449

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ
Масовне посете музејима током манифестације „Ноћ му
зеја” представљају прилику да се испитају релевантна
обележја посетилаца ових установа током фестивалске но
ћи, у складу са поставкама ТПП, а ови подаци могли би да
укажу на могућности прерастања ове популације у редовну
музејску публику, односно на главне препреке да (они који
то већ нису) постану редовна музејска публика. Полазећи
од претпоставке да међу посетиоцима музеја током манифе
стације има и оних који музеје посећују и осталим данима,
као и оних који долазе само те ноћи, у истраживању смо по
редили ове категорије музејских посетилаца како бисмо де
финисали њихове сличности и разлике. На овај начин, ста
вове, субјективне норме и опажену контролу, с једне стране,
повезали смо са намерама за будућност, као што то прет
поставља ТПП, а, с друге стране, повезали смо их са прет
ходним понашањем. Иако аутори теорије нису иницијално
укључили претходно понашање у модел, његове емпиријске
провере показале су да прошло понашање може бити важан
предиктор намере или будућег понашања20. Проценили смо
да у нашем истраживању, уз праћење намере у односу на
остале елементе модела, треба пратити и разлике међу по
сетиоцима с обзиром на понашање у претходном периоду
и то из више разлога. Директно питање о намери да се му
зеји чешће посећују након манифестације, осим што про
воцира социјалну пожељност, може одржавати и тренутни
доживљај фестивалске атмосфере. Посетиоци музеја у фе
стивалској ноћи могу заиста бити убеђени да ће у будућно
сти чешће посећивати музеје, али након тога, када се повећа
дистанца у односу на испитивану појаву, намера може осла
бити. Поред тога, иако се велика посећеност музеја током
фестивалске ноћи бележи годинама уназад, процена кустоса
је да након те ноћи нема значајног повећања посећености21.
Из тих разлога, иако ћемо пратити везу намере са индика
торима става о музејима, као и са субјективним нормама и
опаженом контролом, повезиваћемо исти сет предиктора и
са претходним понашањем (навикама посећивања музеја
ван манифестације).
20 Abraham, C. and Sheeran, P. (2003) Implications of goal theories for the
theories of reasoned action and planned behavior, Journal Current Psycho
logy 22, 264–280; Quellette, J. A. & Wood,W. (1998) Habit and intention in
everyday life: The multiple processes by which past behavior predicts future
behavior, Psychological Bulletin 124, 54–74; Smith, J. R., Terry, D. J., Man
stead, A. S., Louis, W. R., Kotterman, D. and Wolfs, J. (2008) The attitude–
behavior relationship in consumer conduct: The role of norms, past behavior,
and self-identity. The Journal of Social Psychology 148. p. 311–334.
21 Мартиновић, Д. и Јокић, Б. (2012) Ноћ музеја као културолошки и дру
штвени феномен у Србији, Београд: Завод за проучавање културнoг раз
витка.
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Циљеви истраживања
Општи циљ истраживања био је сагледавање сличности и
разлика између различитих категорија посетилаца музеја
током „Ноћи музеја” с обзиром на навике посећивања музе
ја у претходном периоду и намере да се музеји посећују че
шће, што је требало да нам укаже на препреке и могућности
да, они који то већ нису, постану редовна музејска публикa.
У складу са основним поставкама теорије планираног пона
шања22, проверавали смо да ли су лични ставови, опажени
ставови околине и процена изводљивости посета музејима
добри предиктори намере за чешћим посећивањем музеја у
будућности, односно регистрованог понашања у претходној
години.
Специфични циљеви су:
1. утврђивање демографских обележја посетилаца музеја
током “Ноћи музеја”;
2. мерење разлике у процени атмосфере у музејима током
манифестације и атмосфере у истим установама осталим
данима, како бисмо директно поредили разлику доживљаја
двеју појава;
3. утврђивање навика посећивања музеја пре манифестаци
је;
4. идентификовање намере да се музеји чешће посећују на
кон манифестације;
5. испитивање ставова о посећивању музеја;
6. испитивање субјективних норми о посећивању музеја;
7. испитивање опажених препрека за чешће посећивање
музеја;
8. испитивање опажене контроле над будућим понашањем у
погледу чешћег посећивања музеја;
9. испитивање односа ставова, субјективних норми и опаже
не контроле према: а. намери и б. понашању у претходном
периоду.

Варијабле и њихова операционализација
1. Демографске варијабле:
1.1 Пол;
1.2 Старост;
22 Ajzen, I. in: Kuhi and Beckmann, J. нав. дело.
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1.3 Степен стручне спреме;
1.4 Радни статус (категорије: ученик, студент, запослен, не
запослен, пензионер);
1.5 Регион (категорије: Град Београд, Војводина, Шумадија
и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).
2. Процена атмосфере у музејима током манифестације у
поређењу с атмосфером у овим установама осталим данима.  
3. Претходно искуство, односно навике посећивања музеја
у претходних годину дана (да ли су током претходних годи
ну дана, не рачунајући „Ноћ музеја”, посетили неки музеј у
Србији; ако јесу, колико пута)
4. Намера за будуће понашање: да ли ће након манифеста
ције чешће посећивати музеје у Србији (петостепена скала
Ликертовог типа, са половима: сигурно да и сигурно не).
5. Став према посећивању музеја. Према ТПП, уобичајено
је да се испитује став према понашању, што смо ми допуни
ли ставовима према музејима и ставовима према редовној
музејској публици. Овакво решење је резултат процене да
ће процена значаја посећивања музеја бити засићена соци
јалном пожељношћу и поред тога што смо настојали то да
умањимо повезивањем музејске посете са алтернативним
начинима сазнања путем медија:
5.1 Процена значаја посећивања музеја (понуђени одговори:
а) прилично је битно, нема замене за сазнања и доживљаје у
музеју; б) битно је, али може да се замени информацијама из
медија (ТВ, интернет…); ц) није много битно, све то може
да се сазна и доживи путем медија (ТВ, интернет…); садр
жаји које нуде музеји прилично су небитни);
5.2 Ставови о музејима: процена типичног музеја у Срби
ји на скалама семантичког диференцијала са девет парова
атрибута (досадни – забавни, статични – динамични, ино
вативни – застарели, образовни – необразовни, привлачни
– одбојни, хладни – топли, приступачни – неприступачни,
корисни – бескорисни, блиски – далеки)23;
5.3 Ставови о редовним посетиоцима музеја у Србији: про
цена на скалама семантичког диференцијала са девет паро
ва атрибута (уштогљени – опуштени, стручњаци – лаици,
23 Парови атрибута утврђени су претестирањем, а засновани су на резул
татима ранијих истраживања, која су показала да шира јавност опажа
музеје као статичне и досадне, са наглашеном едукативном функцијом
(Hood, M. нав. дело; Mokhtar, M. F. and Kasim, A. нав. дело; Waltl, C. нав.
дело)
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досадни – занимљиви, занесењаци – реални, хедонисти –
прагматични, беспослени – много раде, усамљени – с пуно
пријатеља)24.
6. Препреке да се музеји чешће посећују након манифеста
ције операционализовали смо преко листе за вишеструке
одговоре у којој смо понудили низ „унутрашњих” и „спо
љашњих” разлога за непосећивање (обавезе, немам време
на; идем онолико често колико и желим; нисам заинтересо
ван/а; више волим да радим нешто друго у слободно време;
скупе карте за мој буџет; мањак информација о дешавањима
у музејима; делује ми да увек могу да одем у музеј, па ми
једноставно промакне; нема нових програма, све сам видео/
ла; немам с ким да идем). Стереотипи о музејима и музеј
ским посетиоцима могу се такође посматрати као видови
препрека.
7. Опажена контрола уобичајено се операционализује ди
ректним питањем о процени личне контроле над понаша
њем25, што смо проценили да није адекватна мера намере
да се музеји чешће посећују26. Стога смо опажену контролу
посећивања музеја операционализовали као суму опажених
препрека под малом личном контролом (распон могућих
скорова: од 0 до 6).
8. Субјективне норме операционализоване су питањем „Ка
кво је мишљење о посећивању музеја већине за Вас значај
них људи (пријатељи, породица…)?” са понуђеним одго
ворима: а) углавном су незаинтересовани, не прате шта се
дешава; б) углавном негативно (мисле да је то губљење вре
мена, бескорисно и др.); ц) углавном позитивно, али не иду
(или ретко иду) у музеје; д) углавном позитивно и посећују
музеје; е) нисам сигуран/а.

Узорак
Истраживање је реализовано током манифестације „Ноћ
музеја” 2012. године, на 43 музејске локације у 26 градова у
Србији (N=1480). Регионално стратификован случајни узо
рак одређен је на основу података о броју посетилаца на му
24 Парови атрибута креирани су с обзиром на расправу о томе да ли су
музеји за елиту или за већину људи (Hein, H. S. нав. дело: Шола, Т. нав.
дело), те које се особине стереотипно приписују редовним посетиоцима
музеја.
25 Armitage, C. J. and Conner, M. нав. дело.
26 Питање би буквално требало да гласи „У којој мери је под Вашом кон
тролом посећивање музеја?”. У случају испитивања намера у вези са по
нашањима, која су у већој мери под утицајем афективних и висцералних
фактора (нпр. коришћење кондома, држање дијете, престанак пушења и
сл), овако директна питања су примеренија.
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зејским локацијама током манифестације претходне године,
тако да је било заступљено 52.8% испитаника из Града Бе
ограда, 24.1% из Војводине, 13.6% из Шумадије и Западне
Србије, 9.4% из Јужне и Источне Србије.

Резултати
Демографска структура посетилаца манифестације
Међу посетиоцима „Ноћи музеја“ било је значајно више же
на (62.8%) него мушкараца (37.2%). То је у складу и са ви
ше пута потврђеном већом заступљеношћу жена у музејској
публици, уз изузетак техничких и војних музеја27. Старосна
структура посетилаца музеја током „Ноћи музеја“ показује
да преовладавају млади, уз напомену да је планом узорка
предвиђено да се не испитују посетиоци основношколског
узраста, зато што одлуку о посети најчешће не доносе само
стално. Посетилаца од 14 до 18 година било је 9.3%, од 19
до 29 – 41.2%, док у старијим категоријама проценат посте
пено опада: од 30 до 39 износи 22.9%, од 40 до 49 – 12.8%,
од 50 до 59 је 8.8%, док је преко 60 година – 4.9%. Распо
дела према радном статусу показује да су најзаступљенији
запослени (47.2%), затим студенти (24.6%), па незапослени
(12.8%), средњошколци (9.6%) и пензионери (5.7%). Унутар
свих категорија по радном статусу преовладавају испитани
ци с вишим нивоима образовања – број оних који имају са
мо основно образовање статистички је занемарљив.

Претходно понашање: навике посећивања музеја ван
„Ноћи музеја”
Регистровано је 61% оних који су навели да су бар једанпут
били у неком музеју у Србији за последњих годину дана и
чак 39% оних који су експлицитно навели да нису то учи
нили ниједном. Бинарна логистичка регресија показала је
да су од демографских фактора значајни предиктори посе
та музејима последњих годину дана степен стручне спре
ме (виши степен стручне спреме подразумева већи проце
нат оних који су посетили неки музеј; Količnik šansi=0.87,
Wald=6.05, p=.014) и регион (у Београду су чешће посећива
ли него у другим регионима; Količnik šansi=1.16, Wald=7.50,
p=.006), док пол, старост и радни статус нису били значајни
предиктори.
Испитаници који су навели да су посетили неки музеј у
Србији током последњих годину дана уписивали су оквирну
процену броја посета. Категорије смо одредили ослањајући
27 Мартиновић, Д. нав. дело.
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се на типологије из ранијих истраживања28, при чему смо у
исту сврстали све који посећују музеје више од четири пута
годишње (оних који су били 10 и више пута је свега 2.2%).
Поред поменутих 39.1% који нису ниједном били у музеју,
30.3% то је учинило 1–3 пута, 20.9% више од 4 пута, а 9.7%
није дало податак о броју посета.

Намера да се музеји чешће посећују
након манифестације
Према ТПП, намера да се изведе понашање у будућности
или уведу нове навике важан је елемент, јер став утиче на
намеру, а намера на понашање. У нашем истраживању, прет
постављамо услед социјалне пожељности одговора и дожи
вљаја актуелне атмосфере у музејима, већина испитаника
испољила је мањи или већи степен сигурности у намеру да
након манифестације чешће посећује музеје. Одговор „си
гурно да” дало је 34.3% испитаника, „вероватно да” 41.5%,
„нисам сигуран” 17.0%, док је свега 4.3% одговорило „веро
ватно не” и 2.6% „сигурно не”.
Када се процена будућег понашања доведе у везу са прет
ходним понашањем, може се видети изражени контраст: то
ком претходне године у музеју ниједном није било 43.2%
испитаника, али чак 76.0% испољава мањи или већи степен
сигурности у намеру да у будућности чешће посећује ове
установе, док је свега 6.6% оних који експлицитно наводе
да ту намеру немају. Израженост намере према категорија
ма понашања у претходном периоду показује да претходно
понашање значајно предвиђа намеру, тако што учесталије
посећивање музеја током претходне године подразумева
и израженију намеру да се ове установе чешће посећују у
будућности (Beta=0.137, t=5.033, p=.000) (Табела 1).
Табела 1: Намера да се музеји чешће посећују / 
претходне посете музејима

Намера да се музеји посећују чешће

Посете у претходној години

сигурно ДА
вероватно ДА
нисам сигуран
вероватно НЕ
сигурно НЕ
Укупно

Укупно

ниједном

1 до 3 пута

4 до 10 пута

35.3%

35.5%

29.2%

27.3%

35.3%

42.1%

33.4%

43.5%

35.2%

21.3%

100.0%

42.9%

44.6%

39.2%

42.6%

53.6%

27.9%

18.5%

100.0%

21.7%

14.5%

13.9%

17.5%

50.0%

29.6%

20.4%

100.0%

100.0%

4.7%

3.6%

3.6%

4.1%

60.6%

27.3%

12.1%

100.0%

3.5%

2.0%

1.3%

2.5%

43.2%

33.6%

23.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

28	 Мрђа, С. нав. дела (2011a; 2011b).
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У даљој анализи, сажели смо категорије „нисам сигуран”,
„вероватно не” и „сигурно не”, како бисмо поредили оне ко
ји исказују намеру у мањем или већем степену, са онима ко
ји је не исказују.

Процена атмосфере у музејима током фестивала у
поређењу с осталим данима
Већина испитаника процењује да је у музејима пријатније
те вечери него осталим данима (52.8%), сваки четврти сма
тра да је подједнако пријатно (23.8%), а свега 6.8% мисли да
је пријатније осталим данима.  
Забележене су значајне разлике међу групама према прет
ходном понашању (χ²=108.894, df=6, p=.000), али томе нај
више доприноси опција „не знам како је осталим данима,
нисам скоро био у музеју”, која је очекивано најзаступље
нија међу онима који ниједном нису посетили музеј за по
следњих годину дана (28.8% оних који нису били ниједном,
10.9% који су били 1–3 пута, 6.5% оних који су били 4 или
више пута). Унутар сваке од ове три категорије испитани
ка, већина сматра да је пријатније те ноћи (48.8% оних који
нису били ниједном у претходних годину дана, 56.6% оних
који су били 1–3 пута, 53.2% оних који су били 4 или више
пута).
Разлике међу групама које су креиране према намери буду
ћег понашања такође су значајне. Очекивано, израженија
намера да се музеји чешће посећују подразумева позитив
нији доживљај атмосфере те вечери у поређењу с атмос
фером осталим данима (χ²=64.456, df=6, p=.000). Ово иде у
прилог претпоставци да је исказана намера под утицајем ак
туелног доживљаја у музеју, што не мора нужно да одражава
намеру која би се исказала одређено време након фестивала.

Ставови о посећивању музеја, музејима и
музејској публици
Ставови о посећивању музеја
Питање о значају посећивања музеја провоцира друштвено
пожељно одговарање, па смо због тога одговоре формулиса
ли тако да музеје контрастирамо алтернативним начинима
сазнавања информација (путем ТВ и интернета). Резултати
на целокупном узорку показују да већина (67.4%) сматра да
је искуство у музеју незаменљиво, док 29.7% сматра да је
„прилично битно, нема замене за сазнања и доживљаје у му
зеју”, а преостали занемарљив проценат испитаника сматра
није много битно или је сасвим небитно (3.0%).
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Резултати показују да се групе испитаника према учестало
сти посећивања музеја у претходном периоду разликују у
процени значаја посете музејима (χ²=30.477, df=6, p=.000).
Иако већина испитаника у свим групама сматра да је посе
ћивање музеја „прилично битно, нема замене за сазнања и
доживљаје у музеју”, то није изражено у подједнакој мери,
а групе се разликују и по проценту одговора „битно је, али
може да се замени информацијама из медија (ТВ, интернет
и др)” што је чешће одговор оних који имају слабије разви
јене навике посећивања музеја. Јачина намере да се музеји
чешће посећују након манифестације такође је статистички
значајно повезана са проценом важности посећивања му
зеја и поред могућности које нуде медији (χ²=82.957, df=6,
p=.000). Дакле, док у групи оних који су сигурни да ће че
шће посећивати музеје чак 80.0% сматра да нема замене за
сазнања и доживљаје у музеју, у групи оних који нису сигур
ни или немају намеру чешће да посећују музеје, то је проце
на 53.1%, а чак 40.6% сматра да је посећивање музеја битно
али може да се замени информацијама из медија (Табела 2).
Табела 2: Процена значаја посећивања музеја према 
учесталости посећивања и намери
Посете у претходној години
4 и више
1–3 пута
пута

Процена значаја посећивања музеја

ниједном
Битно, нема
замене за сазнања
у музејима
Битно, али може
да се замени
информацијама из
медија
Није много битно,
све може да се
сазна путем
медија
Садржаји које
нуде музеји
прилично су
небитни
Укупно

Намера да се музеји посећују чешће
нисам сигуран /
сигурно
вероватно да
не
да

Укупно

60.0%

69.6%

75.8%

53.1%

65.2%

80.0%

66.9%

35.8%

29.2%

21.9%

40.6%

32.9%

18.3%

30.4%

3.0%

.7%

1.6%

4.8%

1.5%

.8%

1.9%

1.2%

.4%

.7%

1.4%

.3%

1.0%

.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Ставови о музејима
Резултати на скали семантичког диференцијала показују
да се, посматрано на целом узорку, музеји опажају више
позитивно него негативно, што је најизраженије на паро
вима атрибута: бескорисни–корисни, необразовни–обра
зовни, неприступачни–приступачни, далеки–блиски. T-test
за исте узорке показује да се све ове вредности значајно
разликују од средње вредности скале и то на нивоу значај
ности p<.001. Исподпросечна вредност добијена је за пар
атрибута статични–динамични, што је такође статистич
ки значајно различито у односу на средњу вредност скале
(t=-9.863, df=1452, p<.001). На нивоу средње вредности
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скале су оцене на паровима: застарели–иновативни и хлад
ни–топли  (Графикон 1).
Графикон 1: Процене типичног музеја у Србији

Категорије испитаника према учесталости посећивања му
зеја током последњих годину дана, разликују се на паро
вима досадни–занимљиви (Mnijednom=4.23; M1-3puta=4.36; Mviše
=4.55; F(2, 1314)=4.514, p=.011) и хладни–топли (Mni
od 4 puta
=3.93;
M1-3puta=4.04; Mviše od 4 puta=4.22; F(2,1307)=3.368,
jednom
p=.035), где се бележи „негативна” средња вредност за кате
горију испитаника који нису ниједном посетили музеј током
последњих годину дана. Post hoc Tukey test показује да се
обе статистички значајне разлике односе на разлике изме
ђу оних који ниједном нису били у музеју и оних који су то
чинили 4 или више пута, дакле, између екстремних група.
Још су израженије разлике према намери да се музеји по
сећују у наредном периоду. Оне су статистички значајне на
свим паровима описа типичног музеја у Србији, осим на
пару приступачни–неприступачни. Испитаници који имају
јачу намеру да чешће посећују музеје имају и позитивније
оцене музеја на паровима атрибута скале семантичког дифе
ренцијала. То је посебно изражено на паровима: досадни–
занимљиви (Mnisam siguran/ne=3.79; Mverovatno da=4.36; Msigurno da=4.70;
F(2,1445)=38.296, p=.000), статични–динамични (Mnisam siguran/
=3.15; Mverovatno da=3.54; Msigurno da=3.97; F(2,1446)=30.007,
ne
p=.000), хладни–топли (Mnisam siguran/ne=3.64; Mverovatno da=4.05;
Msigurno da=4.28; F(2,1440)=17.041; p=.000) и застарели–ино
вативни (Mnisam siguran/ne=3.86; Mverovatno da=4.09; Msigurno da=4.17;
F(2,1438)=4.365; p=.013), где се бележе „негативне” средње
вредности за групе са слабије израженим намерама. На пре
остала четити пара атрибута, такође се бележе статистички
значајне разлике међу групама, али су средње вредности у
свим групама „позитивне”, односно веће од нулте тачке на
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скали: необразовни–образовни (Mnisam siguran/ne=4.75; Mverovatno
=4.81; Msigurno da=5.06; F(2,1441)=3.564, p=.029), одбојни–
da
привлачни (Mnisam siguran/ne=4.40; Mverovatno da=4.62; Msigurno da=4.92;
F(2,1439)=12.765, p=.000), бескорисни–корисни (Mnisam sigu
=5.05; Mverovatno da=5.21; Msigurno da=5.41; F(2,1450)=4.119,
ran/ne
p=.016), далеки–блиски (Mnisam siguran/ne=4.59; Mverovatno da=4.73;
Msigurno da=4.88; F(2,1450)=3.646; p=.026). Post hoc Tukey test
показује да се све три групе значајно међусобно разликују
на прва три пара, док су на осталим паровима испољене су
значајне разлике између оних који су сигурни да ће посети
ти музеј и оних који нису сигурни или неће чешће посећива
ти музеје, односно између екстремних група.
Ставови о редовној музејској публици
Резултати на скали семантичког диференцијала о перцепци
ји музејске публике показују да се посматарно на целокуп
ном узорку они оцењују умерено позитивно и то посебно
на паровима досадни–занимљиви и уштогљени – опуште
ни. T-test за исте узорке показује да се средње вредности
на свим паровима значајно разликују од средње вредности
скале (Графикон 2).
Графикон 2: Процене редовних музејских посетилаца

Категорије испитаника према учесталости посећивања
музеја последњих годину дана, разликују се на паровима:
досадни–занимљиви (Mnijednom=4.66; M1-3puta=4.85; Mviše od 4 pu
=5.01; F(2,1313)=5.998, p=.003); беспослени–много раде
ta
(Mnijednom=4.04; M1-3puta=4.21; Mviše od 4 puta=4.30; F(2,1306)=4.649,
p=.010); уштогљени–опуштени (Mnijednom=4.70; M1-3puta=4.82;
Mviše od 4 puta=5.01; F(2,1315)=3.808, p=.022). Post hoc Tukey test
показује да се статичка значајност односи на разлике изме
ђу оних који ниједном нису били у музеју и оних који су то
чинили често.
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Групе по јачини намере разликују се по процени редовне му
зејске публике на већем броју парова атрибута: уштогљени–
опуштени (Mnisam siguran/ne=4.55; Mverovatno da=4.75; Msigurno da=5.05;
F(2,1449)=11.757, p=.000), досадни–занимљиви (Mnisam siguran/
=4.50; Mverovatno da=4.80; Msigurno da=5.05; F(2,1447)=14.615,
ne
p=.000), занесењаци–реални (Mnisam siguran/ne=4.05; Mverovatno
=4.22; Msigurno da=4.32; F(2,1435)=3.475, p=.031), беспосле
da
ни–много раде (Mnisam siguran/ne=4.00; Mverovatno da=4.13; Msigurno
=4.38; F(2,1439)=10.004, p=.000), усамљени–с пуно при
da
јатеља (Mnisam siguran/ne=4.16; Mverovatno da=4.26; Msigurno da=4.50;
F(2,1445)=6.156, p=.002). Pos hoc Tukey test показује да се на
свим овим паровима значајно међусобно разликују све три
групе према јачини намере, осим на пару занесењаци–реал
ни где се разлика односи на екстремне групе. Очекивано, на
свим паровима, позитивније оцене дају они који имају јачу
намеру да чешће посећују музеје, али и оцене осталих су
веће од нулте вредности скале.

Препреке да се музеји чешће посећују
Стереотипна опажања музеја и редовних музејских посе
тилаца могу се посматрати као имплицитне препреке да се
музеји чешће посећују. Експлицитно наведене препреке, од
носно фактори које испитаници опажају као препреке, могу
послужити за извођење мере опажене контроле над пона
шањем.
Посматрано на целом узорку, испитаници су најчешће на
водили да их спречавају друге обавезе и мањак времена
(48.7%), затим да већ иду онолико колико желе (26.8%), ма
њак информација о дешавањима у музејима (21.5%), утисак
да увек могу да оду, па им промакне (11.4%), скупе карте
(7.3%), нема нових програма (5%), док се остали разлози
наводе ређе.
Када се ови разлози посматрају појединачно, статистички
значајне разлике између група према учесталости посећи
вања музеја најизраженије су код навођења разлога „идем
колико желим”, што је очекивано учесталији одговор оних
који су више пута били у музејима током протеклих годину
дана (χ²=94.346, df=2, p=.000), као и „делује ми да увек могу
да одем, па ми једноставно промакне”, што је чешћи одго
вор оних који нису ишли у музеје (χ²=15.533, df=2, p=.000).
Ове две групе разликују се и у суми опажених препрека под
малом личном контролом: ниједну овакву препреку није на
вело 38.8% оних који су посетили музеј 4 или више пута,
24.9% оних који су посетили музеј 1-3 пута и 17.8% оних
који ниједном нису били у музеју током протеклих годину
дана (χ²=53.667, df=8, p=.000).
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Намера је такође повезана са препрекама за чешће посе
ћивање музеја: они који имају јаче изражену намеру че
шће наводе „друге обавезе/немам времена” (χ²=6.542, df=2,
p=.038), док ређе наводе мањак информација о дешавањима
у музејима (χ²=14.451, df=2, p=.001), као и „увек могу, па ми
промакне” (χ²=12.568, df=2, p=.002). Статистички значајне
разлике јављају се и у погледу суме опажених препрека за
посећивање музеја: више од једне овакве препреке навело је
20.3% оних који нису сигурни да ли ће ићи или су сигурни
да неће, 18.3% оних који ће вероватно ићи и 13.8% оних који
ће сигурно ићи (χ²=15.043, df=4, p=.005).

Субјективне норме: опажени ставови околине о
посећивању музеја
Посматрано на целом узорку, најзаступљенији одговор на
питање о ставу и понашању значајних других је „углавном
позитивно, али не иду или ретко иду у музеје” (49.3%), па
онда „углавном незаинтересовани, не прате шта се дешава”
(25.6%), „углавном позитивно и посећују музеје” (16.4%),
„нисам сигуран” (6.2%), „углавном негативно (мисле да је
то губљење времена, бескорисно и др.)” (2.4%).
Категорије испитаника које чешће и ређе посећују музеје
разликују се у опаженој подршци коју за то добијају од бли
же социјалне околине (χ²=53.488, df=8, p=.000). Иако у свим
групама преовладава одговор „позитивно, али не иду или
ретко иду у музеје”, одговор „позитивно и посећују музеје“
учесталији је међу онима који и сами чешће посећују музе
је, а „незаинтересовани, не прате шта се дешава” учесталији
је међу оним који никада или ретко иду у музеје (Табела 3).
Слични резултати добијени су и према намери да се музе
ји посећују чешће: они код којих је намера јача, чешће на
воде да и њима блиски људи иду у музеје (χ²=49.570, df=8,
p=.000).
Табела 3: Субјективне норме према претходном понашању
и намери за будућност
Посете у претходних годину дана

Ставови блиских других

Ниједном 1 до 3 пута 4 и више пута
незаинтересовани
негативно

Намера да се музеји посећују чешће
Нисам Вероватно
Сигурно да
сигуран/не
да

Укупно

30.7%

23.6%

19.1%

29.4%

25.1%

23.3%

25.6%

2.3%

2.7%

2.6%

3.4%

2.1%

2.2%

2.5%

позитивно, али не
иду

47.6%

55.0%

47.2%

42.4%

55.6%

46.9%

50.0%

позитивно и иду

10.8%

15.8%

24.6%

13.8%

12.6%

22.7%

15.7%

нисам сигуран

8.7%

2.9%

6.5%

11.0%

4.6%

4.9%

6.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Укупно
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Став, субјективне норме и опажена контрола као
предиктори намере и претходног понашања
Иако циљ нашег истраживања није била провера предиктив
не вредности ТПП, већ примена њених основних поставки
у циљу бољег разумевања дискрепанце става и понашања
у случају посећивања музеја, регресионом анализом про
верили смо однос основних елемената које претпоставља
теорија.
Када смо у линеарну регресиону анализу, као критеријумску
варијаблу укључили намеру да се музеји чешће посећују на
кон манифестације, статистички значајан предиктор био је
само став о значају музејских посета (Beta=0.178, t=6.898,
p=.000). И када смо критеријумску варијаблу трансформи
сали у категоричку (има/нема намере), бинарна логистич
ка регресија поново је издвојила само став као статистич
ки значајан предиктор (Količnik šansi=1.976, Wald=44.151,
p=.000).
Међутим, када смо у регресиону једначину као критеријум
поставили претходно понашање, дефинисано као „посећи
вање музеја у претходних годину дана” (са две категорије:
посетили / нису посетили), бинарна логистичка регресија
показала је да су сва три предиктора статистички значајна:
процена важности посећивања музеја (Količnik šansi=1.570,
Wald=22.552, p=.000), субјективне норме (Količnik šan
si=0.900, Wald=5.254, p=.022), опажена контрола (Količnik
šansi=1.397, Wald=15.988, p=.000).

Дискусија и закључак
Резултати нашег истраживања показују да су међу посе
тиоцима музеја током „Ноћи музеја” у релативно великом
проценту (39%) заступљени они који немају навику посећи
вања ових установа осталим данима. Међу осталима, који
наводе да су посетили неки музеј током претходних годину
дана, преовладавају они који су то чинили ретко (1 до 3 пу
та). Ако се изузму регионалне разлике29, анализе показују
да је од демографских варијабли значајан предиктор навике
посећивања музеја само степен стручне спреме. Међутим,
сама чињеница да су образованији људи склонији музејским
посетама није од велике помоћи. Иако су високообразовани
најзаступљенији међу посетиоцима манифестације, као и у
редовној музејској публици, када се ова категорија опште
29 То што је Београду више оних који су посећивали музеје него у осталим
регонима, може се анализирати с аспекта веће и разноврсније понуде,
односно разлике у броју и типу музеја, чиме се нећемо детаљније бави
ти у овом раду.
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популације посматра одвојено, музејски посетиоци чине
њен мали део. Новија истраживања показују да су главне
разлике између музејских посетилаца и оних који то нису  
њихове потребе и мотивација, пре него где живе, колико су
образовани и колико су стари30. Поред тога, социодемограф
ска обележја су релативно непроменљива, док се потребе
могу формирати и мењати и због тога су занимљивије ка
да је реч о креирању јавне политике. Дакле, шта је то што
привлачи људе да посећују музеје током фестивалске ноћи
и шта то диференцира оне који долазе у музеје и осталим
данима од оних који то не чине?
Доживљај атмосфере током манифестације оцењен је по
зитивније него атмосфера осталим данима у музеју, упркос
или управо захваљујући гужви. Овакву оцену имају све ка
тегорије испитаника – и они који посећују музеје осталим
данима и они који то дуго или уопште нису учинили, а тако
ђе нема разлика ни према намери да се музеји чешће посе
ћују. То је у складу са резултатима истраживања фестивал
ске публике уопште, у којима се као главни мотив за посету
истиче могућност социјалних интеракција31.
У даљим анализама разлика између оних који имају и оних
који немају навике посећивајња музеја ван фестивалске но
ћи, руководили смо се основним елементима теорије плани
раног понашања32. Испитали смо ставове према музејима,
субјективне норме (опажене ставове околине о посећивању
музеја), опажену контролу и намеру да се музеји чешће по
сећују након манифестације, с тим што смо посебну посве
тили разликама између категорија испитаника према нави
кама посећивања музеја мимо фестивала.  
Резултати показују да, иако се искуство у музејима проце
нује као незаменљиво, заправо значајан проценат испитани
ка сматра да телевизија и Интернет нуде адекватну замену
не само за информације, него и за доживљаје у музејима.

30 Mcintyre, M. H. team. (2006) Audience knowledge digest: Why people vi
sit museums and galleries, and what can be done to attract them, preuze
to 13.03.2013: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120215211132/
research.mla.gov.uk/evidence/documents/audience%20knowledge%20di
gest.pdf; Kelly, L. (2001) Developing a model of museum visiting, Paper
presented at Museums Australia Annual Conference, Canberra, preuzeto
20.09.2012: http://audience-research.wikispaces.com/file/view/whyvisit_pa
per.pdf
31 Crompton, J. L. and McKay, S. L. (1997) Motives of visitors attending festi
val events, Annals of Tourism Research 2, p. 425–439.
32 Ajzen, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior, in: Kuhi
and Beckmann J. (1985), Action.control: From cognition to behavior, Heidel
berg: Springer, p. 11–39.
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Овакве оцене, очекивано, заступљеније су међу онима који
имају слабије развијене навике и намере да посећују музеје.
Посматрано на целом узорку, типичан музеј у Србији опа
жа се више позитивно него негативно, што је најизраженије
на паровима атрибута: бескорисни–корисни и необразов
ни–образовни, а исподпросечна вредност добијена је за пар
атрибута статични–динамични. То, дакле, указује на још
увек доминантни имиџ музеја као места које је пре свега
намењено стицању знања, али на начин који није довољно
атрактиван. Такву слику одражавају и разлике у опажању
музеја од стране оних који их посећују и оних који их не
посећују мимо манифестације. Ове групе значајно се разли
кују управо на паровима, који се односе на афективну ком
поненту: досадни–занимљиви и хладни–топли.
Утврђене разлике у опажању музеја међу онима који редов
но посећују и оних који не посећују музеје могу послужи
ти као путоказ за промене имиџа музеја у јавности, уколико
је стратешки циљ да се повећа посећеност и привуче шири
опсег људи различитих по демографским обележјима, али
и према мотивацији за долазак у музеј: не само да нешто
науче, него и да се опусте и растерете од свакодневних оба
веза33. Резултати овог истраживања значајни су по томе што
обезбеђују податке о популацији која се може третирати као
потенцијална музејска публика, самим тим што показује
интересовање за програме ових установа бар током те јед
не фестивалске ноћи, иако се истовремено нуди низ других
програма на великом броју „немузејских” локација.
Разлике у опажању музеја посебно су изражене с обзиром на
намеру да се ове установе посећују чешће након манифеста
ције: они који немају намеру чешће да посећују музеје или
нису сигурни да ли је имају, типичан музеј опажају као рела
тивно досадан, статичан, хладан и застарео. Ово је у складу
и са раније утврђеним имиџом музеја у широј јавности као
„досадне и неатрактивне институције”34, што имплицира да
није било значајнијих промена у протеклом периоду.
Најпозитивнија оцена типичног музеја у Србији, и то у свим
категоријама и према прошлом понашању и према намери,
забележена је на пару бескорини–корисни, што се заправо
може приписати и социјалној пожељности одговора. Томе
33 Мартиновић, Д. (2010) Музејска публика у Србији, Београд: Завод за
проучавање културног развитка; Mokhtar, M. F. and Kasim, A. (2011) Mo
tivations for visiting and not visiting museums among young adults: A case
study on UUM students, ICOM.
34 Драгићевић-Шешић, М. (1998) Публика, Култура бр. 97, Београд: Завод
за проучавање културног развитка, стр. 69–88.
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у прилог иду резултати на другом питању о значају посе
ћивања музеја с обзиром на информације које је могуће до
бити путем телевизије и интернета. Они који немају навику
посећивања музеја, као и они код којих је слабије изражена
намера да чешће посећују музеје, у већој мери него остали
сматрају да је посећивање музеја битно, али може да се за
мени информацијама из медија.  
Операционализација опажене контроле над планираним по
нашањем преко листе наведених препрека није уобичајена у
истраживањима у оквиру ТПП, али се у нашем истражива
њу показала корисном, а концептуално је блиска схватању
контролабилности као веровања о личној контроли над по
нашањем, тако да извођење или неизвођење зависи од акте
ра35. Када се експлицитно наведене препреке са малим сте
пеном личне контроле посматрају збирно, добија се значајна
разлика и, с обзиром на претходно понашање, и с обзиром
на намеру: овакав тип препрека чешће наводе они који имају
слабије развијене навике, али и слабије изражене намере да
посећују музеје. Код ових група испитаника, чешће него код
оних са развијенијим навикама и намерама, јавља се разлог
„делује ми да увек могу да одем, па ми једноставно промак
не”, као и „мањак информација о дешавањима у музејима”.
То може одражавати стварно одсуство интересовања за му
зејске програме, али и недовољну видљивост музеја у јавно
сти, слабији маркетинг и односе с јавношћу.
Имајући у виду поставке ТПП и резултате нашег истражи
вања, може се рећи да је став добар предиктор и намере и
претходног понашања, док су субјективне норме и опажена
контрола бољи предиктор претходног понашања. Намера је
у нашем истраживању имала специфичан статус, с обзиром
на фестивалску атмосферу и социјалну пожељност одгово
ра, па у том смислу већу тежину треба приписати претход
ном понашању и факторима који га предвиђају у циљу бо
љег разумевања понашања потенцијалне музејске публике
и сагледавања могућности њиховог приближавања редовној
публици.
Препорука је да се посебна пажња посвети субјективним
нормама. Истраживања су показала да су за обликовање по
нашања значајније дескриптивне норме (шта мисле и раде
људи око нас) него прескриптивне норме (шта би требало
радити), што би требало примењивати и у кампањама, тако
што би се инсистирало на томе да људи воле да посећују
35 Armitage, C. J. & Conner, M. (2001) Efficacy of the Theory of Planned
Behaviour: A meta-analytic review, British Journal of Social Psychology 40,
р. 471–499.
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музеје36. Заправо, и поред слабости наших музеја, које се
огледају у имиџу статичне и релативно досадне институци
је, посетиоци, понети фестивалском атмосфером, исказују
намеру да их посећују чешће. То треба искористити добро
осмишљеном понудом, која би подржала исказану намеру.
Нека од проверених решења су: поновни долазак за исту
карту37, заједничке карте за посете више различитих музеја
или других установа културе осталим данима, чланство у
музеју након три посете и друго.38
У дугорочном смислу, препорука је да се континуирано про
учавају потребе и мотиви (потенцијалних) посетилаца и да
се у складу с тим креирају стратегије да се они привуку и по
могућству постану редовна публика. То би подразумевало и
рад на сузбијању стереотипних представа о музејима, што
заправо пред ове установе поставља изазов: неговати имиџ
едукативног центра намењеног актуелној музејској публици
или мењати имиџ у правцу веће разноврсности, динамично
сти и приступачности програмске понуде и пратећих садр
жаја, тако да се очува едукативна функција, а да се музеји
истовремено позиционирају као места друштвеног активи
зма и креативно осмишљеног слободног времена.

36 Cialdini, R. B., Kallgren, C. A., and Reno, R. R. (1991) A focus theory of
normative conduct: A theoretical refinement and reevaluation of the role of
norms in human behavior. Advances in experimental social psychology 24,
p. 201–234; Smith, J. R., Terry, D. J., Manstead, A. S., Louis, W. R., Kotter
man, D. and Wolfs, J. (2008) The attitude–behavior relationship in consumer
conduct: The role of norms, past behavior, and self-identity. The Journal of
Social Psychology, 148. 311–334; Winter, P., Cialdini, R., Bator, R. J., Rho
ads, K. and Sagarin, B. J. (1998) An analysis of normative messages in signs
at recreation settings, Journal of Interpretation Research No 3, p. 39–47.
37 Треба рећи да је у неким музејима било оваквих покушаја, као и про
дуженог трајања „Ноћи музеја”, али је процењено да ефекти нису били
задовољавајући (Мартиновић, Д. и Јокић, Б. (2012) Ноћ музеја као кул
туролошки и друштвени феномен у Србији, Београд: Завод за проучава
ње културнoг развитка).
38 Burton, C., Louviere, J. and Young, L. (2009) Retaining the visitor, enhan
cing the experience: Identifying attributes of choice in repeat museum visita
tion, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing No.
14, p. 21–34.

466

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ
ЛИТЕРАТУРА:
Abraham, C. and Sheeran, P. (2003) Implications of goal theories for
the theories of reasoned action and planned behavior, Journal Current
Psychology 22
Ajzen, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior, in:
Kuhi аnd Beckmann, J. (1985), Action.control: From cognition to be
havior, Heidelberg: Springer
Ajzen, I. (2011) The theory of planned behaviour: reactions and reflec
tions. Psychology & Health No. 26
Ajzen, I. and Driver, D. L. (1992) Application of the Theory of Plan
ned Behavior to Leisure Choice, Journal of Leisure Research 3
Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980) Prediction of Goal-Directed Behavi
or: Attitudes, Intentions, and Perceived Behavioral Control, Journal of
Experimenlal Social Psychology 22
Armitage, C. J. and Conner, M. (2001) Efficacy of the Theory of
Planned Behaviour: A meta-analytic review, British Journal of Social
Psychology 40
Burton, C., Louviere, J. and Young, L. (2009) Retaining the visitor,
enhancing the experience: Identifying attributes of choice in repeat
museum visitation, International Journal of Nonprofit and Voluntary
Sector Marketing 14
Cialdini, R. B., Kallgren, C. A. and Reno, R. R. (1991) A focus theory
of normative conduct: A theoretical refinement and reevaluation of
the role of norms in human behavior. Advances in experimental social
psychology, 24
Crompton, J. L. and McKay, S. L. (1997) Motives of visitors attending
festival events, Annals of Tourism Research 2
Цветичанин, П. и Миланков, М. (2011) Културне праксе грађана
Србије, Београд: Завод за проучавање културног развитка
Драгићевић Шешић, М. (1998) Публика, Култура бр. 97, Београд:
Завод за проучавање културног развитка
Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975) Belief, Attittide, Intention and Be
havior: An Introduction to Theory and Research, Reading, MA: Addi
son-Wesley
Fishbein, M. and Ajzen, I. The influence of attitudes on behavior, in:
The handbook of attitudes Johnson, B. T. and Zanna, M. P. (2005)
New Jork: Erlbaum
Hein, H. S. (2000) The Museum in Transition: A Philosophicai Perspecti
ve, Washington: Smithsonian Institution Press
Hood, M. (1983) Staying Away: Why People Choose Not to Visit Mu
seums, Museum News 61
Kelly, L. Developing a model of museum visiting, Paper presented
at Museums Australia Annual Conference, Canberra 2001, preuzeto

467

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ
20.09.2012. sa adrese: http://audience-research.wikispaces.com/file/
view/whyvisit_paper.pdf.
Мајсторовић, С. (1997) Култура и демократија, Београд: Просвета
Мартиновић, Д. (2010) Музејска публика у Србији, Београд: Завод
за проучавање културног развитка
Мартиновић, Д. и Јокић, Б. (2012) Ноћ музеја као културолошки
и друштвени феномен у Србији, Београд: Завод за проучавање
културнoг развитка
Mokhtar, M. F. and Kasim, A. (2011) Motivations for visiting and not
visiting museums among young adults: A case study on UUM students
- International Conference On Management (ICOM).
Mcintyre, M H. team. (2006) Audience knowledge digest: Why pe
ople visit museums and galleries, and what can be done to attract
them, preuzeto 13.03.2013.: http://webarchive.nationalarchives.gov.
uk/20120215211132/research.mla.gov.uk/evidence/documents/audien
ce%20knowledge%20digest.pdf.
Мрђа, С. (2011a) Културни живот и потребе студената у Срби
ји, Београд: Завод за проучавање културног развитка
Мрђа, С. (2011b) Културни живот и потребе ученика средњих
школа у Србији, Београд: Завод за проучавање културног развитка
Немањић, М. (1991) Филмска и позоришна публика у Београду,
Београд: Завод за проучавање културног развитка
Quellette, J. A. and Wood, W. (1998) Habit and intention in everyday
life: The multiple processes by which past behavior predicts future
behavior, Psychological Bulletin 124
Smith, J. R., Terry, D. J., Manstead, A. S., Louis, W. R., Kotterman, D.
and Wolfs, J. (2008) The attitude–behavior relationship in consumer
conduct: The role of norms, past behavior, and self-identity, The Jour
nal of Social Psychology No. 148
Шола, Т. (2002) Маркетинг у музејима, Београд: Клио
Waltl, C. Museums for visitors: Audience development - A crucial role
for successful museum management strategies, Conference paper,  IN
TERCOM 2006, preuzeto 25.09.2012. http://www.intercom.museum/
documents/1-4Waltl.pdf.
Winter, P., Cialdini, R., Bator, R. J., Rhoads, K. and Sagarin, B. J.
(1998) An analysis of normative messages in signs at recreation
settings, Journal of Interpretation Research 3

468

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ
Biljana Jokić and Iris Žeželj

Center for Study in Cultural Development, 
University in Belgrade, Faculty of Philosophy – Department for Psychology,
Belgrade

WHY FESTIVAL MUSEUM ATTENDANCE CANNOT
PREDICT REGULAR MUSEUM ATTENDANCE:
EXAMINING THE ATTITUDE-BEHAVIOR
RELATIONSHIP
Abstract
This study addresses the fact that during the one night festival “Museum
Night”, tens of thousands of visitors find themselves in museums, which
stands in sharp contrast to the lack of museum visitors during the rest of
the year. Taking into account conceptual differences between festivals
and regular museum programs, we examined the obstacles that prevent
festival visitors from become regular museum visitors. Using the two
stage stratified sample (N=1480) of visitors of the “Museum Night”
in Serbia 2012, we identified 39% of those who have never visited a
museum during previous twelve months. This allowed for comparison
between this group of visitors and the regular museum visitors based
on their socio-demographic characteristics and their cultural habits.
In addition, we assessed their attitudes towards museums, subjective
norms about visiting museums, and perceived barriers for more frequent
visits (perceived controlability). The choice of constructs was guided
by Ajzen and Fishbein’s Theory of planned behavior (1985; 2011). We
analyzed if they could predict (a) intentions to visit museums in the
future and (b) visits to the museums in the previous year. The attitude
towards museums was proven to be a good predictor of both intentions
and past behavior, whilst subjective norms and perceived control were
better indicators of past behavior. Results demonstrated that museums
were perceived as predominantly educational institutions, with their
main image-related drawbacks being lack of dynamics and excitement.
In spite of that fact, a significant number of festival visitors did express
their intentions to visit museums more often in the future. We discussed
how these intentions could be addressed in public communication in
order to translate them into behavior. We also suggested how both
descriptive and prescriptive norms could be employed to widen
potential museum audience and which strategies could improve the
image of museums as more proactive and appealing.
Key words: museum audience, cultural consumption, attitudes, Theory
of planned behavior
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ПОЈМОВИ СЕКУЛАРИЗМА И
ЛАИЦИЗМА
ОДГОВОР ДАРКУ ТАНАСКОВИЋУ
Сажетак: Предложио сам недавно разграничење између израза
,,секуларизам’’ и ,,лаицизам’’, тако да се могу употребљавати за
различите појмове. По овом предлогу, израз секуларизам би се и
даље користио да означава индиферентност или опозицију према
присутности религије у јавном домену, док би се лаицизам употре
бљавао да означи наглашавање улоге лаика у еклезијастичким по
словима. Док је Радован Биговић показао отвореност према овом
предлогу, Дарко Танасовић је изразио извесну резерву. У овом тек
сту комeнтаришем Танасковићеве разлоге за резервисаност.
Кључне речи: Хришћанство, секуларизам, лаицизам, појмовна
анализа, терминологија

На скупу Религија – секуларизам – лаицизам, који је одржан
марта 2012. године у Београду у организацији Хришћанског
културног центра и Фондације Конрад Аденауер, предло
жио сам једну могућу дистинкцију између термина ,,секула
ризам’’ и ,,лаицизам’’, тако да би се могли употребљавати за
различите појмове. Поменуо сам да се ови термини обично
употребљавају синонимно, са једином разликом у англофо
ном или франкофоном пореклу израза - нешто као код ,,гло
бализације’’ и ,,мондијализације’’1.
1 Упор. Биговић, Р. [et al.] Дискусија после прве сесије, у: Религија у јав
ном, политичком и друштвеном сектору, приредила Јабланов Максимо
вић, Ј. (2013), Београд: Фондација Конрад Аденауер, Хришћански кул
турни центар др Радован Биговић, стр. 35.
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Дакле, израз секуларизам би означавао индиферентност или
опозицију према религији, њено уклањање из јавног доме
на, односно измештање у пуку приватност. Указао сам да
је управо раздвајање државе и религије често схватано као
главна карактеристика стандардног разумевања секулари
зма и лаицизма. Затим сам додао:
,,Међутим, израз лаицизам би се могао захваљујући једном
старијем семантичком слоју, оном из опозиције лаика и кли
ра, сачувати за означавање значајних покрета данашњице
чији обриси се све више помаљају.’’2 Као пример из право
славне теологије, поменуо сам околност да се најзначајни
ји живи представник покрета који се означава као неопа
тристичка синтеза, митрополит пергамски Јован Зизјузлас
(Ιωάννης Ζηζιούλας), никад не умара у наглашавању значаја
литургијске улоге лаика. Поменуо сам и интересовање за ла
ички апостолат у Српској православној цркви. Као пример
из католицизма, поменуо сам покрет ,,Ми смо црква’’, неза
висно од тога како иначе оцењујемо његове теолошке захте
ве. Закључио сам да би термин лаицизам могао да означава
ангажовање лаика у еклезијастичким пословима.3
После ове моје интервенције, реч је узео модератор разго
вора, проф. др Радован Биговић и рекао да мисли ,,да је ово
веома важно наглашавање, јер заиста су лаици то првобит
но и означавали’’4. Приметио је да се може говорити и о мо
дерном лаицизму, али да њега не би било без хришћана и
цркве, а потом додао:
,,Велика заслуга за то, пре свега, припада протестантском
свету, а касније наравно питање лаик а је актуелизовано и у
Католичкој цркви, у новије време и у Православној цркви’’.5
Остаћу дужник професора Биговића6, због отворености пре
ма мом предлогу. Захвалан сам му такође што је подсетио на
пресудан значај протестантизма у овој ствари.
Неспорно је да је у теолошкој мисли протестантизма одго
ворност свом тежином пребачена на лаике. Овај преокрет
је, по Веберу (Max Weber), имао пресудан значај за ствара
2 Исто.
3 Упор. исто, стр. 36.
4 Исто.
5 Исто.
6 Радован Биговић је исте 2012. године изненада преминуо. (То, иначе, об
јашњава податак да је као један од издавача зборника, у којем се налазе
и интервенције Радована Биговића, наведен: Хришћански културни цен
тар др Радован Биговић. Наиме, Биговић је био оснивач и дугогодишњи
spiritus movens Хришћанског културног центра из Београда, па је после
његове смрти центар понео његово име).
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ње модерног друштва. (Веберова хипотеза о протестантској
етици и стварању менталитета капитализма имала је утицај
са којом се мало која хипотеза у друштвеној науци двадесе
тог века може мерити). Чарлс Тејлор (Charles Taylor) је из
других углова истицао утицај протестантизма на различи
те духовне констелације модерног доба, а уочен је и утицај
протестантизма на реформистичке покрете у хиндуизму и
будизму (Робет Бела/Robert N. Bellah).
Заиста, већа улога лаика иницирана је у протестантизму,
а затим се ова идеја и пракса одатле ширила даље. У хри
шћанству прво на католицизам (пример немачког покрета
Wir Sind Kirche није једини, поменуо сам га као актуел ан, а
у обзир би свакако требало узети и остала католичка лаичка
друштва7), а затим и на православље.
Употреба израза лаиц
 изам за означавање једног другачијег
стања ствари него што је секуларизам, никако не значи за
лагање за увођење неке произвољне и нечувене употребе.
Не само да су лаиц
 и, како је приметио професор Биговић,
то првобитно и означавали, већ и данас термин користимо
и на начин који се не односи на опозицију према религији
и њено потискивање из јавног и политичког домена, што се
види када говоримо о лаичком апостолату или удружењима
католичких лаика.
Узимајући реч у дискусији, професор Дарко Танасковић се,
одговарајући на питања и коментаре, вратио и на моју ин
тервенцију:
,,Колега Прњат је поменуо могућу спецификацију термина,
терминолошког пара секуларизам – лаицизам, у том смислу
што он сматра продуктивном могућност да се секуларизам и
даље употребљава на начин који је углавном уобичајен, а да
се лаицизам шире уведе у употребу с терминолошким зна
чењем унутарконфесионалне лаичности, односно да у окви
ру опште заједнице верника постоје, с једне стране, свеште
ници и монаси, а с друге лаиц
 и.’’8
Ово је сасвим коректно тумачење мог предлога (наравно ако
ово ,,с једне стране свештеници и монаси, а с друге стране
лаици’’ схватимо строго дескриптивно).

7 Изгледа да у сличном правцу иду и залагања неких свештеничких удру
жења (као што је нпр. ирска Асоцијација католичких свештеника - ACP).
8 Биговић, Р. [et al.] Дискусија после прве сесије, у: Религија у јавном,
политичком и друштвеном сектору, приредила Јабланов Максимовић,
Ј. (2013), Београд: Фондација Конрад Аденауер, Хришћански културни
центар др Радован Биговић, стр. 46.
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Колега Танасковић је потом приметио да ови лаици нису
атеисти већ такође верници9. Додао је да су у новије време,
посебно у католицизму, добили велики значај, а као разлог
за ово наводи да је ,,уочено да се кроз свештеничко делова
ње само крајње ограничено може бити друштвено присутан
и утицајан’’10. Закључио је да је овде реч ,,о лаицима унутар
шире црквене породице’’.11
Чини ми се да овакво објашњење колеге Танасковића – да
су ови покрети у католицизму добили на значају зарад по
већања друштвене присутности и утицаја – управо иде у
прилог разликовању секуларизма, који се одликује повлаче
њем религије из јавног домена, и лаицизма, који се одликује
не само већим учешћем лаика у црквеним пословима већ и
њиховом појачаним присуством и утицајем у јавној сфери.
Шта више, рекао бих да његов опис чак и додатно појачава
разлоге за терминолошко и појмовно разликовање лаиц
 изма
и секуларизма.
Колега Танасковић је приметио и да су у разговору на овој
конференцији учешће узеле и представнице Фоколара, а по
менуо је и Opus Dei, као и чињеницу постојања других по
крета и организација. Вратио се такође на пример који сам
ја изнео - апостолат лаика, рекавши да многи држе да је то
перспективно најделотворнији вид хришћанске мисије, да
би затим изнео следећу оцену:
,,Јасно је да у смислу изнетог семантичког терминолошког
спецификовања предлог колеге Прњата може имати будућ
ност. Мени, међутим, и овде смета одређење лаицизам, и
опет због ,суспектног’ идеологизирајућег морфема – изам.
Наравно, термин је ствар конвенције. Ако се договоримо да
се бело од сутра зове црно, ми ћемо га за десет година звати
црно, а оно што је бело биће црно’’12.
Иако би неки дискусију између колеге Танасковића и ме
не, на основу ове неконтроверзне опаске о конвенционал
ној природи термина, могли да окарактеришу као вербални
спор, ипак, та оцена сама по себи још не би указивала да
је нужно реч о беспредметној расправи. Јер, како је Чал
мерс (David Chalmers) недавно подсетио: ,,Многе филозоф
ске несугласице су барем делом вербалне, и скоро сваки

9 Исто, стр. 46.
10 Исто, стр. 47.
11 Исто.
12 Биговић, Р. [et al.] стр. 47.
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филозофски спор је у некој тачки био дијагностификован
као вербалан.’’13
Што се тиче опрезности колеге Танасковића према ,, ,су
спектном’ идеологизирајућем морфему изам’, она је свакако
разумљива. Данас, у време разочараности не само великим
идеологијама у политици и великим причама у друштвеним
наукама и хуманистици, у време када су готово напуште
не не само ове велике приче, већ и сама теорија њиховог
напуштања - какву је представљао постмодернизам, разу
мљиво је да периферијска друштва, какво је српско, после
отрежњења од различитих идеолошких заноса и хистерија,
постају посебно неповерљива према многим идеолошким
измима, од нивоа свакодневног живота до нивоа теоријске
рефлексије. Наравно, не би ни од опрезности према изми
ма требало правити нову идеологију: не означава се свим
измима катастрофални идеолошки екстремизам (фашизам,
хитлеризам, стаљинизам). Некима напросто означавамо пе
риод у историјском развитку европских друштава (феудали
зам), концептуалне опозиције (нпр. у филозофији темпора
лизам – атемпорализам), правац у историји уметности (фо
визам, кубизам), или историји филма (неореализам), а неки
изми имају разбокорену каријеру од античке метафизике до
савремене логике и друштвене теорије (атомизам). Понекад
истим термином означавамо блиске феномене са потпуно
различитом успешношћу и вредновањем (,,неологизам’’ у
лингвистици и психијатрији), а понекад сасвим различите
ствари: реализам је у теорији међународних односа једна
ствар, а у филозофији друга, чак толико различита да они
који би били упознати само са политичком теоријом, ве
роватно не би могли ни да наслуте значење овог израза у
филозофији.
Наравно, овим суфиксом често наглашавамо управо изве
стан идеолошки вишак, па тако ,,Фројдизам’’ има једну иде
олошку конотацију коју ,,Фројдово учење’’ нема. Утолико
ми се чини потпуно оправдан предлог колеге Танасковића
да се у српски језик уведе израз ,,лаичност’’.14 Само, он се
залаже да се лаичност употребљава као ,,термин блиског
значења са секуларност’’15, док бих ја у различитим терми
нима видео простор за разликовање два различита појма.
13 Chalmers, D. J. (2011) Verbal Disputes, The Philosophical Review vol. 120,
no 4, p. 518.
14 Танасковић, Д. Религија – секуларизам – лаицизам, у: Религија у јавном,
политичком и друштвеном сектору, приредила Јабланов Максимовић,
Ј. (2013), Београд: Фондација Конрад Аденауер, Хришћански културни
центар др Радован Биговић, стр. 16.
15 Исто.
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Међу нама, дакле, нема неспоразума. Само различитог про
цењивања вредности извесне појмовне стратегије:
,,Разумем шта је колега Прњат желео да постигне, да се ис
користи терминолошки потенцијал за прецизније исказива
ње двају појмова, али нисам кадар да проценим да ли би се
тиме ствари разјасниле или додатно компликовале’’.16
Увек се може поставити питање да ли се коришћењем по
стојећег терминолошког потенцијала за прецизније искази
вање појмова, ствари разјашњавају или додатно компликују.
Од тога се не може побећи. Уосталом, већ су Платон и Ари
стотел, да би ствари разјаснили, између осталог употребља
вали постојеће речи на нов начин. Додатне компликације
до којих је то довело, саставни су део европске филозофске
традиције.
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THE CONCEPTS OF SECULARISM AND LAICISM:
A REPLY TO DARKO TANASKOVIĆ
Abstract
I have recently suggested differentiation of the term “secularism” from
the term “laicism”, so they can be applied to different phenomena.
According to this suggestion, the term “secularism” would continue
to denote indifference or opposition to the presence of religion in the
public domain, whereas the term “laicism” would be used to denote
emphasis of the laic role in ecclesiastic affairs. While Radovan Bigović
has shown openness to this proposal, Darko Tanasković has expressed a
certain distance. The reasons for his distance are the subject of this text.
Key words: Christianity, secularism, laicism, term, conceptual
analysis, terminology
16 Биговић, Р. [et al.] нав. дело, стр. 47.

478

УПУТСТВО

РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Часопис Култура је научни часопис, регистрован у
Министарству науке Републике Србије под ознаком М
51, што значи дa сваки научни рад објављен у часопису
остварује 3 бода.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. снимљен на ЦД-у са исписаним именом и презименом
аутора на самом ЦД-у;
1.2. путем УСБ-е уређаја;
1.3. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 6 речи на српском и 4 до 6 речи
на енглеском језику) и сажетком на српском језику (до
150 речи). Документ именовати на следећи начин: име и
презиме аутора, наслов дела.
2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на
енглеском језику (до 300 речи). Документ именовати на
следећи начин: име и презиме, резиме.
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. Документ
именовати на следећи начин: име и презиме, илустрације.
2.4. Фотографије именовати на следећи начин: 1слика.tiff,
2слика.tiff итд. Табеле направљене у MS Word-u именовати
на следећи начин: 1табела, 2табела итд.
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3. Опште одреднице
3.1. 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.
3.2. На средини ставити наслов, потом апстракт на српском
и кључне речи на српском и на енглеском језику.
3.3. Назив и број пројекта, односно назив програма у
оквиру кога је чланак настао, као и назив институције која
је финансирала пројекат или програм треба да се наведе у
првој напомени-фусноти.
3.4. 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 у
оригиналу.
3.5. Код навођења страних израза превод треба да се стави
у одговарајућој напомени-фусноти.
3.6. Текст не треба да прелази обим од 10 до највише 15
описаних компјутерских страница.

4. 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 требa да прелази број од 100 речи.

Систем навођења:
4.1. Монографије:
Презиме Иницијал., Назив монографије (курзив), место
издања година издања, страна.
4.2 Периодика:
Презиме Иницијал., Наслов чланка, Назив часописа (курзив)
број часописа, Место издања година издања, страна.
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4.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и сл:
Презиме Иницијал., Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме Иницијал., Место издања година
издања, страна.
*У случају издања на страним језицима уместо речи „у“
и „приредио-ла-ли“ увек се користе енглески термини in
односно ed. или еds. (од editor-s) ако је више приређивача.
4.4. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:
Презиме Иницијал., Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација),
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег
универзитета, Место издања година издања, страна.
4.5. Текстови из дневних листова:
Презиме Иницијал., Наслов текста, Назив дневног листа
(курзив), датум и година, страна.
*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.
4.6. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује
српском речи Исто.
4.7. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне
фусноте) скраћује са нав. дело.
4.8. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор
текста (ако је наведен), назив интернет издања, датум
постављања или последње измене (упдате) сајта (ако је
наведен), датум коришћења сајта, пуна путања до цитиране
стране.

5. Подаци 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):
Адреса
Телефон
Мобилни телефон
E-mail
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