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КУЛТУРА И
ДЕМОКРАТИЈА
Приредила
др Весна Ђукић

Аутор Бранко Миљуш, цртеж,
насловница Културе број 2-3 из 1968. године

ВУК ВУКИЋЕВИЋ

УВОДНА РЕЧ
КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА –
ПОВОДОМ 50-ГОДИШЊИЦЕ
ЧАСОПИСА КУЛТУРА
Текстови које имате прилику да читате у оквиру темата
„Култура и демократија”, који је др Весна Ђукић поводом
педесетогодишњице његовог излажења приредила за часо
пис „Култура”, не обрађују само опште проблеме односа
између културе и демократије из угла теорије културе, кул
турне политике и ширег круга хуманистичких наука, већ не
ки од њих дају значајан прилог истраживању историјата и
друштвеног значаја самог Завода за проучавање културног
развитка и часописа „Култура”.
Историја наше установе и нашег часописа добрим делом
представља историју теорије културе и културне политике
у Србији. Завод за проучавање културног развитка је једна
од првих установа у свету посвећених научним, развојним и
примењеним истраживањима у области културе, а часопис
„Култура” први познати часопис који се, пре институцио
налне стабилизације датих дисциплина, у свом поднаслову
одређивао као „часопис за теорију и социологију културе и
културну политику”.
Ако је Завод основан са циљем да креаторима културне по
литике помогне да своје одлуке доносе на основу релевант
них чињеница добијених истраживањима, имајући у виду
потребе друштва и могућности за њихово задовољавање,
„Култура” је пружала могућност за рефлексију широког
спектра културних и друштвених феномена, представљају
ћи полигон за њихово промишљање и осмишљавање, које
такође није било независно од потреба и могућности акту
елног тренутка у култури и друштву. Такође, као што ис
траживања која је спроводио Завод нису нудила само стати
стичке чињенице већ и њихову интерпретацију, као и пре
поруке о мерама за унапређење јавних политика у области
културе, тако ни часопис „Култура” није био само простор
за излагање текућих истраживања наше установе нити за
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пасивно упознавање са доминантним светским трендовима
у датим научним дисциплинама, него и простор за ствара
лачке интерпретације важних феномена данашњице, а по
себно феномена релевантних за нашу културу и друштво,
усклађене са важећим методолошким и епистемолошким
стандардима у сваком периоду њеног развоја.
Поред простора за интердисциплинарну сарадњу, „Култура”
је нашој установи пружала још један начин комуникације са
друштвом и деловања на друштво, који није био наменски и
уско специјализован. Додао је боју и топлину истраживач
кој делатности Завода, кроз сарадњу широког круга аутора,
комуникацију са публиком широм од оне која уобичајено
прати научне и стручне часописе, отвореношћу за разли
чите теме и сараднике и, посебно треба истаћи, критичким
односом према културним и друштвеним феноменима, што
према речима једног од оснивача часописа, Триве Инђића, и
јесте био међу најважнијим мотивима за његово покретање.
Ово је битно рећи, пошто „Култура” никада није деловала у
ставу псеудо-научне објективности, да не кажемо равноду
шности, према актуелном друштвеном и институционалном
контексту. Тај контекст је обележио њен настанак и на неки
начин дао трајни печат њеном даљем развоју. „Култура” је,
као и Завод, настала у тренутку политичког „отопљавања”,
делимичног попуштања стеге идеолошко-партијског догма
тизма у југословенској култури и друштву крајем шездесе
тих година двадесетог века, и то је допуштало већу интер
претативну слободу њеним уредницима и ауторима. С друге
стране, а то се често превиђа, и установа и часопис осно
вани су као део процеса изградње система социјалистичког
самоуправљања, у ком је култура играла важну улогу. Иако
је тај систем, заједно са нестанком СФР Југославије, напу
штен, и без обзира на његове домете, он је тражио значајан
и свестран интелектуални ангажман у циљу осмишљавања
алтернативног друштвено-политичког, али и културног и
идеолошког (идејно-вредносног) обрасца, који је подразу
мевао и озбиљно преосмишљавање друштвених (и уопште
међуљудских) односа, па и самог човека.
Ово не значи да су Завод и „Култура” своју сврху видели у
„сервисирању” актуелних центара моћи, већ да су одговор
но учествовали у осмишљавању алтернативних и целовито
постављених могућности културног и друштвеног развоја
и суочавали са најважнијим питањима времена. Ово осми
шљавање и суочавање у „Култури” је по правилу било ди
намично и критичко, колико и одговорно према актуелном
друштвеном и институционалном контексту.
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Сама позиција Завода и „Културе”, у готово свим периодима
њиховог деловања, тражила је пропитивање односа између
културе и демократије: културе у првом реду као носећег,
историјски генерисаног идејно-вредносног обрасца у кон
кретном друштву, односно друштвено-политичкој заједни
ци, и демократије као институционалног и друштвеног си
стема који је у различитим временима био различито интер
претиран али, бар у периоду и контексту у ком се развијала
„Култура”, по правилу постављан као циљ и пожељан исход
друштвено-политичког развоја.
Ову свест је, ставом да је „питање културе (у ствари) питање
демократије”, изнетој у својој монографској студији „Култу
ра и демократија” (1978), на најбољи начин изразио оснивач
и први директор Завода за проучавање културног развитка,
уједно и први уредник „Културе”, др Стеван Мајсторовић.
Неки од текстова у темату који је пред вама довољно гово
ре о важности, дометима и актуелности његовог преиспити
вања овог сложеног и динамичног односа, да бисмо то по
себно наглашавали у овом уводнику. За нас је у првом реду
важна научна релевантност, отвореност и искрен, у идејновредносном смислу хуманистички усмерен ангажман при
сутан у делима овог значајног аутора, за који бисмо волели
да буду трајно обележје установе и часописа које је основао.
Наслов теме за који смо се определили у овом броју посве
ћеном јубилеју педесетогодишњице часописа „Култура”,
стога не треба схватити само као омаж овом значајном ау
тору и оснивачу наше установе и часописа, већ и као позив
на преосмишљавање ове теме из наше садашње перспекти
ве, имајући у виду континуитет тумачења овог феномена у
претходним деценијама.
Данас се и култура и демократија битно другачије тумаче
него у време оснивања „Културе” или настанка Мајсто
ровићеве најзначајније студије, и можемо рећи да су и јед
но и друго у кризи. Али зар криза није прави тренутак за
темељно преосмишљавање кључних појава и појмова, као и
реконтекстуализовање њихових међусобних односа, у сме
ру истраживања и подстицања нових могућности за развој
културе и друштва у ком живимо?
Такође, указивање на континуитет нашег часописа, и обно
ва културе памћења његових вредности, резултата и доме
та, не представља самозадовољну загледаност у прошлост,
већ стваралачко оснажење у намери да се актуелни пробле
ми културе и друштва сагледају са једнаком снагом, инвен
тивношћу и одговорношћу како су то умели да чине осни
вач наше установе и часописа др Стеван Мајсторовић, као
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и најзначајнији истраживачи и аутори који су обележили
њихов рад.
Зато смо се определили да тема која обележава овај број по
свећен јубилеју нема само пригодни карактер и значај, него
и да почива на оним интерпретативним, етичким и култу
ролошким начелима који су обележавали „Културу” у ње
ним најбољим тренуцима. Укратко, да о вредностима ча
сописа који држите у рукама или посматрате на екрану не
сведочимо само речима, него и делом.

Аутор Миро Главуртић, цртеж,
насловница Културе број 5-6 из 1969. године
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КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА:
КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
НА ДЕЛУ
ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА ТЕОР
 ИЈА
КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НА
ПОЛУПЕРИФЕРИЈИ?
Сажетак: Овај текст полази од тезе да су југословенска, београд
ска и загребачка школа културне политике, шездесетих и седамде
сетих година биле међу водећим светским теоријама и праксама
културне политике, а да их је полупериферијски статус наше на
уке уз недовољно ангажовану академску културу сећања и услед
нових трендова академског капитализма, у потпуности скрајнуо
из академских токова. Рад анализира методе деловања врхунских
светских академских часописа на развоју културе сећања, кроз
студију случаја: прегледа књига из домена културне политике ко
је је Интернационални часопис за културну политику направио
тражећи текстове приказа од 40 професора културне политике
широм света (The International Journal of Cultural Policy Vol. 16,
n. 1). Бирајући англо-америчке теоретичаре и теоретичаре севе
ра Европе, академски часопис додатно „централизује” знање и
прави нове периферије и полупериферије продукције знања. Рад
указује и на могуће стратегије и тактике отпора, субверзије по
лупериферије, кроз пример сопственог текста о књизи Мишела де
Сертоа „Култура у плуралу”, написаном по позиву за дати број
часописа.
Кључне речи: југословенска школа културне политике, Стеван
Мајсторовић, Мишел де Серто, Интернационални часопис за
културну политику, академска култура сећања, академска полу
периферија, академски капитализам
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Децембра 2008. године добила сам имејл од уредника нај
угледнијег светског часописа за културну политику да као
један од педесет професора културне политике из целог све
та одговорим на питање која је књига променила мој поглед
на културу и културну политику и да напишем њен приказ
за специјални тематски број часописа International Journal
of Cultural Policy (Taylor & Francis Group, Routledge).1 Истог
тренутка сам одговорила, веома срећна да ћу добити при
лику да представим такозвану беог радску школу културне
политике о којој ни у Србији ни некада у Југославији није
написан ниједан текст.
Управо сам тих месеци са својим колегом Сањином Драго
јевићем, са којим сам успешно сарађивала на писању не
колико књига везаних за културну политику и менаџмент2,
разговарала о томе да напишемо још једну заједничку књигу
о југословенској, београдској и загребачкој школи културне
политике, будући да се о томе данас зна веома мало и да је
највећи број истраживача и теор етичара отишао у заборав.
Како се темом сећања и идентитета бавимо већ дуже на Фа
култету драмских уметности, и како су моја истраживања
већ дотакла подручја културног менаџмента (институцио
нална сећања) и културне политике (подстицање „академ
ске културе сећања” на истраживачке пројекте и култур
но-политичке мере које су мењале подручје културе), то се
наметнула и ова тема о „школама” културних политика и
културних пракси у Србији и Југославији.
Истовремено, чинило нам се да је поразна чињеница да
упркос неким нашим текстовима и цитатима, подаци које
износимо о науци ствараној у Југославији не улазе у запад
ни корпус знања (на пример, чињеница да се организација
културних делатности (менаџмент у култури), као академ
ска дисциплина, прво развила у Југославији, још 1961. годи
не, знатно пре City University у Лондону – 1967. године, иако
сам је износила у бројним текстовима објављеним у ино
странству на енглеском језику3, није се нашла у текстовима
1 Текст је настао као резултат рада на пројекту: ОИ178012 Идентитет
и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија,
који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
2 Dragićević Šešić, M. and Dragojević, S. (2004) Interkulturalna medijacija
na Balkanu, Sarajevo: Oko; Dragićević Šešić, M. and Dragojević, S. (2005)
Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, Beograd: Clio.
3 Dragićević Šešić, M. (2009) Educational Programes in Strategic Cultural
Management within the Regional Context, Cultural Policy and Management
(KPY) Yearbook, Boоkmanstudies and Istanbul Bilgi University Press, рр.
99-108; Dragićević Šešić, M. (2011) The Teaching of Organization, Mana
gement and Production in Arts, Culture and Media in Serbia – 50 years, in:
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других аутора који и даље лондонском универзитету дају
предност).
Када са ове дистанце гледамо шта се писало и објављива
ло у домену културне политике шездесетих и седамдесетих
година у Београду и Загребу реч је о текстовима који собом
носе и данас актуелне дебате и питања. Како је сврха овог
текста, с једне стране, да истовремено буде омаж тим да
нас већ заборављеним теоретичарима, а са друге да укаже
на стални статус полупериферије који културе обода Евро
пе имају у западном свету (укључујући и њихове академске
центре), то ће овај текст имати три дела: кратак преглед те
орије и теоретичара Загреба и Београда са приказом опу
са Стевана Мајсторовића; други део, који је истовремено и
фокус овог приказа, и који показује начин функционисања
светске науке, начин прихватања и одбацивања информаци
ја и знања продукованог на полупериферији, те трећи део –
текст о релевантном француском аутору Мишелу де Сертоу,
чију сам књигу приказала а у приказ унела (не знам да ли
довољно субверзивно), контекст у коме сам књигу читала, а
тај контекст је свакако био контекст југословенске културне
политике и праксе – контекст који „академски центар” не
занима.

Београдска и загребачка школа
културне политике
Током шездесетих година двадесетог века велики број јав
них интелектуалаца Србије и Хрватске, а у мањој мери и
оних у другим републикама, почиње да се бави темама које
се односе на најшира питања културе и културне политике,
од права на културу до децентрализације културе која се ви
дела као неопходан вектор демократизације културе и дру
штва. У Београду, они су окупљени око часописа Видици,
НИН, па и дневних новина Политика, и ту стасава једна но
ва генерација филозофа, политиколога, социолога, теорети
чара књижевности и уметности, од Стевана Мајсторовића,
Загорке Голубовић, Триве Инђића, Милоша Немањића, Рат
ка Божовића, Бранка Прњата, преко Свете Лукића, Радосла
ва Ђокића, Миладина Животића, до Соње Лихт, Бранимира
Стојковића, Ружице Росандић, Боре Џуверовића... Ту су и
активисти окупљени око културно-просветних заједница Бе
ограда, Србије и Југославије (Културни живот као часопис
Савеза културно-просветних заједница Југославије) – Ми
лош Јевтић, Милутин Дедић, као и они везани за пројекте
Fifty years of Department of management and Production in Theatre, Radio
and Culture, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti br. 19, str. 19-35.
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и програме марксистичких центара попут Првослава Рали
ћа, Милана Ранковића, Ђоке Стојчића и многих других. Сви
они истражују и дебатују, било да су научно или идеолошки
опредељени, важне теме културне политике и праксе, а де
бате објављиване у часописима Култура и Културни жи
вот покривају велики опсег тема, од слободе уметничког
изражавања, развоја публике и њеног укуса, новокомпоно
ване културе, те до ужих питања културне политике веза
них за начине финансирања културе, тржишта уметности,
организације културног живота и децентрализације.
У Загребу у исто време, бројни интелектуалци различитих
профила, делују у најмање три круга: у оквиру Praxis гру
пе (Lešaja i Medak; Lešaja  http://www.praxis-arhiva.net/) међу
којима се издвајају Милан Кангрга, Руди Супек, Вјекослав
Микецин, Гајо Петровић, а део је окупљен око часописа Кул
турни радник и Наше теме, те посебно Института за међу
народне односе (Бисерка Цвјетичанин, Нада Швоб Ђокић,
Матко Мештровић), а на пројектима Завода за културу Хр
ватске раде истраживачи Божидар Гагро, Зденка Гјанковић,
Иван Рогић, Андрија Мутњаковић, Јасенка Кодрња, Миро
слав Туђман и многи други. Oни покривају бројне и разли
чите теме: од мреже домова културе и културних центара,
фестивалске културе, до односа културе и туризма.
Највећи импулс заснивању културне политике као науке да
је Стеван Мајсторовић који успева да доведе до формирања  
Завода за проучавање културног развитка 1967. године, а
већ 1968. да покрене часопис Култура (прву редакцију чине
Стеван Мајсторовић, Слободан Цанић, Драгутин Гостушки,
Триво Инђић, Вујадин Јокић, Даница Мојсин, Мирјана Ни
колић4, Небојша Попов, Богдан Тирнанић, Милан Војновић
и Тихомир Вучковић) који ће стимулисати домаће ауторе да
истражују и пишу, али и преводити тада најактуелније свет
ске теоретичаре – Леа Ловентала, Пјера Бурдијеа, Фредери
ка Џејмсона, Ернста Блоха, Херберта Маркузеа, Рејмонду
Мулен, Ноам
 а Чомског, Едварда Сапира, Робера Ескарпија,
4 За ауторку ових редова личност Мирјане Николић била је од пресудног
значаја да веже свој истраживачки рад за Завод и да објављује управо у
овом часопису јер ме је, као секретарка редакције, примила без икакве
препоруке, позвала након првог прочитаног текста на даљу сарадњу а да
при том није оклевала да упути и прецизне примедбе тексту – па су већ
у наредном броју Културе, бр. 40, 1978. године, објављена чак два мо
ја текста а касније и неколико тематских бројева које сам припремила,
да бих од 1998. до 2001. била и главни уредник Културе. Ово помињем
да бих указала на отвореност редакције и њену спремност да ангажу
је истраживаче који долазе и изван тада устаљених научних дисципли
на попут организације културних делатности на Факултету драмских
уметности, што је била моја област рада.
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Пјера Белвила, Лисјена Голдмана, Бронислава Малиновског,
Мишела Фукоа, Рут Бенедикт, Пола Рикера, Чарлса Сноуа и
многе друге.
Ови процеси истраживања и теоретизирања који се одвијају
у различитим круговима и у Београду и у Загребу, круго
вима који себи дају мање или више слобода, кулминирају
Конгресом културне акције у Крагујевцу 1971. који убрзо,
из политичких разлога, бива послат у заборав. Чињеница да
је организован конгрес са тако великим бројем учесника ко
ји дебатују о културној политици готово да је јединствена у
свету иако се мора рећи да је од доласка Андре Малроа на
чело Министарства културе Француске (1960) јавна дебата
о културној политици постала део пракси и у француској
јавности (приликом доношења петогодишњих планова) и у
тадашњој контрајавности (у Авињону и Вилербану 1968. го
дине). Ипак, у другим земљама Европе, културна политика
је много ређе тема а нема је уопште у академским оквирима.
Стога је веома важно напоменути да се теоретичари културе
у Југославији, подстакнути јавним дебатама које организује
часопис Култура, окрећу истраживањима културне полити
ке и уводе их у наставне процесе, стимулишући и докторан
те да се њима баве. Прве докторате у домену културне по
литике бране на Факултету политичких наука Бранко Прњат
(1974) и Стеван Мајсторовић (1976)5 а у исто време ради
се низ магистарских теза на Факултету драмских уметно
сти код професора др Борислава Јовића, иначе стручњака за
радно право уметника6.
И у свету се до културне политике као научне дисциплине
током шездесетих година долазило преко истраживања која
су често припадала домену правних наука (попут Жака Лан
га који докторира на тему односа државе према театру), али
и економских наука (чувена истраживања економике театра
Бовенових), као и науке о књижевности из којих су створе
не студије културе (Рејмонд Вилијамс, Ричард Хогарт, итд.)
Сама културна политика конституише се тек деведесетих
година (University of Warwick) када се (1994) покреће и пр
ви специјализовани часопис – European Journal of Cultural
Policy (који се од 1997. зове International Journal of Cultural
Policy), а од 1998. и прва светска конференција истраживача
у домену културне политике (ICCPR – International Confe
rence of Cultural Policy Research). Ови подаци су важни да
5 Код ментора Радослава Ратковића и Ратка Божовића; Djukić, V. (2011)
Uvodne napomene priređivača: razvoj kulturne politike, Kultura br. 130,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 20.
6 Исто, стр. 21-23.
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се упореде и са чињеницом да још од 1968. постоји часо
пис Култура као часопис за теорију и социологију културе и
културну политику, и са временом, 1988. у Загребу, када је
организована прва југословенска конференција професора
културне политике.7 Очито је да смо у овом домену предња
чили али да то није било препознато у свету.
Знања продукована у Југославији тога времена, упркос али
и због државних напора да се кроз часопис Актуелна пи
тања социјализма8 „одабрани” текстови преводе на главне
светске језике, не успевају да уђу у светске токове, а преве
дене књиге, реч је практично о једној – Културна политика
Југославије – објављене су на француском и енглеском јези
ку у склопу првог светског значајнијег пројекта мапирања
културних политика које је радио УНЕСКО као припрему за
Светску конференцију о културним политикама у Мексику
1982. године. Ни Стеван Мајсторовић, ни већина истражи
вача који су били блиски подручју културне политике нису
објављивали у страним часописима, већ је главни формат
међународне сарадње ишао преко државних билатералних
пројеката размене и мултилатералне сарадње (УНЕСКО).
Тако је Завод за проучавање културног развитка имао интен
зивну сарадњу са одговарајућим установама у Мађарској,
Бугарској, Пољској итд. И беог радски и загребачки заводи и
институти превасходно, на плану мултилатералне сарадње,
делују кроз УНЕСКО и Савет Европе тако што учествују
у првим компаративним пројектима: Стеван Мајсторовић
1980. пише књигу о југословенској културној политици
за велики међународни пројекат УНЕСКО-а који предста
вља националне културне политике земаља целог света, и
укључује Завод и у друге међународне пројекте који се ра
де под патронатом УНЕСКА и Савета Европе: у периоду
1978–1980 ради се на пројекту „Култура и радни живот”9, на
7 Prnjat, B. (2011) Kulturna politika u nastavi menadžmenta i produkcije
umetnosti – tragom sećanja, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br. 19,
str. 170.
8 Текстови преузимани из овог часописа у светске банке података углав
ном се односе на политичка питања и личности, попут текстова о Јосипу
Брозу Титу (Inventory of the Hoover Institution Library Pamphlet Collec
tion), https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8qz2f9v/ (приступљено 21.
јула 2018.)
9 У том пројекту у име Завода за проучавање културног развитка уче
ствују Стеван Мајсторовић, Веселин Илић и Бранимир Стојковић. Ово
истраживање сматра се првим светским компаративним научним истра
живањем у домену културне политике; Wies and, A. (2002) Comparative
Cultural Policy Research in Europe: A Change of Paradigm, Canadian Jo
urnal of Communication, Vol. 27, 2-3, и та чињеница указује на високи
углед који је југословенска (у овом случају беог радска) школа културне
политике имала у том моменту у свету.
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пројекту Културни плурализам и културни идентитет: ис
куства Канаде, Финске и Југославије, (Росандић и др. 1985),
те на деветогодишњем пројекту „Европа региона” Савета
Европе, који је резултирао књигом (Bassand, 1990) и завр
шном конференцијом у Лиону 1991. године. Истовремено,
Завод организује и низ тренинга за статистичаре и докумен
талисте из земаља у развоју (земље Покрета несврстаних), а
у Завод долазе и највећи светски стручњаци у овом домену
попут Рејмонда Вилијамса који са Стеваном Мајсторовићем
путује по Југославији.
Већ 1975. године Стеван Мајсторовић ради скицу за међу
народни пројекат Културни развој земаља са више нација
и/или етничких група, које ће резултирати његовом књигом
„У трагању за идентитетом” (1979), знатно пре но што ће
„политике идентитета” освојити британске студије културе.
У пројекту Култура и радни живот учествују истражива
чи из Шведске, Југославије, Француске, Белгије, Мађарске
и Норвешке, а у пројекту о идентитету ту су заједно истра
живачи Канаде, Финске и Југославије (укључена су оба за
вода, и београдски и загребачки). Све ово показује да је у
то време наука још увек била вођена без доминације једног
„центра моћи”, и да су и наше истраживачке установе, као
и оне из других мањих земаља, имале значајну улогу у овим
пројектима.
ИРМО 1989. покреће међународни пројекат Документаци
ја културних политика (рат који је букнуо 1991. онемогућа
ва реализацију тог пројекта који практично преузима Савет
Европе и 1998. године, са European Institute for Comparative
Cultural Research – ERICarts креира Компендијум – доку
ментациону базу националних културних политика) и осни
ва Culturelink као часопис који ће редовно, за све чланице
УНЕСКА, водити размену информација о истраживањима,
публикацијама, конференцијама у релевантним доменима
културе и културног развоја.
Све ово показује колико је Југославија предњачила у истра
живањима културних политика и какав је углед имала чак
и као чланица посматрач Савета Европе; да је равноправно
учествовала у свим пројектима а неке од њих и водила. На
жалост, распад земље, а за Србију посебно чињеница да су
и културна и научна сарадња стављене под ембарго значила
је и прекид ових односа али и заустављање истраживачког
рада у земљи тако да, у моменту јачања европских мрежа
културе, посебно мреже C.I.R.C.L.E.10 (Стразбур, 1980),
10 Wies and, A. (2002) Comparative Cultural Policy Research in Europe: A
Change of Paradigm, Canadian Journal of Communication, Vol. 27 (2-3),
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установе културе из Србије не могу у њима званично да уче
ствују па се најзначајнијих десет година за развој култур
них политика у Европи (1990–2000) практично пропушта и
Србија евалуира своју културну политику тек 2003. године
када постаје члан Савета Европе (а тада је тај процес прак
тично за друге земље завршен; сам Савет Европе губи на
свом политичком значају, а губи и економску снагу да би да
ље могао подстицати и организовати истраживања, конфе
ренције итд). Тада на светску сцену у домену културне по
литике ступају нови играчи: канадска и аустралијска влада,
IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture
Agencies), а академизација културне политике као науке зах
тева да сви савремени истраживачи објављују у академским
часописима те цео корпус литературе написан и објављен у
облику књига или чланака у неак адемским часописима11 то
ком шездесетих и седамдесетих година практично је предат
забораву12.
Стога сам позив да предложим књигу која је на мене, као
на професора културне политике и културног менаџмента,
изузетно утицала оберучке прихватила и одмах предложи
ла да представим капитално дело Стевана Мајсторовића,
књигу Култура и демократија, насталу на основу њего
вог доктората, као и претходно објављених радова који су
се односили на теме права на културу (Мајсторовић, 1969,
1972а), културног плурализма (1972б, 1972в), међународне
културне сарадње (1974) и децентрализације и доступно
сти културе (1975). Нажалост, кроз десетак минута стигао
ми је одговор од главног и одговорног уредника часописа,
Оливера Бенета, иначе мог дугогодишњег пријатеља, осни
вача ENCATC-a (1990–1992) са којим сам сарађивала у из
врном одбору ENCATC-a и у редакцији European Journal
of Cultural Policy (1994–1997) да то апсолутно не долази у
обзир – једине књиге које долазе у обзир су оне које посто
је на енглеском језику. Још сам размишљала шта и како да
одговорим када је стигло ново писмо, али сада упућено на
р. 374.
11 Уобичајен поднаслов ових часописа гласио је – за културу, уметност и
друштвена питања (подједнако су поклањали пажњу уметничким поја
вама, критици као и научној анализи).
12 Поменута међународна истраживања у којима је учествовао Завод ре
зултирала су публикацијама на којима су имена аутора дата унутар књи
ге, али не на корицама. Стога се данас у систему COBISS ови радови
тешко, или скоро никако ауторски не препознају (за књигу Култура и
радни живот наведен је само преводилац и нити један аутор, а књиге
Ружице Росандић и велике групе наших аутора уопште нема). Истовре
мено, због бројних „прекида” у раду Завода, те потпуног гашења За
вода за културу Хрватске почетком деведесетих, нестало је и институ
ционално сећање.
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свих педесетак адреса са молбом ауторима да када буду раз
матрали о којој књизи пишу воде рачуна да мора бити реч о
књизи која постоји на енглеском језику.
Није било потребе да шаљем писмо које сам почела да кон
ципирам о томе колико  то ограничење представља пропу
штену шансу да се „англо-саксонско знање” обогати и ин
спирише идејама и концептима који долазе са других кра
јева света, подједнако са периферије и полупериферије. Он
да сам пажљиво погледала имена којима је позив упућен и
схватила да је превасходно реч о западном, англосаксонском
знању у коме доминирају Британци и Европљани који раде
на британским академијама (Bianchini, Belfiore), Аустрали
јанци, Канађани и Американци (Throsby, Miller, Mulcahy),
затим Скандинавци (Mangset, Duelund, Dorte Skot-Hansen),
Фламанци и Холанђани (Smiers, van Maan en, Vestheim), док
су позвани из других региона само докторанти са Ворика,
пореклом из Тајвана (Li-jung Wang) и Јапана (Kawashima).
Увидевши да сам једини истраживач из тзв. полуперифе
рије, једини истраживач из словенског света, и земаља тзв.
нових демократија, а да чак ни из Француске није позван
ниједан истраживач (упркос томе што су француска теорија
културе и културна политика практично обележиле развој
културне политике као практичне дисциплине), све то ме је
навело да размишљам управо о својој одговорности – то ви
ше није могла бити тек само нека „важна” књига. Чинило ми
се тада једино могућим да свој одговор тражим међу фран
цуским књигама и ауторима који су били важни за процесе
мог развоја као истраживача и да се определим за једног од
њих не би ли у овом зборнику била заступљена француска
мисао о култури и културној политици.13
Колебала сам се између књига мог професора са последи
пломских студија у Паризу – Жофра Димаздијеа (књига Ка
цивилизацији доколице), Жака Ланга (књига Држава и теа
тар) и Мишела де Сертоа (књиге Инвенција у свакодневици,
Култура у плуралу), јер сам претпоставила да ће се неко од
професора из света сигурно определити за тада веома ути
цајног Пјера Бурдијеа (и стварно се чак четири професора
културне политике определило за његове књиге). На крају,
изабрала сам Културу у плуралу Мишела де Сертоа (а ње
гову другу књигу, Инвенција у свакодневици, изабрао је Џе
реми Ахерн, професор са Ворика, са Катедре за француски
језик и културу).

13 Dragićević Šešić, M. (ur.) (1987) Francuska misao o kulturi, temat, Gradina
br. 9/10.
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Пишући о тој „преведеној књизи” (иако сам је ја чита
ла у француском оригиналу), упркос јасно исказаној вољи
уредника, писала сам и о „непреведеном” и непознатом
културном и академском контексту Југославије и југосло
венске теорије културне политике, у коме сам књигу читала
и због чијег плуралног контекста је мени ова књига много
значила. Свака се књига на различит начин чита и дожи
вљава у различитим срединама, те сам стога себи узела за
право да објасним не само њен садржај, већ време и тео
ријски културно-политички југословенски контекст у који
сам га уписивала. Тако је ипак, иако на веома сажет начин,
представљен и допринос југословенских истраживача раз
воју културне политике и праксе, увек у дијалогу са светом,
пре свега франкофоним али и оним изван центра, на другим
странама полупериферије (Пољска) па чак и потпуне пери
ферије (радови Бисерке Цвјетичанин и Наде Швоб Ђокић
односили су се на афричке земље и њихове процесе развоја
у култури и културној политици).
Стога мислим да је важно да се и наша академска јавност
упозна са методама и начинима како се и кроз преглед ли
тературе и академску културу сећања у академским часопи
сима „центрира” знање, и да, у складу са нашом одговорно
шћу чинимо све да се знање створено на полупериферији
интегрише у светско знање, користећи различите стратегије
и тактике о којима управо пише Мишел де Серто.

Michel de Certeau, La Culture au pluriel14
Мишел де Серто, Култура у множини
(превод Светлана Јовичић)
Union Générale d`Editions, Paris, 1974/ Editions du Seuil, Paris
1993, 228p; englesko izdanje: Culture in the Plural, translator
Tim Conley (University of Minnesota Press, Minneap olis, 1997)
160 p.
Култура у једнини постала је политичка мистификација. Са
смртним исходом. (стр. 122)

На Катедру за организацију културних делатности (основа
ну 1961. године) Факултета драмских уметности у Београду
уписала сам се 1972. године са великом жељом да постанем
продуцент и активиста у домену културног развоја. Уочи
1968. културна дебата у друштву била је узаврела; у Бео
граду су основани Завод за проучавање културног развитка
и часопис Култура, а у Загребу сличан институт и часопис
14 Овај део текста објављен је у: Dragićević Šešić, M. (2010) Michel de Cer
teau, Culture in the Plural (La Culture au Pluriel) The International Journal
in Cultural Policy Vol. 16, n. 1, рр. 23-25.
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Културни радник. Истовремено, отварале су се издавачке
куће које су објавиле неколико серија књига о културној по
литици (Култура и демократија, Право на културу и У тра
гању за идентитетом Стевана Мајсторовића, Културне по
требе Милоша Немањића15, Културна политика Бранка Пр
њата, Економика и право уметничких делатности и Радно
право уметника Борислава Јовића итд.). Што је још важни
је, преведене су и промовисане савремене теор ије културе
које су професорима Универзитета уметности омогућиле да
направе одговарајући наставни програм и заснују га на пет
теоријских стубова: а) француској теорији културе: Фуко,
Леви Строс, Морен, Мол, Бурдије; б) пољској филозофији
и социлологији културе: Бауман, Жулкијевски, Клосковска,
Моравски; ц) британским студијама културе: Вилијамс,
Хогарт, Хол, Хебдиџ; д) франкфуртској школи: Адор
но, Хоркхајмер, Бењамин, Маркузе; и е) англо-америчкој
културној антропологији: Малиновски, Бенедикт, Мид.
Упркос огромној издавачкој продукцији у области студија
културе (из данашње перспективе, у Србији је 1970-их пре
водилачка пракса била преовлађујући културни израз који
се остваривао кроз издаваштво, међународне изложбе, ме
ђународне уметничке фестивале итд.), дела де Сертоа (de
Certeau) нису превођена и његове идеје и концепти нису
били шире познати. Књига Култура у множини, у којој се
он бави микро отпорима и субверзивношћу културних прак
си маргиналних поткултурних група, „случајно” је доспела
на мој списак књига за читање и помогла ми да већ раних
осамдесетих уведем нове концепте у наставу из културне
политике.
Мишел де Серто, историчар по образовању и струци, жи
већи у жаришту културних превирања, осмислио је свој
лични приступ култури и истраживачком раду у коме су
се сусретале и међусобно пресецале историја са антропо
логијом, филозофија са социологијом културе, политичке
науке са лингвистиком и психоан
 алитичком теоријом. На
мерно еклектичне (стр. 70), његове референце укључују
све, од Маркузеа, Хусерла и Фројда, преко Фукоа, Бурдијеа,
Бодријара и Мола, до Жулкијевског и Росака.

15 Поред академске књиге Милоша Немањића Културно-просветна зајед
ница Србије објавила је целу серију књига политичких активиста у кул
тури међу којима су и Културна акција Живана Берисављевића, Путеви
културне политике Александра Бакочевића, Време културе Ђоке Стој
чића. Укупно у Кобис систему има 451 запис издања Културно-просвет
не заједнице Србије од којих је бар трећина везана за различита питања
културне политике, од аматеризма до усклађивања односа у култури са
уставним амандманима.
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Његови чувени текстови који су настали уочи 1968. допри
нели су његовој познатости због које је убрзо ушао у свет
савремених јавних политика и пракси – што му је омогући
ло да сагледа процес креирања јавне политике из прве ру
ке (Comissariat au Plan16) и расправља о кључним темама
социјалних, културних и образовних реформи. Истовреме
но, као историчар, истраживао је културне политике 18. и
19. века, од чувеног извештаја опата Грегоар а „О неопход
ности и средствима за уништење дијалеката и универзали
зацију употребе француског језика” (Sur la nécessité et les
moyens d`anéantir les patois et d`universaliser l`usage de la
langue francaise) до популарне културе (процеса стварала
штва, заједничких тема и питања која су водила ка ствара
њу јединствене историје културе и њеног ширења по целој
Француској – дакле, до стварања заједнице са француским
идентитетом (mentalité francaise, стр. 53). Као што је исти
цао, требало је ићи двоструким путем: “путем социологи
је културе, њене продукције, дифузије и њеног ширења (...)
и путем коришћења различитих алата, попут лингвистичке
анализе, формализације наратива (Проп), текстуалне мето
де, анализе концептуалних представљања...”17 (стр. 69).
Његов циљ био је да покаже како култура функционише као
систем, које су његове законитости, његове тишине (пре
ћуткивања), његов пејзаж… Посебно је хтео да допринесе
географији заборављених тема (стр. 63) у истраживањима
студија културе, отварању нових подручја истраживања и
увођењу нових интердисциплинарних приступа. Те теме:
од занемарених простора популарне културе (деца, сексу
алност и насиље), преко моћи без ауторитета (бирократске
тираније), новог маргинализма – „свака култура најплодни
ја је на сопственим маргинама” стр. 213 (то су теме које је
касније развијао у књизи Инвенција у свакодневици, која је
на енглески преведена као Праксе свакодневног живота);
универзитета који се суочавају са масовном културом и по
стају и они „продуценти културе”, ствараоци знања кроз
бриколаж + колаж, заједнички рад студената и професора
(де Серто је истицао да се универзитет удаљио од „страте
шких тачака друштвене организације” као и да је истражи
вачки рад угрожен дисциплинарним поделама итд.), све до
16 Комисија за опште планирање (Commissariat général du Plan) је фран
цуска институција која је постојала између 1946. и 2006. године и била
одговорна за планирање економског развоја земље, нарочито путем до
ношења и спровођења петогодишњих планова.
17 „la voie d`une sociologie de la culture, de sa production, de sa diffusion, de
sa circulation (…) et l`autre voie avec des outils aussi divers que l`analyse
linguis tique, la formalization du recit (Prop) et la methode textuelle, l`analyse
des representations conceptuellles…”
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питања мањина – поља на коме је указао на то да су потре
бе мањина за препознавањем и уважавањем истовремено и
културне и политичке, зато што нови културни захтеви тра
же нову политичку реалност. Тако се црнаштво (negritude)
појавило као захтев (потреба) тек пошто се појавио нови
политички субјект (стр. 133) након деколонизације. Труде
ћи се да дефинише круцијалне појмове (поткултуре вс. кон
тракултура, културна акција, културна активност, културна
политика, културни развој), он је описивао своју идеолошку
позицију и нелагоду коју је осећао због бирократског др
жавног апарата и бирократизованих јавних установа, попут
универзитета.
У последњем поглављу Простори и праксе де Серто се за
лаже за мултипликацију тачака културне продукције и ко
муникације, а завршно потпоглавље Културне активности
изузетно је важно за савремену теорију културне политике.
Он ту истиче значај културних пракси чији изрази ствара
ју обрасце друштвене организације сваке друштвене групе,
њен процес самопрепознавања и посвајања своје историје
– процес субјективизације.
Дела и мисли Мишела де Сертоа одјекују врло добро и у
2009. години – европској години креативности и иноваци
је која слави културну разноликост и хетерогеност: Култу
ра у множини и Инвенција у свакодневици приоритет дају
културној политици одоздо и заборављаним интердисци
плинарним покушајима разумевања комплексних култур
них феномена у глобализованом свету конзумеризма у ко
ме се субверзивност и нови трендови могу појавити само
као предузетнички и стваралачки подухвати маргиналних
друштвених група. У том смислу де Серто узима у обзир
процесе рецепције као активно коришћење уметничких и
културних производа у облику дијалога који им даје ствар
но значење, показујући тако да, иако се културна политика
ствара одозго (путем одабира радова чија ће продукција и/
или дисеминација бити подржана), њен утицај и резултати
се остварују само кроз динамичну интеракцију са грађани
ма који, користећи своју „лукавост“, могу потпуно измени
ти оригинално значење тих културних и уметничких про
извода.
Ова теорија нам помаже да разумемо чињеницу да је кул
турни утицај било ког производа дубоко повезан са његовим
различитим употребама, а де Серто нам указује на то да се
специфична „културна тактика“ може предвидети; тактика
која ће у обзир узети све нове територије културних пракси,
од домова омладине до позоришних трупа, од универзитета
до самоорганизованих удружења. То је била главна лекција
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из културне политике ове књиге. Стварна промена се деша
ва одоздо, када нам отпор канону и доминантним културним
вредностима понуди креативна решења и самоорганизоване
заједнице уметника и грађана.

Закључак
Иако када сам бирала књигу за представљање још увек ни
сам разумела да су и француска културна политика и теори
ја културе изашле из центра и полако почеле да заузимају
места на полупериферији, јер су за нас, теоретичаре култур
не политике у Југославији и Србији, француски аутори били
кључни (књига Огистена Жирара Културни развој коју је из
дао Завод за културу Хрватске дуго година је била уџбеник
и за студенте и за практичаре), данас, када пишем овај текст,
постајем дубоко свесна утицаја глобализације спроведене
преко англо-америчког академског система (у то укључујем,
дакако, Аустралију, Нови Зеланд, Канаду па све до развије
ног тзв. Глобалног Југа кога репрезентују Хонг Конг, Синга
пур, Сеул, Тајван, Јужна Африка итд.) у коме нема места ни
за знање стварано на периферији, па ни на полупериферији,
па чак и у оним деловима „центра” који се не служе енгле
ским језиком. Академски капитализам18 институисао је нове
вредности у универзитетској средини широм света, вредно
сти компетитивности, квантификације, борбе за тржишну
видљивост и развој курикулума у односу на потребе „тржи
шта рада” ма како неразвијено оно било. У том процесу нај
више страдају друштвене и хуманистичке науке чији је циљ
промоција критичког мишљења и културног диверзитета а
посебно оне стваране изван светских центара моћи.19
Стога сматрам да је наша дужност да чинимо сопствене на
учне и истраживачке традиције видљивим, да преводимо
што више са малих и мањинских језика и да, управо у складу
са оним што је основна теза књиге Мишела де Сертоа, омо
гућимо да оригинална културна продукција маргина дође у
средиште процеса концептуализације и реконцептуализаци
је културних политика. У центар са маргина (СоЕ, 1995),
био је наслов чувене књиге Савета Европе која је данас
заборављена а која је у средиште пажње доводила проце
18 Dragićević Šešić, M. (2018) Etički izazovi u doba akademskog kapitalizma:
znanje nasuprot transverzalnim veštinama, međunarodna konferencija Kul
tura univerziteta i filologija, Beograd: Filološki fakultet, 30. maj – 1. jun
2018.
19 Dragićević Šešić, M. i Jestrović, S. The University as a Public and Autono
mous Sphere: Between Enlightement Ideas and Market Demands, in: Inter
national Performance Research Pedagogies, Bala, S. et al. (2017), London:
Palgrave, pp. 69-82.
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се и активности мањинских друштвених група, независних
иницијатива. На сличан се начин УНЕСКО данас залаже за
реконцептуализацију културних политика (Re-shaping cul
tural policies, 2018), узимајући позитивне примере и при
мере добрих пракси са различитих светских периферија и
полупериферија, од Тогоа, преко Нигера, Обале слоноваче,
Карипских острва, до Колумбије, Чилеа и Мексика.
Истовремено, научна заједница у домену културне поли
тике мора да буде више присутна и на светским конферен
цијама и у академским часописима високог импакта. Само
тако ће несумњиве вредности, научни домети Стевана Мај
сторовића и целе плејаде истраживача у домену култур
них политика, културног развоја и менаџмента у култури,
уз свесно вођену академску културу сећања, моћи да уђу у
корпус светског знања и учествују у научном и културноразвојном дијалогу. Данас је још важније, но што је то било
у времену несврстаности, постићи да се глас периферије и
полупериферије уопште чује, заглушен спектакуларношћу
централних креат ивних индустрија у које све више спада и
академски свет производње знања.
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Анекс: Преписка са уредником Међународног
часописа за културну политику
Subject: Cultural Policy Review of Books
Date: Mon, 15 Dec 2008 10:20 -0000
From: Bennett, Oliver <O.Bennett@warwick.ac.uk>
To: ...
Драге колеге,
Уредништво часописа International Journal of Cultural Policy
жели да објави специјалан број часописа који би био посве
ћен прегледу књига из домена културне политике. Ценећи
ваш рад у овом домену, позивамо вас да учествујете у овом
пројекту и изаберете једну књигу  која је утицала на ваше
размишљање и коју бисте желели да препоручите новим
студентима културне политике. Текст би требало да садржи
од 500-1000 речи.
Надам се да ћете одлучити да учествујете у овом важном
пројекту.
Са најбољим жељама,
Оливер
Професор Оливер Бенет
Уредник
International Journal of Cultural Policy
Subject: Cultural Policy Review of Books
Date: 	 Mon, 15 Dec 2008 17:25:10 -0000
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From: Milena Dragicevic Sesic <msesic@gmail.com>
To: Bennett, Oliver <O.Bennett@warwick.ac.uk>
Драги Оливере,
Хвала ти на овом интересантном и за мене веома важном
позиву. Већ неко време размишљам да са својим колегом
Сањином Драгојевићем напишем већи текст о беог радској
и загребачкој школи културне политике, њиховим истражи
вањима, теоријским концептима и емпиријским истражива
њима. За ову прилику определила бих се да напишем текст
о књизи Стевана Мајсторовића Култура и демократија,
сматрајући је изузетно важном за развој и теорије и прак
се културне политике у Југославији седамдесетих година
двадесетог века.  Стеван Мајсторовић је веома много писао,
основао је и Завод за проучавање културног развитка те тако
помогао да се развију истраживања у овом домену а књига
о којој је реч била је његова докторска дисертација, одбра
њена на Факултету политичких наука као једна од првих у
свету. Његове књиге покривају широка подручја културне
политике, од права на културу, преко политика идентитета
до демократизације културе, тј. културне демократије.
Сигурна сам да његово дело заслужује да буде представље
но светској јавности.
Много поздрава,
Милена
Subject: Cultural Policy Review of Books
Date: 	 Mon, 15 Dec 2008 17:45:20 -0000
From: 	 Bennett, Oliver <O.Bennett@warwick.ac.uk>
To: Milena Dragicevic Sesic <msesic@gmail.com>
Драга Милена,
Твој предлог нажалост не могу да прихватим, јер ћемо при
хватати само текстове о књигама које постоје (које су напи
сане или преведене) на енглеском језику.
Нема сврхе представљати књиге које се не могу читати.
Надам се да неће бити проблема да се определиш за неког
другог аутора и књигу.
Са најбољим жељама,
Оливер
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Subject: Cultural Policy Review of Books
Date: 	 Mon, 15 Dec 2008 18:38:38 -0000
From: 	 Bennett, Oliver <O.Bennett@warwick.ac.uk>
To: ...

Свим ауторима прегледа књига
о културној политици
Хвала вам што сте пристали да допринесете прегледу књига
о културној политици (Cultural Policy Review of Books). Дра
го ми је што могу да кажем да су многи на ову идеју реаг о
вали веома позитивно. Списак свих оних који ће допринети
њеном остварењу је приложен.
Као што је објашњено у претходном писму које сам вам по
слао, од вас се тражи да напишете 500-1000 речи о једној
књизи (која је доступна на енглеском језику) која је утицала
на ваше размишљање и коју бисте желели да препоручите
новим студентима културне политике. Рок за подношење
вашег приказа је 10. април 2009. године. Збирка прегледа
ће бити објављена као специјални додатак Међународном
часопису за културну политику (International Journal of
Cultural Policy).
Да бисте поднели ваш преглед, молимо вас да посетите
http://mc.manuscriptcentral.com/gcul. Онда ће бити потребно
да се улогујете, да одете у ’центар за ауторе’ и да пратите
упутства за подношење новог рукописа. Ако нисте писали
или прегледали чланке и књиге за овај часопис раније, нај
пре ће бити потребно да креирате свој налог. То је једно
ставан процес који траје пар минута.
Оног тренутка када почнете да подносите ваш рукопис, од
вас ће се тражити да одговорите на пар питања. Код поља
’тип рукописа’, молимо вас да у опадајућем менију изабе
рете опцију ’преглед књиге’. У пољу ’наслов’, дајте само
детаље о књизи коју сте прегледали и то у формату примера
који следи:
Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century
1914-1991 (Michael Joseph, London, 1994), 727 pp., ISBN 0
7181 3307 2
У пољу ’апстракт’, молимо вас да упишете ’апстракт се не
захтева’. Ако ово поље оставите неиспуњено, систем неће
прихватити ваш рукопис. Како ваш рукопис неће бити слат
екстерним оцењивачима (критичарима), можете да игнори
шете питања која се тичу оцењивача које бисте предложили
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или бисте их радо избегли (preferred or non-preferred re
viewers).
Хвала вам још једном на вашем доприносу овом про
јекту. Ако имате било каквих питања, молим вас да се не
устручавате да ме контактирате.
Са најбољим жељама,
Оливер
From: Lamkin, David [mailto:David.Lamkin@tandf.co.uk]
Sent: Tue 1/26/2010 15:57
To: Milena Dragicevic Sesic
Cc: Bennett, Oliver
Subject: RE: Коначна верзија текста за проверу (ИД# ГЦУЛ
397334)
Драга Милена,
Хвала Вам што сте послали ваше исправке. Можете ли, мо
лим Вас, такође да ми пошаљете попуњену и потписану
дозволу за објављивање, пошто Ваш чланак не може бити
објављен пре него што то примимо. Овде прилажем непо
пуњену копију за вас да вам олакшам посао.
Срдачан поздрав,
Дејвид
Subject: 	RE: Cultural Policy Review of Books
Date: 	 Fri, 8 Jul 2011 15:02:32 +0100
From: 	 Bennett, Oliver <O.Bennett@warwick.ac.uk>
To: 	

...

Драги сви,
Са задовољством вас обавештавам да ће Преглед књига о
културној политици, коме сте допринели и који је прошле
године објављен као посебно издање Међународног часо
писа за културну политику (International Journal of Cultural
Policy), Ратлиџ (Routledge) објавити као књигу. Очекује се
да ће књига бити објављена у децембру ове године.
Са најбољим жељама,
Оливер
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Milena Dragićević Šešić
University of Arts, Belgrade

CULTURE AND DEMOCRACY: 
CULTURAL POLICIES IN ACTION
IS CULTURAL POLICY THEORY POSSIBLE 
AT A SEMI-PERIPHERY?

Abstract
This text starts with a thesis that Yugoslav, Belgrade and Zagreb schools
of cultural policies, in the 1960s and 1970s, were among leading world
theories and practices of cultural policies, but were sent to oblivion due
to the semi-peripheral status of our science and the lack of engagement
of academic culture of memory, reinforced with new trends of academic
capitalism. The text analyses the ways of operation of the leading world
academic journals in the area of culture of scientific memory, case
studying the “Cultural policy review of books” that was planned and
published in the International Journal of Cultural Policy (Vol. 16, n. 1).
Not only that the editor of the review selected mostly Anglo-American
theoreticians and academics from Northern Europe, he also insisted that
they should present only books available in English. That prevented
researchers competent in other languages to present authors from
peripheries and semi-peripheries. Thus, Stevan Majstorović, one of the
leading Yugoslav academics that influenced cultural policy teaching in
South East Europe could not be part of this “Cultural policy review
of books”, in spite of my explicit demand. This is how contemporary
academic journals have centralized knowledge production and created
new semi-peripheries (French, Spanish, Italian researchers have not
been invited). However, several French authors (Bourdieu, de Certeau,
Dumazedier) have been selected by Anglo-American academics and
myself to be presented in this issue. A few of them, coming from Asia
and Southern Europe with their degrees obtained in the UK, made “the
right choice” to show their competence in this contemporary cultural
policy academic research. My contribution (the book of Michel de
Certeau Culture in the plural) used “strategy and tactic” of the subaltern
to present Stevan Majstorović and the Yugoslav schools of cultural
policy as a context in which this book was read. This might not be an
important sign of resistance to academic centralization of knowledge
but it is a symbolic subversion of semi-periphery against a powerful
centre.
Key words: Yugoslav school of cultural policy, Stevan Majstorović,
Michel de Certeau, International journal for cultural policy, academic
culture of memory, academic semi-periphery, academic capitalism
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Универзитет уметности у Београду, 
Факултет драмских уметности, Београд
          DOI 10.5937/kultura1860036R
           УДК 316.7:929 Мајсторовић С.
316.7:061.1(497.11)”2009/2017”
оригиналан научни рад

БАШТИЊЕЊЕ ИДЕЈА И ДЕЛА
СТЕВАНА МАЈСТОРОВИЋА
ЈЕДАН ПРИЛОГ
ДИЈАЛОГУ О КУЛТУРИ
Сажетак: Трибински програм Завода за проуч авање културног
развитка организује се у знак сећања на његовог оснивача и првог
директора Стевана Мајсторовића, бавећи се актуелним темама
културне политике, културног развоја као и културног ствара
лаштва. Имајући у виду спољнополитички и социокултурни кон
текст времена у коме је Мајсторовић стварао и делао, у овом ра
ду се кроз упоредну анализу садржаја разматра на који начин се
кроз програмски циклус јавних трибина Завода његово дело данас
чини делатним и изнова актуелним. Подстицај за истраживање
је и теоријски и практични, а посебна пажња посвећена је те
мама као што су културна права, мултикултурализам, културни
развој, културне потребе, културни идентитет, итд. У закључ
ном делу истиче се сложеност новог критичког читања тема о
култури и демократији које је пре готово четири деценије у својим
истраживачким радовима и студијама заступао Стеван Мајсто
ровић, као прилог дијалогу о култури и култури сећања.
Кључне речи: културна политика, културни развој, култура
сећања, Стеван Мајсторовић, Завод за проучавање културног
развитка
Питање културе је питање демократије.
Стеван Мајсторовић

Култура је одувек била живи сведок сукоба и друштвених
превирања, понекад и њихов директни подстрекач, док
је неретко била и извор сарадње, разумевања и изградње
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поверења међу народима, заједницама и појединцима.1 У
којој мери се питање културе испоставља као претеће или
подстицајно за опстанак савремених демократских вредно
сти? Због чега је данас постало нужно изнова постављати
питања о улози културе у друштву, када се појмови попут
културе и демократије показују одвећ нестабилнима, па и
делимично компромитованима? Коначно, зашто је потребно
редефинисати сам појам демократије у добу неизвесности и
искушења ношених глобализацијом?2 На трагу упитаности
над овим сложеним изазовима, у овом раду се на примеру
стваралаштва једне личности и програмских пракси једне
институције, потврђује оправданост новог „читања” ста
рих тема у критичкој перспективи која најпре узима у обзир
измењени контекст у коме се оне одвијају.
Завод за проучавање културног развитка као установа кул
туре која се бави научним, развојним и примењеним истра
живањима у области културне политике, културног ствара
лаштва и културног развоја3, баштини значајну традицију
критичке рефлексије у културном пољу, као и спрам јавних
практичних политика у култури. Неодвојиви део те тради
ције чине идеје и дело Стевана Мајсторовића, оснивача и
првог директора Завода. У сећање на изузетан професио
нални допринос ове личности, циклус трибина Завода носи
име Стевана Мајсторовића, чиме се чине кораци ка афир
мацији културе сећања и ка одржању трансгенерацијске по
везаности са идејама и делима које су обликовале културни
развој и културне политике Србије друге половине двадесе
тог века. Мајсторовићево дело и феномени којима се бавио,
са неспорним одјецима у савременом контексту, подстичу
на њихово критичко промишљање и отварају нова пита
ња научним проучавањима феномена на којима се темеље
сложени односи културе и демократије.
За развој идеја и дела Стевана Мајсторовића, као и оснива
ња и рада Завода, важно је осврнути се на спољнополитички
контекст тзв. југословенског „отварања” ка Западу са интер
национализацијом која је имала конкретне одразе у пољу
културе и у обликовању културне политике. Након перио
да „агитпропа” у Србији, као и у целој СФРЈ, шездесетих
1 Рад је настао у оквиру истраживања на пројекту бр. 178012 „Идентитет
и сећање...” Факултета драмских уметности који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја РС.
2 Видети више у: Голубовић, З. (2007) Демократија и глобализација. Сво
ђење рачуна, Београд: Службени гласник, стр. 13-40.
3 Културни развој се користи у раду као заступљенији од појма културног
развитка, док се развој и развитак у семантичком смислу третирају као
синоними.
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година почиње рад на развоју концепта демократизације
културе према моделу Андре Малроа4 у оквиру система
„самоуправљања” кроз „самоуправне интересне заједнице
културе” и парадржавни модел самоуправљања културним
развојем земље. Како истиче Весна Ђукић, југословенски
модел културне политике био је јединствен у свету јер је
развијан на оба концепта – демократизације културе и кул
турне демократије, кроз грађење демократских инструмена
та културне политике, али уз присутне идеолошке стеге и
механизме цензуре.5
Од 1964. године Стеван Мајсторовић узео је активно уче
шће у припремама за оснивање Завода. Управо је социокул
турни контекст, био кључан за профилисање институције са
упориштем основне делатности у социологији културе као
и у другим сродним дисциплинама. Радовима посвећеним
кадровима у установама културе, културном животу рад
ничке и сеоске омладине, домовима културе, материјалној
основи културног живота села, уметничким удружењима,
слободним уметницима, уметничкој публици, програмима
културног развоја Србије и Београда и других општина по
стављени су темељи систематског проучавања културе са
социолошко-културолошког становишта.6 У прве две годи
не рада Завода, од оснивања 1967. године, реализовано је
пет различитих студија: „Положај и улога уметничких удру
жења (аутори Милош Немањић и Радмила Микашиновић),
„Културни живот радничке омладине” (аутори Триво Ин
ђић, Даница Мојсин и Небојша Попов), „Услови за културне
активности сеоске омладине” (аутори Мирјана Тодоровић
и Мирослав Ахтик), Студија о слободним уметницима (ау
тори Вујадин Јокић и Светислав Павићевић) као и Студија
о кадровима у културним и уметничким установама у Ср
бији7 (Стеван Мајсторовић, Мирјана Николић и Миливоје
Иванишевић).8 Како истиче Милош Немањић, као оснивач
Завода за проучавање културног развитка и његов успешни
4 Значајно је да је сам назив Завода за проучавање културног развитка на
стао као резултат утицаја студије Огистена Жирара (Augustin Girard) Le
Developpment culturel, 1972.
5 Ђукић, В. (2012) Држава и култура, студије савремене културне поли
тике, Београд: Факултет драмских уметности, стр. 185-189.
6 Немањић, М. Култура у Србији, проучавања културе и једна посебна
истраживачка установа 20. века, приступљено 10. априла 2018. http://
zaprokul.org.rs/o-nama/istorija/
7 Мајсторовић, С. (1968) Културне потребе и структура кадрова, Култура
бр. 1, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 47-69.
8 Мајсторовић, С. (1969а) Завод за проучавање културног развитка,
Култура бр. 5/6, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 262-263.
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директор током једанаест година, Стеван Мајсторовић је до
принео развитку нових идеја и покретању нових друштве
них акција у југословенској заједници.9
Баштињење такве традиције пратио је развој интелекту
алног поља и научно-истраживачке дисциплине, односно
савремене науке о културној политици.10 Оно што је прет
ходило, дакле, у виду специфичног спољнополитичког и
социокултурног амбијента било је значајно за уобличава
ње корпуса Мајсторовићевих идеја и дела који се темеље
на теоријском промишљању о питањима културе, критичкој
анализи културне политике, као и на компаративној анализи
културних пракси земаља у свету.

Дијалошки критички приступ култури
Окосницу идеја и дела Стевана Мајсторовића чини дијало
шки приступ промишљању и анализи питања и проблема
културе и демократије и њихових међусобних односа. Кул
тура и демократија као централна Мајсторовићева студија,
покреће низ испреплетених великих тема као што су исто
рија, грађанско друштво, уметност и слобода, човекова пра
ва – „све сами застрашујући појмови за које је потребна до
бра мера самозаборава да би се поверовало како се са њима
може изаћи на крај.”11 Тиме се открива још једна особеност
Мајсторовићевог дела, а то је критички приступ предмету
уз известан отклон од теоријског уопштавања. Тежњом ка
континуираном полемичком разматрању „садржаја дана
шњице” које излази из строго теоријских оквира и које је
контекстуално друштвено утемељено, отварају се питања о
култури и демократији кроз критичку анализу друштвених
пракси у компаративној перспективи.
Право на културу је међу најзначајнијим темама у радови
ма Стевана Мајсторовића и кључна тема студије Култура и
демократија. Приступајући свеобухватном образлагању са
држине права на културу, Мајсторовић се осврнуо на основ
но правно одређење овог појма према Општој декларацији
о правима човека (1948), указујући на развој међународ
них околности и друштвених ситуац
 ија које су усложниле
9 Немањић, М. (2013) Обележио је 20. век – 25 година после, Култура бр.
140, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 13.
10 Ђукић, В. (2011) Развој културне политике, Култура бр. 130, Београд:
Завод за проучавање културног развитка, стр. 9-32. Упоредити: Ђукић
Дојчиновић, В. (1999) Дихотомије културне политике, Зборник радова
Факултета драмских уметности бр. 3, Београд: Факултет драмских
уметности, стр. 264-275.
11 Мајсторовић, С. (1978) Култура и демократија, Београд: Просвета,
стр. 13.

39

ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ
питање садржине права на културу, како теоријски тако и у
практичној примени. Тиме је отворено и питање одређења
саме културе као и низа других повезаних питања и појмова
као што су друштвене структуре, демократизација културе,
мултиетничке заједнице, друштвена улога уметности, итд.
Мајсторовић предлаже схватање које је изван оквира пола
ризације – културе у ужем односно у ширем смислу – а које
наглашава практичне функције културе и налази га у појму
„међуделовање”.
Међуделовање је пракса културе, оно је култура у деловању.
[...] Култура је међуделовање, она је динамичан појам, зави
сна је од друштвено-економских услова, везана је за идеју
о променама, скуп је створених вредности као и ствара
ње нових, она је примање као и давање. Право на културу
је право на међуделовање, на доступност вредности и на
учествовање у стварању нових.12
Као илустрацију овог практичног одређења културе и пра
ва на културу у кључу „међуделовања” Мајсторовић истиче
пример међународне научне и културне размене, као и све
већи значај културне дипломатије у свету.13
Принципе дијалошке стваралачке узајамности и динамич
ног процесног одређења културе и права на културу Мајсто
ровић подвлачи истицањем свеобухватног сагледавања ових
феномена кроз њихово враћање у друштвена кретања, а не
њиховим издвајањем из сложености друштвених појава.
Управо на томе Мајсторовић темељи свој критички приступ
политици демократизације културе која ширењем и наме
тањем културних облика и одређених вредносних образаца
иде у сусрет одржању statusа quo друштвених односа и која
заправо сужава одређење права на културу, односно своди
га на доступност, учествовање и стваралачко испољава
ње, одузимајући му његов демократски садржај. Насупрот
томе, културну демократију Мајсторовић сагледава кроз
укупни демократски преображај друштва, као право чове
ка на самоостварење и социјализацију на основу људске
узајамности.14

12 Исто, стр. 24.
13 Тема међународне културне сарадње била је предмет пажње за Мајсто
ровића у више радова и студија. Видети више у: Мајсторовић, С. (1974)
УНЕСКО и улога малих народа у културној сарадњи, Култура бр. 26,
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 43-66; Мајсто
ровић, С. (1972) Народности и међународна културна сарадња, Култура
бр. 17, Београд: Завод, стр. 81-97.
14 Мајсторовић, С. нав. дело, стр. 31, 34.
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Демократизацију културе и културну демократију Мајсто
ровић промишља као два општа културна обрасца, као ан
типоде који дају различите одговоре на питања културног
развоја и културних потреба, који су кључни за разумевање
културних процеса, а који се темеље на одређеном систему
вредности и социјализацији. Док је демократизација култу
ре једносмерна, изражена у виду моноцентричног типа кул
туре у грађанској традицији у којој је држава водећи актер
у обликовању културног развоја, културна демократија по
природи је дијалошка, а по садржају плурална. Дакле, де
мократизација културе не признаје културни плурализам,
јер је заснована на културалистичкој идеји која претпоста
вља културну интеграцију посредством универзалних вред
ности и културе, односно „универзализовањем” културних
потреба. Насупрот томе, културна демократија, према Мај
сторовићу, уважавајући културне потребе, сагледава кул
турни развој у сложеној међузависности и повезаности са
друштвеним токовима.
Анализирајући право на културу, Мајсторовић је показао
неопходност другачијег приступа садржају права на кул
туру и одређењу самог појма културе, који би узели у об
зир човека и његову историјску ситуац
 ију, односно који
би у новом светлу сагледали питања културних разлика.
На пример, право на матерњи језик Мајсторовић види као
водеће културно право.15 Иако је право на културу у среди
шту пажње значајног дела студије Култура и демократија,
Мајсторовић је преко те теме, посредно и непосредно, по
зиционирао кључну тезу о демократизацији културе, одно
сно о културној демократији. Бавећи се правом на културу,
одредио се према низу значајних феномена који учествују у
обликовању међуделовања и међуодноса културе и демокра
тије, као што су хомогенизација културе, национализам, на
ционалне културе, културни плурализам, културни хегемо
низам, културна доминација, културне потребе, грађанска
друштва. Ове теме предмет су темељне критичке анализе у
другој великој студији Стевана Мајсторовића У трагању за
идентитетом.
Трагање за идентитетом се, према Мајсторовићу, у време
ну када је на делу замућивање појмова, тумачи често кроз
антиномије, као „назадни национализам и традиционализам
и као нови интернационализам; као враћање у прошлост и
као ново виђење будућности и рађање нове савремености”.16
15 Мајсторовић, С. (1979) У трагању за идентитетом, Београд: Слово
љубве, Просвета, стр. 320.
16 Исто, стр. 322.
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Кроз анализу melting pota и теорије американизације, Мај
сторовић је у студији У трагању за идентитетом отворио
широке теме акултурације и асимилације, као процеса који
у великој мери обликују културе и идентитете. Сагледава
јући американизам као унификаторску доктрину, кртитич
ки је представио пут од настојања да се америчка култура
одреди као посебна и самосвојна монокултура, као особени
културни американизам, до концепта америчког културног
плурализма тј. сложене мултикултуре.17
Културни плурализам се сагледава као нова политичка и
културна пракса, па и нова идеја развоја и међународних
односа. Мајсторовић се тим поводом позива на два међу
народна документа УНЕСКО-а: Програм развоја усвојен у
Најробију (1976) који истиче право на културни идентитет
дефинисан као синоним културне особености. Други доку
мент је Декларација о начелима међународне научне, обра
зовне и културне сарадње (1966) у којој се истиче значај рав
ноправности култура. Културни плурализам Мајсторовић
сагледава као јединство у различитости, који је у дијалек
тичком јединству са идентитетом (уважавање идентитета је
сте уважавање различитости).18
Наглашавање општости и значаја ширих скупина и поли
тичког и културног универзализма уступило је место на
глашавању различитости и посебности. [...] У времену
„мондијализације”, свет се, парадоксално, на једној страни
све више спаја и повезује, а на другој све више „раздваја” и
„разлучује”.19
У студији Cultural policy in Yugoslavia, Self-management and
culture, Мајсторовић је кроз шири историјски контекст, на
примеру Југославије, образложио сложено значење култур
ног плурализма, истичући да се он односи на националне
културе и њихове разнолике изразе и тенденције, али такође
и на естетски аспект – у смислу права на постојање свих
уметничких израза и стилова.20 Културни плурализам нала
зи стога своје најзначајније функције у културним интер
акцијама, узајамном прожимању и перманентном дијалогу
националних култура које се развијају под истим друштве
ним условима, резултирајући новим културним квалитетом.
Културни развој је још једна значајна тема, која је предмет
пажње у овом Мајсторовићевом делу.
17 Исто, стр. 12-20.
18 Исто, стр. 231.
19 Исто, стр. 206-207.
20 Majstorović, S. (1980) Cultural policy in Yugoslavia, Self-management and
culture, Paris: UNESCO, р. 53.
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У централном поглављу поменуте студије под називом
„Контрадикторности које потичу од културног развоја у
самоуправном систему” Мајсторовић истиче основне две
противречне тежње које обележавају савремени култур
ни развој а то су унифицирање културних облика и чува
ње културне посебности.21 Парадокси у културном развоју
Југославије предочени су као последица контрадикторних
задатака културне политике у целини, али и конкретних
изазова као што су „деметрополизација културе”, питања
инвестиционе политике у култури и подршке капиталним
инфраструктурним пројектима, итд. Ипак, као најзначајнију
противречност у културном развоју под сампоуправљањем
Мајсторовић је издвојио ону између културних циљева и
тржишних односа, доказујући аргументацију о тези да „кул
тура не сме бити препуштена само тржишту”, али додајући
да „она не може у потпуности бити изолована од тржишта
и његових закона”.22 Коначно, Мајсторовић тему планирања
културног развоја поставља као окосницу значења саме кул
турне политике (заједно са културним праксама, институци
оналним активностима, организационим активностима) као
и достигнутим циљевима који чине део ширих друштвених
токова.

Дијалошке праксе о култури: Циклус трибина
„Стеван Мајсторовић” у Заводу (2009–2017)
Циклус трибина „Стеван Мајсторовић” у Заводу за проу
чавање културног развитка одржава се континуирано од
2009. године, са просечно пет тематски развноврсних про
грама годишње. Током осам година, организовано је укупно
33 трибина, са 103 учесника међу којима су стручњаци у
култури, истраживачи, професори, као и новинари и пред
ставници јавне управе.23
Истраживање културе, које Завод у савременом контексту
примењује и баштини од времена деловања С. Мајсторови
ћа, поред теоријске равни, темељи се на емпиријским истра
живањима, превасходно кроз испитивање ставова грађана и
њиховог схватања улоге културе у друштвеним процесима,
доживљаја културних пракси, културних потреба и навика,
културне потрошње, итд. Истраживања и студије о конкрет
ним аспектима и проблемима културног развоја дефинисани
21 Исто, стр. 55-62.
22 Исто, стр. 59.
23 Координатори циклуса трибина су истраживачи Завода Маја Маринко
вић и Дејан Загорац, док су појединачне трибине најчешће модерирали
гостујући стручњаци у култури.
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су као примарно поље деловања ове институције од самог
оснивања. У оквиру презентације истраживања међу мно
гим значајним темама истичу се културна потрошња, пу
блика, културна понуда, и сл. Наслањајући се на резултате
претходних истраживања („Културне потребе, навике и укус
грађана Србије”, 2002. год.), на једној од трибина показано
је какви су културна партиципација, културни стилови, кул
турне навике код грађана Србије, те како ти фактори допри
носе друштвеном груписању.24
Први стручни разговор о културном развоју, као својеврсна
претходница будућим трибинама, организован је у Заводу
новембра 1969. године. Са задатком да дефинишу три нај
значајнија културна задатка, двадесетак истакнутих инте
лектуалаца, међу којима су били: Миодраг Б. Протић, До
брица Ћосић, Милисав Савић, Миладин Животић, Слобо
дан Стојановић, Светозар Стојановић, Триво Инђић, Небој
ша Попов, Даница Мојсин и други, дискутовали су о могу
ћим правцима културног развоја као и о тренутним култур
ним изазовима, уз критичку рефлексију о фундаменталним
питањима културе.25
Прву трибину Завода у циклусу „Стеван Мајсторовић” на
трагу ове традиције разговора, четири деценије касније, мо
дерирала је Милена Драгићевић Шешић а учесници су били
актери из различитих сфера културног система Београда и
Србије. Реферишући на теоретичара Клода Молара и његов
модел о четири породице културних актера (сфера политике
и доносиоца одлука, сфера публике, сфера уметника и умет
ничке продукције, сфера посредника у култури26), Драгиће
вић Шешић поставила је теоријски оквир теме у културној
политици, истичући да је у овој средини појам културног
планирања одбачен кроз његово поистовећивање са адми
нистративно-бирократским, иако је у време самоуправља
ња постојала пракса израде петогодишњих планова. Она је
подсетила на моделе Француске и Велике Британије где се
културно планирање поставља као основни услов бављења
културом за установе културе, невладине организације, и
остале актере.27 На трибини је закључено да је у планирању
културног развоја и унапређењу културног система Србије
24 П. Цветичанин, Трибина „Културна потрошња – разноврсне публике у
Србији”, 29. април 2010. Аудио запис. Завод.
25 Немањић, М, Култура у Србији, проучавања културе и једна посебна
истраживачка установа 20. века, приступљено 10. априла 2018. http://
zaprokul.org.rs/o-nama/istorija/
26 Молар, К. (2000) Културни инжињеринг, Београд: Clio, стр. 20.
27 М. Драгићевић Шешић, Трибина „Планирање културног развоја: ко су
актери, који су нивои, ко се пита?” 2009.  Аудио запис, Завод.
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најбитније кренути од личне иницијативе и преузимања од
говорности сваког актера, у правцу редефинисања мисије и
визије институција културе, постизања консензуса о вред
носном систему и реформисања унутрашњег система рада
установа културе.
Последња трибина у циклусу „Стеван Мајсторовић” Завода
за проучавање културног развитка у 2017. години, симбо
лички и фактички повезује најзаступљеније теме у помену
тим Мајсторовићевим делима, а то су теме права на културу,
одређења културе, културних разлика, акултурације, етно
центризма, итд. Четири деценије након што је Мајсторовић
објавио своју научну студију Култура и демократија, у За
воду је организована трибина „Мултикултурализам: илузија
или неопходност?” на којој су покренуте старе теме усло
жњене савременим друштвеним контекстом и феноменима,
од глоблизације, миграција, до сусретања култура у ширем
значењу.28 Сложеност одређења мултикултурализма у дана
шњем свету наслања се на шире глобалне процесе, дивер
гентност дефиниција и преиспитивање значења самог појма
културе, а тиме и питања права на културу. Стога је логички
и садржински било оправдано повезати ове две теме, будући
да се оне своде на исту проблемску основу.
Истичући да је постојао низ фактора који усложњавају пи
тања мултикултурализма, међу којима су глобализација,
акултурација и културни етно-центризам, министар културе
Владан Вукосављевић указао је на опасност идеологизова
ња појма мултикултурализма, као доктринарног, неупитног
појма, као и идеолошке призме у вредновању различитих
културних избора и феномена, и напоменуо да културе на
различите начине утичу једне на друге, и да се ради о про
цесима дугог трајања, најчешће разменама садржаја између
већ форматираних националних култура.29
Позивајући се на две истакнуте студије, У трагању за иден
титетом (1979) Стевана Мајсторовића и Прожимања кул
тура (1976) Радослава Ђокића30, Милена Драгићевић Ше
шић је приступила мултикултуралности као чињеници која
је део сваког друштва будући да је свако друштво плурално,
док у случају мултикултурализма постоје и извесни изазови:
28 Упоредити: Мајсторовић, С. (1976) Културни унитаризам или културна
унификација, Култура бр. 33/34, Београд: Завод за проучавање култур
ног развитка, стр. 8-29.
29 В. Вукосављевић, Трибина „Мултикултурализам: илузија или неопход
ност”, 2017, Извод из трибине. Завод.
30 Видети: Ђокић, Р. (1976) Прожимања култура, Београд: Универзитет
уметности.
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Кад говоримо о мултикултурализму, он је покушај заснива
ња јавне политике која ће бити одговорна посебно према
мањинама једног друштва, према онима који нису имали сва
права која има већинска или можда различите културе...
Највећа замка мултикултурализма као идеологије јесте ње
гова примена која ће обезбедити унутрашњу афирмацију
сваке културне групе и издвојити је или прекинути дијалог и
отвореност међу групама.31
У перспективи културне политике, Александра Ђурић Бо
снић истакла је да мултикултурализам као идеолошкополитички концепт у пракси често није давао задовољава
јуће резултате, завршавајући у гето-културализму, односно
ослањању заједница на комуникацију искључиво у сопстве
ном референтном оквиру. У циљу спречавања стигматиза
ције и изолације појединачних културних заједница, указа
ла је на значај афирмације интеркултурне комуникације и
концепта грађанског идентитета који се нужно не наслања
на обрасце колективног односно националног идентитета.32

Методолошки индекс као прилог
дијалогу о култури
Као што показују одабрани примери прве односно последње
трибине у циклусу Завода (2009–2017), оне тематски, кон
цептуално и кроз усмереност на практичне аспекте „садржа
ја данашњице” у култури показују подударност са идејним и
тематским оквиром у делима Стевана Мајсторовића.
Упоредним критичким читањем одабраних дела Стевана
Мајсторовића (1968–1980), која су предмет првог дела овог
рада, и  транскрипата и интегралних аудио записа трибина
„Стеван Мајсторовић”, те упоредном анализом ових садр
жаја изведене су кључне речи као индикатори подударности
и међусобне компатибилности тема.
Циљ овог методолошког поступка био је да се размотри на
који начин се кроз програмски циклус јавних трибина За
вода Мајсторовићево дело данас чини делатним и изнова
актуелним. Квантитативно и квалитативно најзаступљени
је теме груписане су у кључним речима: право на културу,
културни идентитет, културни развој, културне и креатив
не индустрије, културно-уметнички аматеризам, установе

31 М. Драгићевић Шешић, Трибина „Мултикултурализам: илузија или нео
пходност”, 2017. Аудио запис, Завод.
32 А. Ђурић Боснић, Трибина „Мултикултурализам: илузија или неопход
ност”, 2017. Извод из трибине. Завод.
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културе – музеји, језик и културна разноликост, родна
равноправност, итд.
Исцртавање појмовне мапе опуса Стевана Мајсторовића и
трибина Завода које носе његово име нашло је исходиште
у упоредном индексу тема и садржаја, односно груписаних
кључних речи које су представљене у Схеми.
Схема: Упоредни индекс тема дела Стевана Мајсторовића 
(1968-1980) и трибина “Стеван Мајсторовић” у Заводу (20092017)

Дела

Трибине

Стевана Мајсторовића
право на културу

„Стеван Мајсторовић”
мултикултурализам1

демократизација културе

акултурација

културна демократија

културни етно-

културни образац

центризам

хомогенизација културе

културна размена

хуманистичка култура

културна права

систем вредности

културна разноликост

национализам

јавна политика

националне културе

културна политика

акултурација

мањинска култура

асимилација

већинска култура

монокултура

културни утицаји

равноправност култура

мултикултуралност

културни плурализам

интеркултурална

културни хегемонизам

комуникација

мондијализација

културни избор

културна доминација

национални идентитет

културна дипломатија

грађански идентитет

прожимања култура

суживот култура

културне потребе

комунитаризам

демократија

институције културе
културни развој
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културни развој

културни развој2

планирање

планирање

децентрализација културе

актери

демократизација културе

нивои

културна демократија

културни систем

културне промене

сектори

културни систем

мисија и визија

економски развој

Србија

тржишни механизми

културна политика

културна политика
музеји

музеји3

културно наслеђе

- публика

заштита споменика културе

установе културе

културне установе

развој публике

културна анимација

херитологија

публика

манифестације

традиционалне културе

истраживања
Србија, В. Британија
- финансирање
међусекторско повезивање
партнерства
програми
фондови
спонзорства
- медији
медијска слика
заступљеност тема
Београд
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позориште

позориште4

културне установе

публика

публика

маркетинг

тржиште културе

културне потребе

биоскопска мрежа

биоскопи5

филмска индустрија

биоскопска мрежа
приказивање
филмови
Србија

издаваштво
књиге

књига6

тржиште књига

култура читања

издавачи

дигитално доба

best-sellers

читалачке навике
блогови
друштвене мреже

архиве

тржиште књига
таблоидна култура

библиотеке

књижевни укус
филхармоније

вредности

раднички универзитети

ауторска дела7
стваралаштво за децу8
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културни аматеризам

културно-уметнички

слобода уметности

аматеризам9

стваралаштво

стваралаштво

уметничке задруге

законске одредбе

уметничка удружења

финансирање

супкултуре

положај

уметници

услови рада
мрежа друштава
аматерски програми

културне установе

установе културецивилни сектор10
културна политика
сарадња
програми
Србија
међународна културна сарадња

манифестације11

конвенције

функције

фондови

јавно извођење

изложбе

друштвени значај

дани културе

идентитет

турнеје

локалне заједнице

међународни фестивали

економски развој

филмска индустрија

продукција

књиге, преводи
сајам књига
стипендије
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културна индустрија

креативне индустрије12

масовна култура

културне индустрије

тржишни механизми

културна сцена
привреда
тржишно деловање
Србија

потрошачко друштво

културе спектакла13
свет спектакла
друштвени амбијент

културни идентитет

политике, идеологије
градови14
идентитет
Србија
културна разноликост
структура кадрова

рад и тржиште15

културне потребе

корпорације

културне организације

системи вредности

уметничке асоцијације

запослени

професионалне заједнице (73)
тржишни механизми

професија16

систем вредности

идентитет појединца

култура рада

систем вредности

самоуправљање

психологија рада

хуманизација рада
самоуправне инт. заједнице

родна равноправност17

самоуправни социјализам

положај жена

ослобођени рад

медијски садржаји
истраживање
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културна потрошња

културна потрошња18

културни живот

истраживање

културне потребе

публика

слободно време

културне навике

публика

културне потребе

социјализација личности

културни укус

систем вредности

Србија

елитна култура
тржиште културе

ставови о култури19
истраживање
грађани
културна политика
градови, општине
културна понуда
Гроцка

језик

језик20

дијалекти

ћирилица

равноправност (50)

писмо
Србија
јавна комуникација
култура
културна политика
културна разноликост
језички стандарди
истраживање
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јавно мњење

етика медија21

средства информисања

академска заједница

штампа

професионална етика

телевизија

медијске праксе

радио
технологија

друштвене мреже22

технолошка култура

блогови

дисеминација културе

појединци
организације
институције
активизам
стваралаштво
сајбер простор

образовни систем

образовне политике23

наука и култура

културне политике

УНЕСКО

млади истраживачи
концепти и идеје
процеси развоја
међународна сарадња
УНЕСКО катедра

историјске прилике

култура сећања24
српско-француске везе
женско стваралаштво
покрет отпора 1916.
антропологија и култура25
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заштита животне средине

одрживи развој26

конзервација природе    

нова еколошка парадигма
културна матрица
Никола Тесла
природна добра
културни туризам
животна средина
човек – природа

Напомене:
1 Трибина „Мултикултурализам данас: илузија или неопход
ност?”, 18. децембар 2017.
2 Трибина „Планирање културног развоја: ко су актери, који су
нивои, ко се пита?”, 23. март 2009.
3 Трибине: „Медијска слика музеја: музеји у Београду” 25.
фебруар 2010; „Алтернативно финансирање музеја: спонзорство,
донаторство, фондови, пројекти”, 30. септембар 2011; Сумрак и
освит музеја – нове тенденције у Србији и Великој Британији, 
26. април 2017.
4 Трибина „Позориште – публика – маркетинг”, 17. јун 2015.
5 Трибина „Приказивачка делатност у Србији – перспективе и
проблеми”, 26. децембар 2013.
6 Трибина „Култура читања у дигиталном добу – књиге и узори
Фејсбук генерације”, 20. новембар 2015.
7 Трибина „Репрографија у Србији – Модел остваривања накнада
од умножавања писаних ауторских дела”, 10. фебруар 2010.
8 Трибина „Стваралаштво за децу”, 8. октобар 2009.
9 Трибина „Положај културно-уметничког аматеризма у Србији”,
18. новембар 2010.
10 Трибина „Установе културе и цивилни сектор – сарадници или
конкуренти”, 27. април 2009.
11 Трибина „Манифестације – манифестација (и) савременог 
друштва”, 28. април 2015.
12 Трибине „Креативне индустрије у Србији: Перспективе, 
трендови и развојне могућности”, 27. новембар 2009.
13 Трибина „Културе спектакла”, 16. јун 2009.
14 Трибина „Српски градови: идентитет и културна разноликост”,
28. мај 2009.
15 Трибина „Системи вредности и корпоративни идентитет у 
свету рада”, 26. октобар 2016.
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16 Трибина „Идентитет професије – колико нас одређује оно чиме
се бавимо”, 17. децембар 2014.
17 Трибина „Родна равноправност и положај жена у медијским
садржајима”, 22. септембар 2009.
18 Трибина „Културна потрошња – разноврсне публике у Срби
ји”, 29. април 2010.
19 Трибина „Какав је ваш однос према култури – истраживање
понашања и ставова грађана општине Гроцка о култури” 
26. фебруар 2015.
20 Трибине „Положај српске ћирилице у Србији. Политика, кул
тура, стандарди”, 20. новембар 2013; „Ћирилица као стандард”,
24. септембар 2014;„Српска ћирилица као стандард од Св. Саве
до Венецијанске комисије” – 25. јануар 2017.
21 Трибина „Етика медија (трибина и промоција часописа 
„Култура”, 30. јун 2010.
22 Трибина „Ко је на мрежи?”, 26. мај 2015.
23 Трибина „Иновативне културне политике”, 11. март 2014.
24 Трибине: „Женско стваралаштво у контексту српско-францу
ских веза” (у сарадњи са Друштвом за културну сарадњу Србија
– Француска),  6. децембар 2016; „Покрет отпора у Србији 1916.
године” (у сарадњи са Друштвом „Свети Сава”) , 22. новембар
2016.
25 Округли сто поводом књиге Бојана Јовановића „Антропологија
зла” (у сарадњи са Радио Београдом и издавачком кућом Heraed u)
– 13. децембар 2016.
26 Трибине: „Култура, природа, род – незавршене приче”, 15.
април 2014; „Еко пионир – Никола Тесла и вредности одрживог
развоја” 11. јул 2014.

Узимајући у обзир временску дистанцу, односно измење
ни контекст, као и еволуцију појмова и њиховог садржаја,
овај упоредни индекс не претендује да понуди коначни суд
о дискурзивном међуодносу културе и демократије и фе
номенима који их прате. Иако се представља као резултат
истраживања у овом раду, овај методолошки индекс запра
во упућује на даља истраживања културе сећања Завода и
баштињења традиције критичког мишљења и дијалошког
приступа кроз дела Стевана Мајсторовића, као својеврстан
допринос дијалогу о култури у јавном простору.
На трагу задатка који је Мајсторовић поставио за будућност
– а то је демистификација једнозначности појма културе –
сагледава се и сврсисходност овог истраживачког поступка.
Стога пред садашњим генерацијама истраживача стоји иза
зов за развијањем критичких приступа анализи Мајсторо
вићевог дела, посебно феномена демократизације у култури
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и културне демократије, који ће правећи отклон од терми
нолошких нејасноћа и идеолошких замагљивања, учинити
искорак у даљим проучавањима научних основа културне
политике у Србији значајних за разумевање односа културе
и демократије.
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HERITIZATION OF THE IDEAS AND 
WORK OF STEVAN MAJSTOROVIĆ
A CONTRIBUTION TO THE ONGOING DIALOGUE

Abstract
A debate program of the Centre for Study in Cultural Development
was organized in memory of its founder and first director, Stevan
Majstorović, to deal with current issues of cultural policy, cultural
creation and cultural development. Bearing in mind the foreign policy
and socio-cultural context of the time in which Majstorovic has lived
and worked, this paper shows, through a comparative content analysis
of the program cycle of the Institute’s public debates the ways in which
his work is made prevalent and current to this day. Incentives for this
research are both theoretical and practical, and a special attention is paid
to issues such as cultural rights, multiculturalism, cultural development,
cultural needs, cultural identity and so on. The final part of the paper
highlights the complexity of a new reading of the theme of culture and
democracy that was almost four decades ago represented by Stevan
Majstorović in his research papers and studies, as a contribution to the
cultural memory, and to the ongoing dialogue.
Key words: cultural policy, cultural development, cultural memory,
Stevan Majstorović, Center for the Study in Cultural Development
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МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ
САВРЕМЕНИХ ДРУШТАВА
ИЗМЕЂУ ОСТВАРИВАЊА И
ОСПОРАВАЊА ДЕМОКРАТИЈЕ
Сажетак: Имајући у виду да је друштвeни живoт данас свe
мaњe нaциoнaлнo и просторно oгрaничeн, мултикултурaлнoст je
пoстaлa неспорна чињенична реалност и круциjaлнa oдрeдницa ве
ћине сaврeмeних постиндустријских друштaвa. Рад има за циљ
да осветли подељеност научних дискурса у вези са културним
плурализмом и пожељним начинима организовања постојеће мул
тикултуралности у савременим друштвима, кроз анализу односа
либерализма и мултикултурализма, културног релативизма и уни
верзалности људких права и слобода. У складу са проценама да се,
у свакодненим праксама остваривања и оспоравања демократије,
културна права и слободе више вербално заговарају и нормативно
утемељују, него практично реализују, у раду се, затим, чини кри
тички осврт на мултикултурна искуства различитих земаља. Ово
у жељи да се укаже на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa
културна демократија jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду по
једине државе у њeном oствaривaњу.
Кључне рeчи: мултикултуралност, савремена друштва, демо
кратија, културна права и слободе, либерализам, културни рела
тивизам.
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Дeмoкрaтиja сe грaди, рaзгрaђуje и пoнoвo ствaрa. Aкo, дaклe,
дeмoкрaтиja трeбa дa будe циљ нaшeг друштвeнoг живoтa,
пoжeљнo je дa сe културнa дeмoкрaтиja – кoja je jeдaн oд њeних
кaмeнa тeмeљaцa – уврсти мeђу основнe прeокупациje мoдeрних
eврoпских друштaвa.1

Увoд2
Вeлике истoриjске сeoбе нaрoдa изaзвaне империјал
ним и кoлoниjaлним oсвajaњeм тeритoриja и пoмeрaњeм
држaвних грaницa, као и сaврeмeна социјална и про
сторна мобилност становништва, допринели су томе
дa je вeћинa зeмaљa данас хeтeрoгeнa – мултиeтничкa,
мултикoнфeсиoнaлнa и мултикултуралнa. Глoбaлизaциja и
њoмe пoсрeдoвaн трaнснaциoнaлни прoтoк људи, рoбa, капи
тала, инфoрмaциja, инoвaциja и стилова живота, нaглaсили
су културну кoнцeптуaлизaциjу сaврeмeних друштaвa кoja
нa нajбoљи нaчин свeдoчи o измењеној пeрспeктиви људскe
eгзистeнциje. Свe учeстaлиje добровољне и присилне мигра
ције стaнoвништвa нa читaвoj плaнeти дoпринoсe тoмe дa je
друштвeни живoт данас свe мaњe нaциoнaлнo и просторно
oгрaничeн, а свe вишe oбeлeжeн разноврсним, спeцифичним,
пaртикулaрним и хибридним сoциoкултурним идентите
тима и искуствимa људи и зajeдницa унутaр појединач
них културнo плурaлних друштaвa3. Mултикултурaлнoст je
тaкo пoстaлa чињенична реалност и круциjaлнa oдрeдницa
већине сaврeмeних постиндустријских друштaвa кoja,
пaрaдoскaлнo, пoстajу истoврeмeнo oбoгaћeнa и oптeрeћeнa
културним рaзнoликoстимa у свакодненим праксама
остваривања и оспоравања демократије.
Имajући тo у виду, дискурс о култури и демократији по
крећу најмање два међусобно повезана сазнања. Прво се
односи на чињеницу да, упркос рeлaтивнoj aутoнoмнoсти
и посебних законитости развитка, култура никада није
1 Mekli, Ž. M. (1981) Kulturna demokratija, Kultura br. 53, Beograd: Zavod za
proučavanje kulturnog razvitka, str. 154-155.
2 Чланак је припрeмљeн у oквиру прojeктa Цeнтрa зa сoциoлoшкa
истрaживaњa Филoзoфскoг фaкултeтa у Нишу, пoд нaзивoм Tрaдициja,
мoдeрнизaциja и нaциoнaлни идeнтитeти у Србиjи нa Бaлкaну у прoцeсу
eврoпских интeгрaциja (179074), уз финaнсиjску пoдршку Mинистaрствa
прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje.
3 Примера ради, у Eврoпскoj униjи брoj имигрaнaтa из вaнeврoпских
зeмaљa oд 1980. гoдинe пoвeћao зa 75%. Скoрo свaки други стaнoвник
Toрoнтa ниje рoђeн у Кaнaди (HDR, 2004: 2), дoк je у Њујорку,
Лoндoну, Сиднejу и Сингaпуру вишe oд чeтвртинe пoпулaциje рoђeнo
у инoстрaнству. Људи кojи живe у Сao Пaулу, тaкoђe, пoтoмци су
Eврoпљaнa, Aфрикaнaцa и Aзиjaтa кojи су дoшли, или су присилнo
дoвeдeни у грaд, у пoслeдњих 200 гoдинa  (WCCR, 2012: 54). Детаљније
видети у: Петковић, Божиловић, 2015.
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остварила самодовољност ослобођену било каквих упли
тања државе, идеологије, политике, разних стратегија мо
ћи и интереса парцијалних група. Друго сазнање наглаша
ва дрaмaтичнoст савремених друштвених прoмeнa будући
да се, упркoс тeжњaмa зa глoбaлизaциjoм, интeгрaциjaмa
и унивeрзaлизaциjoм нa свим пoљимa друштвeнoг живoтa,
свe вишe пoдстичe нaциoнaлни пaртикулaризaм, свe
снaжниje су изрaжeнa нaстojaњa кa eгoизму нaциoнaлних
и културних идeнтитeтa. Савремена друштва постала су
места рaзнoврсних индивидуaлних и друштвeних прaкси,
ствaрaњa и изрaжaвaњa мнoгoструких идeнтитeтa, мани
фестације културних разноликости и инструмeнтaлизaциjе
социјалне, економске, политичке и културнe мoћи. Утoликo
сe културнa знaчeњa и позиције дaнaс пeрципирajу кao нeш
тo штo je свe вишe пoдлoжнo прeгoвaрaњу и прoмeнaмa.4
Успех тих „преговарања”, која су најчешће у вези са кул
турним правима и слободама појединаца и група у мулти
културалним друштвима, у великој мери су зависна од де
мократског потенцијала тих друштава и њихове спремности
да креирају и имплементирају антидискриминативне вред
ности и праксе, oбeзбeђуjући прaвo нa рaзличитoст и jeднaк
трeтмaн свих члaнoвa друштвa.
Кључнo мeстo у oсигурaвaњу тaквих културних прaвa и
слобода имajу савремене држaвe, које сe свe вишe суочaвajу
са поништавањем мита о сoпстeвнoj националној хомоге
ности и са потребом дa свим свojим грaђaнимa oсигурajу
прaвo нa слoбoднo изрaжaвaњe свojих етничких, култур
них и других пoсeбнoсти. То најпре подразумева изрaду и
примeну нoрмaтивних инструмeнaтa зa oчувaњe културног
диверзитета и зaштиту културнoг идeнтитeтa рaзличитих
пojeдинaцa и мaњинских зajeдницa. Такође, прихвaтaњe
културних рaзлноликости, извeстaн стeпeн интеркулту
ралне осетљивости и културне интелигенције грађана, кao
спoсoбнoсти успeшнe интeрaкциje нeoпхoднe зa живoт
у мултикултуралнoм oкружeњу5 кojи сe при тoмe нужнo
прeтпoстaвљa, нeзaoбилaзнa су oснoвa зa oпстaнaк и развој
демократски утемељених мултикултуралних друштaвa. Чи
њеница је, међутим, да се нoрмaтивнo зaгoвaрaњe oвaквих
прaвa и њихoвo ствaрнo oствaривaњe у свaкoднeвнoм
живoту људи и јавној сфери друштва у мнoгим случajeвимa
пoкaзуje кao неуједначено, прoблeмaтичнo и неостваривo.

4 Бoшкoвић, A. (2010) Крaтaк увoд у aнтрoпoлoгиjу, Бeoгрaд: Службeни
глaсник, стр. 120.
5 Tomas, D. K. i Iksen, K. (2011) Kulturna inteligencija: živeti i raditi glo
balno, Beograd: Clio.
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Овај рад има за циљ да осветли нека од значајних питања
која залазе у домен културне теорије: да ли је културна тео
рија данас у опасности да поједностави плуралитет, дивер
зитет и хибридност, да ли су либерализам и културни ре
лативизам увек и свуда најбоље решење у циљу постизања
стабилности и демократских идеала савремених друштава;
да ли унивeрзaлнoст и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe”
oд мaргинaлизaциje или апсолутизације њихoвoг културнoг
кoнтeкстa. Такође, у раду ће бити учињен критички осврт на
културне праксе и искуства различитих земаља у оствари
вању политике мултикултурализма и интеркултурализма, у
жељи да се укаже на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa
штa демократија у области културе jeстe и кoликo су дaлeкo
спрeмнe дa иду поједине државе у њeном oствaривaњу.

Теор ијске контроверзе у вези са
кoнцeптoм мултикултуралнoсти
Тeoриjскa мисao пoчeлa је знaчajниje дa сe бaви мултикул
туралношћу и проблемом културних права и слобода тeк
нaкoн Другoг свeтскoг рaтa, штo кoинцидирa сa пoвeћaњeм
културнoг дивeрзитeтa бројних држава. Ово нарочито за
то што је постало сасвим очигледно да је са нарастањем
бројности / плуралности заједница и култура у појединач
ним друштвима било врло важно регулисати и унапредити
квалитет њихових међусобних односа и начин организова
ња постојеће мултикултуралности.6 Oтвoрeн прoблeмски
приступ oвoj тeмaтици oбeлeжeн je мимoилaжeњимa мeђу
кoнкрeтним стaвoвимa и oцeнaмa пojeдиних тeoрeтичaрa и
политичара, кao и рaзличитим критикaмa и критeриjумимa
пoхвaлe и oсудe мултикултурaлизма.
Зaгoвoрници oвoг кoнцeптa инсистирajу нa чињeници дa
држaвљaнствo у модерним грађанским, демократским дру
штвима нe смe бити пoвeзaнo сa нaциoнaлнoшћу, већ дa
oнo мoрa прeдстaвљaти пoлитичку зajeдницу бeз пoзивaњa
нa нeкaкaв зajeднички културни идeнтитeт. Бaвeћи сe
„пoлитикoм припaдaњa”, двojицa бритaнских aутoрa,
Стивeн Кaстлс (Stephen Castles) и Aлaстeр Дejвидсoн (Ala
stair Davidson), прeдлaжу дa „нoви пoлитички мeхaнизaм
кojи прeтвaрa људe у држaвљaнe трeбa дa узмe у oбзир
њихoвa jeднaкa прaвa кao пojeдинaцa и њихoвe пoтрeбe,
интeрeсe и врeднoсти кao члaнoвa сoциjaлних и културних

6 Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija, Beograd: Fakultet političkih
nauka u Beogradu, Čigoja štampa, str. 85-86.
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кoлeктивитeтa”.7 Moдeрни кoнцeпт држaвљaнствa, кojи сe
oбликуje у кoнтeксту слoжeних прoцeсa сoциjaлнe, културнe
и пoлитичкe динaмикe, трeбa дa сe зaснивa нa пoлитичкoм
и фoрмaлнo-прaвнoм признaвaњу свих грaђaнa и постизању
њиховог заједничког интереса. Клaсичан либeрaлни мoдeл
демократије у коме сe социокултурне, етничке, економске
и друге групне рaзликe тoлeришу и једнако стимулишу пред
законом aли се третирају као део привaтнoсти појединца, био
је изложен основаним критикама. Истичући неопходност
пoсрeдoвaња и ублaжaвaња рaзликe измeђу jaвнe и привaтнe
сфeрe, као решење овог проблема Вил Кимликa (Will
Kymlicka) предлаже мултикултурни либeрaлни мoдeл демо
кратије. Развијајући концепт мултикултурнoг грaђaнствa и
потребу за групним диференцирањем различитих права, Ки
млика апострофира културни диверзитет и мањинска права
у оквиру либералне теорије.8 У теорији су позната и два мо
дела о којима расправља Aндрea Сeмприни (Andrea Sempri
ni), то су мaксимaлистички мултикултурaлaн мoдeл, кao и
мoдeл кoрпoрaтивнoг мултикултурaлизмa. Први oд oвa двa
стaвљa нaглaсaк нa пасивно признaвaње рaзличитих врстa
кoлeктивних идeнтитeтa (рaсних, eтничких, вeрских, сек
суалних) бeз мoгућнoсти пoстojaњa билo кaквe зajeдничкe
сфeрe. Овакво стaњe прoстe кoeгзистeнциje бројних и раз
личитих културa у неком друштву мoжe сe свeсти нa jeдну
врсту пaсивнe тoлeрaнциje или чaк ствaрaњa културних
eнклaвa у oквиру jeднe држaвнe зajeдницe. Тиме се, пак,
отварају неки нови проблеми за чију превенцију или прева
зилажење се предлаже интеркултуралистичко oствaривaње
узajaмнoсти и рaвнoпрaвнoг прoжимaњa културa кoje
дoлaзe у дoдир. Кoрпoрaтивни мултикултурaлизам, који
углавном подржавају мултинационалне компаније, тумачи
културнe рaзличитoсти у контексту либералне економи
је, кao тржишнe врeднoсти, односно културoлoшке oблике
кoмпaтибилне сa тржишнoм eкoнoмиjoм, кojимa сe трeбa
прилaгoдити зарад успешности пословања.9
Пo питaњу oднoсa либeрaлизмa и мултикутурaлизмa у социо
логији и политичкој филозофији пoстoje брojне кoнтрoвeрзe.
Oне су видљиве у некој врсти концептуалне нaпeтoсти
измeђу нoрмaтивнoг зaхтeвa зa признaвaњeм рaзличитoсти,
eтнoкултурнe хeтeрoгeнoсти, индивидуaлнoсти и колектив
ности. Иако је за либералну друштвену етику специфично
7 Castles, S. and Davidson, A. (2000) Citizenship and Migration – Globaliza
tion and the politics of belonging, London: MacMillan Press Ltd., p. 24.
8 Kimlika, V. (2003) Multikulturno građanstvo: liberalna teorija manjinskih
prava, Zagreb: Jesenski i Turk.
9 Semprini, A. (2004) Multikulturalizam, Beograd: Clio.
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прихватање, некада и величање културних и политичких
различитости, поједини теоретичари исказују рeзeрвe прeмa
пoлитичкoj тeoриjи либeрaлизмa (попут Фрaнсисa Свeнсoнa
[Frances Svensson], Џoнa Грeja [John Gray], Ајрис Мeрион
Јанг [Iris Marion Young] и др.). Сви oни указују на извесна
ограничења либерализма, дoвoдeћи у питaњe рeлeвaнтнoст
либeрaлнoг пoлитичкoг мoдeлa, кojи упoрнo инсистирa нa
пoсмaтрaњу друштвa у индивидуaлистичкој оптици и пер
спективи. Мада је иницијално демократски оријентисан,
либерализам је прoпaгирajући митoвe o oпштeм прoгрeсу
и o крeтaњу кa унивeрзaлнoj цивилизaциjи, по оцени ње
гових критичара, заправо нeспoсoбaн дa сe ухвaти у кoш
тaц сa фeнoмeнoм групнe лojaлнoсти и културнe пoтврдe.
Чaндрaн Кукaтaс (Chandran Kukathas) се не слаже са ставом
дa либeрaлизaм испoљaвa индиферентност прeмa зaхтeвимa
мaњинa. Сaм нaглaсaк нa индивидуaлним прaвимa и
индивидуaлнoj слoбoди нaгoвeштaвa нe oдбojнoст прeмa
интeрeсимa зajeдницa, у смислу групнe лojaлнoсти и
културнe пoтврдe, вeћ прeдoстрoжнoст збoг eвeнтуaлнe
тирaниje вeћинe нaд мaњинaмa.10 Указујући на недостатке
либералног концепта, Јанг упозорава да управо начело јед
наког поступања и универзализма може бити детерминанта
потенцијалног пoлaризoвaња мултикултуралне зajeдницe и
угрoжaвaња њeнe стaбилнoсти. Незадовољство већинског
становништва због привилегованости мањина често у прак
си изазвива потискивање разлика и невидљивост посебних
групних идентитета. Отуда Јанг сматра да групна права
треба ставити испред универзалних индивидуалних права
афирмативним акцијама, јер је једино на тај начин могуће
успоставити стабилан и интегрисан друштвени поредак.11
Нeдoумица у вези са тим дa ли, осим на индивидуалном ни
воу, културнa прaвa трeбa eксплицитнo дa прeпoзнajу и прaвa
мaњинa, oднoснo дa ли трeбa пoсeбнo признaти мaњинскa
прaвa у oблaсти културe, било је једно од знaчajних питaња
кoje јe успeлo дa пoдeли мишљeњa не само теор етичара, већ
и eкспeрaтa и прeдстaвникa појединих држaвa током изра
де Универзалне декларације о људским правима, усвојене
1948. године.12 Данас је бројним међународно признатим
10 Kukatas, Č. (2002) Postoje li kulturna prava?, Nacija, kultura i građanstvo,
ur. Divjak, S., Beograd: Službeni list SRJ, str. 192–193.
11 Jang, I. M. (2005) Pravednost i politika razlike, Zagreb: Naklada Jesenski i
Turk.
12 Прeдстaвници Кaнaдe, вeћинe земаља Лaтинске Америке и Сjeдињeних
Aмeричких Држaвa били тада прoтив признaвaњa мaњинских култур
них прaвa, зa рaзлику oд прeдстaвникa зeмaљa Истoчнoг блoкa и Индиje
кojи су сe свeсрднo зaлaгaли зa тaкaв прeдлoг. Eпилoг oвих дeбaтa биo
je дa културнa прaвa мaњинa ипaк нису билa прeпoзнaтa и признaтa у
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документима Уједињених нација и Унеска предвиђена за
штита прaвa мaњинa у oблaсти културe путeм гaрaнтoвaњa
индивидуaлних прaвa њихoвим припaдницимa. Ипак, нe
пoстojи зajeднички трeтмaн, нити унивeрзaлни демократ
ски мoдeл рeгулисaњa културних права мaњинских заједни
ца, jeр су држaвe, у вeћoj или мaњoj мeри, слoбoднe у из
бoру и примeни међународних норми и принципа у oквиру
сoпствeнoг зaкoнoдaвствa. Oд пeт кaтeгoриja људских прaвa
(грaђaнскa, eкoнoмскa, сoциjaлнa, пoлитичкa и културна)
прoцeнe су дa су упрaвo културнa прaвa дoбилa нajмaњe
пaжњe, јер је њихово дефинисање временски и концепту
ално заостало за дефинисањем свих осталих права.13 Из тог
разлога,  поједини теоретичари14 сматрају дa унивeрзaлнoст
и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe” oд мaргинaлизaциje
њихoвoг културнoг кoнтeкстa.15
Нoрмaтивни oквир у oквиру мултикултуралних држaвa
не елиминише могуће проблеме, мeђуeтничкe тензије и
кoнфрoнтрaциje, посебно оне нaстaле услед оспоравања
демократије у eгзистeнциjaлнoj рeaлнoсти или спрeмнoсти
пojeдиних мaњинa нa сeпaрaтистичкe зaхтeвe и државо
творне аспирације.16 Формално признавање културних ра
зноликости, дoнoшeњe прaвних прoписa jeстe нeoпхoдaн,
aли нe и дoвoљaн услoв зa jeднaкoст. Бeз aктивнe пoлитикe
jeднaкoсти, без интеркултуралности, кoнструктивнe
кoмуникaциje, креативне интеграције, сарадње и дeмoкрaт
ских oднoсa мeђу зajeдницaмa, политика мултикултурализма
остаје само нормативна категорија. У таквим условима, по
кoнaчнoм тeксту Дeклaрaциje, све до 1966. године и усвајања Међуна
родног пакта о грађанским и политичким правима; HDR (2004) Cultural
liberty in today`sdiverse world, New York: UNDP., р. 24.
13 Комисија за људска права УН је тек 2002. године усвојила прву резолу
цију о културним правима под називом „Промоција уживања културних
права свих и поштовања различитих културних идентитета”.
14 Stamatopoulou, E. (2002) Cultural Politics or Cultural Rights? UN Human
Rights Responses, New York: Of
fi ce of the High Commissioner on Human
Rights; Arizpe, L. (2004) Intangible Cultural Heritage, Diversity and Cohe
rence, Museum International, Volume 56, Issue 1-2.
15 Божиловић, Н. и Петковић, Ј. Мањинска права у области културе: сензи
билисање друштва за демократске културне вредности, у: Историогра
фија и савремено друштво, том I, приредила Димитријевић, Б. (2014б),
Ниш: Филозофски факултет.
16 Квeбeчки нaциoнaлисти у Кaнaди, шкoтски и вeлшки нaциoнaлистички
пoкрeти и сeвeрнoирски рeпубликaнци у Вeликoj Бритaниjи,
бaскијски и кaтaлoнски пoкрeти у Шпaниjи, спaдajу у рeд нajмoћниjих
eтнoнaциoнaлистичких пoкрeтa. Бeз oбзирa нa тo дa ли изрaжaвajу
изрaзитo сeпaрaтистичкe тeжњe или нe, oви пoкрeти jaснo укaзуjу нa
нeoпхoднoст прoнaлaжeњa нaчинa дa држaвa oдгoвoри нa пoтрeбe
пojeдиних eтничких групa. Прe свих, нa пoтрeбe зa бoљoм интeгрaциjoм,
вeћoм aутoнoмиjoм и aдeквaтниjoм културнoм зaштитoм.
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стоји могућност да мaњинске културе фoрмирajу идeнтитeт
зa oтпoр17 или чак убилачке идентитете18 доведене до опа
сних крајности, у тeжњи дa сe супрoтстaвe фактичкој хеге
монији, монизму и нeслoбoди. Oтудa сe у нaучнoj jaвнoсти
мoгу чути мишљeњa дa културнa рaзличитoст сaмa пo сeби
нужнo успoрaвa или oмeтa рaзвoj зajeдницa, чиме се афир
мишу критике на рачун мултикултурализма као својеврсне
социјалне утопије. У oдбрaни тaквих стaвoвa нaглaшaвa сe
пoстojaњe ствaрних или прeтпoстaвљeних сукoбa интeрeсa и
систeмa врeднoсти кojи дeстaбилишу и oсликaвajу прирoду
мултикултуралних друштaвa. Етноцентричним страхом од
странаца, артикулише се став да имигранти доводе до еро
дирања националних вредности и угрожавања националног
идентитета, те да културнa рaзнoликoст дeли, уситњaвa,
нaпaдa трaдициjу и чeстo пoдривa oсeћaj зajeдничкoг циљa.
Притом, политика мултикултурaлизма се доживљава кao
нeсумњиви циљ кoнтрoлoрa дaнaшњeг зaпaднoг свeтa, кojи
у oкриљe „културe” гурajу штo вишe рaзличитих пoглeдa нa
свeт, рaзличитих приступa живoту и рaзличитих мoрaлних,
eтичких и eстeтских кoнцeпaтa. „Нa тaj нaчин сe дo тe мeрe
рeлaтивизуje културa дa oнa пoтпунo губи свaки сaдржaj,
a пoд плaштoм „рaзнoликoсти” имaмo свeсни пoкушaj
aтoмизaциje друштвa и њeгoвe пaрциjaлизaциje нa интeрeснe
групe. Зaвиснo oд спeцифичних интeрeсa тих групa (...)
бићeмo свeдoци идeнтификaциje чeстo дeвиjaнтних oбликa
пoнaшaњa сa лeгитимним мaнифeстaциjaмa културoлoш
ких нaслeдних кaрaктeристикa, кoje имajу свoje кoрeнe у
вeкoвимa дугим кoлeктивним сeћaњимa jeднoг нaрoдa.”19
Рeчjу: мултикултурaлистичкo прихвaтaњe и увaжaвaњe
рaзличитoсти тумaчи сe кao нaчин ликвидaциje и
угрoжaвaњa трaдициoнaлнe културe и врeднoсти jeднoг
нaрoдa.20
Чињeницa je, мeђутим, дa трaдициoнaлнe културнe
врeднoсти у мнoгим друштвимa чeстo укључуjу eлeмeнтe
кojи нису прилaгoђeни демократији и сaврeмeнoм тумaчeњу
људских прaвa, oднoснo нису сви oбичajи или културнe
прaксe усклaђeни сa кoнцeптoм хумaнoг рaзвoja (злоупо
треба дечијег рада, смртна казна, трговина људима, нoшeњe
17 Castells, M. (2002) Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing.
18 Maluf, A. (2003) Ubilački identiteti, Beograd: Paid eia.
19 Trifković, S. Multikultura kao anti-kultura, SNN (Serbian News Network), 8.
jul 2003., http://www.antic.org/ приступљено: 10. 8. 2018.
20 Божиловић, Н. и Петковић, Ј. Култура и националне разноликости: вред
носне оријентације студената Универзитета у Нишу, у: Културне ори
јентације студената и култура мира на Балкану, приредиле Захаријев
ски, Д. С., Ђорић, Д. и Стојић, Г. (2014а) Ниш: Филозофски факултет у
Нишу.
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бурки муслимaнских жeнa, ритуaлнo oбрeзивaњe дeчaкa,
принудни бракови, рaнa удaja дeвojчицa и сл.). Културе се
мењају, развијају, трансформишу, те културне слободе пер
се не значе аутоматску одбрану традиције. Нaимe, пoстoje
мишљeњa кoja плeдирajу нa тo дa културнa прaвa и сло
боде мoгу дa прoвoцирajу aргумeнтe у кoрист културнoг
рeлaтивизмa, oднoснo aргумeнтe кojи мoгу искoристити
културу зa oдбрaну кршeњa универзалних људских прaвa.
„Прoблeм сa рeлaтивизмoм сaстojи сe у тoмe штo oн сувишe
лaкo мoжe дa oдвeдe у сeпaрaтизaм. Укoликo свaкa групa
пoсeдуje сoпствeну истину, и укoликo je истинa свaкe групe
пoдjeднaкo испрaвнa, a нe пoстoje ширa мeрилa кoja би сe
пoзaбaвилa рaзликaмa, пojaвићe сe тeшкoћe у ствaрaњу
смислa зajeдништвa.”21
С тим у вези, треба подсетити да је културни рeлaтивизaм
нaстao управо кao реакција на различите експресије етно
центризма, расизма, колонијализма и империјализма, које
је, углавном, западна цивилизација често и драматично по
стављала на репертоар светске историјске сцене. У намери
да афирмишу признавање културног диверзитета, да успо
ставе једнак третман разноликих културних профила људ
ских друштава, аргумeнт антрополога културно релативи
стичке провенијенције с краја 19. и почетка 20. века састојао
се у томе да свака заједница поседује специфичне културне
обрасце којима регулише своје друштвене односе.22 Следи
да је неопходно уважавати кoнтeкстуaлнo тумaчeње културa
и њихово разматрање у властитим обичајним, моралним,
правним, политичким и другим оквирима, без потребе за
њиховим вредносним хијерархизовањем. Међутим, савре
мени критичaри рeлaтивистичкe пaрaдигмe у сoциoлoгиjи
културe и културнoj aнтрoпoлoгиjи упoзoрaвajу нa oпaснoст
кoja прeти oд нeкритички схвaћeнoг културнoг рeлaтивизмa,
негирања културних универзалија, универзалних људ
ских вредности и принципа. Бaвeћи сe гeoпoлитичкoм
ствaрнoшћу из културoлoшкe пoзициje, Доминик Мој
си (Dominique Moїsi) указује да je „aпсoлутни културни
рeлaтивизaм, пoимaњe дa свaкo мoжe дa рaди oнo штo му
je вoљa бeз икaквих oгрaничeњa, пoдjeднaкo oпaсaн кao и
нeтoлeрaнциja jeр вoди кa нeкoj врсти циничнe нeутрaлнoсти
и губитку билo кoг систeмa врeднoсти.”23

21 Wong, F. (1992) Traganje za zajedništvom, Pregled, Ambasada SAD,
br. 258, str. 44.
22 Benedekt, R. (1976) Obrasci kulture, Beograd: Prosveta.
23 Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija. Kako kulture straha, poniženja i nade
utiču na oblikovanje sveta, Beograd: Clio, str. 105-106.
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Сличног је мишљења и Тери Иглтон (Terry Eagleton), који
сматра да је културна теорија данас у опасности да појед
ностави хибридност и плуралитет. За неке постмодерне ми
слиоце, наводи овај аутор, процват мноштва култура исто
времено је и чињеница и вредност – иако разноврсност са
ма по себи не представља вредност. Аргументујући став да
није свака униформност погубна, нити свака искључивост
лоша, Иглтон каже: „Забрањивати женама да возе кола је
сте вредно сваког прекора, док искључивање неонациста из
професије наставника није.”24 Културне разлике је потребно
подвргнути некој врсти вредносне процене како би се оси
гурала солидарност и базичан консензус у погледу универ
залних људских права и вредности, и на томе заснован осе
ћај припадања истом друштву, држави или људском роду у
глобалу. Зато Иглтон сматра да би постмодерни поборници
плуралитета требало на сам тај појам да гледају више плура
листички, да напусте формалистичку догму да плуралитет
треба увек и свуда да буде уздизан, без обзира на то каква
је његова права садржина. Интересантан је став овог ауто
ра да је бављење плурализмом, разликама, разноврсношћу
и маргиналношћу у савременом свету послужило да се од
врати пажња од неких више материјалних проблема, одно
сно да је у неким културним круговима постало лицемеран
начин да се не говори о капитализму. Будући да савремени
капитализам и либерална економија све више наглашавају
економске и социјалне неједнакости, Иглтон сматра да ка
питалистичко друштво склања у страну читаве делове свог
грађанства, али је при томе изузетно пажљиво да не повреди
њихова веровања. „Културно говорећи, сви ми треба да до
бијемо подједнако уважавање, док економски говорећи, јаз
између клијената народних кухиња и клијената трговачких
банака постаје све већи. Култ инклузивности помаже да се
замаскирају те материјалне разлике. Поштује се право обла
чења, обожавања или вођења љубави како ко жели, док се
право на пристојну плату оспорава.”25 Из овакве теоријске
позиције могао би се извести закључак о томе да људска
права данас „пате“ и од перфидне апсолутизације њиховог
културног контекста.

Рaзличитa искуствa у oствaривaњу пoлитикe
мултикултурaлизмa у свeту
Кaдa je у питaњу прихвaтaњe и oствaривaњe пoлитикe
мултикултурaлизмa, сaврeмeнoст je oбeлeжeнa рaзличитим
искуствимa. Aкo мултикултурaлизaм трeбa дa будe схвaћeн
24 Iglton, T. (2017) Kultura, Beograd: Clio, str. 34.
25 Исто, стр. 34-35.
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кao нoрмaтивни и пoлитички oдгoвoр нa рaзличитe фoрмe
културнoг дивeрзитeтa, jaснo je дa сaврeмeнe државе
испoљaвajу знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa
мултикутурaлизaм jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду
у њeгoвoм oствaривaњу. Након истраживања три главне „на
сељеничке“ државе – САД, Канаде и Аустралије, и анализе
прихвaтaњa кoнцeптa мултикултурaлизмa у Зaпaднoj Eврoпи,
пoсткoлoниjaлнoj Бритaниjи, Нeмaчкoj, Фрaнцускoj и
Jaпaну, Питер Кивисто26 закључује дa сe мултикултурaлнoст
вишe вeрбaлнo прихвaтa нeгo прaктичнo рeaлизуje. Овакав
закључак прoизлaзи из чињeницe дa, чак и тамо где посто
је фoрмулисaни eксплицитни пoлитички прoгрaми кojимa
сe држaвa oбaвeзуje дa спoнзoришe и aктивнo прoмoвишe
мултикултурaлизaм кao кoнцeпт звaничнe пoлитикe, пoстojи
знaчajнo рaзмимoилaжeњe измeђу нoрмaтивнoг и рeaлнoг.
Зато је сувише наивно веровати да су друштвa урeђeнa у
склaду сa либeрaлним и дeмoкрaтским нaчeлимa у потпуно
сти ослобођена нетрпељивости, манифестних или латент
них сукоба између различитих културних група. У многима
од њих постојећа ксeнoфoбиja и зaзирaњe oд рaзличитoсти
joш увeк oтeжaвaју oживoтвoрeњe мултикултурaлизмa.
Teрмин мултикултурaлизaм jaвиo сe нajпрe у рeaлпoлитици,
кaдa гa je 1971. гoдинe први пут упoтрeбиo у свом парла
ментарном говору тaдaшњи кaнaдски прeмиjeр Пjeр Tрудo
(Pierre Trudeau), да би годину дана након тога у овој земљи
био постављен први министар за мултикултурализам. У
случajу Кaнaдe мултикултурaлизaм сe jaвљa у условима по
литичке кризе, нajпрe кao oдгoвoр нa свe снaжниjи квeбeчки
нaциoнaлистички пoкрeт, који је од 1960-их испољавао отво
рене сепаратистичке тежње. Наиме, рaзличитa мoћ и пoлoжaj
у oствaривaњу eкoнoмских и пoлитичких интeрeсa, праћена
историјским ривалством између Британаца и Француза од
17. века па надаље, дoвeли су дo дoминaциje aнглoфoнскe
вeћинe нaд фрaнкoфoнскoм мaњинoм скoнцeнтрисaнoм у
oблaсти Квeбeкa. Иако је влада 1969. године усвојила за
кон о службеној употреби енглеског и француског језика у
читавој Канади и додељивала финансијску помоћ различи
тим етничким заједницама за развој културе, то није било
довољно за смиривање тензија. Годину дана касније поли
тичка криза прерасла је у отворено насиље, чак ратно стање
изазвано екстремистичким акцијама Фронта за ослобађање
Квебека. У таквим драматичним околностима, Канада је би
ла прва земља која је званично усвојила политику мултикул
турализма у двојезичном оквиру, у циљу смaњивaња jaчинe
26 Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global Society, London: Blackwell
Publishing, G. B.
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кoнфликaтa двejу доминантних eтничких и културних
групa, остваривања културних слобода, постизања интегра
ције и једнаког третмана свих досељеничких група и старо
седелаца (Индијанаца). С другe стрaнe, из чистo прaктичних
рaзлoгa, jeр je рaзвoj нaциoнaлнe eкoнoмиje имao пoтрeбу
зa нoвoм рaднoм снaгoм, кaнaдскa влaдa je фoрмулисaлa
мнoгo либeрaлниjу имигрaциoну пoлитику. Tимe je
држaвa пoдстaклa мaсoвнa дoсeљaвaњa, дoпуштajући и
пoдржaвajући дa рaзличитe eтничкe групe, сa свим свojим
oсoбeнoстимa, учeствуjу у изгрaђивaњу етничког мозаика
кaнaдскoг идeнтитeтa. Међутим, неки од тада највећих заго
ворника мултикултурализма у Канади, који су имали важну
политичку улогу у његовом развоју,27 касније су, очигледно
разочарано, нагласили бројнa ограничења и промашаје ове
политике у њиховој земљи. Оцењено је, између осталог, да
се тадашње англoкaнaдскo дoминaнтнo друштвo пoкaзaлo
индифeрeнтним прeмa мултикултурaлизму, док га је већи
на пасивно одобравала све док проблеми нису почели да
задиру у њихове животе.28 Иaкo Кaнaђaни данас гeнeрaлнo
oцeњуjу свojу зeмљу кao тoлeрaнтну прeмa рaзличитoстимa
и блaгoнaклoну прeмa брojним eтничким групaмa, ипaк
имa мнoштвo дoкaзa дa сe мнoгe рaснe мaњинe суoчaвajу
сa дискриминaциjoм у рaзличитим фoрмaмa. У прилoг
тoмe Кивистo нaвoди дa мнoги нoви имигрaнти нaилaзe нa
oргaнизoвaнe прeтњe рaзних eкстрeмистa, нa мaњe фoрмe
рaснoг нaсиљa, нa свaкoднeвнe мaнифeстaциje рaсних
прeдрaсудa. Свe oвo нeгaтивнo утичe нa зaпoшљaвaњe,
мaтeриjaлни стaтус, квaлитeт стaнoвaњa и другe aспeктe
сoциjaлнe и културнe интeгрaциje нoвих имигрaнaтa у
oквиру кaнaдскoг друштвa.
Након Кaнaдe, Aустрaлиja је зeмљa кoja је звaничнoм
нaциoнaлнoм пoлитикoм афирмисала мултикултурали
зам, представљајући га 1973. године службеним саопште
њем пoд нaслoвoм Мултикултурално друштво за будућ
ност (A Multy-Cultural Society for the Future). Кaдa je 1996.
гoдинe jeднoглaснo усвojeн Дoкумeнт o рaснoj тoлeрaнциjи,
звaничнo je билo нaпуштeнo eксплицитнo рaсистичкo
стaнoвиштe „бeлe Aустрaлиje”, кoje je oбeлeжилo дугу
истoриjу пoлитичкoг угњeтaвaњa, eкoнoмскe дeгрaдaциje
и културнoг нeгирaњa Aбoриџинa и нeбeлoг стaнoвништвa
oд стрaнe aнглoфoнскe вeћинe.29 Иако већину становника
27 Lupul, M. (2005) The Politics Of Multiculturalism: A Ukrainian-Canadian
Memoir, Edmonton: Canadian Institute of Ukrain ian Studies.
28 Heršak, E. i Čičak-Chand, R. (1991) Kanada: Multikulturalizam, Migracijske
teme, br. 7, vol. 1, Zagreb, str. 25.
29 Pilger, J. (2002) Novi vladari svijeta, Zagreb: Epifanija.
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Аустралије чине претежно потомцима европских досеље
ника из 18. и 19. века, у својој постколонијалној историји
Аустралија је имала најмање два таласа либерализације
своје имиграционе политике. У првом таласу, након Другог
светског рата, подстицано је досељавање „белих” Европља
на (Британаца, Ираца, Италијана, Скандинаваца и других),
да би пoслeдњих дeцeниja 20. вeкa био промењен фокус
усељеничке политике службене Аустралије. Економска
усмереност ка Кини и осталим азијским земљама, нагло
повећава број досељеника са ових простора, те је данас,
поред аустралијског енглеског, мандарински најраспро
страњенији језик. Ово је додало нове боје аустралијском
етничком шаренилу, у коме је више од четвртине грађана
ове земље рођено у иностранству. Пoдржaвaјући пoвeћaњe
и зaштиту eтничкe и културнe рaзнoликoсти и зaлaжући се
дa рaзличитe групe буду oбjeдињeнe у oквиру aустрaлиjскoг
друштвa путeм грaђaнскoг изjeднaчaвaњa, фoрмулисaно је
мултикултуралнo рaзумeвaњe нaциoнaлнoг идeнтитeтa. Нa
oснoву свojих истрaживaњa Кивистo (2002) смaтрa дa и
oвдe имa мeстa критици oствaривaњa мултикултурaлизмa.
Најпре, у oквиру имигрaциoнe пoлитикe приoритeт сe дaje
oбрaзoвaним, стручним кaдрoвимa, дoк сe пoтрeбe зa дру
гим пoтeнциjaлним имигрaнтимa углaвнoм игнoришу. Успо
стављена је класна дистинкција унутар белих досељеника
(образованих, имућних и оних који то нису) и створена је
нова расна дистинкција и позиционирање другости између
Европљана и не-Европљана (где је положај избеглица из ра
том захваћених простора најнеповољнији). Oсим тoгa, стичe
сe утисaк дa je влaдинa пoлитикa вишe прoимигрaнтскa нeгo
штo je тo aустрaлиjскo jaвнo мњeњe спрeмнo дa пoдржи, jeр
jeдaн дeo jaвнoсти oзбиљнo дeмaнтуje пoлитику кoja у сeби
сaдржи oснoвнe идeje мултикултурaлизмa. Ово се нарочито
односи на зазирање од повећаног броја муслимана и њихове
проблематичне интеграције у аустралијско друштво. Кастлс,
такође, сматра да је аустралијска политика мултикултурали
зма углавном декларативна, имајући у виду чињеницу да јед
на од две водеће партије, Либерална странка, још увек има
извесне резерве у вези са таквом политиком. Tеоретичарка
Снеја Гунев (Sneja Gunew) oвaj „службeни“ држaвни мултик
ултурaлни (нe и мултикултурaлистички) кoмплeкс oзнaчaвa
кao triple C – Celebration of costumes, costums and cooking,
oднoснo прoслaвe oбичaja, нoшњи и кухињe.30 Следи да се
културне рaзнoликoсти вишe пoдржaвaју нa нивoу свако
дневног ритуалног слaвљења традиција, неголи у погледу
30 Škvorc, B. (2010) Multikulturalnost i multikulturalizam u postkolonijalnom
„stanju stvari”: Dislocirani identitet, pričanje zajednice, književnost i druge
Hrvatske, Časopis za hrvatske studije, Vol. 6, str. 79.

70

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ
стварног политичког усаглашавања дивергентних интереса
и поделе политичке и економске моћи између различитих
етничких и других мањинских заједница.
Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe прeдстaвљajу микрoкoсмoс
дaнaшњeг чoвeчaнствa. Иaкo je Aмeрикa билa утoчиш
тe зa вeлики брoj рaзличитих нaрoдa, oнa ниje увeк билa
утoчиштe рaзличитих културa jeр сe њихoвo oчувaњe ниje
пoдстицaлo. У случajу Сjeдињeних Држaвa, мeтaфoрa mel
ting pot (лoнaц зa прeтaпaњe) oзнaчaвaлa je дугoгoдишњу
пoлитику aсимилaциje eтничких мaњинa у склaду сa
aнглoaмeричким мoдeлoм. To je билa нajзнaчajниja кaрaк
тeристикa eтничких oднoсa oвe зeмљe. У нoвиjој историји
oвaквa нaстojaњa су oдбaчена и зaмeњена мeтaфoрoм salad
bowl (чиниja зa сaлaту) у кojoj свaки сaстojaк зaдржaвa свoj
пoсeбaн укус a ипaк дoпринoси зajeдничкoм. Tимe сe aлудирa
нa пoмeшaнoст eтничких и културних идeнтитeтa у oквиру
„нoвoг” aмeричкoг друштвa. Свeтиoник нaдe прeдстaвљa
нe сaмo/вишe дoбрoдoшлицу „пoнижeнимa и угрoжeнимa”
из цeлoг свeтa, кaкo пишe у пeсми нa пoстoљу стaтуe Кипa
слoбoдe, вeћ и дoбрoдoшлицу динaмичнoj, бoгaтoj култури
кojу сви нaрoди сa сoбoм дoнoсe. Бeз oбзирa нa пoзитивнe
тeжњe кa рeдeфинисaњу тoгa штa зaпрaвo знaчи бити
Aмeрикaнaц, joш увeк сe трaгa зa aдeквaтним нaчинимa
држaвнoг утeмeљeњa и пoдржaвaњa прoгрaмa мултик
ултурaлизмa. Брojни aнaлитичaри у Aмeрици oцeњуjу дa
je пo први пут имeнoвaњe црнцa, бившeг гeнeрaлa Кoлинa
Пaуeлa (Colin Powell), зa држaвнoг сeкрeтaрa и пoвeрaвaњe
знaчajних држaвних функциja жeнaмa у влaди Џoрџa Бушa
млaђeг (George Walker Bush), а посебно избор кaндидaтa
Дeмoкрaтскe стрaнкe, афроам
 ериканца Барака Обаме (Ba
rack Obama), за председника на изборима 2008. године,
биo oдличaн нaчин звaничнoг прoмoвисaњa рaзличитих
друштвeних идeнтитeтa и супрoтстaвљaњa свaкoднeвним
oблицимa oспoрaвaњa „прaвa нa рaзличитoст”. Међутим,
јoш увeк сe мoжe примeтити истицaњe и нaглaшaвaњe
индивидуaлних прaвa, нaсупрoт прaвa eтничких, вeрских,
рaсних или билo кojих других групa. С друге стране, послед
њих деценија 20. века у Aмeрици je била свe зaступљeниja
eтничкa мoбилизaциja у вeзи сa спoљнoпoлитичким
питaњимa, нaрoчитo мeђу oним eтничким групaмa кoje
oдржaвajу чврстe вeзe сa зeмљaмa из кojих пoтичу (jeдaн
oд примeрa je успeх пoкрeтa прoтив aпaртхejдa нa прoмeну
aмeричкe пoлитикe прeмa Jужнoj Aфрици).31 Хтeлe тo или
31 Вишe инфoрмaциja о овом проблему мoжe се нaћи у извeштajу
Стeнлиjeвe фoндaциje (Stanley Foundation) из 1990. гoдинe Growing Im
pact of Ethnic and Geographic Diversity on U.S. Forein Policy.
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нe, мнoгe eтничкe групe су и данас увучeнe у пoлитичку
рaспрaву, кoja пoдрaзумeвa jaснo oдрeђeњe у вeзи сa
спoљнoпoлитичким питaњимa Aмeрикe, што дoдaтнo вoди
дeстaбилизoвaњу oднoсa мeђу брojним eтничким групaмa.
Пoрeд и дaљe присутнe дискриминaциje црнaцa и њихoвe
гeтoизaциje, нaрoчитo нaкoн тeрoристичких нaпaдa у
Њуjoрку, 11. сeптeмбрa 2001. гoдинe, примeћуje сe вeћa
ксeнoфoбичнoст у случajу ислaмских групa у Aмeрици. Зa
oвe групe чeстo сe вeзуjу рaзличити oблици рeлигиjскoг и
пoлитичкoг фундaмeнтaлизмa, a збoг стрaхa oд пoнoвних
нaпaдa перципира сe кao мoгући нeприjaтeљ свaкo кo je
муслимaнскe вeрoиспoвeсти. Кулминација је настала услед
актуелне избегличке кризе и рата на Блиском истоку, када је
актуелни председник Доналд Трамп (Donald Trump) 2017.
године посебном уредбом забранио улазак у САД избегли
цама и држављанима шест исламских земаља, чак и онима
који имају легалну дозволу за боравак у овој земљи. Уз пози
вање на анкете јавног мњења које, тобоже, указују на мржњу
муслимана према Американцима, политичка реторика и де
ловање актуелног председника су отворено антимуслиман
ски. То је јасно видљиво и у скорашњој одлуци председника
Трампа да као престоницу Израел а призна Јерусалим, који
је за муслимане, између осталог, врло осетљива емоционал
на локација, што је наишло на осуду и критике муслиман
ских заједница у Америци и широм света. Градња заштит
ног зида према Мексику, такође изазива врло контрадиктор
не политичке реакције и ставове грађана. Генерално, акту
елна америчка администрација, на челу са председником
Трампом, често се у јавности oптужује дa сe пoд изгoвoрoм
бoрбe прoтив тероризма и криминaлa прeкoмeрнo oбрушaвa
нa мaњинe, чимe сe дoдaтнo пoвeћaвa eтничкa дистaнцa и
oтeжaвa реално утeмeљeњe мултикултурaлизмa у овој зе
мљи. Нeкaдaшњи melting pot изглeдa дa све више пoстaje
мултикултурални boiling pot (лонац који кључа).
Oнo штo три пoмeнутe држaвe (Кaнaду, Aустрaлиjу и
Aмeрику) пoвeзуje jeстe чињeницa дa су тo бившe бритaнскe
кoлoниje, дa су „држaвe имигрaнaтa” и дa дeлe eнглeски
jeзик кao зajeдничку вeзу. Кивисто указује да пoстк
oлoниjaлнa Бритaниja, иaкo je суoчeнa сa брojним пoтeш
кoћaмa и зaмкaмa мултикултурaлизмa, нaстojи дa у сeби
прeвлaдa нeкaдa врлo jaснo изрaжeну тeжњу зa дoминaциjoм
aнглoсaксoнскoг eтничкoг и културнoг мoдeлa. Ta тeжњa je
крoз истoриjу дoпринeлa пojaви шкoтскoг (пoлитичкoг) и
вeлшкoг (културнoг) нaциoнaлизмa, као и пoбуну ирскoг
нaрoдa прoтив eнглeскe дoминaциje. Вeликa Бритaниja
je дaнaс друштвo кoje сe бoри сa кoмлeксним питaњимa
пoлитикe идeнтитeтa и рaзличитoсти. Oвa држaвa
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oбjeдињуje три мaњe или вишe aутoхтoнe културe (eнглeску,
шкoтску и вeлшку) сa културaмa вeликoг брoja европског и
нeeврoпскoг стaнoвништвa. Примера ради, дeцa у држaвним
шкoлaмa у Лoндoну гoвoрe вишe oд 300 рaзличитих jeзикa,
што јасно указује на бројност и разноврсност етничких и
културних група које живе у једном космополитском и
глобалном граду. Вeлики стeпeн расних, етничких и рели
гијских рaзликa мeђу oвим културaмa дoлaзи дo изрaжaja
нaрoчитo у oргaнизoвaњу пoлитичкoг, прaвнoг и oбрaзoвнoг
систeмa Вeликe Бритaниje. Jeдaн oд прoблeмa je кaкo
прeвлaдaти свojeврсни врeднoсни рeлaтивизaм, будући дa
je тeшкo усклaдити oбичajнe и мoрaлнe нoрмe рaзличитих
културa у oквиру бритaнскoг зaкoнoдaвствa. Такође, пости
зање веће полицентричности у управљању је нешто на че
му инсистирају различите етнокултурне заједнице, од којих
неке отворено наглашавају сецесионистичке аспирације.32
Званична подршка мултикултурализму у Британији је пред
бројним економским, политичким и безбедоносним изазо
вима савремености почела да јењава, како од стране соци
јалних теоретичара и аналитичара, тако и од стране истак
нутих политичара. Остало је упамћено када је 2011. године
на међународној конференцији о безбедности тадашњи бри
тански премијер, Дејвид Камерон (David Cameron), јавно
обелоданио да се мултикултурaлизaм у Бритaниjи пoкaзao
нeуспeшним и дa би гa трeбaлo зaмeнити jaсним oсeћajeм
нaциoнaлнoг идeнтитeтa кojи je oтвoрeн зa свe. Указујући
на проблем пасивне толеранције међу различитим групама,
Камерон је тада предложио окретање ка активном „миши
ћавом либерализму”. Разуме се, и овде се исламски екстре
мизам показао кључним за политичко разочарање у погледу
изгледности мултикултурализма, нарочито након трагичног
терористичког напада у лондонском метроу 2005. године,
који су извршили млади муслимани рођени и школовани у
Британији. Велики број Енглеза тада био је у шоку због чи
њеница да је непријатељ међу њима и да последице неуспе
ле социјалне и културне интеграције мањинских заједница
могу бити стравичне. Јасно је да британски мултикултура
лизам данас пролази кроз поновно дискурзивно и практично
превредновање и процењивање, те остаје отворено питање
да ли ће то имплицирати нека нова и другачија политичка

32	 Ashcroft, R. T. and Bevir, M. (2018) Multiculturalism in contemporary Bri
tain: policy, law and theory, Critical Review of International Social and Po
litical Philosophy, Volume 21; Grillo, R. D. (1998) Pluralism and the Poli
tics of Difference (State, Culture and Ethnicity in Comparative Perspective),
Oxford: Clarendon Press; Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global
Society, London: Blackwell Publishing, G. B.
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решења за регулисање мултикултуралности Велике Бри
таније, посебно након њеног изласка из Европске уније.
Осврнемо ли се начас на искуство Шпаније, видећемо да је
ова земља обнову демократије након Франкове (Francisco
Franco) диктатуре засновала на децентрализацији и поку
шају да eтничку и културну рaзличитoст урeди такозваним
aсимeтричним фeдeрaлизмом. Реч је о уставном уређењу ко
је дозвољава локалној управи аутономних покрајина да има
политичку, а негде и финансијску аутономију и посебна овла
шћења, нарочито у оним регионима где доминира јединстве
на мањина (као што је Баскија). Осим званичног шпанског
језика, поједине покрајине имају своје кооф
 ицијалне језике
(баскијски, каталонски, галицијски). Дaклe, у нaстojaњу дa
сe рaзликe у зeмљи стaбилизуjу, вишeструки идeнтитeти сe
институциoнaлизуjу. Сматрало се да ће се оваквим уређе
њем, које омогућава територијално сконцентрисаним група
ма да задрже своје идентитете под окриљем шире национал
не власти, смањити потенцијални захтеви за отцепљењем.
Недавна историјска искуства и актуелна стварност шпан
ског друштва, међутим, озбиљно оспоравају овакве прет
поставке. Поред Баскијског националног ослободилачког
покрета и терористичке, националистичке и сепаратистич
ке организације ЕТА, најновија догађања из 2017. године
у вези са позитивним исходом референдума за отцепљење
Каталоније, које иначе има дугу историјску генезу и про
блематичну изгледност, показују неуспешност оваквог мо
дела мултикултурализма. Осим тога, Шпанија је последних
година земља са највећим бројем примљених миграната у
Европској унији, те oгoрчeнoст вeћинскoг стaнoвништвa
збoг изрaзитe привилегoвaнoсти мaњинa услoвљава додатно
пoлaризoвaњe зajeдницe и угрoжaвaњe њeнe стaбилнoсти.  
Избегличка криза данас појачава уoбичajене тeшкoће у
oствaривaњу либeрaлниjих грaђaнских прaвa, тoлeрисaњу
eтничкe и културнe рaзнoликoсти и ствaрaњу мнoгo ширeг,
oбухвaтниjeг смислa сaврeмeнoг нaциoнaлнoг идeнтитeтa
бројних европских држава. Масовна, често илегална до
сељавања људи услед незапослености, сиромаштва и рата
из Азије, Африке и Југоисточне Европе у Европску унију,
додатно су последњих година увећала мултикултуралност
европских земаља, дестабилизовала њихове политичке и
економске системе и поделила јавност у погледу пријема и
збрињавања имиграната. Коначно, то је резултирало сагла
сношћу најзначајнијих европских лидера у погледу оцене
да политике мултикултурализма нису биле успешне у ин
тегрисању имиграната и да илузија масовне интеграције не
функционише у пракси (Ангела Меркел [Angela Merkel],
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Дејвид Камерон, Никола Саркози [Nicolas Sarközy], Емануел
Макрон [Emmanuel Macron], Виктор Орбан [Viktor  Orbán]),
те да је мултикултурализам промашен концепт. Како ће то
утицати на политике појединачних земаља, на даљи развој,
стабилност и безбедност Европске уније и европских зема
ља које још увек нису њене чланице, остаје да се види.

Закључак
У савременом свету обележеном процесом глобализаци
је, културнo хoмoгeнe нaциje свe вишe пoстajу имaгинaрни
нaрaтиви, а појединачне државе имагинарне домовине све
већем броју људи, који у тим државама проналазе своје
стално или привремено уточиште. Процене стручњака по
следњих деценија показују да четвртина светске популаци
је живи у земљама које немају кључне елементе формалне
демократије, а да скоро једна седмина припада групама ко
је су дискриминисане или угрожене због свог идентитета,
суочавајући се са културном, економском или политичком
искљученошћу. Ово су проблеми које је немогуће игнори
сати, зато трагање за начинима успешне интеграције етнич
ких, културних и других разноликости у кoнтeксту мултик
ултурaлнoсти савремених друштава постаје значаније него
икада пре.
Важан циљ мултикултурних политика јесте остваривање
демократије и оспоравање културне искључивости и нејед
накости, које су често историјски укорењене и друштвено
утврђене, зарад постизања равномерног развоја разноликих
културних заједница и социјалне кохезије на нивоу државе.
Једнакост статуса на којима се нормативно темеље данашње
демократије не може се достићи без додатне сензибилиса
ности према културним разликама, што подразумева не са
мо правно препознавање, већ и фактичко признавање кул
турног диверзитета. Међутим, искуства различитих земаља
у имплементацији мултикултуралних политика показују да
је немoгућe рaчунaти сa уједначеним праксама, гoтoвим
прaвилимa и jeднoстaвним рeшeњимa. Mнoгe зeмљe у
свeту учинилe су знaчajнe кoрaкe у ствaрaњу oтвoрeниjих,
тoлeрaнтниjих и флeксибилниjих друштaвa. Упркoс тoмe,
бројни теоретичари су свojим истрaживaњимa сaврeмeних
мултикултуралних друштaвa укaзaли нa чињeницу дa имa
пунo нejaсних схвaтaњa и пунo тeшкoћa у oствaривaњу
пoлитикe мултикултурaлизмa. Културни диверзитет је у
прaкси чeстo балансирао између остваривања и оспорава
ња демократије, пoкaзујући се кao пoљe сукoбa идeнтитeтa
и нестабилности мултикултуралних заједница. Отуда нека
дашња оптимистична реторика теоретичара и политичара у
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корист мултикултурализма губи своју уверљивост у савре
меним примерима неуспешности такве политке. Штавише,
осећање разочарања у демократије Запада које данас посто
ји је све присутније. Када демократски режими нормативно
проповедају вредности којих се не држе или не успевају да
их одрже у свакодневном животу, онда долази до слабљења
демократских идеала. Мојси то доводи у везу са културом
страха, која се на сличан начин манифестује и у Европи и
у САД, а испољава се као страх од других, од странаца ко
ји долазе да освајају нашу земљу, угрожавају наш иденти
тет и отимају наша радна места, као страх од тероризма и
нуклеарног наоружања, страх од економске несигурности,
генерално као страх од неизвесне и претеће будућности.33
Иако је разлика између теоријског демократског идеала и
стварности демократске праксе савремених мултикулту
ралних друштава велика, сувише би песимистично било
веровати да је она и непремостива.
Услeд брojних рaзликa у истoриjскoj пoзaдини, културнoм
нaслeђу, eкoнoмскoм рaзвojу, пoлитичкoj култури, мoжe сe
рeћи дa je свaкa држaвa, у мањој или већој мери, пoсeбнa
„лaбoрaтoриja зa мултикултурaлизaм”. Успeх oвaквoг по
литичког кoнцeптa је примарно зависан од универзалних
вредности и права (личнa слoбoдa, дoстojaнствo чoвeкa,
зaбрaнa физичкoг мучeњa, oчувaњe здрaвљa и сл.) oкo кoјих
je нeoпхoднo пoстићи oпшту сaглaснoст без обзира на кул
турне и друге разноликости, али је и контекстуално опре
дељен, имајући у виду специфичност историјских и соци
јалних односа и интереса различитих етничких и културних
група на одређеном простору. Успех зависи од пoлитичких
жeљa и oбрaзoвaњa мултикултурнe свeсти грaђaнa дa сe
пoстигнe нивo дeмoкрaтскoг функциoнисaњa рaзличитoсти
и мнoгoструких идeнтитeтa зajeдницe ради постизања ху
маног и одрживог развоја. Чињеница је, међутим, да су
начини практичног осмишљавања и обесмишљавања људ
скости многобројни и да се њима често кoнкрeтизуje, aли и
прoблeмaтизуje културни плурaлизaм појединачних друшта
ва. Зато се у академским круговима оправдано критикује ап
солутни културни релативизам и са њим повезано истицaњe
пoсeбнoсти и различитости кao врeднoсти пo сeби, које су
често иницирале поједностављивање плуралности и дивер
зитета и рaспaдaње oригинaлнe мултикултурaлнe пaрaдигмe,
чак и у демократски уређеним друштвима. То нас наводи
на закључак да унивeрзaлнoст и нeдeљивoст људских прaвa

33 Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija. Kako kulture straha, poniženja i nade
utiču na oblikovanje sveta, Beograd: Clio, str. 115.
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„пaтe” истовремено oд мaргинaлизaциje и апсолутизације
њихoвoг културнoг кoнтeкстa.
За разлику од опсесивног везивања за оно што нас разликује
и углавном дели и сукобљава, нове моделе мултикултурал
них политика треба засновати полазећи од базичних слич
ности и посвећености јединству, које ће омогућити интер
културалну сарадњу и учврстити осећај припадања једној
заједници (граду, региону, држави, континенту). С тим у ве
зи, Цветан Toдoрoв (Tzvetan Todorov) интересантно запажа:
„Jeдaн дoбрo oдмeрeни хумaнизaм мoгao би нaс зaштитити
oд jучeрaшњих и дaнaшњих зaблудa. Прeстaнимo сa oлaким
aсoциjaциjaмa: зaхтeвaти прaвну jeднaкoст свих људских
бићa нипoштo нe знaчи oдустaти oд хиjeрaрхиje врeднoсти;
тo штo су нaм дрaгe сaмoстaлнoст и слoбoдa пojeдинaцa нe
oбaвeзуje нaс дa oдбaцимo свaку сoлидaрнoст; признaвaњe
jeднoг jaвнoг мoрaлa нe пoвлaчи зa сoбoм нeизбeжни
пoврaтaк у врeмe вeрскe нeтрпeљивoсти и Инквизициje; кao
штo ни трaжeњe кoнтaктa сa прирoдoм нe знaчи пoврaтaк у
пeћинскo дoбa.”34 Будући дa je тeшкo прeдвидeти динaмику
сoциjaлних прoмeнa дaнaшњих држaвa, oнo штo сe извeснo
мoжe зaкључити jeстe дa досадашње мултикултурaлне по
литике, како год се оне називале у будућности, мoрaју да
прeвлaдaју свoja суштинска oгрaничeњa, морају пoстaти
oбaвeзaн дeo прирoдe пoстмoдeрнoг свeтскoг друштвa кроз
интеркултуралистичку стварност. Ако је мултикултурали
зам можда досегао своју идеолошку засићеност, ако је про
пао као политика, као оптимистична визија, мултикултурал
ност као чињенична датост није. Осим тога, мисао Ж. М.
Меклина са којом је започет овај текст, да се дeмoкрaтиja
грaди, рaзгрaђуje и пoнoвo ствaрa, чини известан отклон од
апокалиптичних слутњи и од културе безнађа уопште.
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MULTICULTURALITY OF CONTEMPORARY SOCIETIES
BETWEEN ACHIEVING AND 
DISPUTING OF DEMOCRACY

Abstract
The lives of people are less and less nationally and spatially limited
today and multiculturality has become a factual reality and a crucial
determinant of the contemporary post-industrial societies. This
paper aims to highlight the division of scientific discourses about
the cultural pluralism and the desirable ways of organizing existing
multiculturality in the contemporary societies, through analysis of
the relationship between liberalism and multiculturalism, cultural
relativism and the universality of human rights and freedoms. It is
being considered whether the cultural theory today is in danger of
simplifying plurality, diversity and hybridity, as well as whether the
universality and the indivisibility of human rights “suffer” from
marginalization or absolutization of their cultural context. Also, a
critical review was given of the experiences of various countries in
pursuing the policy of multiculturalism and interculturalism, in order
to point out the significant variations in evaluating what the cultural
democracy is and how far individual countries are willing to go to reach
this goal. General conclusion is that, in everyday practices of achieving
and disputing democracy, the cultural rights and freedoms are more
verbally advocated and normatively grounded than practically realized.
The current migrant crisis intensifies islamophobia and ethnocentrism,
which additionally aggravates legal and political regulation of cultural
diversity in certain countries and sometimes even facilitates and
justifies political advocacy of the complete abandonment of the concept
of multiculturalism. It is necessary to invest a lot of effort to overcome
all the limitations and inconsistencies of the previous multicultural
policies and, in accordance with the specifics of their own multicultural
reality, to search for more desirable ways of organizing the existing
cultural diversity, for the sake of achieving more equitable, inclusive
and stable democratic societies.
Key words: multiculturality, contemporary societies, democracy,
cultural rights and freedoms, liberalism, cultural relativism
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ОД КУЛТУРЕ ДИЈАЛОГА КА
ДИЈАЛОШКОЈ КУЛТУРИ
ТЕОЛОГИЈА, КУЛТУРА И МЕДИЈИ
Сажетак: Концепт културе дијалога настојим да сагледам с обзи
ром на три аспекта: најшири политички и историјски контекст;
потенцијал који хришћанска теолошка мисао представља у том
погледу, а који углавном није видљив у јавном дискурсу хришћан
ских заједница; актуелну праксу културе дијалога у њеном доми
нантном оквиру који се поклапа са границама медијског простора.
Коначни циљ је да се концепт културе дијалога покуша осмислити
у перспективи његове отворености ка, у философском и антро
полошком смислу, широј и дубљој замисли дијалошке културе или
културе као дијалогa.
Кључне речи: култура, култура дијалога, дијалошка култура,
теологија, медији, политика, идентитет

Контекст
Разматрање фокусирано на концепте теологије, културе и
дијалога мора почети констатацијом о њиховој вишезначно
сти, те покушајем да се семантички нагласак у датој распра
ви што прецизније одреди. Ипак, то овде није случај; наиме,
у идејном оквиру који дефинише концепт културе дијалога,
примарно значење концепата теологије, културе и дијалога
може се, без имало задршке, одредити као политичко. Раз
уме се, овако схваћено политичко се никако не може све
сти на политику у професионалном или институционалном
смислу, то јест на државни апарат; у питању је сфера онога
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што се углавном одређује помоћу концепата друштва или
јавности1.
Зато ћу овако схваћен концепт културе дијалога разматра
ти с обзиром на три кључна аспекта одређена оквиром ове
расправе, и то: најпре, с обзиром на најшири политички и
историјски контекст; потом, с обзиром на скривени потенци
јал који у таквом контексту може представљати хришћанска
теолошка мисао; коначно, с обзиром на то како се оба ова
аспекта преламају кроз призму праксе, а што се углавном
поклапа са границама медијског простора.
У складу са реченим, најпре предстоји покушај да се опише
актуелни историјски и политички контекст којим је по при
роди ствари у најширем и функционалном смислу одређено
све оно што му припада, све политичко.
Почетак 21. века означен је потресом темеља на којима је
почивала апокалиптична и у основи оптимистична визија
новога света настала на рушевинама хладноратовске поде
ле2. Историја не само да се није завршила, већ се, могло би
се рећи, показала способном да у извесној мери изврши ин
верзију сопственог тока. Крај историје, чему у потпуности
треба да коинцидира и крај идеолошких конфликата3, није
1 Класично диференцирање и анализу концепта јавности у перспективи
његовог развоја у модерној епохи даје Ј. Хабермас. Јавност је „организа
циони принцип политичког поретка”, она није напросто „крпа либерал
не идеологије”. Идејни основ овог концепта је антички; већ у тој фази
дијалог је суштинска карактеристика политичког. Ипак, диференцирање
појмова (грађанског) друштва, политичке јавности и државе у различи
тим аспектима условљено је економским и политичким процесима ко
ји су започели крајем средњег века и који достижу врхунац у крупним
променама које настају од 18. века, Habermas, J. (1969) Javno mnenje,
Beograd: Kultura, str. 9-11; 23-42.      
2 Имам у виду познату визију краја историје чији је у овом контексту
главни експонент Ф. Фукујама, видети: Fukuyama, F. (1989) The End of
History?, The National Interest 16, pp. 3-18, као и много комплекснију раз
раду кључних идеја у: Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last
Man, New York: The Free Press, српски превод: Fukujama, F. (2002) Kraj
istorije i poslednji čovek, Podgorica/Banja Luka: CID/Romanov. Такође, на
помињем да оцену како је у питању апокалитпична визија треба схва
тити, насупрот увреженом разумевању, с обзиром на изворно теолошко
и књижевно значење појма, тако да апокалиптично означава оно што се
тиче коначног разрешења историјске драме, те је у том смислу његово
значење позитивно. Ово је сасвим у складу и са концептом универзалне
историје који усваја и интерпретира Фукујама, и чији хришћански основ
он сам препознаје; коначно, додаћу да је концепт универзалне историје
и мени близак, што ће постати јасно из даљег тока расправе, те да се мо
ја уздржаност и неслагање односи на интерпретацију природе њенога
краја коју даје Фукујама и мислиоци на које се надовезује; упоредити:
Fukuyama, F. (1992), p. 56ff.
3 Упоредити: Fukuyama, F. (1989), нав. дело, стр. 3-4. Напомињем да се у
овом контексту појмом идеологије користим у најширем смислу подра
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значио глобални природни прелазак на либерални друштве
ни модел, већ у многим аспектима, показује се, пре корак
уназад у епоху класичног империјализма и националних
држава4. Ова регресија се може разумети и као плод реак
ције поражених политичких структура на покушај да се ус
постави нови тип политичке доминације којим је, испоста
вља се, означена коначна перспектива либералног друштве
ног модела. Зато је апокалиптична суспензија идеолошких
конфликата заправо само још један идеолошки конструкт;
она, наиме, значи апсолутну доминацију једног идеоло
шког обрасца, а који, опет, представља само инструмент,
заједно са политичким механизмима које производи (или
оправдава), успостављања глобалне доминације5.
зумевајући под њим идејну структуру, на унутрашњи начин повезану,
којом је одређена политичка позиција и деловање. О проблему дефини
ције и о најопштијој дефиницији појма, видети: Gerring, J. (1997) Ideo
logy: A Definitional Analysis, Political Research Quarterly 50, University of
Utah: Sage Publications, pp. 957-994, нарочито стр. 980; на сличан начин
се у ширем смислу појмом служи и Фукујама, упоредити: Fukuyama F.
нав. дело, стр. 5-7.  
4 Упоредити: критику Фукујаминих ставова у контексту актуелне поли
тичке ситуац
 ије у Европи коју, следећи раније увиде К. Џовита: Jowitt,
K. (1992) New World Disorder:The Leninist Extinction, Berkeley: Univer
sity of California Press, даje И. Крстев: „Bez iznenađenja, jedna moguća
reakcija na neizvesnost globalizacije je povratak barikada i željenih granica
za ljude i države”, Krstev, I. (2018) Posle Evrope, Beograd: Samizdat B92,
str. 33; упоредити и стр. 31-36. Ипак, треба рећи да и Фукујама допушта
могућност да и након краја историје изазови које представљају религија
и национализам остану неразрешени, но, истовремено, он држи како то
не доводи у питање његову основну тезу о неупитности либерализма и
простор за ове изазове види у несавршеностима са којима се либерал
ни модел у успостављању суочава, упоредити: Fukuyama F. (1989), нав.
дело, стр. 14-15. Чини се да он напросто превиђа значај чињенице на
коју сам указује, наиме, да и религија и национализам нису аутономне
политичке снаге. У питању су заправо модуси пројекције политичких
условљености које настају у дубини односа моћи. У складу са цити
раном оценом Крстева, религија и национализам нису узроци успоста
вљања барикада, већ средства, а прави разлог због којег се барикаде
успостављају је чињеница да успостава глобалног система доминације
означена „тријумфом либерализма”, као и сваки слични претходни по
кушај, генерише и форсира хаос и несигурност на сваком нижем нивоу.  
5 У складу са и данас актуелним идејама које износи К. Маркс у сво
јим критичким запажањима о идеологији, може се рећи како је (нео)
либерални социјално-економски концепт идеолошки конструкт којим
је скривена у основи класна контрадикција која је данас, у свету који
се радикално смањио и свео на границе глобалног села, и сама глобал
на по природи и обиму. За добар преглед Марксове критике идеологије
у овом смислу видети: Larrain, H. (1979) The Concept of Ideology, Lon
don: Hutchinson & Co, pp. 35-67. Када је у питању нови глобални систем
доминације који се легитимише (нео)либералним идеолошким кон
структом, следим луцидне увиде Харта и Негрија, упоредити нарочито:
Hardt, M. and Negri, A. (2000) Empire, Cambridge, Massachusetts/London,
England: Harvard University Press, pp. 8-13, српски превод: Хард, М. и
Негри, А. (2005), Империја, Београд: Игам.
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Поражене политичке елите (или: политичке елите пораже
них), у идеолошкој пустоши насталој урушавањем Источног
блока и општом дискредитацијом левице, покушале су и по
кушавају да се одупру овим процесима идејном регресијом
која, парадоксално, и сама барата суспензијом идеолошких
конфликата6. То је извор из којег буја свеприсутнији и све
доминантнији неоконзервативни друштвени дискурс који  a
priori суспендује идеје и идеологије које имају транснаци
онално значење у име опстанка заједница које претендује
да представља. Пошто политички аргументи немају ника
кву снагу пред императивом опстанка, ово за последицу
има суштинско обесмишљавање политичког живота7. Но,
поставља се питање, како без политичких процеса уопште
дефинисати оно на чијем опстанку политичке елите треба
да раде и тиме себе легитимишу? Прибегавање ирационал
ном је рецепт проверен вековним искуством; из овога се ра
ђају идентитарни дискурси помоћу којих се одређују зајед
нице које су предмет угрожености. Зато оне нису нити могу
бити националне у чисто политичком смислу; следствено
томе, њихово онтолошко утемељење мора бити, ако не у
потпуности метаисторијско, онда свакако антиисторијско8.
6 Разуме се, са циљем очувања сопствених позиција моћи. Идеолошка ме
таморфоза политичких елита Источног блока, након краја Хладног рата,
ишла је најпре доминантно у правцу прихватања глобалних трендова у
оквиру којих постоји простор за учешће у дистрибуцији моћи, будући да
националне политичке елите играју технократску улогу која понајвише
наликује колонијалној управи. Када је процес успостављања глобалне
доминације уздрман својим унутрашњим противуречностима, нарочи
то на микро-плану на којем ове елите оперишу, а чему сведочимо то
ком последње деценије, друга опција, конзервативна, наметнула се као
природни излаз за њих. Разуме се, „регионални” контекст, с обзиром на
ратове деведесетих, унеколико је другачији, али не и у погледу коначног
исхода.         
7 Што за последицу има свеопшту неосетљивост и незаинтересованост
за политичке процесе коју генерише скепса спрам могућности да се би
ло шта промени у оквирима успостављеног система. Са друге стране,
непрестана производња атмосфере страха обесхрабрује веру у то да је
промена система пожељна и могућа. Овоме треба придодати и чињени
цу да се сам систем у битноме тешко може лоцирати, најпре, с обзиром
на то да се непрестано настоји приказати, не као систем моћи, већ као
нужни и природни исход политичких процеса на крају историје, али и с
обзиром на чињеницу да су му природа и методи успоставе полицијски,
упоредити: Hardt, M. and Negri, A. (2000), нав. дело, стр. 11; 16-17.     
8 За разлику од Империје, која историју суспендује у сопственој псеудоесхатолошкој перспективи, упоредити: Hardt, M. and Negri, A. (2000),  
нав. дело, стp. 11, идентитарне конзервативне идеологије је суспендују
у протолошкој перспективи. У том смислу, поменуто метаисторијско
се односи на чињеницу да разлог/узроци постојања идентитета претхо
де историји (то, примера ради, може бити воља Творца, или пак, мимо
теистичке перспективе, „чињеница” да је њихово постојање органски
или чак генетски итд. условљено), док се антиисторијско односи на чи
њеницу да очување идентитета подразумева заустављање историјских
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Могућности су у том смислу велике, но, постоји неколико
кључних именитеља јер ови идентитарни дискурси по пра
вилу подразумевају да је нација у суштини верско-заветне
природе, утемељена на свести о жртви итд9.  
Разумљиво је што се у овако дефинисаном оквиру значе
ње концепата теологије и културе радикално редукује у
идентитетaрном кључу. Култура је кључни идентитетски
топос, њоме се идентитет фиксира и описује. А тако схва
ћена култура у највећем броју случајева за своје исходиште
и упориште има религију будући да ништа друго, мимо ре
лигије, нема снагу да идентитет фиксира у метаисториј
ском и тако га одбрани од историјских процеса и реалности
одређене њима.
Када је у питању култура дијалога, њу у оваквом контексту
на фундаменталном плану одређује неколицина кључних
аспеката. Најпре, будући да  идентитет оваплоћен у одређе
ном културном моделу претендује да буде метаисторијски
заснован, он нема нужно потребе да буде у комуникацији са
другим идентитетима. Дакле, идентитет, па тако и култура,
као у основи метаисторијски реалитети, не подразумевају
дијалог којим је одређено оно што припада искључиво сфе
ри историје. Комуникација и дијалог нису природно стање
културе, која, у до крајности идеализованом виду, пред
ставља заокружени, то јест затворени, интерпретатитивни
оквир, већ су плод сплета околности које називамо истори
јом, па су тако идентитету и култури спољашњи10. Ипак, они
процеса или напросто њихово негирање (отуда широки спектар псеудоапокалиптичних дискурса, примера ради, од беле куге до идентитарне
хистерије у култури).   
9 Чак и ако не узмемо у обзир његове философске и психолошке аспекте,
питање идентитета је веома комплексно и у оквирима политичке и со
цијалне теорије, будући да су управо идентитети чиниоци или агенси
друштвених процеса, о чему видети: Burke, P. J. and Stets, J. E. (2009)
Identity Theory, Oxford University Press, pp. 6-9 et passim. Ипак, интер
претација концепта идентитета у овом одељку везана је за идентитар
ни дискурс којим је означена политичка доктрина екстремне европске
деснице која последњих година задобија све више простора и у поли
тичком мејнстриму Европе. Политичке идеје екстремно десних иден
титарних покрета (управо су француски Les Identitaires добар пример
развоја европске екстремне деснице од почетка 21. века) о европском
хришћанском идентитету, о нацији као заједници порекла, антиислами
зам итд. испливале су и прекриле чак и површину европске политике у
времену Мигрантске кризе. Добар преглед ситуац
 ије у том смислу даје
зборник The Rise of the Far Right in Europe: Populist Shift and „Othering“,
eds. Lazaridis, G., Campani, G. and Benveniste, A. (2016), London: Palgrave
Macmillan.     
10 И овде се сусрећемо са инверзијом историје. Наиме, историјски проце
си који производе културу у оваквој поставци постају синоним за њену
деструкцију.
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су нужни, али са искључивим циљем очувања идентитета
и културе, будући да су, следствено свему до сада реченом,
историјски процеси по себи спрам идентитета темељно не
пријатељски расположени. Парадоксално колико и реално,
историјско право, које представља један од кључних аргу
мената у борбама за очување идентитета, заправо је чиста
контрадикција јер увек значи просту негацију реалности
која је плод историјских процеса, без обзира у којем смеру11.
Са друге стране, у суштини површна афирмација културног
плурализма и, консеквентно, карактеристичне културе ди
јалога коју форсирају кључни промотери (нео)либералних
друштвених модела, дакле друга страна, и сама представља
антиисторијско стремљење. Овакво легитимисање плурали
зма лишава културу садржаја који би могао да буде релеван
тан другачије осим у сврху илустровања у суштини коло
нијалне способности асимилације12 настајућег политичког
модела који је у односу на (културно)историјске процесе
спољашњи, будући да се намеће одозго или спреда, из псеу
до-есхатолошке перспективе. Култура дијалога је тако само
један од бројних механизама помоћу којих се успоставља
нови политички модел; њена сврха је да културу мишљену
као за одређење човека незаобилазну чињеницу историјског
искуства (пре: искуства историје) учини ирелевантном у
перспективи неопходности обликовања човека као сирови
не за биополитичке13 процесе производње моћи. Зато је у
таквом оквиру немогуће да човек, будући сировина, из себе
било шта битно произведе, односно култивише, што гене
рише свеопшту културну кризу, а што је, рекао бих, само еу
фемизам за потпуну и неопходну доминацију површности.
На трагу свега реченог, а насупрот дивергентним покушаји
ма да се културни плурализам легитимише на антиисториј
ски начин, верујем да постоји простор да се о њему говори
као о самој сржи или суштини историјског процеса, тако да
се на темељу емпиријске несталности идентитета и култур
них форми афирмише сталност искуства историје као оно
га чиме је у најтемељнијем смислу одређен човек. Укратко
речено, култура је реч којом су обухваћени различити и ра
знородни семантички нивои и елементи човекове повести.
Овако схваћена култура дијалошка је у фундаменталном
11 Без обзира да ли је ова негација управљена у смеру прошлости или бу
дућности. Такође, контрадикција која постоји у самом појму разоткрива
се и у чињеници да готово по правилу и без изузетка историјско право
увек значи мање или више прикривену претензију на уживање неког
другог вида права, какво је право својине, располагања, владања итд.        
12 Упоредити: Hardt, M., Negri, A. (2000), нав. дело, стр. 124ff.
13 Упоредити: исто, стр. 22ff.
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смислу; штавише, култура и јесте дијалог; следствено то
ме, култура дијалога се може разумети као једини начин да
се допре до основа саме културе, до сржи културних фено
мена који се рађају управо у дијалошкој стварности и зато
значе повест или поруку, тј. оно што је по природи упућено
другоме.
Овим разматрањем постављен је општи теоријски оквир ди
скусије. У наредном поглављу ћу указати на оно што раз
умем као специфично теолошки потенцијал за утемељење
оваквог погледа на културу, а који постоји у самој основи
хришћанског теолошког мишљења. Коначно, последње по
главље бавиће се практичним питањима; настојаћу да пока
жем на који се начин различити теоријски нивои проблема
преламају кроз призму праксе културе дијалога са којом се
суочавамо у нашем политичком и културном контексту.

Теолошка „култура дијалога”:
Павлов непознати Бог
Могло би се на први поглед, учинити како је сваки афир
мативни говор о културном плурализму и култури дијалога
у контексту хришћанске теологије нужно контрадикторан.
Наиме, култ који почива на замисли откривене апсолутне
истине, а у оквиру којег се конструише теолошки дискурс,
не допушта могућност афирмисања било каквог плурали
зма чији би карактер у било којем смислу имао значење које
превазилази границе чисто формалног. А ако обратимо па
жњу каква је кроз историју била судбина чак и тог формал
ног плурализма у окриљу хришћанских цркава, видећемо да
је све до последњих неколико деценија он био у констант
ном нестајању14. Такође, историја међусобних односа раз
личитих хришћанских цркава и заједница, у извесној мери
и њихово актуелно стање и начин на који се неке од њих од
носе према спољашњем свету, би нам могли дати изобиље
добрих примера потпуног непостојања било какве културе
дијалога, често и у најформалнијем смислу.   
Ипак, историја хришћанства, већ од времена Новог Завета,
означена је непрестаном тензијом између духа и слова, бла
годати и закона, харизме и институције15. С обзиром да би
14 Плурализам културних форми, у погледу језика, имагинаријума и сл, у
којима се веровање раних хришћана испољавало, већ од периода касне
антике, па све до 19-20. века, био је у константној редукцији. Тако је,
примера ради, радикалну обредну униформност у Римокатоличкој цр
кви која је настала као последица укидања не-римских (иако латинских)
литургијских традиција довео у питање тек Други ватикански сабор.    
15 Ова тензија нарочито је карактеристична за мисао апостола Павла: „...
јер слово убија, а дух оживљује”, 2 Кор 3.6; „Јер ја закону умрех, да Богу
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расправа о природи и узроцима постојања ове тензије са
свим сигурно превазишла ограничења која овакав рад под
разумева, констатоваћу како се ова тензија очитује и у чи
њеници да је током историје хришћанска доктрина на нивоу
политичке и социјалне праксе била редукована у тој мери
да се готово по правилу претварала у сопствену антитезу.
Још директније, хришћанство као идеологија империја које
су га као такво афирмисале често је било директна негација
Еванђеља16.
Поменута карактеристична тензија може се разматрати и с
обзиром на тезу да је хришћанство култ који почива на за
мисли откривене апсолутне истине. У том смислу се мо
жемо запитати шта у новозаветном контексту уопште значи
апсолутна истина?
живим... Не одбацујем благодат Божју”, Гал 2.19; 21 итд. За политичку
интерпретацију ове тензије у савременој теолошкој мисли, видети: Boff,
L. (1983) Church: Charism and Power: Liberation Theology and the Institu
tional Church, New York: Crossroad, p. 154ff.
16 Позноримска и византијска државна идеологија је у континуитету и го
тово без разлике посезала за хришћанским мотивима, често у потпуно
сти первертирано схваћеним, претендујући да их прикаже као сопстве
ни метафизички основ (нпр. усиљено и погрешно тумачење новозавет
них текстова какви су Мт 22.21; Рим 13.1-7 и 1 Пет 2.13; 17; нарочито
добар пример је патријарх Антоније IV, видети: Острогорски, Г. (1996)
Историја Византије, Београд: Просвета, стр. 513). Но, поред тога што
оваква констатација важи на најопштијем нивоу, занимљиво је указати
и на међуусловљеност која постоји између чак и крајње апстрактних
догматских спорова и токова и курентних политичких процеса почев
од интеграције хришћанске цркве у структуре Римске империје, о чему
су истраживачи говорили из различитих перспектива, а што све узевши
заједно сведочи о дубини до које је историјско хришћанство било конта
минирано политичком идеологијом Империје. У том смислу и примера
ради, указујем на социолошко-антрополошку интерпретацију међуусло
вљености хришћанске теологије епохе аријанских спорова и империјал
не идеологије коју даје Е. Лич; премда би се његовој интерпретацији
догматских позиција могло много тога приговорити, главни ток његове
мисли је неупитан и луцидан, видети: Leach, E. (1972) Melchisedech and
the Emperor: Icons of Subversion and Orthodoxy, Proceedings of the Royal
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 1972, London: Royal
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, pp. 5-14. Такође, у
истом смислу, сматрам да је у новије време направљен истински про
дор у правцу покушаја да се реши једна од најинтригантнијих загонетки
византијске теолошке мисли која се тиче ауторства ванредно значајног
корпуса ареопагитских списа повезивањем нарочито разрађеног теоло
шког концепта хијерархије који се у њима налази са карактеристичним
Јустинијановим идејама које обједињују његову теолошку и политичку
позицију. Према увидима којима располажу најновије теолошке студије,
аутора ареопагитских списа, као и разлог њиховог настанка, треба тра
жити у кругу Јустинијанових дворских теолога и политичко-теолошким
идејама на темељу којих је он настојао да консолидује своју империјал
ну власт, упоредити: Constas, М. (2017) Maximus the Confessor, Dionysius
the Areopagite, and the Transformation of Christian Neoplatonism, Analogia
1–2, Athens: St Maxim the Greek Institute, p. 4.  
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У новозаветним текстовима дискурс о истини заузима ва
жно место. Oсобита карактеристика му је, најкраће речено,
његов радикално егзистенцијални карактер. Истина је ди
ректно поистовећена са Исусом Христом17 који је схваћен
као догађај јединства две онтолошки различите реалности:
Бога и творевине. Чињеница да ово јединство има лични и
личносни карактер18 враћа нас директно теми којом се бави
мо: питању дијалога. Наиме, у новозаветном интепретатив
ном оквиру целокупна историја је схваћена као дијалог Бога
и творевине који се одвија у коначној перспективи њиховог
међусобног сједињења којим је означен циљ историје која
тако постаје историја или домострој спасења.
Дакле, једино апсолутно у новозаветном концепту истине је
управо реалност дијалога; штавише, може се рећи да хри
шћански концепт божанства уопште реалност дијалога има
у својој сржи. Зато је хришћанска концепција личнога Бо
га тријадолошка; хришћански Бог је Тројица, тј. асполутна
реалност интерперсоналног дијалога је оно што хришћани
називају једним и јединим Богом. Преношење те реалности
у домен створеног врхуни у личности Исуса из Назарета.
С обзиром на речено, није неочекивано то што већ у Новом
Завету налазимо на више начина изузетан пример културе
дијалога. У питању је чувена проповед апостола Павла на
Ареопагу која се са хришћанске позиције може узети не са
мо као неупитан основ за у потпуности афирмативни при
ступ култури дијалога у савременом контексту, већ и за из
градњу дијалошке културе или културе као дијалога, о чему
је било речи у претходном поглављу19.
17 Упоредити: „благодат и истина постаде кроз Исуса Христа”, Јн 1.17,
што, поново, укључује контраст са законом који „постаде кроз Мојсеја“.
Такође, примера ради, „Ја сам пут, истина и живот”, Јн 14.16, као и ди
јалог Пилата и Исуса у 18.37-38 (с тим у вези, видети: Brown, S. (2015)
What is Truth? Jesus, Pilate and the Staging of the Dialogue of the Cross in
John 18:28-19:16a, The Catholic Biblical Quarterly 77, pp. 69-86.
18 Теолошка литература у вези са овом тезом је веома обимна, а окви
ри овога рада не допуштају улазак у било какво проблематизовање по
том питању, па зато само реферишем на доступне, кратке и прегледне
студије: Зизјулас, Ј. (1993) О бићу личности – ка онтологији персонал
ности, Источник 6, Београд: Друштво Источник, стр. 51–59; Зизјулас,
Ј. Допринос Кападокије хришћанској мисли, у: Православна теологи
ја, приредио Биговић, Р. (1995), Београд: Богословски факултет СПЦ,
стр. 7–17.
19 Видети: Дап 17.22-34. У питању је новозаветни текст центриран око мо
тива Непознатог бога (17.23). Поред опште и суштинске отворености и
комуникативности са актуелним културним контекстом, овај текст је и
у формалном смислу добар пример „културе дијалога”. Павле, каквим
нам га апостол Лука представља, иако се првобитно ражестио духом
„гледајући град пун идола” (17.16), након што су га стоици и епикурејци
позвали да им појасни своју проповед (17.18), у својој беседи посеже за
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Култура дијалога „in situ: медијско гротло”
Када је у питању актуелна пракса културе дијалога, конста
тација да је њено подручје доминантно одређено границама
медијског простора намеће се као оно од чега треба почети
сваку расправу по том питању. Узрок овоме је чињеница да
се медијски простор, са невероватним развојем информаци
оних технологија којим је суштински обележено протеклих
неколико деценија, увећава како у ширину, тако и дубински.
Ипак, овај развој и њиме условљено умножавање медијских
формата и садржаја нису допринели у квалитативном сми
слу култури дијалога, нити порасту квалитета медијских
садржаја. Управо супротно, лакше таргетирање медијских
садржаја иде на руку доминантној тенденцији да сви гледа
ју и читају оно што је у складу са њиховим ставовима или,
пре ће бити, предрасудама20. Такође, појава и брзи развој
друштвених мрежа учинили су да се од почетка века у ко
јем живимо до данас готово у потпуности омогући брисање
граница и разлика између приватне и медијске сфере21.
Контекстом описаним у првом поглављу одређен је интер
претативни оквир у којем се организује и функционише овај
медијски простор. Интерпретативни оквир има одлучујућу
улогу не само у погледу начина на који се медијске поруке и
њихова значења тумаче и разумеју, већ и у погледу начина на
који се медијски садржаји конструишу. Ипак, његов утицај
више њима блиских и познатих философских и књижевних мотива, и то
без трунке било какве агресије и наметљивости, сасвим у мајеутичком
духу. Тако нас просторна, идејна и стилска поставка беседе директно на
води да у Павлу препознамо новог Сократа, а капацитет који овај текст
има за дијалошки приступ култури преноси се будућим генерацијама
хришћанских философа. Упоредити оцену коју даје један од истражива
ча: „Дајући савременим читаоцима прилику да замисле Павла као Со
крата, Лука своје касније читаоце позива и да Сократа поново послушају
као Павла”, Reis, D. M. (2002) The Areopagus Speech as Echo Chamber:
Mimesis and Intertextuality in Acts 17, Journal of Higher Criticism 9/2, In
stitute for Higher Critical Studies, p. 260; цео тект стр. 259-277. Видети
и: Sandnes, K. O. (1993) Paul and Socrates: The Aim of Paul’s Areopagus
Speech, Journal for the Study of the New Testament 50, SAGE Publishing,
pp. 13-26.
20 Што је, како с правом увиђа С. Сплихал, допринело и додатном фраг
ментирању медијске публике, упоредити: Splichal, S. (2014) Masovni
mediji između javnosti i javne sfere, Medijska istraživanja 20/1, Zagreb: Na
klada Medijska istraživanja, str. 17-18; упоредити и: Milivojević, S. (2015)
Mediji, ideologija i kultura, Beograd: Fabrika knjiga/Peščanik, цитирам
одломак доступан и у ел. формату: Milivojević, S. Javna sfera i javnost
13. septembar 2015., 15. avgust 2018., https://pescanik.net/javna-sfera-i-jav
nost/.
21 Чему у потпуности кореспондира и развој нових медијских садржаја.
Заправо, процеси се могу посматрати као јединствено стремљење ка
успостављању једне структуре медијског простора.
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је толико снажан да се и другачије конструисани садржаји,
уколико постоје, читају у њиме одређеном херменеутичком
кључу. Сматрам да је управо ово разлог због којег посве
машња деградација медија, оно што се уобичајено назива
таблоидизацијом22, има толико велики домет и обим.
Суштинско повезивање интепретативног оквира којим је од
ређен медијски простор и актуелног политичког контекста
показује да се поменути процес медијске деградације ни на
који начин не може разумети као случајан. Он тако није ни
каква грешка у систему, већ заправо сами систем; његов на
станак и одржање је у потпуности интенционалне природе.
Зато бескрајни ламенти над медијском сценом и разарају
ћим последицама таблоидизације итд. не могу имати ника
квог ефекта уколико нису уклопљени у јасно позиционира
ну критику друштвених процеса у целокупности. Исто важи
и за свако настојањe да се ствари по овом питању измене23.
Следствено реченом, наглашено одсуство културе дијало
га у медијском простору, што је упадљива карактеристика
наше медијске стварности, последица је његових базичних
подешавања. Добар пример који се може узети у прилог
оваквој тези је начин на који су конципирани штампани ме
дијски садржаја и њихове интернет верзије, нарочито насло
ви, што, веома поуздано, одражава основну интенцију уре
ђивача и аутора ових садржаја. Тако су, готово по правилу,
а на трагу реченог у вези са доминирајућим идентитарним
дискурсом, у насловима присутне референце на идентитете
које су, са тачке гледишта садржаја, апсолутно непотребне,
а често и у потпуности нетачне24.
22 Укратко о концепту таблоида и таблоидизације видети: Vilović, G. (2003)
Istraživačko novinarstvo, tabloidizacija i etika, Društvena istraživanja 12/6,
Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 960-962, која даје и важне
увиде у вези са узроцима и природом процеса.   
23 Указујем на веома релевантне и важне увиде М. Кастелса у вези са кон
цептом медијске политике.  Инструментализација медија са циљем дис
кредитације политичких противника, углавном политиком скандала,
за последицу има потпуни губитак поверења у политичке институције,
што нас из другог угла враћа питању пасивности о којем је већ било ре
чи у првом поглављу овог текста, упоредити: Castells, M. (2009) Commu
nication Power, Oxford University Press, p. 193ff, srpski prevod: Kastels, M.
(2015) Moć komunikacije, Beograd: Clio. Такође, с тим у вези, занимљиво
је приметити да изузетно низак ниво поверења који грађани имају у ме
дије не значи да они остају ван домашаја медијске политике. Најкраће и
донекле банално речено, парадокс је у томе што следи да грађани не ве
рују институцијама зато што су оне компромитоване у медијима којима
такође не верују. Примера ради, према истраживању Либертаријанског
клуба из 2015, свега 9,4% испитаника верује медијима, видети: Istraži
vanje: Poverenje građana u medije u Srbiji, Beograd: Libek, str. 6.
24 Ево свежих примера: Ћировић, Г. (18. јул 2018) Црногорка прегазила
веренике из Србије у Бечићима, Вечерње новости, приступљено 15.
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Када је у питању начин на који су у медијима у нашем и не
што ширем регионалном контексту репрезентовани садржа
ји који се тичу религије уопште и појединачних верских за
једница, нарочито доминантних, може се без задршке рећи
како је ситуац
 ија у потпуности одређена описаним тенден
цијама. Идентитарна редукција сваког верског садржаја за
добија гротескне размере будући да медијски простор фор
сира оне који се уклапају у стремљења којима је он одређен.
Са друге стране, начин на који верске заједнице и људи који
их представљају наступају у медијима потпуно је у скла
ду са тим стремљењима. Разлог овоме је очевидан: њихово
друштвено позиционирање и моћ коју су задобиле(и) у пе
риоду након „пада комунизма” у потпуности је у зависности
од описаних политичких процеса и интереса који их одре
ђују. Притом, изразито пасиван однос у погледу прихватања
одговорности за друштвену кризу кореспондира изразито
активном приступу у погледу акумулирања моћи на поли
тичким питањима која су сасвим ван њихових компетенци
ја. Но, оно што у том погледу представља највећу опасност
је акутни недостатак критичког промишљања о овим про
блемима који неопходни простор здраве критике препушта
баналном медијском поливању катраном и перјем које, да
гротеска буде потпуна, често подразумева и активно учешће
људи из највиших верских структура, како пасивно, тако и
активно. Притом, скрећем пажњу да се ова пасивност, чак
и када је заиста пасивност, не може узети као оправдање;
у медијском простору и ћутање има значење произведено
интерпретативним оквиром који га одређује25.
На крају, неопходно је поставити питање постоји ли начин
да се ствари у било којем смислу промене? Разуме се, када је
у питању мотивација, свако настојање у том правцу после
дица је осећања елементарне људске, па тако и друштвеноавгуста 2018.,   http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.
html:739048-Crnogorka-pregazila-verenike-iz-Srbije-u-Becicima; С. Ђ. (18.
јул 2018) Црна серија: За седам сати на црногорским путевима погину
ло двоје Срба, Вечерње новости, приступљено 15. августа 2018., http://
www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:738907-CRNA-SERIJA-Za-sedamsati-na-crnogorskim-putevima-poginulo-dvoje-Srba.
25 Када је у питању СПЦ, о томе више у: Милићевић, В. и Матовић, М.
Црква, медији и медијска писменост у Србији: Како функционише ин
терпретативни оквир?, у: Међународна конференција: Српска Право
славна Црква у штампаним медијима 2003–2013, Београд, 20-21. окто
бар 2015, Зборник радова, приредио Вукашиновић, В. (2015), Београд:
Монс Хемус, стр. 38-46; Милићевић, В. и Матовић, М. Црква и медији:
пастирска пракса и медијска писменост у Србији, у: Српска Православ
на Црква у штампаним медијима 2003-2013   Библиографија, том 3:
НИН – Време; Увод у анализу библиографијом обрађене грађе, прире
дио Вукашиновић, В. (2015), Београд: Монс Хемус, 2015, стр. 107-116.
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политичке одговорности, која се мора претпоставити, ма
колико је реалност доводила у питање. У том смислу се на
лазимо у домену вере, али не религијске вере26; у питању
је управо простор могућег и неопходног консензуса акте
ра који представљају различите интелектуалне, културне и
духовне традиције и позиције.
Конкретно, када су медији у питању, држим да је најважније
не изгубити из вида оно што је у подтексту целокупне прет
ходне расправе, наиме, да се о њима не може мислити као
о сфери људске делатности која је по себи разумљива, која
има сопствена начела и циљеве. У коначном, сама реч медиј
на то најдиректније указује. In medio је оно што је у сре
дишту свега, односно, између свих, оно што се тиче свих,
што је јавно; а medium, следствено томе, може бити сама
чињеница саопштавања општег појединцу или пак оно што
или оно чиме се саопштава, оно што посредује27. У складу
са тим, постојање медија мора у потпуности бити одређено
двама ентитетима друштвеног процеса: општим или јавним,
тј. оним што се саопштава, и појединачним, тј. оним коме се
саопштава, а што, повратно, својим деловањем учествује у
конституисању јавног. Насупрот томе, савремени медији и
медијске праксе имају тенденцију да прогутају оба ова ен
титета у симулакруму реалности који производе. Наиме, не
производе се само информације, тј. истине, већ се прозводе
(или репродукују) и информацијске или медијске потребе.
У том смислу је неопходно изаћи изван домашаја медија28
како би се артикулисали и остварили циљеви који би мо
гли променити ситуац
 ију у простору одређеном њима. За
то заједнице и установе, а пре свега тога појединци, чији
садржај и смисао у потпуности нису исисали медији имају
одговорност за друштво у целини, укључујући и медије, а
никако само за сопствене домене који су и сами изједени
посвемашњом корупцијом и могу се сачувати само насто
јањима која превазилазе њихове границе29. Држим да се
26 Премда таква позиција свакако нужно не искључује религијско
веровање.
27 Упоредити: Lewis, C. T. and Short, C. (1891) A New Latin Dictionary, Ox
ford: At the Clarendon Press, р. 1125.
28 Разуме се, изван домашаја доминантних или mainstream медија, јер је
у коначном сваки вид друштвене комуникације медијски у најширем
смислу.
29 Када је у питању тзв. регионални контекст, свако настојање у правцу
изградње културе дијалога, с обзиром на догађаје из најновије историје,
узалудно је уколико не подразумева и рад на суочавању са прошлошћу и
изградњи заједничке културе сећања, што у медијима готово у потпуно
сти одсуствује. У том смислу, замисао дијалошке културе у конкретном
случају интегрише и заједништво у култури сећања.    
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једино на темељу ове одговорности може градити не само
култура дијалога, већ дијалошка култура чије је постојање
предуслов сваког покушаја да се спречи остварење разли
читих дистопијских сценарија, а за шта могућности сва
кога дана расту. Савремене технике размене информација,
упркос свим злоупотребама о којима je било речи, у том
смислу представљају огроман потенцијал који се никако не
сме занемарити.
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ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И
ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЈE
Сажетак: У овом раду бавићемо се идејама и идеалима који су ка
рактеристични за политичку културу демократског друштва, а
који омогућавају трајност демократије и даљи развој демократ
ских институција. Наш основни циљ биће да истражимо норма
тивну димензију политичке културе демократског друштва. По
лазећи од слободе и једнакости као основних принципа демокра
тије размотрићемо питање на који начин ови принципи утемељују
основне идеје и идеале политичке културе демократског друштва.
Иако је наше истраживање превасходно нормативне природе оно
ће настојати да укаже на значај повезивања нормативне поли
тичке теорије са емпиријски оријентисаним теоријама у вези са
политичком културом.
Кључне речи: демократија, политичка култура, правда, слобода,
једнакост

Политичка култура неког друштва може бити подстицајна
или спутавајућа за функционисање демократије.1 Питања
о факторима везаним за политичку културу који утичу на
функционисање демократије у знатној мери су истражена
у оквиру политичких наука и социологије.2 За сврхе овог
рада полазимо од дефиниције политичке културе коју су
1 Текст је настао као резултат рада на пројектима бр. 43007 и бр. 41004,
које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
2 Almond, G. A. and Verba, S. (1963) The Civic Culture: Political Attitude and
Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press; Lipset,
S. M. (1959) Some Social Requis ites of Democracy: Economic Develop
ment and Political Legitimacy, The American Political Science Review 53,
pp. 69–105; Lipset, S. M. (1990) The Centrality of Political Culture, Journal
of Democracy 4, pp. 80–83; Lipset, S. M. (1994) The Social Requis ites of
Democracy Revisited, American Sociological Review 59, pp. 1–22.
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предложили Алмонд (G. А. Almond) и Верба (S. Verba) у
књизи Грађанска култура. Наиме, они политичку културу
дефинишу тако да тај термин „реферира на специфично по
литичке оријентације – ставове према политичком систему
и његовим различитим деловима, као и ставове у погледу
сопствене улоге у оквиру система”.3 У овом раду посебну
пажњу посветићемо оним ставовима, односно идејама и
идеалима који су карактеристични за политичку културу
демократског друштва, а који омогућавају трајност демо
кратије и даљи развој демократских институција. Међутим,
наше истраживање биће превасходно нормативне приро
де. Уместо тежње да се направи инвентар основних идеја и
идеала који карактеришу политичку културу демократског
друштва, настојаћемо да размотримо њихову нормативну
димензију. Другим речима, уместо дескриптивног истражи
вања које су то идеје које карактеришу политичку културу
демократског друштва, истражићемо на који начин су оне
повезане са основним нормативним принципима карактери
стичним за демократију. Од самог њеног настанка у античко
доба основни принципи који карактеришу демократију јесу
принципи слободе, једнакости и правде. Наш циљ биће, да
кле, да испитамо везу између неких основних идеја и идеала
који карактеришу политичку културу демократског друштва
са овим базичним принципима.
На самом почетку треба истаћи у којој мери наш приступ
дугује политичкој теорији Џона Ролса (J. Rawls), али и у ко
јој мери од ње одступа. Наиме, овај аутор који је у највећој
мери утицао на савремену нормативну политичку теорију,
у ранијој и каснијој фази заступао је становишта која су се
у одређеној мери разликовала. Овде ћемо истаћи кључну
разлику која је релевантна за наше истраживање. У време
писања Теорије правде (1971), Џон Ролс је настојао да по
нуди нормативно оправдање за основне принципе правде за
демократско друштво.4 Међутим, начин на који је то учи
нио јесте једна знатно апстрактна верзија теорије друштве
ног уговора, која полазећи од хипотетичке ситуац
 ије која
је фер установљава и оправдава основне принципе правде.
Сам Ролс је указао да се основни принципи правде који би
3 Almond, G. A. and Verba, S. (1963) The Civic Culture: Political Attitude and
Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, p. 12.
4 Ролс већ на почетку Теорије правде износи тврдњу да концепцију прав
де коју предлаже сматра „најприкладнијом моралном основом за демо
кратско друштво”: Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cambridge, MA:
Harvard University Press, p. VIII. За тумачење и даљу разраду ове иде
је видети: Cohen, J. (2003) For a Democratic Society, in: The Cambridge
Companion to Rawls, ed. Freem
 an, S. R., Cambridge: Cambridge University
Press. pp. 86–138.
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били усвојени у таквој једној ситуац
 ији могу схватити та
ко да изражавају принципе слободе, једнакости и братства
(солидарности).5 Међутим, у каснијем периоду свог ства
рања, Ролс је донекле променио перспективу. У Политич
ком либерализму (1993), он истиче да би концепција правде
која би била одговарајућа за демократско друштво уместо
из апстрактних концепција требало добрим делом да буде
изведена из политичке културе демократског друштва. То
значи да је за разлику од ранијег периода, Ролс посебно ис
такао значај политичке културе демократског друштва за
нормативну политичку теорију.6
Наш приступ у овом раду дугује Ролсовој теорији утолико
што у центар пажње ставља основне принципе, али и поли
тичку културу демократског друштва. Међутим, за разлику
од напетости која је карактеристична за његову ранију и ка
снију теорију, наш приступ ове две димензије доводи у везу
тиме што се трага за односима принципа правде, слободе,
једнакости и солидарности, са елементима демократске по
литичке културе. Дакле, уместо да се у оквиру политичке
културе демократског друштва траже ресурси за изградњу
нормативне политичке теорије, ми радије истражујемо нор
мативну димензију саме те политичке културе. У тој ме
ри наш приступ, иако инспирисан Ролсовом политичком
теоријом, у одређеној мери од ње и одступа.
Рад је структурисан на следећи начин. У првом поглављу
бавимо се неким основним елементима политичке културе
демократског друштва који се заснивају на принципу слобо
де. Друго поглавље посвећено је разматрању везе принципа
једнакости са неким од основних идеја политичке културе
демократског друштва, али и идеје да је демократија прави
чан процес доношења одлука. У трећем поглављу посебна
пажња посвећена је питању релевантности проучавања нор
мативне димензије демократске политичке културе. У за
кључку се сумирају главни резултати истраживања и истиче
значај повезивања нормативне теорије демократије са емпи
ријски оријентисаним истраживањима у политичким наука
ма и социологији која у центар пажње стављају политичку
културу демократског друштва.
5 За ову тврдњу видети: Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cambridge,
MA: Harvard University Press, p. 106.
6 За Ролсова разматрања у вези са политичком културом демократског
друштва видети: Ролс, Џ. (1998) Политички либерализам, Београд: „Фи
лип Вишњић”. За интерпретацију и критику Ролсовог схватања поли
тичке културе демократског друштва видети: Младеновић, И. (2015)
Џон Ролс о политичкој култури демократског друштва, Култура број
149, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 26–38.
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1
Пођимо од тога на који начин је принцип слободе повезан
са неким основним елементима политичке културе демо
кратског друштва. Прво, за демократску политичку културу
карактеристична је идеја да је робовласнички однос нешто
што је непримерено демократском уређењу.7 Наиме, ова иде
ја може се разумети управо као изражавање принципа сло
боде на такав начин што се сматра да у оквиру демократског
друштва свака особа треба да се третира као слободна. Ова
идеја у оквиру политичке културе демократског друштва
схвата се на два начина. Она се схвата на либералан начин
тако да се у демократији свака особа третира као слободна у
смислу да се власт не меша у приватни живот индивидуа и
свака особа има могућност да сама одабере сопствене циље
ве и начин живота. Међутим, ова идеја у оквиру политичке
културе демократског друштва схвата се и на републикан
ски начин у смислу да оно што је истинска супротност од
носа робовласништва јесте да свака особа има статус јед
наког грађанина. Дакле, идеја да је робовласнички однос у
супротности са демократским уређењем, може се изразити
тако што би се рекло да је за демократију карактеристична
слобода индивидуа да планирају, мењају и ревидирају своје
животне циљеве, али и да учествују у политичком животу на
равноправан начин.
Друго, принцип слободе повезан је са идеалом демократског
друштва у коме грађани имају не само једнак статус, већ и
могућност да учествују у политичком животу. Идеал широ
ког учешћа грађана у политичком животу карактеристичан
је за демократију још од античког доба. За право да се бира
и да се буде биран које је карактеристично за представничку
демократију која је настала у модерно доба може се рећи да
изражава исти овај основни идеал о учешћу грађана у по
литици. Али не ради се само о учешћу ради учешћа, већ о
томе да је карактеристика демократије да су грађани ти ко
ји као колективно тело у демократији имају највишу власт
и да је за њено практиковање нужно учешће. У политичкој
теорији постоје различита становишта у вези са тим у којој
мери би грађани требало да учествују у политичком живо
ту. Партиципативне теорије демократије истичу значај ши
роког учешћа грађана у политичком животу, што укључује
7 Ролс такође полази од ове идеје која је карактеристична за политичку
културу демократског друштва. Видети: Ролс, Џ. (1998) Политички ли
берализам, Београд: „Филип Вишњић”, стр. 40. С обзиром да су у ан
тичко доба робови били искључени из учешћа у демократском одлучи
вању, требало би прецизирати да је реч о идеји која је карактеристична
за модерну политичку културу демократског друштва.
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и доношење закона. Друге, више економски оријентисане
теорије, сматрају да претерано учешће грађана у политици
може донети више штете него користи. Међутим, и једне и
друге теорије заправо не доводе у питање идеал политич
ке културе демократског друштва по коме је за демократи
ју карактеристично учешће грађана у политичком животу и
политичком одлучивању.
Треће, принцип слободе изражен је у идеји да учешће гра
ђана у политичком животу подразумева да они могу да иза
беру, али и да смене оне који обављају одређену политичку
функцију. За замисао о смењивости власти може се рећи да
је једна од основних идеја демократске политичке култу
ре. Треба истаћи да сама замисао о смењивости власти није
искључиво повезана са могућношћу да се власт изабере и
смени на изборима. Наиме, у античко доба демократија се
поред механизма већинског гласања и јавног расправљања у
великој мери заснивала на механизму лутрије или насумич
ног избора оних који ће обављати неке магистратске функ
ције. Ова идеја о насумичном избору државних функцио
нера ишчезла је у модерно доба. Међутим, имајући у виду
да су функције на које су магистрати бирани углавном биле
краткотрајне и да број грађана Атине није био велики, го
тово сваки грађанин имао је прилику да за живота обавља
неку од функција (ако не магистратску, онда барем да насу
мичним избором буде члан велике народне пороте).8 Како
год, без обзира на све разлике у односу на основне демо
кратске механизме чини се да они у једнакој мери одража
вају замисао о смењивости власти која је карактеристична
за политичку културу демократског друштва. Ако оне који
обављају власт није могуће сменити, онда се не види како се
и даље може тврдити да су грађани слободни у политичком
смислу.
Још један, четврти вид, на који је принцип слободе пове
зан са елементима демократске политичке културе односи
се на идеју о могућности слободног изражавања мишљења у
оквиру демократског друштва. Идеја да се слободно изрази
сопствено мишљење чини срж демократије још од античког
доба. У атинској скупштини сваки грађанин је имао не само
право учешћа, већ и право да се јавно обрати свим осталим
8 Аристотел везу између слободе и смењивања грађана у обављању вла
сти објашњава на следећи начин: „Основни принцип демократског по
ретка је слобода. Обично се каже да слободу свако поседује само у овој
врсти поретка, јер се сматра да је она циљ свих демократија. Једна ком
понента те слободе јесте да се наизменично влада и покорава.” Наведе
но према: Aristotle, Politics, Indian apolis, Cambridge: Hackett Publishing
Company, 1317b, p. 176.
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грађанима. У модерно доба право на слободу говора сматра
се једним од основних људских права које није искључиво
везано за политичко одлучивање. Али се исто тако сматра да
политички живот у демократији не може на смисаони начин
да функционише уколико није обезбеђено право на слободу
говора и уколико се оно не поштује. Тако да се без обзира
на разлике у схватању улоге слободе говора може рећи да
се принцип слободе налази у основи овог важног елемента
политичке културе демократског друштва.
Пето, са претходном идејом повезана је идеја да је за де
мократију карактеристична не само слобода говора, већ и
уважавање супротног мишљења. Ова идеја у оквиру поли
тичке културе демократског друштва схвата се на два начи
на. Први начин јесте да је за демократију карактеристична
толерантност јер она на неки начин и постоји зато што се
уверења људи међусобно разликују. Ролс ову идеју изража
ва тако што каже да је разложни плурализам трајно обележје
политичке културе демократског друштва.9 У супротности
је са демократијом да се силом наметне своје уверење дру
гим људима који се са тим уверењем не слажу. Дакле, било
каква врста нетолерантности према различитим схватањима
било да су она религиозне, етичке или филозофске приро
де инкомпатибилна је са демократијом. Други начин да се
разуме идеја о уважавању супротног мишљења односи се
специфично на политичка уверења. Наиме, ова идеја тако
ђе подразумева да је за демократију карактеристично да по
стоји опозиција у односу на владајуће структуре и да она
има право, али и могућност да изрази сопствене ставове и
уверења.10 Коришћење средстава присиле како би се онемо
гућило опозиционо деловање, онемогућавање опозиције да
изнесе своје ставове и критикује власт, у супротности су са
једном од основних идеја политичке културе демократског
друштва. Идеје да је у демократији од суштинске важности
уважавање супротног уверења и мишљења.

2
У претходном поглављу настојали смо да укажемо на који
начин су неке важне идеје и идеали који су карактеристични
за политичку културу демократског друштва утемељени у
принципу слободе. У овом поглављу бавићемо се оним еле
ментима демократске политичке културе који изражавају
9 Ролс, Џ. (1998) Политички либерализам, Београд: „Филип Вишњић”,
стр. 69.
10 За даља разматрања у вези са значајем опозиције за демократију видети:
Дал, Р. (1997) Полиархија: партиципација и опозиција, Београд: „Филип
Вишњић”.
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принцип једнакости, као и оне који се односе на правичност
процеса демократског одлучивања. Први вид на који прин
цип једнакости утемељује битне идеје демократске поли
тичке културе односи се на природу политичке једнакости
везану за учешће у процесу демократског одлучивања. На
име, једна од битних идеја политичке културе демократског
друштва јесте да у процесу политичког одлучивања сви гра
ђани треба да имају једнаку могућност утицаја. Ова идеја
обично се изражава ставом „Један човек, један глас”. Чини
се, дакле, супротним демократији да неке особе имају већу
могућност утицаја на политичко одлучивање било због сво
јих природних способности, било због друштвених улога и
положаја.
Занимљиво је да су не само критичари демократије, него и
неки њени заступници настојали да доведу у питање овакву
једну идеју. Тако је, на пример, Џон Стјуарт Мил (J. S. Mill)
који је био један од најзначајнијих заступника представнич
ке демократије, сматрао да би право гласа требало да буде
универзално, али не и једнако. Заправо, он је сматрао да би
глас оних који су образованији или обављају неке важне
друштвене функције требало да вреди више од гласа оста
лих грађана.11 Разлог за то није био што је Мил мислио да су
други грађани мање вредни, већ зато што је сматрао да је то
добар начин да они образованији уопште буду заступљени
у парламенту, а тиме и да одлуке које се тамо доносе буду
боље. Дакле, он је сматрао да оваква једна идеја заправо мо
же да унапреди процес демократског одлучивања. Међутим,
Милова идеја упркос томе што је он сматрао да није у су
протности са демократијом, ни у историји демократије, као
ни данас, није разматрана као предлог вредан спровођења у
дело у неким ширим размерама. Могло би се рећи да разлог
за то у великој мери лежи управо у идеји која је карактери
стична за политичку културу демократског друштва да би
могућност утицаја сваке особе требало да буде једнака, што
значи да сваки глас вреди једнако, али и да свако има једна
ку могућност да учествује у јавној расправи што је каракте
ристика демократије још од античког доба.
Ипак, принцип једнакости у политичкој култури демократ
ског друштва свој израз има не само у виду политичке јед
накости, већ и економске једнакости схваћене у смислу
солидарности. За политичку културу демократског дру
штва је карактеристична идеја да су претеране економске
11 Mill, J. S. (1861/1977) Considerations on Representative Government, in:
Collected Works of John Stuart Mill Vol. XIX: Essays on Politics and So
ciety, Toronto, London: University of Toronto Press, Routledge and Kegan
Paul, p. 475.
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неједнакости штетне за демократију и одвијање демократ
ског процеса. То не значи да се у оквирима демократске по
литичке културе претпоставља да сви људи у потпуности
треба да буду једнаки у економском смислу. Заступници
демократије обично сматрају да економске неједнакости не
треба да буду претеране, зато што у супротном економска
моћ може однети превагу над процесом политичког одлу
чивања у коме сви треба да имају једнаку могућност ути
цаја. Отуд није чудно што је та идеја често довођена у ве
зу са концепцијом дистрибутивне правде, односно да је у
демократском друштву дужност државе да помогне онима
који се налазе у најлошијем положају. Тако је, рецимо, Џон
Ролс принцип разлике који каже да су неједнакости у дру
штву допуштене само ако иду у прилог и онима који у дру
штву најлошије стоје заједно са принципом једнаких шанси
окарактерисао као принцип демократске једнакости.12
Видели смо, дакле, да принцип једнакости у оквиру поли
тичке културе демократског друштва бива изражен кроз по
литичку и економску димензију. А за обе идеје које смо раз
матрали може се рећи да подразумевају неку врсту базичног
утемељења у идеји људског достојанства. Наиме, признање
да је људско достојанство нешто што је вредно поштовања,
значи да сва људска бића заслужују фер третман.13 Овај фер
третман може се схватити у смислу социјалне правде, али
и политичке правде. У оквиру концепције социјалне прав
де то би значило да ниједна особа не би требало да буде
без средстава за могућност вођења достојанственог живо
та. У оквиру концепције политичке правде то би значило да
свака особа треба да има једнак утицај на процес политич
ког одлучивања. Ускраћивање права неке особе на једнаку
могућност утицаја зато не значи само ускраћивање једног
од мноштва различитих права, већ и да се људско достојан
ство дате особе не поштује. У досадашњем излагању виде
ли смо на који начин су ове замисли о политичкој једнако
сти и солидарности схваћене у оквиру политичке културе
демократског друштва.
Сада се окрећемо још једној идеји демократске политичке
културе која је у вези са идејом о политичкој једнакости, а то
је да читав процес демократског одлучивања треба да буде
праведан. Ово се обично изражава ставом о „фер и слобод
ним изборима”. Део идеје о „фер и слободним изборима”
12 Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University
Press, p. 75.
13 За детаљније разматрање ове идеје видети: Christian o, T. (2008) The Con
stitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits, Oxford: Oxford
University Press, поглавље 1.
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свакако је могућност једнаког утицаја сваког грађанина на
крајњи резултат демократског одлучивања. Међутим, идеја
о праведности читавог процеса одлучивања иде и даље од
тога. Она укључује и многе друге идеје и идеале које смо до
сада разматрали попут оних о могућности активног учешћа,
слободног изражавања мишљења, уважавања различитости,
допуштености и уважавања опозиционог мишљења и дело
вања. Идеја о праведности политичког процеса подразумева
равноправан третман како самих грађана, тако и оних пар
тија и политичара који се кандидују за одређене функције.
Тако да упркос могућности једнаког политичког утицаја
грађана, не би се могло рећи да је политички процес у пот
пуности праведан ако кандидати за функције нису такође
равноправно третирани.

3
Наш циљ у претходним поглављима био је да размотримо
неке основне идеје и идеале демократске политичке култу
ре у светлу одређених принципа карактеристичних за демо
кратију. У том погледу могло би се рећи да смо настојали
да имплицитну заснованост ових идеја и идеала на принци
пима правде, пре свега слободе и једнакости, учинимо екс
плицитном. С обзиром да политичку културу карактерише
скуп општеприхваћених идеја и веровања, настојали смо да
покажемо да се неки од основних елемената политичке кул
туре демократског друштва најбоље могу разумети тако да
изражавају ове базичне принципе демократије.
У уводном делу рада истакли смо да се нека од полазишта
за наше истраживање налазе у Ролсовој политичкој теорији,
али и да у одређеним погледима одступамо од његовог гле
дишта. На овом месту требало би истаћи још једну ствар у
вези са односом према Ролсовој теорији. Када Ролс говори
о политичкој култури демократског друштва он је одређу
је као „заједнички фундус имплицитно признатих основних
идеја и принципа”.14 Из овог одређења је очигледно да Ролс
не прави неку посебну разлику између идеја и принципа у
вези са политичком културом демократског друштва. Иако
је наше схватање демократске политичке културе блиско
Ролсовом, треба истаћи да је за наше истраживање од одлу
чујуће важности било прављење разлике између идеја које
су карактеристичне за политичку културу демократског дру
штва и основних принципа демократије. Ово отвара тешко
питање да ли се основни принципи демократије и сами могу
14 Ролс, Џ. (1998) Политички либерализам, Београд: „Филип Вишњић”,
стр. 40.
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сматрати делом политичке културе или имају своје незави
сно важење у оквирима нормативне политичке теорије. Ми
смо их у раду третирали на овај други начин јер сматрамо да
је од одлучујуће важности прављење разлике између идеја
демократске политичке културе и нормативних принципа за
увиђање нормативне димензије саме те политичке културе.
Управо у томе лежи смисао нашег покушаја да се принци
пи који су имплицитни у уобичајеним схватањима везаним
за демократско друштво учине експлицитним. Али управо
зато наша експликација тих принципа мора да се позива ка
ко на скуп идеја које карактеришу демократску политичку
културу, тако и на даљу елаборацију тих идеја у светлу по
знатих принципа и институција у оквиру политичке теорије
и теорије демократије.
У једном ранијем раду изнели смо критику на рачун Ролсо
вог схватања политичке културе демократског друштва која
каже да је његов избор основних идеја политичке културе
демократског друштва у одређеној мери селективан.15 Сада
би се иста та критика могла упутити и на рачун нашег ста
новишта. У уводу је јасно истакнуто да ћемо се бавити само
неким основним идејама и идеалима везаним за политич
ку културу демократског друштва. Међутим, упркос овом
ограничењу и даље би се могло поставити питање зашто су
размотрене баш те идеје и идеали а не неки други који би се
такође могли сматрати основним. У том погледу истичемо
да је главни циљ нашег истраживања нормативне природе
и да је за нормативне сврхе које имамо у виду скуп идеја и
идеала који смо разматрали сасвим довољан.
Наиме, нормативни принципи од којих смо пошли премда
су карактеристични за демократију, не морају нужно да се
примењују на демократију. Могуће је замислити друштво
које би било организовано у складу са принципом слобо
де, а да није истовремено демократско. С друге стране, не
ко друштво би могло у својим институцијама да имплемен
тира принцип једнакости, а да је истовремено аутократско.
Сматрамо да наше истраживање указује зашто је битно да
фундус идеја и идеала политичке културе демократског
друштва имплицитно претпоставља како принцип слобо
де, тако и принцип једнакости. Сама политичка култура де
мократског друштва нам не каже ништа о међусобном од
носу ових принципа, што је и за очекивати. Ролс је такође
сматрао да је управо задатак нормативне политичке теорије,

15 За ову критику видети: Младеновић, И. (2015) Џон Ролс о политичкој
култури демократског друштва, Култура број 149, Завод за проучавање
културног развитка, стр. 33–34.
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а не политичке културе демократског друштва да понуди
праву равнотежу између наведених принципа.
Коначно, избор основних идеја и идеала политичке култу
ре којима смо се бавили у овом раду сасвим је довољан да
укаже на суштинску разлику између политичке културе која
подржава демократске институције и подстиче њихов развој
од политичке културе која спутава демократију. Политичка
култура која не садржи ниједну или већину наведених иде
ја и идеала, или се састоји од идеја и идеала који су њима
супротни, сасвим сигурно неће бити повољна за развој и
функционисање демократског друштва. Наше истражива
ње указује да разлог томе није само неуважавање идеја и
идеала карактеристичних за демократију, већ непоштовање
базичних принципа слободе и једнакости. Уместо да се на
друштво гледа као на правичан систем сарадње, таква по
литичка култура подржава ауторитарно друштвено уређење
које се искључиво заснива на сили и моћи. Нормативна по
литичка теорија не може да понуди конкретна решења како
да друштва која су претходно била ауторитарна изграде де
мократску политичку културу, нити како је могуће спречити
ерозију демократских идеја и идеала која може одвести де
мократска друштва у правцу ауторитарних режима. Али мо
же да укаже на суштински значај основних принципа прав
де, слободе и једнакости, за очување и развој демократског
друштва.

Закључак
Нормативна истраживања у вези са демократијом углав
ном су усредсређена на принципе и услове који би требало
да буду задовољени како би се обезбедила процедурална и
супстантивна правичност процеса политичког одлучивања.
С друге стране, више емпиријски оријентисана истражива
ња у политичким наукама и социологији осветлила су зна
чај и различите аспекте политичке културе који доприносе
одржању и развоју демократског система и демократских
институција. Наша разматрања у овом раду настојала су да
ова два правца проучавања демократије доведу у међусобну
везу истраживањем нормативне димензије политичке кул
туре демократског друштва. У том погледу указали смо на
који начин принципи слободе и једнакости утемељују не
ке основне идеје и идеале демократске политичке културе,
али и у којој мери су њихове међусобне релације важне за
виталност и даљи развој демократског друштва.
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О КУЛТУРНОЈ ДЕМОКРАТИЈИ
НА НЕОЛИБЕРАЛНИМ
ТРЖИШТИМА ИЛИ ЗАШТО О
УКУСИМА ТРЕБА
РАСПРАВЉАТИ
Сажетак: Предмет овог рада је статус културног добра на са
временим тржиштима роба и услуга. Истраживање полази од
премисе да у савремено доба однос између демократије и културе
није могуће разматрати изван вредносне матрице неолибералног
капитализма, који остварује непосредан и одлучујући утицај на
културно поље. Појмовна апаратура је прецизно дефинисана и
потом су анализиране различите теоријске перспективе утеме
љене на наративима хуманистичког и антрополошког приступа
култури. Представљена је неолиберална парадигма о креативним
индустријама, а посебна пажња посвећена је институту култур
ног изузећа у трговинским уговорима из две супротстављене пер
спективе: САД и СТО, с једне стране, и европског приступа кул
турној политици, с друге. Циљ рада је да научном методологијом
дискутује однос између нормативних начела културне демократи
је и пракси неолибералних тржишта. Закључујемо да савремена
културна политика треба да се избори да обезбеди сразмеру из
међу тржишно усмерених креативних индустрија и културе чи
ји је смисао у остваривању различитих непрофитних функција:
естетских, етичких, образовних, идентитетских, демократских.
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Увод1
Односе између демократије и културе у савремено доба није
могуће разматрати изван вредносне матрице неолибералног
капитализма. Ова, најновија фаза капитализма превазила
зи пуки економски систем и детерминише препознатљив
спектар вредности у оквиру општег друштвеног поретка.
Амерички аутор Џим Мекгвиган (Jim McGuig an) описује
трипартитни модел историје капиталистичке хегемоније,
тврдећи да је капитализам прошао пут од своје иницијалне
„либералне” фазе у 19. веку, преко „организоване” фазе (од
краја четрдесетих до раних седамдесетих година 20. века),
до фазе неолибералног капитализма, која је кроз последњих
30-ак година форматирана реаф
 ирмацијом одређених извор
них аспеката у знатно промењеним околностима, што се на
зива својеврсном неолибералном реакцијом.2 Неолиберални
капитализам је глобалан, хегемоничан и, према овом ауто
ру, на плану политичке економије и културе доноси значај
не промене у односу на либерални капитализам: политичкa
економијa неолиберализма неизбежно директно утиче на
културно поље.3
Слично томе, Фредрик Џејмсон (Fredric Jameson), на трагу
Манделове (Ernest Mandel) такође троделне периодизације
на фазе (1) тржишног, (2) империјалног и (3) мултинацио
налног капитализма,4 предлаже овим ступњевима компати
билну културну периодизацију епоха: (1) реализма, (2) мо
дернизма и (3) постмодернизма, при чему постмодернизам
означава као последњу фазу односно културну логику ка
сног капитализма. Културне форме постмодернизма, твр
ди аутор, у директној су вези са мултинационалним капи
тализмом и одликује их површност као основна формална
карактеристика.5
1 Рад представља део истраживања у оквиру пројекта Института за европ
ске студије „Србија у процесима европских интеграција: глобални кон
текст, институције, идентитет” (ев. бр. 179014), који финансира Мини
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2 McGuigan, J. (2016) Neoliberal Culture, London / New York: Palgrave
Macmillan, pр. 14–17.
3 Исто, стр. 16.
4 Džejmson, F. (1985) Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma,
Treći program br. 64, Beograd: Radio Beograd, str. 215, према: Mandel,
E. (1981) Kasni kapitalizam. Pokušaj marksističkog objašnjenja, Zagreb:
Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine.
5 Исто, стр. 194.
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Прецизније, питања у вези са културном демократијом, у
оквиру временско-просторног ентитета који се у литератури
именује као глобална, западна или чак неолиберална циви
лизација, морају бити сагледана у контексту комплексне
кризе, која може да се одреди као економска, политичка, без
бедносна, еколошка, тако и духовна, те криза аксиолошког
релативизма, културних вредности и моралног нихилизма.6
Према екстремном критичком наративу, „неолиберализам
своди уметност на новац и квари културу комерцијалним
спонзорством, а филантропске фондације, у бескрајној бор
би за хегемонију, заузимају место демократски одговорном
јавном сектору”.7
Промишљања о генези вредносног репозиционирања култу
ре у последњој историјској фази капитализма, враћају нас у
време када је у Америци почела да се догађа тзв. неолибе
рална реакција, а социјалдемократску Европу послератног
доба, првенствено Француску и Немачку, задесила против
речна збивања у политичком спектру. Наиме, одговарајући
на нафтни шок који је погодио Америку почетком седам
десетих година, Међународни монетарни фонд, Светска
трговинска организација и Светска банка, предузимају мере
усредсређене на оживљавање економије слободног тржи
шта у циљу максимизације профита: преношење производ
ње са скупих на јефтинa тржишта рада, приватизација јав
них служби и имовине и што већа дерегулација пословања.
Структурална прилагођавања захватила су и сектор културе,
најпре на плану нове међународне поделе рада у култури
и у области права интелектуалне својине. Што се Европе
тиче, после серије грађанских протеста крајем шездесетих
година прошлог века, социјалдемократске партије почињу
да иступају са ставом да политика не може да утиче на еко
номију и постепено имплементирају неолибералне поли
тике, подржавајући власт крупног капитала. Осамдесетих
година бунтовни левичари скрећу фокус са идеја радничке
солидарности и антикапитализма на нове наративе: интер
национализам, мањинска права, еколошки здраво друштво,
итд., и кроз тероризам урбане гериле дају одушка новом
анархизму.8 Данас су јасно видљиве последице овог обрта
у садржају политичког спектра: главна линија разграничења
више није подела на „леве” и „десне”, већ на системске и
6 Пипер, П. О улози националне академије у обликовању језичке и кул
турне политике, у: Култура основа државног и националног идентите
та, приредио Костић, А. (2017), Београд: САНУ, стр. 173.
7 McGuigan, J. нав. дело, стр. 5.
8 Lakićević, D. (2018) Portret političara u mladosti, Beograd: Arhipelag,
str. 148.
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антисистемске странке. У системским или странкама еста
блишмента се синкретички обједињава десница капитала,
дакле десница која се бави само либерализмом тржишта
и економијом, и левица – али не радничких и социјалних
права, него левица друштвених вредности, која се претежно
бави правима мањина, миграната, хомосексуалаца итд.9 Да
нашњи мејнстрим чини управо овај савез.  
На плану културе, наступила је комодификација, и у том ци
љу – апологија неестетског, конзумерског укуса. Неолибе
рална конепција уметности и културе усредсређена је на тзв.
креативни производ који се одређује као добро (или услуга)
које је резултат креативности и има економску вредност.10
Савремене културне политике су потиснуле хуманистичко
схватање културе. Масовна култура је томе допринела ства
рајући комерцијалне, популарне сурогате, како елитне (ви
соке) културе, тако и народне културне традиције. Премда
робни карактер културног производа није никаква новина,
ова његова димензија данас се потенцира као никада пре.
Индустрија културе стандардизује, хомогенизује и унифи
цира своје производе, намењене анонимним појединцима
припадајућим јединственој потрошачкој маси. Истовремено
се лукративним циљевима подређује културна аутономија
и сврховитост за извантржишну валоризацију. Вредносни
критеријуми су притом релативизовани до обесмишљено
сти у оквиру постмодернистичког дискурса, који прибавља
легитимацију ових процеса на академској и идеолошкој
равни. Културне политике обузете економским разлозима
добијају нови атрибут као економске културне политике.
Друштвени контекст ове промене који је познат као инфор
мационо друштво или друштво знања, последњих година се
именује и као културни капитализам, а нова идеолошка ре
торика описује и њему иманентне, нове друштвене слојеве
каква је тзв. креативна класа, препозната као професионал
но-менаџерска класа која укључује и уметничка занимања и
постаје не само нови већ и другачији конзумент културе.11

9 Јовановић, М. (2017) Дебата о председничким и парламентарним из
борима у Француској и Немачкој 2017, излагање 2. 11. 2017, Београд,
Институт за европске студије, https://www.youtube.com/watch?v=7qsO
DI_JyQo
10 Howkins, J. (2007) The Creative Economy – How People Make Money from
Ideas, London: Penguin, p. X
11 Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class – And How it’s Transfor
ming Work, Leis ure, Community and Everyday Life, Melbourne: Pluto,
pр. 68–74.
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Теоријски оквир и појмовна разграничења
Појам културе је комплексан и семантички разуђен, почев
од првобитне везаности за узгајање биљака и обраду поља
у реторици софиста, преко значењског трансфера на „обра
ђивање” и неговање духа и личности у беседама римског
филозофа Цицерона. У савременој употреби може се дифе
ренцирати уже и шире значење овог појма: (1) као елити
стичко схватање културе, које обухвата суму најквалитетни
јих дела духа и ума, и (2) култура виђена као целина свега
што човек ствара, односно артефаката као симболичких и
материјалних творевина.12 Још је сложенији покушај да раз
граничимо појмове културе и цивилизације, који се у лите
ратури појављују у широком спектру односа – у синоним
ном, опозитном и субординативном.13 Унескова дефиниција
под културом подразумева – осим уметности и литературе
– још и знање, веровања, морал, законе, системе вредности,
традицију, дакле комплексну целину обичаја и способности
које је човек стекао као члан заједнице. Овоме ваља додати и
Биднијеву (David Bidney) дефиницију, јер он у култури пре
познаје динамички процес а уједно и производ оплемењи
вања потенцијала људске природе, као и природне околине,
којим људи задовољавају особене психо-социјалне потре
бе.14 Смисао наведених одређења је у потенцирању једног
универзалног и диференцијалног својства људске врсте – да
твори симболе, чиме се човек самоостварује управо кроз
културу коју креира као свет артефаката, односно као једну
секундарну средину наспрам примарне, природне средине.
Читав свет симболичких форми које човек твори и комуни
цира, сматра се културом. Не упуштајући се у темељнију
дискусију, за потребе овог рада појам цивилизације ћемо
оставити по страни, и то схваћен у духу Хантингтонове (Sa
muel P. Huntington) диференцијације на „цивилизацију у јед
нини“ и „цивилизације у множини”15 – које тако видимо као
12 Иглтон, Т. (2017) Култура, Београд: Клио, стр. 12.
13 Према познатом тумачењу немачких романтичара, на културу се гледа
као на вишу сферу духовности, док jе епоха просветитељства славила
Французе као мисионаре цивилизације коју чини целина материјалних
творевина, од технике до уређене сфере друштвености и институција
политичког живота. Представници цикличних теорија културе бране
тезу да цивилизације представљају израз опадања културе у вештачко
стање или смрт након циклуса процвата.
14 Bidney, D. (1953) Theoretical Anthropology, New York: Columbia
University Press, р. 334.  
15 Овај аутор признаје целовитост једне универзалне светске цивилизаци
је, али, такође, признаје мноштвеност цивилизација које одређује као
појединачне културне ентитете. Huntington, S. P. (1996) Тhe Clash of Ci
vilizations and the Remarking of World Order, New York: Simon & Schuster.  
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најобухватније оквире културног груписања људи, односно
просторно-временске ентитете дугог трајања који дозво
љавају највиши могући ниво идентификације појединаца и
група.
За разумевање положаја културних добара на савременој
неолибералној сцени, потребно је подсетити се главних
аргумената теоријске расправе о два концепта културе – ху
манистичком и антрополошком. Према наративу хумани
стичког поимања културе, које је селективно, нормативно
и елитистичко, култура се састоји од свега онога најбољег
и највреднијег што је човечанство створило, од универзал
них вредности које дају узвишени смисао постојању човека
и треба да буду вечити узор. Следствено, ствараоци културе
су малобројни надарени појединци, а њена дела се обраћа
ју такође малобројној просвећеној заједници компетентних
реципијената. Срчани представници оваквог уверења Ме
тју Арнолд (Matthew Arnold, 1822–1888) и Рејмонд Ливис
(Frank Raymond Leav is, 1895–1978), на пример, противе се
препуштању културе нижим друштвеним слојевима, одно
сно необразованој маси чији ће укус довести до прекида
континуитета и „непоправљивог хаоса”, предајући културу
новој безвредној комерцијалној сврси.16 Ови критичари ма
сификације високе културе предлажу повратак аутентичним
вредностима и позивају на образовање нових генерација за
сновано на највишим узорима, како би се спречио „погубан
утицај комерцијалне културе коју необразована већина па
сивно конзумира”17. Њихов културни елитизам заснован на
критеријуму компетентности нужно не ускраћује друштво
за остварење циљева културне демократије. Они, наиме,
заговарају културни опоравак на начин да се оно „најбоље
што је мишљено и знано” учини доступним нижим слоје
вима друштва, које је потребно еманциповати и учинити
компетентном публиком. Овај правац културне политике би
се противио свођењу високе културе на ниво инфериорних
укуса кроз њену популаризацију и комерцијализацију.
Струји хуманистички оријентисаних интелектуалаца који су
заговарали чврсте каноне у уметности и култури успроти
вио се интелектуални антиел итизам, који је наступио са епо
хом постмодерног сензибилитета. Израстао на темељу по
литичког поклича да сви људи имају право на активно уче
шће у културном животу, антрополошки приступ одбацује
елитизам у култури и наслања се, како на романтичарску
16 Arnold, M. (1932) Culture and Anarchy, London: Cambidge Univer
sity Press, pр. 6, 70, 206–207; Leav is, F. R. (1930) Mass Civilization and
Minority Culture, Cambridge: Minority Press, pр. 17–30.
17 Arnold, M. нав. дело, стр. 106–107.
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традицију18, тако и на вредносни егалитаризам и релативи
зам19. Тумачећи културу као свеукупност активности и на
слеђа читавог друштва а не само његове квалификоване
елите, антрополошко становиште пропагира вредносну не
утралност сваке културе. Главни протагонисти оваквог при
ступа, чије се последице снажно огледају у актуелном моде
лу креативних индустрија, били су културни посленици и
предузетници у САД, почев од тридесетих година прошлог
века, а његову феноменолошку утемељеност образложили
су теоретичари студија културе.20
Коначно, тема рада обавезује на прецизно тумачење појма
културне демократије. Културна демократија је концептуал
ни оквир с дугом и не сасвим јасном историјом. У САД је
ова идеја у току прве две деценије прошлог века произашла
од прогресивних мислилаца (H. Kallen, W. E. B. DuBois), ко
ји су се залагали за културни плурализам у суочавању са
ксенофобичним насиљем и распрострањеним уверењима о
супериорности беле расе.21 У европским државама у перио
ду после Другог светског рата, структура друштва је проме
њена у виду нових радничких маса које су се прeливале са
периферија и које је требало интегрисати у национални кул
турни живот. Након чувене Малроове (Georges André Malra
ux) реоријентације француске културне политике у складу
са концептом демократизације културе (која се, према оце
ни Патрика Брунела (Patrick Brunel) одвијала „у атмосфери
утопије”), од 1981. године формулација „демократизација
културе” замењена је новом фразом – „културном демокра
тијом”, која је, према неким критичким мишљењима: „по
служила као теоријски алиби за лансирање спектакуларних
догађаја, наводно популарних, али често демагошких, који
18 Романтичари личност уметника виде као генија и демијурга, а у извор
ности и традицији народних култура сâмо биће народа – дух који храни
индивидуалну стваралачку имагинацију.
19 Šobe, F. i Marten, L. (2014) Međunarodni kulturni odnosi, Beograd: Сlio,
str. 23.
20 У основи теоријске оријентације студија културе јесте премиса да кул
турне чињенице добијају значења и вредности у оквиру одређене дис
курзивне и идеолошке праксе, која је начешће мотивисана парцијалним
интересима одређених друштвених група у једној конкретној друштве
ној и историјској ситуац
 ији. Поричући супстанцијалност „универзал
них истина”, студије културе настоје да их десакрализују, да релативи
зују апсолутне вредности и разобличе полуге друштвене моћи које се,
према овим теоретичарима, налазе у основи културних процеса. Đorđe
vić. J. Uvod, u: Studije kulture. Zbornik, drugo izdanje, priredila Đorđević. J.
(2012), Beograd: Službeni glasnik, str. 13–14, 16–19.
21 Adams, D. and Goldbard, A. (1995) Cultural Democracy: Introduction to
an Idea, Webster’s World of Cultural Democracy, 18. јул 2018, http://www.
wwcd.org/cd2.html
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су били погодни да увећају бројке о посећености, партици
пативности и створе илузије да је овај пут циљ испуњен.”22
Брунел сматра да је политика културне демократизације, за
коју се залагао Малро, била недовољна јер је занемарива
ла једино средство да успе, а то је културно образовање, и
закључује да кроз потоњи концепт културне демократије
култура, заправо, девалвирала.23
У домаћој литератури значајан допринос разграничавању
појмова демократизације културе и културне демократије
дао је Стеван Мајсторовић, који их дефинише као два су
протстављена општа концепта културне политике и даје
предност другом. Мајсторовић појам демократизације кул
туре сагледава као концепт који се залаже за усвајање и ши
рење постојећих културних вредности и остварења припа
дајућих традиционалној култури или тзв. вишој уметности,
коју креирају мањине, при чему држава субвенционисањем
и другим инструментима делује као њен заштник и промо
тер, а огромна већина реципијената њена дела пасивно по
дражава. Овој „култури угледања” он супротставља концепт
културне демократије, који подразумева тешњу међусобну
условљеност и „органску повезаност” културног развоја и
културних потреба са друштвеним догађајима: „Културна
демократија се не заузима само за усвајање културних вред
ности, него, пре свега, за развој услова у којима би се сло
бодно испољавале човекове свеколике способности и све
страно потврђивао његов људски и стваралачки смисао.”24
Док концепт демократизације културе примењује просве
титељски идеал подучавања и упућивања, према Мајсторо
вићу, полазиште културне демократије јесте идеја о осло
бођеном раду и схватање да „човек треба да овлада свим
условима свог живота и рада и постане ковач сопствене
судбине”.25 У овом раду се у основи прихвата Мајсторови
ћева идеја о различитом усмерењу циљева и пракси који се
предузимају у оквиру ова два концепта, међутим, изоставља
се њихова вредносна поларизација карактеристична за док
трину самоуправног социјализма. Из Мајсторовићевог кон
цепта културне демократије изузимамо онај елемент у којем
се културна демократија изједначава са тзв. самоуправном
социјалистичком демократијом, чиме се аутономија културе
заправо негира у корист именованог политичког програма.

22 Brunel, P. (2012) Democratization of Culture, Études 2012/5 (Vol. 416),
Paris: S. E. R., pр. VI–VII
23 Исто.
24 Majstorović, S. (1977) Kultura i demokratija, Beograd: Prosveta, str. 40.
25 Исто, стр. 39–40.
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У савременим теоријским приступима, појам културне де
мократије подразумева широку грађанску партиципатив
ност у културном стваралаштву, у којој се потенцира на
разноликости. Културна демократија означава плурализам,
партиципативност и равноправност свих заједница на уче
шће у културном животу и културној политици. Програмски
се оријентише у неколико праваца: на заштиту и промови
сање културне разноликости; подстицање активног учешћа
у културном животу заједнице и доношењу одлука које ути
чу на његов квалитет; обезбеђивање правичног приступа
културним ресурсима и наслеђу. Подразумева конкретне
активности за које се залаже широк спектар заинтересова
них агенаса: од међународних актера (какви су оличени у
Уједињеним нацијама и њиховим међународним споразу
мима) до локалних (група суседа који су заинтересовани за
неки локални пројекат).26 Право на културу је промовисано
као једно од фундаменталних људских права Повељом УН
о људским правима из 1948. године, а културна разноли
кост је у међународним документима потцртана као један
од кључних чинилаца одрживог развоја друштва27. Савре
мена парадигма културне политике принцип права свих на
културу реализује кроз инструменте којима се висока култу
ра чини доступнијом широкој јавности уз помоћ субвенци
онисања, јавних и приватних фондова и других средстава,
којима се, такође, подстиче партиципативност разноликих
друштвених група у стварању културе у складу са својим
особеним вредностима и традицијама.28 За спровођење кул
турне демократије у складу са принципима права на култу
ру и културне разноликости у последњој деценији прошлог
века у западним друштвима промовисана је политичка, фи
скална и културна децентрализација као један од кључних
инструмената, којима држава редукује свој утицај у секто
ру културе.29 Међутим, питање улоге, мере и оправданости
државног ангажмана у питањима културе још од античких
времена подстиче бурне расправе, чији ће један актуелни
пример бити илустрован у наредним поглављима овог ра
да. Савремене културне политике примењују методе евалу
ације којима је могуће релативно успешно утврдити степен

26 Adams, D. and Goldbard, A. нав. дело.
27 Унеско: Универзална декларација о културној разноликости, Париз 2.
11. 2001; Унеско: Конвенција о заштити и промовисању разноликости
културних израза, Париз 20. 10. 2005.
28 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет
Србије, Београд: ФДУ / Клио, стр. 85.
29 Ђукић, В. (2012) Држава и култура – студије савремене културне
политике, Београд: Факултет драмских уметности, стр. 85–87.
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демократичности и слободе културне партиципације у било
ком друштву.  

Креативне индустрије и тржиште
Ултимативни принципи идеологије неолибералног капи
тализма у култури су: приватна својина над средствима за
производњу и дифузију културних добара; слободно тржи
ште које ефикасно врши алокацију ресурса и, у вези с тим,
негативна перцепција регулаторних мера, које ограничавају
бизнис. Према овој доктрини, патернализам државе угрожа
ва економију културе и стога се инсистира на неутрално
сти државе, док централну улогу у артикулацији интереса
у овој осетљивој области преузимају културне индустрије.
Предисторија овог појма сеже у четрдесете године прошлог
века, када се у оквиру Франкфуртске школе развио критич
ки концепт „индустрије културе” и „индустрије свести”, са
изразитом негативном семантичком вредношћу ове синтаг
ме у делима неомарксистичких аналитичара масовне култу
ре Адорна (Theodor W. Adorno), Хоркхајмера (Max Horkhe
imer), Маркузеа (Herbert Marcuse) и других. Значење овог
термина се у току осамдесетих година трансформисало у
складу са иницијативама социјалдемократских влада које
су културу почеле да схватају као магични еликсир за еко
номски раст. Наиме, суочивши се са растом америчке инду
стрије забаве која је претила да угрози европску привреду,30
европске владе су почеле културу да третирају као сваку
велику индустрију и да је субвенционишу у циљу „ствара
ња богатства”. Област културе је тако малтене редукована
на културну индустрију и „инфицирана“ економским раз
лозима.31 Коначно, крајем прошлог века, нова „бaзворд”
(buzzword) капиталистичког дискурса постаје „креатив
ност”.32 У употребу улази термин креативне индустрије, ка
ко би се означило прожимање садржаја, пракси и естетика
културне индустрије и креативних уметности. Новим пој
мом истиче се вредност иновације у културној продукци
ји, а креативност се интерпретира као израз индивидуалних
талената, вештина и аспирација.  

30 Удео тржишта америчких филмова у европским заједницама порастао
је са 56 на 76 посто између 1985. и 1995. године. У 1987. години на ТВ
ББЦ, од укупно 709 приказаних филмова било чак 409 америчких. Šobe,
F. and Marten, L. нав. дело, стр. 203; Стојковић, Б. (1995) Културна по
литика европске интеграције: Европска унија и Савет Европе, Београд:
Институт за европске студије, стр. 51–53.
31 Ђукић, В. нав. дело, стр. 78.
32 Новоствoрени изрази: креативне индустрије, креативна класа, креатив
на економија..., припадају истом дискурсу.
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Два стратешка документа британске владе су кључна за
дефинисање овог појма:33 у првом, који је објавило Оде
љење за културу, медије и спорт 1998. године, креативним
индустријама обухваћен је широк спектар пракси изван
уметности, филма и телевизије, укључујући оглашавање и
израду софтвера, а у другом, из 2001. године, истакнут је
потенцијал креативних индустрија за увећање богатства
путем експлоатације интелектуалне својине. Пројектовани
су бенефити од тешњих економских односа креативних ин
дустрија са секторима туризма, угоститељства и спорта. На
овај начин практично је проширен репертоар културних ин
дустрија на продукцију видео-игара, циркуске уметности,
дизајн, оглашавање и маркетинг, позоришну пантомиму у
локалном пабу, и томе слично. Ове делатности су, по зајед
ничким својствима34, стављене у раван са материјалном и
нематеријалном културном баштином, музичким фестива
лима, филмском и телевизијском продукцијом.35 Већ у из
вештају коју је наручила лабуристичка влада и који је об
јављен 2007. године, саопштени су финансијски бенефити
од заокрета парадигме културне политике, од периода када
је она почела да се редукује на економију за време реформи
премијерке Маргарет Тачер (Margaret Thatcher). Креативне
индустрије су показале импресивну стопу раста и донеле
британској економији добит већу од доприноса било које
производне индустрије.36
Критички настројени аутори овај економски успех разоча
рано тумаче као капитулацију културе пред неолибералним
пројектом. Креативне индустрије су се показале кључним
чиниоцем за промену парадигме према тзв. креативној еко
номији и развоју нове класе потрошача. Такозвана експре
сивна вредност стављена је на пиједестал вредности, а њена
експлоатација и комерцијализација постала је врховно наче
ло у пословном моделу креативних индустрија. Како би се
зарадио новац, публици се нуди оно што она прижељкује и
33 Creative Industries Task Force (CITF) (1998) Creative Industries – Mapping
Document, London: Department for Culture, Media and Sport (DCMS); Mi
nisterial Creative Industries Mapping Group (CIMG) (2001) Creative Indu
stries – Mapping Document, London: Department for Culture, Media and
Sport (DCMS).
34 Све захтевају извесну креативност; симболичког су карактера; подразу
мевају интелектуално власништво које припада појединцу или групи.
35 Брадић, Н. (2017) Креативне индустрије и тржиште, у: Култура осно
ва државног и националног идентитета, приредио Костић, А. (2017),
Београд: САНУ, стр. 88.
36 Work Foundation (WF) (2007) Staying Ahead – The Economic Performance
of the UK’s Creative Industries, London: Work Foundation/DCMS. Изве
штај не наводи упоредне податке о фармацеутској и индустрији наору
жања. Према: McGuig an, J. нав. дело, стр. 145–146.
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што је мерљиво према квантификаторима какви су рејтинг и
број конзумената. Осим профитабилности, други вредносни
критеријуми нису релевантни за овај идеолошки концепт,
који замагљује границе и одбија било какву могућност за
хијерархијско степеновање између уметности и високе кул
туре, с једне стране, и масовно популарне културе и тргови
не, с друге – а тиме и између културног стваралаштва и кре
ативног рада уопште.
Упркос показатељима успешности, на којима се темељи
апологија неолибералне културне економије, постоји не
колико елементарних аргумента зашто је политика препу
штања вољи публике и хировима тржишта ризична, не само
за уметност и културу, него и за интелектуалну и духовну
баштину човечанства. (1) Креативна инвентивност и ори
гиналност не гарантују комерцијални успех. Естетски рево
луционарна дела, такође. Пракса показује да је непрофитни
сектор једини спреман да предузима истраживачке ризике.
(2) Доминацију у пољу креативности преузимају неестет
ски критеријуми културне производње. Будући да су ори
гинална уметничка дела ретка и скупа, оригиналност и из
врсност се смењује стандардизацијом и умножавањем тих
дела, како би се постигла јефтинија и доступнија роба. (4)
Развој естетског укуса и културних потреба публике је угро
жена лакоћом рецепције и конзумирања. (5) Етичка димен
зија меркантилизма у култури захтева преиспитивање: да ли
онда публика има стварну могућност избора на тржиштима
културе, или је та моћ заправо привидна. Не кривотвори ли
се право свих на културу таквим поретком у којем оно што
није конформистичко нема шансе да економски преживи?
Другим речима, да ли снаге тржишта које су потпуно осло
бођене од иницијативе јавног сектора имају капацитет да
гарантују културни плурализам и друге принципе културне
демократије у једном друштву?

Смисао борбе за културно изузеће
У току последњих 30-ак година, у францускoм приступу
културној политици учињени су напори на међународном
плану да се, у духу борбе за културну демократију, наци
оналне културе заштите од транснационалних тржишних
сила. Основни аргумент ове оријентације јесте аксиом да
културнa добра и производи представљају једну сасвим спе
цифичну врсту „робе” због своје двојне природе, која са
држи и материјалну (тржишну) и симболичку димензију,
при чему ова добра имају посебан значај у интерпретацији
националних идентитета.
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Као одговор на експанзију америчког софтвера и јапанског
хардвера, Европске заједнице су у току осамдесетих година
почеле да развијају стратегије усмерене на успостављање
јединственог унутрашњег аудиовизуелног тржишта. Како
би се превладала страна доминација, покренуто је неко
лико програма стандардизације властите хардверске (те
левизија високе резолуције) и софтверске (аудиовизуелне)
продукције, и прописане су обавезне квоте европских фил
мова на телевизијама земаља чланица Европске заједнице.37
У току последњег циклуса преговора у оквиру ГАТТ-а, по
знатог као Уругвајска рунда (1986–1994), вођена је оштра
дебата о трговини у култури, када се неколико европских
држава, са Француском на челу38, снажно заузело за наче
ло културног изузећа у оквиру споразума који је предвиђао
трговинску либерализацију сектора културе и медија на
глобалном нивоу. Представници идеје о културном изузећу
навели су низ аргумената о специфичној квалитативној ати
пичности културних добара и услуга у односу на робу оста
лих производних делатности, због чега могу бити изузети од
неких правила тржишта.39 Европска стратегија се заложила
за принцип државне заштите културног идентитета, путем
увозних квота и мера еквиваленције, како би се заштитиле
домаће индустрије.40 Тражњи европских представника про
тивили су се преговарачи из Сједињених Америчких Др
жава, тврдећи да би ограничења на промет било које врсте
робе преко граница националних држава представљала не
допуштене рестрикције и протекционизам. Док су САД тр
пеле снажне притиске лобија индустрије забаве који су, на
стојећи да избегну осетљиве идентитетске теме ово питање
држали у оквиру расправе о трговини а не о култури, и стога
потенцирали избор потрошача као неприкосновени крите
ријум, главни захтев заједничке акције Европских заједница

37 Стојковић, Б. нав. дело, стр. 9–10; Fiona, M. (1995) New drama over film
quota directive, European Voice, 5–11, Octobеr 1995, р. 5.
38 Ове европске захтеве подржавале су снажно Канада и Квебек. Године
1988. канадски преговарачи су успели да издејствују клаузулу о култур
ном изузећу у Споразуму о слободној трговини између Канаде и САД, а
пет година касније је таква ексклузивност укључена и у Споразум о сло
бодној трговини у Северној Америци (НАФТА). Према: Burri, М. Trade
versus Culture: The Policy of Cultural Exception and the WTO, in: The Pal
grave Handbook of European Media Policy, eds. Donders, K., Pauwels, C.
and Lois en, J. (2014), UK: Palgrave Macmillan, pp: 480–481.
39 Европски став, међутим, није био јединствен, јер се Велика Британија
успротивила увођењу квота са програмима европског порекла.  
40 Ове квоте биле су већ прописане у Посебним одредбама ГАТТ-а 1947.
године, међутим, оне су биле привремене услед опште ГАТТ-ове забра
не количинских ограничења на увоз.
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и Канаде био је да се искључе аудиовизуелне услуге из пра
вила која су договорена трговинским споразумима.41  
Епилог Уругвајске рунде означио је декларативну побе
ду европске позиције културног изузећа, коју је подржала
већина држава света. Када је 1993. године закључен Оп
шти споразум о трговинским услугама (ГАТС – General
Agreement on Trade in Services), премда није експлицитно
искључио ниједан сектор услуга, био је знатно флексибил
нији од ГАТТ-а у односу на националне политике и поједине
осетљиве секторе какви су културна добра и услуге.42 Када
је ГАТТ наследила Светска трговинска организација (СТО)
и ступила на дужност 1. јануар а 1995. године, она је сво
јим надлежностима обухватила нека питања која су раније
билa изузета из међународних трговинских уговора, попут
интелектуалне својине. Међутим, у пракси, стратегија кул
турног изузећа је само делимично постигла своје циљеве и
под сталним је притиском либерализације. Последња рунда
трговинских преговора, која је вођена у Дохи (2001–2006),
прошла је без успеха и без изгледа да ће у агенду укључити
област културе уколико буде обновљена. Стога је иницијати
ва за културно изузеће транспонована на терен Уједињених
нација, где је, у оквиру Унеска, подржана у Универзалној
декларацији о културној разноликости (2001) и Конвенцији
о заштити и промовисању разноликости културних израза
(2005). На овај начин је званичним документима УН про
мовисана препорука да се светске трговинске политике до
пуњавају културним политикама које промовишу и поштују
културну разноликост, чији је значај за људски род оцењен
као неопходан колико и биодиверзитет за природу.43 Једно
од основних начела културне демократије – културна разно
ликост у овим документима се интерпретира као богатство
различитих културних образаца и равноправних културних
група; предвиђа се интегративна заштита материјалне и не
материјалне културне баштине и њено укључивање, како у
савремени живот, тако и подстицање креативности и нових
културних вредности у којима ће живети будуће генерације,
чиме се стварају услови за одрживи развој глобалног дру
штва.44 Овако формулисано начело културне разноликости
посебно подвлачи да културна добра и услуге „не смеју да се
41 Burri, М. нав. дело, стр. 483.
42 Милутиновић, И. (2017) Медијска политика и пракса – Европа и Србија,
Београд: Институт за европске студије, стр. 76.
43 UNESCO (2001) Univerzalna deklaracija UNESCO o kulturnoj raznolikosti,
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/
declaration_cultural_diversity_hr.pdf,  чл. 1.
44 Šobe, F. and Marten, L. нав. дело, стр. 266.
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третирају као пука трговинска или потрошачка роба”,45 а ин
ститут културног изузећа се тумачи као легитимно средство
за остваривање циљева културне демократије.
Упркос чињеници што су се Француска, Квебек и Канада
заложиле за усвајање правног оквира којим ће се принцип
културне разноликости заштитити на нормативан начин, по
моделу заштите баштине,46 одредбе ових конвенција нису
постале правно обавезујуће, нити је међу свим чланица
ма Унеска формулисан јединствен став. Напротив, САД и
Израел нису ратификовали Конвенцију о заштити и про
мовисању разноликости културних израза. Ове две државе
су октобра 2017. године саопштиле одлуку о иступању из
чланства у овој организацији, након оптужби током прет
ходних година на рачун ове организације за политизацију и
неовлашћено нормирање.47

Уместо закључка:
о значају вредносног критеријума
Савремене демократије јесу далеко од пракси тоталитарних
идеологија које су не тако давно диктирале развој културе
прописујући пожељан садржај и естетске вредности. Али
у поседњих пар деценија нова идеологија – неолиберална
апологија финансијског прагматизма на тржишту уметно
сти и културе, спроводи њихову инструментализацију одно
сно меркантилизацију, заклањајући се иза циљева културне
демократије. У име „демократије” су релативизоване нор
мативне вредности, друштвени узори и потиснут је хума
нистички концепт културе. У име лажног антрополошког
оптимизма јавни простор је вулгаризован „креативним” ри
јалити производима, чији се банални садржаји намећу као
укус „обичног народа” и њихова тражња, док управо њихо
ве продукције у знатној мери утичу на формирање тог укуса
и истовремено продају своје скупоцене огласне минуте. Да
ли је наша култура овим постала демократскија?
У условима савременог капиталистичког конзумеризма,
популарна (масовна) култура одавно не представља онај
критички и субверзивни коректор друштвеног мејнстри
ма – како су њени феномени величани средином прошлог
45 Kivan, N. i Majnhof, U. H. Sagledavanje kulturne raznolikosti: diskursnoanalitički pristup, u: Transkulturna Evropa – kulturna politika u Evropi koja
se menja, priredile Majnhof, U. H. i Triandafilidu, A. (2008), Beograd: Clio,
str. 90.
46 Конвенција о заштити светске културне и природне баштине датира из
1972, а Конвенција о очувању духовне баштине из 2003. године.
47 Radojković, M., Stojković, B. i Vranješ, A. (2015) Međunarodno komunici
ranje u informacionom društvu, Beograd: RTS izdavaštvo / Clio, str. 101.
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века. Дошавши до заокрета парадигме, у окружењу које се
такође променило, масовна култура је исцрпела своје ресур
се за демократизацију друштва. Штавише, дискурс који се
темељи на порицању вредносних судова и могућности било
какве хијерархијске компарације представља чист културни
популизам у савременим демократијама. Одбацивати ква
литативне вредносне критеријуме и стално истицати само
квантитативне показатеље успешности који су условљени
наводно укусом широке публике – бројке и друге тржишне
индикаторе, какви су Нилсенови рејтинзи, зарада на благај
нама, тиражи, итд. – значи, заправо, ускраћивати јавност за
дискусију о вредностима кроз коју се на дијалошки, дели
беративан, полемички и консезуалан начин формира демо
кратско јавно мњење.48 Тржишни индикатори као регулато
ри културе – чак и уколико су тачни – не пружају никакав
доказ квалитета. Фокусираност тзв. креативне индустрије
на укус публике потискује не само значајна питања о квали
тету и аутономној естетској димензији културе, него и дру
ге нелукративне функције културе, као што су едукативна,
етичка, идентитетска и демократска.  
Кључно питање је да ли је заиста могуће искључити сва
ки вредносни критеријум из креативног поља, изузев про
фитног? Апологетски став тржишне оријентације каже да,
упркос економским принудама, роба се увек обраћа потро
шачу који је њен активан реципијент, односно креативно
биће које може да се одупре монополима и да врши избор
на тржишту. Међутим, да ли заиста просечан „потрошач”
има такве способности? Да ли је он просвећено биће? Да
ли поседује адекватно културно образовање? С друге стра
не, ко данас има легитимитет да интерпретира културне
вредности? Другим речима, чије компетенције посредују
између неког културног производа и неког његовог конзу
мента? Ово је раније био задатак критичара уметности, на
пример. Данас, пак, свако у блогосфери може да изнесе сво
ју импресију поводом неког производа културе. Међутим,
кључни проблем овог волунтаризма је чињеница да не може
бити једнако релевантна импресија сваког појединца пово
дом неког културног или уметничког дела. Зашто не може?
Сетимо се, на пример, макар елементарних поставки пој
ма културног капитала чији је аутор социолог Пјер Бурдије:
он доказује тезу о друштвеној условљености укуса. Дакле,
48 Мекгвиган наводи више аутора који заступају идеје противљења попу
лизму у култури: Шарлота Брандсон (Charlotte Brunsdon), Џон Мифам
(John Mepham), Грејем Мардок (Graham Murdock), Џеф Малган (Geoff 
Mulgan), Џудит Вилијамсон (Judith Williamson). McGuig an, J. (1992) Cul
tural populism, London / New York: Routledge, стр. 41, 57, 59, 81, 133–134,
159, 164.
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друштвене класе формирају своје укусе који се одражавају
кроз изборе потрошних и културних добара које врше, при
чему доминантне друштвене групе намећу своје укусе као
мејнстрим културу. Данас би то била напред поменута тзв.
креативна класа. Према мишљењу овог аутора, култура има
значајну улогу у легитимисању друштвене неједнакости.49
Афинитет према делима високе естетске вредности опреде
љиваће одређена естетска диспозиција. Способност за по
седовање ове диспозиције није универзална, већ варира у
зависности од низа фактора у оквиру наслеђеног или кроз
образовање стеченог културног капитала. Дакле, за естетску
процену неког дела потребно је знање. Један од могућих су
дова за процену естетске вредности неког дела, како нас учи
филозоф Емануел Кант, јесте безинтересно свиђање.50 Кате
горија допадања без интереса, по себи, превазилази, између
осталог, и новчану вредност.
Сложеност расправе о мерилима укуса представља францу
ски аутор Лик Фери кроз призму релевантних филозофских
промишљања, и питање формулише на следећи начин: „Ка
ко одржати апсолутну посебност укуса, а не подлећи фор
мулацији свако има свој укус, и тиме не уништити тежњу
универзалности без чега би и обичан разговор о естетици
изгубио свако значење?”51 Међутим, у савремено доба по
зивање на естетске судове као, уосталом, и на категоричке
императиве, звучи као архаичан приступ. Због чега је то
тако? Јер је криза квалитативног оцењивања и уоште кри
за знања инаугурисана као један од стубова филозофског
дискурса постмодерне. Стога се питања укуса и вредновања
држе подаље од академске евалуац
 ије. Естетика популарне
културе је нешто о чему се једноставно не расправља. Не
расправља се због тога што је постмодернистичка интелек
туална матрица дестабилизовала сваку идеју о целовитости
и универзалности значења и вредности, прогласивши кредо
„неповерења у метанарације”. Промовисано је становиште
49 Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critique of the Jugment of Taste,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
50 Кант из свог појма допадања без интереса изводи објашњење лепог:
„Како се то допадање не заснива на некој склоности субјекта (нити на
неком другом прикривеном интересу), већ се онај ко суди осећа потпуно
слободан у погледу допадања које посвећује неком предмету, то он није
у стању да пронађе као разлоге допадања икакве личне услове, за које
би се његов субјекат везао, те га мора посматрати као допадање које има
основ у ономе што он може претпоставити такође код другог субјек
та који суди; (...)”; Kant, I. (2004) Kritika moći suđenja, Beograd: Dereta,
str. 74, 79.
51 Фери, Л. (1994) Homo aestheticus. Откриће укуса у демократском добу,
Сремски Карловци / Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стоја
новића, стр. 87.
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да значења нису фиксирана већ су полисемична. Превла
дала је мода релативизма, парцијалности, индивидуали
зма. Ова доктрина може се ценити као смислена реакција
на тоталитарно искуство 20. века, која је еманципацијом
начела индивидуалности настојала да слаби догматичност
идеологија и апсолут колективизма. Међутим, њене консе
квенце изведене до крајности прете да оспоре аутохтоност и
идентитетску кохерентност саме индивидуе.
У оквиру овога наратива, културни производи и добра (чи
њенице или елементи у интерпретацији неких аутора) су
пренаглашено перципирани као документи чија су значења
условљена друштвеним контекстом у којем су настала или
пак чином декодирања тј. рецепције. На овом месту се отва
рају правци за дискусије. Најпре, био би неприхватљиво ре
дукционистички такав приступ који би подразумевао свође
ње једног дела културе или уметности на сплет интерпрета
ција о њему. Дело уметности и културе је увек симболичко
по својој структури и семантици, и није нетачно да оно жи
ви једном својом димензијом у оквиру произвољне рецеп
тивне интерпретативности, али такође, оно може бити тума
чено и са становишта иманентног значења, које дакле има
по себи, а које произлази из аутохтоне структуре његових
градивних елемената и уметничких поступака са естетском
вредношћу који га обликују.52 Притом онај ко просуђује о
естетској вредности дела свој суд мора да заснива на ком
петентности, да би тај суд био релевантан. Затим, приликом
процењивања једног дела, чије критеријуме примењујемо?
Селекција вредности мора да се врши на некој основи која
је кохерентна (било да су то естетске или друштвене вредно
сти). Коначно, будући да се садржај културе не налази само
у врхунским уметничким делима, ни културна добра у ши
рем смислу не би требало да буду изузета од процењивања.
Јер управо захваљујући вредносним критеријумима могуће
је дати предност делима врхунског квалитета која припадају
популарној култури (каква су многа филмска, телевизијска
и музичка остварења) у односу на прецењена осредња дела
формално припадајућа класичној уметности.  
Релативизовање вредносних критеријума у култури компа
тибилно је са произведеним парадоксом – да крајњи исход
омасовљења културе не значи истовремено и достизање
идеала културне демократије. Са масификацијом културе су
успостављени заправо сурогати, како високе културе, тако
и народних традиција, који једнако експлоатишу аутентич
не мотиве, обрађују их кроз естетски проблематичан апарат
52 Velek, R. i Voren, O. (1965) Teorija književnosti, Beograd: Nolit, str. 275.
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и дистрибуирају кроз машинерију масовних (сада и диги
талних) медија. Њихови производи су намењени маси по
трошача која најчешће нема ни компетенције да процењу
је вредност онога што јој се нуди, ни прилике да ужива у
скупљим и квалитетнијим производима. Највише вредности
културне баштине и савременог стваралаштва нису постале
доступне сваком. Већина људи, пре свега, не располаже фи
нансијским ресурсима довољним да учествује у „потрошњи
луксузне робе” у култури, већ претежно бивају препуштени
да се прилагођавају укусу који диктира унификовани избор
робе јефтине продукције.53 У таквој констелацији нарочи
то мањинске заједнице карактерише помањкање моћи да
постављају властите циљеве и да партиципирају у култури.
Култура је изворно подручје имагинативности и креативно
сти; она је такође и подручје демократије уколико су њена
добра доступна свима и уколико сваки појединац и заједни
ца имају услове да ослобађају своје стваралачке потенци
јале. Разуме се да порекло културе не треба да буде крите
ријум, како позитивне, тако ни негативне дискриминације.
Али култивисање укуса и естетска и изванестетска валори
зација би били важни чиниоци у ослобођеном току културе
изван стриктне или претежне профитне мотивације. Дакле,
културна политика треба да се избори да обезбеди сразмеру
између тржишно усмерених креативних индустрија и кул
туре чији је смисао у домашају различитих непрофитних
циљева, међу којима су и демократски.
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Abstract
The subject of this paper is the status of cultural assets in the
contemporary merchandise and service markets. The research starts
from the premise that the relationship between democracy and culture
nowadays cannot be considered beyond the value matrix of neoliberal
capitalism, which has a direct and decisive influence on the cultural
field. The conceptual apparatus has been precisely defined and different
theoretical perspectives, based on the narratives of humanistic and
anthropological approaches to culture, have been analysed. A neoliberal
paradigm on creative industries has been presented, with special
emphasis on the institute of cultural exclusion in trade agreements,
viewed from two opposing perspectives: the US and the WTO, on the
one hand, and the European approach to cultural policy, on the other.
The aim of the paper is to discuss, by a scientific methodology, the
relationship between normative principles of cultural democracy and
the practices of neoliberal markets. We conclude that cultural policy
should ensure a proportion between market-oriented creative industries
and various non-profit culture goals: aesthetic, ethical, educational,
identity and democratic.
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КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ И
ДОСТИГНУТИ СТЕПЕН
ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ
Сажетак: Овај рад се бави проучавањем фактора који су утицали
на однос између постојећег културног обрасца и нивоа развијено
сти демократије у Србији, и феномена који су кључни за појам
и функционисање демократије. Разумевање односа демократије и
културе може помоћи у доношењу одлука које би имале утицаја у
овој области. Демократија је реч коју често чујемо и употребља
вамо а да се при томе заборавља да демократија почива на раз
воју културе, тако да данас „de facto” демократија постоји само
формално и декларативно, јер без суштинског утицаја културе
нема ни демократије. У ери масовне потрошње и масовне комуни
кације, обележеној опадањем или нестанком великих идеја и идео
логија, десила се промена вредносне димензије културе. Култура је
предодређена променама које могу бити узроковане друштвеним
догађајима, иновацијама и другим утицајима у друштву. Основ
ни проблем недовољног развоја културе у Србији није технолошке
природе, то нису велике количине угљен-диоксида, глобално загре
вање, отпад, то су симптоми проблема. Проблем јесте у култури
и у начину размишљања.
Кључне речи: демократија, култура, институције, концепт
развоја

Осамнаест година након започињања демократских проме
на, Србија још увек нема развијено демократско друштво
нити развијене институције демократског система. Све то
протекло време, процесу консолидовања демократије сна
жно је био супростављен персонализован однос политичке
културе и нетолеранција.

132

ХАСИБА ХРУСТИЋ
Политички фактор је најзначајнији и има пресудну улогу та
ко да је conditio sine qua non за, не само несметано одвијање
свих друштвених реформи у циљу изградње демократског
друштва, већ и за њихово отпочињање. Ако је тај услов ис
пуњен могућа је трансформација система који се са дола
ском на власт демократских снага до данас није променио.
Са процесом транзиције, пад производње удружен са пора
стом незапослености, допринео је повећању сиромаштва и
социјалне неправде, а главни изазови постали су корупција,
криминал и неодг оварајућа улога државе.
Последњих деценија средства намењена за културу у буџе
ту Србије бележе катастрофално ниско учешће које је испод
нултог процента.1 У условима оскудних средстава за финан
сирање културе у буџету Србије, све компоненте и функције
културног живота су погођене: од инфраструктуре и функ
ционисања културних институтуција и неопходне опремље
ности до финансирања културних институција, од приступа
културним добрима и услугама до менталитета и понашања
у управљању у области културе, укључујући и рад оних у
креативној индустрији, едукативни потенцијал, културне
креац
 ије, људске ресурсе културног система и структуру
културних радника.2
У фокусу овог рада превсходно је утицај јавног, односно
државног  сектора на културу из разлога што је у друштву у
развоју какво је Србија, невладин, односно цивилни и при
ватни сектор који делује у области културе, типично мањи
и по обиму и по значају, тако да је њихов утицај на процес
доношења одлука и креирања културних политика занемар
љив. Узрок овом мањем утицају невладиног и приватног
сектора је у недостатку средстава за реализацију њихових
пројеката чије финансирање зависи од резултата након кон
курисања у Министарству културе и информисања. Ово
ме је неопходно додати и то да се организације цивилног
друштва у Србији најчешће баве визуелним уметностима, а
утицај на визуелну сцену имају оне које поседују изложбене
и галеријске просторе.

1 Видети: Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину, Службени
гласник Републике Србије, бр. 99/2016; Закон о буџету Републике Србије
за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије, бр. 103/2015; и др.  
2 Moldovean u, M. and Valeriu, I.F. (2011) The Impact of The Economic Crisis
on Culture, Review of 18 General Management (Volume 14. Issue 2. 2011),
pp. 15-35.
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Стање културе у транзицији –
из социјалистичке у тржишно
оријентисану привреду
Транзиција из социјалистичке у тржишно оријентисану
привреду у Србији је суштински почела 2001. године. На
кон демократских промена 2001. године започете реформе
су укључивале институционалну реформу, либерализацију
трговине и приватизацију, као и прилагођавање економске
политике тржишној привреди. Чињеница је да се у процес
транзиције ушло стихијски, без јасно утврђеног редоследа
реформи и динамике промена, без нове развојне филозо
фије и примерене стратегије развоја, која би била основа за
вођење конзистентне макроек ономске и развојне политике.
Недостатак јасних и општеприхваћених стратешких права
ца у остваривању развојног процеса био је тесно повезан са
неолибералним приступом.
У сиромашним друштвима, какво је Србија, однос према
демократији условљен је у великој мери уверењима грађа
на о развојним, економским учинцима политичког режима
на власти. Социјални консензус око концепта развоја ни
је био у сагласности са нивоом демократске конституције
друштва. Одсуство јасног и кохерентног концепта развоја
логично је довело до незадовољства функционисањем ин
ституција и неповерења грађана у државу. Ради се заправо о
томе да није дошло до трансформације политичког система
из партијске државе у државу владавине права. Србија се
налази у непромењеном продуженом стању у којем влада
јући политички картел поседује државу и расподељује на
ционални доходак по принципу политичке лојалности, кроз
систем деобе политичког плена. Без демонтирања партиј
ске државе, Србија ће и даље бити талац нестручности и
одсуства политичког морала.
Србија је услед спорости у реформама остварила ограничен
напредак у успостављању функционалне тржишне привре
де.3 Незапосленост, сиромаштво и низак животни стандард
су озбиљни економски, социјални и развојни проблеми са
којим се суочава Србија.4
3 Видети: Communication from the Commission to the European Parliam
 ent,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Commit
tee and the Committee of the Regions, Communication on EU Enlargement
Policy, European Commission, Brussels, 9. 11. 2016 COM(2016) 715 final
2016.
4 Исто; A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement
with the Western Balkans (6. 2. 2018 COM(2018) 65 final), Strasbourg, Eu
ropean Commission.
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Гломазан државни сектор са мноштвом државних органа,
кабинета, функција и функционера, фондова, агенција и ин
ститута представља се као неопходан. На тај начин се држа
ви даје улога која одговара приватним интересима поједина
ца, чиме се девалвира јавни интерес. Зато је нужно изврши
ти рационализацију броја и величине буџетских корисника
на начин да расположивост буџетских средстава одговара
реалним потребама.
Један од кључних узрока макроек ономске нестабилности је
нереформисан јавни сектор. Јавна предузећа највећим делом
још увек нису приватизована, како би се у ову област уве
ла слободна конкуренција која би донела ниже цене и бољу
услугу. Монополска предузећа много коштају сваког грађа
нина, кроз високе цене и лоше услуге, али и кроз високе по
резе финансирањем вишка запослених радника у тим пред
узећима. Уз то, јавна предузећа додатно су плен политичких
партија на власти што је један од узрока корупције.
На основу сагледавања критеријума фискалне конвергенци
је Србије према Европској унији (ЕУ), може се закључити
да Србија још увек није на том степену развоја да би могла
одолети конкурентским притисцима из ЕУ. Пре свега, ре
шавању проблема финансирања пензијског и здравственог
осигурања и постизању привредног раста у циљу повећања
запослености.
Реформе се спроводе споро, није постигнута владавина пра
ва нити постоји одлучност у борби против корупције, упр
кос најављеној борби против корупције.5 Непримењивање
уговора је и даље распрострањено услед дуготрајне про
цедуре у доношењу судских одлука и великог заостајања у
области правосуђа. Недостатак правне сигурности у погле
ду имовинских права имали су негативан утицај на повећа
ње пословања. Одлагања и непримена судских одлука и ко
рупција поткопавају поверење у правни систем и спречавају
инвестирање у већем обиму.
Борба са корупцијом је тешка али есенцијална и захтева
независну улогу суда, институције од поверења, и оспосо
бљено особље. Злоупотреба власти и овлашћења јавља се у
разним облицима. Најочигледнији пример је када одређене
политичке групе и појединци на власти делују у правцу да
обезбеде сопствени монопол, нелојалну конкуренцију, и de
facto спречавају предузимање суштинских промена система.
При томе, неке измене законодавне регулативе представљају
5 Видети: Commission Staff Working Document Economic Reform Program
me of Serbia (2017-2019) Commission Assessment (21. 4. 2017 SWD (2017)
142 final), Brussels, European Commission.

135

ХАСИБА ХРУСТИЋ
се као реформске, а суштински се задржава стари систем.
Свака критика о постигнутим резултатима, оцена или ми
шљење неистомишљеника оштро се напада јер владајуће
политичке партије имају контролу над медијима. Један од
главних изазова у Србији свакако је борба против корупције
и институционална реформа. Србија је на 77. месту на листи
земаља по мерењу корупције у 2017. години од укупно 180
земаља, што говори о изузетно великом обиму корупције у
српском друштву.6 Grosso modo, остварен је мали напредак у
борби против корупције, организованог криминала и прања
новца, који су и даље озбиљан проблем. Правоснажне пре
суде у случајевима корупције су ретке, број покренутих ис
трага и изречених пресуда у случајевима прања новца остао
је мали. Проблем криминализације и закаснеле транзиције
српског друштва је важна препрека модернизације.
Услед свих постојећих проблема и непромењеног политич
ког и друштвеног система у Србији видљив је недостатак
инвестиција у свим областима културног стваралаштва:
креац
 ији, продукцији, дистрибуцији, промоцији, тржишту
културе. Несумњиво је да је култура једна од најбитнијих
карактеристика људског деловања и друштва уопште. Ме
ђутим, у ери масовне потрошње, комуникације и културе,
обележеној нестанком великих идеја и идеологија, десио се
губитак вредносне димензије културе.7
Заправо, заборавља се да демократија почива на развоју кул
туре, тако да данас de facto демократија суштински постоји
само формално и декларативно, јер без суштинског утицаја
културе нема ни демократије.8 Задатак савремене културне
политике је да, пре свега, обезбеди финансијску подршку
институцијама као што су музеји, галерије, позоришта, и
др., да брине о уметности и о културној баштини.9 Не посто
ји културна стратегија нити приоритети културне политике.
За шта и против којих вредности у култури се расправља.
Уколико не постоји културна политика нити циљ а поготово

6 Corruption Perceptions Index 2017 (21 February 2018), Surveys, Berlin,
Transparency International, The Global Coalition against Corruption.
7 Миливојевић, Т. (2012) Култура и срећа, Култура, бр. 137, Београд,
Завод за проучавање културног развитка, стр. 5-10, 28-31.
8 Hrustić, H. (2014) Svetska ekonomska kriza i kultura, Kultura polisa, br. 14,
godina XI, Novi Sad, str. 336-351.
9 Видети: Trozbi, D. (2012) Ekonomika kulturne politike, Beograd, Clio;
Inkei, P. (2010) The effects of the economic crisis on culture, The Budapest
Observatory, Culture Watch Europe conference on 6-7 September 2010, Cul
ture and the Policies of Change, Brussels, EESC Head quarters, Council of
Europe.
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мере које би допринеле културнoм развоју, тај проблем се не
тиче само тренутног, већ и будућег стања.
Историјски и цивилизацијски, а не само географски, Срби
ја је европска земља и европско друштво. Такав њен хаби
тус не може се оспорити нити га треба посебно доказивати.
Окренутост Србије ка европским интеграцијама је природна
консеквенца да као слободна нација обнови и ревитализује
свој европски идентитет. Отуда је и тежња Србије да поста
не чланица ЕУ опредељење које је превасходно историјско,
а не само политички утемељено.10

Улога поверења у институције државе
Поверење грађана у институције државе изузетно је ва
жно у односу на разне области развоја. Поверење је осно
ва успешности реформи и кључна је детерминанта хуманог
и економског развоја једне државе. Теоријске и емпириј
ске анализе, нарочито у радовима Андреа Сапира (Andre
Sapír), Џона Хеливела (John Helliwell) и Роберта Патнама
(Robert Putnam), показују да висок ниво поверења грађана
у државне институције чини многе аспекте живота продук
тивнијим.11 Генерално говорећи, поверење би се могло де
финисати као поузданост грађана у државне институције.
Но, то није само субјективна перцепција, већ више од тога:
поверење се може сматрати кључним покретачем прогреса
у оквиру једног друштва. Често је удружено са концептом
социјалног капитала, тако да је неколико аутора фокусирало
поверење као важну детерминанту економског и друштве
ног развоја, а поготово као неодвојив елемент изучавања
социјалног капитала и благостања људи.12
Ниво поверења грађана у државне институције, односно ни
зак ниво корупције важан је показатељ социјалног капитала,
10 Hrustić, H. (2011) Uticaj Svetske finansijske krize na međunarodne odnose,
Pravo i društvo, Beograd, Službeni glasnik, br. 4/2011, str. 67-83.
11 Видети: Sapír, A. (9 September 2005) Globalisation and the Reform of Euro
pean Social Models, Background document for the presentation at ECOFIN
Informal Meeting in Manchester; Helliwell, J. F. and Putnam, R. (2004), The
social context of well-being, Phil Trans R. Soc Lon, B 359, рр. 1435-46.
12 Видети: Luhmann, N. (1979) Trust and Power, New York: John Wiley &
Sons; Gambetta, D. Can We Trust Trust?, in: Trust: Making and Breaking
Cooperative Relations, ed. Gambetta, D. (2000), Basil Blackwell, University
of Oxford; Putnam, D. R. (March, 1993) The Prosperous Community: Social
Capital and Public Life, The American Prospect, Vol. 4, No. 13, p. 35-42;
Fukuyama, F. (2000) Social Capital and Civil Society, IMF Working Papers
No. 74, March, IMF; Knack, S. and Keef er, P. (1997) Does Social Capital
Have a Pay off? A Cross-Country Investigation, The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 112, No. 4, p. 51-88, November, MIT Press; и: La Porta, R.,
Lopez-de-Silanes, F., Shleif era, А. and Vishny, R. (1996) Trust in large orga
nization, NBER Working Papers, No. 5864, NBER, Cambridge, MA.
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а висок ниво поверења сматра се фактором који јача економ
ски раст и социјално благостање. Без сумње, постоји коре
лација између поверења грађана и релевантних категорија
прогреса у друштву, попут економског раста, висине живот
ног стандарда грађана и кредибилитета власти. Поверење
је неопходно, јер побољшава социјалну и политичку интер
акцију. Патнам дефинише социјални капитал као каракте
ристику друштвеног живота, тако да омогућава учесници
ма да заједно делују ефикасније да би постигли заједничке
циљеве.13 На макро нивоу, поверење се explicite односи на
поузданост институција да ли су грађани задовољни или не
задовољни њиховим радом и ефектима текуће политике.14
Због ниског нивоа поверења грађана у државне институци
је, чак и да се одвија реформа политичког и привредног си
стема, она per se, у Србији не би много ни значила јер уз тај
систем несметано паралелно функционишу сива економија
и корупција.

Избор културног обрасца развоја
Досадашњи процес транзиције у Србији био је тесно по
везан са неолибералним приступом. Интересовање за де
финисање развојних стратегија оживело је тек последњих
година, али још увек не постоји сагласност о избору култур
ног обрасца развоја. Србија је још увек трусно, политички
нестабилно друштво изложено поделама и конфликтима.
Сваком могућем одговору на питање куда иде Србија, прет
ходи питање – где је сада, односно тестирање нивоа развоја
демократије, демократских актера, процеса и институци
ја у Србији, да ли се вишепартијска утакмица за позицију
власти одвија под унапред познатим и релативно равно
правним условима, да ли је опозиција „осуђена” на стално
губљење избора и изборне демократије. Недовољно разви
јена медијска регулатива и неравноправан приступ медији
ма су претпоставка фер избора. Основни смисао политичке
одговорности је да власт одговара на потребе и очекивања
грађана – гласача.

13 Са овом дефиницијом су се сагласили и други аутори попут Алесине
и Ла Фераре (2002). На пример, Патнам тврди да у Италији близу две
деценије успех власти зависи великим делом од повезаности грађана са
изабраним представницима власти. Видети: Putnam, D. R. (March 1993)
The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, The American
Prospect, Vol. 4, No. 13, p. 35-42.
14 Видети: Blind, P. K. (June 2007) Building Trust in Government in the
Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues, Paper pre
sented at the 7th Global Forum on Reinventing Government, Building Trust
in Government, Vienna.
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Ограничења у раду су присутна и у институцијама попут
омбудсмана, повереника за информације од јавног значаја
и антикорупцијским телима и агенцијама. Нетолеранција
и неспремност за дијалог, наизменично западање у стање
сталних регионалних конфликата могу се лечити само де
мократском грађанском политичком партиципацијом и кул
туром. Тиме, у недостатку демократије она није ни могла
да допринесе развоју културе, и обрнуто, јер у вредносном
систему друштва не постоји норма да се демократија жи
ви као облик свакодневног живота. Недостатак демократ
ске традиције је у корелацији са појединачним обрасцима
државне творевине, институционалним наслеђем ауторита
ризма, али свакако да у протеклом периоду није испољена
тежња да се успостави владавина права. Економске проме
не изведене либерализацијом покренуле су приватизацију и
продају државне имовине, након чега је уследила првобит
на акумулација тајкунског капитала уместо очекиване демо
кратизације, учврстиле су ауторитарну владавину у оквиру
јаких веза власти, бизниса и банака, удаљавајући се тиме од
грађана. Реална слика стања до сада је била да је економија
у служби владајућег режима и нових елита, што је најве
ћа препрека за модеран аспект цивилног друштва и развој
демократије и културе.
Стратешки приор итет Србије је да постане чланица ЕУ, као
најважнијој европској интеграцији. Потписивањем Спо
разума о стабилизацији и придруживању (ССП), у априлу
2008. године први пут је формализована институционална
сарадња са ЕУ и Србија учествује у процесу стабилизаци
је и придруживања. Важна обавеза коју је Србија преузела
потписивањем тог споразума јесте усклађивање прописа са
правним тековинама ЕУ (acquis communitair e), као и њи
хова доследна примена. 15 Усвајање оквира за преговоре са
Србијом о приступању ЕУ потврђено је од стране Савета ЕУ
2014. године и започињања нормализације односа Србије са
Косовом.
Наиме, почетак примене ССП од стране Србије корак је на
европском путу ка уређенијем и стабилнијем друштву, ко
јим је истовремено започео и процес извештавања од стране
15 Видети: Споразум о стабилизацији и придруживању, Службени лист
РС, Београд, бр. 83/2008. (The Stabilisation and Association Agreem
 ent
between the EU and Serbia – SAA). Споразум о стабилизацији и придру
живању ступио је на снагу 1. септембра 2013. године. Садржај Споразу
ма је типски за све земље које су га потписале, обухвата бројне области
– политички дијалог, политику сарадње, регионалну сарадњу, слободу
кретања људи, услуга и роба, усклађивање националног законодавства
са acquis communitaire, финансијску помоћ и сарадњу, и др. Саставни
делови Споразума су и одређени анекси и протоколи.
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ЕУ о испуњености услова за придруживање и о спровођењу
реформи неопходних за европску интеграцију. Прилагођа
вање Србије на путу ка ЕУ подразумева испуњавање усло
ва у погледу тржишне отворености, извозне оријентације
и других предвиђених стандарда које је утврдила ЕУ, како
економских (куповна моћ, стопа привредног раста, извоз у
ЕУ и увоз из ЕУ, стопа инфлације, стопа незапослености,
јавна потрошња, инвестиције и др.), тако и неек ономских
(политичка стабилност, демократизација, либерализација
и институционализација друштва, савремена инстутуцио
нална инфраструктурна изграђеност, безбедност, сигурност
страних улагања, поштовање еколошких стандарда, соци
јалних стандарда, ефикасност правног система, поштовање
људских права, и др.). Кључни изазови са којима се сусреће
Србија су владавина права, нарочито реформа правосуђа,
борба са корупцијом и борба са организованим кримина
лом, реформа јавне управе, независност кључних институ
ција, слобода медија, анти-дискриминационо законодавство
и заштита мањина.

Култура и тржиште
Задатак савремене културне политике је да, пре свега, обез
беди финансијску подршку институцијама као што су му
зеји, галерије, позоришта, и др., да брине о уметности и о
културној баштини с тим што је основни предуслов за успе
шно вођење културне политике постало подједнако важно
и познавање односа између економије и културних вредно
сти.16 Нарочито је у прошлом веку дошло до пораста инте
ресовања за креативне индустрије због њиховог утицаја на
економску динамичност, што је утицало и на другачију уло
гу културне политике.17
Култура је такође део тржишног механизма деловања, та
ко да је дошло до извесне релативизације и растегљивости
појма култура, поистовећење света културе са светом потро
шње. Grosso modo, тржишни механизам деловања инкорпо
риран у култури довео је до економског поимања вредности
у култури. Све чешће се могу чути мишљења да културне
институције морају бити финансијски самоодрживе, и да се
музеји, позоришта, уметничке галерије угасе ако не могу да
се финансирају од продаје улазница, у основи да би културу
као једну форму производње требало препустити тржишту.18
16 Trozbi, D. (2012) Ekonomika kulturne politikе, Beograd, Clio, str. 108-127
17 Hrustić, H. (2014) Svetska ekonomska kriza i kultura, Kultura polisa br. 14,
godina XI, Novi Sad, str. 336-351.
18 Nikolić, Č. V. Kulturni identitet i politička strategija, Književnost u doba kri
ze, u: Društvene krize i (srpska) književnost i kultura, priredili: Bošković, D. i
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Јосип Ратцингер (Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.) у књизи
Кршћанство и криза култура истиче сукоб цивилизација и
култура, и да се у Европи и уопште на Западу развила кул
тура која је радикална контрадикција не само хришћанству,
него уопште религијским традицијама човечанства.19 Сво
ђењем значења културе у тржишне оквире и маргинализа
цијом њене вредносне компоненте, потврђује се и криза и
очигледно је да постоји контраст између развоја културе и
цивилизације.20 У данашњем свету пораста разних екстре
мизама, варварстава, ратова, дивљања крупног капитала,
јаза између пауперизоване већине и неодг оворне мањине
ултрабогаташа, уништавања екосистема, заборавља се да
демократија почива на развоју културе. Зато није ни чудо
што су економска, социјална и културна права систематски
занемаривана, пре свега, јер се сматрало да она стварно не
могу ништа значајно понудити свету испуњеном великим
сиромаштвом и неједнакошћу.

О улози културе – проблем јесте у култури
Култура је предод
 ређена променама које могу да буду узро
коване друштвеним догађајима, иновацијама и другим ути
цајима. Историја показује да се с временом увек појављује
демократија и наше поимање друштва заправо представља
кретање напред према демократији која је крајњи друштве
ни циљ. У суштини, проблем јесте у култури. Зато мере које
држава предузима или би требало да предузима имају исто
ријски карактер, јер означавају пут ка будућности. Важно је
како ће култура са свим њеним вредносним утицајима пре
живети у овом прелазном  периоду и да ли ће култура имати
утицај у овим историјским трансформацијама ако се разуме
као развојна категорија.
Културни радници не би требало да буду посматрачи јер
имају одговорност. Као што су друштвени покрети ши
ром света прокламовали идеале солидарности, једнако
сти и демократије, удруживање у култури и интерактивна
партиципација је неопходна. Људи нису и не треба да буду
пасивни конзументи културе. 21
Anđelković, M. (2011), Kragujevac, Filološko-umetnički fakultet, str. 49-64.
19 Ratzinger, J. (2008) Kršćanstvo i kriza kultura, Biblioteka FIDES 38, Split:
Verbum, str. 220.
20 Velkley, R. (2002) The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization
in Rousseau and German Philosoph, Being after Rousseau: Philosophy and
Culture in Ques tion, The University of Chicago Press, рp. 11–30.
21 Асоцијација Марсел Иктер за културну демократију је у организацији
канцеларије Тачка културног контакта у Београду одржала 25. октобра
2012. године предавање на тему: „Улога културе у доба кризе”, виде
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Осим финансијских проблема са којима се сусрећу култур
не институције и организације у Србији, проблем постоји и
због лоше комуникативности њихових пројеката, а поготово
што ни писани ни електронски медији нису у довољној ме
ри укључени или нису заинтересовани да прате реализацију
тих пројеката. Та некомуникативност се огледа у недовољ
ном представљању пројеката, односно у лошој медијацији.
Важан  циљ сваког културног пројекта је свакако утицај на
једну средину, тако да недовољна комуникативност пројека
та није безначајан пропуст. Неретко се дешава да реализаци
ја пројеката остаје у уском кругу истомишљеника, поготово
када се ради о организацијама цивилног друштва, тако да на
овај начин реализовани пројекти губе свој смисао.
Затим, проблеми постоје и у целовитости сагледавања зна
чаја културног наслеђа које захтева не само стално одржава
ње, већ и њихову идентификацију, независно од власништва
над њима, као израз непрекидно еволуирајућих вредности,
знања и традиција. Посебно нематеријално културно насле
ђе које је амблем духовне културе, попут очувања матерњег
језика српске мањине која живи у иностранству, затим очу
вања традиционалних игара и музике, до обичаја и старих
вештина и заната, изискује предузимање мера за унапређе
ње образовања и спровођење обуке истраживача за побољ
шање квалитета знања из ове области, што би требало да бу
де обавеза универзитета и других образовних институција и
научно-истраживачких института.

Увођење пореза на шунд
У условима оскудних средстава за финансирање културе у
буџету Србије, чују се и предлози који позивају на увођење
пореза на шунд, сличног оном какав је постојао у бившој
Југославији (СФРЈ – Социјалистичка Федеративна Републи
ка Југославија).22 Увођење пореза на шунд, којим би се опо
резивали разни риалити шоу програми, турбо фолк музика,
таблоиди, односно „жута штампа”, телевизијске риалити
информативне емисије и програми, умногоме би помогло
ако би се та средства усмерила у финансирање културе.23
ти: Милојевић М. (29. октобра 2012) О улози културе и могућностима
превазилажења кризе, Центар за истраживање креативне економије,
Internet: http://www.madmarx.rs/2012-10-29/O-ulozi-kulture-i-mogucnosti
ma-prevazilazenja-krize
22 Hrustić, H. (2017) Dodatni izvor poreskih prihoda, Pravni život, časopis za
pravnu teoriju i praksu, Tematski broj: Pravedno pravo i stvarnost, LXVI br.
11/2017, Tom III, Udruženje pravnika Srbije, str. 21-31.
23 Ово мишљење заступа и проф. др Миливоје Павловић, декан Факул
тета за културу и медије, проф. др Зоран Јевтовић и проф. др Дивна
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Од наплате пореза на шунд могло би се ефикасније финан
сирати очување културног наслеђа, које је због недостатка
средстава деценијама у опасности, али и финансирање дела
савремене уметности. На институцијама државе је, како је
нагласио директор Културног центра Новог Сада, Бојан Па
најотовић: „ванредно важан задатак да на месту узора мла
дих нараштаја не буду старлете и кич, већ врхунски научни
ци, уметници, спортисти. Здрав културно-медијски садржај
на којем одрастају млади, представља основне претпоставке
за друштвени напредак.”24
У ситуац
 ији смо да у Србији владају повољни услови за
шунд. Тиме се снижавају културни стандарди а подстиче
дух осредњости. Уметничке форме које су посебно угро
жене у Србији су музика, књижевност, новинарство и ТВ
програми.
Демократско друштво не треба да забрањује шунд дела,
али би требало да пропише јасна правила кроз одговарајућу
пореску политику. Додатни извори пореских прихода кроз
опорезивање шунда омогућили би држави да боље плани
ра дугорочни културни развој. За Србију је од непроцењиве
важности да обезбеди довољна средства за развој културе
и сачува дела своје културе. Опорезовање није цензура, ни
шта се не забрањује, већ друштво одређује приоритете, и
преко пореске политике шаље јасну поруку до чега му је
стало, шта је у јавном интересу, а шта није.
Једини начин борбе против шунда и кича јесте непреста
но јачање културних институција и догађања – позоришта,
музеја, уметничких галерија, те позоришних, филмских и
музичких фестивала – пружање финансијске подршке и по
цену неисплативости. Системска подршка  је потребна да би
култура била  доступна потенцијалним конзументима.
У Србији је Законом о порезу на додату вредност пропи
сана нижа стопа пореза на додату вредност од 10% на про
мет монографских и серијских публикација, услуга које се
Вуксановић. Извор: Аноним, (10. јул 2013) Како опорезовати кич?
Вечерње новости.
24 Директор Културног центра Новог Сада Бојан Панајотовић у писму јав
ности од надлежних тражи да драстично опорезују шунд, кич и друге
штетне медијске садржаје. Извор: Аноним, (24. јул 2015) Опорезивати
кич и шунд, Тањуг; Аналитичар медија Драгољуб Вуковић сматра да би
опорезивањем шунда и кича била дестимулисана медијска пракса која
подилази рђавим људским инстинктима, Вуковић се залаже да се свака
врста шунда и кича у медијима опорезује, било да су у питању новине
или неки други масовни медији. Видети: Vuković, D. O mogućnosti opo
rezivanja kića i-šunda, 23. 11. 2014. http://www.vijesti.me/.../oprecna-mi
sljenja-o-mogucnosti-oporezivanja-kica-i-sunda
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наплаћују путем улазница за биоскопске и позоришне пред
ставе, сајмове, циркусе, забавне паркове, концерте (музичке
догађаје), изложбе, спортске догађаје, музеје и галерије, бо
таничке баште и зоолошке вртове.25 Уз то би требало поме
нути да је промет књиге у Луксембургу опорезован по сто
пи од 3% у Италији и Шпанији 4%, у Мађарској, Пољској,
Румунији, Хрватској, на Малти и на Кипру 5%, у Грчкој,
Холандији, Португалији и Шведској 6%, Немачкој 7%, а у
Ирској и Великој Британији пореском стопом од 0%.26

Закључак
Summa summarum, мере за обнављање економског раста су
есенцијалне, пошто јесу одговор на питање шта је заправо
будући циљ развоја, да ли су то циљеви економског благо
стања људи, запосленост, заштита животне средине и по
бољшање образовне структуре и нивоа културе становни
штва у сусрету са новим технолошким изазовима. Само уз
структурне реформе које воде ка привредном расту и проме
ни постојећег система у Србији могуће је остварити инве
стирање у истраживања, предузетништво, инфраструктуру
и енергетику, побољшати ниво образовања и културе.
Државни утицај на привреду остао је велики услед непро
мењеног политичког система и спорости у спровођењу ре
форми. Пословно окружење угрожено је правном несигур
ношћу, односно непостојањем владавине права. Недоста
так конкуренције и неразвијеност инфраструктуре су уско
грло за јачање економских потенцијала. Зато је неопходно
побољшање инвестиционе климе уз одлучно спровођење
реформи што би имало вишеструки позитиван ефекат на
јачање конкурентности.
Нова економска карта света показује диференциране потен
цијале раста и могућности за одржив ниво културе. С једне
стране, људи су међусобно све ближи у простору и времену,
а, с друге, све више удаљени са даљим растом неједнакости.
Излаз из овог зачараног круга представља само оператив
на стратегија реформи ослоњена на демократске промене и
развој културе.
У будућем економском развоју конкурентску предност in
corpore одређиваће првенствено знање, технолошки на
предак и развој културе. Неприлагођене земље у условима
25 Закон о порезу на додату вредност, Службени гласник РС, бр. 84/2004,
86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 68/2014, 142/2014,
5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016 и 7/2017.
26 VAT rates applied in the Member States of the European Union (January
2018), Strasbourg, European Commission.
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глобализације ће бити оне које развојно и културолошки за
остају, које немају стратегију развоја и социјалну кохезију,
дакле, оне које недовољно улажу у образовање и културу и
имају високу стопу незапослених, поготово младих.
Обим интервенције у области културе под утицајем је поли
тичког фактора, а свака земља кроз планове развоја иденти
фикује сегменте које штити. Какве успехе или неуспехе ће
имати Србија у наредним деценијама зависи и од садржи
не планова развоја и односа према култури. Развој културе
означава пут савременог светског друштвеног система. Зато
је за Србију од непроцењиве важности да обезбеди довољна
средства за развој културе и сачува дела своје културе.
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CULTURAL PATTERN AND THE REACHED DEGREE OF
DEMOCRACY IN SERBIA
Abstract
This paper deals with some important determining factors of
influence in culture and the reached degree of democracy in Serbia.
Understanding of the relationship between culture and democracy will
assist in the fashioning of decisions that affects these areas. Democracy
is a word we often hear and exploit, forgetting that democracy relies
on the development of culture, so that, today, democracy indeed exists
only formally and declaratively, as there can be no democracy without
essential influence of culture. The basic problem of the underdeveloped
culture in Serbia is not technological in nature:  large quantity of carbon
dioxide, global heating or waste materials are only the symptoms.
The problem lies in the culture itself and in our mind mode.  Efforts
for the restoration of economic growth are essential, since they are
replies to the questions like: what are really the future development
targets; whether these are the goals of economic welfare, employment,
environment protection and improvement of educational structure; and
whether the cultural level in population is meeting new technological
challenges. Investment in research, infrastructure and energetics,
education and culture, would have multiple positive effect on the
strengthening of competitiveness.  The findings of this paper support
the calls for a comprehensive reform, if we consider the fact that the
market mechanisms operate in culture, that relativism is becoming the
idea of culture, and that culture is identified with consumption, with an
economic standpoint of value in culture. Maladjusted countries, under
globalization conditions, would be the ones to fall behind evolutionally,
technologically and culturally speaking, or the ones that do not have a
development strategy and a social cohesion strategy, and particularly
fail to sufficiently invest in education and culture. In the future, a
competitive advantage will lie in development, knowledge, culture and
technological progress. Societies must define their priorities and must
relay a clear message what is important and what is not, what represents
public interest, and what does not.
Key words: democracy, culture, institution, development concept
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ИНИЦИЈАТИВЕ ЛОКАЛНОГ
ПЛАНИРАЊА У КУЛТУРИ У
СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ
ТРАНЗИЦИЈЕ (2000–2018)
Сажетак: На путу развоја демократије у Србији после 2000. го
дине стратешко планирање представља кључни инструмент за
преобликовање културне политике. Засновано на методу сусрет
ног планирања примењивано је у самоуп равном систему некада
шње СФРЈ, да би се с почетком транзиције уводило као потпуна
новина. Зато се примена дугорочног планирања може сагледати
као нови-стари изазов за све нивое управљања у Србији. У раду се
даје преглед иницијатива локалног планирања у култури у перио
ду 2000–2018. године, анализира нормативни контекст за његову
примену и указује на важност успостављања вертикалне и хори
зонталне сарадње у планирању културног развоја. Десет година
од почетка транзиције на снази је био Закон о делатностима од
општег интереса у области културе (1992) који је био у колизији
с повећањем аутономије локалних власти и процесима демокра
тизације и децентрализације у Србији после 2000. године. Ова не
компатибилност као и изостанак националне стратегије развоја
културе одразила се и на (не)заступљеност стратешких планова
у култури на локалном нивоу.
Кључне речи: стратешко планирање, културна политика,
локална самоуправа, Србија, демократска транзиција
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Увод
Процеси децентрализације у 90-тим годинама 20. века по
стали су норма у развијеним државама. Принцип супси
дијарности (principle of subsidiarity), на коме се децентра
лизација заснива1, даје важну улогу локалној самоуправи.
Претпоставка је да нижи нивои власти могу остварити чвр
шћу везу са грађанима од централног нивоа власти, што
доприноси ефикасном и ефективном управљању.
Планирање у култури (енгл. cultural planning) се види као
инструмент уз помоћ кога култура и уметност могу да дају
свој допринос социо-економском развоју локалних среди
на, адекватном коришћењу локалних ресурса, а тиме и ве
ћој повољности за живот у њима. У развијеним државама
се у 90-тим годинама 20. века интензивира интересовање за
планирање у култури на локалном нивоу. Иако није нужно
законска обавеза, његова примена представља пожељност
коју на различите начине подстичу централни/виши нивои
власти. Аустралијски савет (Australian Council) је иницирао
постављање теме планирања у култури на јавну агенду, да
би потом, држава заједно са локалним властима преузела
одговорност за иницирање стратешког планирања у култу
ри и праћење имплементације планова2. У циљу „модерни
зације“ локалних управа, у Великој Британији је Одељење
за културу, медије и спорт (Department of Culture, Media, and
Sport – DCMS) 1999. године препоручило донoшење култур
них стратегија локалним властима и обезбедило им водич за
израду локалних културних стратегија „Стварање могућно
сти” (Creating Opportunities – Guidance for Local Authorities
in England on Local Cultural Strategies, 2000). Ове препоруке
су подстакле локалне власти да усвоје планове стратешког
развоја услуга у култури.3
У заговарању значаја културе и планирања у култури током
90-их година 20. века значајан допринос дале су и асоција
ције локалних власти, попут Асоцијације градова Тасманије
(Municipal Association of Tasmania) и Асоцијације локалних
управа Јужне Аустралије (Local Government Association of

1 Овај принцип је најпре промовисала Европска повеља о локалној само
управи (1985) у ставу 3 члана 4.
2 Stevenson, D. (2005) Cultural Planning in Australia: Texts and Contexts, The
Journal of Arts Management, Law, and Society Vol. 35, No. 1, pp. 40.
3 Усвајање стратегија постала је део оквира евалуац
 ије учинка (енгл.
performance review) локалних власти. Видети: Gilmore, A. (2004) Local
Cultural Strategies, A Strategic Review Cultural Trends Vol. 13 (3), No. 51,
September 2004, pp. 3-32.
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South Australia).4 После 2000. године на том пољу је актив
на Мрежа за културни развој (Cultural Development Network)
и од 2013. године Национални форум за културу локалних
власти (National Local Government Cultural Forum). Мрежа
за културни развој је за представнике локалних самоупра
ва креирала водич „Оквир за планирање културног развоја”
(The Framework for Cultural Development Planning) намењен
професионалцима из локалних самоуправа широм Аустра
лије, а истовремено ради и на едукацији локалних власти
за локално културно планирање. Посебан допринос у ме
ђународним оквирима пружила је асоцијација Уједињени
градови и локалне управе (United Cities and Local Govern
ments – UCLG) усвајањем Агенде 21 за културу. Овај доку
мент култури даје централну улогу приликом планирања и
у развоју локалних заједница уопште. Креирање локалних
културних стратегија један је од четири основна алата (енгл.
tools) Агенде 21 за културу. У складу с тим локалним вла
стима се препоручује адекватан модел за управљање култу
ром и подстиче их да израде нацрте сопствене агенде 21 за
културу.
Управо је постојање кључних докумената јавних политика и
развојног планирања на локалном нивоу према Индексу до
бре управе индикатор одговорног управљања развојем сваке
локалне заједнице.5

Теоријски контекст
Јавне практичне политике треба да одговоре на реалне по
требе или проблеме који постоје у одређеној заједници, да
буду оријентисане ка циљевима и да се реализују путем ни
за повезаних активности, због чега се о свакој јавној прак
тичној политици размишља у терминима „приступ” или
„стратегија”.6 Потребно је имати у виду да се јавна прак
тична политика тиче избора разлога за (не)предузимање

4 Управо под утицајем ових иницијатива, Аустралијски савет је 90-их го
дина 20. века формирао формално стратешко партнерство са Асоција
цијом аустралијских локалних власти и округа (Australian Local Govern
ment and Shires Association) с намером да се културно планирање уведе
свуда и да се развије оквир за дефинисање његових основних принципа
и приоритета. Stevenson, D. нав. дело, стр. 39.
5 Indeks dobre uprave na lokalnom nivou, SKGO, http://www.skgo.org/stora
ge/app/uploads/public/152/507/732/1525077323_Brosura.pdf. Приступље
но 01. 08. 2018.
6 Jang, О. i Kvin, L. (2002) Pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu
politiku: Vodič za savetnike za praktičnu politku u zemljama Srednje i Istočne
Evrope, Beograd: Beogradska otvorena škola, str. 6.
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акције/а, избора инструмената, и начина на који ће се одго
ворити на исходе направљених избора.7
Концепт Територијално концептуализоване културне поли
тике (Territory driven cultural policy) подразумева да програ
ми и активности буду равномерно успостављени на целој
територији државе и за све грађане који на њој живе. Овај
концепт наглашава територију и грађанство, приликом пла
нирања користи се чињеницама и постојећим истражива
њима, заснива на анализи ситуац
 ије и потребама грађана,
негује инклузиван приступ, признаје различите културне
моделе (друштвени, генерацијски, елитистички, популарни
и традиционални) и право приступа култури водећи рачуна
о квалитету живота грађана.8 Може се односити на разли
чите административно уређене територије, попут држава,
региона, покрајина, градова и општина.9
Један од кључних инструмената културне политике јесте
планирање развоја10, односно стратешко планирање11. По
природи деловања припада групи нормативно-организаци
оних, а по смеру, подстицајних, демократских инструме
ната културне политике.12 Коришћење инструмената захте
ва менаџерска знања, вештине и способности13, с обзиром
на то да је менаџменту и културној политици управљање
заједнички именитељ14.
У теор ији менаџмента, неизоставан део сваког процеса
управљања јесте планирање. Оно се, у најкраћем, дефини
ше као одлучивање о томе шта ће бити урађено15 у одређе
ном року (краткорочно, средњoрочно, дугорочно). Погото
во се истиче значај дугорочног планирања. У стратешком
менаџменту, као посебној врсти дугорочног планирања,
7 Kangas, A. and Vestheim, G. (2010) Institutionalism, cultural institutions
and cultural policy in the Nordic Countries, The Nordic Journal of Cultural
Policy vol. 13:2, pp. 275.
8 Dragićević-Šešić, M. Shared Policies: The Future of Cultural Development.
New Models of Partnership Between the Public, Private and Civil sectors, in:
Dynamics of Communication: New Ways and New Actors, еd. Cvjetičanin, B.
(2006), Zagreb: Institute for International Relations, p. 104.
9 Ђукић, В. (2012) Држава и култура: студије савремене културне поли
тике, Београд: Факултет драмских уметности – Институт за позориште,
филм, радио и телевизију, стр. 64.
10 Dragićević-Šešić, M. i Stojković, B. (2007) Kultura, menadžment, anima
cija, marketing, Beograd: Clio, str. 48.
11 Ђукић, В. нав. дело, стр. 18.
12 Dragićević-Šešić, M. i Stojković, B. нав. дело, стр. 48.
13 Ђукић, В. нав, дело, стр. 171.
14 Исто, стр. 43.
15 Berns, DŽ. V. (2009) Menadžment i umetnost, Beograd: Clio, str. 35.
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дефинисање циљева и стратегија за њихово остваривање
јесу кључни. Стратешки менаџмент представља „процес
пројектовања жељене будућности и идентификовање начи
на да се жељено стање достигне”.16 За то је неопходно по
ставити циљеве који усмеравају планове и одлуке, а потом
помажу да се напредак процени.17 Пројектовање будућности
подразумева израду стратешких планова, њихову реализа
цију и евалуац
 ију која се врши на почетку и на крају сваког
стратешког циклуса. На почетку се процењује ситуац
 ија на
основу које се планира, а на крају се процењује успешност
реализације плана, али и ефикасности и ефективности кул
турне политике. Сваки наредни циклус планирања заснован
је на резултатима евалуац
 ије претходног, који обезбеђује
чињенице, тако да евалуац
 ија стратешком планирању да
је својство спиралног процеса.18 Другим речима, резултати
истраживања постају једна од кључних улазних величина
за наредни циклус стратешког планирања чиме се култур
на политика чињенично утемељује. Применом стратешког
плана одлучивање се ослобођа произвољности и омогућава
да буде доследно.
Могућност укључивања најширих слојева становништва,
као корисника практичне политике, у различите фазе про
цеса стратешког планирања, чини стратешко планирање де
мократским инструментом културне политике. Партиципа
тиван приступ као колективан приступ решавању проблема
даје услугама и свакој јавној практичној политици легитим
ност управо због узимања у обзир мишљења њихових ко
рисника („чији се глас често не чује, или чије се мишљење
ретко тражи”), чиме се у одлучивање уносе перспективе и
приоритети различитих људи.19 Због тога је и извесније да
ће свака практична политика бити успешнија у пракси.
У некадашњој СФРЈ постојао је систем планирања дугороч
ног друштвеног развоја, уведен 1974. године. Заснован на
методу „сусретног планирања” примењиван је по вертикал
ном и хоризонталном принципу да би се планови (кратко
рочни, средњорочни и дугорочни) „одозго” сусрели са пла
новима „одоздо” ради усклађивања интереса како на истом
нивоу управљања, а различитог типа, тако и на различитим
16 Jovanović, P. (2007) Strategijski menadžment, Beograd: Visoka škola za
projektni menadžment, str. 14.
17 Stoner, A. F. Dž., Friman, E. R. i Gilbert, R. D. Jr. (2002) Menadžment,
Beograd: Želnid, str. 240.
18 Dragićević-Šešić, M. i Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u tur
bulentnim okolnostima, Beograd: Clio, str. 169.
19 Baltina, L. i Merolla, A (2014) Priručnik za participativno odlučivanje,
Zagreb: Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, str. 4.
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нивоима управљања (општина, покрајине, републике).20
Овај систем је давао право радним људима да одлучују у
оквиру самоуправних интересних заједница (СИЗ-ова).
СИЗ-ове у култури су чинила већа давалаца (запослени у
установама културе и културно-просветним заједницама) и
већа корисника услуга (публика, радни људи). Организаци
ја СИЗ-ова заснована на начелу делегатског представљања21
кореспондира савременом принципу партиципативности, а
њихова овлашћења да утврђују културну политику на раз
личитим нивоима управљања и надлежности у свим фазама
управљања22 децентрализацији у одлучивању. Одлучивању
у СИЗ-овима претходи испитивање потреба, усклађивање
интереса, усаглашавање захтева са могућностима.23 Према
Мајсторовићу, управо је најважнија фаза у раду СИЗ-ова
припрема планова која представља „широко самоуправно
договарање и усаглашавање”.24 Удруживањем и повезива
њем СИЗ-ова „омогућава се остваривање најнепосреднијих
интереса и задовољавање културних потреба оних који за
једницу оснивају, као и остваривање јединствене културне
политике и културног развоја”.25

***
У државама које су се нашле у ситуац
 ији транзиције од
социјалистичких ка демократски уређеним државама по
ставила су се бројна питања везана за начине на које ће се
транзиција спровести. Једно од њих тицало се улоге култур
не политике у овом процесу, у којој мери и помоћу којих
инструмената је транзицију могуће извести, што је захте
вало развијање стратешке визије и редефинисање постоје
ћих вредности.26 Као велика друштвена промена, транзици
ја подразумева најразличитије промене, између осталог, у

20 Đukić-Dojčinović, V. (2003) Tranzicione kulturne politike – konfuzije i
dileme, Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 36.
21 Majstorović, S. (1978) Kultura i demokratija, Beograd: Prosveta, str. 180.
22 Почевши од планирања и доношења програма развоја културе до из
раде финансијских планова, имплементације, расподеле финансијских
средстава, оснивања институција културе, до мониторинга и евалуац
 ије.
Đukić-Dojčinović, V. нав. дело, стр. 35.
23 Majstorović, S, нав. дело, стр. 185.
24 Истo, стр. 187.
25 Ivanišević, M. (1991) Nevolje kulture: Društveno-ekonomski položaj kulture
u Jugoslaviji, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 8-9.
26 Şuteu, C. Cultural policy in South East Europe – Cultural policies in transi
tion: the issue of participation and the challenge of democracy, in: The Arts,
Politics and Change – Participative Cultural Policy-making in South East
Europe, eds. Weed a et al. (2005), Amsterdam: Boekmanstudies, pp. 27-29.
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политичком понашању, веровању и вредностима.27 У смислу
Рокичеве (Rokeach) „концепције пожељности” вредности се
могу планирати и практично имплементирати.28 Нове вред
ности из статуса вредности – циљева и вредности – пројек
ција временом треба да пређе у статус вредности – норми и
вредности – прописа, тј. из стања визије у стање обавезног
важења.29 Због тога социолози посебан значај дају плани
рању у транзиционим приликама јер се на тај начин опре
дељује правац кретања друштва.
У контексту демократске транзиције, примена инструмента
стратешког планирања представља потенцијал да локалне
средине плански трансформишу локалне културне системе
у складу са савременим принципима културних политика и
улогом културе у друштву.

Практични контекст локалних културних
политика у Србији после 2000. године
Као једна од бивших социјалистичких земаља, Србија је од
октобарских избора 2000. године суочена са изазовима де
мократске транзиције. На самом почетку транзиционог кре
тања, нова власт се определила за приступање Европској
унији што представља један од основних стратешких циље
ва Републике Србије утемељен у различитим нормативним
документима (закони и стратегије30).
За транзицију у домену културне политике пријем Србије
у Савет Европе био је подстицајан. Захваљујући томе Ср
бија се укључује у пројекат Евалуације културних полити
ка Савета Европе у оквиру кога настаје Експертски изве
штај о културној политици у Србији (2003).31 Мишљења и
27 Према: Popović, M. i Ranković, M. (1981) Teorije i problemi društvenog
razvoja, Beograd: BIGZ, стр. 157.
28 Према: Pantić, D. (2003) Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena
vrednosti, u: Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji: pogled u budućnost, Be
ograd: Institut društvenih nauka – Fried rich Ebert Stiftung, str. 14.
29 Životić, M. (1969) Čovek i vrednosti, Beograd: Prosveta, str. 9.
30 Примера ради, усвојен је Национални програм за усвајање правних те
ковина Европске уније 2014–2018 (НПАА), као свеобухватни плански
докуменат који садржи активности које ће предузимати органи државне
управе у циљу усклађивања домаћег законодавства са законодавством
ЕУ. Званичан процес усклађивања са стандардима и нормама Европске
уније отпочео је 2012. године када је Европски савет одобрио Србији
статус земље кандидата. Преговори о приступању су започети почетком
2014. године, аналитички преглед правних тековина ЕУ (процес скри
нинга) завршен је у марту 2015. године, док су прва поглавља у прего
ворима са ЕУ отворена децембра 2015. године.
31 Cultural Policy in Serbia: Experts’ Report, European Programme of Natio
nal Cultural Policy Reviews, MOSAIC PROJECT, CDCULT(2003)1B, 12
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препоруке изнете у овом извештају засновани су на утисци
ма чланова међународног експертског тима које су стекли
током посете Србији као и на Националном извештају који
је претходне године приремило Министарство културе уз
помоћ домаћих експерата32. Једна од препорука се односи на
то да Министарство за културу треба да сарађује са градо
вима и општинама како би подстакло конзистентну и стра
тешку подршку култури на локалном нивоу и да је потребно
да подстиче градове и општине да припреме своје програме
развоја културне политике, који би представљали основу за:
евалуац
 ију активности и инфраструктуре; идентификацију
локалних потреба; утврђивање циљева и приоритета; кон
султације с грађанима и јавну расправу.
Као правни наследник Југославије, Србија је преузела спро
вођење већ потврђених међународних докумената, а као са
мостална држава ратификовала је, између осталих, и Европ
ску повељу о локалној самоуправи 2007. године,33 при чему
су ратификацијом ове повеље обухваћене 24 одредбе (мини
мум је 20), али не и оне кључне – принцип супсидијарности,
и принцип сразмерности у вршењу надзора над локалном
самоуправом и одредбе о локалној управи.34
Када је реч о култури, Србија је 2009. године потврдила
Унескову Конвенцију о заштити и унапређењу разнолико
сти културних израза (Париз, 2005) и Европску конвенцију
о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) (Ла Валета,
1992), наредне године Унескову Конвенцију о очувању нема
теријалног културног наслеђа (Париз, 2003) и Оквирну кон
венцију Савета Европе о важности културног наслеђа за
друштво (Фаро, 2005), а 2011. године Европску конвенцију о
културном пределу (Фиренца, 2000).
Предуслов да јединице локалне самоуправе донесу планове
развоја културе је тај да за то имају надлежности. Спрово
ђење децентрализације35 управо је био један од приоритета
Маy 2003.
32 Nacionalni izveštaj o kulturnoj politici (radni dokument), Ministarstvo kul
ture i javnog informisanja, Beograd 2002.
33 „Сл. гласник РС“, бр. 70/2007.
34 Милосављевић, Б. (2015) Два века локалне самоуправе у Србији: Развој
законодавства (1804–2014), Београд: Стална конференција градова и
општина – Савез градова и општина Србије, стр. 447-448.
35 Ради подршке децентрализацији, у свим сазивима владе организовано
је и посебно министарство у чијој су надлежности послови државне
управе који се односе на систем локалне самоуправе и територијалне
аутономије, а 2009. године је основан Национални савет за децентрали
зацију, са задатком да у сарадњи са Министарством за државну управу и
локалну самоуправу учествује у припреми Стратегије децентрализације
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Владе на почетку транзиције. Основа процеса децентрали
зације и добијања веће аутономије градова и општина би
ло је доношење Закона о локалној самоуправи 2002. године,
потом и 2007, 2014, 2016, 2018. године, као и Закона о фи
нансирању локалне самоуправе36, Закона о главном граду37,
Закона о локалним изборима38, Закона о територијалној
организацији Републике Србије39 чиме је правно утемељено
учествовање општина и градова у вршењу власти. Норма
тивна функција јединица локалне самоуправе је да обавља
изворне и поверене послове, а свака од њих одговорна је
да своје и поверене надлежности врши квалитетно и ефи
касно (члан 6 Закона о локалној самоуправи). Култура при
пада изворном делокругу надлежности општина и градова
који је дефинисан чланом 20 Закона о локалној самоуправи,
а односе се на: оснивање установа и организација у области
културе (тачка 16), праћење и обезбеђивање њиховог функ
ционисања, организовање вршења послова у вези са зашти
том културних добара од значаја за општину, подстицање
развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђива
ње средстава за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области културе од значаја за општину и ства
рање услова за рад музеја и библиотека и других установа
културе чији су оснивачи (тачка 18).40
Закон о локалној самоуправи из 2002. године је омогућио
локалним самоуправама да доносе програме развоја. Ме
ђутим, законодавац није конкретизовао области у којима
се ти развојни планови/програми доносе, а та експликаци
ја изостаје и у наредним законима о локалној самоуправи.
Изузетак је тај што у каснијим законима стоји да јединица
локалне самоуправе доноси и програме и спроводи пројекте
Републике Србије. Према: Horizontalna i vertikalna koordinacija u postup
ku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji (2011), Be
ograd: Palgo, str. 18. Међутим, Стратегија децентрализације Републике
Србије није донета скоро пуних 18 година.
36 „Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн.,
83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн. и 104/2016 – др. закон.
37 „Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон.
38 „Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011.
39 „Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 18/2016.
40 Иначе, локална самоуправа има Уставом гарантовану аутономију у од
носу на Републику, а када су у питању изворни послови локалних само
управа, виши нивои власти немају право контроле, док у случају повере
них послова, виши нивои власти (република или покрајина) задржавају
право контроле, као када те послове обављају органи државне управе;
Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave (2008), Beograd: Misija
OEBS, str. 23.
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локалног економског развоја, као и програме коришћења и
заштите природних вредности и програме заштите животне
средине, односно локалне акционе и санационе планове. У
најновијем закону из 2018. године се, за разлику од прет
ходних, помињу стратешки планови, мада такође уопштено
(члан 20, тачка 1).
Према Закону о култури (2009) децентрализација у одлу
чивању, организовању и финансирању културних делатно
сти једно је од начела културног развоја (члан 3, тачка 8).
У складу с тим, Закон предвиђа планирање развоја на свим
нивоима. Притом, прави терминолошку разлику у односу на
ниво планирања градирајући документа од плана за локални
ниво, преко програма за покрајински ниво до стратегије за
национално ниво, с тим да се локални планови и покрајин
ски програм доносе у складу са националном стратегијом
(став 2 члана 7).

Преглед стратешког планирања у култури на
локалном нивоу у Србији после 2000. године
Прве иницијативе локалног културног планирања у Србији
после 2000. године везују се за градове и општине који су
учествовали у Програму Платформе за културу Европске
фондације за културу (Амстердам) и ECUMEST фондаци
је (Букурешт) током 2002. године. У питању су: Крагујевац,
Сомбор, Шабац, и Ужице, којима се нешто касније придру
жују и Обреновац, Ариље, Пожега, и Бајина Башта. Пројек
том је предвиђено да се у сваком граду и општини сними
стање у култури, оснују савети за културу и форуми грађа
на као механизми за партиципацију породица стваралаца
и публике у процесу доношења кључних одлука у области
локалне културне политике, а затим и доношење локалних
стратегија културног развоја. Од свих њих, само је Крагује
вац, том приликом креирану Стратегију развоја културе у
Крагујевцу, усвојио 2003 године41. У приближно исто време,
а независно од поменутог пројекта, Савет за културу гра
да Ниша започео је 2003. године анализу стања културе у
овом граду коју је и објавио у виду публикације Прилози за
дефинисање стратегије културног развоја града Ниша за
период од 2004. до 2010. године. Град Панчево је процес де
финисања стратегије културног развоја отпочео по завршет
ку израде Стратегије одрживог развоја 2008. године, којом је
обухваћена и култура. Скуштина овог града децембра 2009.
године усваја Стратегију културног развоја града Панчева
41 У документу се не наводи на који временски период се односи
стратегија.
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2010-2015. године. Сумирање ситуац
 ије 2010. године у по
гледу примене стратешког планирања на нивоу локалних
самоуправа у Србији, показало је да су, закључно с том го
дином, Крагујевац и Панчево били једини градови који су
имали усвојене локалне документе у области културе. Како
у то време није постојао национални стратешки документ,
закључено је да се, иако су само два града у питању, у Ср
бији са дефинисањем културне политике после 2000. године
отпочело по принципу „одоздо ка горе” (енгл. bottom-up).42
Након ступања на снагу Закона о култури (март 2010) мо
гуће је пратити даље иницијативе у домену планирања ло
калног културног развоја. Крајем 2009. године отпочела је
израда стратешког документа града Ниша. У години када
је ступио на снагу овај закон, Крагујевац отпочиње израду
документа за наредни стратешки период, и следеће године
усваја Локални план развоја културе града Крагујевца за
период 2011–2015. Исте године и град Ваљево иницира из
раду своје локалне стратегије креиравши нацрт плана раз
воја културе за период 2012–2016. године. У 2012. години,
град Ниш је добио своју Стратегију културног развоја гра
да Ниша 2012–2015. а Ужице нацрт стратешког документа,
који, као и ваљевски, нису усвојиле локалне скупштине.43
Током 2011. године креиран је стратешки план развоја кул
туре града Београда за десет година „Београд 2020”, настао
као идејни пројекат кандидатуре Београда за Европску пре
стоницу културе 2020. године.44 У 2013. години Скупшти
на града Суботице је донела одлуку о приступању изради

42 Stojanović, A. (2011) Strateško planiranje na lokalnom nivou u Srbiji, Kul
tura broj 130, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 69.
43 Док у случају Ужица не постоје подаци о томе да је документ усвојен, ни
на званичној Интернет презентацији овог града, нити у Интернет бази
локалних стратешких планова Сталне конференције градова и општина
Србије, предлог/нацрт документа града Ваљева за период 2012–2016. се
налази на званичној интернет презентацији иако није усвојен. Уз то, сајт
града Ваљева је редизајниран априла 2016. године, а на списку локал
них стратешких докумената се још увек налази Нацрт Локалног плана
(стратегије) развоја културе града Ваљева 2012–2016. Међутим, линк
ка документу није доступан: http://www.valjevo.rs/regionalni-i-lokalnistrateski-dokumenti/; приступљено 17. јануар а 2017. године.
44 Идејни пројекат Програм кандидатуре Града Београда за звање Европ
ске престонице културе 2020. године; http://www.beograd.rs/images/data/
c04eb5bd68df6cbffffd4c9127f7aff2_4185580651.pdf; приступљено 8. сеп
тембра 2018. године. О представљању пројекта видети: http://www.se
ecult.org/vest/beograd-2020-sansa-za-promene-u-kulturi. Услед промена у
политичим структурама на градском нивоу Београд није конкурисао за
Европску престоницу културе.
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Стратегије интеркултуралности града за период 2014–2024.
године,45 али даљи ток процеса није јавно познат.
Скупштина града Зрењанина је крајем 2014. године усвоји
ла Стратегију развоја културе града Зрењанина за период
од 2014–2022. Током 2015. године Град Панчево отпочиње
процес евалуац
 ије реализације стратешког плана (2010–
2015. године) и улази у процес креирања документа за на
редни стратешки циклус (2016–2020. године). Исте године
општина Темерин усваја своју Стратегију културног раз
воја за период 2015–2020. године. Паралелно са започетом
израдом Пријаве за Европску престоницу културе 2021. го
дине текао је процес израде Стратегије културног развоја
града Новог Сада (2016–2026) која је и усвојена септембра
2016. године.46 Септембра наредне године, завршен је рад
на изради нацрта Стратешког плана развоја културе града
Сремска Митровица (2017–2022) који још увек има статус
нацрта судећи према информацији доступној на званичном
сајту града47.
Овај преглед локалних иницијатива планирања у култури
показује да, закључно с првом половином 2018. године, че
тири локалне самоуправе (Зрењанин, Темерин, Панчево,
Нови Сад) има важећа документа са статусом усвојених
докумената што чини 2,7% у односу на њихов укупан број
у Србији (без општина на територији КиМ). Посматрајући
све наведене иницијативе планирања у култури после 2000.
године, укључујући документе Крагујевца и Ниша чији је
период важења истекао, нацрте докумената Ужица и Ваље
ва (креирани, а нису усвојени), Сремске Митровице који
чека на усвајање, и београдски који није реализован, гово
римо о иницијативама планирања у култури на нивоу 6,9%
јединица локалних самоуправа.48
Заједничка карактеристика стратешких докумената или
предлога докумената градова и општина, је та да су сви,
изузев ваљевског документа, настали као резултат одређе
них пројеката или су подстакнути конкурсима за подноше
ње предлога пројеката за које је обезбеђена финансијска
45 https://www.subotica.com/vesti/imenovana-komisija-za-izradu-strategije-in
terkulturalnosti-grada-id16882.html; приступљено 5. јануар а 2014. године.
46 http://www.bazakulture.rs/o-procesu-rada-na-strategiji/; приступљено 17.
јануар а 2017. године.
47 http://www.sremskamitrovica.rs/admin_area/kcfinder/upload/files/Strateski
PlanRazvojaKulture%281%29.pdf; приступљено 8. августа 2018.
48 Према Закону о територијалној организацији Републике Србије („Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007), територија Србије обухвата 174 једини
це локалне самоуправе. Од тог броја, 145 је на територији Србије без
општина и градова с територије Косова и Метохије – КиМ).
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подршка, подршка у фацилитацији процеса и методологији
планирања. Без обзира на различите видове екстерне подр
шке, од суштинске важности је то да су наведене локалне
самоуправе исказале заинтересованост за приступање овим
пројектима, и пријавиле се на конкурсе управо с пројектима
стратешког планирања у култури. Конкретно, Ниш је зајед
ном са Лесковцем, Врањем, Пиротом и Зајечаром био укљу
чен у пројекат „Re-Opening a Gold Mine” који је реализовао
Одбор за грађанску иницијативу из Ниша. Један од циљева
овог пројекта био је „оспособљавање актера културне поли
тике у пет градова југоисточне Србије за усвајање страте
шког приступа културним активностима”, док је један од ре
зултата пројекта требало да буде израда стратешких докуме
ната два града.49 Зрењанин и Панчево су заједно са Вршцем
2013. године учествовали у пројекту „Културна политика
као алатка за заједништво и регионални развој” који реали
зује Интеркултурални институт из Темишвара у партнер
ству с Општином Темишвар, градским управама Зрењанина
и Панчева и Грађанским парламентом из Вршца.50 Такође,
и израда Стратегије културног развоја општине Темерин
за период 2015–2020. године јесте пројекат који је подржао
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло
калну самоуправу Владе АП Војводине у оквиру конкурса
за суфинансирање унапређења институционалних и упра
вљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у
АП Војводини. Стратегија развоја културе у граду Ужицу и
Акциони план за спровођење Стратегије развоја културе у
граду Панчеву 2016–2020. године припремљена је у склопу
пројекта „Културни мост између планине и равнице – ства
рање локалне културне политике кроз сарадњу и размену
између Ужица и Панчева” подржан кроз програм Exchange
3 чији је директан корисник била Стална конференција гра
дова и општина (СКГО).51
Иако у осталим локалним самоуправама култура нема свој
засебан стратешки документ, то не значи да је култура у пот
пуности изостала из локалних планских докумената. Култу
ра је интегрисана у локалне стратегије (одрживог) развоја

49 Стратегија културног развоја града Ниша (2012–2015), Град Ниш,
2012, стр. 6.
50 Очекивани резултати пројекта јесу креирање стратегија развоја културе
у Темишвару и Зрењанину, затим евалуац
 ија постојећег локалног доку
мента у Панчеву и израда акционог плана за цивилно друштво у Вршцу.
http://www.autonomija.info/istrazivanje-o-kulturnoj-ponudi-i-traznji-u-zre
njaninu.html. Приступљено 05. 01. 2014. године.
51 http://www.skgo.org/publications/download/451; приступљено 1. 12. 2017.
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које су израдиле (готово) све локалне самоуправе у Србији52.
У овим свеобухватним, мултисекторским документима,
култура се налази у оквиру области друштвене делатности,
најчешће заједно с образовањем, спортом, социјалном за
штитом, бригом о младима, информисањем и здравством.53
Подстицај за предузимање планирања у култури на локал
ном нивоу јесте приступање Агенди 21 за културу. Међу
градовима и општинама из целог света који су то учинили
закључно са 1. септембром 2017. године, су и градови из Ср
бије: Нови Сад, Ниш, Панчево, Ужице, Зрењанин, Вршац,
као и АП Војводина54. Уз њих, и Стална конференција гра
дова и општина (СКГО)55 с обзиром на то да је Агенди 21 за
културу могуће да приступе и коалиције градова и општина.
Овим чином локалне самоуправе су прихватиле вредности
и концепте савремених културних политика које промовише
овај документ и обавезале да ће: користити овај документ
при утврђивању локалне стратегије; промовисати документ
у локалној средини путем семинара, јавних расправа и пу
бликација; промовисати документ у националним и међу
народним оквирима кроз мреже и асоцијације.56

Нека питања од значаја за разумевање
(не)примењивања стратешког планирања у
култури на локалном нивоу
Локалне самоуправе су у обавези да надлежности у култу
ри обављају у складу са системским законом у овој области
и законима који уређују културне делатности. Кључно за
разумевање (не)примене стратешког планирања у култури
на локалном нивоу је познавање ситуац
 ије у култури на по
четку последње деценије прошлог века. Усвајањем Закона
52 Према бази СКГО, стратегије одрживог развоја има 114 градова и оп
штина, а опште стратегије развоја њих 73. Треба рећи да овај број треба
узети с резервом с обзиром на то да се ту налазе документа која су кре
ирана, а нису усвојена, она чији се временски период завршио или пак
она која су у фази израде. http://strategije.skgo.org/; приступљено 06. 08.
2017. године
53 Stojanović, A. nav. delo, str. 67-68.
54 Наведени градови се налазе на листи градова и локалних власти који
користе Агенду 21 културу у својим урбаним политикама. http://www.
agenda21culture.net/sites/default/files/llistat_ciutats_2017.pdf; приступље
но 1. 12. 2017.
55 СКГО се налази на листи асоцијација и мрежа локалних власти које ко
ристе Агенду 21 или промовишу овај документ. http://www.agenda21cul
ture.net/sites/default/files/llistat_ciutats_2017.pdf. Приступљено 1. 12.
2017.
56 http://agenda21culture.net/sites/default/files/adheringenglish.pdf;
пљено 1. 12. 2017.
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о фондовима за финансирање културе57 1990. године, си
стем самоуправног сусретног планирања и друштвеног до
говарања, који је по форми одговарао парадржавном моде
лу културне политике, је укинут.58 Самим тим су укинути
и СИЗ-ови чиме су смањени институционални капацитети
за локалне културне политике,59 док је укидањем сусретног
планирања онемогућен развој вертикалне и хоризонталне
сарадње.
Убрзо је дошло до још једне промене које је донео Закон
о делатностима од општег интереса у области културе
усвојен 1992. године – одлучивање је централизовано, Ми
нистарству културе је дата главна улога, штавише самом ми
нистру. Овај закон је остао матични закон у култури све до
2010. године када је ступио на снагу Закон о култури. Ова
чињеница, као и чињеница да се све одредбе Закона о кул
тури не примењују, попут недоношења националне страте
гије, јесу важне за разумевање слабе примене стратешког
планирања у култури на локалном нивоу.
Поред тога, могу се уочити и недостаци Закона о култури60
управо у погледу дефинисања дела који прописује страте
шко планирање развоја културе. Наиме, сама формулација у
ставу 2 члана 7 овог закона да јединица локалне самоуправе,
у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури
на својој територији, доноси план развоја културе у складу
са законом и Стратегијом развоја културе Републике Срби
је, је таква да подразумева да се најпре креира национални
стратешки документ, па тек онда доносе локални („одозго
ка доле” приступ). С обзиром на то да национални документ
не постоји, ова одредница истовремено је подстицајна и
ограничавајућа по питању примене стратешког планирања у
култури на локалном нивоу. Идентично је формулисан исти
члан Закона о култури из 2016. године.
Додатан пропуст је и тај што, иако Закон о култури из 2009.
године каже да општине/градови доносе своје планове раз
воја културе, Закон о локалној самоуправи који је после то
га усвајан још три пута (2014, 2016. и 2018. године), није
међу надлежностима општина/градова конкретно навео
и (стратешке) планове у култури. Неусаглашеност ова два
57 „Сл. гласник РС”, бр. 6/90.
58 „Нове процедуре планирања нису успостављене нити се знало ко би
могли бити њени институционални носиоци”; Đukić-Dojčinović, V. нав.
дело, стр. 34-36.
59 Исто, стр. 35.
60 Закон је усвојен 31. августа 2009. године, ступио на снагу 10. септембра
2009. године, а примењује се од 10. марта 2010. године.
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закона61 говори у прилог недовољно развијене хоризон
талне сарадње између органа централне власти приликом
доношења одлука од значаја за локалну самоуправу.
Такође се уочава и проблем недовољно развијене вертикал
не сарадње (између централног и локалног нивоа власти), у
контексту културне политике између локалних самоуправа
са министарством надлежним за културу. Дефинисање над
лежности министарстава једна је од претпоставки уређења
односа различитих нивоа власти. Опис делокруга Мини
старства културе и информисања у Закону о министарстви
ма62 не садржи везу са јединицима локалних самоуправа,
док на пример у случају Министарства привреде, његов де
локруг обухвата и анализу развојних потреба и могућности
градова и општина, припреме нацрта закона и других про
писа у овој области, развојних стратегија и предлагање раз
војних програма и пројеката, као и планирање и спровођење
неопходних обука.
Један од недостатака постојеће законске регулативе за при
мену стратешког планирања у култури може се пронаћи и
у самом начину на који су Законом о локалној самоуправи
наведене надлежности јединица локалних самоуправа. На
важност одабира терминологије приликом формулисања
њихових надлежности у матичном закону, указао је Мило
сављевић. Он наводи да постоје изрази који конкретно пре
цизирају надлежности, попут: „општина доноси или утвр
ђује“, „уређује“, „уређује и обезбеђује“, „оснива“, „пропи
сује“, „образује“, „одређује“, „издаје“, „утврђује“, „спрово
ди“ и слично. Изразе попут: „подстиче развој“, „стара се“,
„ствара услове или организује“, сматра непрецизним, због
чега, како каже, „није могуће тачно установити какву врсту
61 Према образложењу Нацрта разлози за доношење Закона о изменама
и допунама Закона о локалној самоуправи из 2007. године, налазе се у
потреби усклађивања одредаба овог закона са законима који уређују по
једина питања од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе,
и то: Законом о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др.
закон), Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 ,43/13 – одлука УС,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,
145/14), Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15др. пропис, 68/15, 87/16), Законом о предшколском васпитању и образо
вању („Сл. гласник РС”, бр. 18/10) и Законом о уређењу судова („Сл. гла
сник РС”, бр. 116/08, 104/09), 101/10, 31/11-др.закон, 78/11 – др. закон,
101/11, 101/13, 40/15 - др. закон, 106/15, 13/16). http://www.pravniportal.
com/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-dopunama-zakona-o-lo
kalnoj-samoupravi/; приступљено 13. октобра 2017. године
62 „Сл. гласник РС”, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон и
62/2017.
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надлежности или посла има“.63 Управо такве изразе нала
зимо у опису надлежности за културу (јединица локалне
самоуправе: организује вршење послова у вези са зашти
том културних добара од значаја за општину, подстиче раз
вој културног и уметничког стваралаштва, ствара услове за
рад музеја и библиотека и других установа културе чији је
оснивач (тачка 18)).
Поред закона у домену културе и државне управе и локалне
самоуправе, ни закони у домену економије нису били у до
вољној мери подстицајни за примену стратешког планира
ња. Пример је Закон о буџетском систему64 којим се уређује
планирање, припрема, доношење и извршење буџета разли
читих нивоа власти. Све до 2015. године овај закон није био
компатибилан дугорочном планирању, одређивао је плани
рање буџета за период од једне фискалне године, предвиђао
је линијске буџете, тако да буџети нису били усмерени ка
резултатима практичних политика.
Неповољнoст у општем контексту културне политике у
Србији чине и честе промене министара за културу после
2000. године који су имали различите приоритете културне
политике. С тим у вези је и интересовање за локалне кул
турне политике било спорадично. На пример, уочљиво је у
периоду 2009–2011. године што је било у складу са прио
ритетима тадашње Владе – децентрализацијом и равномер
ним регионалним развојем. Потом кроз пројекат „Градови
у фокусу“ који је Министарство за културу и информисање
покренуло 2015. године, путем кога подржава пројекте ло
калних самоуправа. Међутим, у предмету конкурса, „под
стицање локалног развоја кроз подршку годишњим програ
мима културних активности које се реализују на територији
одабране јединице локалне самоуправе” (подвукла А. С.)
нема помена стратешког планирања или плана, нити екс
плицитно помиње да се кроз пројекат могу подржати про
јекти попут креирања локалних стратешких планова развоја
културе. Такође, не тражи се ни образложење како се проје
кат с којим локална самоуправа конкурише, уклапа у друге
развојне планове тог града/општине. Министарство позива
јединице локалне самоуправе да конкуришу с пројектима
али без напомене да ће се, на пример, приликом одабира
пројеката посебно вредновати чињеница да ли локална са
моуправа има свој стратешки план развоја културе. У том
погледу, конкурс није подстицајан за примену стратешког
63 Милосављевић, Б. нав. дело, стр. 63.
64 „Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон.
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планирања на локалном нивоу, било за иницирање израде
стратешких планова, било за реализацију постојећих. Тиме
се пренебрегава могућност да градови и општине могу да
планирају културни развој на својим територијама што је
њих неколико и учинило.
Наведеном бисмо додали још фактора који нису били по
државајући како би култура и планирање у култури заузели
значајније место на агенди доносилаца одлука после 2000.
године. Фактори, које је још 2012. године Ђукић навела –
светска економска криза 2008. године, избори на свим ниво
има власти, и временске непогоде због којих је проглашена
ванредна ситуација65, и даље су актуелни. Поједине једини
це локалне самоуправе, захваћене су поплавом и 2013–2014.
године због чега су биле у ванредној ситуац
 ији, а избори
су се одржавали готово сваке године за различите нивое
власти66 што је доприносило одржавању дисконтинуитета
јавних практичних политика па тиме и културне политике.
Посебан проблем представља финансијско стање једини
ца локалних самоуправа на који је указао Фискални савет у
свом извештају из јуна 2017. године. Суштина проблема је
финансијска недисциплина локалних самоуправа у погледу
структуре расхода која иде на штету капиталних улагања,
нашироко распрострањеном проблему нагомилавања доц
њи и нередовног измиривања обавеза. Један од закључака
Фискалног савета је да су буџети великог броја градова и
општина неодрживи, а пословање већине локалних јавних
предузећа и других локалних установа неуспешно. Лоше
управљање финансијама локалног нивоа власти Савет је
окарактерисао као један од највећих проблема јавних фи
нансија Србије јер „фискални проблеми локалне самоупра
ве угрожавају јавне финансије земље, коче привредни раст
и смањују квалитет живота грађана Србије”.67
65 „Утицај културне политике на развој постоталитарног друштва у тран
зицији” – предговор другом допуњеном издању књиге: Ђукић, В. (2012)
Држава и култура: студије савремене културне политике, Београд:
Факултет драмских уметности – Институт за позориште, филм, ра
дио и телевизију. О климатским променама и природним непогодама
као катастрофалним ризицима по културно наслеђе видети: Ђукић, В.
(2017) (Ка)Ко смо: Студије културе памћења и политике идентитета
у Србији, Београд: Факултет драмских уметности – Институт за позори
ште, филм, радио и телевизију, стр. 152-171.
66 Избори на различитим нивоима су одржани и током 2014. године (ван
редни парламентарни избори и избори за град Београд), 2016. године
(избори на свим нивоима) и 2017. године (председнички избори).
67 Видети: Локалне јавне финансије: проблеми, ризици и препоруке, Фи
скални савет, Република Србија, 27. јун 2017. http://www.fiskalnisa
vet.rs/doc/analize-stavovi-predlozi/Lokalne%20javne%20finansije_%20

166

АНА СТОЈАНОВИЋ

Могућности за примену
стратешког планирања на локалном нивоу
Системске промене није могуће спровести без примене
правно-политичких инструмената који представљају основ
за примену свих других инструмената културне политике.
Пракса је показала да јединице локалне самоуправе виде као
приоритетне оне области које су владини приоритети и за
које постоје национална стратешка документа. Ово указу
је на значајан утицај републичког на локални ниво власти
у погледу доношења стратешких докумената у различитим
областима управљања.68 Због тога постојање националне
стратегије развоја културе јесте претпоставка да нижи ни
вои власти међу своје приоритете поставе израду локалних
планова у култури.
Иако централни ниво власти не може да се директно анга
жује на решавању локалних проблема, неопходно је да се
укључи у заговарање значаја културе и важности планира
ња на свим нивоима културне политике у Србији јер им је
заједничка одговорност за културни развој. Овај подстицај
„одозго” огледао би се не само у виду доношења адекват
ног нормативног оквира, већ и додатног ангажовања које би
подразумевало следеће:
•

Пружање подршке јединицама локалне самоуправе у
финансијском и стручном/професионалном смислу за
стратешко планирање.

•

Подстицање сарадње међу локалним самоуправама
(поготово оних географски блиских) и у том смислу
могућности удруживања више локалних самоуправа
на изради заједничког стратешког документа уколико
културу препознају као област од заједничког интере
са, сходно 6 делу Закона о локалној самоуправи.

•

Подршку континуираној едукацији представника
градских и општинских управа у области менаџмента
у култури и културне политике ради подизања нивоа
знања и вештина за управљање културом, с обзиром
на то да су различита истраживања из прве две де
ценије 21. века указала на то да локалне самоуправе
у Србији у досадашњем периоду транзиције немају

Problemi,%20rizici%20i%20preporuke%20(2017).pdf. Приступљено 10.
07. 2017. године.
68 Видети: Stojanović, A. (2011) Strateško planiranje na lokalnom nivou u Sr
biji, Kultura broj 130, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,
стр. 69.
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довољно капацитета, компетенција, знања, па и инте
ресовања за адекватно управљање културом.
•

Осмишљавање додатних механизама за подстицање
локалних самоуправа у извршавању својих законских
обавеза у случају слабог „одзива” у изради локалних
планова развоја културе, било у виду условљавања до
бијања одређене државне помоћи, било у виду давања
одређених повластица.69

Основни предуслов овог ангажовања Министарства за кул
туру јесте унапређење вертикалне сарадње. Законска уте
мељењост вертикалне сарадње би најпре подразумевала
проширење делокруга Министарства за културу који би се
односио на локалне самоуправе, аналогно Министарству
економије у Закону о министарствима. Ово би изискивало
прилагођавање постојеће организационе структуре Мини
старства за културу уз могућност систематизовања новог/
их радног/их места, додељивање послова постојећим, или
пак оснивања радног тела при овом министарству за подр
шку локалним властима. С друге стране, у оквиру локалних
управа потребно је да постоје ако не посебна одељења/слу
жбе надлежне за културу, онда бар запослени који би били
искључиво задужени за културу, стручни и компетентни, по
жељно менаџери у култури или обучени у овој области. Још
на почетку транзиционог периода у Србији међу кључним
препорукама била је реформа и едукација културне адми
нистрације како би се оспособила да транзицију у култур
ној политици изнесе у складу с процесом децентрализаци
је и улогом локалних органа управе и администрације који
учествују у доношењу одлука.70
Друга претпоставка је унапређење хоризонталне сарад
ње будући да би подршка локалним самоуправама путем
едукације која би сукцесивно обухватила све јединице ло
калних самоуправа, требало да пружи Министарство кул
туре у сарадњи пре свега са Министарством за државну
управу и локалну самоуправу, Сталном конференцијом гра
дова и општина (СКГО), асоцијацијом градовa и општина у

69 Некадашње Министарство за економију и регионални развој је од уста
новљења половином 2007. године „инсистирало на постојању планских
докумената на нивоу локалне самоуправе и чак најављивало да ће неке
врсте помоћи државе општинама и градовима бити условљене постоја
њем стратешких планова развоја”. Vasiljević, D. (2012) Lokalni ekonom
ski razvoj: zašto su jedne opštine dobitnici, a druge gubitnici tranzicije, Beo
grad: Palgo centar, str. 35.
70 Đukić-Dojčinović, V. нав. дело, стр. 109-111.
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Србији, и стручњацима у области културне политике.71 Циљ
ове едукације требало би да буде подизање нивоа знања о
кључним питањима у култури, боље разумевање важности
културе за појединце, локалне заједнице, друштво у цели
ни, о специфичностима управљања културом у односу на
друге области управљања, о концептима и принципима са
времених културних политика, као и оспособљавање за из
раду локалних планова развоја културе, имплементацију,
праћење и евалуац
 ију планова. Како је и сама СКГО присту
пила Агенди 21 за културу, ова едукација би истовремено
значила и промоцију овог документа у националном оквиру,
што и јесте једна од обавеза свих оних који приступе овом
документу.
С обзиром на процену да органи локалне самоуправе извр
шавају око 70% свих закона и других прописа, „требало би
да буду признати као један од носећих стубова владавине
права, и да постану доиста способни, адекватно обучени
и опремљени за ефикасно извршавање закона, али и боље
надзирани и извршавању сопствених и поверених послова,
што захтева, коренитије промене у законодавству о локалној
самоуправи”.72 Једна од промена била би и усклађивање За
кона о локалној самоуправи са Законом о култури у делу који
се односи на надлежности градова/општина. Као што поми
њање програма и пројеката економског развоја као одредбе
Закона о локалној самоуправи 2007. године (тачка 9 став 1
члана 20), представља прво признање у правном систему
Србије о томе да је економски развој легитимна надлежност
локалне самоуправе73, тако би и помињање планова развоја
културе не само указало на легитимну надлежност, већ и на
признање да је култура заиста важна област управљања.
Стимуланс за примену стратешког планирања даје Закон о
буџетском систему из 2015. године који условљава и про
мене у изради финансијских планова корисника јавног
буџета. Нова логика планирања буџета подразумева да се
корисници буџета оријентишу ка резултатима јавних прак
тичних политика кojи сe oствaруjу спровођењем прoгрaмскe
aктивнoсти или прojeкaтa на дужи временски период за
који се планира (1–2 године краткорочни, или 3–5 година

71 Од почетка транзиције у Србији, а за потребе различитих области упра
вљања на локалном нивоу СКГО спроводи едукације представника једи
ница локалних самоуправа и даје подршку, између осталог и, процеси
ма стратешког планирања у оквиру различитих програма а уз подршку
међународних донатора.
72 Милосављевић, Б. нав. дело, стр. 453.
73 Vasiljević, D. нав. дело, стр. 74.
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средњорочни).74 Изразиту повољност представља усвајање
Закона о планском систему Републике Србије75 априла 2018.
године којим се уређује управљање системом јавних поли
тика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских
докумената које у складу са својим надлежностима пред
лажу, усвајају и спроводе сви учесници у планском систе
му, међусобна усклађеност планских докумената, поступак
утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза изве
штавања о спровођењу планских докумената, као и сходнa
примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и
на вредновање учинака тих прописа.

Закључак
Почетак транзиције у Србији донео је нове законске могућ
ности јединицама локалних самоуправа. Локалне власти
могу да управљају развојем територија на чијем су челу и
самим тим да различите области управљања ускладе с по
требама локалних средина и грађана који живе у њима пла
нирањем на дуже стазе. Ипак, када је стратешко планирање
у култури у питању, то право је имплицитно дато у Закону о
локалној самоуправи, а експлицитно у Закону о култури. Ме
ђутим, за разлику од других ресора, нормативно утемељeње
транзиције у култури у виду савремених закона који уре
ђују културу и различите културне делатности је прилично
каснило, а Национална стратегија развоја културе, доку
мент којим је требало да се плански усмери културни раз
вој земље, није донета за првих готово пуних 18 година од
почетка демократске транзиције у Србији.
Због тога је локалне културне системе и начин на који
област културе функционише на локалном нивоу у Србији
могуће разумети једино у односу на шири, национални кон
текст. Тај контекст одликује правни оквир који није изрази
то стимулативан по питању примене стратешког планирања
развоја културе на локалном нивоу, али ни рестриктиван у
погледу креирања и спровођења локалних планова чак ни у
условима када национална стратегија развоја културе није
усвојена.
После 2000. године, примена стратешког планирања у во
ђењу локалних културних политика избор је шест локалних
самоуправа у Србији, пет градова и једне општине, које су за
одређени период имале или имају усвојене планове развоја
74 Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa (2014). http://www.mfin.gov.rs/
UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2014/Uputstvo%20za%20izradu%20
programskog%20budzeta.pdf; приступљено 01. 08. 2018.
75 „Сл. гласник РС”, бр. 30/2018.
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културе. Ових шест локалних самоуправа, од којих четири
на територији Војводине, једна у централној и једна у ју
жној Србији, јесу подршка закључку да се креирању кул
турне политике у Србији приступило по принципу „одоздо
ка горе”. Ове повремене, спорадичне, али важне иницијати
ве планирања у култури у општинама и градовима Србије
управо потврђују став, изречен давно, на почетку транзи
ције, како „непостојање дефинисане националне стратегије
приликом формулисања локалних културних политика јесу
отежавајући, али не и ограничавајући фактор”.76
Ипак, сем пар изузетака, локалне власти, компатибилно
државном нивоу културне политике, не користе стратешко
планирање као нормативно-организациони инструмент кул
турне политике. Централизација у одлучивању успоставље
на почетком 90-тих година прошлог века исходовала је на
виком да градови и општине очекују од централног нивоа
власти да одлучује о свим питањима, па и оним од значаја за
локалну самоуправу. Формулација става 2 члана 7 Закона о
култури управо иде томе у прилог и види се као кључна нор
мативна кочница за већу примену стратешког планирања у
култури на локалном нивоу. Тако се испоставља да Закон о
локалној самоуправи, који не спецификује области управља
ња за које се доносе стратешки планови, има већу снагу од
системског Закона о култури77, који је јасно прописао стра
тешко планирање за локални ниво културне политике. Су
протно, док Закон о култури није био донет, Закон о делат
ностима од општег интереса у култури, чија је мањкавост
била и та што је централизовао одлучивање, имао је већу
снагу од Закона о локалној самоуправи који је локалним вла
стима омогућио да доносе своје планове и програме разво
ја. Дакле, пракса показује да третман културе у градовима
и општинама зависи од личних интересовања, афинитета и
сензибилисаности доносилаца одлука и појединаца њима
блиских, па и врсте њиховог образовања да ли ће културу
ставити као приоритетну на своју агенду, и на који начин
ће тумачити закон. Међутим, остаје отворено питање да ли
јединице локалне самоуправе којe имају планове, поступа
ју противно закону јер су сопствене планове усвојиле пре
доношења националне стратегије?

76 Један од ставова изнесен у оквиру фокус група у пројекту Први кораци
ка кооперацији и дијалогу ка изградњи ефективних локалних културних
политика 2002. године. Према: Đukić-Dojčinović, V. нав. дело, стр. 77.
77 Мисли се на то да Закон о локалној самоуправи не помиње експлицитно
културу као област у којој је могуће да јединице локалне самоуправе
доносе своје развојне планове, док је Закон о култури по том питању
експлицитан.
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Непримењивање стратешког планирања може се окарак
терисати као основна слабост управљања културом на ло
калном нивоу, и с правом довести у питање сврсисходност
таквих културних политика, јер доношење одлука није уте
мељено на развојним циљевима. Уколико су те одлуке и до
бре, могу да имају само краткорочне резултате, да не доносе
суштинске промене и да не утичу на унапређење квалитета
живота грађана у локалним заједницама. Ипак, потребно је
имати у виду искуства из неких других области (локалног)
управљања да само постојање стратешких документа није и
гарант стратешког начина управљања, јер то зависи од то
га да ли ће и како локалне власти документ реализовати у
пракси. Због тога је неопходна коренита промена у смислу
да смене политичких структура на власти, партија и коали
ција, не утичу на (не)усвајање већ креираних докумената
или на имплементацију усвојених докумената. Корист од
стратешког плана и његове реализације треба да имају гра
ђани, због којих се, и за које, план прави. Закон о локалној
самоуправи каже да је „Локална самоуправа право грађана
да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког
и општег интереса за локално становништво, непосредно и
преко слободно изабраних представника у јединицама ло
калне самоуправе, као и право и способност органа локалне
самоуправе да, у границама закона, уређују послове и упра
вљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и
од интереса за локално становништво“ (члан 2 Закона о
локалној самоуправи).
Непримењивање стратешког планирања могуће је сагледати
и као једну од кључних препрека развоју заједница, друштва
уопште, која успорава или значајно умањује могућност раз
воја. У нашем случају, изостанак планова пролонгира тран
зицију у домену културне политике, јер је тек са доношењем
докумената треба суштински отпочети. Очигледан је раско
рак у спровођењу реформи у културној политици Србије у
односу на званичан, прокламован ток транзиције. Дискон
тинуитет у пракси стратешког планирања неколико децени
ја уназад, ставља сада све нивое власти у Србији пред новистари изазов стратешког планирања и имплементације пла
нова и њиховог међусобног „сусретања”, тј. усаглашавања.
У даљем праћењу ситуац
 ије у вези с планирањем у култури
на локалном нивоу од значаја би било пратити којом дина
миком и у ком обиму се креирају локални планови у култу
ри, потом анализирати садржаје постојећих и будућих стра
тешких докумената, на који начин се локалне власти носе
са изазовима планирања у култури, почевши од начина на
који дефинишу/поимају културу, у којој мери се ослањају на
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специфичности локалних контекста, на којим вредностима
и принципима се заснивају, шта су поставили као своје при
оритете, другим речима које проблеме су мапирали и које
желе најпре да реше. Такође, од суштинске важности је и
реализација ових докумената, чиме се отвара још једно зна
чајно питање наше културне политике на свим нивоима –
питање примене мониторинга и евалуац
 ије, још једног
важног организационог инструмента културне политике.
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LOCAL PLANNING INITIATIVES IN THE CULTURE 
OF SERBIA DURING TRANSITION (2000-2018)
Abstract
In Serbia, transition has implied a transformation of the entire
social system in the spirit of democracy. On the road to developing
democracy, strategic planning has been a key instrument of cultural
policy. Although it used to be practiced in the self-management system,
based on the method of cooperative planning, the start of transition
introduced the concept of strategic planning as a complete novelty. This
is why the implementation of long term planning can be observed as a
new/old challenge on all levels of management. This paper deals with
the implementation of strategic planning in Serbia on the local level,
in the period 2000-2018. It gives a review of local strategic planning
initiatives in culture and analyses their implementation on the local
level. Since the start of transition, over ten years, we have had a Law
on activities of public interest in the field of culture (1992) which was
in conflict with the increase of autonomy of local self-governments and
the processes of democratization and decentralization that started in
Serbia after 2000. This incompatibility, as well as the lack of a national
strategy for cultural development has also reflected on the absence of
local strategical plans in the field of culture.
Key words: strategic planning, cultural policy, local self-government,
Serbia, democratic transition
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КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА –
РАЗБИСТРАВАЊЕ ПОЈМОВА
Сажетак: У раду се разматра појмовно и историјски однос култу
ре и (не)демократије. Појам културе се разумева на шири (начин
укупног живота једне нације) и ужи (уметничко-стваралачки)
начин. Као поредак који не спречава слободу мишљења, стварања
и деловања, демократија представља ширење слободе уметнич
ког поља културе. У раду се не оспорава напредак у ширењу по
вољних услова за културно стваралаштво у демократији. Подсећа
се на чињеницу да су током историје друштва, преовладавали не
демократски облици владавине.У таквим околностима су створе
на велика дела културе и уметности. Ова чињеница се објашњава
способношћу стваралаца да пронађу облик за своје уметничке иде
је и у недемократским друштвима. Заправо, ти системи су пред
стављали изазов за уметничко и културно стваралаштво. У завр
шном делу анализирају се проблеми културе и уметности у односу
према публици: појављују се у 1) „споровима” уметничког дела
са групама уметничке публике, 2) јачању тржишта као посред
ника између дела и публике; 3) самопредстављање стваралаца и
„стваралаца” на друштвеним мрежама.
Кључне речи: култура, уметност, демократија, антидемо
кратија, слобода,публика

Разматрање природе односа културе и демократије тре
ба најпре да одреди претпоставке њиховог појмовног од
ређења, будући да тај почетни корак пресудно усмерава
теоријску аргументацију и истраживачку праксу.
О демократији је написана читава библиотека књига. Током
античке и новије историје конкретних друштава, демокра
тија је мењала своја значења при чему је у њеном темељу
била идеја да је народ основни извор политичке моћи, да
његова политичка воља обезбеђује легитимитет поретку и
власти. Овај појам не означава само квалитет друштвеног
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поретка, већ један сплет карактеристика које се класифику
ју према различитим аспектима јавног живота (суверенитет
народа, слобода избора власти, правна једнакост, владавина
права и закона, правна држава).
Демократија није само мисао о суштини политичких и дру
штвених односа између људи (власт у оквиру права) већ и
средство за остваривање неких практичних циљева (селек
ција искуства). Остваривању демократских циљева претхо
ди слободан разговор, дискусија. Таква дефиниција импли
цира одређени начин мишљења, начин поимања приватних,
јавних и интернационалних односа. Овај поредак омогућава
испољавање сукоба у друштву и политици, али и постизање
консензуса око важних јавних питања. Сукоби око циљева и
начина њиховог остваривања део су функционисања сваке
установе и међуиндивидуалних и групних односа.
Наравно, демократија није само облик државне власти и
систем јавних установа. То је политички облик у коме се
најотвореније испољавају друштвени и индивидуални про
блеми.1 Уколико се демократија схвати као право, слобода
и једнакост појединца и друштвених група да учествују у
изградњи нормативне структуре друштва са обавезом да по
штују важеће норме све до тренутка легалне и легитимне
промене, онда морамо рачунати на непрекидну променљи
вост стварности. То је запазио још Токвил у књизи Демо
кратија у Америци: „Превирање и непостојаност у приро
ди су демократских република као што су неполитичност
и учмалост закон апсолутних монархија”.2 Власт се предаје
из руке у руку, мењају се схватања, мењају се људи, закони,
установе. Савремени филозоф политике, Џон Кин, тврди
да демократија рачуна на покретљивост друштвеног бића,
у њој влада „немир и све је у покрету”.3 Слобода и разли
ке продукују стални немир. Друштвене групе се боре за де
финицију реалности коју стварају и контролишу. У њој се
доносе одлуке уз право да се мења суд о квалитету одлука.
Како да дефинишемо антидемократске облике власти? По
требно је терминолошки разликовати антидемократске и
недемократске системе. Антидемократски облици власти
су они који укидају начело поделе власти и унутрашњу опо
зицију – диктатура (лична и групна) и тоталитаризми левог
и десног типа (диктатура, фашизам, националсоцијализам,
стаљинизам). Појаву антидемократских система државе и
1 Аvramović, Z. (1998) Drugo lice demokratije, Beograd: Filip Višnjić.
2 Токvil, A. (1990) Demokratija u Americi, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, str. 45
3 Kin, Đ.(1995) Mediji i demokratija, Beograd: Filip Višnjić, str. 139
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друштва условљавају одређене историјско-политичке окол
ности, економско-социјално стање становништва, психоло
гија несигурности, продор енергије колективних ентитета
(нација, класа, раса) у политику, недовољно образовање,
култ вође народа. Док је у фашизму постојала идеологија
јединства вође, народа и државе, у стаљинизму се иделогија
власти заснивала на монополној улози комунистичке парти
је. Теорија тоталитаризма је доказивала да су такви систе
ми успостављени на једној идеологији, једној политичкој
партији, монополу над медијима, монополу силе, центра
листичком управљању економијом и културом.
Карактеристика свих недемократских система јавне власти  
огледа се у  укидању институције опозиције у политичком  и
јавном животу. Ови системи су блажи по степену репресије
(постоје неки облици слободе у друштву) а историјска прак
са показује да унутар институција демократије може начин
владања да буде недемократски или ауторитаран („повере
ње одоздо, власт одозго”).
Шта подразумевамо под појмом култура? Овај појам има
у основи два значења. У ширем означава све што је човек
створио – језик, предмети, знања, вредности, веровања,
уметност, религија, митологија, обичаји, морал, држава,
привреда, техника. Култура би у том смислу речи, означа
вала свеукупност начина живота одређене националне
заједнице. У ужем смислу   под овим појмом подразумева
мо уметничко стваралаштво. Оба значења су неодвојива од
друштва, државе, политике. Такође, оба значења обухвата
ју однос стваралац – дело – публика – корисници.4 Кључно
својство културе и уметности је креативност, односно ства
ралаштво. Појам креативности обухвата један скуп инте
лектуалних, социјалних, емоционалних особина личности
и њених активности, постигнућа. „Креативност се одређује
као својство појединца (особине личности), карактеристике
понашања или обележја одређених постигнућа и произво
да”.5 Главни  извори креативног постигнућа су интелектуал
ни процеси, знања, особине личности, мотивација, окруже
ње. Имплицитна претпоставка оваквог схватања је у томе да
се ово својство личности учи (реакција на стимулусе).

4 Аврамовић, З. (2009) Култура, Београд: Завод за уџбенике,
5 Максић, С. (1993) Како препознати даровитог ученика, Београд:
Институт за педагошка истраживања, стр. 153-154
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Да ли су у одсуству слободе и демократије
култура и уметност биле угрожене?
Историјски гледано, култура се углавном сусретала са не
демократским условима стваралаштва и рецепције. Савре
меним демократијама претходе разни облици деспотија,
личних и групних диктатура, апсолутних монархија, дакле
системи државне власти у којима је један човек или група
управљала свим пословима државе и друштва. Када је реч
о Европи,  до 1989. године, постојали су недемократски ре
жими (у облику једнопартијског социјализма), а у раздобљу
између два светска рата, наш континент био је у највећем
броју држава под влашћу десних (фашизам, национал
социјализам) и левих диктатура (комунизам).
За нашу тему значајна је следећа чињеница: историја чове
чанства, а самим тим и појединачних друштава, одвијала се
у оквиру недемократских система власти. Како је упркос та
квим политичким условима створена велика култура? Како
су створена дела непролазне уметничке вредности?
У једној традицији европског мишљења коју је утемељио
Платон, а протеже се до тоталитарних режима XX века –
фашизма, националсоцијализма, стаљинизма, култура и
уметност су се доводиле у висок степен зависности од др
жавне власти. Политичка власт је инструментализовала кул
турно стваралаштво, при чему се није застајало на „идејној
садржини” већ се ишло у прописивање форми и стилских
праваца. Све до XIX века  владало је мишљење да државна
власт треба да контролише (цензурише) уметничко ствара
лаштво.  Искуство културе и уметности је потврдило немо
гућност такве контроле. Показало се да мајстор-стваралац
може да избегне контроли и да надмудри власт. Како? По
литика као пракса власти и један систем људских вредно
сти, стваралачки је изазов за све стваралачке облике. У од
ређеној мери сусрет политике и уметности у недемократ
ском и антидемократском друштву је погодан за уметничку
имагинацију.
Како разумети стваралачки изазов ових  облика власти?  На
ово питање могу се понудити различити одговори. Уметнич
ко историјско искуство потврђује да су недемократски обли
ци владавине, са становишта уметности, били богат извор
имагинације. Парадоксална је чињеница да је у стваралач
ком погледу политика разних облика репресије над човеком
и народима, била плоднија од оне уметности која се разви
јала у демократским системима. Аргумент за ову тврдњу
није само у структури вредности појединих националних
уметничких стилова и појединачних остварења, већ најпре
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у чињеници да је политичка историја људског друштва у
знаку антидемократских система владавине: деспотије, ти
раније, апсолутне монархије, док се демократски системи
као практични облици јављају почетком ХIХ века.
Токвилова критичка запажања о америчкој демократији, у
којој није било великих књижевних имена, колико их је би
ло у аристократској Француској, може бити од хеуристичке
вредности. Вредна књижевна остварења у антидемократ
ским системима нипошто не сугерирају пожељни облик
власти. Овде се само констатује једна књижевно-историјска
чињеница која доказује да политички и економски поредак
не мора бити подударан са уметничким вредностима.
Ову тврдњу поткрепљује више искуствених и уметничких
доказа. Антидемократска политика националсоцијализма
и стаљинизма (комунистичког социјализма) била је изазов
за књижевну уметност. У књижевном отпору тоталитарној
владавини, рођена су дела непролазне уметничке вредно
сти попут књига Доктор Фаустус Томаса Мана, Архипелаг
Гулаг Александра Солжењицина. Књижевна динамика по
сле Другог светског рата у земљама реалног социјализма
обрнуто је пропорционална политичком ограничавању сло
бода и права6.
Антидемократски системи власти су правно, идеолошки и
практично цензурисали стваралаштво са становишта по
жељних политичких и уметничких вредности, при чему
нису презали од идеолошких критика писаца, судских про
гона, па чак и физичких ликвидација. Међутим, спољашњи
политички диктати нису могли да подвласте слободан кре
ативни дух уметности. У том погледу, изражајна средства  
уметничких грана нису једнака. Музичка и ликовна умет
ност нису могле да одговоре на насиље власти као књижев
ност или сценске уметности. Антидемократска власт може
укинути све културне институције, али не може једну: језик
и његове алегорије, симболичке системе, алузије, метафоре
и метонимије. Унутрашња непрагматска сврха књижевних
облика је она уметничка шанса коју ниједан систем власти
не може да поништи. Систем репресије само је подстакао
писце да темељитије трагају за оним уметничким техникама
којима ће доскочити идеолошким захтевима. Књижевност
6 Чеслав Милош, Милан Кундера, Ђерџ Конрад, Михаил Шолохов, Бо
рис Пастернак, Леонид Леонов, Владимир Војнович, Ежен Јонеско су
неки од писаца чији су романи али и политичко деловање били изло
жени критици комунистичких власти. Овоме треба додати и уметнички
успешну генерацију српских писаца у социјалистичкој Југославији која
је својим јавним деловањем  утицала на промену понашања  владајућих
структура.
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је на политичко насиље одговорила неисцрпним богат
ством језика, стваралачких поступака, као и неухватљивим
значењима језика7.
Подсетимо се политичког и уметничког раздобља у соци
јалистичкој Југославији (1945–1990). У недемократском си
стему остварена су велика дела у свим гранама уметничког
стваралаштва а сукоби са владајућом партијом избијали су
највише у области књижевности, позоришта, ликовне умет
ности. Стваралачки успешан отпор књижевности систе
му комунистичког социјализма, може се доказати њеним
уметничким успесима. Политички догађаји (Први и Други
светски рат, Информбиро и Голи оток, стаљинизација после
рата), политичке личности (Стаљин, Тито) политичке иде
је (социјализам, нација, грађанско друштво) политичко ми
шљење и понашање, били су водећи књижевни семантеми у
српској књижевности. Једна квантитативна и квалитативна
анализа књижевних остварења у четири деценије социјали
зма, сигурно би показала да нема писца који бар у једној
својој књизи није прихватио стваралачки изазов политике.8
Опсесивност политичким темама и мотивима у послератној
српској књижевности само потврђује претпоставку о посто
јању стваралачког изазова система власти у социјалистич
кој Југославији. Политички монизам је подстицао трагање
за одговарајућом формом референцијалних аспеката књи
жевности који су се концентрисали око критике политичких
личности, идеја и догађаја.
Искуство успешног књижевног одговора на политички иза
зов који налазимо у српској послератној књижевности не
упућује на закључак да велика књижевност мора имати по
литичка значења. Велика књижевност зависи од руке писца
мајстора. Са теоријског и искуственог становишта ништа
не обећава да ће политичка књижевност бити и уметничка
књижевност.
Дакле, недемократски и антидемократски облици власти
подстичу уметност на ново откривање света стварности,
нове теме и мотиве стваралачког обликовања, али и на от
кривање нове форме, нових поступака, нових начина оства
ривања естетских вредности. Како објаснити овај културно
уметнички парадокс?
7 Аврамовић, З. (2013) Огледи из културе и књижевности, Београд: Завод
за уџбенике.
8 Политичка значења у романима: Време смрти, Трен2, Кад су цветале
тикве, Време чуда, Гробница за Бориса Давидовича, Књига о Милутину,
Убиство с предумишљајем, у: Аврамовић, З. (2016) Књижевници и по
литика у српској култури (1804–2014), Нови Сад: Православна реч.
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Одговор на ово, можда и најсложеније питање социологије
културе, треба да тражимо у појму стваралаштва. Способ
ност да велико дело   културе буде смишљено и створено,
а затим опстане упркос силама власти, сили времена, чини
управо суштинску особеност културе. Велика дела су ства
рана под окриљем недемократских власти, некад у дослу
ху са њом а некада против. Било је уметника царских по
слушника, као и оних који су тамновали због својих дела.
Од античке епохе, хришћанске доминације, ренесансе, до
тоталитарних режима у првој половини ХХ века остваре
на су дела културе  непролазне вредности: у уметности, фи
лозофији, науци. Остаће тајна појава Шекспирових драма
или Сервантесовог Дон Кихота, Гогољевих и руских рома
на у политичким системима у којима није било ни трага од
демократије.
Такође, једно од сложенијих питања социологије културе је
оно које покуаш
 ава да одговори у којој мери култура допри
носи развоју демократије у оквиру недемократских система
власти? Проблем се мора размотрити на три нивоа:1) лич
ност ствараоца, 2) дело културе – уметности, 3) публикарецепција. Анализом конкретног догађаја, сазнаћемо да ли
се стваралац супротстављао недемократској власти или је
био конформиста. Испитивањем вредносних квалитета дела
културе можемо да наслутимо његове неестетске, референ
цијалне потенцијале. На једнак начин може бити интересан
то питање понашање публике, односно како она реаг ује на
дела која нису естетски херметична.

Културне и уметничке слободе у демократији –
да ли је проблем решен?
Прелазим на друго, сазнајно важно питање: какав је однос де
мократије и културе (уметности)? Да ли је дијалектичан, кон
фликтан, кооперативан на разним нивоима стваралаштва –
аутор, дело, слојеви публике?  Ако је шире значење културе
у питању, сви облици су на разне начине преплетени са де
мократским процесима (сарадња и сукобљеност као неизбе
жност разлика које се уважавају од актера). Размотрићу од
нос ужег значења појма културе – уметничко стваралаштво  
и демократски поредак.
Раширена је мисао да демократија омогућава слободу кул
турног стваралаштва и широку доступност култури. Ову
тврдњу треба искуствено проверити. Разум и искуство нам
налажу упитаност и када се тврди да демократија не ствара
проблеме култури. Може ли уопште постојати друштво без
проблема?

184

ЗОРАН АВРАМОВИЋ
Демократија је, како је  истакнуто, систем државе и друштва
у коме је основно начело плурализам мишљења о свим јав
ним питањима. У области културе она  може да  се концен
трише на односе у институцијама али не може да на нам
објасни појаву културног ствараоца и његовог дела. Унутар
културних институција могу да се одвијају демократски и
ауторитарни односи. Као спољашњи оквир моћи демократи
ја не дефинише услове уметничког стваралаштва, нити ста
вља препреке стварању уметничког дела. Да ли је у таквом
поретку култура досегла „царство слободе”? Наилази ли и
она на неке границе „своје” слободе?
Уметност не може да постоји изван друштвеног оквира у ко
ме настаје. У структури уметничког дела преплићу се естет
ски, сазнајни и друштвени елементи.9 Друштвене услове
уметности препознајемо у животној биографији уметника,
у установама које омогућавају или ометају уметнички рад, у
материјалним и политичким приликама које утичу на умет
ничко стваралаштво. Текуће прилике у друштву могу бити
изазов за стваралачки израз. Обичаји, веровања, традиција,
митологија снажан су инспиративни извор за уметничко об
ликовање. (Не)морално понашање људи као и појединач
ни и национални карактери су тема бројних књижевних и
позоришних дела. Архивска грађа као облик колективног
памћења често је коришћена у уметничким пројектима. Ни
је нетачна мисао по којој уметничко дело настаје из иску
ства или из библиотека, галерија, музучких архива дакле из
традиције коју чувају разнолики записи.
У демократском друштву проблеми културе и уметности
се од стваралаца померају према публици. Појављују се у
1) „споровима” уметничког дела са групама уметничке пу
блике, 2) јачању тржишта као посредника између дела и пу
блике; 3) самопредстављање стваралаца и „стваралаца” на
друштвеним мрежама.
Колика је уметничка вредност појединог дела питање је на
које покушавају да одговоре разне теорије стваралаштва да
би на крају реч добили и делови уметничке публике. Публи
ку у уметности током историје чиниле су различите катего
рије друштва. Некада је уметничка публика била искључиво
из аристократских слојева и уметници су стварали за ту дру
штвену категорију. У савременом друштву уметник ствара
за све чланове друштва, при чему су неки више мотивисани
„референтном групом”, а други својим креативним плано
вима. Данас је уменичко дело, захваљујући новим медијима
и другим посредницима, отворено за све слојеве друштва.
9 Zurovac, M. (2005) Tri lica lepote, Beograd: Službeni glasnik.
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Питање је колико реципијенти имају развијене уметнич
ке потребе, образовање и материјална средства за приступ
делу.
У теоријским радовима аргументују се тврдње о вишефунк
ционалности уметности.10 Тако она има сазнајну, вредно
сну, културну и образовну, васпитну, хедонистичку, забавну,
катарзичну функцију. Свака од ових тврдњи има нешто од
истине јер уколико публика одговара на различите начине
на појаву уметничког дела то значи да и она има своја права
на читање, гледање, слушање. У савременом друштву није
примењива нормативистичка теорија функцион
 алности већ
искуствена.
Ове разлике укључују, поред прихватања, и одбијање или
протест против неког уметничког дела. У демократском по
ретку нема политичке и идеолошке инстанце која би шти
тила забраном неке вредности. Али у овом систему власти  
делују интересне групе аутономно организоване као и разне
етничке и верске заједнице које у складу са општим правима
могу да критикују или да траже забрану неког уметничког
дела. Нико не може да оспори то право дела публике као
што не може да ускрати право уметника да ствара. Сигурно
је једно – слобода уметника да ствара судара се са слободом
дела публике да одбаци, критикује или тражи забрану ње
говог дела. Овај проблем је очигледно конфликтни садржај
културе у демократском поретку.
Присталице слободе уметности сматрали су да је она нео
граничена. Да ли је уметницима све дозвољено у демократи
ји? Узмимо за пример увреду вере, исмејавање националне
части, тешку порнографију? Да ли диференцирана јавност
има право да заштити неке моралне, националне и културне
вредности од оваквих уметничких слобода? Ово питање је
демократија  отворила у свим аспектима.
Шири се једно схватање улоге уметности које не подлеже
никаквим ограничењима а ни јавним критикама. Не треба
бити пророк па закључити да ће снажење порнографизације
уметности обесмислити сваки јавни морал и вредности. Та
деструкција јавног морала је тако силовита да се поставља
питање куда све то води. Избрисаће се разлика између при
митивизма и цивилизације, стида и брутализма, културе и
нагона. Цивилизован живот се темељи управо на разлици
јавног и приватног  морала. Оно што могу да допустим себи
у приватном животу мора бити моје право само до границе
10 Ђ. Лукач, Теорија романа; Л. Голдман,Социологија романа; Е. Блох,
Естетика и политика; Е. Фишер, О потреби уметности.
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када почнем да угрожавам другог. Сексуални егзибициони
зам или оргијазам, посебно у неким филмовима и позори
шним представама, могу бити приватно задовољство али до  
тачке када почиње угрожавање вредности оне публике која
их одбацује.  На појаву дела у којима се извргавају моралне,
националне и културне вредности реаг ују одрђене групе та
ко што траже забрану или их острашћено критикују. Њихов
аргумент је да су та дела (сценска посебно) насиље над ци
вилизованим нормама и обичајима. Уметник и институцио
нални посредник могу да се бране, да одбаце примедбе или
попусте под критикама.
Културу у савременим демократијама карактеришу полеми
ке управо око ових граница. Овај сукоб се одвија у оквиру
демократских права и слобода човека и грађанина.  Приго
вор да је противљење или протест против неког уметничког
дела, угрожавање слободе стваралаштва није  ваљано засно
ван. Прво, постоје опште вредности културе и морала које
се штите без обзира да ли појединац или група ужива у тим
вредностима. Друго, нема слободе само за уметност а да се
не поштује слобода читаоца или гледаоца. Уосталом, када
се уметничко дела преда јавности није могућно очекивати
само позитивне оцене.
Овде није реч о држави која својим правним и извршним
инструметнима може да ограничи слободу ширења неких
уметничких дела већ о слободи публике да реаг ује и про
тестује на разне начине. У најстаријој европској демокра
тији, Великој Британији, влада забрањује неке филмове и
представе на крају ХХ века. Видимо да у свим областима
демократског друштва тече сукоб присталица и противни
ка одређених идеја ставова, дела. Зашто би културно поље  
уметности у друштву било изузето?
Поред државе и јавности у демократском друштву одређна
права и обавезе имају и културне институције. Догађа се да
неке културне институције не прихватају да одређена  умет
ничка остварења ставе у своје програме. Једна институција
културе одбија да уврсти у свој репертоар представу са ска
редним језиком или да излаже слику вулгарног Исуса Хри
ста. Да ли је то ограничавање слободе уметничког стварала
штва или цензура? Наравно да није, зато што у плуралитету
културних и уметничких институција увек постоји простор
за представљање дела. Аутономно је право институције
културе да постави границе неком уметничком делу. Нема
начина да се оспори њена слобода избора и одлучивања.
Оно што је битно у таквим околностима, свакако је чињени
ца да нема препрека да се дело појави у другим институци
ма културе. Демократски поредак карактерише плурализам
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културних институција а то значи да оно што није прихва
тљиво за једну за другу може да буде. Ако бисмо   забра
нили једној институцији културе да нека дела прихвати а
друга одбије онда културни плурализам не би имао разлог
постојања11.
Између уметничког дела и реципијента у демократији по
средује тржиште и уметнички критичар који јавно излаже
свој суд о делу и та околност може да утиче на пријем дела
код пубилике и његову популарност. Тржиште то користи
и тако се ствара популарност дела али и профит за посред
ника. На уметности се и зарађује. Издавачи књига не само
да су љубитељи књиге већ и људи који живе од издавања и
продаје књиге. Власници ликовних галерија (не)воле сли
ке али их продају и стичу профит. Музички менаџери (не)
воле музику али зарађују на организацији концерата. Филм
ски продуценти финансирају филмске пројекте са циљем и
да зараде на њима. Дакле, уметничко дело припада и по
словном свету а то може да постави границе уметничком
стваралаштву. Увек постоји могућност посредника да се
зарад стицања профита занемари уметничка вредност као
таква и не прихвати за публиковање уколико није тржишно
исплатива. У таквим условима уметник се суочава са гра
ницама свог стваралачког избора: или ће остати доследан
својој слободи или ће прихватити захтеве тржишта у демо
кратском друштву или укус посредника (приватне или јавне
институције).
За идеологе слободног тржишног и максимализације про
фита, логично се поставља питање колико кошта уметничко
дело. Чињеница је да само уметничке звезде могу да живе
од свог рада, да само неки могу да „сами себе плаћају”. Ме
ђутим, највећи број уметника не може да живи од свога рада
и савремено демократско друштво мора да одговори на то
питање. Уколико доследно следе логику тржишта, приста
лице либерализма у економији морају рећи збогом армији
уметника. Њихова резервна варијанта је трагање за љуби
тељима уметности међу бизнисменима. Наћи ће се неко
ко ће плаћати рад уметника. Али, то је случајност, игра на
срећу. Присталице (нео)либералне демократије  подржавају
оваквав статус уметника и уметничког дела. Са становишта
културе, држава као репрезент општег интереса мора да за
штити уметнички сталеж у материјално-егзистенцијалном
смислу (професионална удружења, откуп, радни простор,
социјално, пензионо осигурање). Она ту функцију мора да
11 Аврамовић, З. (2008) Социологија и књижевност, Београд: Рашка
школа.
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оствари уколико не жели тријумф  система похлепности и
ширење псеудоуметности. Није тешко пронаћи институци
оналне механизме да се заштити самостални уметник. На
равно, из овога не следи да држава привилегује уметнике и
уметност. Они морају да се суоче са публиком која има право
на сопствени културни избор и своје тржишно понашање.
Са ширењем   западноев ропске демократије   ширила се и
увереност у општу прихваћеност културног поља уметно
сти. Очекивало се да ће уметност бити животна потреба
модерног човека. Освалд Шпенглер је оспорио таква кре
тања почетком ХХ века у време када се о информационим
технологијама (ИТ) свету није ни сањало. Са настанком но
ве цивлизације сужава се велика уметност и њена публика.
„Уметност постаје занатском примењеном уметношћу, у ар
хитектури, музици, стиху, драми.”12 Оригиналност, имаги
нативност, лепота,  лагано нестају. „Нови уметник је радник
а не творац”.13 Оно што данашњи проучаваоци културе  кон
статују – сужавање круга стваралаца и љубитеља уметно
сти и високе културе, Шпенглер је уочио почетком прошлог
века. „Демократија је потпуно истиснула новинама књигу
из духовног живота народних маса. Свет књига са својим
богатством становишта и гледишта, која су принуђавала
мисао на избор и критику, стварно поседују још само уски
кругови”.14
Шпенглер указује на „дух времена” који није директно по
везан са ствараоцима, њиховим делима и посредницима у
демократском систему. Његова мисао осветљава неке не
предвидивости у друштву слободе и људских права, а преко
којих се олако прелазило у теоријама демократије и култу
ре. Као да је Шпенглер најавио дубока раслојавања у пој
му и пракси културе у условима глобализујућег тржишта,  
ширења медија и пребацивање живота на друштвне мреже.
Експанизја кича, шунда, масовне културе, разних облика
подкултуре, сужава круг великих стваралаца и поштовалаца
аутентичних и трајних културних вредности.
Матријалистичко-технолошки смер цивилизације са модер
ним информационим технологијама (ИТ) показује ширење
социјалног поља како стваралаца тако и корисника уметно
сти. Нова медијска култура обухвата све садржаје који се
преносе преко интернета и других облика електронских
мрежа. За разлику од пасивног примаоца поруке интернет
12 Špengler, O. (1989) Propast Zapada 1-4, Beograd: Književne novine, tom 2.
str. 50.
13 Исто, стр. 156.
14 Исто, стр. 240.
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култура се препоручује интерактивношћу корисника мреже.
Нова медијска култура је: 1) индустријска култура заснова
на на моделу масовне производње, 2) намењена је широкој
публици, 3) руководи се комерцијалним мерилима, па су ње
ни производи роба која доноси или недоноси профит, 4) ко
ристи високу технологију за рекламу и маркетинг. Међутим,
медијска култура је и нови терен за сукобљавања друштве
них група и политичких идеологија у демократским дру
штвима.15 У условима нове медијске културе поставља се
питање какав утицај ова експлозија интернета има на про
фесионалну уметничку делатност? Да ли уметност може да
преживи екстремну демократизацију медијске продукције и
приступа? С једне стране, ово питање нема смисла, јер је
савремена уметност на врхунцу комерцијалног успеха. Оно
што се дешава у већини уметничких грана је да скоро сваки
професионалац или студент уметности има своје присуство
на Мрежи, односно веб презентацији својих радова. Буду
ћи да свет професионалне уметности нема посебну лиценцу
на креативност и иновацију, свако ко мисли да је уметник
има прилику да „окачи” своја дела на мрежи. Прави иза
зов за уметност, који друштвени медији постављају, можда
неће бити културна продукција непрофесионалаца која је
сада лако доступна онлајн, већ ће се прави изазов крити у
динамици ИКТ система – константна иновација, ширење,
индивидуална енергија и непредвидивост.

***
Култура и уметност у сваком систему јавне власти и дру
штвеним односима суочавају се са одређеним изазовима.  
Трагање за уметничком формом, које по дефиницији припа
дају уметничком дару, често је скопчано са извануметнич
ким препрекама. У недемократским системима уметник је
одговарао својим делом на спољашњи притисак власти. По
литички оквир је био изазов за његово стваралаштво. У де
мократским друштвима и државама, уметник и његово дело
суочавају се са посредницима а то су културно-тржишне ор
ганизације и приватне и јавне институције које (не)отвара
ју путеве према публици. Ови посредници су у прилици да
прихвате или не прихвате дело са разлозима од естетског
суда до тржишног успеха или одбојности према аутору. На
другом месту укуси уметничке публике се разликују тако
што она може да прихвати али и да протестује против не
ког уметничког дела. Најновији феномен је демократизаци
ја културе у дигиталној технологији. Искуство културног
и уметничког стваралаштва у ова два облика јавне власти
15 Kelenr, D. (2004) Medijska kultura, Beograd: Clio.
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и друштвених односа показује да за уметност као део кул
турног поља друштва не постоји мирна лука, већ стална
узбурканост на релацији уметник-дело-публика-држава. У
том смислу, ваља увек имати у виду да се демократизација
културе  може одвијати на институционалном терену, али не
и на стваралачком, креативном. Велике ствараоце и њихова
дела не производи ниједан систем јавне власти већ њихов
дар, таленат, мотивација, машта и знање.
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CULTURE AND DEMOCRACY – 
CLЕARIFICATION OF CONCEPTS
Abstract
This paper deals with the conceptual and historical relationship between
culture and (non) democracy. The notion of culture is understood in
the wider (way of the whole life of one nation) and narrower (artisticcreative) sense. As a system that does not prevent freedom of thought,
creation and action, democracy represents the expansion of freedom in
the artistic field of culture. In every system of public authorities and
social relations, culture and art face certain challenges. The search
for an art form, which by definition is an artistic gift, is often caught
in grip of judicial obstacles. In non-democratic systems, the artist
responds with his work to the external pressure of power. The political
framework is a challenge for his/her creativity. In democratic societies
and countries, the artist and his/her work face the mediators, which are
cultural-market organizations and private and public institutions that
do (or do not) open up a way to audiences. These brokers have the
opportunity to accept or not accept artistic work for reasons of aesthetic
judgement, market success or dislike towards the author. Also, the tastes
of artistic audiences are different, so they can accept or protest against
an artwork. The latest phenomenon is a democratization of culture in
digital technology. The experience of cultural and artistic creativity in
these two forms of public authority and social relations shows that art,
as part of the cultural segment of a society, is not offered a safe haven
but constant excitement, being caught in the relations among artistwork-audience-states. In that sense, one must always bear in mind that
the democratization of culture can well take place in the institutional
field, but not in the creative one. Great creators and their works do
not produce any system of public authority, but offer their gift, talent,
motivation, imagination and knowledge.
Key words: culture, art, democracy, antidemocracy, freedom,
audience

192

ЈАСМИНА АХМЕТАГИЋ
Институт за српску културу Приштина, Лепосавић
DOI 10.5937/kultura1860193A
                               УДК 82.0
     7.01
         316.72
прегледни рад

КУЛТУРА – ТЕУРГИЈА
Сажетак: Култура схваћена као професионално-радни сектор су
протстављена је и по својој садржини и по централном вредно
сном усмерењу духовности, која се у раду узима као критеријум
стваралаштва и стваралачке личности. Духовност, оријентиса
на на трансцендирање коначности, а не на њено осмишљавање,
представља почело из којег извире аутентично уметничко дело.
Цена демократизације културе јесте свођење уметничког дела на
производ. Насупрот култури и културном производу стоји теурги
ја и онтологија уметничког дела. Такво је гледиште утемељено на
православно-теолошком разумевању културе,
Кључне речи: култура, теургија, стваралаштво, духовност,
Личност

Вишезначан и у себи противречан појам културе дефини
сали су на мање или више различите начине бројни социо
лози, антрополози, филозофи, историчари културе, писци.1
Наше је полазиште општеусвојена чињеница да култура
подразумева превазилажење искључиво природног, нагон
ског човековог постојања (и у том је настојању сагласна са
религијом) и да је основа за човеково сагледавање властитог
положаја у космосу. Култура јесте један од феномена који
дефинише човека у односу на друге врсте, а ипак је поста
ла ограничавајући фактор, јер духован човек у најмање два
последња века мора да иступи из културног живота, како
би очувао своју духовност. По нашем мишљењу, проблем је
у социјалној функцији коју култура неизбежно има, одно
сно у начину на који обавља тај задатак. Човек јесте и мора
бити социјално биће, да би задржао своју хуману суштину,
али се управо кроз култивисање његовог односа са другима
(од свакодневног општења до сфере политике и идеологије)
1 Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Ко
сова и Метохије (ев. број 178028), који финансира Министарство про
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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занемарује Личност, схваћена у духу богословља источних
отаца цркве. Личност, како су је дефинисали Свети оци по
чива на Односу, који по својој ексклузивности не само да је
нешто друго и другачије већ је, све очигледније, суштински
супротстављен социјалној интеракцији коју негује култура.
Разумевање Личности као Односа једно је од „највећих до
стигнућа великих Кападокијаца”2 и настало је као објашње
ње тројичности Бога. Култура пак негује, одржава и усмера
ва човекову социјалну умреженост на принципима који под
разумевају утапање јединке у колектив и поистовећивање
културних вредности са eстетским доживљајем/искуством,
које се задовољава допадљивошћу, спољашњом лепотом,
а не тражи истинску дубину, те последично релативизује
вредности. А Личност, та „средина између два бескраја”3 и
„мера и за индивидуу и за колектив”4, јер се не може поисто
ветити ни са једним од та два појма, „синтеза могућности и
нужности”5 јесте „историјски појам спасења”6 и предмет је
аутентичног уметничког дела (овде пре свега на уму имамо
књижевност).
У оквире културе улазе сви видови стварања који се јавља
ју у одређеном времену, без обзира на њихову вредност.
Експоненти културе као професионално-радног сектора,
уз различите културне установе (од музеја, преко библио
тека, до позоришта), све су више и медији, а ту спадају и
сви видови културног удруживања, односно све оно што је
усмерено, бар у начелу, на подизање идејног и духовног ни
воа савременика, без обзира да ли има материјалну или не
материјалну форму.
У таквој поставци поп култура, или тзв. „треш култура” (ма
колико парадоксално звучала та синтагма), имају свој леги
тиман простор, јер су и оне саставни део тзв. културног жи
вота. Свесни смо да се поистовећивање културе искључиво
са високом духовном културом, оцењено као елитизам, на
рочито гласно доводи у питање од друге половине 20. века.
Међутим, разлози због којих је тако и даље су неубедљиви.
Ако култура, како је још Цицерон говорио, значи пре свега
култивисање душе, онда из ње треба искључити – и преба
цити у поље забаве – све оно што не значи проширивање
2 Ђаковац, А. (2007) Велики кападокијски оци и њихово богословље лич
ности, Видослов, бр. 42, Требиње: Епархија Захумско-херцеговачка и
Приморска, стр. 193.
3 Хамваш, Б. (1996) Теорија романа, Београд: Студентски културни
центар, стр. 17.
4 Исто, стр. 27.
5 Kierkegaard, S. (1974) Bolest na smrt, Beograd: Ideje, str. 31.
6 Хамваш, Б, нав. дело, стр. 27.
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човекових спознајних и емотивних капацитета, нијансира
ње његових потреба и самоувида. Да је тако, духовност би
расла скупа са подизањем културног нивоа, а то није слу
чај. Зато је Лиотарово (Jean-François Lyotard) запажање да
образовање од друге половине двадесетог века – и то је
поистоветио са постмодерним стањем – више не значи и
образовање духа, него повећање броја стручњака,7 за нас
од дијагностичког значаја. Демократизација образовања и
демократизација културе, у основи пожељни и позитивни
процеси, одвијали су се не подизањем нивоа рецепијената,
него спуштањем квалитета понуде, а то је водило демокра
тизацији стваралачког процеса, што је по себи парадокс, ако
не и нонсенс.
Књижевна критика, на пример, региструје појаве у књи
жевном животу и уколико их вреднује спрам замишљених
универзалних књижевноуметничких вредности, које узима
у апсолутном смислу, као непроменљиве, пре или касније
бива и сама изложена критици, као неусклађена са својим
временом, као искључива и апстрактна. Уколико дела вред
нује спрам актуелне књижевне продукције, биће више у са
гласју са духом времена, али се тада неизбежно разилази са
вредностима на које упућује књижевна историја. Вреднова
њем се увек шаље порука о (не)пожељним вредностима и
успоставља одређена врста хијерархије која врши утицај у
ширем временском одсечку – и стога је питање шта се ле
гитимише као највиша вредност кључно за развој културе у
њеном институционалном смислу. Релативизовању тог ути
цаја значајно би допринели сами критичари (на пример, при
жирирању за НИН-ову награду), када би се одважили да о
награђеном роману, и када је у годишњој продукцији нај
бољи, искажу критичке судове, чега се клоне, из наизглед
неразумљивих разлога, бар када је у питању њихова јавна
реч. Афирмисање одређеног дела као културне вредности
снажно се обазире на социјална, вануметничка значења, чи
ме се намеће потреба да се стално буде на опрезу: чије су то
вредности? Захтев да се о вредностима увек говори спрам
целокупне баштине а не у релативним оквирима, да се одо
ли искушењу подређивања естетике социјалним значењима,
онај је захтев који би културни делатници морали да испуне
како би култура коју обликују (јер је култура увек и дескрип
тивна и проспективна) могла бити сматрана искључиво
позитивним феноменом.

7 Видети: Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje, Novi Sad: Bratsvo-jedinstvo,
str. 11. i 13.
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С друге стране, вредновање не почива на јединственим те
мељима, а да ти темељи не треба ни да буду јединствени и
апсолутни, подржано је низом књижевних теорија од друге
половине двадесетог века. За разумевање дела се пружају
кључеви који су изван човековог доживљајног света, узетог
у његовој укупности. Духовност се тако сматра тек једним
од потенцијалних квалитета уметничког дела, а не пресуд
ним његовим својством, иако се то разилази са чињеницом
да је уметност и рођена из човекове духовне чежње. Тек ду
ховна раван је оно што, по нашем мишљењу, на пресудан
начин одређује стваралаштво. Све то чини да се култура и
духовност (која би требало да буде њен део, по нашем ми
шљењу пресудан) разилазе. Инсистирање на метафизичком
квалитету дела као пресудном критеријуму његове књижев
ноуметничке вредности, никако не значи да уметност треба
да потврђује Божје постојање: она тиме потврђује управо
човеково постојање, представљајући га као отворено за до
сезање оне тачке са које може, како је то језгровито казао
Иван Буњин (Иван Алексеев ич Бунин), да види, процењује
и вреднује самога себе.8 Уосталом, од тога каквом себи се
обраћа уметник, јер уметности и не може бити без активног
дијалога са самим собом и тек, посредством себе са другим,
у великој мери зависи и лик његовог потенцијалног читаоца.
Па ипак, остаје питање да ли сама кулура, као неселективан
феномен, доприноси ономе чему би требало да се супрот
ставља, или је разлог тај што се све већи број културних
творевина, у духу постмодерног и пост-постмодерног доба
коме припадају и које собом творе, разилази са духовношћу
на коју овде мислимо. У сваком добу постоји преовлађујући,
доминантан поглед на свет, чак и онда када се његово одсу
ство сматра централном карактеристиком времена, и свака
је културна творевина описива са филозофско-духовног ста
новишта, на позитиван или негативан начин. Као трансди
сциплинарна област, култура пружа веома прецизан одговор
на питање о стању човековог духа који преовлађује у одре
ђеном времену и простору. Неутралан тон научног дискурса
који промишља културне феномене чини ову појаву мање
видљивом.
Културу, дакле, можемо концептуализовати на различите
начине, а да она и даље остаје ефемерна по својој вредно
сти, а пресудна по моћи коју присваја. Огромна је разлика
између мењања бића поезије и мењања статуса песника у
свету. Прво је посао истинског уметничког стваралаштва,
друго културе. Јасно је да се културни живот и стваралачки
8 Видети: Bunjin, I. (2003) Tolstojevo oslobađanje, Beograd: Paid eia.
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живот разликују, али је одвећ обесхрабрујућа чињеница да
се могу и темељно мимоилазити. Последица суочавања са
истинском уметношћу увек је стање буђења, јер је и циљ
стваралаштва увек исти: „показати човеку, који стење под
проклетством профаности, примордијалну поетску ствар
ност и уместо затамњеног прозаичног ума ставити му пра
изворну имагинацију.”9 Чињеница да је било могуће да се
уз посебну наклоност Шуберту буде зверски мучитељ у
концентрационом логору, у времену које је духовну обнову
прогласило званичном културном политиком, јасно говори о
томе да културна вредност није вредност по себи, нити да је
духовна обнова релативан појам. Лепота, како је о томе пи
сао Берђајев (Николай Александрович Бердяев), а управо он
је поставио „револуционарно питање о даљој немогућности
уметности као културне вредности”10, не значи много као
културна вредност, ако није у исти мах видљива „у сваком
испољавању живота.”11
Култура није стваралаштво, мада може у себе укључити
истинска стваралачка дела, култура производи етикете које
се стваралаштву приписују. Зато је она та која нормира укус
и човека. Стваралаштво је изнимка, изванредност, анархија
у поретку вредности, огрешење о систем. Култура је прави
ло, систем, поредак вредности, она дисциплинује и самим
тим је простор неслободе: „Култура и њен талог (…) значе
префињено заробљеништво у свету.”12 И та супротставље
ност културе и стваралаштва не почива на чињеници да се
кроз културу не стварају вредности, већ на самим вредно
стима које она нужно, а не тек ексцесно ствара, а које су
пречесто замена за истинско стварање, којег нема без само
убличавања и победе над стихијама саме личности. „Циљ
стваралачког нагона је – досезање другачијег живота, дру
гог света, успон у бићу. (…) У овоме је велики и трагични
несклад између задатка стваралаштва и његовог резултата.
Уместо бића ствара се култура.”13 Посао културе је да олак
ша, утажи, а не да освести, и у томе се слажу и Берђајев, и
Хамваш (Hamvas Béla): „Култура је појам који тешкоће кри
зе дискусијом помера с човекових плећа (…) и уопште није
таква универзална категорија разумевања као што би волели
да је прикажу.”14 Имплицитно, исто је изразио и Вајнингер
9 Хамваш, Б. нав. дело, стр. 14.
10 Берђајев, Н. (2001) Смисао стваралаштва, Београд: Бримо, стр. 194.
11 Исто.
12 Исто, стр. 6.
13 Исто, стр. 93.
14 Хамваш, Б. нав. дело, стр. 59.
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(Otto Wein inger), када је указао на разлику између мисли
која тек светлуца и оне која притом нешто и обасјава.15
Тек је стваралаштво, а не култура, способно да оствари из
лазак из света ефемерности који нас окружује. У култури
живимо сви. У стваралаштву само изузетни. „У култури се
не остварује сазнање, већ симболи сазнања, не лепота већ
симболи лепоте, не љубав већ симболи љубави, не сједи
њавање већ симболи сједињавања, не власт над природом
већ симболи власти. Култура је исто тако симболична, као
и култ из кога је настала. (…) Црква у својим опажљивим
формама има културну природу и дели судбину културе и
све њене неуспехе.”16
И та симболизација света и, потом, интерпретативна актив
ност која не изводи из симбола у стварност, саму културу
апсолутизује. Она постаје сама себи сврха. Стваралаштво
увек продире у стварност – ма којом темом се бавио умет
ник он пре свега продире до стварности властите личности,
чиме не тврдимо да до краја може у њу проникнути.
Далеко смo од проглашавања уметника мером човековог би
ћа. Овде и није реч о личности уметника или чак и генија,
већ о централном завештању истинског уметничког ствара
лаштва (чак и када је онај који је дело створио, подлегао
на том путу): кретање путем потенцијалног самоостварења
оно је што стваралачко биће или генија разликује од обичног
човека. Културу видимo као повлађивање кретању другачи
јим смером. И највећи генији, као на пример Достојевски
(Фёдор Михайлович Достоевский), нису одолели а да се,
хришћански казано, не саблазне о културу (о томе сведочи
пишчева публицистика у којој аутор Браће Карамазових по
стаје човек антисемитских ставова), јер је култура феномен
у коме се задобија тзв. симболичко значење, чему гордост и
нарцизам тешко могу одолети. Аутентично уметничко де
ло, како је тврдио Хамваш, увек пише Дон Кихот, пребива
јући у донкихотовској стварности. Оно читаоца подсећа на
стварну стварност, јер „основа људског бића није битка за
опстанак него особени ентузијазам. Стварност ветрењача.
Усхићеност унутрашњом песмом која се непрекидно разле
же у људској души.”17 Хамваш, уосталом, историју романа
сматра историјом личности, „која стоји насупрот историји
заједнице и државе”18: „Онтолошка концепција романа је да

15 Видети: Wein inger, O. (2008) Spol i karakter, Zagreb: Euroknjiga, str. 156.
16 Берђајев, Н. нав. дело, стр. 259-260.
17 Хамваш, Б. нав. дело, стр. 14.
18 Исто, стр. 17.
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у људском свету носилац истине више није заједница, него
личност.”19
У својој Теорији романа Хамваш разликује стварност и псе
удостварност, која је „бездушна и насилна и немилосрдна и
проста и глупа”20, а коју је назвао реалитет. Реалитет служи  
одржавању „потребне атмосфере за Великог инквизитора,
као претпоставке за одгајање једне врсте људи и њен про
цват”, и појам је који је „дограђивала наука, чак и филозофи
ја”.21 Сви који се „супротставе овом реалитету и прибаве са
знање о стварности која је изнад тога присиљени су да буду
Дон Кихот”, који зна да ни његова стварност ветрењача ни
је стварност, али је „неизмерно ближа правој стварности”22
него реалитет.
Ако се стваралаштвом остварује „вредност која није функ
ција времена”23, онда је сучељеност културе, која је сва у
времену и историји, и уметничког стваралаштва – очиглед
на. Културу одликује стално стварање представа о себи и
другима и општење кроз те представе, због чега је њен по
тенцијал за одржавање стереотипа изузетно висок. Култура
конзервира стереотипе, чак и када се са њима спори, ствара
лаштво их развлашћује. Не треба превидети да је наша кул
тура део планетарног мејнстрима, те да је она пре свега ме
дијска култура, а медији су простор за испоставу поменутих
представа, те тако и произвођачи лажног динамизовања ду
ховне учмалости. Као испоставе уредничких и шире, поли
тичких интереса, културу форматирају и новинари тако што
одређују и диктирају смер наше пажње. Медијска култура
изопачује перспективу: пре свега одржава илузију да гледа
мо изблиза оно што никада нисмо гледали из веће даљине и
преломљено кроз многоструке филтере интересних сфера.
Ако је култура та која додељује статусне етикете, а јесте,
централно је питање шта је све човек спреман да учини ка
ко би их добио. Тако само настојање да се припада култури
поробљава човека. „Прави пут није кретање десно или лево
на површини света, већ кретање увис или у дубину, у правцу
независном од света, кретање у духу а не у свету (…) Слобо
да од реакција на свет и од опортунистичких прилагођавања
свету је велика тековина духа.”24

19 Исто, стр. 26.
20 Исто, стр. 11.
21 Исто.
22 Исто, стр. 12.
23 Wein inger, O. нав. дело, стр. 185.
24 Берђајев, Н. нав. дело, стр. 5.
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Књижевна теорија је у свом развоју прешла пут од пори
цања значења књижевног дела као релевантног за његову
вредност, до повратка значењу: од руског формализма до
културолошких и постколонијалних теорија. Значење на
коме овде инсистирамо, сматрајући га пресудним за вред
новање, излази из тих оквира: не односи се на збир тема и
проблема која се у једном делу јављају, него на укупност
његових смислова, који врхуне у проширивању сазнања о
тајни човекове личности. Предмет романа, што објашња
ва, према Хамвашу, и његову енормну популарност, јесте
„целовита личност у својој субјективној страсти и донки
хотовском жару.”25
Тврдњом да аутентично уметничко дело јесте теургијски
производ, не приклањамо се идеји о свемоћи инспирације у
његовом настанку. Мада о извесној богонадахнутости јесте
реч: под њом разумевамо продор до нове синтаксе, спрегова
речи, језичке мелодије и духовне и интелектуалне спозна
је, која се збива посредством нарочитих тренутака. Они су
пак дозвани усредсређеношћу која далеко надмашује ниво
постојања у равни културе, која увек, бар у извесном степе
ну укључује временитост. Нарочите тренутке рађа сусрет
двојаке даровитости: уметничког дара и дара напрегнуте
пажње, којом се ослушкује онострано. Теургија, међутим,
јесте са-стваралаштво с Богом у другом смислу: то је састваралаштво у стварању, свакодневним преобликовањем
човека. Оно што уметника доводи на виши стадијум, који
изван стварања не мора познавати нити живети, јесте то што
се у самом стваралаштву одвија оно исто што је Кјеркегор
одредио као карактеристично за раст појединца: „кретање
душе од непосредности до духа”26. У том расту личност у
себи обујмљује општељудско, остварује „кретање од њега
самог, кроз свет до самога себе.”27 Ако „личност твори сапостојање са другима”28, а књижевног дела и нема без одно
са аутор-рецепијент, онда се у самој рецепцији одвија гра
ђење Односа, из којег ниче смисао уметничког дела. Оно
што књижевна дела која су утемељена на мимезису уопште
чини уметношћу, јесте преображавање, а не подражавање
стварности, и оно се увек одвија на два нивоа: естетском и
духовном. Зато је уметничка истина, која се тако уобличава,
изнад чињеничне истине у делу. Нама то изгледа толико за
кономерно да сумњамо у лепоту лишену духовног садржаја.
Уметничком делу као културној вредности супротстављамо
25 Хамваш, Б. нав. дело, стр. 38.
26 Kierkegaard, S. нав. дело, стр. 686.
27 Исто.
28 Ђаковац, А. нав. дело, стр. 206.
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уметничко дело као естетско-духовни производ, који има
огромно (мада тек потенцијално) преображајно дејство на
читаоца.
Уметничка дела несумњиво јесу културни објекти, јер на
стају и смисао остварују у својој култури, али то што је
су културни објекти још увек ништа не говори о њиховој
вредности. Захтев да уметничко дело буде ново биће, како
пише Берђајев, није магловито-идеалистички исказ право
славно-теолошког погледа на свет. Није случајно да су пра
вославно-теолошке и културолошке теор ије, како се нама
чини, најдубље супростављене: прве инсистирају на есен
цијалистичком разумевању феномена, сталним напором да
отклоне све наслаге временитости. Друге завршавају у кон
структивизму, настојећи да докажу неаутентичност свих фе
номена и аутентичности као такве, а временитост је њихов
нужан оквир.
Оно што дело чини новим бићем, а не тек културним произ
водом, јесте његова пуноћа. Оно се обраћа толико бројним
нивоима нашег постојања да неке од њих освешћујемо тек у
дотицају са делом. Аутентично уметничко дело не потврђује
читаоца у његовој актуелности, него га подсећа на то шта би
све могао бити и открива му нове, могуће егзистенцијалне
просторе; оно подсећа на духовне просторе Личности а не
на психопатолошке просторе индивидуалности. Свет књи
жевноументичког дела увек је поредак који је смислен, чак
и када се њихови јунаци суочавају са апсурдним исходом
своје судбине. У делу је увек могуће сагледати известан кау
залитет: поимање узрока судбинског пада јунака или самих
услова постојања као неразрешиве једначине, која нас држи
у сталном промишљању обе њене, мање или више непозна
те величине, за читаоца увек има катарзично дејство. То зна
чи да истинско уметничко дело увек омогућава сазревање за
нов начин гледања на властити живот, пут ка себи вишем,
оном који може овладати властитом судбином, не зато што
је поједностављује и своди већ управо стога што увиђа њену
многогласност и слојевитост. Јунаци у књижевности „иду
до краја своје судбине (…) до крајности своје страсти”29,
искушавајући те путеве и за нас.
Култура обухвата и дела која су тек допадљиви опис че
сто недопадљивог искуства живљења овде и сада, у који
ма нема преображајног потенцијала за читаоца, и стога су
једнака свакој другој врсти забаве. И као што, за Кјеркего
ра, особа на естетичком стадијуму развоја „није духовно

29 Kami, A. (2008) Pobunjeni čovek, u: Eseji, Beograd: Paid eia, str. 419.
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одређена”30, те живи у тренутку, у „естетском и интелек
туалном пијанству”31, забављајући душу „трицама досетке
и таштином духа”32, те своју егзистенцију не може ни об
јаснити, исто можемо рећи за дело које почива на ефекту
допадљивости, али и искључиво на естетском начелу. Оно
остаје у категоријама интересантности и занимљивости,
али умртвљује човеково самоосећање и емпатију, и у исти
мах његову слутњу другог, савршенијег света. Човек остаје
самозадовољан и потврђен у свом свакодневљу, као једином
свету својих могућности. Тако се свакодневљу приписује
апсолутна вредност, оно се обоготворује, а читалац је ли
шен раста у бићу и жеље за преображајем себе, а тиме не
миновно и света. Комерцијалним књижевним производима,
чији је опсег много шири од оног који се једнодушно сматра
таквим (многа од њих у култури фигурирају као уметничке
вредности) не само да се не задовољава духовна потреба –
која је у основи и стварања и читања – већ се констатним су
даром са таквим делима читалац ње лишава и задовољава се
сниженим рангом властитог постојања. Он пристаје да себе
доживљава као објекат властитог живота. У томе је огромна
одговорност културе, поготово данас, у секуларном свету, у
коме је књижевност једно од ретких подручја духа.
Између културе и стваралаштва могуће је помирење, али са
мо онда када сама култура досегне свој највиши облик по
стојања, када постане „животни процес”33, односно „мост
између живота и вечности”, како је то писао М. Ђурић у
истоименом тексту.34
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култет, стр. 42; Милан Радуловић је први код нас, спајајући књижев
нотеоријско, естетичко и православно-теолошко разумевање уметности,
исцрпно и теоријски сагледао разлику између културе као животног
процеса, која је у сагласју са духовношћу, и културе као институције,
која почива на друштвеној, тј. релативној мери вредности коју ствара и
одржава.
34 Реч је о тексту „Култура као мост између живота и вечности“, обја
вљеном у делу Културна историја и рани философски списи.
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CULTURE – THEURGY
Abstract
Over the past two centuries, culture – although one of the phenomena
that define man in contrast to other species – has become a limiting
factor, because a spiritual person must withdraw from cultural life in
order to preserve his/her spirituality. In addition to the non-selectivity
of culture, which is encompassed in its definitions, this phenomenon
is explained here by contrasting the ways in which culture directs
social interaction with the Relationship, which is a precondition for
the existence of the Personality, as understood in the spirit of Eastern
theology. In analogy to the term Personality, which is created only
in a relationship, authentic artwork is perceived as a creation which
primarily transforms reality, and then, through its impact, as the very
reality of the recipient. The contrast between culture and theurgy
is based on the distinction between the social meaning that a given
cultural value acquires and the spiritual transformative forces that are
recorded in an authentic artwork. This paper is based on a conviction
that contrasts the generally accepted claims of the 20th century and
later literary theories: the evaluation of literary and art works is based
on clear and determined criteria, where an important position among
them is held by the significance of the work, taken as the totality of its
meanings, which aim to expand the knowledge of the secrets of human
personality. We place the aesthetic and spiritual product opposite the
artwork as a cultural object and then contemplate its place in culture,
where spirituality is considered only as one of the potential, but not  
as a crucial quality of any piece of art. Culture and creativity differ in
the very values that they achieve, but the fact that culture possesses an
unquestionable attributing power (to assign value even to ephemeral
works) makes culture primarily responsible for the state of the spirit
that prevails in a given time and space.
Key words: culture, theurgy, creativity, spirituality, Personality
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ПРОИЗВОДЊА УМЕТНИЧКОГ
ПРОСТОРА У УМЕТНОСТИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Сажетак: У тексту се испитује утицај уметничког простора
на учвршћивање веза међу члановима заједнице. Колаборацијски
уметнички пројекти отварају могућност преговарања различи
тих визија, ставова и претпоставки међу члановима заједнице.
Пројекти уметности заједнице не обезбеђују само једноставну
повезаност међу члановима заједнице, већ успостављају везе које
јачају креативне потенцијале, отварају нове перспективе и нуде
нове приступе у сагледавању проблема. Осим тога, чланови зајед
нице посредством уметности могу успоставити размену ставова
једнако на рацион алном, као и на емоционалном нивоу. На тај на
чин могу ближе упознати једни друге, те дефинисати заједничку
визију путем креативног процеса. Уметнички простор у тексту
је сагледан као нарочита гранична зона унутар које се остварује
сучељавање уметничке визије и доминантне просторне реално
сти. Као парадигматичан пример оваквог уметничког деловања,
наведен је рад Хаса и Хана.
Кључне речи: заједница, колаборацијска уметност, уметност,
уметнички простор, Хас и Хан

Различити приступи у промишљању уметности, једнако они
који своје исходиште имају у теор ији уметности, историји
уметности, уметничкој пракси или ширим оквирима хума
нистичких дисциплина, неретко су праћени упитаношћу
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да ли уметност може да измени свет.1 Само постављање
овог питања, садржи претпоставку да је друштвене односе
могуће променити актуализовањем визије новог света, те,
најчешће, и увереност да је ове односе потребно изменити.
Оваква схватања определила су многобројне токове умет
ничких кретања, темељећи их на уверењу да је промене
могуће иницирати конкретним уметничким приступом.
Током дугог развоја уметности, аутори су свом раду дава
ли друштвено ангажовану димензију ослањајући се на по
себне поступке, од критике, пародирања, уметничке побуне,
радикалног одбацивања традиције, анархистичког колекти
визма, итд. Исходи оваквог деловања били су различити,
но не нужно са значајнијим утицајем. Период модерне по
себно је био обележен усмереношћу уметника да свој рад
ставе у функцију измене света. Прва половина двадесетог
века, праћена светском економском кризом, трауматичним
последицама два светска рата, те развојем екстремизма на
различитим фронтовима, обележена је довођењем у сумњу
вредности модерног грађанског друштва. У бурним инте
лектуалним кретањима, многи уметници узели су активну
улогу у ширењу друштвене критике. Они се снажно супрот
стављају ларпурлартистичкој интерпретацији уметности,
захтевајући да уметнички рад буде стављен у службу измене
друштвених односа.
Током треће и четврте деценије двадесетог века, трагање за
уметничким приступима који мењају друштвену реалност,
попримило је готово планетарне размере. Различити умет
нички покрети на узбурканој уметничкој сцени Русије у
првим деценијама двадесетог века, посвећују своју пажњу
измени света и отварању нове перспективе историјског раз
витка. У Мексику, уметници попут Дијега Ривере (Rivera),
Давида Алфара Сикеироса (Siqueir os), Фриде Кало (Kahlo),
Хосеа Клементе Ороска (Orozco), промовишу снажан осећај
новог националног идентитета. На европском тлу, крећући
са различитих позиција, уметници трагају за приступима
који се радикално противе традицији. У ширим друштвеним
околностима потраге за новим односима у свим сферама
живота, уметност је постала делом великог модернистичког
покрета изградње новог света, иако замисао како би нови
свет требало да изгледа, није била јединствена.

1 Текст је настао у оквиру пројекта Унапређење јавних политика у Срби
ји у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог
привредног раста, при Универзитету Мегатренд у Београду. Евиденцио
ни бр. пројекта 47004.
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Било би погрешно претпоставити да је тек са периодом
модерне, уметност кренула путем дестабилизовања и пре
испитивања доминантих уверења. Примере друштвеног ан
гажовања путем уметности свакако је могуће пронаћи у ви
шевековном развоју уметничких схватања који је претходио
њеном модерном развоју. У оквиру оваквих кретања, умет
ност је посебно значајну улогу имала у јачању и изградњи
разумевања и осећања заједништва. Ипак, током двадесе
тог века, ови аспекти уметничке визије доживеће свој нови
успон, посебно унутар уметности заједнице.
Различите уметничке праксе, које усмеравају фокус свог де
ловања на унапређење, изградњу или трансформисање за
једнице, као што су прагматичка уметност (pragmatic art),
уметничко образовање за визуелну културу (visual culture
art education), уметничко образовање за заједницу (com
munity-based art education), уметност за живот (art for life),
итд., у литератури су најчешће обухваћене ширим појмом
уметности заједнице (community art). Основни концепт при
ступа развијаног унутар уметности заједнице, заснован
је на разумевању уметности као нарочите делатности која
има значајну улогу у изградњи заједнице. Овакво разуме
вање уметности, инспирисано је сагледавањем уметности
као културног центра живота заједнице унутар тзв. прими
тивних друштава.2 Учвршћујући овакву линију интерпрета
ције, Дјуи (Dewey) истиче да је уметност у примитивним
друштвима остваривала функцију јачања друштвених ве
за.3 Преношене посредством уметности, заједничке приче
и значења стварају осећање јединства, управо захваљујући
могућности да изразе (и сачувају од заборава) живот зајед
нице.4 У том смислу он наглашава да се осећање колектива и
постојећих друштвених мрежа остварује путем специфичне
заједничке естетике заједнице.5 Настављајући у овом сме
ру, Дисанеике (Dissanayeke) објашњава да је традиционални
развој уметности одувек био неодвојив од културног, те по
везан са животом заједнице кроз ритуал и обред.6

2 Anderson, T. (2003) Art Education for Life, The International Journal of Art
and Design Education, Vol. 22, No. 1, рp. 58-66.
3 Dewey, J. (1934) Art as Experience, New York: The Berkley Publishing
Group.
4 Hutzel, K. E. (2005) Learning from Community: A Participatory Action Re
search Study of Community Art for Social Reconstruction, dissertation, The
Florida State University, Tallahassee, p. 19.
5 Dewey, нав. дело.
6 Dissanayake, E. (1988) What Is Art For?, Seattle: University of Washington
Press.
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Упркос томе што традиционална уметност, која је суштин
ски неодвојива од живота заједнице, представља исходиште
из којег је савремени систем уметности развијен, у већи
ни западних теорија уметности и приступа њеног проми
шљања, различите тенденције ширег ангажовања уметни
ка унутар заједнице, најчешће остају у извесном смислу
маргинализоване. Супротно овоме, прагматичка теорија
уметности заснована је на претпоставци да уметност мора
остварити нешто значајно за чланове заједнице унутар ко
је та уметност настаје.7 Наведени приступ уметности даје
истакнуту улогу у развоју осећања припадности колективу,
чиме њено учешће у животу заједнице није нешто што би
требало бити схваћено као мање битно.
Међу различитим поступцима и приступима које уметници
заједнице примењују, за потребе постављеног разматрања,
на овом месту задржаћемо се на производњи простора. Овај
приступ, на више нивоа је близак амбијенталној уметности,
но са снажно израженом друштвеном усмереношћу. У том
смислу, реч је о уметничком раду на учвршћивању друштве
них веза међу члановима заједнице путем просторне тран
сформације. Измена друштвеног контекста кроз уметнички
ангажман или вођену (од стране уметника) партиципацију,
једно је од битних усмерења уметности заједнице, које умет
ници у свом раду остварују примењујући различите аутор
ске приступе. Производња простора, као један од присту
па развијених у овом смеру, заснована је на претпоставци
да управо простор може послужити као својеврсни окидач
изградње визија, те да може подстаћи на ширу друштвену
акцију.
Такво разумевање усмерености уметничког деловања на
меће потребу његовог сагледавања у односу на Лефеврову
(Lefebvre) критику производње простора. Како примећује,
поставши део нарочите производње, простор ступа у уску
повезаност са процесима одржања доминације.8 У том сми
слу, просторна реалност може бити схваћена као нарочи
ти одраз постојећих односа моћи. Разумевање производње
простора које развија Лефевр, уводи потребу преиспити
вања производње простора унутар уметности заједнице у
односу на постављени теоријски приступ. Дилема са ко
јом се у том смислу сусрећемо, јесте да ли овако заснова
не поступке унутар уметности заједнице треба схватити као
7 Anderson, R. (1990) Calliope’s Sisters: A Comparative Study of Philosophies
of Art, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, p. 208.
8 Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, in: The People, Place, and
Space Reader, eds. Gies eking, J. J. and Mangold, W. (2014), New York and
London: Routledge, p. 289.

207

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ
врсту механизама путем којих се доминација остварује, или
супротно овоме, као нарочити облик уметничког делова
ња који се супротставља силама доминације. У прилог обе
претпоставке могуће је изнети аргументе, а постављеном
проблему прићи са различитих интерпретативних позици
ја. Коначно, разумевање једног проблема никада није једно
димензионално. Друштвени односи су преговарани (Грам
ши) а снаге популарног често могу деловати непредвидиво
(Фиск). У том смислу, сагледавању уметничке производње
простора нужно је прићи на дубљем нивоу. Произвођење
простора путем уметности, као свој резултат има једнако
друштвени и уметнички простор. Отуда је овај уметнички
приступ неопходно разумети као манифестацију једнако
друштвене производње, колико и уметничког рада. Простор
произведен путем уметности, отуда, треба сагледати као
истовремено друштвени и уметнички простор.
Како уметност има снагу да укаже на друкчије перспективе
духовног развоја, али и да ослободи овај развој, да пону
ди нове визије и подстакне промене, то уметнички простор,
изменом просторног искуства, може иницирати нарочити
унутрашњи развитак, једнако на личном и колективном ни
воу. Уметнички простор, по својим својствима, је естетичан,
флуидан и ауратичан (Бењамин). То значи да је овај простор
чулно спознајан али тек у процесу преговарања промена по
средством којих се актуализује и његових идеолошких ин
терпретација. Промене посредством којих се уметники про
стор актуализује резултат су нарочитог унутрашњег умет
ничког развитка, просторних измена и процеса производње
сећања, како на личном, тако и на колективном нивоу.
Појам уметничког простора не треба поистоветити са пој
мовима просторне праксе, репрезентације простора и про
сторне репрезентације, које Лефевр користи како би пре
цизније дефинисао прожимање материјалног и апстрактног
простора.9 Супротно просторној пракси, која повезује дру
штвени простор и њему референтне друштвене делатности,
подразумевајући праксе утемељене на начин којим се по
стојећи модел репродукције друштвеног живота одржава,
уметнички простор израста на његовом дестабилизовању
кроз испитивање могућности друкчије перспективе. Умет
нички простор треба разликовати и од репрезентације про
стора, управо по томе што не представља доминанту кате
горију простора у једном друштву, већ алтернативу њеној
доминацији. Ово још увек не значи да уметност не може
учествовати у концептуализацији простора која одговара
9 Исто.

208

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ
репрезентацији простора у Лефевровој интерпретацији, но
репрезентација простора, само на основу тога што је посре
дована уметношћу, још увек не може бити названа уметнич
ким простором. Коначно, за разлику од просторне репрезен
тације, проистекле из доминантних образаца просторних
пракси и репрезентације простора, уметнички простор изра
ста на преиспитивању и дестабилизовању ових образаца,
те у крајњој линији њиховом подређивању алтернативним
приступима, неизоставно захтевајући активну улогу, али и
директно доживљавање простора путем унутрашњег духов
ног ослобођења.
Међу различитим приступима у производњи уметничког
простора, као парадигматичан пример сагледавања умет
ничког простора као окидача друштвених промена, можемо
навести рад Хаса и Хана (Haas&Hahn). Године 2005, Јероен
Колхас (Jeroen Koolhaas) и Дре Урхан (Dre Urhahn), познати
ји као Хас и Хан, започели су свој пројекат Осликавање фа
веле (Favela Painting Project). Инспирисани члановима ло
калних заједница, које су упознали током свог иницијалног
рада на снимању документарног филма о хип-хоп културној
сцени у Бразилу, они одлучују да посредством уметности
иницирају друштвене промене на локалном нивоу.
Препознавање уметности као медијума путем којег је мо
гуће подстаћи друштвене промене, те усвајање разумевања
уметности као делатности која јача везе међу људима, до
приноси развоју заједнице, доноси осећање поноса те ини
цира усвајање нове перспективе међу припадницима марги
нализованих заједница, одредили су њихов целокупни бу
дући рад. У годинама које су уследиле, овај уметнички дуо
иницирао је уметничке пројекте у срединама суоченим са
растом криминала и незапосленошћу, управо с циљем под
стицања друштвених промена. Након завршетка њиховог
првог пројекта у Рио де Жанеиру, Хас и Хан одлучују да
свој рад наставе у местима која су на више нивоа друштве
но маргинализована. Њихова визија била је вођена вером
да покретањем колаборацијских пројеката уметности зајед
нице, те укључивањем локалног становништва, а нарочито
младих, могу подстаћи позитивне промене директно радећи
на терену.
Основна одлика уметничких пројеката Хаса и Хана управо
је укључивање свих чланова заједнице у процес обликовaња
визије и активности предузетих у циљу њеног постизања.
У том смислу, њихове амбијенталне интервенције (у зрелој
фази) нису наметнуте, већ преговаране и обликоване у про
цесу успостављене интеракције међу члановима локалне за
једнице. Коначни рад, резултат је сарадње између уметникâ,
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као иницијатора, и припадника заједнице, као активних уче
сника у производњи уметничког простора, те трансформи
сању просторног искуства. Остваривање ових колаборациј
ских пројеката, изнедрило је не само нове визије и веру у
промене, већ и нова сазнања, те развој практичних вешти
на и идеја за покретање економског и друштвеног развоја
заједнице. Коначно, ови пројекти донели су осећај поноса,
као и редефинисање система вредности међу члановима
заједнице.
Први уметнички пројекат Хаса и Хана, који је следио ова
ко постављену линију, био је њихов мурал Дечак са змајем
(Boy with kite, 2007). Основна идеја била је развитак поноса
мећу житељима Виље Крузеиро (Vila Cruzeir o), где је при
каз дечака како на ветру пушта змаја, препознат као погодан
нови симбол заједнице. Увођењем новог симбола требало је
дистанцирати живот у слемовима од уобичајених представа
насиља, криминала и искључености.
Дечак са змајем представља иницијални рад, у којем при
ступ урбаног трансформисања путем производње уметнич
ког простора још увек није био у потпуности дефинисан.
Основна идеја претежно је била традиционално конципира
на, смештајући уметника у позицију доносиоца нове визи
је. Осим тога, сама чињеница да је интервенција креирања
новог симбола подарена заједници којој двојица аутора по
реклом из Холандије суштински нису припадала, додатно
уноси једну димензију колонијалних пракси у овај рад. Упр
кос добрим намерама, они су били уљези који су туђ живот
ни простор присвојили као сировину замишљене уметничке
обраде. Нити је њихова повезаност са члановима заједнице
била истинска, нити су житељи Виле Крузеиро овај рад до
живели као свој. Ипак ово је био почетак на чијим темељима
је изграђен један потпуно нов приступ уметничком раду.
Две године касније, Хас и Хан започели су свој други про
јекат у Рио де Жанеиру. Пројекат је био замишљен као ви
зуелна трансформација степеништа у Руа Санта Хелени
(Rua Santa Helena). Локални канал требало је визуелно тран
сформисати у набујалу реку пуну живописних риба које у
њој пливају. Визуелно решење рад је тату-уметника Роба
Адмирла (Admiraal), док су Хас и Хан иницирали и руко
водили реализацијом пројекта. Током реконструкције кана
ла, која је трајала готово годину дана, ова двојица уметника
успели су да окупе локално становништво око заједнич
ке визије бољег живота у заједници. У раду препознајемо
развитак једне идеје која ће посебно одредити њихов даљи
уметнички пут, а то је да финални рад није једино што може
утицати на чланове заједнице, већ једнако само учешће у
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процесу уметничког рада, које уједно представља и процес
реструктуирања веза међу члановима заједнице.
Године 2010, они започињу нови пројекат у Рио де Жанеи
ру, којим је требало визуелно реконструисати централни трг
Праса Кантау (Praça Cantão) у фавели св. Марте. Пројекат
је обухватио осликавање преко тридесет четири куће, по
кривајући простор од седам хиљада квадратних метара.
Експлозија боја донела је потпуно нову енергију читавом
простору. Основни циљ био је креирати уметнички проје
кат који би служио као окидач ширих друштвених промена.
Изградњом уметничког простора није само трансформисан
визуелни идентитет фавеле, већ су иницирањем својевр
сног колективног фолклорног уметничког рада, реуспоста
вљене везе међу члановима заједнице, окупљајући их око
заједничке визије бољег живота.
Наредне, 2011. године, двојица уметника добиће понуду од
Филаделфијског програма уметничких мурала (Philadelp
hia Mural Arts Program) да осмисле трансформацију ширих
размера авеније Џермантаун у Филаделфији. Овај део гра
да био је суочен са изазовима изазваним економском реце
сијом, а читава област била је позната по назапослености
и изузетно високој стопи криминала, нарочито међу мла
дима. Пројекат Осликавање Филаделфије (Philly Painting,
2011–2012) у потпуности је био посвећен измени затечене
ситуац
 ије кроз укључивање припадника заједнице. На осли
кавању преко педесет зграда директно су били ангажовани
припадници локалне омладине, док је укупни дизајн разви
јен на основу узорака који су преговарани са власницима
зграда, но ипак задржавајући јединствен укупни визуелни
идентитет. Финални визуелни ефекат представља својевр
сно иницирање игре фасада.
И у другим пројектима, попут Осликавања Курасаа, Виље
Розе Тап Тап, Осликавања Амстердама, итд., Хас и Хан
усмеравају своју пажњу на производњу уметничког просто
ра путем здруженог креативног деловања. Концепције ових
пројеката утемељене су на уверењу да је кроз заједничко
искуство учешћа у уметничком раду могуће покренути ши
ру друштвену акцију. Просторно трансформисање никада
не остаје само на нивоу визуелног, већ и духовног, доно
сећи локалним заједницама понос, нове визије и друкчију
перспективу разумевања властите позиције.
Повезивање путем уметности кроз заједнички ангажман у
заједници представља начин уочавања нових перспектива
друштвеног развоја, те подстицања развитка и уобличења
заједничке визије, али и вере и жеље да се активистички
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делује. Рад Хаса и Хана парадигматични је пример утица
ја искуства учешћа у производњи уметничког простора на
изградњу вере у ново друштво и измену урушеног система
вредности. Упркос чињеници да је засновану критику њи
ховог предлога развоја туризма маргинализованих зајед
ница могуће утемељити на више нивоа, Хас и Хан су, кроз
развитак оптимизма и заједничке визије, подстакли успо
стављање једне нове повезаности међу припадницима за
једнице. Изградњом уметничког простора они су оснажили
креативну енергију чланова заједнице, учврстивши у исто
време веру да је односе у заједници могуће унапредити
удруженим ангажовањем на остварењу постављеног циља.
Претходно смо споменули да рад Хаса и Хана узимамо за
парадигматични пример производње уметничког простора
унутар уметности заједнице. Како бисмо прецизирали спе
цифичности производње простора у уметности заједнице,
неопходно је најпре дати одређење онога што је терминским
спојем уметнички простор, обухваћено. Да ли је уметнички
простор простор уметника, простор уметности, уметнички
обликован простор, или нешто друго? Иако се можемо сло
жити да уметност има дугу историју утицаја на наш дожи
вљај простора, те да су уметничка дела одувек представљала
конститутивни елемент нарочите просторне реалности, оно
што именујемо уметничким простором јесте простор произ
веден или трансформисан посредством ослобађајуће умет
ничке визије. Реч је о нарочитој граничној зони унутар које
се остварује сучељавање уметничке визије и доминантне
просторне реалности.
Доживљавање просторне реалности идеолошки је, политич
ки и емотивно одређено. Оно је резултат наслеђа, које своју
снагу црпе у генерацијском перпетуирању доминантних ин
терпретација, као и приступа развијаних у процесу суоча
вања са њима. То свакако не значи да је наш однос према
просторној реалности нужно критички заснован, насупрот
томе, ову реалност често можемо доживети као природну,
једнако као што можемо бити сагласни са односима који је
одређују. Но, упркос томе што се са доминантном простор
ном реалношћу можемо или не морамо сложити, наша улога
никада није пасивна. И како наша улога није улога потро
шача просторне реалности, то нам је дата моћ једнако да јој
се супротставимо, колико и да се са њом сагласимо, и у том
смислу кренемо како путем трагања за новим могућности
ма њеног трансформисања или успостављања, тако и путем
њеног перпетуирања.
Просторну реалност не треба схватити као чврсто фикси
рану, једнако као што наш однос према реалности не треба
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схватити као индиферентан. Реч је о реалности у чијој про
изводњи учествујемо, а чије произвођење једнако утиче на
нас и друге – наше савременике, али и оне који долазе после
нас. Како ће ова реалност бити произведена зависи не толи
ко од визија које имамо, колико од визија које делимо са дру
гима и које обликујемо у интеракцији са другима. Донети
визију у живот, те подстаћи њено разматрање у заједници,
претпоставља постојање катализатора њене актуализације.
Иако као могући катализатор може бити препознато гото
во било шта (свакако не са увек истим успехом), уметност
спада у ред оних који могу остварити најкомплекснији и нај
директнији утицај. Аргументацију оваквом схватању нала
зимо у читавом развоју уметности. Без обзира на различите
приступе и токове развоја, уметност је одувек била медиј
ширења визија међу члановима заједнице. Но како сваку ви
зију не можемо сматрати прогресивном, то уметност у истој
мери може бити носилац ослобађајућих као и опресивних
мисли, једнако као што начини њиховог ширења могу бити
различити, стављајући нас у активну или пасивну позицију.
У том смислу, тек је кроз процес преговарања и колабора
цијског развоја визије, могуће обезбедити суштински демо
кратски приступ уобличења и преноса визија.
Колаборацијски развој визије представља процес унутар ко
јег се њени различити аспекти дефинишу путем заједничког
аргументованог разматрања. Иницирање, охрабривање уче
шћа, те обезбеђење подстицаја укључивања у развој визије
може бити остварено заједничким уметничким искуством.
Колаборацијски уметнички пројекти, у том циљу, могу оку
пити различите учеснике, иницирајући сарадњу без обзира
на постојеће друштвене, етничке, језичке, родне, старосне и
друге разлике. Реч је о пракси коју би пре требало одредити
као развој узајамног разумевања, него као облик грађанске
дипломатије (Ла Пока Ностра). Интеракција посредством
уметности слаби снагу поделе међу учесницима пројекта,
повезујући их као чланове нарочите креативне заједнице.
Креативна заједница није она која рефлектује односе тла
читељ-потлачени (Фреире), нити она која перпетуира меха
низме контроле, доминације, кажњавања, итд., већ она која
ослобађа сагледавање властитог идентитета, јача емпатију
и узајамно разумевање. Посредством креативног деловања
учесници колаборацијских уметничких пројеката могу би
ти подстакнути да се супротставе предрасудама и страхо
вима, да превазиђу нетолеранцију и дестабилизују идеоло
шки уоквирена објашњења, те коначно, дискредитују лажни
систем знања.
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Свакако би било погрешно претпоставити да уметност за
једнице представља најефикаснији и најбржи облик демо
кратизације визије међу припадницима заједнице. Овоме
свакако треба придодати и озбиљну ограниченост ширине
њеног деловања. Но колико год подвлачили снагу директ
ног политичког укључивања, могућност да се на овај начин
дође до суштинских промена најчешће остаје изван до
машаја највећег броја чланова заједнице. Савремена демо
кратска друштва заснована су на претпоставци да политич
ки представници штите права и потребе грађана. С друге
стране, политички представници следе властити програм,
са утврђеним стремљењима, циљевима, релацијама и визи
јама, најчешће заснованим на широко постављеним претпо
ставкама. Отуда су они без економско-политичког утицаја
упућени да траже дебатни простор изван политичке арене.
Овај простор може бити остварен посредством различитих
облика друштвеног повезивања, но који нити нужно мора
ју бити демократски, нити морају обезбеђивати механизме
преговарања.
У оваквим околностима, колаборацијски пројекти произ
водње уметничког простора представљају значајан фактор
обезбеђивања размене визија, ставова и претпоставки ме
ђу члановима заједнице. Ови пројекти не обезбеђују само
једноставну повезаност међу члановима заједнице, већ ус
постављају везе које јачају креативне потенцијале, отварају
нове перспективе и нуде нове приступе сагледавању пробле
ма. Осим тога, чланови заједнице посредством уметности
могу успоставити размену ставова не само на рационалном,
већ и емоционалном нивоу. На тај начин могу ближе да упо
знају једни друге, те дефинишу заједничку визију путем
креативног процеса.
Учешће у производњи простора посредством пројеката
уметности заједнице, поред развоја заједништва и узајамног
разумевања, утиче на раст поноса међу житељима, најчешће
маргинализованих и на више нивоа занемарених градских
зона. Истовремено, ови пројекти обезбеђују развој позитив
них идентификација конкретног градског простора и оних
који у њему станују. Но оно што овим пројектима даје по
себну снагу, јесте управо колаборацијска производња умет
ничког простора. Реч је, дакле, не о урбанистичкој тран
сформацији или обнови одређеног кварта или градске зоне,
већ о ревитализацији простора кроз његову суштинску из
мену од јавног у уметнички простор. Будући да уметнички
простор, како је претходно наведено, представља нарочиту
граничну зону, задржавајући специфичне релације које не
припадају свету уметности, но које се у овојтачки сусретања
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прожимају, то у производњи уметничког простора можемо
приметити обнављање авангардног идеала дубоког повези
вања уметности и живота. Ово свакако, а захваљујући при
мењеном приступу уметности заједнице, не на нивоу на
метнуте естетизације, која увек представља перпетуирање
манифестовања моћи, већ на нивоу здруженог рада на ње
говом присвајању и суштинском трансформисању. Управо
захваљујући овоме, производња простора унутар уметности
заједнице бива заснована на истински демократским прин
ципима, нудећи житељима града, између осталог, сведо
чанства борбе за достизање равноправности и заједништва.
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PRODUCTION OF ARTISTIC SPACE 
IN COMMUNITY ART
Abstract
The text analyses influence of artistic space on community building
processes. Collaborative art projects offer to the neighbours an
opportunity to debate different visions, attitudes and suggestions that
define their community. Community art projects provide not just any
way of connectivity among community members, but a connectivity that
strengthens their creative potentials, liberates their way of thinking and
opens new perspectives. Besides this, through art, community members
can communicate not only on a rational but also on an emotional level.
They can learn about each other and define mutual visions through
creative collaboration. Community engagement and gathering through
art can be an effective tool for overcoming contemporary lack of vision,
lack of faith and lack of willingness to act. Haas&Hahn’s work is a
good example of how art can influence people’s values and beliefs, and
how production of artistic space can influence the society. Haas&Hahn
have brought new, more optimistic and more creative dimensions to
the communities they had worked in. Through construction of artistic
spaces, they have powered creative energies of the residents, and at the
same time they have increased their faith that they can bring welfare to
the community through joint work.
Key words: art, artistic space, collaborative art, community, Haas &
Hahn
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ОД ЧУВАЊА ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ДО РАЗВОЈА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СРБИЈА И ДИЛЕМЕ КУЛТУРНЕ
ПОЛИТИКЕ У ПРОЦЕСУ
ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА
Сажетак: Услед глобалних неолибералних трендова који ствара
ју притисак да се у свим друштвеним областима развија тржи
шна логика (укључујући и културу), Европска унија већ неколико
деценија посвећује пажњу питањима предузетништва у култури.
Међутим, отпори према комодификацији културе и развоју преду
зетничког дискурса све су чешћи и интензивнији, и у Европи и код
нас. Иако се на многим примерима показало да култура може да
постане мотор економског развоја земље (што је све сиромашни
јој Србији свакако потребно), појављује се бојазан да промоција
ових концепата у ствари само сакрива намеру државе да смањи
подршку сектору културе (посебно делатностима које не оства
рују директну економску добит). Другим речима, доводи се у пита
ње хоће ли култура у Србији остати схваћена као област од јавног
интереса. У раду се на основу прегледа релевантне литературе,
домаћих и иностраних стратешких докумената и програма ана
лизира утицај приоритета европских програма за културу на до
ношење одлука у Србији. Такође се анализирају различити односи
спрам креативних индустрија (влада, ресорно министарство, сек
тор привреде, професионалци у култури), који рефлектују стање
транзиционих дилема и конфузија, а посебна пажња је усмерена
на разматрање резултата истраживања о стратешком разво
ју културе и европске културне сарадње у Србији и препорукама
професионалаца у култури које су добијене путем истраживања
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Деска Креативна Европа 2016. године. Циљ је да се укаже на неоп
ходност осигурања државне подршке непрофитним делатности
ма у култури и остварења стратешког приступа развоју креатив
них индустрија као могућем начину за разрешење транзиционе
конфузије.
Кључне речи: креативне индустрије, транзиционе конфузије,
културна политика, јавни интерес, предузетништво у култури,
Креативна Европа

Увод
У времену глобализације и транснационалног обрта који
подразумева различите врло интензивне и турбулентне про
цесе наднационалног повезивања и развоја транснационал
них трендова, државе се суочавају с низом транзиционих
дилема и конфузија.1 У процесу евроинтеграција, Србија
углавном прати препоруке које промовише Европска уни
ја, што има одјеке и у домену културе. Тренутни стратешки
правац Европе води орјентацији сектора културе ка при
вредним делатностима. Међутим, нису све европске државе
подједнако прихватиле тај правац; многи актери се проти
ве комодификацији културе, промоцији концепта и развоју
културног предуз етништва. Код нас и даље у вези с овим пи
тањима постоје бројне дилеме. У раду се полази од два ста
ва. Први је да све иницијативе у култури, укључујући и оне
које долазе из приватног и цивилног сектора, треба да буду
од јавног интереса. Према Муру, све организације, и јавне и
приватне, учествују и одговорне су за креирање јавне сфере,
као и за осмишљавање, теоретизацију и осваривање јавног
интереса; такође, Мур сматра да сви актери треба да буду
проактивни у обликовању јавне сфере (њеног економског,
друштвеног и политичког аспекта),2 а пут ка достизању тог
циља свакако је јачање свих облика партиципације, а посеб
но у процесу доношења одлука. О значају партиципатив
ног (заједн
 ичког) управљања има све више речи у стручној
јавности и литератури (Ирена Ристић, Деа Видовић, Жо
зефин Кауст)3. Други став гласи да је суверенинет државе,
који подразумева моћ и аутономију у доношењу одлука у
1 Ђукић, В. (2003) Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме,
Београд: Факултет драмских уметности.
2 Moore, H. M. (1995) Creating Public Value – Strategic Management in
Government, Cambridge: Harward University Press, рр. 27-57.
3 Ristić, I. (2016) Novi modeli samoorganizacije; Manek 5, Beograd: NKSS,
str. 78-85; Vidović, D. (2018) Do it together: Practices and tendencies of
Participatory Governance in Culture in the Republic of Croatia. Zagreb:
Cultura Nova Foundation; Caust, Ј. (2018) Arts Leadership in Contemporary
Contexts, London: Routledge.
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складу са потребама и интересима грађана, кључан за развој
друштва и његовог макро-окружења.
Тема овог рада је утицај актуелних приоритета европских
програма за културу на доношење одлука у Србији – од
партиципације и развоја публике, до увођења концепта
креативних индустрија (и свега што он подразумева: раз
вој тржишта и тржишних вештина, нових професија). По
себан фокус стављен је на питање различитог односа којег
актуелна влада, надлежно министарство и стручна јавност у
култури заузимају спрам тих идеја и приоритета.
Анализа је спроведена на основу прегледа релевантне ли
тературе која се бави актуелним концептима у култури по
пут креативних индустрија (De Beukelaer, Francioni, Moore,
Matarasso, Diggle, Ђукић, Драгићевић Шешић, Спасић, Ми
кић), домаћих и иностраних стратешких докумената и про
грама (Европска агенда за културу, Есенска декларација II,
The Creative Industries Mapping Document, Нацрт стратегије
развоја културе РС 2020–2027, Стратегија и политика раз
воја индустрије РС, Уредба Европског парламента и Савета
о успостављању програма Креативна Европа 2014–2020 и
пројекат Владе Републике Србије Креативна Србија), као
и анализе резултата истраживања и иницијатива која се од
носе на све ове теме (Извештај Светске банке о креативним
индустријама у Србији, који су припремили Христина Ми
кић и Бранко Радуловић и истраживање Стратешки развој
европске и међународне културне сарадње у Србији,4 Деска
Креативна Европа Србија). Посебну пажњу посветићемо
истраживању Деска, које је подразумевало организовање
седам експертских радних столова, јер је то пројекат у који
смо били директно укључени. Нина Михаљинац је осмисли
ла концепт и дизајнирала методологију истраживања, а Ми
лан Ђорђевић је прикупио статистичке податке о међуна
родној културној сарадњи у Србији у последњих пет година.
Циљ пројекта је био да се кроз дебатовање праваца европске
културне сарадње дају препоруке за њен развој. Верујемо да
је ова иницијатива значајна најпре због тога што је окупила
различите представнике културног сектора (истакнуте ру
ководиоце и запослене у јавним установама културе, орга
низацијама цивилног друштва и креативним индустријама,
те самосталне стручњаке, научнике и истраживаче, изме
ђу осталог и из Завода за проучавање културног развитка).
Може се рећи да резултати представљају ставове стручне

4 Dragićević Šešićм M., Rogač Mijatović, Lj. and Mihaljinac, N. (eds.) (2017)
Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, Belgrade: Creative
Europe Desk Serbia and Faculty of Dramatic Arts.

220

НИНА МИХАЉИНАЦ и МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
јавности у домену европске културне сарадње, али и о ситу
ацији у култури уопште.
У раду се показује да пројекти европске сарадње, као и ре
левантна документа у Србији у великој мери прате све глав
не смернице ЕУ осим развоја креативних индустрија и да у
Србији нису планиране никакве конкретне мере и инстру
метни који би то подстицали, иако се о томе доста говори
у званичним наступима. Недавно је нова влада иницирала
пројекат Креативна Србија и основала Савет за креативне
индустрије; у те сврхе састављен је акциони план – међу
тим, без претходно написане стратегије развоја креативних
индустрија. Штавише, у актуелној стратегији развоја инду
стрија у Србији, креативне се спомињу само на једном ме
сту.5 С друге стране, постоје негативни ставови према идеји
јачања креативног сектора јер се сматра да је развој креатив
них индустрија – што је у овом тренутку за ЕУ најважнији
циљ, у Србији само декларативни приоритет владе будући
да никакве суштинске и конкретне мере нису осмишљене
нити најављене. Због тога је стручна јавност негативно ре
аговала, сматрајући да је једина могућа (прикривена) сврха
ове иницијативе да држава смањи подршку сектору културе.
Бројни професионалци се такође противе комодификацији
културе и јачању неолибералних трендова.
Циљ рада је да се укаже на неопходност остварења страте
шког приступа развоју креативних индустрија, и то путем
различитих облика укључивања стејкхолдера у процес до
ношења одлука.6 Ако се већ ставља на агенду, неопходно је
да се развој креативних индустрија стратешки осмисли, а
да се с друге стране осигурају конкретни механизми помо
ћу којих ће држава пружати адекватну помоћ непрофитним
културним делатностима.

Приоритети Европске уније у домену културе –
од културе до креативности
Још од деведесетих година, европске установе раде на по
везивању држава и развоју европске културне сарадње.
Мисија и циљеви иницијалних европских пројеката и про
грама намењених јачању европског културног простора
попут Европске престонице културе (Европска комисија,
1986), Културних рута (Савет Европе 1987), и Euroimages-а
5 Министарство културе и информисања Републике Србије, Нацрт
Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године,
стр. 106.
6 Ђукић, В. (2010) Држава и култура, Београд: Факултет драмских
уметности, стр. 243.
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(Савет Европе, 1988) имају и политичку, друштвену и кул
турну димензију (развој стваралаштва, интеркултурни дија
лог, промоција заједничке европске прошлости и дељених
вредности), као и економску (јачање европског тржишта и
развој сектора културе у смислу запошљавања, привлачења
инвестиција, туриста итд.). Глобализација и јачање трен
дова неолибералног капитализма утицали су на промене у
пољу културе, доносећи нове праксе и концепте: предузет
ништво у култури (Колб)7, креативна економија, креативне
индустрије. Немачка и Уједињено краљевство су прве зе
мље које су усвојиле и на нивоу континента промовисале
ове концепте (нпр. документ британске владе The Creative
Industries Mapping Document, 1998).8
Значај културних и креативних индустрија за регионални и
локални развој Европе сумиран је у десет тачака Есенске де
кларације II из 1999. године. Као полазиште за развој европ
ске, националне и регионалне политике у различитим сек
торима, документ реаг ује на потребу да се оснаже културне
индустрије Европе на уласку у 21. век и да се да нови замах
локалном и регионалном развоју. Визију Европе као „нај
компететивније и најдинамичније светске економије засно
ване на знању, способну за одрживи развој с већим бројем
радних места, бољим пословима и снажнијом друштвеном
кохезијом” заговарала је и Лисабонска стратегија развоја
Европе до 2010. године. Међутим, улога културних и креа
тивних индустрија је у том контексту потпуно занемарена,
што је 2006. године подстакло први подухват да се дефини
ше социо-економски утицај сектора културе усмерен ка про
гресу и општем расту, повећању конкурентности и одржи
вом развоју. Европска комисија је тим поводом израдила до
сада најважнији документ за разумевање појма креативних
индустрија и њиховог развоја – Студија економије кул
туре у Европи, што је, дакле, утицало на даље обликовање
деловања Европске уније у пољу културе. То се није одмах
осликало у смерницама програма Култура 2007–2013, али
увођењем креативних индустрија у приоритете програма
Креативна Европа 2014–2020, сектор културе је званично
представљен као равноправан партнер у економском развоју
целе Европе.
Пружање подстицаја развоју креативних индустрија је
дан је од важних циљева главног програма ЕУ за култу
ру, па су сходно томе, дефинисани следећи приоритети:
7 Kolb, В. (2015) Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries,
London: Routledge, pp. 7-24.
8 https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mappingdocuments-1998

222

НИНА МИХАЉИНАЦ и МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
промоција иновативних модела пословања, развој вештина
и компетенција које доприносе самоодрживости организа
ција и установа културе, експериментисање и иновације,
као и дигитализација и примена нових технологија. У од
носу на ове економски усмерене приоритете, известан ба
ланс остварује се кроз остале теме којима се програм бави:
развој публике, креирање и размена нових знања и вешти
на, развој транснационалне мобилности и прекограничног
повезивања. Упоредо с тим, Европска комисија спроводи и
друге иницијативе које су директније усмерене ка примени
концепта креативних индустрија: посебне конкурсе за подр
шку развоја у умрежавања креативних хабова, затим сарад
ње организација и предузећа, носилаца развоја креативних
индустија и локалних самоуправа. Такође, иницијативе по
пут обележавања Европске године културног наслеђа 2018,
поред доприноса промоцији улоге културног наслеђа у из
градњи међусобног разумевања и поштовања разнолико
сти Европе, промовише директни и индиректни економски
потенцијал културне баштине.
Критичари програма Креативна Европа истичу управо ре
алну економску добит као споран аспект евалуац
 ије проје
ката у области културе и уметности. Она се као критеријум
не одбацује, али се као проблем наводи квантитативна ева
луац
 ија резултата која не би требало да буде основни па
раметар успеха пројеката. Тежња да се оствари економски
ефекат у култури, тј. да се пројекти најпре економски ва
лоризују, претендује да угрози социо-културне критерију
ме попут изврсности, уметничког квалитета и остваривања
вредности које рефлектују јавно добро и јавни интерес.

Србија и европска културна сарадња:
документи, пројекти и ставови
Европска унија се подједнако занима за културу као област
која може да обезбеди друштвено-политичку одрживост и
развој континуитета (инклузија, разумевање, дијалог то
леранција, заједничка прошлост), као и економски раст (но
ви послови, нова радна места, извоз производа, развој кул
турног туризма итд). Када је реч о стратешким документима
у култури и пројектима који се реализују у Србији, тежиште
је углавном стављено на друштвено-политички аспект и ис
пуњење јавног интереса у култури, а извесне потешкоће и
критике постоје када је реч о развоју културе као економске
области.
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У нацрту Стратегије развоја културе 2020-20279 могуће је
препознати сва кључна начела и приоритете ЕУ који се од
носе на друштвено-културни аспект смерница за развој кул
туре на европском нивоу. Дакле, промоција језичког и кул
турног диверзитета, развој публике и уметничког стварала
штва, развој мобилности уметника и међународне сарадње –
све то наведено је у предлогу стратегије. Међутим, иако се
у тексту спомињу истраживања која су до сада урађена у
домену креативних индустрија у Србији (нпр. истражива
ња Групе за креативну економију), стратешки приоритети
који би се односили на јачање културе као сектора при
вреде уопште нису дефинисани. Стратегија развоја инду
стрије 2010–2020, други документ који може регулисати
сектор, креативне и културне индустрије спомиње у само
једном члану, као „мање индустријализоване” области, иако
се наводи да је креативност једно од битних начела развоја
привреде Србије.
Када је реч о учешћу у Креативној Европи и другим програ
мима ЕУ, статистике успешних пројеката у којима учеству
ју организације из Србије показују да се пројекти углавном
баве друштвеном и културном, а много мање економском
димензијом сарадње. Међу њима највише има јавних уста
нова које реализују пројекте у области културног наслеђа
или извођачких уметности, и који су усмерени ка изградњи
нове публике и повећању мобилности уметника и професи
оналаца у култури. На теме програма које спадају у поље
креативних индустрија (развој нових пословних модела и
подизање капацитета) одговара свега неколико пројеката
европске сарадње.
Један од таквих је Балканска дизајн мрежа (Balkan Design
Network) у којем Миксер заједно са партнерима из региона
спроводи истраживање регионалне сцене примењених умет
ности и прозводних капацитета, тј. постојећих занатских
радњи, малих и средњих предузећа која могу бити страте
шки партнери у производном процесу и пласману на тржи
ште. Пројекат покреће важне теме за регионално тржиште
дизајна: шта је савремени језик дизајна са Балкана и који су
путеви позиционирања балканских уметника на европском
тржишту.10 Ипак, Миксер је као једна од водећих организа
ција у културном предузетништву у Србији често критико
вана због „непрестаног симулирања критичко-активистичке

9 Министарство културе и информисања Републике Србије, Нацрт
Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године.
10 Више на: http://www.balkandesignnetwork.org/
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праксе и друштвене одговорности”11 и отвореног промови
сања „идеје повратка буржоас ком друштву с почетка про
шлог века”.12
За ову тему је важно истраживање Деска Креативна Евро
па Србија, које је спроведено априла 2016. године у оквиру
Форума Креативна Европа.13 Том приликом је реализовано
седам експертских округлих столова са задатком пружања
системских препорука за развој међународне сарадње у се
дам области културе: аудиовизуелно стваралаштво, визу
елне уметности, извођачке уметности, књижевност и изда
ваштво, креативне индустрије, културна баштина, музика,
наука и теорија културе и уметности. Од тих радних група
ниједна у својим препорукама није експлицитно навела еко
номске циљеве (запошљавање, нова радна места, профит,
нови бизнис модели и слично). Индикативно је да је чак и
група која је била окупљена да се бави креативним инду
стријама (Невена Кривокапић, Share conference, Алексан
дра Савановић, Нова Искра, Зоја Кукић, Стартит центар,
Снежана Ћурувија, Миксер, Марија Лабовић, Туристичка
организација Србије, Ненад Радујевић и Ксенија Марковић
Божовић, Београдска недеља моде) дала препоруке које су
типичне за развој непрофитних делатности: рецимо, отвара
ње конкурса за суфинансирање пројеката.
Основна питања постављена пред стручњаке и окупљену
јавност односила су се на препознавање главних проблема
који погађају одређену област културе, проналажење кључ
них могућности за њихово решавање, као и на дефинисање
јасних препорука за развој дате области, и то путем међуна
родне сарадње. Из резултата рада експертских група може
се закључити да су све дате смернице за развој међународне
сарадње у Србији „у потпуности у складу са смерницама
европске културне политике; једино развој креативних ин
дустрија није препознат као приоритет међународне сарад
ње у Србији. Домаћи експерти су пре ставили акценат на
подизање људских ресурса, квалитета продукције, и оства
рење боље комуникације, како унутар сцене (професионал
на сарадња) и комуникације с публиком, тако и са ширим
11 Кнежевић, В. (2015) Кварт културе и његове кулисе, Портал Машина –
производња друштвене критике, приступљено у јулу 2018. преко: http://
www.masina.rs/?p=1599,
12 Прњат, Д. (2015) Повратак „независних”, Блог Дематеријализација
уметности, приступљено у јуну 2018. преко: dematerijalizacijaumetno
sti.com/povratak-nezavisnih
13 Dragićević Šešić, M. Rogač Mijatović, Lj. and Mihaljinac, N. (eds.) (2017)
Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics, Belgrade: Creative
Europe Desk Serbia and Faculty of Dramatic Arts, p. 275.
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окружењем (интерсекторска сарадња).”14 Конкретно, наве
дено је да култура треба да буде схваћена у најширем сми
слу, као област која служи друштвеном развоју, формирању
норми, ставова, знања; као начин живота, поље у којем се
ствара и обликује не само уметност, него и веровања, морал,
вредности и облици друштвеног понашања, и у којем уче
ствују сви грађани. Препознато је да се овај циљ може по
стићи кроз остваривање интердисциплинарних и интерсек
торских пројеката сарадње, и то пре свега културе с науком,
образовањем, туризмом, урбанизмом итд. Основни закљу
чак је да пројекти у култури треба да буду конципирани са
свешћу о њиховој друштвеној функцији (испуњење јавног
интереса) и утицају на обликовање јавне сфере и доношење
одлука о њеном развоју.
Таква концепција културе, према мишљењу учесника рад
них група, подразумева принцип партиципативности, који
се односи на активно учешће грађана културном животу –
процесима осмишљавања програма у култури, доношењу
одлука о културном развоју. Успостављањем таквих односа,
долази до „друштвених промена које се могу видети, про
ценити и углавном планирати и као таква, партиципатив
ност представља флексибилан, поуздан и економичан еле
мент стратегије развоја заједнице”.15 Партиципативност као
принцип успоставља „трансформациону и партиципаторну
групу или заједничко вођство, везано за етос и вредности
солидарности, сарадње и активизма”.16
Уопштено гледано, нити главни актери у култури у Срби
ји виде потребу за развојем креативних индустрија (Мини
старство културе, струковна удружења, Асоцијација НКСС,
стручњаци, већина јавних установа и организација у култу
ри), нити држава то препознаје као приоритет. Чак и филм
ска индустрија – као традиционална културна индустрија са
највећим трајањем у Србији (поред издаваштва) и са својим
институцијама (Филмски центар Србије, многа удружења)
није са лакоћом успела да се избори за одговарајуће олак
шице. Рецимо, повраћај пореза17 (cash rebate) омогућен је
тек након истрајних, дугогодишњих напора струковних
удружења; с лобирањем се почело 2009, а тек 2015. године
14 Исто, стр. 282.
15 Matarasso, F. (1997) Use or Ornament? The social impact of participation in
the arts London: Comedia, p. 10.
16 Dragićević Šešić, М. and Stefanović, М. (2017) Lead ership styles and valu
es: the case of independent cultural organizations, in: Cultural Management –
Science and Education, Dąbrowa Górnicza: Logos Verlag, p. 36.
17 Уредба о подстицајима филмској индустрији: http://privreda.gov.rs/wpcontent/uploads/2017/05/Uredba-Podsticaji-Filmskoj-Industriji.pdf
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с имплементацијом овог веома једноставног и опробаног
инструмента, чије су финансијске добити очигледне. Може
се додати да приватни сектор у култури уопштено гледано
није довољно организован и не ствара значајан притисак на
доношење одлука.   
Међутим, у овом тренутку делује да држава прави заокрет
у односу према креативним индустријама. Актуелна вла
да је недавно основала Савет за креативне индустрије и
донела Акциони план (додуше без претходно дефинисане
стратегије).

Транзиционе дилеме: концепт креативних
индустрија – декларативно или истински?
Може се рећи да је промена правца развоја културе ка нео
либералном приступу глобална појава. Поред оних земаља
које се историјски сматрају јаким у области креативних ин
дустрија (САД, Јапан, Велика Британија, Немачка, Фран
цуска) и оних чији удео данас расте (Кина, Бразил, Јужна
Кореја, Мексико…), све је већи број земаља ниског продук
ционог капацитета које уводе дискурс креативне економије.
То је у извесном смислу последица глобалних конвенција и
програма за финансирање културе,18 тј. међународних окви
ра који регулишу односе и формулишу приоритете развоја
у одређеној области – УНЕСКО, Креативна Европа и др.),
али и схватања ове индустрије као јединствене шансе за
остваривање капитала на основу талента и креативности.
У званичним изјавама, не само у Србији, већ и у другим еко
номски неразвијеним земљама, идеализована улога култур
них и креативних индустрија се често наводи као „ембри
онални потенцијал”, „мотор развоја” или „шанса за бржи
привредни раст”. Такве поруке су део јавних наступа и ис
каза у медијима различитих чинилаца у ланцу креативних
индустрија – од доносиоца одлука и економских експерата
до оних који се производњом креативних садржаја баве.19
С друге стране, многи професионалци у култури у Срби
ји исказују бојазан да се термин уводи само декларативно,
или још горе да ова реторика крије предстојећи корак по
влачења државе као финансијера уметничких и културних
активности. У том контексту је значајно споменути податке

18 De Beukelaer, C. (2015) Developing Cultural Industries: Learning from the
Palimpsest of Practice, Amsterdam: European Cultural Foundation, p. 18.
19 Као пример се може узети наступ Кори Удовички у оквиру Кон
ференције о креативним индустијама: https://www.youtube.com/
watch?v=SNl935NUTm8&t=249s
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из извештаја Светске банке20 који су презентовани на првом
састанку Савета за креативне индустрије; информатички
сектор чини највећи део индустрија (око 50%), потом је
ту аудио-визуелни сектор (око 13%), па адвертајзинг (9%).
Остатак веома малог удела у креативним индустријама (око
30%) имају издаваштво, савремена уметност, културна ба
штина и остале делатности. То значи да постоје сумње да
ће држава, ако и почне с улагањем у сектор, улагати најпре
у информатичку заједницу, а не у традиционалне гране по
пут музике, позоришта, музеје и визуелног стваралаштва, а
да ће та уложена средства служити као изговор за смањење
издвајања за непрофитне културне делатности.
Целокупна ситуац
 ија у погледу развоја европске сарадње,
дакле, одржава дубоке проблеме транзиционе и финансиј
ски неразвијене Србије. У мање развијеним државама, уло
га владе и развојних агенција може бити пружање помоћи
уметницима и другим ствараоцима да остваре овај потенци
јал и трансформишу неформална (или непостојећа) тржи
шта у одрживе индустријске секторе.21 Да би се потенцијали
креативних индустрија заиста искористили, било би неоп
ходно да се теми њиховог развоја приступи стратешки и од
говорно, другим речима, кроз партиципативно осмишљене
стратегије и систем правних и финансијских мера и инстру
мената. Међутим, то што тих докумената нема „доприно
си стварању транзиционе конфузије”22 и „знатно успорава
процес реформи”.23
Да би се неке конфузије и тензије отклониле, пре свега би
требало радити на проширивању дефиниције културе и оп
сега деловања културних пројеката (што би требало да буде
праћено већим издвајањима за културу). Култура се за са
да разуме само као „висок стандард естетике, образовања,
комуникације и живљења,24 а могла би да подразумева и
област у оквиру које се развијају вредности, облици понаша
ња, друштвена кохезија (управо онако како су дефинисали

20 Mикић, Х. и Радуловић, Б. (2018) Република Србија: Процена економ
ског утицаја креативних индустрија 2014–2016, Светска банка.
21 De Beukelaer, C. (2015) Developing Cultural Industries: Learning from the
Palimpsest of Practice, Amsterdam: European Cultural Foundation.
22 Ђукић, В. (2003) Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме,
Београд: Задужбина Андрејевић, стр. 45.
23 Ђукић, В. (2010) Држава и култура, Београд: Факултет драмских умет
ности, стр. 100.
24 Compendium of Cultural Policy 2018: Country Profile Serbia, приступљено
у јуну 2018. преко: https://www.culturalpolicies.net/down/serbia_022015.
pdf

228

НИНА МИХАЉИНАЦ и МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
чланови експертских група на Форуму Креативна Европа
2016), али и поље које може да остварује економску добит.
Потом, било би неопходно поставити стратегију развоја
креативних индустрија (или евентуално у оквиру постојеће
стратегије развоја културе дефинисати мере и инструменте
који управљају развојем креативних индустрија у Србији),
и то све пре доношења Акционог плана. Носилац те иници
јативе на првом месту би требало да буде сектор културе јер
за сада једини има знања и искуства у овој области. Одго
варајуће тело које би било формирано у оквиру Министар
ства културе или као независно и којег би чинили истакнути
предузетници у култури, могло би да дефинише стратегију,
с тим да би требало радити и на томе да се у оквиру сектора
привреде паралелно подижу капацитети за управљање раз
војем креативних индустрија. Рецимо, информатички сек
тор (програмери и инвеститори) за сада нема никакву свест
о могућностима и потребама укључивања уметника и про
фесионалаца у култури у процесе развоја информатичких
пројеката, због чега су оба сектора на губитку. С друге стра
не, сектору културе је јасно да је неопходно премостити овај
јаз, што је била једна од кључних препорука водећих актера
креативних индустрија – представника креативног хаба Но
ва Искра приликом недавне посете чланова Европске коми
сије Београду када се говорило о локалним потребама за бу
дућа улагања ЕУ у културу.25
Такође, поред осмишљавања стратегије, мера и инструме
ната, планирања инвестиција за развој креативних инду
стрија, било би неопходно да се непрофитним делатностима
осигура јасна подршка државе. У супротном, неолиберални
тренд може да девастира деловање установа и организација
у култури у Србији, као и цео сектор.

Закључак
Државе имају право да „потпуно самостално промишљају,
елаборирају и воде културну политику на својој територији,
иако у том процесу значајну улогу имају и заједничке страте
гије и циљеви који доприносе повезивању и кохезији између
великог броја држава.26” Јасно је да ЕУ – кроз обезбеђивање
финансијске подршке, утиче на развој концепата у култури,
међу којима су креативне индустрије и предузетништво у
култури. Зато је промоција концепта креативних индустрија
25 Бобић, Р. (2018) Нова Искра, Форум Креативна Европа, Београд: Музеј
савремене уметности у Београду.
26 Ђукић, В. (2010) Држава и култура, Београд: Факултет драмских
уметности, стр. 305.
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све је интензивнија (толико да су и представници актуел
не владе почели да користе термин, организујући top-down
иницијативе попут пројекта Креативна Србија). Међутим,
сутшинских мера и инструмената који би били креирани од
оздо, и који би допринели стварном јачању и културног и
креативног сектора за сада нема. Због тога се у јавности све
чешће исказује бојазан да ће држава декларативно промо
висан концепт креативних индустрија само искористити за
смањивање већ ионако скромних улагања у културне делат
ности. Још више забрињава изостанак координисане акци
је прикупљања података, укључивања свих стејкохолдера и
стратешког промишања културног развоја. Културна поли
тика, поготову када је реч о новим усмерењима и концепти
ма, мора бити јасно утемељена на потребама друштва (при
чему је, дакле, пожељно да се те потребе системки истраже
и јасно формулишу), а питање од нарочите важности за ову
тему је: „на које начине би требало уравнотежити формалне
и неформалне, непрофитне и профитне, јавне и приватне,
ексклузивне и инклузивне иницијативе?”27
Дакле, примена концепата који се осмишљавају на наднаци
оналном нивоу, на нивоу појединачних држава мора да буде
а) прилагођена локалним потребама; б) критички проми
шљена и дебатована међу представницима струке, в) страте
шки дефинисана и планирана кроз систем конкрентих мера
и инструмената (праћено новим увећаним издвајањима за
културу). Зато је једини пожељан приступ креирања култур
не политике, па тако и креативних индустрија – партиципа
тивно доношење одлука и управљање, које подразумева ди
јалог државе и различитих актера. Уколико овакав приступ
није заступљен, у друштву јачају тензије и конфузије, што
све онемогућава затварање транзиционог циклуса.
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FROM SAFEGUARDING OF THE PUBLIC INTEREST 
TO THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
Abstract
This article is exploring the influence of current priorities of European
programmes for culture on decision making in Serbia – from
participation and audience development, to introducing of the concept
of creative industries (and everything encompassed by it: market
development and market skills, new professions). Special attention is
given to the question of varied attitudes that the current government,
responsible ministry and the expert public take in relation to these ideas
and priorities. The article starts from two standpoints: (1) that cultural
projects must be of public interest and (2) that the sovereignty of the state,
assuming the power and autonomy in decision making in accordance
with the needs and interests of the citizens is key for its development
and the development of its macro-environment. On the other hand, at
the time of globalization and transnational changes, including various
very intensive and turbulent processes of supranational connecting and
development of transnational trends, countries are faced with a series
of transitional dilemmas and confusions. In the process of European
integrations, Serbia mostly abides by the recommendations promoted
by the European Union, which also affect the domain of culture. The
current strategic direction of Europe is leading to orientation of culture
towards economic activities. However, all European countries have
not equally adopted this direction: many stakeholders are resisting
the commodification of culture, promotion of the concept and the
development of cultural entrepreneurship. Proposition is to change the
approach to defining current political decisions which can reflect on the
entire system. Primarily, through pointing out the necessity of adopting a
strategic approach to the development of creative industries, specifically
through the method of cooperative planning. This is in accordance with
the aims and results of a research conducted by the authors within their
engagement at the Creative Europe Desk Serbia. The research included
organizing seven expert working tables with the aim of offering
development recommendations for European cultural cooperation
through debating its directions. The initiative is listed as an important
one, primarily due to the fact that it gathered various representatives of
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the cultural sector (prominent leaders and employees in public cultural
institutions, civil society organizations and creative industries, and also
independent experts, scientists and researchers). Either way, it can be
said that results represent attitudes of the expert public in the domain of
European cultural cooperation, also considering the situation in culture
in general. To sum up, the entire situation in respect of the European
cooperation development reflects deep problems of the transitional
and financially underdeveloped Serbia facing the issue of the lack of
explicitly formulated objectives and strategies of cultural policy, on
all levels of cultural development management – starting from the
national, followed by the city and municipality level and all the way
down to the institutional level. In order for cultural institutions and
local self-governments to be able to develop their own cultural policies
in harmony with the national programme of cultural development, it
is necessary to adopt a national programme and strategy of cultural
development. Moreover, this programme would define general/public
interests, and the strategy – short and long term priorities in the field
of culture. The fact that these documents do not exist contributes to
the creation of transitional confusion and significantly slows down the
reform processes. Efforts should be invested in expanding the definition
of culture and the activity scope of cultural projects (precisely in the
way members of expert groups at the Creative Europe Forum 2016
have defined). For now, culture is only understood as a high standard
of aesthetics, education, communication and living. The words cultured
(meaning educated, having manners) and uncultured (meaning rough,
not having manners, primitive) are still used in the wider public,
which creates a significant divide in the society. Furthermore, it would
be necessary to establish a strategy of developing creative industries
within the existing strategy of cultural development and to define
the measures and instruments managing the development of creative
industries in Serbia. Most importantly, it would be necessary to secure
support to non-profit activities, strengthening the sector of culture and
inter-sectoral cooperation (culture, science, education) with the aim
of meeting and strengthening of the public interest. Otherwise, the
neoliberal trend can devastate the activity of cultural institutions and
organizations in Serbia, as well as the entire sector. Cultural policy,
especially when it comes to new directions and concepts, must be
clearly based on the needs of the society. It is clear that the EU is
influencing the development of cultural concepts by securing financial
support. If the intention is to unburden the public budget of the financing
cultural and artistic production by moving to self-sustainable models of
creative industries (which is a trend recommended on the EU level),
it is desirable to clarify all the questions about the current status and
available resources. A desirable approach to creating a cultural policy,
and thus also creative industries, would be collaborative planning
which includes a dialogue between the state and various actors. If this
approach is not present, tensions and confusions grow in the society,
which prevents closing of the transitional cycle.
Key words: creative industries, transitional confusions, cultural
policy, public interest, cultural entrepreneurship, Creative Europe
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ЕКОНОМСКЕ СЛОБОДЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
У КУЛТУРИ
Сажетак: Овај рад бави се анализом економских слобода и пред
узетништва у култури у Србији као једним од принципа демокра
тије. У првом делу рада даје се појмовно одређење економских
слобода и предузетништва у култури из угла односа културе и
демократије, као и контекстуализација ових феномена на нивоу
практичних политика. У другом делу анализирају се институци
онални оквири за развој предузетништва у култури у Србији кроз
историјску перспективу. Оцењује се достигнути ниво њиховог
развоја са циљем сагледавања постигнутог степена економских
слобода у сфери културе. На крају рада дају се препоруке за уна
пређење културне политике у овој области на националном нивоу.
Кључне речи: економске слободе, предузетништво у култури,
културна политика, Србија

Увод
Савремена демократска друштва почивају на начелима вла
давине права, политичкој толеранцији, поштовању људских
права, социјалних и економских слобода, једнакости, гра
ђанској и политичкој партиципацији, одговорности владе,
борби против корупције... Класични економски мислиоци
сматрају да су економске слободе предуслов за остварива
ње политичких слобода и да друштва у којима нема инсти
туционалних услова за остваривање ових права, не могу
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рачунати на економски и социјални просперитет1, нити мо
гу достићи висок ниво развоја демократије. Економске сло
боде се појављују као тема расправа о развоју демократије у
делу приспитивања улоге државе у обликовању економских
структура, првенствено из перспективе стварања услова за
слободу предузетништва. Полази се од претпоставке да пре
терано мешање државе у економски живот може да наруши
природу економских активности и доведе до тржишних ано
малија – економских неефикасности, ограничавања преду
зетничких и индивидуалних потенцијала појединаца и њи
хових економских слобода, али и до стварања монополских
тржишних структура и нефункционалног социо-економског
система.
Појмовно одређење економских слобода претежно се везује
за феномене слободног тржишта, конкуренцију, права сво
јине и поштовање слободе привређивања. Теоретичари еко
номских слобода могу се поделити у две групе: оне који на
економске слободе гледају као на позитивна права, и оне ко
ји их разматрају као „негативну слободу”. Тако на пример,
Адам Смит (Adam Smith) економске слободе разматра као
основне покретаче развоја, где слободна иницијатива поје
динаца да следи своје интересе и слободно тржиште под
стичу развој.2 Фридман (Fridman) један од важних економ
ских мислилаца на ову тему, економске слободе дефинише
као слободну одлуку појединца о располагању сопственим
дохотком.3 Мисес (Mises) економске слободе објашњава као
слободу од утицаја државе, која је повезана и са људским
дигнитетом и моралом.4 Присталице друге групе теорети
чара дефинишу економске слободе као одсуство државне
принуде и контроле у остваривању економских активности
и права појединаца и група.5 У страној литератури прави се
разлика и између термина freedom и liberty, где први означа
ва економске слободе у ужем смислу, третирајући их више
као социолошки феномен, док други представља зајамче
ну слободу у институционално-правном смислу.6 Убрзани
1 Fridman, M. (1962) Capitalisam and freedom, Chicago: The University of
Chiag o Press.
2 Smit, A. (1970) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, Beograd:
Kultura.
3 Friedman, M. and Friedman, R. (1980) Free to Choose: A Personal
Statement, Harcourt.
4 Mises, L. V. (1960) The Economic Foundations of Freed om, Essays on Li
berty Volume VII, New York: The Foundation for Economic Education,
Irvington-on-Hudson.
5 Hayek, F. (1998) Poredak slobode, Novi Sad: Global book.
6 Baletić, Z. i Budak, J. (2007) Indeksi ekonomskih sloboda kao mjerila insti
tucionalne konvergencije Hrvatske prema EU, Ekonomski pregled, 58 (12),

235

ХРИСТИНА МИКИЋ
темпо технолошких промена и развој креативне привреде
доводе до нових промишљања о економским слободама.
Појављују се становиштва која заговарају преиспитивање
њиховог класичног одређења. Предлаже се да ново разуме
вање економских слобода осим слободе предузетништва и
привређивања, треба да обухвати и право на стимулисање
креaтивности и иновација у економији.7
За разлику од радова који су се бавили феноменом економ
ских слобода и њиховим значајем за напредак друпштва8,
евидентан је недостатак радова који проблематизују питања
економских слобода и развој предузетништва у култури. У
страној литератури појам предузетништво у култури поја
вљује се први пут у анализи елитне културе у Бостону, где се
овим термином описују иновације у организацији устано
ва у култури.9 Менаџмент у култури овај термин објашњава
као процес у коме предузетници комбинују различите ре
сурсе како би креирали нове економске и културне вредно
сти.10 Поједини аутори, дефинишу културне предузетнике
из перспективе теорије промена – као агенте који остварују
приходе од иновативних и одрживих културних предузећа11,
уметнике или креативце који раде у културном сектору12,
str. 807.
7 Cohen, B. аnd Cooter, R. (2015) The New Economic Freedom, 23 Sup. Ct.
Econ. Rev. 59, str. 75.
8 На пример видети радове: Haan, J. And Sturm, J. E. (2000) On the relati
onship between economic freed om and economic growth, European Journal
of Political Economy, Vol. 16. Issue 2. 215-241;  Heckelman, J. C. (2000)
Economic freed om and economic growth: A short-run causal investigation,
Journal of Applied Economics, 3(1), pp. 71-91; Farr, W. K., Lord, R. A. and
Wofenbarger, J. L. (1998) Economic freed om, political freed om and econo
mic well being: A causality analysis, Cato Journal, 18(2), pp. 247-262; Haan,
J. and Siermann CL. J. (1998) Further evidence on the relationship between
economic freed om and economic growth, Public Choice 95, pp. 363-380.
9 Dimaggio, P. (1982) Cultural entrepreneurship in nineteenth-century Boston:
the creation of an organizational base for high culture in America, Media,
Culture & Society 4 (1), pp. 33-50.
10 Видети: Hagoort, G., Thomassen, A. and Kooyman, R. (eds.) (2012) Pione
ering minds worldwide: On the entrepreneurial principles of the cultural and
creative industries, Eburon Uitgeverij BV; Hausmann, A. (2010) German ar
tists between bohemian idealism and entrepreneurial dynamics: Reflections
on cultural entrepreneurship and the need for start-up management, Internati
onal Journal of Arts Management 12 (2), pp. 17-29.
11 Aageson, T. H. Cultural entrepreneurs: producing cultural value and we
alth, in: The Cultural Economy, eds. Anheie r, H. K., Isar, Y. R. and Paul, A.
(2008), Los Angeles: SAGE, pp. 93-107.
12 Видети: Hagoort, G., Thomassen, A. and Kooyman, R. (eds.) (2012) Pio
neer ing minds worldwide: On the entrepreneurial principles of the cultural
and creative industries, Eburon Uitgeverij BV; Hausmann, A. (2010) Ger
man artists between bohemian idealism and entrepreneurial dynamics: Re
flections on cultural entrepreneurship and the need for start-up management,
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особе које се баве продукцијом културних садржаја и ис
коришћавањем  пословних могућности.13 Постоје станови
шта која овом појму приступају и из перспективе заштите и
унапређења културних израза, па се под културним преду
зетништвом подразумева скуп делатности и активности ин
спирисаних  културним кодовима и разноликим културним
изразима.14
Осим теоријског разматрања економских слобода и преду
зетништва у култури, евидентна су и истраживања која на
ове феномене гледају из угла прагматичних захтева унапре
ђења јавних политика. Два најпознатија извештаја о еко
номским слободама су Индекс економских слобода (Index of
Economic Freedom) које прати HeritageFoundation, и Индекс
економских слобода у свету (Index of Economic Freedom of
the World) које објављује Fraser Institute. Иако се оба индек
са заснивају на већем броју композитних индикатора, она
се могу сврстати у четири шире групе. Прву групу чине по
казатељи повезани са владавином права (права власништва,
степен корупције), друга група састављена је од показате
ља нивоа државног интервенционизма (фискална слобода
и величина јавне потрошње), трећу групу чине показатељи
регулаторне ефикасности (слобода пословања, слобода рада
и монтерана слобода) и четвру групу показатељи тржишне
отворености (слободна трговина, инвестирање, финансијска
слобода).
Унапређење економских слобода представља важан стуб
савремених културних политика. Без високог нивоа еко
номских слобода, нема слободе стваралаштва. А резултати
постигнутог нивоа економских слобода најбоље се огледају
кроз степен развоја предузетништва у култури и материјал
ни положај креативаца и уметника. Наиме, развој предузет
ништва у култури говори о демократичности културног си
стема и његовој отворености за укључивање сва три сектора
(приватни, јавни и цивилни) који у њему делују.
Иако заступљеност предузетништва у култури може вари
рати у односу на моделе културне политике, приментан је
International Journal of Arts Management, 12 (2), pp. 17-29; Ellmeie r, A.
(2003) Cultural entrepreneurialism: on the changing relationship between the
arts, culture and employment, International Journal of Cultural Policy 9 (1),
pp. 3–16.
13 Blaug, M. and Towse, R. Cultural entrepreneurship, in: A handbook of cultu
ral economics, ed. Towse Edward, R. (2011), Elgar Publishing, pp. 153-157.
14 Mikić, H. Cultural entrepreneurship and rural development: case study of Pi
rot, Serbia, in: Entrepreneurship in Culture and Creative Industries: perspec
tives from Companies and Regions, eds. Innerhofer, Pechlaner, H., Borin, E.
and Springer, E. (2018), pp. 245-263.
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тренд да се његовом развоју све више придаје значај. Кул
турни предузетник постаје све значајнији носилац културне
продукције. Његове економске слободе утемењене су на ин
телектуалној својини, културном капиталу и предузетнич
ком подухвату. У социо-културном систему предузетник у
култури је важан актер партнерства јавног, приватног и не
владиног сектора и значајна карика која доприноси његовој
функционалности. То најбоље илуструју подаци о структу
ри културног сектора у развијеним земљама, нарочито оним
које се могу сматрати промотерима савремених приступа
културној политици. Тако на пример, у културној привреди
Европске уније предузетници учествују са чак 49% (док је
на нивоу других привредних грана њихов удео око 15%).15
Предузетничка класа чини око 60% укупне радне снаге сек
тора културе у Великој Британији, Немачкој и Холандији,
земљама које се према индексу економских слобода налазе
у самом врху. Због тога су присутне растуће тежње великог
броја земаља ка стварању институционалних услова који су
подстицајни за предузетништво у култури. Тиме се отвара
ју могућности за иновације, а кроз партнерство са јавним и
цивилним сектором и нове начине унапређења одрживог и
инклузивног развоја.
Истраживања у страној литератури показала су да између
економског прогреса и степена економских слобода постоји
корелација, те да виши степен економских слобода обезбе
ђује и бржи и квалитетнији економски раст (и развој).16 Ове
релације важе и у сфери културе – што су земље на вишем
степену економских слобода, то се може очекивати бржи
и квалитетнији развој предузетништва у култури, а тиме и
остваривање културног благостања на вишем нивоу. WIPO
je у свом извештају IP Watch на узорку од 30 земаља по
казао да креативни сектор у земљама које се налазе на ви
шем степену економски слобода, остварује веће стопе ра
ста бруто домаћег производа у односу на оне које заостају у

15 Видети више: Mikić, H. (2017) Kreativno preduzetništvo: teorija i praksa,
Beograd: Fondacija za kreativnu ekonomiju.
16 На пример видети радове: Haan, J. and Sturm, J. E. (2000) On the relation
ship between economic freed om and economic growth, European Journal of
Political Economy, Vol. 16. Issue 2, pp. 215-241;  Heckelman, J. C. (2000)
Economic freed om and economic growth: A short-run causal investigation,
Journal of Applied Economics, 3(1), pp. 71-91; Farr, W. K., Lord, R. A. and
Wofenbarger, J. L. (1998) Economic freed om, political  freed om and econo
mic well being: A causality analysis, Cato Journal, 18(2), pp. 247-262. Haan,
J. and Siermann, CL. J. (1998) Further evidence on the relationship between
economic freed om and economic growth, Public Choice 95 pp. 363-380.
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остваривању економских слобода,17 чиме се стварају бољи
предуслови за унапређење културног и економског развоја.

Институционални оквири за развој
предузетништва у култури у Србији
Стварање услова за развој предузетништва у култури на
челно започиње доношењем првих системских норматива у
овој области почетком `70-их година. Након уставних изме
на, омогућено је обављање уметничких и културних делат
ности кроз модел удруживања уметника у радне заједнице
и самостални лични рад са/без средстава у својини грађана.
Законом о удруженом раду18 уводе се два облика организа
ције друштвено – привредних активности:   организацију
удруженог рада и радне заједнице. Први облик одговара де
латностима које се баве материјалном производњом у култу
ри, а други облик одговара удруживању рада и средстава у
сфери друштвених делатности (непроизводне делатности).
Чланови радних заједница били су без права располагања
над оствареним дохотком изнад личног дохотка исплаће
ног по начелу „расподела према раду”19. Највећим делом
овакви облици предузетништва спорадично су заживели у
сфери кинематографије, нешто мање и издаваштва. Разло
зи томе су колективна природа и комплексност ових видова
културне продукције у којима се захтева удруживање рада
и средстава. Ипак непризнавање приватне својине у систе
му својинских односа кочио је суштински развој приватног
предузетништва. У области културе, изостанак приватних
иницијатива додатно је био условљен и чињеницом да је она
имала статус делатности од посебног друштвеног интереса
и да је омогућавала задовољавање заједничких друштвених
потреба, те је као таква била под државним надзором и кон
тролом. С краја `70-их појављује се и специфична категорија
предузетника у култури – самостални уметник. Овај статус
може стећи лице које испуни одређене уметничке и профе
сионалне критеријуме и које самостално обавља културну
делатности у виду занимања. Главне његове карактеристи
ке су хонорарно обављање послова и минимална заштита
17 WIPO. 2012. WIPO studies on the economic contribution of the copyright
industries, Geneve: WIPO.
18 Службени гласник СФРЈ бр. 53/1976.
19 Самоуправним општим актом и друштвеним договорима утврђивани су
критеријуми доприноса радних заједница у погледу расподеле оства
реног дохотка. Критеријуми су обухватали допринос за задовољавање
заједничких и општих потреба радника, потом за унапређење и проши
рење материјалне основе радне организацији и исплату личних дохода
ка.  Видети више: Bajec, М. еt al. 1981, Jugoslavija 1941–1981, Beograd:
Eksport Pres.
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социјалних права коју гарантује држава (односно плаћање
доприноса за социјално и здравствено осигурање за нају
гроженије уметнике и културне раднике). Традиционално,
самостални уметник у основи је носилац непроизводног
рада у култури. Наиме, сматра се да уметник који улази у
тржишну размену, а ради за себе, не ствара вишак вредно
сти за неког капиталисту, већ новчану противвредност свог
рада. По тој основи његов рад није производан, јер не до
приноси стварању вишка вредности и увећању капитала.
Иако су се економски обрасци понашања мењали, ставови
о непроизводности (некада поистовећивани и са непрофи
табилношћу) рада у култури, дуго су се одржали. Није редак
случај, да се и данас избегава употреба речи „предузетник”
у култури за описивање било каквог предузетничког поду
хвата у културно-уметничкој сфери, као и да се често овај
термин оспорава аргументима нетржишности и непрофита
билности културно-уметничког стваралаштва, али и личним
осећајима актера у култури који себе не доживљавају као
део тржишта у култури и његових структура.20
Стагнација социјалистичке привреде средином `80-их годи
на била је узрок привредним реформама и трагању за но
вим регулаторним решењима. Оне су условиле доношење
Закона о личном раду21 и Закона о предузећима22. Првим
законом регулисано је приватно предузетништво као вид
самосталног обављања економских активности ради сти
цања добити. Њиме подлежу уметнички, стари и ретки за
нати, као и друге културне делатности које се обављају у
виду самосталне делатности физичка лица. Законом о пред
узећима са друге стране укида се концепт организације
удруженог рада и успоставља једнакост државне, друштве
не, задружне и приватне својине кроз институт предузећа.
Оснивање предузећа у култури ограничено је само на она
која не обављају делатност од општег интереса (нпр. кине
матографија, издаваштво...). Период карактерише тежња ка
дерегулацији привредног живота, афирмација економских
слобода и слободе привређивања и предузетништва. Тран
сформацију ка тржишној привреди убрзаће закони о проме
ту друштвеног капитала, поступцима његовог претварања
у друге облике својине, као и својинска трансформација.
Ђукић период 1981–1992. назива периодом либералне кул
турне политике (стратегија приватизације). У том периоду
20 Видети више: Mikić, H. (2018а.) Art Market in Western Balkan, Tafter Jour
nal No. 101. https://www.tafterjournal.it/2018/07/15/art-market-in-westernbalkan-2/ (приступљено 15. 07. 2018).
21 Службени гласник СРС бр. 54/89.
22 Службени гласник СФРЈ бр. 77/88.
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формира се мноштво радних заједница уметника, као пре
тече и приватном (предузетничком) духу и духу цивилног
сектора.23
Савремени период развоја преузетништва у култури на
ступа доношењем Устава из 1990.24 и увођењем приватне
својине као легитимног облика својинских права. Концепт
економског уређења заснован на равноправности приватне
и других облика својине разрађује се уставним решењима
из 2006. године.25 У одељку који се тиче економског уређе
ња и јавних финансија наводи се да економско уређење код
нас почива на тржишној привреди, отвореном и слободном
тржишту, слободи предузетништва, самосталности при
вредних субјеката и равноправности приватне и других об
лика својине. Тиме се уклањају препреке за успостављање
партнерства приватног и јавног сектора, с обзиром да сви
облици својине постају равноправни. Република Србија га
рантује стваралаштву слободу, а ауторима уметничких дела
јемчи морална и материјална права. Овакве одредбе подста
кле су појаву првих приватних иницијатива и предузетника
у култури. Оснивају се издавачке куће, књижаре, галерије и
филмске компаније, долази и до појаве првих радио и теле
визијских кућа у приватном власништву. Изменама закона о
делатностима од општег интереса, култура бива ослобође
на административних ограничења чиме се стварају услови
за узлет културног предузетништва. Процес транзиције ка
тржишној привреди, приватизација друштвених предузећа
у култури, доводи до нових власничких трансформација,
што ојачава развој приватног сектора у култури.
Нови процес стварања предуслова за остваривање економ
ских слобода у сфери културе одвија се доношењем Закона
о култури (2009). Овај закон интегрише унапређење еко
номских слобода кроз три општа интереса у култури – ре
гулисање и подстицање тржишта уметничких дела, подсти
цање развоја креативних индустрија, и стварање услова за
развој самосталног културног и уметничког стваралаштва,
међутим изостаје њихова делотворност у пракси. На нивоу
стручно-саветодавних тела, економске слободе су норма
тивно предмет интересовања Националног савета за култу
ру – у погледу давања предлога за унапређење културних
делатности, анализе стање у култури и давања сугестија у

23 Ђукић, В. (2010) Држава и култура, Београд: Факултет драмских
уметности, стр. 190.
24 Устав Републике Србије, Службени гласник РС бр. 1/1990.
25 Устав Републике Србије, Службени гласник РС бр. 98/2006.
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креирању културне политике.26 Из извештаја и саопштења
које је ово тело објавило у периоду 2011–2016. види се да у
њему доминира само једна перспектива економских слобо
да – услови за развој самосталног културног и уметничког
стваралаштва. У више наврата овај савет покушавао је саоп
штењима поводом нарушавања права самосталних уметни
ка услед неизмирених обавеза државе по основу социјалног
и здравственог осигурања да скрене пажњу јавности на овај
проблем,27 али уз изостанак конкретних решења у оквиру
практичних политика. Развој предузетништва у култури
углавном излази из оквира надлежности традиционалне
културне политике и Савета за културу, који је у свом ра
ду оријентисан на непрофитне културне делатности. Тако
се дешава да је због своје профитне усмерености приватни
сектор у култури упркос свом доприносу културном развоју
друштва, изван фокуса државних органа управе подједнако,
као и јавних установа културе.28
На нивоу извршне власти, предузетништво у култури над
лежност је више министарстава. Министарства привреде
задужено је за креирање мера економске политике за развој
занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва,
док је  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  
надлежно за креирање иновационе политике и унапређење
иновационог система, подстицања технопредузетништва,
трансфера знања...заштиту и промет права интелектуалне
својине.29 Министарства културе и информисања требало
би да се бави овом темом  из перспективе остваривања оп
штих интереса у култури које предвиђа Закон о култури (за
чију примену је надлежно), али се из извештаја о раду овог
Министарства не може закључити да се предузетништвом у
култури оно и практично бави.30
Постојећи систем показује да је унапређење економских
слобода у култури на нивоу извршне власти замишљено
26 Видети: Закон о култури „Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – испр.
27 Видети више: Саопштење Националног савета за кутлуру поводом угро
жавања грађанских права самосталних уметника, 15. Децембар 2016.
http://www.nsk.gov.rs/aktuelno.php, приступљено 01. 06. 2018.
28 Ђукић, В. (2010) Држава и култура, Београд: Факултет драмских
уметности, стр. 251.
29 Видети: Закон о министарствима „Службени гласник РС”, бр. 44/2014,
14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. Закон и 62/2017).  
30 Видети: Информатор о раду Министарства културе и информисања
2016,  Информатор о раду министарства културе и информисања 2017,
Информатор о раду Министарство културе и информисања 2018. http://
www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/informator-o-radu (приступљено 15. 07.
2018)
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кроз модел међуресорне сарадње. Ипак, она већ дужи низ
година се не успоставља, ни у експлицитном, нити у им
плицитном облику. О томе најбоље говоре акциони планови
поменутих министарстава – привреде, културе и науке си
стематизовани у програмима рада Владе.31 Из њих се очи
тавају дубоко укорењене секторске политике развоја преду
зетништва, науке и културе. Овакав стратешки оквир уклапа
се са генералном развојном парадигмом која се пропагира.
А то је да у трци за остваривањем што бржег економског ра
ста, напредак на том пољу долази искључиво од привлачења
страних директних инвестиција, док се на културу гледа као
на друштвену надоградњу и инструмент изградње нацио
налног идентитета. То за последицу има да су напори извр
шне власти много више усмерени на стварање привредног
амбијента које може привући стране инвестиције, него ли на
развоју домаћег предузетништва (посебно оног које се теме
љи на разноликим кутурним изразима). У таквој развојној
филозофији предузетништво се посматра као „другоразред
на“ област, која се наслања на прилике „прворазредне” при
вреде коју креирају велика домаћа и страна предузећа.32У
области културе мерама економске политике подржавају се
углавном крупни инвестициони пројекти, као што су они за
производњу аудио-визуелних дела, које претежно реализу
ју стране продукције, или велики комерцијални фестивали,
попут Еxit-a. На пример, у оквиру програма аудиовизуелних
подстицаја који спроводи Министарство привреде од 2015.
администрира Филмски центар, ове године предвиђен је бу
џет од 800 милиона динара, док је буџет за подршку савре
меном стваралаштву и независним културним продукцијама
603 милиона динара, што довољно говори о тренутном зна
чају који држава полаже на концентрацију крупног капитала
у сфери културе.

Стање предузетништва у култури у Србији и
препоруке за унапређење културне политике
У Србији је у 2016. било око 9.771 културних предузетни
ка (око 3500 уметника и културних радника који самостал
но обављају делатност у култури и 6271 регистрованих са
мосталних предузетника у култури). Од 2010. године број
предузетника се повећава по просечној стопи раста од око
31 Видети: План рада Владе за 2016. http://www.gs.gov.rs/doc/plan_rada_
vlade2016.pdf   План рада Владе 2017.  http://www.gs.gov.rs/doc/plan_ra
da_vlade_2017.pdf  План рада Владе 2018. http://www.gs.gov.rs/doc/plan_
rada_vlade_2018.pd (приступ, 01. 06. 2018).
32 Видети детаљније: Ceves (2014) Preduzetništvo u Srbiji: nužda ili prilika?,
Beograd: Ceves, str. 7.
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9,2% годишње и бележи просечну годишњу стопу раста за
послености од 11,3%. Код самосталних уметника евиденти
ран је пораст њиховог броја од доношења Закона о култури
(2009), али није квантификован.33 Секторска концентраци
ја предузетништва изражена је у области кинематографије,
медијској делатности и дизајну.
Године

Број
предузетника

Број
запослених

Удео у укупном
броју
предузетника (%)

Удео
предузетника у
укупном броју
запослених у
култури (%)

2010.

4050

4275

2,06

14,85

2011.

4150

4350

2,15

15,20

2012.

4200

4480

2,30

16,01

2013.

4250

4580

2,56

16,50

2014.

4770

5157

2,67

17,72

2015.

5389

5586

2,63

17,76

2016.

6271

6599

2,71

20,87

Табела 1 Изабрни економски показатељи развоја 
предузетништва у култури 2010–2016.34; Извор: обрачун аутора на
основу података Привредне коморе Србије и АПР 2010–2016.

Карактеристика предузетничког сектора у култури је про
јектни модел организовања, флексибилини облици рада и
различита развијеност ланаца вредности унутар разнород
них делатности. Тако, на пример, флексибилни облици запо
шљавања у култури имају удео око 14%, у односу на просек
привреде од 11%; међу предузетницима у култури углавном
се појављују млади људи старосне групе 25-44 година и они
чине доминатан контигент радне снаге у овој области; по
ловина радне снаге је са високим образовањем, док је зане
марљиво учешће неквалификоване и нискоквалификоване
радне снаге.35

33 Димитријевић, М. (23. 12. 2012) Пораст броја самосталних уметника,
Политика 23. 12. 2012. http://www.politika.rs/sr/clanak/244010/Porast-bro
ja-samostalnih-umetnika, приступљено 10. 06. 2018.
34 Предузетници у култури обухватају регистроване предузетнике у сле
дећим областима: културно наслеђе, извођачке делатности, уметничко
стваралаштво, издаваштво, штампа и медији, кинематографија, музичко
стваралаштво и продукција, дизајн, архитектура. Видети више о класи
фикацији: Mikić, H. Cultural entrepreneurship and rural development: case
study of Pirot, Serbia, in: Entrepreneurship in Culture and Creative Industri
es: perspectives from Companies and Regions, eds. Innerhofer, E., Pechlaner,
H. and Borin, E. (2018), Springer, pp. 245-263.
35 Видети више: Mikić, H. (2016) Ekonomske pretpostavke i mogući razvojni
efekti kreativnog sektora nacionalne privrede, Beograd: Ekonomski fakultet
(doktorska disertacija).
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Поједине области културног предузетништва нису разви
јене, нарочито у домену културно-уметничких активности.
Неформална запосленост је на ниском нивоу у делатности
ма које имају дужу традицију предузетничких подухвата
попут издаваштва, кинематографије, медија... за разлику од
оних области које су постале предмет предузетничких ини
цијатива у скорије време (нпр. уметничке активности) где
је стопа неформалне запослености трећа по висини у наци
оналној економији и износи 18% просечно годишње.36 Ови
резултати нису изненађујући, јер су пилот студије предузет
ништва у култури у Пироту и Кикинди показале да се пред
узетничке иницијативе рађају у неформалној сфери, прете
жно као хоби или допунско занимање. Због неизвесности
која влада на тржишту културних производа и услуга у вези
са њиховим пласманом, као и високих трошкова за започи
њање предузетничких подухвата, већина актера предузет
ништвом се бави као хобијем, потом се удружују у задру
ге или удружења, а тек након постизања одређене стабил
ности и одрживости пословања одлучује за индивидуално
предузетништво.37
Значајне су и разлике између предузетништва у култури ко
је се одвија у урбаним и руралним срединама. У урбаним
срединама, предузетништво у култури је део већих послова
у културном туризму, кинематографији, медијима, и другим
сродним делатностима. У руралним срединама предузетни
штвом у култури примарно се баве жене, и оно је део проце
са њиховог економског оснаживања и социјалне интеграци
је. Веома често оно је повезано са локалним културним на
слеђем и интегрисано у послове руралног туризма.38 Пове
заност предузетника у култури са идентитеским обележјима
средина у којима живе и раде је врло изражена. Уобичајено,
на локалном нивоу предузетници у култури инспирисани су
главним симболичким и идентитетским обележјима својих

36 Видети више: Mikić, H. (2016) Ekonomske pretpostavke i mogući razvojni
efekti kreativnog sektora nacionalne privrede, Beograd: Ekonomski fakultet
(doktorska disertacija), str. 148-159.
37 Детаљније видети истраживања: Mikić, H. (2018) нав. дело, стр. 245263; Mikić, H. and Radonjić-Živkov, Е. Wider socio-economic benefits of
cultural heritage: case study of Suvača in Kikinda, in: Power of Heritage:
Socio–Economic Examples from Central Europe, eds. Sanetra-Syeliga, J. and
Jagodyinska, K. (2017а.), Krakow: International Cultural Center.
38 На пример, истраживање у Пироту показало је да домаћинства која се
баве руралним туризмом, као допунском делатношћу баве се неким ви
дом културног предузетнишва. Видети више: Mikić, H. (2015) Agenda
razvoja kulturnih i kreativnih industrija, Beograd: Grupa za kreativnu ekono
miju. https://issuu.com/kreativnaek onomija/docs/kreativne_industrije_pirot,
приступљено 10. 07. 2018.
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општина и градова, било у виду боја, материјала, стили
зованих предмета или тема из локалне историје и сл.
Насупрот доприносу које предузетништво у култури даје
културном развоју, предузетници у култури углавном су на
маргинама јавних политика, најчешће услед чињенице да
се о њиховом значају просуђује на основу њихове величи
не. На пољу културе, то ствара климу да је предузетништво
у култури другоразредно, допунска категорија јавном сек
тору у култури, у односу на прворазредне носиоце култур
ног развоја –  јавне установе. Међутим, у неким срединама
предузетници у култури (као и цивилни сектор) су главни
носиоци културног живота и њен највиталнији део.
Финансирање предузетника у култури највећим делом је
ослоњено на два извора: тржиште и неформалне инвести
торе (позајмице пријатеља и рођака). Пилот студије о пред
узетништву у култури у Пироту и Кикинди показале су да
тржишни приходи чине у просеку 75-85% остварених при
хода предузетника у току године.39 Због тога је развој тр
жишта у култури од пресудног значаја за њихов опстанак.
Негативне пословне околности као што су положај на тр
жишту, мала тражња за неким услугама и производима, ви
соки порези и доприноси, недостатак финансија, нетран
спарентни услови додељивања јавних средстава и слично у
највећем броју случајева су разлог престанка бављења пред
узетничким подухватом. У каснијим фазама животног ци
клуса предузетништва у култури, појављују се проблеми у
вези са зрелошћу производа/услуге, висок финансијски ри
зик који прати иновације и низак степен екстернализације
пословања.
Неповољне пословне околности којима су изложени пред
узетници у култури често су резултати њиховог недефини
саног статуса који „лебди” између надлежности привреде и
културе, описаним на почетку овог рада. Тако се дешава да
су економске слободе у култури правно нормиране, али у
пракси тешко оствариве.
Да би се економске слободе унапредиле и постигао виши
ниво демократичности културног система, требало би са
декларативног нивоа зајамчених економских права пред
узетника у култури и самосталних уметника много више
деловати на пољу практичних политика. Дуална природа
39 Подаци се односе на просечне годишње уделе различитих извора при
хода културних предузетника у Пироту и Кикинди. Истраживањем је
било обухваћено 198 предузетника у Пироту и 127 предузетника у Ки
кинди (градска и сеоска подручја). Истраживање је спроведно у периоду
2015–2017. година путем анкете.
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предузетништва у култури, као носиоца културних вред
ности и разноликости културних израза, али и економских
активности, захтева пажљиво осмишљене инструменте ме
ђуресорне сарадње које би требало да иницира Министар
ство културе.Ови инструменти се морају креирати у више
различитих, али међусобно повезаних праваца деловања.
У домену владавине права неопходно је успоставити регу
латорно окружење за развој предузетништва у култури ува
жавајући његову дуалну природу (културну и економску) и
специфичности у погледу заштите и унапређења разнолико
сти културних израза. Важно је истаћи да Закон о култури не
прате секторски закони у специфичним културним области
ма, а за неке области (нпр. културно наслеђе) законодавство
је старо више од 20 година, са превазиђеним решењима и
механизмима рада. Подзаконски акти из других области (ту
ризам, рурални развој, привреда, предузетништво, социјал
на питања и сл.) морају бити културно сензибилни, и дифе
ренцирани према културним делатностима, али и карактеру
средина у којима предузетници делују (рурална – урбана
подручја).
Повећање регулаторне ефикасности подразумевало би
уклањање административних и економских баријера за
предузетнике у култури, као и стварање финансијских и
нефинансијских програма за покретање предузетничких
иницијатива у култури, али и реформу институционалних
механизама за њихову имплементацију. Досадашња прак
са показала је да је рад Министарства културе и информи
сања на развоју предузетништва у култури неад
 екватан, те
би требало ревидирати његову улогу и надлежности у овој
области на нивоу система извршне власти. Промишљања о
неопходним променама могла би бити усмерена и у правцу
формирања Агенције за развој предузетништва у култури
и креативним индустријама која би на принципима јавног,
цивилног и приватног партнерства била централно тело за
планирање и спровођење политике развоја културног пред
узетништва и координацију са другим државним органима.
Унапређење тржишне отворености и одмерени држав
ни интервенционизам представљају најважније области за
унапређење економских слобода и развој предузетништва у
култури. У савременим јавним политикама одрживо финан
сирање културе и стимулативна пореска политика кључни
су инструменти у развоју предузетништва у култури. Ре
форме у овој области потребно је да се темеље на следећим
принципима: транспарентности механизама финансирања
културе, његовој правичности и одрживости модела финан
сирања културе. Посебну пажњу треба посветити креирању
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пореског окружења које је стимулативно за развој култур
ног предузетништва, као и смањењу неизвесности и нетра
спарентности које производи садашњи систем опорезивања
предузетника у култури. Пореске олакшице за предузетнике
у руралним подручјима, приватно јавна партнерства и по
рески подстицаји за младе предузетнике на почетку кари
јере требало би да буду такође саставни део пакета мера за
унапређење тржишне отворености и унапређење слободе
предузетништва.

Закључак
Економске слободе у култури оличене кроз динамику и обим
предузетничких иницијатива један су од важних принципа
демократизације културног простора и његове отворености
за укључивање актера из приватног, јавног и цивилног сек
тора. Остваривање економских слобода и побољшање ма
теријалног положаја уметника и креативаца, предуслови
су унапређења разноликости културних израза и одрживог
културног развоја. Ипак, често су економске слободе у кул
тури декларативног карактера и тешко оствариве у пракси.
Наиме, изостанак међусекторске сарадње, ствара климу у
којој је предузетништво у култури другоразредно, виђено
као допунска категорија јавном сектору, насупрот томе што
су у неким срединама предузетничко и цивилно деловање у
култури главни носиоци културног живота. Да би се економ
ске слободе унапредиле и креирали погодни услови за раз
вој предузетништва у култури, неопходно је код нас спро
водити континуирана побољшања на пољу културне поли
тике. Она треба да обухвате: унапређење владавине права
кроз креирање регулаторног окружења које је наклоњено и
стимулативно за развој предузетништва у култури, повећа
ње регулаторне ефикасности кроз уклањање администра
тивних и финансијских баријера за развој предузетништва,
унапређење тржишне отворености и одмерени државни
интервенционизам кроз старање стимулативног и одрживог
финанијског и пореског оквира за развој предузетништва у
култури, нарочито у руралним подручјима.
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ECONOMIC FREEDOM AND 
ENTERPRENEURSHIP IN CULTURE
Abstract
The paper deals with analysis of economic freedom and cultural
entrepreneurship in Serbia, as one of the principles of democracy. In
the first part, terminology of economic freedom and entrepreneurship
in culture is explained from the perspective of culture in relation to
democracy. The paper also gives contextualization of those phenomena
at the level of public policies. In the second part of the paper, historical
analysis of institutional framework for development of cultural
entrepreneurship is presented. Also, the achieved level of economic
freedom in the field of culture is assessed. At the end of the paper,
cultural policy recommendations at the national level are identified.
Key words: economic freedom, cultural entrepreneurship, cultural
policy, Serbia
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МУЗЕЈИ И ЕКОНОМСКА
ДОБИТ ЗА ОКРУЖЕЊЕ
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПОСЕЋЕНОСТИ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО
НА ЛОКАЛНУ ЕКОНОМИЈУ
Сажетак: Тежиште чланка је постављено на питању: да ли На
родни музеј Ваљево својим радом економски доприноси развоју
окружења. Да би се одговорило на то питање у два наврата, 2013.
и 2017. године, су обављена комплексна истраживања којима је
анализирана структура посете музеју, константовани његови
приходи, анкетирани представници група које у музеј долазе ор
ганизовано и интервјуисани руководиоци угоститељских објеката
који посетиоцима музеја пружају додатне услуге. Истраживање
је показало да музеј представља примарну туристичку атракцију
града, основни разлог за долазак већине од око 30.000 туриста го
дишње, и да они за различите намене у граду потроше више новца
(око 25 милиона динара) него што музеј добије из градског буџе
та (око 20 милиона). Са друге стране, истраживање је указало
да апсолутну већину посетилаца музеја чине ученици на екскур
зијама, док су други сегменти публике (локално становништво и
одрасли туристи) знатно мање заступљени, што може да пред
ставља економску опасност у случају турбуленција на тржишту
екскурзија.
Кључне речи: музеји, посетиоци, економска добит, профит,
локална заједница, Ваљево

Тренутак који на историјској лествици одређује време на
станка савремених музеја и одваја их од раније постојећих
владарских, великашких и научењачких збирки директно је
повезан са процесом демократизације друштва. У складу са
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тим данас је усвојен став да иако Лувр није био први јавно
отворени музеј, тренутак када је 1793. године ова стара кра
љевска палата са владарским збиркама проглашена за вла
сништво народа и именована као Musée de la République,
је узоран у многим погледима, укључујући и демократске
мотиве.1 Тада успостављени демократски карактер музеја
се огледао у промени власништва над збиркама и праву на
родних маса да уживају у њима. Данас, у постколонијалним
друштвима улога се сагледава и са сфере економског рацио
нализма,2 чиме је проширен и приступ поимању друштвене
користи од музејских институција.
Дефинишући појам друштвене користи Гералд Мат закљу
чује да су друштвено корисне „оне мере које служе напре
довању друштва у духовном, културном, моралном и нема
теријалном смислу”.3 Поред тога што има значајну улогу у
развоју и задовољавању културних потреба, савремени му
зеј, уз друге садржаје окружења, доприноси његовој атрак
тивности утичући на богатство туристичке понуде. Тиме се
улога музеја у друштву, са сфера заштите културне баштине,
културе у ширем смислу и образовања, помера ка другим, и
то комерцијалним сферама, а да сами музеји и даље остају
непрофитне институције. Према Весни Ђукић, за непрофит
не институције „као што су музеји, најважније је уметничко
остварење, квалитет и успех.”4 На немогућност профитног
рада музеја указује и Милена Драгићевић Шешић закључу
јући да су цене музејских улазница „симболичне тј. далеко
испод стварне цене коштања”.5 Упркос томе, данас се све ве
ћа пажња поклања и економским бенефитима од музеја, и то
како приходима које музеји сами остварују, тако и приходи
ма које остварују други субјекти пружајући додатне услуге
клијентима примарно привученим садржајима музеја.

1 Гоб, А. и Друге, Н. (2009) Музеологија – историја, развој и савремени
изазови, Београд: Clio, стр. 25.
2 Witcomb, A. Museum mean ings, in: Re-imagining the Museum- Beyond the
Mausoleum (2003), London: Routledge.
3 Мат, Г., Флац и Ледерер, Ј. (2002) Менаџмент музеја: уметност и еконо
мија, Београд: Clio, стр. 53.
4 Ђукић, В. (2010) Држава и култура: студија савремене културне поли
тике, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију Фа
култета драмских уметности, стр. 15.
5 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2008) Култура – менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Clio, стр. 227. И у складу са тим Драган
Никодијевић заступа став да се активности музеја не могу тржишно ва
лоризовати, те да се основни „профит” који музеји остварују не „може
тражити у сферама финансијског ефекта рентабилности, већ у сфера
ма ефеката утицаја, комуникација и демократизације”; Никодијевић, Д.
(2006) Увод у менаџмент културе, Београд: Мегатренд, стр. 152-153.
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Економски ефекти културне понуде
Приходи које музеји остварују на име посете полако постају
све значајнији део музејских финансија којим се растере
ћују државни и локални буџети.6 У складу са тим поједини
аутори указују на чињеницу да је посета музејима контра
циклична, чиме се појачава значај диверзификованих токо
ва прихода како би се постигла финансијска равнотежа.7 Са
друге стране потражња за музејским понудама је неел астич
на, с обзиром да се број посетилаца не смањује драстично
приликом повећања цена.8 Ипак, ако би се у већој мери осла
њали на сопствене приходе, музеји би могли да наиђу на низ
проблема. Зато напори да се повећањем посете побољшају
музејске финансије, морају бити усмерени у правцу разра
де одрживе финансијске стратегије, која подразумева развој
односа са свим заинтересованим странама како би се осигу
рала и социјална и економска стабилност.9 При томе мора да
се има у виду да и ако се конкуренција у музејском сектору
значајно не мења, појављује се све већи број других, нових
субјеката који конкуришу како за буџетска средства, тако и
за пажњу и време доколице потенцијалне публике.10
У складу са наведеним новим тенденцијама све су заступље
нији захтеви јавном сектору да докаже сопствену вредност
кроз демонстрацију фискалне „ефикасности, ефективности
и економије”, а мерени кроз низ система мониторинга који
ма се обезбеђује већа профитабилност.11 То доводи до еко
номског приступа у процени вредности културе који садржи
две перспективе. Са једне стране економисти покушавају да
одреде вредност различитих аспеката културних садржаја, а
пошто те вредности нису намењене обичном тржишту, ни
је могуће одредити њихову тржишну цену. Друго питање
који економисти постављају везано је за позитивне ефекте
употребе баштине за локалну економију. Инсистирајући на
6 Bowitz, E. and Ibenholt, K. (2009) Economic impacts of cultural heritage:
Research and perspectives, Journal of Cultural Heritage, vol. 10, no. 1,
pp. 1-8.
7 Skinner, S., Ekelund, R. and Jackson, J. (2009) Art museum attendance, pu
blic funding, and the business cycle, American Journal of Economics and
Sociology, vol. 68, no. 2, pp. 491-516.
8 Luksetich, W. and Partridge, M. (1997) Demand functions for museum servi
ces, Applied Economics, vol. 29, no. 12, pp. 1553-1559.
9 Lindquvist, K. (2012) Museum finances:challenges beyond economic crises,
Museum Management and Curatorship, vol. 27:1, pp. 1-15.
10 Morris, M. (2007) Museum building boom or bust?, Museum Management
and Curatorship 22, no. 2, pp. 101-108.
11 Selwood, S. and Davies, M. (2004) Capital Costs: Lottery Funding in Britain
and the Consequences for Museums, Curator, vol. 48, no. 4, pp. 439-465.
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економској оправданости инвестиција у културу инсистира
ју и на мерљивим економским показатељима заснованим не
само на директним приходима, већ и на ефектима запосле
ности као и приходовања других субјеката од посетилаца
културних садржаја. При том се ови неолиберални еконо
мисти неретко и критички осврћу на настојања радника кул
туре да им укажу на различите позитивне ефекте послова
ња оцењујући их, некада са правом а некада и не, као пре
увеличане.12
У складу са оваквим новим очекивањима економски ефекти
културе се исказују као директни и индиректни. Директни
ефекти су они који долазе директно из јавног финансирања,
те се очекује да буџетско инвестирање на повећање капаци
тета музеја допринесе како отварању нових радних места у
самом музеју, тако и повећању прихода од посетилаца. Да
кле, директни утицаји се мере кроз продају, додатну вред
ност или запосленост у оквирима музеја. Са друге стране
индиректни ефекти се могу посматрати кроз такозвану спо
редну потрошњу, односно трошкове које посетиоци култур
них садржаја имају у окружењу, на храну, смештај, мало
продајну робу и сл. (такозвана умножена потрошња). Ово
ће повећати приходе за фирме у различитим комерцијалним
секторима, а што ће заузврат дати већу запосленост и већи
приход локалној економији. Поред тога, довешће и до ефек
та мултипликатора и инпуте излаза „другог реда”.13 Оваква
очекивања музеје све више повезују са сектором туризма,
где се од њих очекује да постану атракције које привлаче
туристе, а чија посета може да има мерљив економски ефе
кат.14 Реализација оваквих очекивања доводи до тога да му
зеји постају примарне туристичке атракције, а као такви и
генератори развоја туризма, али и општег одрживог развоја.
Глобално најпрепознатљивији пример развоја окружења за
снованог на постојању музеја везан је за музеј Гугенхајмо
ве фондације у Билбау. Томислав Шола је указао: „Ефекат
Гугенхајм музеја у Билбау је био економски мерљив, као
и Билбао пре и после музеја”.15 А разматрајући економску
и развојну добит насталу од новог музеја у Билбау, Тауси
12 Bowitz, E. and Ibenholt, K. (2009), нав. дело.
13 Исто.
14 Терзић, А, Бјељац, Ж. и Ћурчић, Н. (2012) Трансформација и ревитали
зација индустријских градова кроз туризам, Хотел-линк: часопис за хо
телијерство, ресторатерство и гастрономију, 10, бр. 19/20, стр. 17-24.
15 Шола, Т. (2013) Установе јавне меморије и њихова природа, Читали
ште – научни часопис за теорију и праксу библиотекарства бр. 22, Пан
чево – Нови Сад: Градска библиотека Панчево и Филозофски факултет
Нови Сад, стр. 5.
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наводи да је у изградњу и уређење околине музеја уложено
84,14 милиона евра, а за набавку колекције 48,08 милиона,
што укупно износи 132,22 милиона. Само током прве годи
не рада музеј је имао 1,36 милиона посетилаца, од којих је
80% у Билбао дошло искључиво са намером да посете му
зеј. Током прве две године рада посетиоци музеја су у Бил
бау потрошили 433 милиона евра, од којих 23,4 у самом му
зеју, а од остатка, који у односу на укупну суму представља
скоро 95%, корист су имали бројни други субјекти у граду и
његовом окружењу. Регионалне власти у Баскији вратиле су
своје инвестиције у току прве године, са повећањем БДП-а
у износу од 144 милиона евра. Све у свему, до 2000. годи
не музеј је овој регији донео приход од 600 милиона евра.16
Поред тога, захваљујући музеју, али и бројним новим ин
вестицијама које су накнадно уследиле, знатно је смањена
и стопа незапослености у Билбау, која је 1990. износила 25
процената а 2006. је пала на само 4,1 посто.17
Слични бенефити уочљиви су и на примеру музеја Лувр
II, који је 2012. године отворен у француском граду Ленсу.
После прве године рада, услед велике посете новом музе
ју, дошло је до отварања нових ресторана, док је годишњи
промет у старим градским ресторанима повећан за 25%, а
планирано је и отварање нових хотела.18

Истраживање економских ефеката рада
Народног музеја Ваљево
Поред наведених, бенефите од рада музеја остварују и дру
ги градови широм света,19 али се постављају питања да ли
је то могуће, а ако јесте, да ли је мерљиво у ситуац
 ији која
постоји у Србији. На та питања покушаћемо да одговоримо
16 Тауси, Р. (2012) Економика културе, Београд: Clio, стр. 574
17 Alain, M. (2012) Louvre-Lens : le musée peut-il être une mine d’emplois?,
Nord Pas de Calais, са: www.nord-pas-de-calais.france3.fr/2012/12/04/lou
vre-lens-le-musee-peut-il-etre-une-mine-d-emplois-158095.html, приступ:
25. 06. 2014; према: Кривошејев, В. (2015а) Музеји као примарне ту
ристичке атракције у функцији општег развоја окружења, HiT менаџ
мент, год. 3 (1), Врњачка Бања: Факултет за туризам и хотелијерство,
Врњачка Бања – Универзитет у Крагујевцу, стр. 20-30.
18 Sacchi, V. Louvre-Lens / Louvre-Paris : le face-à-face“, 19. 04. 2014, in:
www.nord-pas-de-calais.france3.fr/2012/12/03/louvre-lens-louvre-paris-le
-face-face-157549.html, приступ 25. 06. 2014; према: Кривошејев, В.
(2015б) Luvr Lens – нова парадигма музеја као генератора развоја окру
жења, Култура – часопис за теорију и социологију културе и културну
политику, број 146, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 250-263.
19 Видети: Кривошејев, В. (2012) Музеји, менаџмент, туризам – ка савре
меном музеју, од теорије до праксе, Ваљево – Београд: Народни музеј
Ваљево и НИП Образовни информатор, стр. 211-214.
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презентујући резултате истраживања реализованих у Народ
ном музеју Ваљево у више наврата, а са завршним анкетира
њем 2017. године. Циљ истраживања је био да се утврди да
ли ваљевски музеј доприноси, и на који начин, економском
развоју окружења. У складу са тим постављена је почетна
хипотеза да за припаднике одређене тржишне нише туриста
из Србије музеј представља атракцију која их мотивише да
дођу у Ваљево, где за различите потребе утроше средства
која су на годишњем нивоу једнака, ако не и већа, буџетском
издвајању за рад музеја.
Да би се проверила ова хипотеза било је неопходно да се
евидентирају садржаји јавне понуде Музеја, да се регистру
је број и истражи структура посетилаца, констатују прихо
ди које музеј остварује, и да се обаве истраживања која ће
указати на додатне трошкове које посетиоци музеја имају у
граду, као и на примарне разлоге њиховог доласка у Ваљево.

Стални јавни садржаји музеја
Народни музеј Ваљево спада међу најпосећеније музејске
институције у Србији са сталним растом посете заснованим
на планираном програмском деловању и осмишљеној про
моцији. Услед тога је годишњи број посетилаца музејских
садржаја у Ваљеву током релативно кратког периода пове
ћан са 4.500 у 2003, на више од 25.000 посетилаца у 2017.
години.20 Имајући на уму да град Ваљево годишње посети
између 13.000 и 15.000 регистрованих туриста који оствару
ју ноћења на градској територији (укупно 13.978 посетилаца
у 2016. години, од чега 76% домаћих туриста), уз додатних
евидентираних 30.393 туриста на подручју туристичког ме
ста Дивчибаре (38.305 туриста, у 2017.)21 може се закљу
чити да скоро 50% туриста у Ваљеву посети музеј, чиме се
истиче његов значај као кључне атракције града. Трендови
раста и туристичке посећености указују на директну узајам
ну зависност туристичког сектора и рада музеја у Ваљеву
(Графикон 1). А у коликој мери је укупна туристичка посета
Ваљеву зависна од музеја, види се на примеру 2014. године,
20 Видети: Кривошејев, В. (2012) нав. дело; Krivošejev, V. (2018) Sopstve
ni prihodi kao Damoklov mač za neprofitne institucije kulture – sa studijom
slučaja Narodnog muzeja Valjevo, Etnoantropološki problemi, sv. 2/2018
(n. s. Vol. 13 Is. 2 (2018), Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologi
ju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 478-488.; Krivošejev,
V. (2018) Rezultati marketinških aktivnosti na povećanju broja posetilaca
muzeja – studija slučaja Narodnog muzeja Valjevo, Humanistika – časopis
za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, Vol. II, br. 3 (2018),
str. 83-92.
21 Републички завод за статистику Србије, Општински годишњак 2000–
2017, доступно на: http://data.stat.gov.rs, приступ: 07. 08. 2018.
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када је због великих поплава у јеку сезоне екскурзија посета
музеју била знатно смањена, што се драстично одразило и
на укупну туристичку посету граду.22

Графикон 1. Однос туристичког промета и посете централне по
ставке Народног музеја у Ваљеву (2010–2016); извор: Статистич
ки годишњак Републике Србије 2010–2017, 
Народни музеј Ваљево

Ваљевски музеј данас има четири стална садржаја: у центру
града централну, комплексну поставку и тематску поставку
о Српској револуцији у Муселимовом конаку, на перифери
ји тематску поставку у Кули Ненадовића, а у оквиру Исто
ријског спомен комплекса у Бранковини садржаје посвећене
Ненадовићима и Десанки Максимовић. Комплекс у Бранко
вини је у континуитету активан од 1984. године, с тим што
се током протеклих деценија његов садржај сукцесивно раз
вијао. Тематска поставка у Муселимовом конаку отворена
је 1995, а 2004. године је допуњена атрактивним садржајем
у подруму, као месту заточења ваљевских кнезова Алексе
Ненадовића и Илије Бирчанина. Са отварањем овога дела
поставке фактички је започео процес ревитализације Музе
ја, а настављен је отварањем комплексне централне постав
ке 2007. године, иновацијама у Бранковини 2005. и 2011. и
отварањем поставке у Кули Ненадовића 2012. године.
Анализа посећености сталних музејских поставки указала
је на постојање великих разлика, како у ваљевском, тако и у
другим музејима. Најмање су посећене комплексне постав
ке, које због општих тема и ефекта већ виђеног имају мањи
степен атрактивности. Осетно су посећеније специфичне
тематске поставке, због веће атрактивности коју поседује
22 Током целе 2014. у музеју је регистровано 13.614 посетилаца, а у троме
сечном периоду пролећне сезоне екскурзија (април-јуни) 6.904, док је у
истом периоду претходне 2013. регистровано16.976 посетилаца (а током
целе године 23.440); видети: Krivošejev, V. (2018) нав. дело, стр. 480-481;
ту изнети примери указују и на друге падове посета музеју који су се
одразили на укупну туристичку посету граду.
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непоновљиви спецификум одабране теме, а тематски садр
жаји на отвореном простору су најпосећенији због додатне
атрактивности коју носи природно окружење. Међутим, ци
љаним промотивним мерама могуће је премостити ту раз
лику, а што је реализовано у ваљевском музеју. Спроведене
маркетиншке мере су довеле до даљег повећања посете, али
и до изједначавања броја посетилаца централне поставке са
тематском поставком у Конаку, с тим што је број посетилаца
централне поставке чак и премашио број посетилаца Кона
ка, али је Бранковина остала најпосећенија.23
Повећање посете, заједно са диверзификацијом садржаја,
узроковало је повећање сопствених прихода, од 806.332 ди
нара у 2005, до 9.371.260 динара у 2017. години,24 који су
улагани у развој музеја и додатни квалитет и квантитет ње
гових програмских активности, као и у радно ангажовање
нових кадрова. Повећани приходи су омогућили запошља
вање додатних радника у музеју, 4 у дугорочном ангажма
ну и променљив број сезонски ангажованих (уз 19 буџетски
финасираних).25 У складу са праксом редовног извештавања
овакви економски ефекти по сам музеј су били лако уочљиви
и мерљиви, али је остало отворено питање мерљивости дру
гих економских ефеката, индиректних, који се посматрају
кроз такозвану споредну потрошњу, од које директну корист
од посетилаца музеја имају други пословни субјекти. Да би
се дошло до одговора на ово питање у Народном музеју
Ваљево су реализована различита повезана истраживања.26

23 Krivošejev, V. and Damnjanović, I. (2014) Visits to local museums in Serbia - 
the average model and programmed exception, American Journal of Tourism
Management, 3(1B), (april 2014), pp. 26-33; Krivošejev (2018), нав. дело.
24 Народни музеј Ваљево, Годишњи извештаји о раду, у Информатор: Из
вештаји о раду Народног музеја Ваљево у 2013. години: http://museum.
org.rs, приступ 10. 08. 2018.
25 Кривошејев, В. (2013) Социоек ономски допринос музеја – студија слу
чаја Народног музеја Ваљево, у: Зборник радова, XIV научни скуп са ме
ђународним учешћем Синергија 2013, Бјељина: Универзитет Синергија,
стр. 200.
26 Поред истраживања о којима ће овде бити речи, а усмерених ка по
сетиоцима који масовно долазе посредством школских екскурзија,
2016. године је реализовано и посебно, везано за мотиве за посету и
задовољство појединачних посетилаца: Кривошејев, В. (2017) Ана
лиза резултата анкетирања посетилаца Народног музеја Ваљево у
августу 2016. године са историографским освртом на посету 1961,
Култура – часопис за теорију и социологију културе и културну по
литику број 155, Завод за проучавање културног развитка, Београд,
стр. 315-333.
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Методологија и прва истражовања
Полазну основу за истраживања представља свеобухват
на евиденција свакодневне посете, која се од 2012. го
дине води уз помоћ посебно развијене компјутерске
апликације уз помоћ које се, уз неформални интервју –
разговор добродошлице, посетиоци региструју у реалном
времену, у тренутку или непосредно после уласка у постав
ке. Ту се региструју информације о времену и природи по
сете, као и о пореклу и старосној структури посетилаца.27
Подаци из овако формиране базе представљали су основу за
додатна истраживања реализована са циљем да се, колико је
то у нашим условима могуће, квантификује економска до
бит окружења. Она су обављена анкетирањем, у два навра
та, 2013. и 2017. године.
Прво истраживање, усмерено ка евидентирању економских
ефеката по окружење, реализовано је током прве половине
2013. године. Том приликом су анкетирани вође или пратио
ци скоро свих група које су посетиле поставке у Ваљеву. Ова
активност је реализована са циљем да се дође до информа
ција да ли, у ком броју, и у којим објектима посетиоци му
зеја остварују ноћења на територији града Ваљева, и да ли
групе које овде не ноће имају у Ваљеву неки додатни оброк
(по правилу ручак). По завршетку анкетирања обављено је
и контролно интервјуисање управника угоститељских обје
ката на које су анкетирани указали као на места смештаја и
обедовања. Међутим питање које се са правом постављало
после реализације ових истраживања било је везано за при
маран разлог доласка у Ваљево групних посетилаца музеја.
Наиме, спроведено истраживање није дало одговор на пи
тање да ли посетиоци који се региструју у музеју, а сред
ства троше и у другим субјектима у граду, у Ваљево долазе
ради посете музеју, или су примарно мотивисани другим
атракцијама.
Како би се одговорило на наведено питање, али и како би се
после периода од четири године,28 у одређеној временској
серији, проверило и потврдило уочено стање, током 2017.
године је реализовано ново истраживање. Овог пута је анке
тирање вршено током тромесечног периода од 1. априла до
27 Кривошејев, В. и Матић, Ж. (2014) Компјутерска апликација за евиден
цију посетилаца музејских поставки, VI Научни скуп „Мрежа”, ВаљевоБеоград: Пословни факултет Ваљево, Сингидунум универзитет, стр. 56.
28 У наведеном периоду дошло је до извесних промена у посећености му
зеја, изазваних обавезом спровођења процедуре јавних набавки при ор
ганизацији ексурзија, а што је током 2014. довело до привременог пада
посете. Видети у: Krivošejev, V. (2018) нав. дело.
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30. јуна, у време главне, пролећне сезоне екскурзија. И овог
пута анкетирани су пратиоци група централне поставке му
зеја, али је додатно анкета обухватила и Бранковину, где су
интервјуисани представници оних група које нису посети
ле поставку у Ваљеву. Овом приликом није вршено додат
но контролно интервијуисање представника угоститељских
објеката. Анкетни листићи су садржали следећа питања:
Одакле је група? Шта обилазе од музејских садржаја? Које
још атракције обилазе на територији града Ваљева? Колико
дана траје екскурзија? Где ноће на територији Ваљева? Где
имају додатни оброк? Где ноће ван Ваљева?  

Резултати истраживања из 2013. године
Током целе 2013. године у поставкама у Ваљеву регистрова
но је 23.440, а у Бранковини 27.318 посетилаца. Имајући у
виду посете истих група и појединаца различитим садржа
јима, те године је оквирно 33.000 различитих особа обишло
један или више музејских објеката, а на основу њихове по
сете музеј је приходовао 7.064.775 динара.29 А током прве
половине године, од почетка јануар а до краја јуна поставке
у Ваљеву је обишло 18.909, а у Бранковини је регистровано
22.276 посетилаца, што значи да је неки од музејских садр
жаја (један или све) обишло више од 26.000 различитих осо
ба. Од њих је, наплатом улазница и продајом меморабилија,
музеј приходовао око 4,4 милиона динара. Само 7% посе
тилаца су били из Ваљева, а осталих 93% су били посетици
са стране, туристи и то превасходно ученици на школским
ескурзијама (23.239, односно 89%).
Наведена истраживања су указала да су посетиоци музеја у
четири хотелска објекта остварили 3.964 регистрованих по
лупансиона, а у више различитих ресторана више од 6.000
додатних оброка, као и да је по тим основама остварен при
ход већи од 10,2 милиона динара.30 Ако се има у виду да је
током прве половине године, у којој је вршено анкетирање,
регистровано 79% укупне годишње посете, могло би да се
претпостави да је остварени приход угоститељских објека
та на нивоу целе године био око 13 милиона динара, ако не
и већи, када се има у виду да нису анкетиране оне групе
које су биле само у Бранковини, а претпостави да су и неке
од тих група користиле ваљевске угоститељске услуге. По
ред тога треба да се нагласи да, иако су апсолутно већински
посетиоци ваљевског музеја били ученици на екскурзијама,
29 Народни музеј Ваљево, Годишњи извештаји о раду, у: Информатор: Из
вештаји о раду Народног музеја Ваљево у 2013. години: http://museum.
org.rs, приступ 10. 08. 2018.
30 Krivošejev, V. (2013) nav. delo, str. 198-202.
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који се сматрају нискобуџетним туристима, ипак су оства
рили извесну додатну ванпансионску потрошњу. Тренутно
не постоје објективни ефикасни механизми да се ова потро
шња измери и финансијски изрази, али је директним уви
дом у стање на терену уочено да посетиоци музеја одлазе
у оближње пекаре31 и посластичарнице, на тезге са сувени
рима,32 у оближњи забавни парк,33 кафиће, као и поједине
продавнице.34
Ако се има има у виду да је током 2013. године град Ваље
во из буџета издвојио 20.011.500 динара за финасирање му
зеја,35 наведени подаци указују да је својим активностима,
посредством туриста, музеј омогућио да се у истој години у
Ваљево слију средства већа од уложених.36

Посета на годишњем нивоу 2017. године
Анализа података из поменуте компјутерске базе за еви
денцију посетилаца указала је да је током целе 2017. годи
не у централној поставци у Ваљеву регистровано 25.488, а
у Бранковини 30.897 посетилаца.37 Од наплате улазница и
продаје меморабилија музеј је остварио 9.371.260 динара
сопствених прихода.38 И сада међу посетиоцима апсолутно
предњаче организоване групе. Током целе године централну
31 Радници једне од две пекаре које се налазе преко пута музеја током сезо
не ексурзија своју дневну прозводњу планирају на основу информација
о најваљеним посетама за тај дан, које добијају од радника музеја.
32 Власници покретних, мобилних тезги, своје тезге у време сезоне
ескурзија лоцирају испред улаза у музејске објекте.
33 Раднице музеја су својевремено обавестиле аутора овога рада да је вла
сник луна парка самоиницијативно дозвољавао бесплатне вожње за
њихову децу наводећи да рад музеја знатно доприноси његовом промету.
34 Аутор овога рада је био сведок када су после посете музеју од стране
организоване групе одраслих особа, међу којима су доминирале жене,
све оне ушле у продавницу ципела преко пута музеја, у којој је у том
тренутку била актуелна распродаја, и већина од њих је из продавнице
изашла са кесом у руци.
35 Народни музеј Ваљево, наведени извештај за 2013. годину.
36 Наведених најмање 13 милиона динара за угоститељско-хотелијерске
услуге, плус нешто више од 7 милиона сопствених прихода које је музеј
остварио у 2013, а томе треба додати неизмерен износ за ванпансионске
трошкове, који сигурно постоје, што се види и из претходних напомена.
Ако у просеку свако од 30.000 годишњих посетилаца са стране потроши
само 100 динара, долазимо до претпостављене суме од 3 милиона, а ако
претпостављени трошак увећамо на 200 динара, долазимо до 6 милиона.
37 Што је показало да се после периода пада посете, услед обавезности
спровођења процедуре јавних набавки од 2014. године, ниво посете
вратио на претходни ниво, и чак га превазишао; видети: Krivošejev, V.
(2018), нав. дело.
38 Народни музеј Ваљево, Годишњи извештаји о раду, Информатор:
Извештај о раду за 2017. годину.
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поставку и конак је посетило 316 различитих група са укуп
но 21.478 посетилаца. То су углавном били ученици на екс
курзијама, и они су чинили 79% укупне посете, док су прео
сталих 21% чиниле групе одраслих са стране, групе ученика
из окружења и појединци, како из окружења тако и из ино
странства. На основу приказаних статистичких података из
Табеле 1 добијамо генералну слику у којој кључну циљну
групу музеја чине домаћи туристи (95%) у организованим
групним посетама (84%) и то превасходно састављених од
ђачких екскурзија основних школа са апсолутном већином
од 74%, који уз пратиоце (7%) и ученике средњих школа
(3%) чине основу посете музеју.
Број посетилаца

Укупно
Групне посете
Појединачне посете
Бр. група

Структура посетилаца
Предшколци (06 година)
Ученици основних школа (714 година)
Ученици средњих школа (1518 година)
Пратиоци група (2660 година)
Омладина (1925 година)
Млади (2635 година)
Одрасли(3660 година)
Пензионери (преко 60 година)
Порекло посетилаца
Србија
Бивше републике СФРЈ (Словенија, Хрватска,
Босна и Херцеговина, Република Српска,
Македонија)
Остале европске земље
Прекоокеанске посете (САД, Канада, Латинска
Америка, Кина, Авганистан, Аустралија)
Мешовите групе

25488
21478
4010
316

%
84%
16%

236
18802
809
1679
282
1265
2229
178

1%
74%
3%
7%
1%
5%
9%
1%

22587

95%

810
284

3%
1%

76
44

0%
0%

Табела 1 Посетиоци централне поставке Народног музеја Ваљево,
2017. године; извор: База података апликације за евиденцију 
посетилаца Народног музеја Ваљево

Исказана посета Народном музеју Ваљево донекле одудара
од опште слике посете музејима у Србији уочене у другим
истраживањима која су указала на проблеме у привлачењу
публике свих категорија, а где је регистрован знатно мањи
проценат учешћа најмлађих (као и најстаријих) посетила
ца, а уз знатно веће учешће високо-образованих посетилаца
средњих година.39 Међутим, то је била слика посете моде
лу просечно посећеног музеја, која не одговара конкретним
примерима оних музеја који имају знатно натпросечну по
сету (у које спада и ваљевски), а коју достижу на основу

39 Мартиновић, Д. (2010) Музејска публика у Србији: анализа истражива
ња, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
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чињенице да су успели да привуку управо ђачке екскурзије,
више него друге категорије посетилаца.40
Са друге стране наведено стање је потпуно другачије и од
стања уоченог у већини европских земаља где се, уз много
већу просечну посету у односу на музеје у Србији, приме
ћује равномернија заступљеност свих старосних категорија,
при чему сада деца и омладина достижу око 55% посети
лаца музеја,41 мада је раније стандардну музејску публику
чинила старија и образованија популација.42

Резултати истраживања април
– јуни 2017. године
У тромесечном периоду, током ког је обављено ново анке
тирање, у централну поставку је ушло 56% од укупне годи
шње посете, односно 14.238 посетилаца, од којих је 12.909
дошло организовано, у 185 група (у просеку 70 посетилаца
у једној групи). Анкетне упитнике су попунили представ
ници 106 група (репрезентативност узорка: 57%) које су
посетиле централну поставку, а који су довели 7.331 посе
тиоца, као и 31 представник група које су посетиле искљу
чиво Бранковину. Из одговора на питање које све музејске
садржаје посећују види се да су свих 106 група анкетираних
у Ваљеву посетиле и централну поставку и Конак, само 18
група је обишло и Кулу Ненадовића43 док само 6 група није
било у Бранковини.
Што се тиче одговора на питање везано за обилазак других
атракција на територији Ваљева, које указује на примаран
разлог доласка у град, види се да посетиоци музеја из 85
група (80% од анкетираних) нису обишли ништа друго на

40 Кривошејев, В. (2012) нав. дело, стр. 394 и даље: Кривошејев, В. (2009)
Музеји, публика, маркетинг – сталне музејске поставке и Његова
Висост посетилац, Ваљево: Народни музеј Ваљево.
41 Европска група за музејску статистику (EGMUS) available at: http://www.
egmus.eu/en/statistics/data_table/; приступ 07. 08. 2018; Special Eurobaro
meter 399 – Cultural Access and Participation, available at: http://ec.europa.
eu/commfrontof
fi ce/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf; приступ:
07.08. 2018.
42 Farell, B. and Medvedeva, M. (2010) Demographic Transformation and the
Future of Museums, Washington DC: American Association of Museums..
43 Кула Ненадо вића је отворена у пролеће 2012. године. И поред чињенице
да је реч о тематској поставци у отвореном окружењу она још увек није
постала развијена и посећена атракција. Разлоге за то можемо тражити
у чињеници да и поред активног обавештавања школа и туристичких
агенција о њеном постојању, још увек није укључена у планове екскур
зија, које се организују по стриктним плановима и рестриктивним вре
менским распоредима.
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територији града сем поставки музеја44 док су посетиоци из
преосталих група обишли и неке друге садржаје, углавном
ван градског језгра, пре свега манастир Лелић, где је гробно
место Николаја Велимировића, као и манастир Ћелије, где
су гробови Јустина Поповића и Илије Бирчанина.
Питања
Број група
Број
посетилаца у
оквиру група
Одакле је
група?
Регионална
припадност

Централна поставка  Ваљево
106
7331

Бранковина
31
1988

Град Београд (14 група)
Војводина (24)
Шумадија и Западна Србија (57)
Јужна и Источна Србија (9)
Босна и Херцеговина (Бјељина) (2)
Шта обилазе од Бранковина и централна поставка са Конаком (88)
музејских
Бранковина, Централна поставка са Конаком и
садржаја?
Кула (12)
Централна поставка са Конаком (5)
Централна поставка са конаком и Кула (1)
Шта додатно
Ништа више (74)
обилазе на
Тешњар (16)
територији
Манастир Лелић (14)
града Ваљева
Модернa галеријa (3), Манастир Ћелије (2)
Трајање
екскурзије

1 дан (56)
2 дана (43)
3 дана (7)

Где спавају на
територији
Ваљева

Хотел Нарцис – 23 групе (1828 ноћења)
Хотел Маљен – 5 група (262 ноћења)
Хотел Петрошевич, Дивчибаре – 1 група (89
ноћења)
Одмаралиште Младост, Дивчибаре – 1 група (18
ноћења)
Три липе – 1 (92 особа)
Нарцис – 16(1.149)
Јефимија – 5(365)
Златибор – 13(753)
Тајна – 1(62)
Маркова столица  1(32)
Платани – 5(397)
Код Белог – 2(109)
Интермецо 1 (38)
Омни центар 2 (100)
Маљен Дивчибаре 1 (40)
Бајина Башта; Бања Ковиљача; Тара; Златибор;
Суботица, Нови Сад, Бешка, Сомбор, Крупањ,
Ниш

Где имају
додатни оброк

Где спавају ван
Ваљева

Град Београд (4)
Војводина (6)
Шумадија и Западна Србија (10)
Јужна и Источна Србија (11)
Само Бранковина (31)

Ништа више (25)
Манастир Лелић (1)
Тешњар (3)
Настава у природи, Дивчибаре
(2)
1 дан (7)
2 дана (16)
3 дана (5)
4 дана (1  средња школа)
57 дана (2  настава у природи)
Маљен Дивчибаре  2 групе (477
ноћења)
Нарцис Ваљево  6 група (475
ноћења)
Хотел Пепа  1 група (260
ноћења) – настава у природи
Нарцис 1 55
Дивчибаре – 1(55)
Бранковина, код Белог – 1(99)

Бајина Башта, Нови Сад, Тара,
Златибор, Бања Врујци; Нови
Сад; Бања Ковиљача

Табела 2 Резултати анкетног истраживања април-јуни 2017; 
Извор: резултати анкетног истраживања, 
Народни музеј Ваљево, 2017.

Како је већ наглашено, организоване групе посетилаца му
зеја чине превасходно ђаци на екскурзијама, и они долазе из
свих крајева Србије. Више од половине анкетираних група
(56%) је до музеја и Ваљева дошло у склопу једнодневне
екскурзије, а нешто мање од половине је било на вишеднев
ном путовању. Велики део наведених група на вишедневном
путовању (50% њих) су ноћили на територији града Ваљева

44 74 је заокружило одговор: ништа више; 11 је додало и Тешњар, али ње
гов обилазак се искључиво своди на кратку, панорамску шетњу кроз ову
стару ваљевску чаршију. Иначе овде је било и дуплираних, вишеструких
одговора.

265

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ и АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИЋ
и тако за 3 месеца остварили 2.197 полупансион
 а.45 Са друге
стране 48 група, са око 3.487 путника су на територији Ва
љева имале један додатни оброк.46
За разлику од група које су посетиле музејске садржаје у
Ваљеву, где благу већину посете (53%) чине групе на једно
дневним екскурзијама, само Бранковину, без обиласка му
зејских садржаја у Ваљеву, већински обилазе посетиоци на
вишедневном пропутовању. То указује на чињеницу да је за
већину група које дођу само у Бранковину територија гра
да Ваљева транзитна, на путу ка другом месту или ка лока
цији преноћишта, с тим што је девет од ових група ноћило
на територији града Ваљева, али сходно стриктном времен
ском плану екскурзијe нису могле да посете музеј у Ваље
ву, углавном због касног доласка и раног наставка пута.47
Ове транзитне групе генерално нису имале додатне оброке
у Ваљеву.

Закључак
Како из презентованих чињеница може да се види, Народни
музеј Ваљево спада међу успешне музеје у Србији. Градско
насеље Ваљево има 59.000 становника,48 а око 35.000 разли
читих особа годишње обиђе једну, две, три или све четири
различите сталне поставке његовог музеја.49 Од тога броја
око 30.000 њих су посетиоци са стране, ван Ваљева. Овај
успех музеја, који га знатно издваја изнад просечног музе
ја у Србији, је заснован на лидерству на тржишту ђачких
екскурзија. Наиме, од 25.488 посетилаца регистрованих то
45 Наведених 2.197 полупансиона су реализовали посетиоци из 106 анке
тираних група. Ако се узме у обзир да у истом проценту од 28% на те
риторији Ваљева преноће и посетиоци из преосталих 79 група које нису
анкетиране, то би значило да је остварено и додатних 1.400 полупансио
на (20 група са просечних 70 путника), а укупно око 3.600, што је нешто
мање од укупних око 4.000, колико је регистровано 2013. године током
шестомесечног анкетирања.
46 Када се ови подаци упореде са истим из 2013. године (3.964 полупан
сиона и више од 6.000 оброка) мора да се има у виду да је 2013. године
анкетирање трајало од јануар а до краја јуна, а сада од априла до краја
јуна, што није од великог значаја будући да је пре априла долазак посе
тилаца са стране симболичан, али је зато важнија чињеница да је 2013.
анкетиран скоро стопостотни узорак, а 2017. репрезентативни узорак од
57%. То нас наводи на претпоставку да је током сезоне екскурзија 2017.
године у Ваљеву број додатних оброка био сличан оном из 2013. године.
47 Једна група није била на екскурзији, већ на вишедневној настави у при
роди на Дивчибарама, и Бранковину је посетила при повратку.
48 Само градско насеље Ваљево, по попису становништва из 2011. године
има 59.073, а са сеоским залеђем 90.312 житеља
49 У складу са тим укупна збирна годишња посета свих садржаја музеја је
већа од 100.000. посетилаца.
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ком целе 2017. године само у једној поставци, централној,
комплексној, домаћи туристи чине 95% посете, и то органи
зовани у групе (84%), превасходно састављене од ученика
основних школа (74%). Све то указује да је музеј значајна
туристичка атракција ваљевског краја у сфери своје обра
зовне функције.
Економски ефекат који музеј сам остварује је финансијски
видљив и мерљив: током 2017. године од улазница и продаје
меморабилија је приходовано 9.371.260 динара (7 милиона
у 2013). Ти сопствени приходи се, између осталога користе
и за дугорочно, додатно, мимо буџета, упошљавање 4 рад
ника, као и променљивог броја краткорочно, сезонски анга
жованих (из буџета се финасира 19 радних места).
Истраживања су показала да више од 80% анкетираних по
сетилаца музеја50 на територији града Ваљева није обишло
ништа друго сем музејских садржаја, што указује да је за
њих музеј не само примарна туристичка атракција већ и је
дини разлог доласка у Ваљево.
Овим је потврђена хипотеза да Народни музеј Ваљево пред
ставља примарну туристичку атракцију града, али ипак
готово искључиво само за једну категорију туриста, тј. ту
ристичку нишу ђачких екскурзија. За све припаднике ове
тржишне нише музеј је основна, а за већину и једина атрак
ција која их мотивише да дођу у Ваљево.
Захваљујући оваквом позиционирању музеја, велику корист
од његовог рада имају и многи други, пре свега угоститељ
ски ресурси, који су само у 2013. години од посетилаца му
зеја остварили приход већи од 13 милиона динара (на осно
ву више од 4.000 полупансиона и више од 6.000 посебних
оброка). Када се збирној суми сопствених прихода музеја (9
милиона у 2017) и прихода регистрованих  у угоститељству
(13 милиона евидентираних у 2013) дода и нерегистрова
на, али реална ванпансионска потрошња, колико год да је
мала по појединцу (али сигурно у збиру већа од 3 милиона
динара) видимо да је сума коју је музеј својим радом унео
у Ваљево осетно већа од суме која се из градског буџета из
дваја за годишње финансирање рада музеја (20 милиона и
у 2013. и у 2017). У складу са тим можемо са сигурношћу
да тврдимо да је ваљевски музеј током протекле деценије
постао генератор економске добити за своје окружење и по
кретач развоја градског и културног туризма. Кључни еко
номски ефекти рада музеја по његово окружење виде се у
50 85 група од 106 анкетираних група са 7.331 посетиоцем; током анкетног
периода регистровано укупно 185 група са 12.909 посетилаца.
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активностима услужног сектора – хотела и ресторана на те
риторији града Ваљева, које на организован начин обезбеђу
ју пословање посредством туристичких агенција као реали
затора ђачких екскурзија.
Са друге стране, и поред евидентних успеха у привлаче
њу школских екскурзија, када је реч о индивидуалним
посетиоцима и пре свега о домицилном становништву, али
и организованим групама одраслих, и код ваљевског музеја,
као и код других музеја у Србији се уочава наставак „кризе
публике”. Ова криза, изазвана je модерним начином живо
та и постојањем широког спектра савремених медија који
представљају конкуренцију за провођење времена доколи
це, на штету посете програмима и сталним културним садр
жајима који се организују у локалној средини, а који својим
квалитетом превазилазе уобичајене видове забаве. У складу
са тим мора се већа пажња усмерити на привлачењу других
„секундарних” сегмената музејске публике, посебно из са
ме локалне средине, при чему треба посебно инсистирати,
на домену културолошког и образовног развоја и подизања
квалитета живота локалне заједнице. При том, треба водити
рачуна да су за локално становништво „како не би нестало
интересовање за музеј, а и да би се охрабрили за поновну
посету” уз сталне садржаје од кључног значаја променљиви
изложбени и други повремени програми.51
Поред тога, неоходно је да се укаже пажња и потенцијал
ним претњама по овакво, евидентно успешно, пословање.
Ваљевски музеј, као и други натпросечно посећени музе
ји у унутрашњости Србије, своје пословање, са економског
аспекта, ослања готово искључиво на ђачке екскурзије. За
то је зависан од актуелних трендова образовне политике и
образовних програма. Могло би да се постави питање: „Шта
би се догодило са музејима када ђачке екскурзије не би би
ле део основног образовања или када би се традиционални
програми ђачких екскурзија значајно променили?” Поред
тога, поставља се и питање шта би се догодило када би се
оваква туристичка посета привремено или трајно преусме
рила у неки други регион?”52 У том смислу би дошло до
значајних флуктација у финансијским релацијама музејског
51 „Са друге стране, туристи ће ваш музеј вероватно посетити само једном
у животу. Зато је за њих битна стална изложбена поставка која презен
тира приче о окружењу музеја чиме даје додатне вредности атракцијама
дестинације”: McManus, G. (2006) Community facility or tourism product
– Managing the multiple identities of a small museum; http://intercom.muse
um/documents/2-2McManus.pdf, приступ 10. 08. 2018.
52 О другој врсти претњи, везаних за краткотрајну недоступност дести
нације управо у тренуцима главног шпица сезоне екскурзија видети у:
Krivošejev, V. (2018) нав. дело.
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пословања, те би се вероватно одрживост рада музеја ба
зирала искључиво на локалним буџетским издвајањима, уз
мање пројектно финансирање и донације. С друге стране,
кумулативни ефекти од туристичког промета који се огле
дају у искоришћености смештајних капацитета и услужног
сектора би се драстично смањили што би се одразило и на
локалну економију.
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MUSEUMS AND ECONOMIC GAIN FOR THE
COMMUNITY
ANALISYS OF VISITATION EFFECTS 
OF THE NATIONAL MUSEM VALJEVO ON 
THE LOCAL ECONOMY

Abstract
The National Museum of Valjevo is located in a municipality inhabited
by about 59,000 people. Taking into account that at least one of its
four thematic exhibitions has been visited by about 35,000 visitors, in
groups or individually, and that accordingly, it has had about 100,000
visits annually, this museum is among the most successful museums
in Serbia. The main focus of this study is based on the question: Do
museum visitors generate economic gain for the wider local community?
In order to answer this question, in 2013 and 2017 a research was
conducted in order to analyse, in time series, the structure of visitors,
sum of income, and the distribution of economic resources in the local
community. The survey was conducted among representatives of visitor
groups. Additionally, managers of accommodation facilities which
provide services for visitors were interviewed. The research showed
that the largest number of museum visitors were pupils (children) from
various towns in Serbia, during their school excursions (over 74.5% in
2017). For most of them, visiting the museum was primal motivation
and for 80% of them the only reason for visiting Valjevo municipality.
In 2017, these visitors brought a total income to the museum of over
nine million Serbian dinars, which allowed for the employment of
additional workers (four permanent and several seasonal workers, in
addition to the nineteen permanent staff financed from the state budget).
On the other hand, some of the museum visitors spent additional 13
million dinars (based on over 4,000 half-board hotel services and about
6,000 additional meals organized in Valjevo). This supports the fact
that the total visitor spending in the town (accounting museum income,
hotel and restaurant services, with additional spending) has overcome
the amount of public investments in the museum, allocated from the
local administration. However, the research also indicated the problem
of extreme participation of excursion pupils (elementary school
children) with 75% share, compared to other visitor profiles (locals,
students and adult groups). This can become serious economic threat,
based on the fact that the excursion market in Serbia (tourism related)
is rather turbulent.
Key words: museum, visitors, economic benefit, profit, local
community, Valjevo
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА
НАСЛОВНИМ СТРАНАМА
ДНЕВНИХ НОВИНА У СРБИЈИ
Сажетак: Полазећи од значаја штампе као посредника у облико
вању културних система, анализом садржаја насловних страна
дневних новина у Србији током априла и маја 2018. године, аутори
трагају за културним вредностима и идентитетима које намећу
медији. Таблоидизација, сензационализам и комерцијализација по
тискују јавни интерес, истински значај уметности и културне ба
штине, производећи нову свест публике. У првом плану се тако на
лазе теме везане за ријалити и естраду, актери таквих садржаја
и друге контроверзне личности. Различити сегменти друштва се
тривијализују кроз слике скандала и корупције. Културна полити
ка не нуди квалитетан одговор на све уочљивији проблем инфил
трирања тржишне идеологије, чиме и несвесно помаже ширење
конзумеризма у којем је улога штампе сведена на услуге јефтиног
клијентелизма и маркетинга.
Кључне речи: културна политика, штампа, дискурс, таблоидиза
ција, културни идентитет, промена свести

Увод1
Постлиберално друштво (ка којем тежимо) културну по
литику види као „систем разноврсних продукција које се
1 Овај текст је настао као део пројекта број 179008, који реализују Уни
верзитет у Београду, Факултет политичких наука и Универзитет у Ни
шу, Филозофски факултет, а финансира Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
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дистрибуирају у складу са хуманистичком визијом културе”.2
Раније је Бранко Прњат културну политику дефинисао као
„онај чинилац који културни развој и културно стварала
штво усмерава и усклађује са постојећим друштвеним од
носима”.3 Слично размишља и Љубиша Митровић, који је
појам препознао као „специфичну делатност дефинисања
стратегије културног развоја друштва, подстицања култур
ног стваралаштва и афирмисања културног плурализма и
квалитетног задовољавања културних потреба становни
штва, као и начин усмеравања институција културе и упра
вљања променама у културном животу земље”.4 И историја
нам је показала да културна политика није хомоген, нити
јединствен појам, већ да се непрекидно мења, прилагођава
окружењу и перспективама, увек у складу са политичким
амбијентом који се и сам преобликује. Уосталом, сама кул
тура је „још од ренесансе за поједине државе представљала
још једно средство за постизање политичких циљева”,5 што
довољно говори о њеном значају и за владајуће елите.
У том интерпретирању, комуникација и медији својом кон
струкцијом јавног простора додељују улоге и статус учесни
цима у друштвеним активностима, постајући важни заступ
ници и актери културних вредности и наратива. Отуда се у
фокусу овог рада налази дневна штампа у Србији, односно
културна политика на њеним насловним странама, јер на
чин на који медијски текстови информишу грађане о кул
турним потребама и проблемима одсликавају и њену улогу
у идеолошком и друштвеном окружењу.6
Из претходно поменутог проистиче и основни циљ истра
живања – анализом садржаја насловних страна у дневној
штампи Србије трага се за карактеристичним обрасцима,
2 Dragićević-Šešić, M. i Stojković, B. (2011) Kultura, menadžment, animacija,
marketing, Beograd: Clio, str. 21.
3 Prnjat, B. (1979) Kulturna politika, Beograd: Radnička štampa, str. 43.
4 Mitrović, Lj. (2008) Kulturna politika Srbije – između kulture zavisnosti i
traganja za sopstvenim modelom, Nova srpska politička misao posebno iz
danje 1/2008 (Kulturna politika u Srbiji), Beograd: Nova srpska politička
misao, str. 17.
5 Šobe, F. i Marten, L. (2014) Međunarodni kulturni odnosi: istorija i kontekst,
Beograd: Clio, str. 129.
6 Теоретичарка медија Сњежана Миливојевић наводи да „медији и њихо
ви садржаји нису ’узрок’, нити изазивају ’ефекте’ непосредно видљи
ве у понашању појединаца”, већ да они „раде идеолошки – промови
шу и преферирају извесна значења света, распростиру једна значења,
а не друга и служе неким друштвеним интересима боље него другим”.
Milivojević, S. (2001) Javnost i ideološki efekti medija, Reč – časopis za
književnost i kulturu, i društvena pitanja br. 64/10, Beograd: Radio B92, str.
169-170.
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формама и начинима на који се представљају културни
садржаји, чиме ће се лакше уочити и карактеристични нара
тиви који воде ка промени свести и правцима ширења кул
турне политике. Традиционални социолошки, верски, идео
лошки и културни референтни оквир са „петооктобарском
револуцијом” полако је трансформисан ка неолибералном,
са врло битном улогом медија и политике. „Кич, дилентати
зам и некомпетентност су потиснули уметност, литературу,
таленат и знање, што је као резултат имало слом духовних
вредности...”. 7
Рад је заснован на резултатима емпиријског истраживања
спроведеног применом методе квалитативне и квантитатив
не анализе садржаја осам дневних новина током априла и
маја 2018. године. Теоријско полазиште видимо код Стјуар
та Хола (Stuart Hall), једног од оснивача британских студија
културе, који међу првима уочава како ствари немају значе
ње по себи, већ га добијају на основу договора унутар зајед
нице. Стога он издваја језик као „репрезентациони систем”
посредством којег можемо да саопштавамо наше мисли, осе
ћања и идеје, при чему значења зависе од „језичких игара”,
односно од дискурса. Кроз језик се, сматра Хол, продукују
репрезентације, а оне дају значење објектима и лицима која
се представљају. „Ствари добијају значење у зависности од
тога како их репрезентујемо – речи које користимо о њима,
приче које причамо о њима, слике које стварамо, емоције
које повезујемо са њима, начини на које их класификујемо
и концептуализујемо, вредности које им приписујемо”.8 Са
жете, емотивне и заводљиве приче шире илузије о ствар
ности у којој обитавамо, крупни и сензационалистички
наслови провоцирају интересовање, бука из центара моћи
корумпира језик и мисао, док све софистицираније техни
ке манипулативног хипнотисања неопрезну публику уводе
у свет знакова и диригованих значења. Отуда ће бити при
мењен и метод критичке анализе дискурса Teуна ван Дајка
(Teun van Dijk), који сматра да одређена идеолошка станови
шта подупиру медијски дискурс и да је потребно разазнати
7 „Питање културне политике једног друштва не би смело да буде посед
владајуће странке, још мање монопол појединаца. То је проблем којим
треба да се бави држава са свим својим институцијама и јавностима,
прихватајући предлоге како политичких странака, тако и свих ствара
лачких и друштвених иницијатива.” Јевтовић, А. (2015) Културна поли
тика и стратегије политичке комуникације, Култура полиса бр. 26, Нови
Сад: Полис; Београд: Институт за европске студије, стр. 439.
8 Hall, S. Encoding and decoding the message, in: The Discourse Studies Re
ader: Main currents in theory and analysis, eds. Angermuller, J., Maingue
neau, D. and Wodak, R. (2014), Amsterdam: John Benjamins Publishing Co,
рp. 111-121.
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о каквој се идеологији ради јер ће она кроз одређено време
јавности наметнути став. Он медијски дискурс види као нај
боље средство за дистрибуцију друштвене моћи, при чему
као циљ критичке анализе дискурса истиче разоткривање и
пружање отпора социјалној и културној неједнакости.9
Већ површним прегледом насловних страна у српским днев
ним новинама јасно се може уочити дихотомија између са
држаја озбиљне штампе, која културолошке теме репрезен
тује на прецизнији истраживачки начин и садржаја засту
пљених у таблоидима, који су прожети скандалима, траче
вима, аферама и подилажењем ниским поривима. На сличан
начин приказани су и садржаји који репрезентују културу и
уметност, институције и установе културе, културну поли
тику и културно наслеђе. Аутори полазе од става да култур
на пракса као скуп доминантних вредности, веровања, кодо
ва, митова, топоса, стереотипа и наратива обликује поједин
це намећући им садржаје културе институционалним путем.
Индикатори за овакве тврдње уочљиви су већ на насловним
странама, које јасно формулишу уређивачке обрасце и кри
теријуме, па усмеравајући пажњу читалаца намећу одређе
не садржаје као теме од јавног интереса (Agenda – setting
theory).10 Српском штампом доминирају таблоидизација,
спектакуларност, лака забава и комерцијализација, произво
дећи нову свест публике, док се из амбијента јавног инте
ресовања потискују садржаји који би се могли дефинисати
као општи интерес, култура, уметност и културна баштина.
Доминантно-хегемонистички кôд утицања циља да публици
наметне нове вредности, обрасце и значења, па се у првом
плану истичу старлете, контроверзне личности из света ри
јалитија, криминала, естраде и политике, која се тривијали
зује кроз слике прожимајућих скандала и корупције.
Међу многим питањима која би могла да се поставе везано
за узроке и последице таквог стања, свакако је и оно које се
тиче одговорности новинара и стања новинарске професи
је, масовних медија уопште. Тако се, легитимно, поставља
и питање да ли је новинарима „морално допуштено да из
вештавају онда када нема никаквог оправдања да се упад
у личну приватност схвати као нешто релевантно за јавно
9 Van Dijk, T. A. (2008) Discourse and Power, Houndmills, Basingstoke,
Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
10 Шири концепт ове теорије показује како јавну комуникацију условља
вају политички, економски, културолошки, нормативни, безбедносни
и други актери који из сенке утичу на медије и дигиталне платформе,
како би постављањем информацијске агенде (agenda setting), уоквира
вањем тема (framing) и прајмингом (priming) испровоцирали одређене
менталне реакције.
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добро”, без обзира на оно „уобичајено”, када се каже да су
„јавне особе изабрале да живе под светлостима рефлектора“
и да је дозвољено да буду део „лова на славне”.11

Методологија
За потребе овог рада анализиране су насловне стране осам
дневних листова. То су Политика, Данас, Вечерње новости,
Блиц, Курир, Алo, Информер и Српски телеграф. Посматра
ни интервал је од 1. априла до 31. маја 2018. године, што је
период после локалних избора у Србији, када су се дневни
листови вратили на „уобичајене” теме, али и када су због
празника излазили бројеви богатији ревијалним садржајима
на насловницама, чиме се отварало и више могућности за
културне садржаје – наравно, у зависности од уређивачке
политике.
Издвајање је ишло у два правца, полазећи од чињенице да
су у таблоидима у доминантној мери заступљенији лаки,
естрадни садржаји, док у озбиљним новинама доминани
ра аналитичнији приступ (то се, пре свега, односи на Поли
тику и Данас, док Вечерње новости негују флексибилнију
уређивачку политику према лаким, забавним садржајима,
приватним животима јавних личности и сличним темама).
Током анализе, подаци су компарирани са сличним истра
живањем Весне Ђукић,12 у намери да се уочи колико су се
потребе грађана за информацијама и садржајима из културе
промениле и да ли се комерцијализацијом лаке забаве међу
младима креира нови систем вредности. Друштво на рубу
егзистенције, суочено са демографским нестајањем и ми
грацијама образованих, културу и уметност своди на екви
валент робе, чиме се критички дух и квалитет потискују из
јавног простора.
При селекционисању узорка први правац је био издвајање
свих насловних страна у којима су препознати елементи ве
зани за културну политику, институције и установе културе,
културне садржаје и уметност, културну баштину и лично
сти које чине културну сцену у садржајима које имају везе
са том професијом (Графици 1 и 2 су везани управо за такве
садржаје). Међу овако издвојеним насловним странама не
налазе се оне које говоре о ванпрофесионалним елементи
ма, тривијалностима, приватним животима јавних личности
11 Žaket, D. (2007) Novinarska etika: moralna odgovornost u medijima,
Beograd: Službeni glasnik, str. 269-270.
12 Đukić, V. (2012) Živeti bez kulture: mediji i kulturna politika u Srbiji, Kul
tura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku br. 137,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 12-25.
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и другим сличним садржајима, па ни о ријалитијима, који
су, иначе, добили посебан одељак у овом истраживању као
актуелни феномен. Такође, не налазе се ни садржаји лично
сти са културне позорнице када говоре о садржајима који
немају везу са културним темама на начин на који су обра
ђене у овом раду, односно када ни у једном делу насловног
блока то није наговештено (на пример: Бранислав Лечић
и Вук Драшковић као део културне сцене се узимају у об
зир, али не када се појављују на насловним странама као
део политичке сцене). Уз то, када су личности из света кул
туре елементи у садржајима лаке забаве, естраде, односно
приче о њиховом приватном животу или неким друштвеним
појавама ван културе, то није релеватно за овај рад, али је
сте када су неке друге личности актери у темама везаним
за културну сцену. На овај начин смо желели да идентифи
кујемо у којој мери и како су представљени садржаји веза
ни директно за културу и уметност, институције и установе
културе, културну политику и културно наслеђе, као и ко
лико новине, појединачно гледано, обраћају пажњу. Дакле,
кључно је било да читалац може већ на насловној страни да
идентификује такав садржај, па и да је он само наговештен
на насловници, односно да се то што је наговештено потвр
ђује у самом тексту. Уколико тражени садржај није истакнут
у насловном блоку, без обзира на његову заступљеност у са
мом тексту, није издвојен у овом истраживању, полазећи од
тога да за уређивачку политику одређеног медија није био
кључан приликом постављања приоритета.
Други правац селекционисања узорка се односио на естрад
не садржаје и лаку забаву, односно приватне животе јавних
личности, афере, непроверене вести и слично. Имајући у
виду то да би на овај начин могао да се издвоји доминантан
део насловних страна таблоида у Србији (често имају и по
више таквих садржаја на истој насловници), жеља је била
да се посебна пажња обрати на карактеристичне наративе
који јасно указују на  тенденцију у дужем временском пери
оду. То су ријалити садржаји и посредни догађаји везани за
њих и актере, као и појединачни случајеви који у извесном
тренутку долазе у центар пажње и обликују суд јавности.
Лаковерни аудиторијум радо жртвује своју пажњу оваквим
темама, па тако и даље, за разлику од светских искустава,
разни формати ријалитија (попут Задруге, Фарме и Парова)
не губе магнетну привлачност и бележе велику популарност
у Србији. Указујући на карактеристичне наративе, трага се
и за уређивачком матрицом која формира овакве „културне
вредности“. Стављајући их у главни план, свесно се поти
скују други вредносни садржаји битни за јавни интерес.
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Узорковани су садржаји из елемената насловне стране који
су карактеристични за свих осам новина – насловни блоко
ви (наднаслови, наслови и поднаслови) и фотографије, уз
потписе за фотографије. Нису рачунати садржаји везани за
додатке (који би, иначе, донели још већи проценат заступље
ности културних садржаја релевантних за овај рад озбиљној
штампи у односу на таблоиде, који би, опет, имали још већи
проценат садржаја везаних за нпр. ријалитије и слично) и
рекламне прилоге (у неким новинама су заузимала већи, у
неким мањи део насловне стране). Дакле, било је битно да
је садржај везан за културу и уметност (међу њима, на при
мер, концерти, телевизијски и филмски пројекти и слично),
институције и установе културе, културну политику и кул
турно наслеђе (самим тим и објекти који су културно добро,
ако се на тај начин говори о њима, нпр. кроз призму Унеска,
затим конкретни споменици који се постављају или рекон
струишу) експлицитно приказан на насловној страни или да
је читајући текст јасно да је насловни блок директно везан
за одговарајући садржај.

Интерпретација резултата
Експанзија интернета и друштвених мрежа створила је по
метњу у новинарским редакцијама, које су нове оријенти
ре уређивања одмах усмериле ка захтевима млађе публике.
Дигитални медији форсирају садржаје који су тражени код
конзумената, што значи да основни критеријум више није
квалитет или поузданост садржаја, већ број кликова, лајко
ва, реакција, коментара и подела. То указује на својеврстан
облик веб диктатуре у којој кликстримови обликују садржа
је на друштвеним порталима, али све више и у класичним
медијима, док уредник лако идентификује популарну или
ударну причу која може да обезбеди велики број читалаца,
а тиме политички утицај и рекламе. Чињеница на коју се
указује у овом раду је да су у домаћој пракси таблоиди до
минантнији по тиражу у односу на озбиљну штампу, али и
да су њихови портали међу најпосећенијим у Србији,13 па
тиме информације из штампаних издања стижу до више
струко већег броја читалаца, што обезбеђује и већи утицај
у јавности.
Питање које је постављено у раније наведеном истражива
њу Весне Ђукић о томе да ли медији чувају интерес друштва
или приватног капитала важно је због заштите културног
наслеђа, али и спознаје о постојању културне политике
13 Према подацима са rating.gemius.com/rs/tree/domains (Gemius Audience),
на врху листе информативних портала се налазе Блиц (www.blic.rs) и
Курир (www.kurir.rs); посећено: 25. јуна 2018.
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График 1: Удео насловних страна на којима се налазе садржаји
везани за културу и уметност, релевантни за овај рад, у укупном
броју насловних страна у априлу и мају 2018. године

уопште. Када се посматра укупна заступљеност садржаја
везаних за културу и уметност, институције и установе кул
туре, културну политику и културно наслеђе на насловни
цама дневних новина у Србији у периоду који је обухваћен
у нашем истраживању, она износи једну трећину, као што
се види на Графику 1. Међутим, када се погледа структу
ра тих садржаја, проценат може бити и мањи ако се изузму
садржаји обрађени на сензационалистички начин од стране
таблоида, пошто се тако удаљују од онога што јесте интерес
друштва.

График 2: Појединачни удео дневних новина у укупном броју на
словних страна на којима се налазе садржаји везани за културу и
уметност, релевантни за овај рад, у априлу и мају 2018. године

Укупно је анализирано 439 насловних страна објављених
током 58 дана априла и маја ове године (неке новине су из
лазиле мање дана) и јасна је велика разлика између озбиљ
не и таблоидне штампе у заступљености горе поменутих
садржаја. Као што се види на Графику 2, Политика, Данас
и Вечерње новости посвећују највише простора садржаји
ма везаним за културу и уметност, институције и установе
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културе, културну политику и културно наслеђе, релеватним
за овај рад, пошто имају 68 процената удела у издвојеним
насловним странама. Од таблоида, Блиц обраћа највећу па
жњу, а и квалитативни приступ је на вишем нивоу у овом
листу у односу на друге таблоиде.
Када је реч о комуникацијском простору Србије, утицај
штампаних садржаја на креирање медијске слике и фор
мирање тема од јавног интереса је и даље веома значајан.
Издвојене насловне стране прецизно показују како озбиљна
штампа посвећује много већу пажњу културним наративи
ма у односу на таблоиде и да је та разлика још већа када
се анализира суштина одабраних садржаја. У таблоидима се
наратив банализује, док озбиљна штампа покушава да буде
информативна или да оде корак даље у покушајима истра
живања одређених појава. На пример, када таблоид пише о
позоришту повезује га са естрадом, као што то чини лист
Ало 14. маја: „Ана Николић инспирација за секс! – Хит ’Џу
кело’ доспео у позоришну представу”. Шокирај и запањи је
основни мото овакве штампе, па у том контексту може да
се посматра и наслов из истог дневног листа од 22. априла:
„Хаос у народном позоришту – Лопови односе брусхалтере
и клавире!”. Скандал је храна оваквих новина, а искривља
вањем стварности или банализованим интерпретацијама
чињеница пажња се трансферише на другу страну.
Ако је познато да сваки текст представља полазиште борбе
за значењем између оних који га праве и оних који га читају
(преузимају „културне производе”), јасно је да се на страни
цама штампе кроз креирање репрезентација одвија идеоло
шко позиционирање друштвених елита које траже другачији
културни идентитет. Кроз наметнуте симболе, представе, на
ративе, вредности, слике и друго штампа гради стереотипе,
делећи јавност на нас и њих. Распад Југославије, пљачкашка
приватизација, сецесија Косова и Метохије, као и масовни
злочини на свим странама створили су потребу оснаживања
националног идентитета, при чему ни култура није изузета
из процеса креирања нове свести. Тако Курир 29. маја пише:
„Брука и срамота кореографа – Хрват нам узео девет мили
она па напљувао Србију – Савковић дебело наплатио услуге
Народном позоришту, па рекао да је побегао из Смрдије”.
Два дана касније, Ало о истом догађају извештава: „Умјет
ник Србију назвао ’Смрдијом’ – Хрватски кореограф Роналд
Савковић, који је претходних дана узео милионе у Београ
ду, где је у Народном позоришту радио на балету ’Хазар
ски речник – ловци на снове’, приликом одласка оставио је
поруку: ’Једва остах жив у тој смрдији’”. Да би симболич
ко означавање другости било ефектније, у насловном блоку
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дневног листа Ало тог дана у првом слову се визуелно од
сликава грб усташког покрета. За разлику од таблоида, је
зик Политике од 30. маја је професионално информативан:
„Увреде Роналда Савковића на ’Фејсбуку’”. Језик којим се
служе чланови одређеног друштва помаже им да усвоје сли
ку о стварности која их окружује. Ако доминантна штампа
утискује значења и интерпретације културним догађајима,
групама и личностима, јасно је да учествује у конструисању
доминантне парадигме којом се формира нова свест.
Живот у заједничком културном окружењу подразумева де
љење значења, при чему са таблоидизацијом долази до ба
нализације језика у складу са профилом аудиторијума. О гу
бљењу критеријума сведочи писање Српског телеграфа 11.
априла: „Пук’о му филм – Уметник се пос*ао на Драгицу!”.
Извештавање о некадашњој „првој дами Србије” (супрузи
некадашњег председника) као да је послужило за политичку
сатанизацију којом је требало демонизовати ове личности,
па се употребом приземног речника циља на сагласност по
луобразованих маса. Курир је на насловној страни објавио:
„Скандалозни протест на Калемегдану – Сликар се ис*ао
због Драгице – Не желим да ми она буде колега у УЛУС-у“.
Чак и озбиљна штампа дели овакав речник, па Данас изве
штава: „Одржана протестна акција ’Скидање, срање & де
бата’ испред Уметничког павиљона ’Цвијета Зузорић’ – Кад
се склони параван, иза УЛУС-а остаје само...”. Вечерње но
вости су известиле јавност следећом насловном композици
јом: „Вишемесечна превирања и расколи у УЛУС-у прешли
меру доброг укуса – Велика нужда испред ’Цвијете’!”. Уз
то, имале су јасан негативан став према извођачу перфор
манса, па тако у потпису за фотографију стоји: „Скандал –
’уметник’ Аслани овако протестује против Драгице Нико
лић”. Банализација заједничких категорија стварности води
ка стварању навика, али и ка креирању одређених образаца
понашања склоних манипулативном утицању. Градећи на
чин на који подразумевамо културно окружење, таблоиди
шире социјално конструисане представе, па никако не треба
потцењивати њихов маркетиншко-политички уплив.
Репрезентација у сфери штампе кроз процес креирања зна
чења тежи да селекцијом и категоризацијом тема уреди свет
културних догађања, али и да кроз систем организованих
значења понуди општеприхваћено поимање стварности. По
ред преношења основних информација о културним и умет
ничким догађајима, она подразумева и шире, истраживачко
трагање за скривеним интересима и утицајима у овој сфери.
У дневној штампи Србије постоји јасна подела између оних
који садржајима везаним за културу и уметност посвећују
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пажњу, што је очигледно део уређивачке политике озбиљ
них новина и оних који их често игноришу, а то су таблоиди.
Имајући у виду то да таблоиди заузимају већи део тржи
шта, да су тиражнији и да се њихов утицај мултипликује
кроз високу посећеност портала тих штампаних медија, ја
сно је зашто долази до изузетно високе комерцијализације
и таблоидизације јавне сфере. Промовишући разне ријали
ти програме, порнографију и лаку забаву, таблоиди поди
жу температуру јавности и брзо узбуђивање публике, чиме
снижавају културне обрасце. На ударним странама се тако
преносе детаљно дешавања из ријалитија комерцијалних
телевизија, укључујући и најбруталније и најпикантније де
таље са порнографским сценама. За разлику од њих, озбиљ
на штампа се тиме бави једино као феноменом или кроз
реаг овања надлежних институција. На пример, Данас, 17.
априла најављује: „РЕМ ће до краја седмице реаг овати на
пренос секса у ријалитију ’Задруга’ – ТВ Пинк на тапету
због порнографије – Жељко Митровић: Ако би цењени РЕМ
донео закон којим се забрањује секс, то би било директно у
супротности са настојањима државе да се поспеши натали
тет”. Колико се ријалити стварност усељава у српску свако
дневницу показује и наслов из истих новина од 8. маја: „Ре
публичко такмичење ученика медицинских школа у знаку
ријалити програма – ’Фарма’ и у задацима из математике”.
Крв, секс и естрада продају таблоидну штампу, па не чуди
што овакве теме доминирају и у Србији. Карактеристика та
квих дневних новина је и да кроз кампањско извештавање,
интензивно у краћем периоду, говори о одређеној теми, све
док се не исцрпе и последње пикантерије и у првом плану
се не нађе нека нова тема, праћена на исти начин. И нижу
се једна за другом... Тако су се садржаји везани за певачицу
Наташу Беквалац и њеног мужа Луку Лазукића, за њихов
развод и приватне животе, нашли на више од 23 процената
насловних страна таблоидне штампе (Ало, Блиц, Информер,
Курир и Српски телеграф) у априлу и мају 2018. године.
Идентификација са познатим личностима (облачење, шмин
ка, начин говора, гестикулација, подражавање, размишља
ња) постаје веома важна јер приликом конзумирања табло
идизираних садржаја реципијенти их пореде са сопственим
идентитетом, прилагођавајући га или чак мењајући у складу
са представом која им је понуђена. Маркирањем текстова
који говоре о естради и њеним актерима, уопштено гледано,
може да се уочи позитиван тон којим се описује њихов успех,
углед у окружењу, богатство, блискост са политичарима, са
контроверзним особама, па чак и однос са суседима (чиме
се жели показати њихова блискост са „обичним” људима).
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Уз ријалитије и случај Беквалац – Лазукић, као карактери
стичне примере тема којима су се бавили таблоиди, али не
и представници озбиљне штампе на насловним странама, за
овај рад је издвојен још један, који представља вероватно
најдужи континуитет писања у историји српских таблоида.
Две године после убиства Јелене Марјановић овај случај
и даље заузима значајан простор у медијима.14 У периоду
април – мај 2018. године се нашао на преко десет посто на
словница таблоида, уз додатак да су се овом темом бавиле
и Вечерње новости на насловним странама. Одавно је овај
случај изашао из било каквог нормалног оквира извештава
ња, уобичајеног за сличне теме - говори се о разним поје
диностима, прате се приватни животи актера, уз повремено
„освежавање“ убацивањем нових. Провокативне и сенза
ционалистичке информације, уз често крупне фотографије
учесника, као и бурне и двосмислене наслове, представљају
мамац за купце, који уморни од читања туђих коментара,
идеја, мишљења и ставова, траже разоноду. Отуда „табло
идизација, компонована са искуством разочараног човека
транзиције, води искључивању критичке јавности из дебат
них простора, али и дубокој ерозији политичке културе“.15
У политичком маркетингу то значи да елите аудиторијуму
намећу теме, погледе, жељена тумачења и наративе, често
их удаљавајући од суштинских проблема. Тада праг вред
ности медијског догађаја зависи од техника привлачења па
жње, које се даље заснивају на факторима вредности вести
(персонализација, неочекиваност, негативизам, значај...).
Другим речима, таблоиди постају важан каменчић у моза
ику политичке комуникације, а отвореном подршком влада
јућим елитама њихови власници се укључују у маркетин
шку подршку естаблишменту.16 Њихови власници су одавно
схватили да високе тираже могу постићи само комерција
лизованим текстовима, ниже вредности, па задатак очувања
14 Жртва Јелена Марјановић је често на насловним странама (и једино)
приказана као „певачица”, односно кроз „убиство певачице”, без имена.
15 Може се рећи да се „Србија дави у бари таблоидиотизације, али да
би се то схватило неопходно је препознати друштвене оквире у којима
јавни простор функционише”. Jevtović, Z. (2008) Politička (ne)kultura u
zagrljaju tabloid a, Nova srpska politička misao posebno izdanje 1/2008 (Kul
turna politika u Srbiji), Beograd: Nova srpska politička misao, str. 183-199.
16 Анализирајући политичку комуникацију у Србији, Мирољуб Радојко
вић издваја спрегу партија и власника капитала, који, између осталог,
јавно или прикривено поседују медије: „Политичари су тајкунима омо
гућили предност приликом реструктурисања (читај: приватизације)
медија, а ови враћају услугу публицитетом и тајним финансирањем
странака”. Radojković, M. Politička komunikacija u Srbiji, u: Menadžment
političke komunikacije: osnove i koncepti, priredili Zerfaß, A. i Radojković,
M. (2011), Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, str. 37.
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јавног интереса плански препуштају јавним медијским
сервисима или озбиљним новинама и магазинима, који им
скромним ефектима на тржишту не могу бити конкуренција.
О културној политици се у српској штампи пише на махове,
при чему се и тада отварају проблематична питања. Начи
ни на које се деле ионако недовољна средства за културне
пројекте заинтригирали су пажњу редакције Данаса, који
тако, између осталог, 4. априла пише: „Неколико асоцијаци
ја тражи поништење конкурса Града Београда за подршку
пројектима и оставку градске секретарке Ивоне Јевтић –
Новцем за културу против културе”. Из текстова се уочава
незадовољство због тога што се културна сцена главног гра
да Србије препушта приватном сектору блиском властима,
а говори се и о томе да умањено буџетско финансирање има
идеолошко усмерење. Проблематизовање управљања кул
турним институцијама уочљиво је и ван државних граница,
па тако Вечерње новости 14. априла извештавају о сукобу у
нашем дипломатско-културном центру у Француској: „МСП
предузео кораке после скандала у Паризу – Лале закључао
центар, Ивица шаље контролу”.
Када је реч о институцијама и установама културе, као и о
културној баштини уопште, у озбиљној штампи, поред обе
лежавања јубилеја и додела признања, прича о реконструк
цијама, дешавањима на домаћој и међународној сцени, могу
се наћи и теме као што су „Да ли су Фејсбук и Инстаграм
чувари културне баштине” (Политика, 22. април), „Седам
деценија ’Кола’ – Крцун уз њих лумповао” (Вечерње ново
сти, 30. април), „Једина сачувана владарска библиотека у
Срба – Књиге које су преживеле Мајски преврат” (Полити
ка, 6. мај) и „Серијал ’Новости’ – Народни музеј – Ход по
мукама дуг 15 година” (Вечерње новости, 24. мај).
У одабраним насловним странама су и разни конкретни до
гађаји и пројекти, односно најава истих, као и интервјуи ре
леватни за овај рад. На пример: „Синиша Павић – Пишем
новог Шурду” (Курир, 7–8. април), „Кокан Младеновић, ре
дитељ – Београдско позориште изгубљено у самодовољно
сти“ (Политика, 20. април), „Жељко Лучић, баритон – Мој
највећи успех је што ме посао није променио” (Политика,
21. април), „Премијера нове представе Андраша Урбана
у Новосадском позоришту – Сви смо ми ‘Хасанагиница’“
(Данас, 23. април), „У Лондону продата наша најскупља
слика – ’Башибозуци’ 500.000 евра! – Трипут премашила
почетну цену” (Вечерње новости, 25. април), „Матија Бећ
ковић – Шест портрета у стиховима” (Вечерње новости, 30.
април, 1. и 2. мај), „Снимаће епоху Уроша Великог – Спре
ма се наставак ’Немањића’” (Блиц, 8. мај),  „Аца Селтик и
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Ортодокс Келтс први пут после 26 година постојања на свом
изворишту – Цела Ирска свира 24 сата дневно” (Данас, 1920. мај) и „Опет на великом платну – Милена снима филм
о Аушвицу” (Информер, 22. мај). Такође, Политика на на
словним странама у посматраном периоду истиче насловне
блокове везане за приче и цртеже славног писца и сликара
Моме Капора, као и текстове других књижевника.

Закључна разматрања
Слом социјалног система и драматичан пад стандарда, ши
рење „балканског капитализма”, политичка нестабилност,
уз евидентан пад свих нивоа образовања и ширење психозе
успеха по сваку цену, у Србији су интензивирали настанак
турбофолка, који је свој продужетак нашао у таблоидима
и њиховој опседнутости високим тиражима. Податак да у
анализираној таблоидној дневној штампи изузетно велику
улогу на насловним странама имају садржаји везани за рија
лити програме, естраду и слично, показује културне обрасце
који се постепено стварају. Задовољавање морбидне радо
зналости води удаљавању од критичког промишљања кул
туре, при чему штампа превиђа обавезу да не подилази зна
тижељи аудиторијума по цену напуштања професионалних
стандарда. Медијска опседнутост естрадом, ријалитијима,
крими заплетима, аферама, сензацијама и популистичком
забавом доприноси да јавним дискурсом доминира драма
тургија турбо стварности, која циља на промену друштвених
норми и тихо преумљавање маса.
Уопштено гледано, штампа јесте значајно уздрмана диги
талном револуцијом, али је „успела да пронађе свој колосек
и да укрштањем путева са новим платформама ипак, бар још
увек, сачува одређени утицај у свету масовних медија”.17 На
овим просторима је утицај садржаја из штампе на креирање
медијске слике и формирање тема од јавног интереса, дефи
нитивно, веома значајан, а томе доприноси и раније помену
та велика посећеност интернет портала таблоида, на којима
се преносе и садржаји из њихових штампаних издања.
Посматрајући културне обрасце као сложену творевину сат
кану од вредности, норми и модела понашања, могло би да
се закључи како озбиљна дневна штампа улаже одређене
напоре у њиховом очувању, за разлику од таблоида, којих
је више и доминирају медијским простором. Због тога не
17 Bajić, P. (2017) Onlajn štampa: odnosi između sadržaja u štampanim i onlajn
izdanjima dnevnih novina, CM: Communication and Media br. 39, Novi Sad:
Institut za usmeravanje komunikacija; Beograd: Fakultet političkih nauka,
str. 75.
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чуди што се, генерално гледано, садржаји везани за културу
и уметност, институције и установе културе, културну поли
тику и културно наслеђе, релевантни за овај рад, налазе на
раније поменутих 33 посто насловних страна свих посма
траних дневних новина у априлу и мају 2018. године, док се
само три издвојена случаја из другог правца истраживања
(ријалити, случај Беквалац – Лазукић и убиство Јелене Мар
јановић, сами догађаји и приватни животи актера) налазе
на више од 36 процената насловних страна. Наравно, као
што је већ наглашено, утисак је другачији када се одвојено
пореде озбиљна штампа и таблоиди.
Држава не показује одлучност да се озбиљније позабави
оваквом оријентацијом и предоминацијом дискурса који на
мећу таблоиди, вероватно задовољна што се на тај начин
много важније и озбиљније теме не налазе у фокусу јавног
мњења. Културна политика нема адекватан одговор на све
уочљивији проблем инфилтрирања тржишне идеологије,
чиме и несвесно помаже ширење конзумеризма у којем је
улога штампе сведена на услуге јефтиног клијентелизма и
маркетинга. Друштвену противтежу могуће је створити са
мо конституисањем критички образоване јавности, појавом
одговорности на тржишту информација, професионалном
саморегулацијом, ефикасним функционисањем правосуђа и
одговорном националном културном стратегијом. Начин на
који озбиљна штампа може да се бори за читаоце пред наје
здом таблоида су квалитетне информације и истраживачке
приче. То значи да би већим улагањима у квалитет озбиљне
штампе могло доћи до сузбијања таблоидног дискурса.
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Abstract
Starting from the importance of the press in its role of a mediator in
the design of cultural systems, the authors are searching for cultural
values and identities imposed by the media, by analysing the front
pages of Serbian daily newspapers issued in April and May 2018.
Tabloidization, sensationalism and commercialization undermine the
public interest and the true importance of art and cultural heritage. That
is something that creates new consciousness of the audience. Because of
that, dominating topics relate to reality television programs and stories
about private life of public figures or some controversial personalities.
Different segments of society are trivialized through images of scandal
and corruption, as well. Cultural policy does not offer a qualitative
answer to the problem of infiltrating market ideology and because of
that it unconsciously helps the expansion of consumerism. So, in this
case, the role of the press is reduced to the services of clientelism and
marketing.
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НА МАРГИНАМА
МЕДИЈСКЕ АГЕНДЕ:
(НЕ)ПРИВИЛЕГОВАНА
МЕСТА КУЛТУРЕ
Сажетак: Јавни сервис Радио телевизије Србије, на основу закон
ске регулативе јесте посредник у остваривању јавног интереса
грађана. Информисање грађана на целој територији земље и то
равноправно и уравнотежено је један од задатака програма Ра
дио телевизије Србије. Основно истраживачко питање је: да ли
Културни дневник Радио телевизије Србије (РТС) остварује стан
дарде прописане Законом о јавним медијским сервисима. Посебно
питање је да ли је присутна маргинализација других места кул
туре у односу на Београд. Мониторинг је обављен од 1. маја до
31. маја 2018. године и обухватио је 23 емисије емитоване у том
периоду.
Кључне речи: јавни медијски сервис, Радио телевизија Србије,
Културни дневник, култура, маргинализација
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Увод1
Истраживање Завода за проучавање културног развитка
„Културне потребе и навике грађана Србије”2 објављено
2016. године, показало је да тек око 6,5 одсто грађана посе
ћује културне догађаје, а чак 31,5 одсто испитаника се из
јаснило да нема довољно интересовања, док је 36,9 одсто
навело да нема времена за конзумирање културних садржа
ја, али ни за културне садржаје у оквиру телевизијских или
радио програма. Ови резултати истраживања отварају више
питања на која одговоре није баш тако лако изнедрити. Уко
лико пођемо од поставке да је култура потреба човека и има
значајног удела у грађењу његовог идентитета поставља се
питање да ли човек дигиталног доба може постати култур
но осиромашен без јасног културног идентитета?! Ако се
просечан грађанин-ка Србије изјашњава да нема времена да
посети неки од културних догађаја, али и да нема времена
да се упозна са културним догађајима посредством медија,
чини се да нам је ново доба донело само главу зароњену у
потрошачку корпу.
Извештавањем о културним активностима, поред осталог,
презентују се догађаји од националне културне важности,
успеси наших уметника у свету, као и оригинални поједин
ци. Да ли смо постали незаинтересовани и за национални
културни идентитет? Да ли ово можемо посматрати и из
угла да губимо интересовање за себе и друге? Или можда
културни догађаји нису на најбољи начин презентовани јав
ности у медијима, те тако нису на прави начин заинтересо
вали грађане, па су зато и маргинализовани. Истраживања
која се баве гледаношћу ових садржаја сведоче о потреби
аудиторијума за културним садржајима. Једно од истражи
вања гледаности националних телевизијских канала и про
грама Центра за истраживање јавног мњења, програма и ау
диторијума Радио телевизије Србије у 2011. години, указује
на малу присутност овог програма са свега 0,1 одсто, али

1 Рад је у оквиру Пројеката Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије:   „Цивилно друштво и религија” број
179008 који се изводи на Универзитету у Београду и Нишу (Факултет
политичких наука и Филозофски факултет) и „Одрживост идентитета
Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југо
источне Србије” број 179013, који се изводи на Универзитету у Нишу –
Машински факултет.
2 Видети: http://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/Kulturne-potre
be-i-navike-gradjana-Srbije.pdf , приступила 3. 7. 2018. године.
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у исто време пораст интересовања гледалаца за ову врсту
садржаја у односу на исти период 2010. године3.
Потреба појединца за културом4 има своје утемељење у
праву на културу које садржи: „право учешћа у културном
развоју; право на међународну културну сарадњу; право
приступа информацијама из области науке и културе, као
и право на слободу научног истраживања и право на при
ступ њиховим резултатима.”5 У остваривању тог права ме
дији имају највећу улогу и значај с обзиром на то да имају
могућност обраћања великом броју грађана, а у исто време
активан су чинилац креирања и утицања на јавно мњење.
Посебан печат даје телевизија која конзументу ствара осећај
да је могуће готово у реалном времену да буде присутан на
различитим манифестацијама у било ком делу света. Зато не
можемо пренебрегнути друштвену одговорност телевизије
у стварању културних образаца и вредности публике. „Ме
дији и новинарство саставни су део друштва задовољства
и економије забаве. Они то друштво обликују, прожимају и
наткриљују.”6 Зашто грађани Србије имају све мање инте
ресовања за сазнањима о културним дешавањима? У овом
раду ауторке на основу мониторинга емисије Културни
дневник као полазну претпоставку постављају да је садржај
заснован на догађајима и актерима у Београду, док су остала
места културних догађања у Србији маргинализована.
„Према правном оквиру у Србији, основна улога медија је
задовољавање потреба грађана за информацијама и садржа
јима из свих области живота: привреде, културе, уметности,
образовања, разоноде и сл.”7 Остваривање комуникационих
3 Вулић, Т., Вујовић, М. и Михајлов – Прокоповић, А. (2012) Култура као
део програмског садржаја телевизије Београд – Јавног медијског серви
са Србије, Култура број 137, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 328-339.
4 „Под културним потребама подразумевамо, пре свега, оне потребе ко
јима се човек остварује као биће различито од свих осталих (највећи
број физиолошких потреба: храна, сан итд. Карактерише сва жива бића)
и као јединствена личност у свом друштвеном и културном окружењу.
То су оне потребе помоћу којих човек развија своју личност тако да ак
тивно делује, производи, ствара нове материјалне и духовне вредности,
ужива у постојећим, комуницира... Ове културне потребе су међусобно
равноправне и комплеметарне.” Драгићевић-Шешић, М. и Стојковић,
Б. (2007) Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Београд: Клио,
стр. 22.
5 Прњат, Б. (2006) Увод у културну политику, Београд: Stylos, стр. 138.
6 Рус Мол, Ш. и Загорац Кешер, А. (2005) Новинарство, Београд: Клио,
стр. 108.
7 Ђукић, В. (2012) Живети без културе: медији и културна политика
у Србији, Култура број 137, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 15.
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потреба свих грађана посредством плурализма садржаја је
сте једна од темељних функција јавног медијског сервиса8,
што заједно са аутономијом и независношћу чини сигурност
остваривања јавног интереса. Витковић (2010) у раду „Кон
цептуална разграничења: плурализам и диверзитет” указује
да се идеја медијског диверзитета уочава кроз обавезу меди
ја да пружају друштвено прихватљив садржај који одслика
ва друштвену, политичку и културну разноврсност и да при
том не испуњавају жеље већинске публике9. У којој мери и
како је заступљена култура у програмима Јавног медијског
сервиса Србије бавило се више аутора у истраживањима као
на пример Вељановски и Валић Недељковић10, Матић11, ука
зујући на који начин се задовољавају потребе конзумената
за информацијама и садржајима из ове области. Међутим, у
истраживањима нисмо уочили анализу презентованих садр
жаја на основу места одржавања догађаја и на основу тога
указивање на потребу „медијске децентрализације” догађа
ја у култури, равноправно и уравнотежено извештавања из
свих крајева Србије.

Културни дневник
Препознајући потребу грађана за емисијом која би била
пресек догађаја у култури у Србији и свету Јавни медијски
сервис Србије фебруар а 2014. године почео је са емитова
њем емисије Културни дневник. Емисија се емитује од поне
дељка до петка после 23 сата на првом програму телевизије
Србије (после Трећег дневника) и траје око 15 минута. Већ
четири године Културни дневник у оквиру садржаја пра
ти догађаје од националне културне важности, догађаје из
области културе у свету, успехе наших културних посленика
8 „Јавни сервис је непрофитна, независна радио–телевизијска организа
ција, основана у име опште јавности и финансирана из јавних прихо
да, која разноврсним, уравнотеженим, висококвалитетним програмима
задовољава потребе највећег могућег броја грађана, односно најшире
јавности, непристрасно и без дискриминације.” Вељановски, Р. (2005)
Јавни РТВ сервис у служби грађана, Београд: Клио, стр. 28.
9 Витковић, Б. (2010) Концептуална разграничења: плурализам и диверзи
тет” ЦМ – Центар за усмеравање комуникација, 15, Београд: Факултет
политичких наука, стр. 143-162.
10 Вељановски, Р. и Валић – Недељковић, Д. (2016) Култура на јавним сер
висима, Анализа програма Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије
Војводине (јануар-јун 2016), Нови Сад: Новинарска школа: www.novi
narska-skola.org.rs видети: http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-con
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf, (приступила 3. 7. 2018. године).
11 Матић, Ј. Коме је одговоран јавни сервис, у: Мониторинг медијске сцене
у Србији, публикација III, (2010), Београд; Матић, Ј. Разноврсност ТВ
програма у Србији. у: Медијски скенер, приредила Валић Недељковић,
Д. (2009), Нови Сад, стр. 24-70.
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али и теме које би могли означити као лајфстајл (поп кул
тура, филм, популарна музика...) „Међу вредностима које
се промовишу, високо место заузима неговање националне
културе и стваралаштва, што је сагласно претпостављеним
функцијама и законској обавези јавног сервиса. Нису међу
тим занемарене ни остале универзалне вредности светске
и европске културе и културе региона.”12 Као и друге ин
формативне емисије, у садржају доминирају извештаји са
дневних актуелних догађаја. Све емисије Културног днев
ника, после емитовања репризирају се наредног дана (по
сле Првог дневника) и доступне су и на интернет страници
Јавног сервиса13 и на Youtube-у14.

Истраживање
Циљеви:
1. Испитати однос заступљености догађаја у Културном
дневнику према месту одржавања догађаја;
2. Испитати да ли је присутна маргинализација културних
дешавања у Србији у односу на Београд;
3. Испитати жанровску разноврсност у емисији Културни
дневник.
Узорак:
За потребе истраживања обавили смо мониторинг емисије
Културни дневник у периоду од 1. маја до 31. маја 2018. го
дине што је чинило укупно 23 емисије. Просечна дужина
емисије у овом периоду је била 16 минута и укупно је еми
товано 170 прилога15. Месец мај одабран је, јер је то месец
у коме се у више градова и општина у Србији традицио
нално деценијама уназад организује велики број култур
них манифестација, које немају само локални већ и наци
онални значај у оквиру критеријума вредновања догађаја:
Стеријино позорје, Јоак им фест позоришта Србије, мајске

12 Вељановски, Р. и Валић Недељковић, Д. (2016) Култура на јавним сер
висима, Анализа програма Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије
Војводине (јануар-јун 2016), Нови Сад: Новинарска школа: www.novi
narska-skola.org.rs видети: http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-con
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf, (приступила 3. 7. 2018.године).
13 Видети: http://www.rts.rs/page/tv/sr/series/20/rts-1/4200/kulturni-dnevnik.
html , приступила 3. 7. 2018. године.
14 Видети: https://www.youtube.com/watch?v=HQGLIb9lsWc , приступила
3. 7. 2018. године.
15 Под прилогом се подразумевају сви жанрови и форме (вест, извештај,
ТВ пакет, репортажа, интервју...)
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свечаности у оквиру обележавања дана града Крагујевца,
изложбе и концерти, сајмови књига, књижевне вечери16.
Метод:
За потребе истраживања обавили смо квантитативно-квали
тативну анализу садржаја. Служили смо се кодним листом
припремљеним за потребе истраживања на основу кога смо
добили резултате и обрадили их стандардним методама.
Квантитативно–квалитативном анализом садржаја анализи
ране су 23 емисије Културног дневника. Јединица анализе је
појединачан ТВ прилог.
Резултати истраживања са дискусијом

Графикон 1. Однос укупног броја прилога у односу на локацију
културних догађаја који су били предмет извештавања

Графикон 2. Однос броја прилога у односу на локацију културних
догађаја који су били предмет извештавања у Србији
16 Видети: http://www.serbia.travel/dogadjaji/kalendar-dogadjaja.36.
html?m=05; приступљено 7. 8. 2018. године.
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На основу задатка који смо поставили у првом истраживач
ком циљу, а који је био да се испита однос заступљености
догађаја у Културном дневнику према месту (локацији) одр
жавања догађаја утврдили смо неравноправност и неравно
утеженост извештавања (Графикон 1 и 2). Наиме, у пери
оду од 1. маја до 31. маја 2018. године у коме смо обави
ли мониторинг емисије Културни дневник јасно се уочава
доминантно присуство догађаја из културе који су одржани
у Београду. Од 170 прилога 127 или 74,71 одсто организо
вани су у главном граду Србије. Културна догађања у свету
била су заступљена са 27 прилога што је чинило 15,87 одсто.
О догађајима у култури у Великој Британији емитовано је 7
прилога (Лондон 6 и Ливерпул 1), Белгија – Антверпен 1,
Кина 2 (Макао 1 и Шангај 1), из Италије 6 (Рим 2, Пиза 1,
Трст 1, Венеција 1, Милано 1), Француска – Кан 5, Аустри
ја – Беч 2, Иран – Техеран 1, САД – Њујорк 2, Мароко 1. За
неверицу је податак да су Србија, односно остали градови
и општине заступљени тек са 9,42 одсто или 16 прилога, од
тога је најприсутнији Нови Сад са 5, Нови Пазар 3 и Крагу
јевац 2, остала места као на пример Ваљево, Ужице, Ниш,
Сомбор, Нови Бечеј и Требиње са 1 прилогом.
На основу ових резултата утврђујемо да је присутна мар
гинализација културних дешавања у Србији у односу на
Београд, а што смо поставили као наш други истраживачки
циљ. Добијене резултате не можемо сматрати као коначне и
непроменљиве, с обзиром на то да смо за истраживање има
ли само један месец – мај, али нам зато јасно указују на цен
трализацију догађаја заступљених у Културном дневнику
на престоницу и готово потпуну маргинализацију осталих
региона и места у Србији. Уколико је на основу законских
одредби обавеза Јавног сервиса Србије у оквиру кога се на
РТС-у на првом програму телевизије производи и емитује
Културни дневник, „остваривање права свих грађана на рав
ноправно информисање”17 чини се оправданим истаћи да
налази указују на неравноправност грађана Србије у односу
на Београд приликом информисања о култури. Како су ве
лики регионални центри као на пример Крагујевац и Ниш
маргинализовани, смислено је поставити питање који је
17 Закон о јавним медијским сервисима („Сл.гласник РС”, бр. 83/2014,
103/2015 и 108/2016) у оквиру II одељка Јавни интерес који оствару
је Јавни медијски сервис, у члану 8 став 2 јасно се прописује да јавни
интерес из члана 7 овог закона Јавни медијски сервис је дужан да „на
републичком, покрајинском и локалном нивоу користи све своје распо
ложиве капацитете укључујући и дописничку мрежу у циљу оствари
вања права свих грађана на равноправно информисање”; доступно на:
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima.html
, приступљено 7. 8. 2018. године.
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догађај адекватан на основу критеријума важности вести да
је одржан у, на пример, пограничним општинама југа Срби
је (Димитровград, Пирот, Бела Паланка, Врање, Гаџин Хан
или Бујановац) и да се нађе у агенди Културног дневника?
РТС има дописничку мрежу у свим већим центрима и гра
довима Србије тако да дописници, можемо са сигурношћу
тврдити на дневној „понуди” редакцији сигурно предлажу
културне догађаје из своје средине, али је евидентно да су
били у малој мери заступљени. С обзиром на културну тра
дицију Шапца, Ваљева, Врања, Ниша, Чачка, Крагујевца или
Зрењанина на пример чини се као оправдано да укажемо и
упозоримо на налаз мониторинга.
У оквиру трећег истраживачког циља у коме смо постави
ли задатак да испитамо жанровску разноврсност Култур
ног дневника, уочавамо да налази у великој мери одговарају
претходним истраживањима18. Од укупног броја прилога
170, извештај је доминатна новинарска форма и заступљен
је са 48,82 одсто, ТВ пакет са 17,66 одсто, интервју 15,29 од
сто, вести 14,12 одсто, критика 1,76 и остали жанрови 2,35
одсто. Презентација прилога је у готово 80 одсто случајева
актуелни аудио-видео снимак, док је повод за извештавање
доминатно актуелни догађај из културе са 65 одсто.
Теме о којима се гледаоци информишу о активностима умет
ника и догађајима из културе су из разних области, као и о
појединачним делима културе. Ауторе емитованих прилога,
о већини догађаја о којима се извештава, одликује авангар
да и експеримент у телевизијском изразу. Карактерише их
критичко извештавање које можемо тумачити као медијатор
између уметности и конзумената телевизијских садржаја.
Миодраг Илић у књизи „Рађање телевизијске професије”
указао је да: „Посебна опасност која прети новинарима про
грама за културу јесте монотонија шаблонизираног, стоти
нама пута поновљеног поступка.”19 Неопходно је истаћи да
томе није подлегао уреднички тим и новинари емисије Кул
турни дневник. Прилоге карактерише критички дискурс, а
опет на популаран начин просечном гледаоцу презентовани
догађаји различитих врста уметности код нас и у свету, по
пуларизујући на тај начин културне вредности и културне
посленике и дела.
18 Вељановски, Р. и Валић Недељковић, Д. (2016) Култура на јавним сер
висима, Анализа програма Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије
Војводине (јануар-јун 2016), Нови Сад: Новинарска школа: www.novi
narska-skola.org.rs видети: http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-con
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf, (приступила 3. 7. 2018. године).
19 Илић, М. (2006) Рађање телевизијске професије, Београд: Клио,
стр. 183.
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Закључак
Од 2014. године када је почео да се производи и емитује
Културни дневник РТС-а постао је поуздана карика укупне
продукције информативног програма. Програмска понуда
садржаја је како тематски тако и жанровски разноврсна, али
у великом проценту изостаје равноправност извештавања
посматрано на основу места (локације) догађаја. На овај на
чин нарушен је један од основних принципа Јавног медиј
ског сервиса прописан и у Закону о Јавним медијским сер
висима20, а на основу кога је јасно предвиђено равноправно
и уравнотежено информисање из свих крајева Србије како
би се остваривало право на културу свих грађана и промо
ција стваралаштва културних посленика у било ком делу
земље. Оправдање за овакав налаз не можемо да нађемо с
обзиром на то да РТС има разгранату дописничку мрежу,
а да опет културна дешавања не изостају ни у Лозници, ни
Димитровграду, ни Суботици, Прибоју или Сјеници, као ни
у Нишу, Крагујевцу или Новом Саду. Јасно се препознаје
„медијска централизација” садржаја Културног дневника из
главног града у односу на остала места и градове.
Информативна емисија овог типа, у којој се презентирају
актуелне теме, догађаји, појаве, указује на појединачне ак
тивности уметника и проблематизују питања културних ин
ституција и културне политике не може да пренебрегне да
Србија није Беог рад и да културних догађаја и запажених
уметника има и у другим деловима земље. „У највећем бро
ју западних земаља под децентрализацијом културе подра
зумева се активност којом се остварења из области културе
преносе из престонице (или града – метрополе који је кул
турно средиште земље) у што већи број регионалних кул
турних центара, у којима се истовремено стварају могућно
сти и обезбеђују услови за пријем тих културних садржаја.
Стога се често употребљава и термин деметрополизација
културе. На тај начин, могућности за развој културног жи
вота у унутрашњости и обогаћивање тог живота, зависе од
одлуке и организационих активности „центра”21. У Србији
не можемо говорити о централизацији културе. Као и у ве
ћина западних земаља можемо рећи да је присутна деме
трополизација културе, али чини се да редакција Културног
дневника то није уочила и при том је „заборавила” основне
принципе Јавног сервиса. Претплату, на крају да подсетимо,
20 Видети: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servi
sima.html
21 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2007) Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Клио, стр. 83.
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плаћају и глумци из Крушевца, и песници из Пирота, и сли
кари из Књажевца, и аутори стрипа из Ниша, као и културни
посленици Београда!
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ON THE MARGINS OF THE MEDIA: 
(NON) PRIVILEGED CULTURAL PLACES
Abstract
Based on professional standards as well as legal regulations, public
service broadcasting of the Radio Television of Serbia should be an
intermediary in realization of the public interest of all Serbian citizens.
One of the main tasks of the Belgrade Television Program is to keep
the whole nation informed – all citizens informed equally and in a
balanced way. After recognizing the need of the viewers for a television
show which would present cultural news from both Serbia and the
world, the public broadcasting company started airing the “Culture
News” in February 2014. In order to investigate the relationship that
the “Culture News” had towards cultural events in Serbia, primarily
in relation to cultural events organized outside Belgrade, our main
research question was: Does the broadcast of the “Culture News”
on Belgrade Television meet the standards prescribed by the Law on
Public Service Broadcasting? Namely, a balanced representation of
topics from all parts of Serbia should be not only a legal, but also the
professional obligation of the Public Service Broadcasting channel.
Therefore, another research question also was: Are other places in
Serbia on the side-lines and neglected compared to Belgrade? For
the purposes of this research, we have conducted an analysis of the
“Culture News” television show broadcast between May 1 and May
31, 2018, which included a total of 23 television broadcasts, that is, 170
features. May was chosen for the analysis because this is a month when,
in many Serbian cities and towns, a large number of cultural events are
traditionally organized, which are not only of local but also of national
significance, by events evaluation criteria. Based on the month-long
analysis of this television show, the authors have identified a prominent
marginalization of reporting on cultural events that are organized
outside the country’s capital. Namely, 127 out of 170 features (74.71%)
talked about the events that were organized in Belgrade; other Serbian
cities and towns were represented with only 16 features (9.42%), while
the remaining features were reserved for global events. Although genrevaried and of a high level of quality, the “Culture News” television
show cannot satisfy neither the legal requirements nor the needs of
all viewers in Serbia, since their reporting favours one city, leaving
everyone else on the side-lines of culture and society.
Key words: public service broadcasting, Belgrade Television
Program, Culture News, culture, marginalization

301

ИСТРАЖИВАЊА

Аутор Зоран Петровић, цртеж,
насловница Културе број 60-61 из 1983. године

МИРА ВИДАКОВИЋ
Висока школа струковних 
студија за васпитаче, Шабац
DOI 10.5937/kultura1860305V
                   УДК 316.776:004.738.5
                    004.738.5:172
стручни рад

ВЕБ 2.0, ДРУШТВЕНИ
МЕДИЈИ И НОВА ПАРАДИГМА
МЕДИЈСКОГ ИНФОРМИСАЊА
Сажетак: Рад кроз анализу релевантних извора истражује аспек
те новонастале парадигме медијског информисања, кoja je резул
тат промена у општој друштвеној комуникацији услед информа
ционо-комуникационе револуције. Веб 2.0 окружење, те друштве
ни медији, довели су до појаве високог нивоa интерактивности
размене информација, те тиме и медијског информисања, односно
новинарског извештавања. Ова интерактивност производи теме
љите промене, који се морају узети у обзир како би се производили
и пласирали оптимални медијски садржаји. У раду се испитује веб
2.0 окружење, његове специфичности у односу на традиционал
не медијске услове. Сагледавају се друштвени медији, њихове дру
штвене и комуникационе специфичности, те на који начин њихова
интерактивна природа утиче на размену информација. Истражу
је се нова улога публике у медијској комуникацији, те успон гра
ђанског новинарства као последица поменуте интерактивности
дигиталног окружења. Затим, следи расправа о новим начинима
потрошње медијских садржаја, те инцидентном информисању
као резултату медијске културе друштвених медија. На крају, рад
расправља о најважнијим етичким питањима савременог медиј
ског информисања у веб 2.0 условима, превасходно о информацио
ној сегрегацији – ехо коморама, те лажним вестима, и шта медиј
ске организације и платформе друштвених медија могу учинити
да се ова, друштвено непожељна, понашања сузбијају, а њихов
штетни утицај умањи, или у потпуности отклони.
Кључне речи: веб 2.0, друшвени медији, медијско информисање,
култура медија, лажне вести, медијска сегрегација
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Увод1
Веб 2.0 као платформа наглашава димензију Интернета као
интерактивног медија за међусобно умрежавање, комуника
цију, и размену знања, искустава и информација. Међутим,
док је и веб 1.0 служио у сврху размене информација, веб
2.0 апликације служе, пре свега, у сврху умрежавања људи у
глобалну мрежу, где ти појединци који су чланови мреже де
ле информације са осталим члановима мреже, док се у веб
1.0 информације налазе на серверима.
Онлајн друштвене мреже представљају најпопуларнији об
лик сајтова, јер се оне темеље управо на основним прин
ципима веб 2.0, те је њихова главна намена умрежавање
људи у онлајн заједнице. Овако организовани сајтови више
не служе у сврху складиштења великог броја информаци
ја, већ корисници међу собом комуницирају, размењују ин
формације, и креир ају нове, оригиналне садржаје. У овако
организованим мрежама, нагласак се ставља на сарадњу по
јединаца, кроз коју долази до стварања колективног знања,
те се тиме софтвер који се користи у сврху умрежавања сма
тра одређеним алатом (односно услугом) ради остваривања
других, друштвених циљева. Управо из тог разлога социјал
на (друштвена) димензија савременог Интернета и долази у
први план.
Свеопшта приступачност Интернета, било где и било када,
мења природу друштвеног умрежавања, а тиме и начин на
који се креирају, деле и конзумирају информативни медиј
ски садржаји, те представља димензију на којој ће се засни
вати футурологија како развијања веб технологије, тако и
новинарства.

Друштвени медији и информативни
медијски садржаји
Друштвени медији су својим развојем пратили развој самог
Интернета. Деведесетих година XX века, појединци почи
њу да воде онлајн дневнике – блогове – те се први комер
цијални друштвени сајтови управо и појављују као сајтови
који ће бити место на коме ће блогери моћи да деле своје
садржаје.2 Упоредо са растом популарности блогова, дошло
1 Рад је настао као резултат истраживања у оквиру Републичког пројек
та Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене
(Пројекат бр. III 47020) који се реализује уз финансијску подршку Ми
нистарства за науку и технолошки развој Републике Србије, за период
2011–2018.
2 Barefoot, D. and Szabo, J. (2010) Friends with Benefits: A Social Media
Marketing Handbook, San Francisco, CA: No Starch Press, Inc. p. 3.
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је до експанзије информационо-комуникационе технологи
је: појављују се алати за лакше коришћење Интернета, а са
мо приступање мрежи постаје све лакше, брже и јефтиније.
Истовремено, електронски уређаји који омогућавају пове
зивање постају све приступачнији, те поседовање личних
рачунара широм света постаје својеврсна друштвена норма
(рачунар, у неку руку, постаје ,,најновији члан породице’’).
Даље, мобилни уређаји остварују свој процват, тако да тех
нолошке иновације у овом пољу омогућавају приступање
мрежи било где и било када.
Иако се технологија сматра покретачем ,,онлајн револуци
је’’, она никада није била њен основни разлог. Искра која
је покренула друштвено умрежавање путем Интернета, је
сте управо она људска потреба за удруживањем у заједницу.
Од самог свог почетка, Интернет је представљао расадник
друштвене интеракције, те се због тога онлајн заједнице и
називају друштвеним мрежама, а медији помоћу којих се
удруживање врши називају друштвеним медијима.
Друштвени медији у својој основи носе демократизацију
информација3, што значи да људи престају бити само кори
сници, већ они почињу и да доприносе стварању нових са
држаја, те се ширење информација више не одвија од једног
ка многима, већ у комуникацији активно учествују сви. У
друштвене медије се сврставају различити облици интерак
ције, од Интернет форума, блогова, викија, мрежа за дељење
слика, видеа и аудио снимака.
Оно што се може уочити јесте да су у последњих неколи
ко година, друштвени медији постепено преузели примат од
традиционалних облика медијског утицаја. Према истражи
вању Института Ројтерс, од 2013. године, број појединаца
који се информишу путем друштвених медија се дуплирао,
те 2017. износи 51% испитаника. Такође, у старосној гру
пи испитаника од 18 до 34 године, онлајн информисање
представља примарни извор информација.4
Овај успон друштвених медија се може приписати, пре све
га, оним особинама које га као нови медиј разликују од већ
устаљених облика размене информација:
•

Друштвени медији укључују различите друштвене
канале, а посебно онлајн друштвене канале.

3 Evans, D. (2008) Social Media Marketing: An Hour a Day, Indianapolis, IN:
Wiley Publications, Inc. p. 6.
4 Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. and Nielsen,
R. K. (2017) Reuters Institute Digital News Report 2017, London: Oxford
University Press, p. 11.
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•

Због своје интерактивне и колективне природе, дру
штвени медији се брже и лакше мењају од традицио
налних медија, те ће нова сазнања довести до нових
иновација, а нове иновације до лакшег коришћења и
веће атрактивности за кориснике.

•

Друштвени медији подразумевају учешће свих ње
них чланова: они се ослањају на то да ће ,,корисници’’
истовремено бити и ,,произвођачи’’ садржаја.

Како би покушали да објасне потребу за настанком друштве
них медија, те начин на који они успешно опстају и расту, те
због чега су заузели тако битну позицију у савременој кул
тури и друштвеној интеракцији, Берфут и Сабо (Barefoot,
Szabo) наводе пет основних начела друштвених медија:5
Информациона демократија: Комуникациона револуци
ја Телевизијске емисије, дневна штампа, радио емисије,
подразумевале су пуко излагање информација, у смеру
,,један ка многима’’, где је повратна информација скоро
потпуно била искључена из процеса. Данас, међутим, и
сами извори традиционалног информисања више време
на и труда троше на изглед својих веб презентација, а све
што буде написано у новинама или о чему се извештава
на телевизији, одмах бива анализирано и коментарисано
од стране многобројних чланова онлајн заједница. Шта
више, управо се на друштвеним медијима прво појављу
је велики број информација, које потом преузимају и о
њима извештавају традиционални медији. Пример тога
јесу извештавања са лица места очевидаца кризних си
туација, попут оне на Факултету Вирџинија. Тек у САД,
где је група студената, из минута у минут путем друштве
них платформи, извештавала о пуцњави која се одвијала
у њиховој непосредној близини.6 Природа друштвених
медија, где појединци, самостално, креирају садржај, тра
диционалну медијску комуникацију ,,један према многи
ма’’ трансформише у комуникацију ,,многи према многи
ма’’, где се управо и остварује та, демократска димензија
информисања.
Заједништво: Друштвене мреже представљају нове,
глобалне породице. У традиционалним медијима, осе
ћај заједништва, углавном, изостаје. Појединци нису
били у могућности да јавно дискутују о темама које ни
су биле покривене путем најистакнутијих медија, јер те
5 Barefoot, D. and Szabo, J. нав. дело, стp. 7.
6 Palen, L. (2008) Online social media in crisis events, Educuse Quarterly,
31(3), Washington, DC: Educause, p.77.
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информације нису биле познате већем броју људи. Дру
штвени медији су, међутим, омогућили ступање у контакт
са људима који имају слична интересовања.
Сарадња: Милион глава је паметније од једне. Техноло
гија је у последњих десетак година трансформисала веб у
савршену платформу за удруживање и сарадњу, те је ова
колаборација и постала главна окосница веба 2.0. Члано
ви виртуелних заједница сарађују у стварању нових са
држаја, размени информација и друштвеном умрежавању,
те је овакав начин деловања донекле ублажио стигму Ин
тернета као непријатељски настројеног и несимпатичног
окружења. Сарадња подразумева поверење и доброна
клоност, а примери оваквог понашања су многоструки:
многи су примери удруживања људи како би се помогло
онима којима је помоћ неопходна.
Опсег: Привидна бесконачност Интернета. Величина
Интернета је ограничена само жељама људи да учествују
у онлајн интеракцији. Једном када се појединац умрежи,
са лакоћом приступа највећем делу платформи друштве
них медија, јер је већина бесплатна и приступачна, без
обзира на локацију појединца који им приступа. Чињени
ца је да по броју различитих услуга и друштвених мре
жа, Интернет може да се чини бесконачним, због чега и
постоји својеврсно надметање између водећих платфор
ми друштвених медија да приволе највише корисника и
заузму примат на мрежи.
Аутентичност: Култ искрености. Друштвени медији су
имали својеврстан демократизирајући ефекат на креатив
ност. Сајтови попут оних за објављивање и дељење (,,ше
ровање’’) блогова, слика и видео записа, инспирисали су
појединце да креирају и деле садржаје као никада до сада.
Свеприсутност Интернета, ниски трошкови интеракције
путем друштвених медија, те лакоћа њиховог коришће
ња, довели су до савршене прилике за размену садржаја и
идеја. Са културом размене долазе и два кључна аспекта
у расправи о предностима друштвених медија: аутентич
ност и транспарентност. Како се у прошлости Интернет,
пре свега, посматрао као место где је могуће ступити у
интеракцију а истовремено остати анониман, сматрало се
да је веб и место лажне искрености. Међутим, како дру
штвене мреже омогућавају умрежавање људи са сличним
интересима, те због непосредне и импровизоване приро
де такве интеракције, све је приметније стварање одре
ђене врсте поверења између припадника одређених дру
штвених мрежа, те је са овим и расла потреба за ствар
ним представљањем и искреним понашањем, односно
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стварањем природне друштвене културе без обзира на
виртуелну природу самих друштвених медија.7
Друштвени медији су изразито интерактивног карактера,
што корисницима пружа прилику за размену свих врста
информација са осталим појединцима на мрежи.
Јасно је да такозвани нови медији, одосно алати веб 2.0 тех
нологије, са друштвеним медијима на челу, представљају
нови искорак у еволуцији медијске комуникације. Међутим,
иако медијско информисање бива олакшано смањеним тро
шковима креирања медијских садржаја путем нових медија,
те већим досегом садржаја, односно повећаном интерактив
ношћу, цена која се за то плаћа јесте, већ поменута, смањена
могућност контроле оваквог креирања, размене, и дељења
садржаја.
Како су администратори различитих платформи друштве
них медија препознали потребу својих корисника за деље
њем информативних медијских садржаја, они су радили на
дизајну специфичних опција и апликација које поспешују
ову врсту размене. Неке од опција укључују: омогућавање
корисницима да бирају медијске организације од којих желе
да добијају информативне садржаје директно, путем линко
ва на друштвеним медијима. Затим, различите организаци
је имају своје презентације (профиле, односно промотивне
странице) на овим платформама, те корисник самостал
но иде и потражује садржаје путем истих. Такође, инфор
мативни медијски садржаји се размењују између публике,
односно појединаца који су истовремено и корисници неке
друштвене платформе: појединац ће наићи на вест неке ме
дијске куће која ће код њега проузроковати одређену емо
тивну реакцију, из које ће се даље изродити потреба да ову
вест подели са неким другим појединцем из једне од својих
интересних, друштвених мрежа.8 Тако, сада на сваком веб
сајту имате низ опција за дељење, у зависности од тога пу
тем ког друштвеног медија желите да ступите у интеракцију
и поделите садржај.
Дакле, за успешан пласман медијских садржаја, више није
само довољно исте испоручити корисницима путем неког од
канала мас-медија, већ садржај мора бити такав да код кори
сника изазове потребу за дељењем истог. Због тога је, више
него икада до сада, потребно познавати крајњег корисника
7 Vidaković, M. Net generacija i E-učenje: Savremena obrazovna revolucija, u:
Mostovi medijskog obrazovanja 1(2013), priredio Šinković, N. (2013), Novi
Sad: Filozofski fakultet, str. 258.
8 Singer, J. B. (2014) User-generated visabilty, New Media and Society, 16.
New York, NY: SAGE Publications, p. 58.
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медијског садржаја, како би се стекли оптимални услови да
исти оствари највећи могући досег. У основи, интеракција
са другима путем дискусије или дељења информација, задо
вољава неколико кључних људских потреба, у првом реду
потребу за друштвеном интеракцијом, потребу за валидаци
јом личних мишљења, те остварење осећања самозадовољ
ства.9 Интеракција кроз друштвене медије путем дељења
информативних медијских садржаја, појединцу омогућава
да представи себе и своје ставове, жеље и веровања. Стога
је емотивна повезаност са медијским садржајем веома бит
на, те ће досезање исправне циљне публике представљати
значајан фактор досега самог медијског садржаја. Теорет
ски, корисници наилазе на медијски садржај који за њих има
одређену личну вредност, те га потом поделе са другима,
чиме најдељивији бивају они медијски садржаји који задо
вољавају два основна услова: да се пласирају људима који
су део активних и снажних друштвених мрежа, те да су сами
садржаји занимљиви, креативни, емотивно привлачни, и да
својом формом омогућавају лаку интеграцију у свакодневне
интеракције појединца путем друштвених медија.
Друштвени медији омогућавају новинарима да остваре
потпуно нову врсту повезаности са својим корисницима.
Корисници сада могу да се ,,спријатеље’’ или ,,прате’’ ме
дијске организације и новинаре са којима желе да остваре
продубљенији однос и са којима би континуирано да буду
у интеракцији.10 Када два корисника оформе овај тип везе,
они се укључују у међусобне друштвене мреже, омогућа
вајући проширење приступачности информација, те ствара
ју више опција за међусобну комуникацију. Када корисник
прати новинара или новинску организацију, он моментално
добија информације, односно медијске садржаје, оним тем
пом којим бивају објављени. Такође, корисник има опцију
да коментарише исте, и да ступа у интеракцију са самим
новинарима.
Мотивисаност корисника да прати медијску организацију
произилази, пре свега, из потребе за сазнањем, кроз при
купљање информација и учење о другим особама, те акту
елним догађајима. Актуелна истраживања су, такође, ма
нифестовала постојање повезаности између корисниковог

9 Weeks, B. E. and Holbert, R. L. (2013) Predicting dissimination of news
content in social media: A focus on reception, friendship, and partisanship,
Journalism & Mass Communication Quarterly, 90(2), New York, NY: SAGE
Publications, p. 217.
10 Исто, стр. 219.
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интересовања и дељења информација у онлајн окружењу.11
Дакле, уколико корисник друштвеног медија прати или се
,,спријатељи’’ са медијском организацијом, то значи да је он
активни учесник у дистрибуцији овог садржаја, јер самим
тим постоји већа вероватноћа да ће он ове садржаје делити
са другим појединцима из своје друштвене мреже.
Међутим, активна улога корисника информативних медиј
ских садржаја не огледа се само у томе што они активно
учествују у њиховој дистрибуцији кроз друштвене мреже,
већ они, такође, постају креатори истих, што представља
још једну значајну промену у парадигми медијског инфор
мисања у свету прожетом веб 2.0 технологијама. Веб 2.0
алати су омогућили веома ефикасан, лако доступан, те еко
номичан начин изражавања и креирања свих врста садржа
ја, те је процват популарности друштвених медија са собом
донео и ренесансу грађанског новинарства.

Грађанско новинарство и друштвена димензија
медијског извештавања у веб 2.0 окружењу
Иако грађанско новинарство није нов појам, свакако се може
рећи да се тренутно налазимо у његовом зениту. Грађанско
новинарство се у савременом свету односи, пре свега, на ак
тивности у дигиталном окружењу, где се обични корисници
различитих веб 2.0 платформи укључују у новинарско изве
штавање.12 Под тим се подразумева да они узимају актив
ну улогу у прикупљању, анализи, извештавању, те ширењу
вести и информација. Овакав вид медијског делања пред
ставља значајан искорак у односу на професионално и ин
ституционализовано делање традиционалних медијских ор
ганизација. У ту руку, грађанско новинарство се узима као
логичан производ демократизације процеса информисања.13
Грађанско новинарство укључује праксе као што су писање
блогова, дељење информативних фотографија и видео са
држаја, те извештавање са лица места актуелних дешавања.
Такође, појединци у својим новинарским активностима мо
гу учествовати не као активни креатори, већ и кроз дељење
од раније постојећих медијских садржаја, те и кроз њихово
коментарисање, модификовање, поновно постављање истих
11 Compton, J. and Pfau, M. (2005) Spreading Inoculation: Inoculation, Re
sistance to Influence, and Word-of-Mouth Communication, Communication
Theory, 19, Hoboken, NJ: Wiley Online Library, p. 11.
12 Goode, L. (2009) Social news, citizen journalism and democracy, New media
& society, 11(8), New York, NY: SAGE Publications, p. 1289.
13 Wall, M. (2015) Citizen Journalism, Digital Journalism, 3, London: Rou
tledge, Taylor and Francis, p. 799.
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на друге друштвене платформе, и још много других актив
ности кроз друштвене медије. Из свега неведеног је јасно
да грађанско новинарство у дигиталном окружењу нема
и не може да има јасну дефиницију, јер се мења једнаком
брзином као и дигитално окружење у коме делује.
Грађанско новинарство је увек имало учешћа у институ
ционализованом новинарству, али су веб 2.0 технологије
омогућиле грађанима да они буду први који ће ширу јав
ност известити о неком догађају.14 Више није несвакидашње
да медијске организације буду те које при извештавању о
одређеном догађају заслуге за вест дају појединцу – кори
снику друштвених медија, који је о догађају први известио
ширу јавност кроз своју друштвену мрежу. Поред ексклу
зивности, грађанско новинарство доноси још једну веома
значајну димензију – догађаји сада могу да се посматрају
не само из угла признатих медијских организација, већ за
свако дешавање постоје сведочења више појединаца, те је
сваку вест, кроз интеракцију путем друштвених медија, мо
гуће сагледати из више углова, пре него што се конструиш
 е
лично мишљење о датој информацији.15 Све то је за резултат
имало да је извора медијског информисања више него икада
пре, те је уместо одабира између неколицине великих медиј
ских организација, могуће добијати информације из спектра
најразличитијих, мање или више објективних, извора.
Одређени аспекти грађанског новинарства представљају
плодно тло за унапређење саме јавне културе, пре свега у
демократизацији дискурса, односно новој димензији тран
спарентности медијског информисања. Ако се узму неки од
основних фактора који обликују новинарско извештавање –
комерцијални интереси, идеолошки утицаји, новинарске
процедуре, ограничења, професионалне норме и вредности –
јасно је да оне широј јавној публици нису у великој мери
транспарентни.16 Проблематика демократичности традици
оналних облика новинарског извештавања, међутим, дола
зи како из нетранспарентности процеса извештавања, тако
и немогућности публике да преиспитује тај процес. У ме
дијском свету у коме постоји само један, мањи, ограничени
број извора медијског информисања, од којих већина про
цесу извештавања приступа на сличан, ако не идентичан,
устаљен и институционализован, начин, моћ саме публике
14 Karlekar, K. D. and Radsch, C. (2012) Adapting concepts of media free
dom to a changing media environment: Incorporating new media and citi
zen journalism into the freedom of the press index, ESSACHESS Journal for
Communication Studies, 5, Paris, France: Essachess, p. 17
15 Goode, L. нав. дело, стp. 1293.
16 Исто, стp. 1292.
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је сведена на готово ништавну меру. У томе се и огледа де
мократичност онлајн новинарства: не само да се повећава
број независних извора медијског информисања, већ се кроз
грађанско новинарство самој публици, односно грађанима
омогућава учешће у обликовању јавног мишљења.17
Грађанско новинарство ни у којој мери не угрожава профе
сионално новинарство, али оно, потпомогнуто друштвеним
аспектима нових дигиталних медија, активно учествује у
његовом обликовању. Професионални медијски садржаји
више нису само готов производ, већ представљају сирови
ну, која ће даље бити преобликована и дељена од стране
појединаца и грађанских новинарских група. Овакав облик
ланчане производње медијских садржаја произилази из ак
тивног учешћа саме публике као генератора значења: они
читају, процесуирају и дискутују о медијским текстовима
на различите начине, често их реформулишући и дајући им
другачију вредност, односно поруку од оне која је првобит
но послата. Грађанско новинарство може, у одређеној мери,
бити посматрано као продужетак оваквог, активног учешћа
публике у информативном процесу, уместо што би се посма
трало као нагла промена у односу између традиционалних
информативних медија и њихове публике.
Професионални информативни садржаји путем овог вида
укључености публике добијају нову, комплекснију димен
зију. Када садржај доспе на Интернет, највероватније га чека
једна од две могуће судбине: савремени информациони свет
карактерише обимом масиван и ефикасан проток информа
ција, те је сасвим могуће за већину садржаја да остану не
примећени у овој бујици, односно да ће бити конзумиран од
стране релативно малог броја појединаца; друга могућност
јесте да ови садржаји постану далеко-досежни, дуготрајно
(или барем трајни онолико колико се у овим околностима
нешто може сматрати ,,дуготрајним’’) актуелни, те да ће
се сам садржај мењати како се буде преобликовао и делио
путем друштвених медија.
Начин на који грађанско новинарство кроз друштвене меди
је промовише демократизацију, јесте, пре свега, у томе што
новинарство постаје део опште друштвене конверзације.18
То подразумева да медијски садржаји не представљају са
мо производ који се конзумира, већ у окружењу друштвених
медија долази до тога да они бивају анализирани, декон
струисани и коментарисани од стране публике. Овакав вид
17 Bruns, A. (2003) Gatewatching, not gatekeeping: Collaborative online news,
Media International Australia, 107, London: SAGE Publications, p. 39.
18 Goode, L. нав. дело, стp. 1294.
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интеракције се може окарактерисати као хоризонталан, по
што се одвија између самих појединаца, односно корисника
друштвеног медија.19
Оно што се не сме заборавити, а свакако је изузетно релеван
тан проблем савременог медијског информисања, јесте вер
тикални вид комуникације, где се укључују професионални
медији, стручњаци и моћници, једном речју сви они којима
је у циљу да ову нову димензију упосле у остваривању сво
јих личних и професионалних интереса. Демократизација
протока и размене информација путем веб 2.0 платформи,
довела је до тога да се сви потези људи на позицијама од
јавног значаја пажљиво посматрају, о њима се извештава
без чекања да то учине традиционалне, професионалне ме
дијске организације, те се о њима расправља и, по потре
би, оне добијају одређену осуду, односно похвалу, од стране
јавности. Очигледно је да моћници не смеју да допусте да
ова сфера медијске комуникације остане неконтролисана,
јер би то могло бити погубно за њихов кредибилитет, те је
њихова присутност у њој евидентна, али такође и све више
нетранспарентна, из чега произилази низ етичких проблема
и недоумица.

Инцидентно информисање као
производ нових дигиталних медија
У теорији, друштвени медији су са собом донели демокра
тизацију медијског информисања, а то би као логичну по
следицу требало да има већу информисаност грађанства о
догађајима од јавног значаја, већи ниво политичког знања
о позадини ових догађаја, те веће учешће у друштвеном
животу. Интернет омогућава приступ информацијама из,
наизглед, неограниченог броја актуелних извора, на било
ком месту и у било које време. Међутим, ова свеприсутност
информација неће директно довести до повећања броја ин
формисаних појединаца, већ ће, превасходно, омогућити по
већани приступ информацијама од јавног значаја оним по
јединцима који су већ укључени у политичке и друштвене
процесе.20
До пораста броја јавно информисаних појединаца неће нео
пходно доћи кроз само присуство информативних садржаја
у њиховој интеракцији путем друштвених медија. До жеље
19 Carey, J. (1998) Communication as Culture: Essays on Media and Society,
Boston: Unwin Hayman. E-pub.
20 Mitchelstein, E. and Boczkowski, P. J. (2010) Online news consumption re
search: An assessment of past work and an agenda for the future, New media
& society, 12(7), New York, NY: SAGE Publications, p. 1092.
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за информисаношћу долази услед интеракције у оквиру
личне друштвене мреже, са особама које јесу информиса
не и учествују у друштвеним активностима. У међусобној
интеракцији, корисници друштвених медија деле медијске
садржаје са својим пријатељима, који бивају изложени са
држајима којима, највероватније, не би били изложени лич
ним избором, али пошто су подељени од стране појединца
из исте друштвене мреже, њихов интерес бива покретач
инцидентног информисања о новом догађају.21
Дакле, друштвена партиципација и општа заинтересованост
за дешавања од јавног и политичког значаја јесу својеврсни
прекурсори у медијској потрошњи појединаца, али ово не
мора да буде обавезно код медијског информисања у веб 2.0
окружењу, те инцидентална изложеност медијским садржа
јима представља једну од најистакнутијих тачака разилаже
ња између друштвених и традиционалних медија. Људи сво
је друштвене мреже не бирају неопходно ради задовољења
потреба за медијским информисањем, већ је обично потреба
за друштвеном интеракцијом њихов главни мотиватор. Ме
ђутим, као чланови ових мрежа, они могу бити изложени
информацијама или вестима које нису сами потраживали.
Како се медијски садржаји деле путем друштвених мрежа,
они постају део свакодневне интеракције, јер служе сврси
обликовања општег профила корисника. Корисник не бива
изложен само медијским саржајима оних новинских орга
низација које сам прати, већ и онима које прате особе из ње
гове друштвене мреже, чиме се шири и мења концепт медиј
ске потрошње. Овде вероватно и лежи главна одлика нове
парадигме медијског информисања: појединац није више
тај који прати вести, већ су вести те које прате појединца.22
Инцидентно кориштење медија представља термин који
описује начин на који корисници друштвених медија бивају
изложени медијским садржајима, без њихове директне на
мере. Овај тип изложености информативним садржајима се
може сматрати нуспродуктом других активности, односно
до кога се долази ненамерно, услед употребе одређеног веб
2.0 алата.23
21 Holton, A. E., Coddington, M., Lewis, S. C. and de Zuniga, H. G. (2015) Re
ciprocity and the News: The Role of Personal and Social Media Reciprocity
in News Creation and Consumption, International Journal of Communica
tion, 9, Los Angeles, CA: USC Annenberg Press, p. 2530.
22 Madden, M., Lenhart, A. and Fontaine, C. (2017) How the youth navigate the
news landscape, New York: Data & Society, p. 4.
23 Bergstrom, A. and Belfrage, M. J. (2018) News in Social Media: Incidental
consumption and the role of opinion leaders, Digital Journalism 6, London:
Routledge, Taylor and Francis, p. 585.
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Могућност да случајно, без директне намере, дође до изло
жености информативним медијским садржајима, је превас
ходни резултат утицаја који друштвени медији имају на лич
ни живот, односно свет уопште. Друштвени медији су по
стали свакодневица, а садржаји које корисници међусобно
размењују бивају специфично обликовани тако да се укла
пају у сваку појединачну платформу на којој се налазе, без
обзира на њихов садржај, уметнички квалитет, веродостој
ност, те информативну вредност. Тако се међу слике кућних
љубимаца, позивнице на прославе и рођендане, трачеве о
познатим личностима, умешају и информативни садржаји
од друштвеног значаја, те бивају конзумирани у једном, кон
тинуираном процесу. Инцидентна потрошња медија је вео
ма распрострањена појава у друштвеним медијима.24 Овај
тип медијске информисаности је изузетно релевантан, јер
корисницима пружа сазнања којима другачије не би били
изложени. Према Ројтерсовом испитивању, већина испита
ника је потврдила да често наилазе на вести из извора које
нормално не користе, те вести о темама које их иначе не би
интересовале.25
Дистрибуција информативних медијских садржаја путем
друштвених медија поседује већи капацитет за утицај ли
дера мишљења, него што је то случај са традиционалним
каналима. Лидери мишљења сада могу путем веб 2.0 алата
да деле медијске поруке са људима који претходно нису би
ли изложени медијском информисању на значајном нивоу.26
Овај однос функционише на следећи начин: лидер мишље
ња бира медијски садржај, дели га са својим пратиоцима, те
тиме врши лични утицај на мишљење и понашање других
појединаца који њега узимају за узор. Дакле појединци ко
ји су на друштвеним медијима део исте друштвене мреже
утичу на то које се вести појављују са већом фреквенцијом,
те ће алгоритми (које платформе употребљавају како би ко
риснику пружиле најрелевантније информације, а у складу
са његовим онлајн навикама) истицати управо њих, чиме
сваки члан мреже има одређену моћ, односно функциони
ше као својеврстан лидер мишљења. Новински чланак који
бива подељен од стране колеге или члана породице, може
24 Costera, M. I. and Kormelink, T. G. (2014) Checking, Sharing, Clicking,
and Linking, Digital Journalism, 3, London: Routledge, Taylor and Francis,
p. 667.
25 Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. and Nielsen, R.
K. нав. дело, стp. 43.
26 Karlsen, R. (2015) Followers are opinion leaders: The role of people in the
flow of political communication on and beyond social networking sites, Eu
ropean Journal of Communication, 30, New York, NY: SAGE Publications,
p. 309.
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да има већу шансу да буде прочитан него чланак подељен
од стране самог новинара или саме новинске организације.
Он поновним дељењем од стране друге особе добија већу
привлачност, јер постаје део друштвене интеракције.27 Пре
ма томе, лидери мишљења и интраперсоналне мреже има
ју подједнаку важност за ток медијске комуникације кроз
друштвене медије.

Етичка проблематика медијског
инфрмисања у веб 2.0 окружењу
Узимајући демократизацију и повећану транспарентност
новинарског извештавања путем друштвених медија као
главне позитивне особине нове парадигме медијског инфор
мисања у веб 2.0 окружењу, никако се из вида не смеју изгу
бити проблеми етичности одређених врста понашања и по
јава у овом облику интеракције. Проблеми који се појављују
су, у највећој мери, резултат свеукупног обима интеракције
на Интернету. Контрола и регулација медијске размене, као
и имплементација етичких принципа новинарског позива,
једноставно су веома тешки, ако не и у потпуности немо
гући. Многи у овоме виде и главну предност друштвених
медија: размена информација више не подлеже традицио
налној цензури, те због тога новинарство путем друштвених
медија има могућност да не буде у истој мери управљано од
стране центара моћи.28 Информативни садржаји долазе из
великог броја, идеолошки, социјално и медијски различи
тих извора, а корисник има могућност да сам бира које ће
изворе информација користити, те кроз које ће друштвене
мреже добијати информације. Међутим, овакви услови су
створили и изворе одређених етичких проблема, који наста
ју било инцидентно, услед специфичности начина на који
се појединачни корисници информишу, било због свесног
кршења етичких начела медијског информисања, а у циљу
остваривања личних, политичких и пословних циљева. Два
највећа проблема, како по своме обиму, тако и по релевант
ности за општи друштвени интерес, јесу селективна инфор
мисаност, односно настанак такозваних ехо комора са једне
стране, те све веће присуство квази-информативних садржа
ја, који немају праву информативну вредност, већ, превас
ходно, остварење унапред зацртане агенде. Оба проблема
се тичу медијских садржаја као алата који обликују јавно

27 Bergstrom, A. and Belfrage, M. J., нав. дело, стp. 586.
28 Weeks, B. E. and Holbert, R. L. (2013) Predicting dissimination of news
content in social media: A focus on reception, friendship, and partisanship,
Journalism & Mass Communication Quarterly, 90(2), p. 217.
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мњење и друштвено расположење, те су уско повезане са
сфером политичког деловања.
Акценат веб 2.0 је на креирању и размени информација, те
и не чуди да су алати за то такви да уз минимално учење,
омогућују корисницима да буду продуктивни учесници вир
туелне размене. Креирање, дистрибуција и приступачност
медијских садржаја тиме постају не само ефикасни, већ и
веома јефтини. Ово је омогућило да дође до процвата гра
ђанског новинарства, те публици да се информише из нај
различитијих извора, да буде изложена целом спектру раз
личитих мишљења о актуелним, друштвено релевантним
дешавањима. Овакво окружење, чини се, представља савр
шену климу за ширење личних видика и схватања по пита
њу релевантних аспеката јавног и друштвеног живота, чиме
би се веб 2.0 показао као идеалан канал за превазилажење
идеолошке сегрегације.29 Међутим, већа доступност раз
личитих извора, те могућност селективног одабира истих,
омогућује појединцу да се усредсреди само на оне изворе
који се слажу са његовим, већ установљеним погледима и
веровањима. Појединац сада има пуно већи број извора који
додатно потврђују његово становиште, те његова потреба за
информисањем може бити задовољена, а да при томе нема
нити увид, а ни интересовање за садржаје који представља
ју супротстављено мишљење. Тај појединац, даље, постаје
члан виртуелних друштвених мрежа сачињених од својих
истомишљеника, који унедоглед понављају исте ставове, те
се њиховим континуираним потврђивањем стиче погрешна
перспектива о апсолутној исправности личног става, иако
нипошто не треба да значи да је он такав. Геретово (Garrett)
истраживање је потврдило тенденцију испитаника да бира
ју оне информативне изворе за које важи да се нагињу ка
испитаниковом политичком опредељењу.30
Овакав вид селективне изложености делује као намеран,
међутим, људска потреба за потврђивањем личних ставо
ва није једини узрок ефекта ехо собе. Наиме, платформе
друштвених медија, Интернет претраживачи, те агрегатори
вести (специјализоване апликације и платформе које саку
пљају вести из различитих извора, те их онда презентују
корисницима и омогућавају њихово конзумирање, дељење
29 Messing, S. and Westwood, S. J. (2014) Selective Exposure in the Age of so
cial Media: Endorsements Trump partisan source Af
filiation When Selecting
News Online, Communication Research 41, New York, NY: SAGE Publi
cations, p. 1045.
30 Garrett, R. K. (2009) Echo Chambers Online? Politically Motivated Selective
Exposure among Internet News Users, Journal of Computer-Mediated Com
munication, 14, Hoboken, NJ: Wiley Online Library, pp. 265-285.
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и коментарисање) користе алгоритме који на принципу ма
шинског учења селектују садржаје који највише одговарају
профилу корисника. На тај начин, што корисник више кон
зумира одређене медијске садржаје, то му алгоритми више
препоручују садржаје који се уклапају у његове преферен
ције. Ово представља једну врсту ехо коморе специфичне
за веб 2.0 окружење, која се назива филтер балон.31 Како
корисник није тај који свесно бира извор информација, он
добија погрешан дојам да је његово мишљење општепри
хваћен став јавности и друштвене заједнице, иако то, још
једном, уопште не мора бити случај.
Ако се узме да је за функционисање демократског уређења
неопходно да појединци имају увид у различита политичка
и друштвена становишта, ширење оваквог етички негатив
ног понашања може представљати озбиљан друштвени про
блем. Бенклер (Benkler), између осталих, пак, заговара да
већи избор и проширење друштвених мрежа доводе до веће
изложености различитим идејама, што појединца ослобађа
од изолованог и шаблонског коришћења медија, које би за
њега било карактеристично кроз традиционалне медијске
канале.32 Оно што може довести до хетерогенизације изло
жености јесу друштвене препоруке. Како се друштвене мре
же формирају из најразличитијих разлога, односно интере
са, два појединца која деле једно заједничко интересовање
могу бити у потпуности супротстављени по неком другом,
друштвено мање или више релевантном питању, те они би
вају изложени супротстављеном мишљењу. Таква ситуација
упућује на постојање позитивних утицаја које нове медиј
ске технологије и друштвени медији могу имати на смање
ње информационе и идеолошке сегрегације.33
Амерички председнички избори из 2016. године су у низу
контраверзних и дискутабилних тема, у први план друштве
ног дијалога унели и једну, не тако нову, али новим диги
талним медијима свакако много присутнију, појаву. Ова по
јава, у употреби распрострањена као лажне вести, доводи
у питање етичке аспекте савремене информационе комуни
кације, улогу нових дигиталних медија у савременој жур
налистици, те срж саме друштвене интеракције данашњег
друштва.
31 Flaxman, S., Goel, S. and Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers,
and online news consumption, Public Opinion Quarterly, 80, Oxford: Oxford
University Press, p. 299.
32 Исто, стр. 299.
33 Barbera, P., Jost, T. J., Nagler, J., Tucker, J. A. and Bonneau, R. (2015) Twe
eting form left to right: Is online political communication more than an echo
chamber, Psychological Science, 26, New York: SAGE Publications, p. 1540.
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Лажне вести представљају информативне садржаје који су
намерно и изричито неистинити, те који имају могућност
да дезинформишу особе које су им изложене. Када се нека
да говорило о препознавању лажних извора информисања,
једна од назнака јесте била препознатљивост истих услед
непрофесионалне презентације и јефтиног изгледа њихових
веб презентација. Међутим, савремени дигитални медији
пружају низ начина на који се лако, јефтино, и без преви
ше знања могу креирати веб презентације и садржаји који
изгледају потпуно професионално, те идентично легитим
ним информационим изворима. Према томе, сврха и извор
лажне вести се могу разматрати кроз два основна елемента:
фабрикацију и обману.34
У релевантној литератури, примери лажних вести кроз које
се ови елементи могу студирати су углавном везани за аме
ричке председничке изборе из 2016. године. То и не чуди, јер
је управо коришћење овог термина и добило на популарно
сти у оквиру кампање, где су председнички кандидати, као и
њихове странке, поборници, те медији који су им наклоње
ни, користили овај термин како би дискредитовали против
нички табор. Међутим, термин се пре свега посматра кроз
наслове пласиране кроз друштвене медије, попут оних као
што су ,,Папа подржава Доналда Трампа’’ или ,,Ирска при
хвата ’избеглице’ из Сједињених Америчких држава’’ након
што је Трамп изабран за председника. Овакве вести очи
гледно садрже елемент неистине, с обзиром на то да нису
потковане стварносним чињеницама. Оне чак ни нису пре
увеличани извештаји о реалним догађајима, већ су потпуно
нетачне, односно фабриковане, те особе које су их писале не
могу имати никакву основу да и сами мисле да у њима има
макар део истине.
Други елемент, односно обмана, је присутна у чињеници да
су овакви медијски садржаји пласирани путем нових диги
талних медија тако да изгледају као аутентично, истинито
извештавање. Они се не представљају као нечије мишље
ње или сатира, као што би то било у случају нечијег личног
блога, већ као извештавање назависног извора медијског
информисања. То се постиже тако што су веб презентације
(сајтови, портали) на којима се овакве вести презентују ди
зајнирани да личе на презентацију водећих медијских изво
ра. Према једном извештају35 постоји преко стотину сајтова
34 Allcott, H. and Gentzkow, M. (2017) Social Media and Fake News in
the 2016 Election, Journal of Economic Perspectives 31, Nashville, TA:
American Economic Association, p. 214.
35 Vargo, C. J., Guo, L. and Amazeen, M. A. (2017) The agenda-setting power
of fake news: A big data analysis of the online media landscape from 2014 to

321

МИРА ВИДАКОВИЋ
који поседују такав дизајн, пласирају неет ичне садржаје и
имају имена домена која звуче као да су базирана у САД,
али су настали и контролишу се на територији Бивше Ју
гословенске Републике Македоније. Садржаји на овим сај
товима су углавном креирани путем контент-фарми, где се
илегално пиратеризују истинити и легитимни медијски са
држаји, те се они обрађују и трансформишу у лажне вести.36
Извори лажних вести се огледају у томе што иза њих не стоје
новинари, те се за њихово ширење не ослањају на журнали
стички квалитет. Иза ових садржаја стоје појединци који за
њихово ширење прилику виде у алгоритмима друштвених
медија и осталих медијских платформи.37
Дакле, употреба термина лажне вести у расправи о етичкој
проблематици медијских садржаја у новим дигиталним ме
дијима, се пре свега треба користити како би се окарактери
сали фиктивни садржаји који су представљени као легитим
ни извори информација, али који су наменски креир ани како
би обманули опште мњење, у сврху остварења одређених
личних, политичких или финансијских циљева.
Овде се може уочити својеврсна комплементарност између
ова два етичка проблема (ехо коморе и лажних вести). Како
је појединац веома субјективан при својој потрази за инфор
мацијама, тражећи потврду свога личног мишљења, лажне
вести ту појаву оптимално експлоатишу. Појединци су скло
нији прихватању информација без критичке анализе ако је
извор из кога долазе кредибилан, а тај кредибилитет ће нај
чешће поседовати онај извор који је већ потврдио неке од
ставова датог појединца. Ехо коморе се, такође, показују и
као врло отпорне на корекцију дезинформација, те долази до
ефекта где представљање супротстављеног мишљења може
да буде доживљено као лични напад, те да ојача првобитна
становишта. Овде се види да медијско образовање публике
мора да игра веома битну улогу у новој парадигми медиј
ског информисања, јер је само тим путем могуће остварити
етичке стандарде које новинарство мора поседовати како би
реализовало принципе транспарентности и истинитости, на
којима би требало да се темељи.

2016, New media & society, 20, New York, NY: SAGE Publications, p. 2033.
36 Vidaković, M. i Vidaković, D. Etička pitanja prirodnog oglašavanja u no
vim digitalnim medijima. u: Mostovi medijskog obrazovanja 2015, priredili
Pralica, D. i Šinković, N. (2015) Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 314.
37 Vidaković, M. i Vidaković, D. Etična implementacija SEO strategija u di
gitalnom marketingu, u: Mostovi medijskog obrazovanja, 2016, priredili
Pralica, D. i Šinković, N. (2016) Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 383.
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Закључак
У задњих неколико година, журналистика и медијско изве
штавање су, као никада раније, постали део општег јавног
дискурса. Обиље медијских садржаја, те нови облици ди
стрибуције истих, створили су нову динамику у процесу ме
дијског информисања, која са собом носи како нове моменте
у континуираном процесу медијске демократизације, тако и
одређену кризу поверења у журналистику, у целости.38
Нова парадигма медијског информисања настаје као после
дица нових медијских технологија, које омогућавају облик
комуникације која није ограничена, чини се, ниједном од
граница којима подлежу традиционални мас-медији. Ко
муникација је интерактивна, моментална, те без класичних
просторних ограничења. Веб 2.0 технологије, са друштве
ним медијима у првом реду, учиниле су да медијски са
држаји више не представљају само извор информација, већ
потенцијалне елементе кроз које појединци дефинишу свој
профил као део одређене друштвене мреже.
Друштвена димензија нових дигиталних медија је донела то
да сама публика има веома значајну улогу у процесу медиј
ског информисања. Ова улога је својим карактером интер
активнија више него што је то била икада до сада. Поред
тога што појединци у овом процесу учествују кроз, такозва
не, мета-новинарске активности попут дељења, коментари
сања, критиковања, реобликовања медијских садржаја, они
користе капацитете веб 2.0 алата да сами креирају инфор
мативне садржаје. Друштвени медији, кроз грађанско нови
нарство, пружају корисницима широк спектар различитих
извора информација, те је пре формирања личног мишљења
неки догађај могуће сагледати из угла неколико различитих
медијских извора. Овакав вид медијског извештавања доно
си велику дозу демократизације медијског информисања,
где се појединац не ослања само на традиционалне медијске
институције, већ кроз своју друштвену мрежу и сам може да
учествује у формирању јавног мишљења.
Нове карактеристике савремене медијске комуникације су
са собом донеле и нове етичке недоумице, које имају по
тенцијал да угрозе процес демократизације и транспарент
ности медијског информисања. Данас се као главни етички
проблеми намећу информациона сегрегација, те лажне ве
сти. Ови облици неетичког понашања су довели до одређене
кризе поверења у медијско информисање, те је неопходно
38 Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. and Nielsen, R.
K. нав. дело стр. 27.
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наћи решења која ће бити у складу са новим моментима ко
је је последица журналистичких активности у свету дру
штвених медија.
На медијским организацијама је да, у времену сензациона
лизације и комерцијализације медијских садржаја, инсисти
рају на квалитету и вердостојности, те да кроз транспарент
ност, објективност и одговорност, граде однос поверења са
публиком. Увек се мора имати у виду интерактивни однос
са публиком и важност независних извора грађанског нови
нарства, како би се при извештавању долазило до темељно
истражених чињеница.
Медијске организације и платформе друштвених медија
морају узети активну улогу у медијском образовању кори
сника, како би их оспособили да играју активну улогу у су
збијању лажних вести и медијских садржаја ниског квали
тета, те били свесни етичке проблематике у коју се може
запасти уколико се медијске прилике, које омогућава веб 2.0
технологија, не користе на оптималан начин.
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WEB 2.0, SOCIAL MEDIA AND THE NEW
PARADIGM OF INFORMATION MEDIA
Abstract
Through an analysis of relevant literature, this paper examines important
aspects of the new paradigm of information media, originating from the
changes of social communication in general, prompted by informationcommunication revolution. The Web 2.0 environment, with social
media at its front, brought forth a higher level of interactivity in the
information exchange – information media i.e. journalistic reporting.
This interactivity facilitates thorough changes which must be taken into
account so as to enable production and distribution of optimal media
content. The paper discusses in detail the Web 2.0 environment and
its specific features, against the more traditional media environment.
The paper further reports on important observations pertaining to social
media and their social and communicational specificities, as well as
the means by which their interactive nature influences exchange
of information. The new role of public in media communication is
also discussed in detail, as well as the rise of citizen journalism as
a consequence of previously mentioned interactivity of the digital
environment. Hereafter follows a discussion on the new habits in the
media consumption, with an emphasis on incidental consumption as
a product of the social media culture. Finally, the paper examines the
biggest ethical issues of the modern information media in the Web
2.0 conditions. Namely, it discusses information segregation (echo
chambers) and fake news, and what media organizations and social
media platforms can do to contain this, socially unfavorable, behavior
and minimize, if not completely eliminate, their detrimental influence.
Key words: Web 2.0, social media, information media, media culture,
fake news, media segregation
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ВКЛАД СЕРБОВКОЛОНИСТОВ В
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ ЛУГАНСКОГО
КРАЯ В XVIII–XIX ВВ.
Аннотация: Статья посвящена проблеме колонизации сербами
Луганского края. Автором показаны причины переселения сербовграничар на территорию Российской империи в середине XVIII
века. На основе исторических источников проанализированы
проблемы адаптации военных колонистов на территории
Славяносербии. Охарактеризован вклад сербов в экономическое и
культурное развитие Луганщины в XIX веке.
Ключевые слова: сербы-граничары, Славяносербия, Новая
Сербия, Луганский край, культурное развитие

В середине XVІІІ века процесс заселения окраинных
районов Российской империи представителями различных
национальностей,
инициированный
российским
правительством, значительно активизировался. Это было
вызвано, с одной стороны, все еще сохранявшейся угрозой
со стороны Турции и находящегося под ее протекторатом
Крымского ханства, с другой – необходимостью
хозяйственного освоения этих плодородных земель. Кроме
того, нельзя забывать и о такой причине, как стремление

328

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА АНПИЛОГОВА
властей к установлению контроля за действиями
проживавших здесь казаков путем создания полностью
управляемого военного контингента.
Первые попытки заселения правого берега Северского
Донца колонистами из других стран предпринимались
правительством еще в первой половине XVIII века –
иностранным подданным обещали землю на правах
условного владения и освобождение от ряда повинностей
взамен несения военной службы. Подобные условия
особенно пришлись по душе сербам-граничарам –
представителям населения пограничной области („Военной
границы”) юга Габсбургской империи.
Массовое стремление сербских граничар было вызвано
тем, что после Белградского мирного договора 1739 года
и установления между Турцией и Австрией новых границ,
императрица Мария Терезия решила ликвидировать
состоявшую из сербов ланд-милицию и передать венграм
приграничные земли, в которых несли ранее службу
сербские военные поселенцы, а их самих переселить
на другие земли. Не желавшие принимать венгерское
подданство сербы, испытывавшие неприязнь к венграм и
религиозные притеснения со стороны католической церкви,
стали проявлять желание переселиться в православное
Российское государство. Некоторые военачальникипереселенцы стремились получить от колонизации и
материальную выгоду, обещая за денежное вознаграждение
привезти в Россию тысячи военных.
Уже в 1751 г. сербский полковник Иван Самойлович Хорват,
служивший в австрийской ланд-милиции, обратился к
российскому послу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину
от имени сербских офицеров с просьбой предоставить им
подданство и принять на службу Российской империи.1
Вследствие дальнейших переговоров в 1751 году
императрица Елизавета Петровна подписала указ о принятии
в подданство сербов, желающих поселиться в России. Все
сербы-колонисты должны были войти в состав отдельных
полков приграничной милиции на таких же условиях, как
они служили в Австрии.
Первым в Россию прибыл Иван Хорват со своим отрядом,
для которого были выделены земли на правом берегу
Днепра, принадлежавшие запорожцам, с центром в г.

1 Подов, В. (1998) Славяносербия: документы и очерки из истории
заселения Донбасса в XVIII в., Луганск: Глобус.
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Новомиргороде. Эти земли получили название Новая
Сербия.2
Вслед за И. Хорватом в 1752 году прибыли полковник
Иван Шевич и подполковник Райко Прерадович. Указом
императрицы им были выделены земли от р. Бахмут до
р. Лугань „в специально укрепленных редутами местах”.
Эти земли были выделены в отдельную территориальную
единицу – Славяносербию, которая, как и Новая Сербия,
непосредственно подчинялась Военной коллегии и Сенату.
Штаб И. Шевича находился в Красном Яру, Р. Прерадовича
– в Бахмуте. Переезжая на службу в Россию, каждый серб
должен был принести торжественную клятву императрице.3
Заселение
Славяносербии,
вопреки
ожиданиям
правительства, происходило тяжело и медленно. К 1755 году
здесь посилилось всего 1.513 человек.4 Чтобы пополнить
свои полки И. Шевич и Р. Прерадович переманивали к себе
военных из других полков, с целью вербовки желающих
поступить на службу засылали доверенных людей в Киев
и Нежин, набирали в полки людей любых сословий и
национальностей. В результате славяносербские полки
пополнялись украинцами, а сами сербы составляли в них
не более трети.
Со временем российское правительство все чаще стало
привлекать сербов-поселенцев к походам регулярной армии,
особенно в случае войны. Многие военные поселенцы из
Славяносербии впоследствии сделали военную карьеру,
отличившись личным мужеством, смелостью и сохранив
преданность императору. Среди них – Семен Зорич, Иван
Миакович, Марко Ивелич, Василий Вуич, Иван Шевич,
Николай Депрерадович и многие другие.
За военную службу сербские офицеры получали от
правительства земельные наделы, размеры которых зависели
от военного чина. Новые землевладельцы часто наделялись
землей при условии, что в течение определенного срока
заселят ее крестьянами. В противном случае они могли
лишиться наделов. Поэтому процесс колонизации земли

2 Каленюк, С. и Ломако, М. (2010) Роти полку Депрерадовича. Мандрівка
Лисичанським краєм у пошуках першопоселенцив, Лисичанськ: ПП
„Принтекспрес”.
3 Экзерциция и учреждение строев и всяких церемониалов регулярной
кавалерии 1755 году (1755), СПб: при Имп. т. д. наук.
4 Кабузан, В. (1992) Народы России в первой половине XIX в. Численность
и этнический состав, Москва: Наука.
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и основания новых населенных пунктов происходил
достаточно быстро.
Сербы основали на Луганщине десятки населенных
пунктов, среди которых – Серебрянка, Красный Яр,
Верхнее, Привольное, Нижнее, Подгорное, Штеровка и
др. Многие из них были названы в честь самих помещиков
или их детей. Например, сербский офицер Вуич во второй
половине XVIII века основал на р. Северский Донец с.
Вуичнивку (позже – Знаменка), Перич – с. Перичивку (ныне
– Сокольники), Депрерадович – с. Депрерадовку, Исаак
Миакович – с. Исааковку, Тошкович – c.Тошковку, Иван
Штерич – с. Ивановку и т.д.
Долгое время сербы не могли самостоятельно вести
хозяйство. Однако после расформирования гусарских полков
ситуация изменилась, как и отношение сербов к ведению
хозяйства. Их основным занятием стало животноводство
и, преимущественно, коневодство. Это давало возможность
обеспечивать себя лошадьми во время несения военной
службы.
Сербские помещики, владевшие крупными земельными
наделами – „ранговыми дачами” – жили в деревянных
домах, которые называли „дворцами” и держали прислугу.
В каждом таком „дворце” существовала своя униформа
и полувоенный распорядок жизни. Большое жалование,
получаемое сербскими офицерами, позволяло им держать
хозяйство и усадьбу. Некоторые офицеры, ставшие со
временем помещиками-дворянами, силой и хитростью
принуждали местных крестьян к работе в имениях, другие,
наоборот, вводили льготы, заманивая крестьян в свои
поместья. Например, панщина в их хозяйствах составляла
1–2 дня в неделю, а в других уездах и губерниях – 3–4 дня.5
Многие сербские помещики, обогатившиеся за счет земель,
занимались благотворительностью, жертвуя средства на
строительство православных храмов. Первые сербские
колонисты построили церковь в честь святого архидиакона
Стефана в Славяносербске и открыли церковный приход.
Позже сербами были построены Успенская Суходольская
церковь, церковь Архистратига Михаила в Макаровом
Яру, церковь в честь Вознесения Господнего в слободе
Александровка, храм Благовещения Святой Богородицы в с.
Веселая гора, храм Петра и Павла в с. Петровеньки и многие
другие. Благодаря сербскому помещику Константину
5 Материалы
для
историко-статистического
описания
Екатеринославской Епархии: церкви и приходы прошедшего XVIII
столетия (1880), Екатеринослав: типография Я. М. Чаусского.

331

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА АНПИЛОГОВА
Юзбашу был построен сохранившийся до сих пор
Александровский дворец, являющийся редким памятником
архитектуры Луганщины.
При
церквях
некоторые
помещики
открывали
церковноприходские школы для детей крестьян. Часто
при них действовали и библиотеки-читальни. С 1865 по
1905 год сербами было построено 57 школ, при которых
существовало 17 библиотек.6 При каждой такой школе
создавались небольшие исторические коллекции, в которых
были представлены предметы быта местного населения
Луганщины – украинцев, россиян, казаков, сербов.
Много фамилий сербских поселенцев осталось в истории
Луганщины благодаря их меценатской и экономической
деятельности. Например, имя Ивана Штерича, который
одним из первых начал добывать уголь и железную руду в
регионе, всегда будет фигурировать наравне с основателем
Луганского литейного завода – Карлом Гаскойном. Другой
серб – Георгий Шевич – также внес вклад в строительство
завода, предоставив для этого часть своих земель, дикий
камень и уголь. На Северском Донце им основаны несколько
сел. В 1803 г. получил в дар от Александра I золотую
табакерку с гравировкой императорского имени.
Со временем сербы постепенно ассимилировались среди
местного населения, что в итоге привело к их слиянию с
другими народами. Однако их вклад в развитие Луганского
края останется в исторической памяти не только благодаря
названиям отдельных селений, но и масштабной культурной
и экономической деятельности во благо новой „Малой
Родины”.
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SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE LUGANSK
REGION IN THE 18TH AND 19TH CENTURY
Abstract
The article is devoted to the problem of colonization of the Lugansk
region by the Serbs. The author shows reasons for the resettlement
of the Serb Frontier Troops to the territory of the Russian Empire in
the middle of the 18th century. On the basis of historical sources, the
problems in adaptation of these military colonists in the territory of
Slavyanoserbia are analysed. Contribution of the Serbs to the economic
and cultural development of the Lugansk region in the 19th century is
characterized.
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JУДЕО-ХРИШЋАНСКА И
АПОКРИФНА ПРЕДАЊА
У КУРАНУ
Сажетак: Као извори за Мухамедове религијске представе о јуда
изму и хришћанству могу нам послужити релевантна христоло
шкa учења јудео-хришћанских Арапа чије сегменте верског и кул
туролошког синкретизма налазимо текстуално конципиране у
Курану. Мноштво библијских догађаја и личности, описане у духу
семитске и сиријско-палестинске учености, са свим њеним хете
родоксним веровањима, наставила су, несметано, даље да живе у
исламу. Присуство апокрифних и ванбиблијских текстова у Кура
ну указује на експлицитно одступање од канонског учења изложе
ног у Четворојеванђељу, и од апостолско-светоотачког наслеђа
које је Црква сачувала у Светом предању.
Кључне речи: религијски синкретизам, Куран и апокрифи, хете
родоксна јудео-хришћанска учења о Пресветој Тројици, Госпо
ду Христу и Пресветој Богогородици, есхатолошка веровања у
Махија и Судњи дан

Ислам је настао у специфичном културном зденцу семитски
блиског Истока, касноантичке Арабије, с већ утврђеним по
литеистичким и синкретистичким религијским култом. Гео
графски и климатски услови утицали су на социјалну фор
му и етички кодекс понашања већих арабљанских племена
насељених у густим оазама, за разлику од пустињских ста
ништа, номадског типа, изолованих у степама. Сва племена
била су везана вером у једног заједничког крвног претка, га
ранта „социјалне једнакости и правде”, док је међусобна со
лидарност била општеобавезујући део „кодекса племенског
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понашања.”1 Таквим Арабљанским полуострвом доминирао
је религиозни плурализам, као и различите верске синкре
тистичке секте које су вековима шириле своја кривотво
рена јеретичка учења и веровања (Аријанци, монофизити,
несторијанци и тритеисти).2
Арабљанско полуострво, вековима пре појаве Мухамеда, би
ло је класичан пример политеистичког, „де-традициналног
окружења” хетеродоксних јудео-хришћанских и јеврејских
групација. Такви религијски покрети били су интегрисани,
не само политичким и транскултуралним процесима, него
и економско-социјалним интересима с ондашњим великим
и моћним царствима: Византијом и Сасанидском Персијом.
1 Целокупно стечена имовина није била индивидуална већ јавна, јер је
служила умножавању племена носиоца и гаранта заједничког суживо
та. Упркос пљачкашким походима и крвној освети, арабљанска племена
презентовала су „један добар политички савез”, у коме је правни систем
крвне освете гарантовао, не само опстанак, него и могућност „зајед
ничког живота”. Шејх је био племенски вођа кога су бирале племенске
старешине, који је у случају сукоба имао улогу мировног арбитра. По
стојала је и улога племенског врача (видовњака) сматраног сродником
са „џинима” (волшебним, духовним бићима), који би у стању транса
прорицао, саветовао, упозоравао, претио, или претсказивао „неке дога
ђаје”, често, у облику римоване прозе. Мухамеда су противници, често,
оптуживали да је „врач” – погађач, или „маг” – опседнут злим духом,
који је себе сматрао пророком. Montgomery, W. and Welh, A. T. Der Islam,
in: I Mohammed und die Frühzeit-Islamisches Recht-Religiöses Leben, ed.
Hubert, H. (1980), Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH + Co, р. 42; Milot, J. R.
(1982) Islam i muslimani, Zagreb: Kršćanska Sadašnjost, str. 29.
2 На читавом Блиском истоку, био је врло распрострањен култ поштова
ња камења од којих се нарочито, још у преисламској Арабији, издвајао
црни камен у Меки, као највиши божански симбол. У важније богове
северне Арабије, спадао је мушки бог Хубал, чији се црвенкасти кип
налазио у Меки, највероватније близу црног камена. Посебно су била
поштована три женска божанства: Менат – Судба, ал – Уза – Моћница,
и Алат – божица, којој је био посвећен четвороугаони камени блок у
Таифу. Божица Алат, Херодотова Алилат, нарочито је била поштована у
Таифу, ал-Уза у Накли, а Манат у Јасрибу. Начин на који се у исламској
Светој књизи – Курану третирају ова пантеистичка божанства упућу
је на закључак да Арабљанима није било страно наслућивање вере у
постојање неког Врховног бића, тако да се може говорити о њиховој
блискости с концепцијом deus otiosus, код већег броја преисламских за
једница. Kао врховни „Господар светилишта Каба”, поред бога Хубала,
помиње се „Господар Сиријус”, призиван као највише божанство, a које
су Арабљани замишљали као синове и кћери. У вези с овим високо
поштованим божанством, с патронимом „Господар Сиријус”, може се
говорити, по Т. Нагелу, о првим зачецима „афективног монотеизма” код
преисламских Арабљана; Hiti, F. (1988) Istorija Arapa, Sarajevo: Veslin
Masleša, str. 71-72, Belinger, G. Arapske religije, u: Velikom leksikonu isla
ma, priredio Subotić, Z. (2004), Beograd: Lento: Dobra, str. 19-20; Тана
сковић, Д. (2008) Ислам: догма и живот, Београд: Српска књижевна
задруга, 24-25; Armstrong, K. (2008) Muhamed: Poslanik za naše vrijeme,
Sarajevo: Baybook, str. 40-41, Nagel, T. Geschichte der islamischen Theo
logie. Von Muhammed bis zur Gegenwart, eds. Beck, O. (1994) München:
Beck, р.17.
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Велика арабљанска племена на североистоку Арабије често
су била у вазалским односима са Византијским (Гасаниди)
и Персијским (Лахмиди у ал-Хири и Неџрану) царством, ко
ја су већински исповедала несторијанско и монофизитско
хришћанство, док су на северу полуострва богатије јевреј
ске оазе Хеџаза, Федека, Тејме и Јасриба биле под снажним
персијским утицајем.3 Г. Квиспел тврди да је било засту
пљено, поред латинског хришћанства, и семитско хришћан
ство, претежно палестинског типа, потпуно независно од
хеленске теологије и хришћанског учења апостола Павла.4
Хришћанство семитског Истока, палестинско-сиријског ве
роисповедања, по К. Шедлу, јудео-хришћанског порекла је
и оно је наставило вековима да живи, не само у Азији и не
сторијанском учењу, него и даље у исламу.5 У таквом социоисторијском и културном миљеу, Мухамед је несумњиво
био у прилици да, у непосредним, контактима с Јеврејима
и хришћанима упозна и њихова верска учења из Талмуда,
као и разна апокрифна хришћанска предања. Мухамед је,
у првом периоду свога живота, још као дете, васпитаван у
древно традиционалним вредностима меканског окружења,
не само као бедуин, него и као чувар вредности хашимит
ског братства, и само је повремено пратио свога ујака ал
Абаса, богатог трговца и банкара, на путевима према северу
Сирије. Исламско предање тврди да их је у Босри, навод
но, сусрео несторијански монах по имену Бахира и један
јеврејски рабин који су на Мухамедовим леђима открили
„печат пророштва”, предсказавши му да ће он бити велики
арабљански пророк, јер је у ноћи његовог рођења сијала зве
зда на небу. По Х. Бузеу, Мухамед је, још као младић, имао
разне контакте са Јеврејима и хришћанима, јер је Мека већ
тада била трговачка метропола, са око три хиљаде станов
ника, која је повезивала путеве из Јемена на Југу са визан
тијским Египтом, Сиријом и Палестином а на северозападу
3 Од Јужне Арабије, трговачки путеви водили су према источној Афри
ци, Индији и Египатском простору, а на западу, кa некадашњој римској
„felix arabia”, према Сирији и Неџрану, где су се налазила већ утврђена
јеврејска градска утврђења. Религиозно-политички успон аристократ
ског племена Куреиш делимично је био условљен политичким успехом
и привредно-економским богатством јужне Арабије која је, групишу
ћи своје економске ресурсе и на северни део полуострва, омогући
ла да се трговачка роба транспортује и у регионе Средоземног мора.
Paret, R. Mohammed und der Koran, (1980) Stuttgart: Kohlhammer, рр.
13−14; Frankemölle, H. Frühjudentum und Urchristentum, (2006) Stuttgart:
Kohlhammer, р. 85; Neuwirth, A. (2010) Der koran als Text der Spätantike.
Ein euvropäischer Zugang, Berlin: Verlag der Weltreligionen, р. 182.
4 Quispel, G. (1967) Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der
Perle, Leiden, р. 114.
5 Schedl, C. (1978) Muhammad und Jesus, Die christologisch relevanten
Texte des Korans, Wien: Herder, р. 563.
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са Сасанидском Персијом.6 На основу расположивих тради
ционалних извора, већина Мухамедових биографа описује
га као зрелог и перпспективног младића који је активно уче
ствовао, како у трговачком, тако и религијском животу Ме
ке. Зато је циљ његове религијске проповеди био „реформа”
религијског друштва с универзалним значењем у контексту
стварања новог верског погледа на свет чија је „објава” упу
ћена изабраном јудео-хришћанском народу, свим људима и
целом човечанству. Процес стварања „нове религије” подра
зумевао је нову заједницу верника која је обуватала и процес
обликовања новог религијског идентитета (ума). Прелазак
од старог ка новом идентитету није подразумевао напушта
ње спасоносног јудео-хришћанског учења о обећаном Ме
сији и изабраном народу, већ конципирање једног новог и
универзалног контекста, нове теологије, у којој би сва учења
и сви догађаји били унапред разјашњени. Због тога је ислам
ска егзегеза пошла од претпоставке да је ислам, не само по
следња објава дарована свету преко пророка Мухамеда „у
кога не може бити сумње”, него и критика о погрешном, или
нетачном интерпретирању хришћанског откровења, које су
„људи или народи Књиге” својим нејединством и деобом
искварили.
На тај начин, може се објаснити, с једне стране, присуство
неких јудео-хришћанских традиција у Курану, као и њи
хова критика хришћанског учења о оваплоћеном Логосу
и Сину Божијем Господу Христу, а са друге стране, оспо
равање јеврејског веровања да су они „изабрани народ Ја
хвеов” који очекује скори долазак обећаног Месије, чије су
присталице у Курану, стереотипно названи „људима или на
родима Књиге”.7 Као изворник за куранску интерполацију
6 Исламско предање нарочито истиче три момента: предсказање на небу и
на земљи уочи његовога рођења (појава блиставе светлости), присуство
небеских гласника уз његову мајку као и чудесно прихватање новоро
ђенчета од стране анђела и руковођење кроз читав свет. Међутим, овде
се може указати и на паралелу између Мухамедовог „чудесног рођења”
са Заратустром и Будом. Х. Бузе сматра да је Мухамед своје слободно
време у Меки често проводио у разговору са хришћанима и то најчешће
са Чабром и Адасом из Ниниве који су му предсказали блиставу карије
ру и препознали у њему будућег пророка. Касније је упознао копткињу
Марију и Сергиоса из Јемена. Циљ ових исламских прича је да заправо
потврде или „предскажу” Мухамедово пророштво кроз руке хришћан
ског ауторитета. Више о томе видети: Busse, H. (1988) Die theologischen
Beziehungen des Islams zu Judentum und Christentum, Darmstadt, р. 14;
Симић, С. (2014) Ислам као религија и култура, Универзитет у Источ
ном Сарајеву Богословски факултет „Свети Василије Острошки” Фоча,
стр. 32.
7 Упоредити са суром 19, 37 и 43, 65. Поред Јевреја и хришћана у „љу
де или народе Књиге” убрајају се Зороастријци и Сабејци (поштоваоци
култа ватре) који су били настањени у Харану (Горња Месопотамија).

337

СРЂАН СИМИЋ
појединих библијских и ванбиблијских описа и догађаја мо
гу нам користити разна усмена апокрифна предања као и
„ноћна бдења” арабијских монаха који су током ноћи врши
ли богослужбене обреде. Утицаји сиријско-палестинских
монаха као и аскеза код Арабљана био је најачи мотив вере
о доласку строгог Пантократора и Судије али не и понизног
Спаситеља и Искупитеља. Могуће је претпоставити да је на
Мухамеда најачи утицај, управо, оставило аскетско сиријско
монаштво које је великим делом утицало на конверзију ње
гове личности и кључну монотеистичку опредељеност вере
у једнога Бога. За разлику од хетерогених хришћанских за
једница на северу Арабљанског полуострва, још крајем пр
вог века, знатно снажнији је био утицај монолитних јевреј
ских заједница, као и њихово специфично проучавање Торе
која није била преведена на арапски језик. Преводи арапске
епиграфике сведоче нам о постепеној јеврејској превласти
на Арабљанском полуострву, током IV века, када су уместо
многобожачких назива за преисламска божанства почели
да се користе јеврејски називи и имена као што су: „Госпо
дар Неба и Земље” или „Милосрдни Господар”.8 У Курану
се хагада суштински састоји од прича о пророцима, под
тим именом Мухамед је подразумевао читав низ библијских
личности, као и понеке изван Библије, које је Бог у разним
временима слао да би к себи призвао разне народе, нарочито
Јевреје и Арапе, с којим се скоро потпуно исцрпљује мекан
ски период. Тако пророчку службу у Курану врше и библиј
ски патријарси Аврам, Исак и Јаков, па се чак и анахроно
појављују и неке личности из Новога завета као Захарија,
Јован (Претеча) па чак и сам Исус Христос, али најчешће
као „син Маријин“, па затим и неки арапски ликови Худ, Са
лих и Шуајб. Курански израз за Исуса као „син Маријин”
(сура 3, 45-48), је још од преисламског времена био и нади
мак за арапске хришћане који су најчешће називани „слуга
ма Месијиним”.9 Ови подаци су до Мухамеда стигли кроз
многоструке усмене изворе у којима се огледа мидрашијска
и таргумска књижевност за јеврејски и јеванђељско-апо
крифни за хришћански свет. Тако се о мудрости старозавет
них јеврејских царева и пророка Давида и Соломона говори
у сури 21, 78-79 коју ћемо компаративистички упоредити са
Мидрашом: „и Давуду и Сулејману, када су судили о усјеву
8 Исто, стр. 16-22.
9 Име Исус јавља се 25 пута у Курану, док се 16 пута Он назива сином
Маријиним. Ови искази су директно уперени против хришћанског ве
ровања и учења о савршеној и нераздељивој Богочовечанској природи
Господа Христа; Bauschke, М. Jesus-Stein des Anstosses: Die Christolo
gie des Korans und die deutshsprachige Theologie, eds. Klöcker, M. and
Tworuschka, U. (2000), Köln: Böhlau, рр. 107-108.
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што су га ноћу овце нечије опсале – и Ми смо били свједоци
суђењу њихову – и учинисмо да Сулејман проникне у то, а
обојици смо мудрост и знање дали...”, док у Midrasch Exo
dus Rabba 2, 3 стоји сличан текст: „Беху два велика човека у
свету, које је Бог кушао са малим стварима и они беху верни
и постадоше велики. Он провери Давида са овцама и одве
де их у пустињу да би од разбојника биле сачуване”.10 Ради
боље табеларне прегледности о улози оца Аврама и његовог
вероисповедања вере у једнога Бога на коју се Куран позива
навешћемо адекватну суру коју ћемо упоредити са Староза
ветним апокрифима: „И кад Ибрахим рече оцу своме и на
роду своме: Немам ја ништа с онима којима се ви клањате,
ја се клањам само Ономе који ме је створио, јер ће ми Он,
доиста, на прави пут указати, Он учини ријечи Тевхида трај
ним за потомство своје, да би се дозвали”, док у Књизи Јуби
леја стоји: „ И догоди се шесте недеље у години, у његовој
седмој години, да је Аврам рекао оцу своме Тараху: Оче! И
он рече: овде сам сине мој! И он рече: каква корист и доби
так нама долази од ових богова, које ти поштујеш и пред
којима ти ничице падаш...”11 Стога је могуће претпоставити
да су пресудан утицај за јудеогностички уплив и апокрифно
предање у Курану извршили „јудео-хришћански Арапи”, ко
ји су своје порекло изводили од Исмаил а и Агаре. По му
слиманском предању Арабљани воде порекло од Исмаил а,
Аврамовог и Агариног сина, који је, по арапском веровању,
побегао у пустињу и настанио се у близини Меке где је уда
рајући у песак, открио воду. То светилиште је, по другом
предању изградио Аврам, по трећем Адам на основу пред
ставе о небеском рају, да би га касније надграђивали Аврам,
Исмаил и Мухамед. На тај начин, куранска егзегеза тежила
је да успостави везивну линију Аварамовог аутентичног мо
нотеизма, на линији Аврам-Исак-Јаков-Мојсије, у коме се
отац Аврам наводи као „пријатељ Божији” (сура 4, 125), ко
ји није само узор за Мухамеда, него и „узор у вери” (сура 2,
124). Разлог је вероватно био тај што је међу Мухамедовим
присталицама било припадника који су заступали јеврејску
традицију,измешану с „многобожачком религиозношћу и
оријентално-хришћанским химнама”, која је у Арабији била
заступљена у форми ханифејског песништва.12 Зато и Куран
10 Коркут, Б. (2001) Куран, с преводом, Сарајево, стр. 328. Куранску су
ру 21, 70 упроредити са изворима: Speyer, H. (1988) Die biblischen
Erzählungen im Qoran, ed. G. Olams, Hildesheim, AG, р. 377.
11 Куранску суру 43 (26-28) упоредити са: Kautzsch, E. Die Apokryphen
und Pseudoepigraphen des Altes Testataments, Band II, (1962), Hildesheim,
рр. 61-62.
12 Nagel, T. (2008) Der Weg zum geschitlichen Mohammed, in: Religionsunte
richt an höheren Schulen, р. 127; Uri, R. Hanifiyya and Kaba, in: Jerusalem
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често говори о „религији Аврамовој”, где се отац Аврам че
сто наводи као „ханиф” – заступник чисте и праве вере у
једног и јединога Бога.13
Што се садржаја тиче, Куран у великој мери преузима тема
тику старозаветне библијске историје, али и јудејске апока
липтичке књижевности и митологије, тако да се може кон
статовати широка заједничка основа између исламске Свете
књиге Курана и цивилизацијског културног наслеђа семит
ских народа.14 Посебно библијске поучне приче и пророчке
књиге чине значајан део наративне поетике куранских сура,
с тенденцијом да су ти садржаји интерполацијом саопштени
у функцији приказивања нове истине и исправљања заблу
да ранијих веровесника, чија је мисија коначно исказана у
Курану. Поред јудео-хришћанске синкретички преобличне
егзегезе, Куран садржи исламску есхатологију и апокалип
су, којим је одговорио на ондашње и савремене друштвене
потребе, једном заувек озакоњени Алаховом вољом. Рас
кидајући с паганском прошлошћу, Мухамед је у раним ме
канским сурама, кроз поезију, уобличио свест Арабљана да
се бескрајна благост може очекивати само за послушне и
побожне вернике, која је предочена есхталошким описима
рајских вртова у којима ће бити изобиље свега онога о чему
је житељ безводне и пустињске Арабије само сањао. Тема
долазећег и наступајућег Судњег дана, у Курану се повезу
је с вером у Бога, коме ће претходити разни апокалиптич
ни догађаји, указујући на крај и свршетак света. Међутим,
одлучујућа је фундаментална разлика између библијских
поучних и пророчких текстова које имају месијански и хри
столошки карактер, и ванбиблијских традиција и личности
Studies in Arabic and Islam 13 (1990), p. 85.
13 Религија Аврамова (види суре: 2, 130, 135; 4, 125), према Курану, једина
је права монотеистичка религија, која је још у поретку стварања света
и човека спојена с исламом. Зато се и отац Аврам наводи као прототип
„правог верника”, који је био први муслиман (сура 2, 128) и као такав, од
Алаха предодређен да буде верницима узор у вери. Куран каже: „Учини
ћу да ти будеш људима узор у вјери!” (сура 2, 124).
14 У Курану се, поред Мухамеда, помиње 26 пророка, од којих су четири
арабљанска, осамнаест старозаветних, три новозаветна, док се о дво
јици говори атрибутивно, без хронолошког реда. Насловно се, такође,
помињу тзв. „Божије књиге”: Теврат „Тора”, Зебур „псалтир”, Инџил
„Јеванђеље”. У изворима и учењима ислама, који су јудео-хришћанске
провенијенције, посебно место заузима учење о анђелима који су чувари
Мајке књиге, од којих су Алаху најближи (мукарабун): Џибрил, Микаил,
Азраил и Исрафил, док се пали анђео Иблис јавља и као шејтан – сатана.
Особито су у исламу есхатолошке представе о Судњем дану и апокалип
си допуњени паганским, јудео-хришћанским и митолошко-дуалистич
ким учењима гностичког типа, који су вековима настајали као продук
ти разних хетеродоксних учења широм Блиског истока; Танасковић, Д.
нав. дело, стр. 60-89.
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које је Куран, у појединим контурама, интерполацијом кон
ципирао. Дакле, сви пророци и посланици не преносе само
идентичну и исту објаву, него и лично преживљавају суд
бину која се, у мањој или већој мери, огледа и у личности
Мухамеда и његовог времена. Зато се може говорити о из
весном куранском „типизирању”, или „шематизирању” ва
жнијих библијских, али и ванбиблијских личности и дога
ђаја.15 Нарочито се у сурама 19 (меканска) и 3 (мединска),
излаже суштинско размимоилажење с „људима или народи
ма Књиге” о личности Исуса Христа, експлицитно тврдећи
„да је то права истина о њему” (сура 19, 34), што потврђује
наводно „тачно” куранско разумевање и тумачење Светог
писма. Сви они који другачије, или погрешно тумаче лич
ност Исуса Христа, морају искусити куранску есхатолошку
казну најављену Судњим даном. Супротно канонским јеван
ђељима, Куран у 3. сури, извештава о догађајима Маријиног
рођења и детињства, које у великој мери подсећају на Јако
вљево протојеванђеље. Тако се у гл. 4-10, поменутог апо
крифа, описује Маријин боравак у Јерусалимском храму, у
коме је одрасла као монахиња, под строгим старатељством
првосвештеника Захарије, која је из руку анђела, на чудесан
начин, добијала храну. Када је напунила дванаест година,
свештенички савет је коцком жребао и изабрао за кога ће
Марија бити верена, а чији је мотив Куран у великој мери
даље развијао. Тако се у сури 3, 44 наговештава: „То су не
познате вести које ти објављујемо. Ти ниси био међу њима
кад су пера своја од трске побацали да би видели ко ће се
од њих о Мерјеми бринути, и ти ниси међу њима био кад
су се препирали.” Ова куранска доктрина о Маријином за
ручењу, садржи гностичко-апокрифну концепцију „скриве
не приповести”, која у Курану (сура 19, 17) велича објаву о
рођењу Исуса, сина Маријиног, јер: „...Ми смо к њој мелека
Џибрила послали и он јој се приказао у лику савршено ство
реног мушкарца”, док се у сури 3, 45 каже: „..Алах ти јавља
радосну вест, од Њега Реч: име ће му бити Месих, Иса, син
Мерјемин...” Према апокрифном Јаковљевом протојеванђе
љу (11, 38), анђео је објавио Марији вест о рођењу детета и
„она је од њега (не од Бога) примила речи.”16 С обзиром да
Куран наглашава узвишено рођење Исусово, као дечака чи
стога, у апокрифима се истиче теоцентрични правац: Исус
Христос је Реч само уколико је он створен кроз Творчеву
Реч у Маријиној утроби, али није преегзистентни Логос. То
15 Prenner, K. (2001) Die Stimme Allahs, Religion und Kultur des Islams, Graz:
Verl. Styria, рр. 44-46. Упоредити суру 11, 120. Paret, R. нав. дело, стр. 95.
16 Hennecke, E. Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung,
Bd. 1. Evengelien 5. Aufl., ed. Schneemelcher, W. (1987) Tübingen: Mohr,
рр. 338-347.
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нам указује назив за Исуса као сина Маријиног у коме се, за
право, негира и оспорава његова једносуштност са Оцем.17
Након Маријиног повратка у свој народ, Куран, извештава у
сури 19, 22-26 да је она, опазивши своју трудноћу под дрве
том палме, слично као у псеудо Матејевом јеванђељу (гл.
20), на захтев анђела, дрво савило своје гране, окрепивши
је датулама. На приговоре њених сународника (сура 19, 28)
„учинила си нешто нечувено”, указују и приговори Јевреја
против Марије (уп. суру 4, 156), уз изношења тешких кле
вета и сумњи. Међутим, догађа се чудо, дете Исус узима
своју мајку у заштиту, сведочећи о себи, и започиње своју
проповед следећим речима: „Ја сам Алахов роб”, што, по
исламским коментаторима, значи да Исус није Син Божији,
нити један од лица Свете Тројице.18 О чудима дечака Ису
са који ће „говорити људима још у колевци” (сура 3, 46; 5,
110), сличне мотиве налазимо у апокрифном Томином јеван
ђељу: „Свака реч коју је он изговорио...била је једно дело
и постало је чудо.” (5, 2)19 Апокрифи, такође, извештавају
да је Исус Христос, још као дете, слепе и болесне лечио,
мртве васкрсавао, и да је из земље формирао врапце који
су на реч његову оживели и одлетели. Томино апокрифно
јеванђеље указује на интенцију да је Исус силом своје речи
из ништавила призвао бића у постојање и да је чинио чуда
силом Речи Божије, при чему је ово становиште у Курану
кориговано: Исус је чинио чуда само вољом Божијом! Овде
се наглашава да су „Дух” и „Реч” Божија изједначени са си
лом Божијом које делују у Исусу као пророку и посланику,
али само уколико је Исус Реч и Дух Божији (уп. са 4, 171). О
природи и личности Исуса Христа, Куран наглашава да је он
само пророк и посланик, коме је придодато Синовство Бо
жије а које се, по исламским егзегетама, схвата у биолошко17 Курански изрази ,,Дух од Њега” и ,,Реч од Њега”, по исламским егзеге
тама, односи се на то да је кроз творчеву ,,Реч’’ формиран живот Исусов
као посланика Божијег, а да је ,,Дух” узрочник зачећа. Из тога је резул
тирало, касније, сасвим погрешно исламско схватање Тријадологије као
тритеизма (Алах, Исус, Марија) која је исламска егзегеза применила и
на хришћанско учење о једносуштности Тројединога Бога. Уместо да
Тројичност о једносуштном Богу схвати као Три личности а једног Бо
га по суштини, исламска егзегеза је Тројединог Бога схватила као Три
одвојене личности, или три посебна божанства, аналогно људској био
лошкој шеми: Отац, син и мајка и на тај начин дошла до следеће тритеи
стичке формуле Алах Исус (Реч) Дух (Марија); Schedl, C. нав. дело, стр.
473-475; Buschke, М. (2001) Jesus-Stein des Anstosses, Wien: Böhlau, pp.
137-138; Schumann, O. Der Christus der Musalime, (1975) Gütersloh, р. 31.
18 Можда је узрок Мухамедовом схватању Исуса као слуге Божијег, по
грешно преузимање појмова из Светог Писма, не схватајући при том
типолошки смисао појма „слуга Господњи”; Prenner, K. Muhamad und
Musa, eds. Khoury, A. T. and Hagemann, L. (1986), Altenberg, pp. 27-29.
19 Schneem
 elcher, W. нав. дело, стр. 353-359.
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политеистичком смислу речи. У прилог томе, навешћемо
куранске ајете који Исуса Христа називају „сином Мари
јиним”, који је: „...Алахов посланик, и Реч Његова коју је
Мерјеми доставио, и Дух од Њега...и не говорите. Тројица
су! Престаните, боље вам је! Алах је само један Бог – хва
љен нека је Он! – зар Он да има дете?!...” (сура 4, 171)20 Ови
евидентни курански искази наглашавају Христову човечан
ску природу, у тритеистичком смислу речи, за коју се тврди,
да није од вечности, него, да је створена: „Исаов случај је у
Алаха исти као и случај Адемов: од земље га је створио, а
затим рекао: Буди! и он би” (сура 3, 59), чиме се наговешта
ва да је, његова природа, настала у датом временском, или
историјском тренутку, јер је као и Адам „створен” од земље.
Појмови „Дух и Реч Божија” (arap. amr, aram. memra) у Ку
рану означавају „силу Божију”, коју сура 16, 2 и 40 дефини
ше као:,,..Алахову вољу... Ако нешто хоћемо, Ми само за то
рекнемо: Буди! – и оно буде.”
У вези с тим је и полемика која се односи на питање Ису
сове крсне смрти усмерене против арабљанских хришћана.
Куран приговара Јеврејима, докетско-гностичку интерпре
тацију, тврдећи да постоји разлика између земаљске приро
де Христове и духа Месијиног: „...Ми смо убили Месиха,
Иса, сина Мерјемина, Алахова посланика...А нису га ни
убили ни распели, већ им се причинило. Они који су се о
њему у мишљењу разилазили, они су сами о томе у сумњи
били; о томе нису ништа поуздано знали, само су нагађали;
а сигурно је да га нису убили, већ га је Алах уздигао Себи.
А Алах је силан и мудар.” (сура 4, 157-158) Јевреји тврде да
су распели и убили земаљску природу Христову, али не и
дух Месијин, јер га је Бог у моменту крсне смрти уздигао ка
себи, који је према куранском контексту, незамислив јер је
Бог једног другог двојника својим непријатељима изручио.
Гностичко јеванђеље из Наг Хамадија, Исусову крсну смрт
20 Куран критикује хришћанско учење о Господу Христу као Сину Божи
јем, сматрајући га хетеродоксним хришћанским исказом и тритеистич
ком представом које су кружиле на Арабљанском полуострву (суре 5,
73, 4, 171), наглашавајући при том монофизитску христологију „Бог је
Месија син Маријин” (сура 5, 72), док Богородицу сматрају за једну од
три божанства (Бог, Исус и Марија). Таква учења присутна су у апо
крифним јеванђељима о Исусовом детињству, као што су Арапско јеван
ђеље у коме се велича и наглашава Маријина божанска природа. Овде је
приметан и утицај сиријске школе, семитског истока јудео-хришћанског
порекла, која је наглашавала апокрифне мотиве изнесене у Јаковљевом
протојеванђељу, по коме је Марија, боравећи у „источном месту” јеру
салимског храма, храну директно примала из руку анђела а не обичних
и смртних људи; Schedl, C. нав. дело, стр. 192; Hagemman, L. and Pul
sfort, E. (1992) Maria, die Mutter Jesu, im Bibel und Koran, Würzburg, pp.
91-93.
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описује као привидан догађај, који се у стварности није ни
догодио, јер: „..био је то неко други који је попио жуч и сир
ће; нисам то био ја. Ударали су ме штапом, био је то други,
Симон, који је носио крст на плећима... а ја сам се радовао
на висини...због њихове грешке...ја сам се смејао њиховом
незнању.”21 Дакле, апокрифне верзије о распећу Христовог
двојника на крсту биле су познате широм Блиског истока,
на шта нас упућује и догађај тумачења Исусовог Вазнесења
који је за куранску егзегезу несхватљив, јер Бог не би до
зволио да његов посланик буде изручен у руке непријатеља.
Куран нас извештава да је Исусова крсна смрт (уп. суре 19,
33; 5, 117) противречна и да ће она тек на крају света и вре
мена бити разјашњена. Могуће је претпоставити да је Куран
своју христологију усклађивао са семитском хришћанском
традицијом, тако да нису наглашени само негативни при
говори против погрешних интерпретатора Писма тј. „људи
или народа Књиге”, што је имало за последицу и „друга
чије” гледиште; Мојсије је добио Тору, као и Исус Јеван
ђеље, које је Мојсијева Тора потврдила. Тај низ сукцесив
них објава, по Курану, прекинут је од стране тринитарних
семитских хришћана. Стога је и Мухамедов задатак био да
потврди, не само претече, него и надолазеће пророке, по
сле њега, како би на тај начин сачувао континуитет најављи
ваних догађаја који су изложени у исламској објави. У том
контексту, могу се разумети и куранске речи из суре 61, 6:
„А кад Иса, син Мерјемин, рече; о синови Исраилови, ја сам
вам Алахов посланик да вам потврдим пре мене објављен
Теврат и да вам донесем радосну вест о посланику чије је
име Ахмед, који ће после мене доћи и кад им је он донео
јасне доказе, они рекоше; Ово је права враџбина!” Ови раз
личити јудео-хришћански мотиви актуелизују ванбиблијску
традицију која овде пресудно најављује повратак Месије и
изасланство обећаног Духа Утешитеља, али не како је он
најављен у аутентичном и канонском Јовановом јеванђељу у
коме стоји: „А Утјешитељ Дух Свети, кога ће Отац послати
у име моје, Он ће вас научити свему, и подсјетиће вас на све
што Вам рекох.” (14, 26).22

21 Pejgels, E. (1981) Gnostička jevanđelja, Beograd: Rad, str. 109.
22 Свети Архијерејски Синод СПЦ, Свето писмо Новога завета, (1990)
Београд, стр. 214. Хришћанско учење и веровање о доласку обећаног
Духа Утешитеља, сунитска егзегеза је апсолутно погрешно повезала са
Ахмедом (Mухамедом), а шиитска с последњим имамом који ће бити
Васкрситељ. Сунити и Шиити се позивају на хадисе, у којима се твр
ди да ће: „Мухамед бити последњи имам парусије”;. Симић, С. (2010)
Библијски и апокрифни текстови у Курану, Београд: Висока школа-Ака
демија Српске Православе Цркве за уметност и конзервацију, стр. 253254.
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Исламско веровање у долазак обећаног Махдија, што зна
чи „исправно вођени”, привремени спасилац човечанства у
Курану се не спомиње, а његова улога је знатно суптилни
ја и развијенија код шиитских муслимана.23 Његов долазак
везује се пред наступајући Судњи дан и са појавом Деџа
ла (исламског Антихриста), коме ће следовати лицемери у
вери, а његова четрдесетогодишња владавина биће погуб
на. С неба ће сићи Исус у Свету земљу, погубиће Деџала и
помолити се Богу у Јерусалиму, па ће настати нови свеоп
шти четрдесетогодишњи мир, када ће привремено завлада
ти ислам. Најава Судњег дана у исламској апокалиптици и
есхатологији, у чијим се појединим елементима препознаје
јудео-арапско и семитско митолошко наслеђе, биће најавље
но страшним изазовом два азијатска народа Јаџуџ и Маџуџ,
гробови ће се отворити на други звук трубе, људи ће преми
нути, а на трећи звук трубе пашће потопна киша и настаће
нови свет и земља, а људи ће оживети. Анђели ће дати сва
ком човеку књигу добрих дела у десну руку, књигу рђавих
дела грешници ће држати у левој руци. Мерење човекових
дела на Теразијама биће под надзором два анђела, Џибрила
и Микаила. После одмеравања на тасу, сви суђеници прела
зе преко „Сират ћуприје”, грешници ће падати у раље па
кла, а праведници ће га прећи без тешкоћа. Овде је присутан
елеменат чистилишта, вероватно преуз ет из маздеизма, који
говори о преласку праведних душа преко моста „синваит“,
над којима заседају тројица судија: Митра, Рашну и Рази
ста. Праведници и свеци, с лакоћом прелазе мост „танак као
23 Има мишљења да код дуодецималних Шиита, вера у обећаног Махдија
односи се, заправо, на јеванђељски „обећаног Духа Утешитеља”, који
се помиње у Јовановом јеванђељу (14, 26-27), на основу којег су Шиити
развили погрешно учење о „имаму оживљења” који ће на крају света
доћи као потпун и савршен човек и открити смисао свих пророштва.
Код неких шиитских група, поштовање ка Алију води ка дивнизацији
(гулат), што је код неких морало бити оцењено као грех политеизма и
излажење из ислама. Против застрањивача су званични верски аутори
тети обзнањивали фетве. Неке шиитске групације имају езотеријску
доктрину као што су „алевити” који верују у манифестацију Бога кроз
Алија и друге имаме чији се творац Ибн Нусајрија, средином IX века,
прогласио „капијом” (баб) – објављивачем десетог имама Алија ал Ха
дија. Нусајризам се проширио у Сирији, Либану и југоисточној Турској.
Интересантно је да њихов верски календар садржи сунитске, шиитске
и хришћанске празнике, међу којима Божић и Васкрс и да, поред хри
шћанских имена, практикују богослужења по кућама уз коришћење та
мјана, свећа и освећеног вина. Као спој између шиизма и суфизма може
се навести секта „кизилбаша”, састављена од Туркмена и Курда, који су
слични „бекташијама” а мешају турска преисламска веровања суфизам
и хуруфизам. Поред Турске, присутни су и на Балкану, особито у Ал
банији; Танасковић, Д. нав. дело, стр. 184-191; Korben, H. (2000) Islam
u Iranu, duhovni i filozofski obziri, knj. 4, Sarajevo, str. 441-479; Korben,
H. (2002) Šiizam i proročka filozofija, Beograd: Iranski kulturni centar,
str. 52-54.
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длака, а оштар као сабља”, док ће грешници пасти у паклени
понор и ту вечно остати.24
Ови апокалиптички догађаји, који претходе Судњем дану,
најављују „час” или „дан васкрсења” (ал-кијама), јер ће на
кон космичких катастрофа, свет бити уништен, наступиће
„ново или друго стварање” за које Куран каже: „Па зар смо
приликом првог стварања малаксали? Не, али они у понов
но стварање сумњају” (сура 50, 15), док о другом стварању
ни из чега сура 27, 64 каже: „Онај који све из ничега ствара,
који ће затим то поново учинити, и који вам опскрбу с неба
и из земље даје. Зар поред Алаха постоји други бог? Реци:
Докажите, ако истину говорите!” (уп. са 30, 27).25
Сви ови описани христолошки фрагменти у Курану имају за
циљ да покажу да су настали по узору на семитску сиријскопалестинску традицију и апокрифну књижевност која је, у
великој мери, била заступљена у разним гностичким и је
ретичким хришћанским учењима на Блиском истоку. Разни
јудео-хришћански мотиви актуелизују и ванбиблијске пред
ставе које су, кроз куранске пророке и посланике, на нов на
чин интерпретирани и најављују скоро очекивани долазак
обећаног Месије. Поткрепљење ових тврдњи нашли смо у
наративним деловима Курана, који у значајним сегменти
ма описује неке старозаветне и новозаветне догађаје, који
су кроз митопоетски начин инерпретирани особинама Ми
драша који су и допринели анахроном навођењу разних би
блијских личности попут: Аврама, Давида, о чудима дечака
Исуса, о Маријином заручењу, о Христовој природи (сура,
3 и 19) и тако даље. Куранска интерпретација меканских и
24 У Курану се „Сират ћуприја”, на више места, јавља као прави спасоно
сни пут, док се представа моста, као тренутног чистилишта, јавља и у
маздеизму, а била је позната и Јеврејима; Khoury, A. T. (1988) Der Islamsein Lebensordnung-sein Anspruch, Freiburg: Herder, str. 117-123; Simić, S.
(2011) Stvaranje i vaskrsenje u Kuranu, Religija i tolerancija, br. 15, Novi
Sad: Časopis Centra za empirijskо istraživanje religije, str. 58-59.
25 В. Белц и Ј. Гнилка мишљења су да куранска апокалиптичка есхатоло
гија има свој корен у јеврејским и хришћанским изворима, јер говоре о
временском суду као „дану” – „Смаку света”, што је вероватно настало
по узору на старозаветни појам „дан Господњи”. Појам „дан Господњи”
код старозаветних пророка Јоила (2, 1-2) и Амоса (8, 2) најављује се
као дан одмазде. Међутим, они су значајни због пророчанстава о „дану
Јахвеовом”, о суду над другим народима, о пророчанству о обнови Јеру
салима (Јл 3, 3-21), и о месијанском пророчанству о изливању Светога
Духа на свако тело (Јл 2, 28-32). За пророка Амоса тврди се да је био
међу првим пророцима чији је говор писмено забележен. Значајан је
због пророчанства о Цркви Христовој; Belz, V. (1982) Mitologija Kurana,
Zagreb, str. 154; Gnilka, J. (2007) Biblija u Kuranu, što ih povezuje, što ih
razdvaja, Zagreb, str. 99-106; Томић, И. (2006) Старозаветни пророци,
Универзитет у Источном Сарајеву: Православни Богословски факултет
„Свети Василије Острошки” Фоча, стр. 193-198.
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мединских сура образложена су на хетеродоксан начин уз
примесе апокрифних извора: о јављању анђела Марији, о
Светој Тројици, о распећу и страдању Христовом, о пару
сији и друго. Уз примесу извесног броја јудео-гностичкодокетских форми и тумачења апокрифних новозаветних
текстова Мухамед је, као и рана исламска егзегеза, отворила
простор и за приказивање ових догађаја као привидних и
синкретистички нестварних што се огледа у намери да се
Богочовек Господ Исус Христос, Алфа и Омега библијске
антропологије, прикаже пре свега и само као „Син Чове
чији” (монофизитска формула), а да се Богородица пре
зентује као Христородица (Несторијева јерес) као и да се
надумна тајна о Светој Тројици симболички протумачи као
тритеизам. Сви ови христолошки фрагменти у Курану, не
промостиви су за хришћанство, указују нам на Мухамедо
ву тенденцију да Арабљанима себе представи као примао
ца последњег „откровења”, на арапском језику, а Куран као
Алахово савршено језичко дело у „које нема сумње.”
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As scripts for Muhammad’s religious notions of Judaism and
Christianity, we can use relevant Christological teachings of the JudeoChristian Arabs whose segments of religious and cultural syncretism
we find textually conceived in the Quran. Islamic exegesis describes
a number of biblical events and personalities in the spirit of Semitic
and Syrian-Palestinian teachings, with all of their heterodox beliefs,
which have continued to live in the Islam. Presence of the apocryphal
and non-biblical texts in the Quran, points to an explicit deviation from
the canonical teachings presented in the Four Gospels, and from the
apostolic-patristic heritage that the Church has preserved in the Sacred
Tradition.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ И
ПРИПОВЕДАЧКЕ ТЕХНИКЕ У
РЕКЛАМИ ЗА
МЕКИНТОШ 1984
Сажетак: У раду се представља интертекстуална структура
наратива рекламе, која се уз појаву Мекинтоша сматра култур
ним феноменом и естетском одредницом двадесетог века која и
данас управља савременом културом. Еплова реклама за Мекин
тош „1984”, у режији Ридлија Скота (Ridley Scott), подстакнута
ригидним дискурсом тржишта персоналних рачунара тог време
на, реферира на Орвелову класичну фикцију под истим називом.
Поред вербалне интертекстуалности, у реклами су заступљене
и визуелне референце које ће такође бити обухваћене овим радом.
Приповедачка техника овог једноминутног видео спота активира
парадигме просторне кохерентности и субверзије које су повеза
не са утопијским и дистопијским конструкцијама, чиме успешно
управља простором и тренутком појаве Мекинтоша на тржи
шту. Систем јединствености који се у потпуности оријентисао
на производњу по мери потрошача да би стекао профит, подра
зумева креирање комерцијалног простора у коме се друштвени
однос између индивидуалног и перципираног успоставља путем
употребе и потрошње електронских производа и услуга. Овај нови
вид комфора себе открива као облик робног фетишизма, што би,
као референца на Маркса, био још један ниво вербалне интертек
стуалности. Из колекције технолошких делова и сировина, Мекин
тош се мења у „фантастичну форму” где физичка својства изра
жавају друштвено понашање. На овај начин, роба изражава не
што друго осим суме њених сировина или радне снаге потребне за
израду. Овим иновативним маркетиншким приступом кроз идеју
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ослобођења, информатички дискурс се трансформише. Свет мно
гобројних и разноврсних информација супротставља се тотали
тарним режимима – искуства потрошача и снага информације
биће оно што влада светом. Представљањем овако иновативне
маркетиншке стратегије са акцентом на приповедачке прак
се успоставља се нова парадигма комодификације кроз концепт
индивидуалности и побуне против тоталитарног режима.
Кључне речи: Мекинтош рачунар, Интертекстуалност, Нара
тив, Приповедачке праксе, Маркетинг, Епл, ИБМ

Увод
Овај рад представља анализу интертекстуалне структуре на
ратива рекламе за Мекинтош коју је Манович (Lev Mano
vich), у једном од својих текстова, назвао културним фено
меном и естетском одредницом двадесетог века која и данас
управља савременом културом, док бих сама ову рекламу
назвала њу ејџ (new age) месијанском. Монохроматски при
каз колона беживотних мушкараца који се крећу скученим
тунелима, праћени резонантним звуцима и гласом човека са
екрана, није нешто што се до тада практиковало у маркет
иншким рекламама за технолошке производе.
На самом почетку подсетићу на значење речи интертексту
алност. Кристева (Julia Kristeva), текст је дефинисала као
„транслингвистички апарат који редистрибуира језички ред
тако да успоставља релације између речи у комуникацији
[…] Однос текста и интертекстуалности су нешто активно,
стваралачко […] Интертекстуална функција коју у „матери
јализованом” облику можемо да читамо на разним структур
ним нивоима сваког текста, даје тексту његове историјске и
социјалне координате”. Јуван (Marko Juvan) објашњава да
интертекстуалност омогућава „фиксацију граница међу тек
стовима, а тиме и рефлексију разлике између свога власти
тога и другог, прошлог и садашњег изражавања.” У складу
са тим у фокусу овог рада, у односу на претходне анализе,
биће просторно-временски елементи рекламе.

Компјутерски свет 1984. године
Еплова реклама за Мекинтош „1984”, у режији Ридлија Ско
та (Ridley Scott), представља прекретницу у поим
 ању пер
соналних рачунара и њихове дотадашње улоге у друштву.
Пре тога персонални рачунари нису представљали средство
личног оснаживања и самодостигнућа. Подстакнута ригид
ним дискурсом конкуренције, ова реклама комуницира кроз
уметнички аранжман слика који има своју унутрашњу ло
гику. Представљала је наратив отпора на тржишту персо
налних рачунара тог времена. У складу са тим, значајно је
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подсетити се и друштвено политичког тренутка у коме је
реклама настала. Година 1984. била је изборна година у Сје
дињеним Америчким Државама, Роналд Реган (Ronald Rea
gan) однео је убедљиву победу над својим противкандидати
ма, чиме започиње свој други председнички мандат. У сво
јој политичкој агенди, Реган не само да је подржавао развој
високе технологије у облику стратешког система одбране,
већ је форсирао свој анти-велики програм владе. Имајући у
виду да је реклама за Мекинтош приказана широј јавности
у јануару 1984. године , што је такође и период предизборне
кампање, увиђа се још једна алузија у теми рекламе.
На културном фронту 1984. године, објављен је роман науч
не фантастике Неуроманцер (Neuromancer) Вилијама Гиб
сона (William Gibson) у коме се устоличује термин сајбер
простора (cyberspace) у области умрежених електронских
комуникација, што је значајно допринело растућој сајбер
култури из осамдесетих и деведестих година. Филм Тер
минатор такође је реализован 1984. године, у коме је свету
представљен прототип киборга као савршеног зла, нељуд
ског облика живота креираног доласком свести у рачунарске
мреже. Значајна студија Шери Туркл (Sherry Turkle) Друго
сопство (The Second Self) говори о младим програмерима,
објављена је такође 1984. године. Туркл у својој студији
представља идеју да људи улажу духовност у своје послова
ње са рачунарима, па чак и дају заслуге самим рачунарима
као независној интелигенцији.
Сара Стеин (Sarah Stein) у свом тексту истиче још један до
гађај из 1984. године. У медијском окружењу, дошло је до
промене стратегије оглашавања која је означила покушај
удружења америчких рекламних агенција да поново укљу
че гледаоце у своје маркетиншке праксе. Удружење покреће
штампану кампању са слоганом „Оглашавање. Друга реч за
слободу избора”. Овај слоган намеће питање: „Да ли огла
шавање представља одраз друштва или је друштво одраз
оглашавања?” Употреба фразе „слобода избора” одјекнула
је краткорочном маркетиншком стратегијом која је за циљ
ну групу имала независне жене као потрошаче. Удружење
америчких рекламних агенција, поставило је сцену за не
разумљиве и двосмислене, често забавне, рекламне нара
тиве који су обузели робну културу до деведесетих година.
Рекламна кампања из 1984. године одбацила је симболичку
размену еквивалентности између гледаоца и идеалне робе
укључивањем критике оглашавања у огласе, користећи очи
гледне елементе у комерцијалним наративима да „препо
знају” софистицираност гледаоца и рефлексивно осмишља
вање конвенција које информишу рутинско читање огласа.
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Тржишно истраживање удружења утврдило је да је ова
нова реклама веома ефикасна у хватању и држању пажње
публике, што захтева од гледаоца дешифровање нејасне
симболичке нарације а понекад чак и о ком производу је реч.

Анализа рекламе
Еплова реклама за Мекинтош пуштена је у јавност само
једном за време паузе на утакмици националне фудбалске
лиге у Америци, што јасно говори о њеном утицају и ино
вативности маркетиншких пракси Епла. Ова чињеница на
меће питање зашто би се оваква реклама приказивала на
утакмици, када садржајно нису повезане? Мочник, у својој
књизи „Три теорије”, издваја предмет вере које интерпре
татор приликом интерпретације исказа допушта као могу
ће и интерпелира у идеологију којој исказ припада.” Овим
се осветљава начин на који Еплова реклама и Орвелов ро
ман разоткривају рад подсвесног, истовремено га обликују,
обећањем ослобођења и самоеманципације. Ту се наратив
о несвеном и подсвесном разоткрива сасвим јасно, у жан
ру маркетиншког оглашавања чије је неписано правило да
се о несвесном не прича већ се на њега утиче. Оно што је,
такође, битно јесте да постоје две сасвим различите циљне
групе ове рекламе. Прва је она која о Орвелу не зна ништа
и за које ова реклама функционише на традиционалан на
чин, будећи фантазије несвесног, а другој припадају они ко
јој је Орвелов роман познат, и који су у стању да читају све
интертекстуалне референце рекламе, чиме Еплов производ
постаје софистицирани и престижни бренд, питање естет
ског и духовног статуса као и питање културног елитизма.
За обе ове групе постоје очигледности у реклами које по
зивају, интерпелирају субјекта. Реферишући на већ помену
ту Орвелову класичну фикцију под истим називом “1984“,
приповедачка пракса овог једноминутног видео спота акти
вира прадигме просторне кохерентности и субверзије које
су повезане са утопијским и дистопијским конструкцијама
друштва, чиме се успешно управља простором и тренутком
појаве Мекинтоша на тржишту. Ефективност „1984” може
се разумети само ако су претходно познати дискурзивни
обрасци који се тиме активирају. Текстуални ангажман ре
кламе ставља „1984”, Орвелов дистопијски роман, у оквир
специфичне наративне традиције која поставља одређена
очекивања. Управо ова очекивања на крају помажу у одре
ђивању како ће гледалац декодирати Еплову поруку везану
за појаву Мекинтоша.
Ипак, ако се изместимо из преформативности визуел
них догађаја утакмице и рекламе, раван на којој се ова два
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догађаја подударају, свакако је спектакл. У прилог томе
казује и Деборова (Guy Debord) констатација да спектакл
није колекција слика, већ да су то друштвени односи посре
довани сликама. То је тренутак у коме се друштво уједињу
је, где пажња и свест конвергира, постајући тиме изолова
но са одређеним разлогом и циљем. Са оваквом поставком
ствари, лако се долази до закључка да је управо спектакл
био средство интерпелације у Еплову идеологију. Велики
број људи, окупљен на једном месту, са емотивним набојем
које једна утакмица носи, са жељом за борбу и вером у побе
ду, је оно што је Еплу било потребно да се успостави оваква
врста дискурзивне размене. Алтисеров концепт идеолошке
интерпелације, конститутивни је елемент у формирању како
субјективности тако и друштва у целини. Интерпелација је
та која људским субјектима даје њихову суштину, односно
капацитет да делују унутар друштва.
Идеали које данас повезујемо са персоналним рачунарима
нису резултат технолошког детерминизма, већ су последи
ца надметања међу групама различитих визија о томе шта
рачунари могу и треба да чине. У складу са тим, нека од
питања која се намећу овој теми су свакако и како се потро
шачки производ афирмише и оснажује кроз поруку побуне
и отпора конвенцији? Какву политичку визију подразуме
ва обећање дато у овој реклами? Реклама „1984” иронијом
промовисања индивидуалног ослобађања путем куповине
предмета масовне производње, успоставила је оквир којим
је међу корисницима креиран осећај за Мекинтош, додајући
му ауру побуне и оснаживања. Епл је представио рачунар
као алат за лично оснаживање и ослобађање. Систем једин
ствености који се у потпуности оријентише на производњу
по мери потрошача ради стицања профита, подразумева
креирање комерцијалног простора у коме се друштвени од
нос између индивидуалног и перципираног успоставља пу
тем употребе и потрошње електронских производа и услу
га. Овај нови вид комфора себе открива као облик робног
фетишизма, препознаје се као референца на Маркса (Karl
Marx), још један је ниво вербалне интертекстуалности. Како
Маркс објашњава у Капиталу, роба може привући функци
је изван представљања употребе, рада и размене вредности.
Из колекције технолошких делова и сировина, Мекинтош се
мења у фантастичну форму где физичка својства изражавају
друштвено понашање. На овај начин, роба изражава нешто
друго осим суме њених сировина или радне снаге потребне
за израду. Уместо тога, роба садржи вредност која је изнад
само физичких и представља друштвене односе, како Маркс
објашњава:
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„Тајанственост робног облика, састоји се просто у томе што
он људима друштвене карактере властитог рада одражава
као карактере који објективно припадају самим производи
ма рада, као друштвена својства која те ствари имају од при
роде, а отуда им и друштвени однос произвођача према це
локупном раду одражава као друштвен однос који изван њих
постоји међу предметима. Овим quid pro quo (замењивањем)
производи рада постају робе, чулно натчулне или друштве
не ствари. Тако се и светлосни утисак неке ствари на нерв
вида не показује као субјективан надражај самог нерва вида,
већ као објективан облик ствари изван ока.”
Пре појаве Мекинтоша популарност личних рачунара кре
тала се у оквирима које је поставио Ај-би-ем (IBM), чији је
циљ био повећање броја кадровских техничара. Стив Џобс
(Steve Jobs) је увођењем термина „демократизација техно
логије” обећао да ће искористити моћ компјутера за поје
динца, што је за то време био потпуно нови маркетиншки
приступ оријентисања према кориснику. Последица ове
идеје указује и на промену саме интеракције човека и ра
чунара, чиме се уз развој интернета, фокус маркетиншких
вештина усмерава на креирање садржаја, што приповедачку
технику дефинише као једну од најбитнијих маркетиншких
и менџерских алата модерног времена, претварајући причу
у инструмент контроле . Маркетинг садржаја је стварање
вредног, релевантног и упечатљивог садржаја од стране са
мог бренда/ компаније који се на доследан начин користи за
генерисање позитивног понашања од стране купца или пер
спективе бренда. Неконвенционална реторичка стратегија
„1984” била је нарочито прикладна за демаскирање идеоло
гије врло конвенционалног, увијеног конкурента кроз фор
мулацију контра-мита. У свом раду о историји персоналних
рачунара Фрајдман (Ted Friedman) упозорава да је америчка
јавност одавно била опрезна према компјутерима, сумњају
ћи да је информациона технологија сила стандардизације,
централизације и хијерархије.
За разлику од претходних рекламних кампања Епла, „1984”
представља мање корисне и апстрактне аргументе у служби
циљева продајних стратегија. Реклама почиње приказива
њем сцена марширања колоне мушкараца кроз тунеле који
су под надзором, док се у позадини чује наративни глас који
наговештава заслуге времена које долази као „доба прочи
шћења информација”. Комерцијално доследно и пажљиво
наглашавају се оквири уског простора као места чисте идео
логије како би се створио утисак скученог и затвореног про
стора. Звук који додатно доприноси сабласној атмосфери и
скреће пажњу слушалаца, састоји се од комбинације дубоког

355

ДАНИЦА ГЛОЂОВИЋ
упозоравајућег резонантног звука, звука марширајућих сто
пала и непрекидних електронских тонова. Учесници по
ворке су мушкарци обријаних глава, без изражајних лица,
обучени у исте комбинезоне, чиме подсећају на затворске
колоније, који дају снажан осећај на присилно понашање и
доминанто веровање. Кадровима доминирају монохромат
ске сиве и плаве нијансе. Плава боја у овом контексту упу
ћује на више значења. Поред тога што је то корпоративна
боја Ај-би-ема, такође ствара утисак пасивности и самоће,
немогућност за асертивно деловање. У својој књизи о моћи
боја у визуелним приповедачким праксама Белантони (Pa
ti Bellantoni) објашњава да плаво сиви тонови одају утисак
меланхолије и пасивности, као и да плава боја суштински
изражава беспомоћност. Штавише, овај тоталитаризам је
означен и просторно. Као и са прототипним дистопијским
текстовима, „1984” почиње изградњом изолованог места
идеолошке униформности и топографије, а потом се поја
вом протагонисткиње овај простор подрива и омета, што се
може означити као кључни тренутак промене парадигме.
Почетне секвенце рекламе, поред специфичног визуелног
приповедања садрже и визуелну интертекстуалност која ре
ферира на одређене секвенце Змијског јајета, Бергмановог
(Ingmar Bergman) филма у коме се приказује рађање фаши
зма. Почетне сцене у реклами, снимак марширања радника
реферира на филм Фрица Ланга (Fritz Lang) из 1927. године,
„Metropolis”. Филм приказује деструктивност капитализма
и беду радничке класе у молби за саосећање и једнакост.
Борбе моћи, питања сиромаштва, сукоба и страховања за
будућност. Футуристички свет Метрополиса зависи од на
предне технологије, у којој се крије тамна страна техноло
шког напретка у подземном граду. У бескрајним тунелима
испод којих се налази велики град, приказане су мрачне
сцене смрти механизованог индустријализма, где констант
ни притисак на већу зараду и продуктивност корпоративног
„Господара” доводи људе на ивицу уништења. Метрополис
почиње серијом снимака погнутих и експлоатисаних рад
ника који се крећу кружним тунелом, директно цитираним
у Мекинтош реклами, који их доводи до подземног града
и машина чије их одржавање убија. У истој реклами, сала
у којој се радници скупљају, где се налази приказ главе на
екрану архитектурално одражава главну зграду репресив
ног господара у Метрополису. Орвелов наратив пројектује
немогућност промене у тоталитарној држави 1984. Лангов
наратив допушта отпор и редистрибуцију контроле, што је
централна тема за индустријску агенду Мекинтош рекламе,
као и њеног наратива.
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Јединствене сцене марширања прекида појава протагонист
киње пуног колора, непознате жене атлетске грађе која тр
чи са чекићем у руци, након чега се приказује дестинација
марширајућих људи ка сали у којој се налази масиван екран
на коме се приказује крупни план мушке главе, средовечног
човека са наочарима, шупљим лицем и челичним погледом,
што је један од филмских стереотипа тиранина психопате.
Сала у коју поворка долази је, такође не толико пространа, у
њој се осећа ограничење због високих зидова и стубова који
ограничавају поглед гледаоца. У овим кадровима посебно се
уочава наслеђе филмског редитеља Ридлија Скота кроз ин
терпретацију дистопијских простора. Слаба позиција каме
ре и опструкција линије вида су алати који су карактеристич
ни за Скотову визуелну представу у Alien-у и Bladerunner-у.
На овај начин, Скотово искуство у превођењу дистопије на
екран уписује 1984 у типичне дистопијске филмске просто
ре изолације. Фигура са екрана интонира у надмоћном и
догматском стилу, анестезираној публици о ери прочишће
них информација и успостављању контроле над рачунари
ма. Оно што се издваја као интересантно је сам одсјај екра
на, који је у реклами плаве боје, што је са сигурношћу била
намера јер су ЦРТ (CRT) екрани тог времена имали жућкаст
одсјај. Овај визуелни детаљ такође упућује на корпоративне
боје Ај-би-ема коме је због брзог раста комапније дат нади
мак „big blue”, што представља асоцијацију да би човек са
екрана могао репрезентовати представника Ај-би-ема. Овај
сегмент рекламе идентичан је сегменту из Орвелове књи
ге 1984 где Голдштајн, измишљотина министарства истине,
аутоматски производи страх. Фигура атлетичарке обучене у
црвени шорц и белу мајицу, на којој се налази илустрација
Мекинтоша, утрчава у салу, уводећи хаос у дисциплинарни
систем, што изазива осећај непријатељства према било коме
ко покуша да је заустави. Ово је тренутак када се тон рекла
ме мења из упозоравајућег у хостилан, што уз њен изглед
и приказ у боји, уноси драматичан моменат у јединствену
монотонију околине.
Појава жене која показује храброст, снагу и одлучност, осо
бине које су углавном резервисане за мушкарце, подстиче
идентификацију неопходну за конституисање субјекта. То
је улога која резонира са још једним класичним америч
ким наративом, чија је инфилтрација евидентна и у рекла
ми „1984”. То је улога Дороти у филму „Чаробњак из Оза”,
што значајно доприноси трајној популарности огласа. Алу
зија на „Чаробњака из Оза” појављује се у неколико визу
елних кодова у реклами. Плавокоса жена која трчи обучена
у црвени шортс, у јаком је контрасту са замагљеним пла
вичастим тоновима осталих кадрова, представља паралелу
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са уласком Дороти у обојени Оз из монохроматских сцена
Канзаса. Глас који допире са екрана подсећа на бестелесну
главу „Чаробњака из Оза”. Чекић који разбија екран у Ме
кинтош реклами, одражава Тотоово откриће Френка Морга
на иза завесе, откривајући виртуелност чаробњака и његове
подвале. Када се цела фигура протагонисткиње прикаже у
крупном плану јасно се уочава да носи црвену обућу, а лого
Епла у дугиним бојама које осветљавају екран говоре нам да
више нисмо у Канзасу. Вилијам Лич (William Leach), у јед
ном од својих текстова, назива аутора „Чаробњака из Оза”,
Френка Баума (Frank Baum), једним од најранијих твораца
маштајућег живота потрошачког доба.
„Баум је био први значајан заступник естетског приказа ро
бе широке потрошње и жестоко је веровао у врлине потро
шње, као и врлине слободног времена, уздижући табуе о из
ражавању жеље.”
Жена у „1984” Мекинтош реклами, значајна је фигура за
разлику од приказа у каснијим технолошким рекламама.
Она представља моћно тело способно да изврши план са
великим ризиком, формулисан умом способним да одржи
своју аутономију, слику која је пружила херојску наратив
ну фигуру за идентификацију. Она једнако представља по
литичку фигуру, која је свесна репресивне моћи напредног
капитализма и спремна је да користи реакциону тактику.
Ригорозна обука њеног тела је знак протеста и недостатка
покорних, подређених тела роботизованих маса корисника
ДОС-а (DOS) . Епл је у то време задржао слику независног,
анти-корпоративног, индивидуалистичког америчког преду
зетништва, а фигура тркача одражава тај културални мит.
Она представља недодирљиво тело, које ремети простор,
одговарајуће средство за храбри и независни ум.
Ови кадрови указују и на разлику између корисника Ај-биемових и Еплових производа увођењем збуњујуће сложено
сти у доба информација, што ће се касније и устоличити кроз
познати Еплов слоган „Мисли другачије” (Think different).
„Постоји лоша технологија, централизована, ауторитар
на, која руши људски дух и контролише умове људи. Од
те лоше технологије можемо ослободити добру техноло
гију која ће бити независна и индивидуализована уз помоћ
Мекинтоша.”
Наративом отпора који се манифестује кроз лик атлети
чарке, Епл драстично мења и циљну групу којој су њихо
ви производи намењени. Оваква прерасподела карактера
циљне групе означава степен до ког је Епл схватио потре
бу да направи истраживање за своје производе изван свог
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традиционалног тржишта. У свом истраживању Линда Скот
(Linda Scott), описала је корисника Еплових производа као
меки фокус реклама за меку продају чиме су Еплови про
изводи били окарактерисани као производи дизајнирани за
креативне људе, чији су живот и рад били интегрисани и
нису били категоријски раздвојени као корисници Ај-биемових производа. Еплово истраживање представља по
тенцијалну базу са различитим порукама о томе коме су ти
рачунари намењени. У класичној традицији реторике, као и
у доброј рекламној пракси, очекује се да се етос формули
ше кроз предвиђање жеља публике. Комерцијална реторика
је, заправо, комуникација „ти и ја”. Порука се упућује циљ
ној групи чији је референтни узорак узет из демографских и
психолошких података, а потом свесно замишљена као кон
тролисан, поједностављен артефакт, апстрахован из хаоса
свакодневних сензација комерцијалног еквивалента лажних
читаоца.
Последње три сцене активности атлетичарке, односе се на
поремећај изолованости дистопијског простора рекламе.
Она се зауставља, замахује и баца чекић. Ови кадрови дово
де до примарног субверзивног чина у 1984, ломљење екрана
у сали и уништење изолације су не само заустављање пре
носа поруке Великог брата, већ такође представља прегра
ду баријере дистопије како би поткопала идеолошки про
стор. Разбијање екрана, праћено је бљештавом експлозијом
светлости која заслепљује гледаоце, и испуњава светлошћу
мрачни и тамни дистопијски простор. Ваздух се великом си
лином враћа у простор и испуњава редове присутних како
би их изложио ономе што лежи изван лика са екрана и ба
ријера система. Осам секунди пре завршетка једноминутне
рекламе, приповедач кратко помиње реч „Мекинтош” мир
ним тоном, уз тријумфални испис слогана: „24. јануара Епл
Комјутерс ће представити Мекинтош. И видећете зашто
1984 неће бити као ’1984’.” Оно што се налази на другој
страни екрана, открива се гласовном поруком уз прикази
вање сјајног логотипа Епла у дугиним бојама. Ова појава
боје, означава коначно уништавање дистопијског простора
јер се његова најпросторнија филмска репрезентација може
видети уништена. Прекривање великог екрана, прекида ка
рантин дистопије и омогућава спољном свету да узурпира
свој идеолошки простор.

Закључак
Еплов успех у промоцији Мекинтоша, не би био могућ без
наратива који карактеришу дистопијску фантастику, јер би
се статус производа претворио у статус за који предлаже
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да се уништи. Постајући популарни објекат, кредибилитет
Епловог идеала постао би угрожен. Мекинтош не би могао
постати убедљив симбол индивидуалности. Другим речима,
Еплова употреба дистопијске поетике ствара комерцијални
простор у коме се Мекинтош може појавити и несметано
инфилтрирати у доминантне трендове на тржишту попу
ларне културе. Овим иновативним маркетиншким при
ступом кроз идеју ослобођења, информатички дискурс се
трансформише. Свет многобројних и разноврсних инфор
мација супротставља се тоталитарним режимима, искуства
потрошача и снага информације биће оно што влада светом.
Представљањем овако иновативне маркетиншке стратегије,
са акцентом на приповедању, успоставља се нова парадигма
комодификације кроз концепт индивидуалности и побуне
против тоталитарног режима. У модерним временима по
литичке и маркетиншке приповедачке праксе у фокусу сво
јих делатности имају употребу овакве врсте исказа, одатле
се и јавила потреба за реактуелизовањем и истраживањем
рекламе „1984” кроз савремени научно-теоријски дискурс.
Савремене Еплове рекламе и даље промовишу јачање ин
дивидуе путем поседовања одређеног технолошког уређаја.
Корисници Еплових уређаја представљјају се као супер хе
роји модерног времена. Као људи који мисле другачије, кре
ативније, и који својим деловањем и активностима мењају
свет око себе.
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INTERTEXTUALITY AND NARRATIVE TECHNIQUES
IN MACINTOSH ADVERTISING 1984
Abstract
This paper presents the intertextual structure of an advertisement
narrative, which, with the appearance of the Macintosh, is considered
as a cultural phenomenon and an aesthetic determinant of the twentieth
century that still defines modern culture. The Apple advertisement for
the Macintosh “1984”, directed by Ridley Scott and prompted by the
rigid discourse of the PC market of the time, refers to the Orwell’s
fiction classic of the same title. In addition to verbal intertextuality, the
advertisement also includes visual references that will be considered
in this paper. The narrative technique of this one-minute video clip
activates the paradigms of spatial coherence and subversions that are
associated with utopian and dystopian constructs, thus successfully
managing the space and the moment when the Macintosh emerged
on the market. A system of uniqueness that is fully oriented to the
production of customized consumers in order to gain profit implies
creation of a commercial space in which social relationship between the
individual and the perceived is established through use and consumption
of electronic products and services. This new form of comfort reveals
itself as a form of commodity fetishism, which, as a reference to Marx,
would be another level of verbal intertextuality. From a collection of
technological parts and raw materials, the Macintosh has changed into
a “fantastic form” where physical properties express social behaviour.
In this way, the commodity expresses something other than the mere
sum of its raw materials or labour required for its production. With
this innovative marketing approach, through the idea of liberation,
information discourse is transformed. The world of numerous and
diverse information is opposed to totalitarian regimes – consumer
experiences and the power of information will be the force that rules
the world. By presenting such an innovative marketing strategy with an
emphasis on narrative practices, a new paradigm of commodification
was established through the concept of individuality and rebellion
against a totalitarian regime.
Key words: Macintosh computer, intertextuality, narrative,
storyteling, marketing, Apple, IBM
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КУЛТУРА СЕЛА ДАНАС –
У НЕСТАЈАЊУ, ОПСТАЈАЊУ
ИЛИ НАСТАЈАЊУ
Сажетак: Село и култура руралних средина, сем ретких примера,
данас у Србији немају значајнију, а ни видљиву улогу како у погледу
програмске репрезентативности, тако и у сфери креирања град
ских или регионалних културних политика. Деценијама занемари
вано, углавном препуштено интуитивном нагону за одржањем
традиције и парткуларним усвајањем савремених пракси, село је
репрезент овдашњег дисконтинуитета (не)бриге о стратешком
уређењу културе једне земље. Административно још увек у си
стематизацији наслеђеног система из времена демократизације
културе никада се није опоравило од последица лоше изведеног
модела културног дифузионизма на чему почива суштинска непо
везаност са матичним градским језгрима и/или другим сличним
заједницама. Анализа даје пресек увида у затечено стање у селима
и насељеним местима у Панчеву, Лесковцу, Новом Саду и Краљеву,
градовима који у систематизацији имају сеоске домове културе
као установе културе чији је оснивач та јединица локалне само
управе. Препознати као централна места кумулације локалног
наслеђа, нове културне продукције и окупљања становништва,
домови културе чак и у стању инфраструктурне и вредносне де
вастираности, али као носиоци снажног симболичког капитала
установљавају нове облике друштвено-културних центара које би
у будућности требало неговати и развијати у циљу функационал
не децентрализације.
Кључне речи: село, култура локалних заједница, изворно ствара
лаштво, домови културе
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Увод1
Текст Култура села данас – у нестајању, опстајању или на
стајању? представља интегрални део шире студије настале
у оквиру научноистраживачког пројекта „Модели локалних
културних политика као основа за повећање културне пар
тиципације” спроведеног у периоду од априла до септем
бра 2018. године2. Пројекат представља заједничку актив
ност Завода за проучавање културног развитка и Факулете
та драмских уметности – Института за позориште, филм,
радио и телевизију из Београда. Истраживање је подржано
кроз пројекат Перформ (Performing and Responsive Social
Sciences) швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) ко
ји спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у
Фрибургу, а наручилац истраживања је Министарство кул
туре и информисања Републике Србије. Циљ истраживања
био је анализа модела локалних културних политика у 15
градова/општина, седишта округа како би се утврдило да ли
у Србији постоји само један, доминантан модел културне
политике, или се може говорити о његовој диверсификаци
ји. Пројектом су обухваћени следећи градови: Крагујевац,
Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Нови Сад, Суботица,
Зрењанин, Панчево, Сомбор, Лесковац, Врање, Смедерево,
Ниш и Зајечар3. Критеријум за избор градова био је број ста
новника за градове према регионима. На тај начин одабрано
је по 5 најнасељенијих градова из сваког региона. Изузетак
је град Зајечар који, иако не спада у најнасељенија подручја
Региона Јужне и Источне Србије, представља значајну тач
ку на културној мапи Србије, због постојања великог броја
установа, локалитета под заштитом Унеска и географског
положаја у односу на територију Региона. На нивоу сваког
града спроведени су интервјуи са представницима локал
не самоуправе задуженим за област културе, а одржане су
и одвојене фокус групе у којима су учествовали запослени
у јавним установама културе, а посебно актери у цивилном
сектору. У четири града4 фокус групе укључиле су и сеоске
домове културе чији је оснивач та јединица локалне само
1 Ова четири града су била део репрезентативног узорка у истраживању
Модели локалних културних политика као основа за повећање културне
партиципације у оквиру којег настаје овај текст. Више о истраживању
погледати у Уводу рада.
2 Студију је могуће преузети на званичној веб адреси Завода за проуча
вање културног развитка, питем линка: http://zaprokul.org.rs/wp-content/
uploads/2018/09/Perform-Modeli-lokalnih-kulturnih-politika.pdf
3 Првобитни план истраживања је уместо Ужица предвидео град Шабац
у којем локална самоуправа није показала интересевање да се укључи у
пројекат.
4 Панчево, Лесковац, Нови Сад и Краљево.
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управе, а на основу исказа прикупљених том приликом као и
према подацима достављеним путем квантитативног упит
ника изведена је анализа у наставку.

Небрига о култури села
као једини континуитет
Глобализацијски трендови за последицу, посебно у погледу
културе, имају очување идентитета и инсистирање на спе
цифичностима локалних заједница. Ово се посебно уочава
када је реч о сеоским срединама у којима традиционално
стваралаштво има значајно место. Данас „осиромашени”
чувари традиције – некада домови културе, задружни домо
ви или раднички клубови прошли су можда најтурбулент
нију транзицију услед овдашњих друштвених промена у
протеклих педесетак година. Засновани на концепту дифу
зије културе, сеоски поливалентни културни центри имали
су задатак да задовоље културне и социјалне потребе, али
и да буду стожер у процесу еманципације сеоског станов
ништва у процесу реизградње новог друштва5. Амбициозан
државни пројекат био је у складу с актуелним гломазним
инфраструктурним плановима послератне Југославије, пра
тио је и подражавао званичну идеологију уводећи неколико
година касније механизме Марлоове демократизације кул
туре. Све ове промене, неминовно, одражавале су се и на
културу села и локално стваралаштво те развој културних
потреба и навика тамошњег становништва. Све до шездесе
тих година двадесетог века домови културе нису обављали
своју примарну функцију, па тек након овог периода следи
фаза професионализације и културног, уметничког и обра
зовног деловања6.
Међутим, стиче се утисак да је током свих периода, све до
савремене културне демократије село развијало своју кул
туру независно од званичне политике и потребе да се, не
моделски већ садржајно, културни садржај унификује на
територији целе земље. Паралелно с тим, јединствени кул
турни израз села опстајао је редефинишући се према ствар
ним потребама својих корисника и стваралаца у условима
занемаривања и инсфраструктурног пропадања.

5 Бакочевић, А. (1960) Домови културе у Србији, Културно-просветна за
једница Србије, Београд, стр. 5.
6 Ђукић В. (2017) (Де)конструкција идентитета: улога домова културе
у периоду 1960–1990, Ка(ко) смо, студије културе памћења и политике
идентитета у Србији, Београд: Институт за позориште, филм, радио и
телевизију: Факултет драмских уметности, стр. 227-243.
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Током периода последње деценије прошлог века општа дру
штвена и економска девастација имала је неминовно после
дице и у овом микросистему. Након демократских промена
2000. године уследио је период програмског и физичког за
немаривања већине домова културе, а према резултатима
овог истраживања видимо да се тек након скоро потпуног
уништавања и периода од деценију и по почиње с обновом
културног живота села.
Да ли је и на који начин данас могуће говорити о обнови
или системском редефинисању заснованом на постојећим
ресурсима и капацитетима покушаћемо да анализирамо на
основу примера прикупљених током теренског истражива
ња у оквиру пројекта Модели локалних културних политика
као основа за повећање културне партиципације.

Стари програмски концепти и нове потребе и
навике савремене публике
Тренд промене културних образаца и модела понашања који
директно мења и статус културних потреба и навика посеб
но младих на селу уочен је још осамдесетих година. Под
налетом периода индустријализације, мењала се и култу
ра села утичући на традицију, обичаје и начин провођења
слободног времена7. Данас, у дигиталном добу брзог интер
нета када говоримо скоро о потпуној хомогенизацији кул
тура, село се чини да и даље негује своје специфичности,
креирајући неки нови културни хибрид.
Према класификацији, од петнаест градова колико је уче
ствовало у истраживању, у два града постоје јавне устано
ве културе у селима, и још у два у насељеним местима. То
значи да је њихов оснивач град, да су у надлежности град
ске локалне самоуправе, те да на годишњем нивоу имају
обезбеђен део градског буџета за редовно функционисање.
Панчево данас има укупно девет сеоских домова културе, а
Лесковац четири. У Новом Саду то су КЦ „Руменка” и „Ки
сач”, а у Краљеву дом културе „Ушће” и „Рибница”. Остали
су у надлежности месних заједница, немају запослене као
ни континуиране годишње програме. Саговорници у већи
ни реализованих фокус група истичу да руинирана инфра
структура у овим објектима представља највећи проблем за
обнављање или одржавање културног живота села. Наводе
да у неусловним салама или ходницима нема простора за
одржавање захтевнијих програма који настају у локалној
продукцији или би требало да гостују за тамошњу публику.
7 Росандић, Р. (1988) Културни живот сеоске омладине – нацрт
истраживања, Београд: Завод за проучавање културног развитка.
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У неким градовима саговорници су истакли да чак и ка
да се градске установе културе одлуче да неки део својих
програма реализују у селима или насељеним местима суо
чавају се с недостатком публике. Сви су ипак сагласни да
туристичко-привредне манифестације (попут Пасуљијаде,
Купусијаде...) имају редовне и многобројне посетиоце, те
се у њих улаже и највише ресурса у поглреду организације
и промоције. Од некада богатог културног живота, село је
данас углавном синоним за културно-уметничка друштва и
традиционално стваралаштво у области аматеризма.
Оно што је уочљиво јесте да не постоји јединствен држав
ни модел организације или подстицаја развоја других врста
програма и културне разноликости међу градовима односно
локалним самуправама. Сваки од петнаест градова има ско
ро па потпуно другачији однос према потребама сеоских
средина и насељених места. У Ужицу је на пример уочен
велики потенцијал за развој сеоског туризма, који би укљу
чивао и разноврсну културну понуду засновану на локал
ним специфичностима. Село Злакуса има дугу традицију
одржавања грнчарске колоније која сваке године доводи
велики број страних уметника, али и туриста заинтересо
ваних да се упознају с овим занатом. Једини музеј у Србији
на отвореном „Старо село” такође се налази у непосредној
близини Ужица и већ годинама уназад негује добру праксу
промоције руралне културе. Иако тек на првом кораку, ово
је добар пример уочавања замајца за културни, али још ва
жније и привредни опоравак села. Тај процес подразумева
низ активности као што су образовање кадрова, истражива
ње и прављење стратешког и акционог плана, као и знатна
улагања у постојећу и нову инфраструктуру која ће моћи да
задовољи потребе посетилаца. Поред тога, неопходно је да
тај план развоја укључује и стратегију промоције и афир
мације ове делатности на првом месту према локалном ста
новништву8. Сличан концепт могао би се применити и на
Музеј текстила (Музеј текстилне индустрије у Стројковцу)
чија је зграда из 1954. године обновљена 2011. и налази се
у надлежности Народног музеја. У време изумирања старих
заната и потпуне промене начина производње, овакви при
мери указују на могућност креирања не само јединствених
предмета, већ и очувања и промоције јединствене културе
одређених крајева. Исто је и са Музејом клесарства у Белој
Води поред Крушевца. Наведени примери указују још увек
на могућности и могу бити инспирација другим селима за
сличне подухвате. У времену тренда туризма искуства села
у Србији могу понудити квалитетан производ који ангажује
8 Ђукић, В. (2005) Културни туризам, Београд: Clio, стр. 140.
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локално становништво, подстиче предузетништво у култури
и заснован је на коришћењу постојећих ресурса. Од велике
је важности имати у виду да затечено стање прузроковано
вишедеценијском небригом не може бити промењено преко
ноћи, те да исто тако промена мора бити базирана на ре
ално сагледаним капацитетима и могућностима локалне
средине. Инфраструктурна обнова је важна, али само уко
лико је прати и концептуални прогрес и иновација на пољу
креирања садржаја. Исто тако, ако говоримо о савременом
стваралаштву културне манифестације и програми као што
су филмски фестивал „Жисел – живот села” у Омољици по
ред Панчева или „Фото сафари” у Иванову (Панчево) иду у
прилог тези да село није предодређено само и искључиво за
неговање и промоцију традиције већ да оно развија и своје
специфичне облике савремене уметничке продукције и ин
терпретације.
Из претходно наведеног видимо да културни садржаји на се
лу, упркос разним недостацима, постоје, и да чак у односу
на обрађени узорак нису у занемарљивом броју. Међутим,
поставља се питање континуитета организације свакоднев
ног културног живота и учешћа локалног становништва као
публике или учесника. Кључну улогу у томе имају управо
домови културе – као самосталне установе или огранци
месних заједница. У овом сегменту највише се уочава не
достатак системског приступа и реорганизације постојећег
стања на начин који ће пословање ових културних центара
унапредити, без да им се ускрати основна социокултурна
функција анимације, едукације и укључивања примарне пу
блике9. Да би поред ових функација дом културе обављао
и своју основну, а то је подстицање стваралаштва, није до
вољно само улагати у физичку обнову јер ће објекат који
се не употребљава сачекати иста судбина. Зато је важно на
почетку јасно таргетирати потребе које већ постоје и могућ
ности на чијем развоју је неопходно радити. Треба имати
у виду да се и сеоске средине међусобно разликују и то не
само по обичајима, већ и у односу на развијене афинитете
према одређеној врсти уметности која се негује или типу
изражавања.

Перманентно образовање кадрова кључни
фактор иновације и одрживости
Упоредни проблем или узрок тренутног стања јесте и
недостатак људских ресурса како би чак и тако мали
9 Драгићеви Шешић, М. и Стојковић, Б. (2003) Култура: менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Clio, стр. 130.
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поливалентни културни центар могао да функционише. Ако
знамо да унутрашња организација подразумева запослене у
менаџменту установе, затим правно-административну слу
жбу и на крају програмске уреднике за сваки сектор закљу
чак је да је у овдашњим социоекономским условима све ово
немогуће извести. Као једно од могућих решења је пример
из Крушевца где је локална самоуправа у сарадњи с матич
ном библиотеком покренула пројекат „Библиобус”. Мобил
на библиотека која задовољава читалачке потребе сеоског
становништва показала се као добар модел превазилажења
недостатка ресурса за одржавање и обнављање библиотеч
ких фондова у сеоским огранцима. У међувремену, на нивоу
Србије развијен је и комерцијални пројекат мобилних био
скопа10. Проблем код њих је што су они искључиво усме
рени на профит, те тако слабо испуњавају еманципаторску
улогу у сфери филмске уметности. Ова два примера, међу
тим, указују на савремени модел флуидних културних цен
тара који нису искључиво везани за јединствено и стално
место „боравка” као ни за статичну администрацију и друге
службе класичних културних центара. Слично је и са пу
бликом. Градови имају тенденцију да услед немогућности
било каквог испуњавања културних потреба сеоског ста
новништва, а посебно младих, усмере публику на градска
дешавања. Акције бесплатног превоза или умањења карте
за неки догађај за цену карте транспорта показале су се као
успешне, али не и довољне као подстицајни механизам за
већину становника руралних средина. Слично је и са обрну
том ситуацијом, иако је она донекле повољнија и омогућава
виши степен партиципације. Неколицина градских установа
културе, прилагођене и у мањем обиму, изводи у селима с
циљем грађења будуће публике и попуњавања недостатка
тамошње понуде. Углавном је реч о представама за децу или
некој врсти едукативних програма, али оно што се овде уо
чава као проблем је недостатак промоције и континуир ани
рад с публиком која ће наставити да развија своје потребе и
навике и након завршетка одређеног програма. Не тако лош
пример је и систематизација Културног центра у Сомбору
према којој постоји позиција координатора за 12 сеоских
установа. То би могао да буде добар подстицај за бољу са
радњу и повезивање градских и сеоских установа које не
морају нужно само размењивати програме већ треба да теже
заједничком планирању и копродукцијама. У овом истражи
вању није било примера ове врсте сарадње што указује на
врло значајан недостатак стратешког повезивања ради уна
пређења квалитета садржаја, промоције и на крају крајева
10 http://www.mobil3dcinema.rs/
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уштеде ресурса. Реновирани домови културе углавном су
данас намењени издавању простора за комерцијалне, нај
чешће спортске садржаје и одржавање рада културно-умет
ничких друштава.
Из више разлога, као што су дисперзивност публике, ума
њени капацитети људских ресурса, немогуноћст континуи
раног финансирања „хладног погона” не можемо више гово
рити о моделу културних центара, бар не у сеоским среди
нама, каквима су некада представљани. Они и даље јесу или
би бар требало да буду место стваралачког сусрета и раз
мене, али не у пуним инфраструктурним и продукционим
капацитетима уколико се они не могу развијати на основу
потреба заједнице.

Коришћење локалних ресурса за реафирмисање
јединственог идентитета села
Неопходност тактичког, институционалног и планског де
ловања у циљу решавања практичних проблема указује
првенствено на програмско и административно повезивање
установа културе према територијалној и програмској кате
горизацији. Коришћење заједничких ресурса за продукцију
и промоцију програма у сеоским срединама могла би тако
да умањи редовна годишња буџетска издвајања за „хлад
ни погон” те увећа средства намењена за нову програмску
продукцију и видљивост исте. Један од сигурних потенци
јала налазимо и у развоју културног и креативног туризма
на основу локалних потенцијала и постојећих ресурса ба
зираног на природном и културном наслеђу и разноликости
културних израза. Баштина представља неисцрпан извор
различитих интерпретација појединачних локалитета, оби
чаја и специфичности и у томе засигурно треба тражити ин
спирацију за развој понуде, али и постизање перманентне
одрживости. Говорећи о одрживости и развоју, а у контексту
унапређења постојећих капацитета морамо водити рачуна о
томе да су носиоци пожељних промена појединци који би
исте требало да спроводе. Тако је неопходно увести и стал
не програме образовања кадрова за пројектно финансира
ње и диверсификацију извора финансирања, као и праћење
савремених трендова у култури и културној продукцији.
Оно што би у овом случају био задатак ресорног министар
ства или његових повезаних тела јесте поновно мапирање
и категоризација постојећих домова културе на основу про
грамске и инфраструктурне евалуације рада у протеклих
пет година како би се утврдило што прецизније тренут
но стање и расположивост капацитета за имплементацију
стратешких циљева. Један од њих је и увођење заједничког
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календара културних манифестација и програма на једин
ственој географској територији, где убрајамо и установе и
друге актере и из матичних градова ради стварања кохе
рентније понуде и развоја мобилније публике. Тако један
од модела који се предлажу, заговара идеју специјализације
домова културе за одређену грану уметности или деловања
и увођење праксе програмске размене. Да би овакав систем
функционисао неопходно је да он буде саставни део ширег
друштвеног дискурса што имплицира међуресорну и међу
секторску сарадњу засновану на дугорочним партнерствима
заједничког учешћа. На тај начин могуће је и ангажовање
не нужно стручне заједнице која више није само пуки кон
зумент већ и доносилац одлука. Заједнички простори под
разумевају укључивање мањинских заједница, интересних
група и појединаца за које ће домови културе као физички
или идејни простор бити ново место дијалога, савременог
стваралаштва и размене културних образаца.

Од класичних ка савременим
друштвеним центрима заједнице
„Празни” простори у домовима културе, очишћени од пре
дефинисаних садржаја, представљају подлогу спремну да
прихвати различите променљиве програмске видове и тран
сформише се заједно с њима остварујући идеју заједничког
креирања културног искуства и развоја11.
У недостатку системског решења, које би пре свега укљу
чивало мапирање и категоризацију свих постојећих домова
културе у селима на територији Србије, непходно је да се
локалне заједнице усмере на проналажење партикуларних
модела решавања нагомиланих инфраструктурних и про
грамских проблема с којима су данас суочене. Класична
организација, подела рада и управљање какво карактерише
постојећи систем показало се неодрживим те је неопходно
размишљати о другим могућностима опстанка културе у
селима. Међусобним повезивањем и стратегијом спајања12
програмски и територијално блиских организација било би
омогућено укрупњавање административних служби и сма
њење бројa запослених у оним одсецима који немају потре
бу за свакодневним функационисањем или бар не физичким
11 Пештерац, А., Момиров, М. и Јевић, М. (2015) Програмске и значењ
ске трансформације и анализа домова културе кроз утицај културал
ног контекста, Архитектура и урбанизам, Институт за архитектуру и
урбанизам, стр. 7-9.
12 Ђукић, В. (2012) Држава и култура – студије савремене културне по
литике, Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију:
Факултет драмских уметности, стр. 287.
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присуством. Један дом културе не територији града или
чак ширег подручја могао би бити специјализован само за
приказивање филмова, један за организацију и реализаци
ју едукативних програма, други пак за визуелне уметности.
Измештањем програма и истовремено уступањем простора
за садржаје који долазе из других средина или настају као
локална инцијатива омогућава се стварање вишенаменског
културног центра који тако представља заиста место наме
њено заједници и њеним стварним потребама. Уколико го
воримо о спољашњој репрезентацији и отварању ка новој
публици и корисницима неопходно је имати у виду шта је
оно „другачије” што једна мала средина може да понуди. Да
би село развијало своје пуне потенцијале у погледу културе
засноване на постојећим ресурсима и пре свега идентите
ту требало би пронаћи најефикаснији начин управљања ду
хом места13. Пре свега ово се доноси на откривање разних
могућности афирмације културног и креативног туризма
базираног на богатству различитости културних израза и
специфичностима које одликују то место.
Културни живот села тако има велики број могућности
интерног и екстерног, ендогеног и егзогеног развоја.14 Нео
пходно је претходно утицати на редефинисање постојећег
система који карактерише недостатак визије и стратешког
планирања ради постизања не само административне ефи
касности већ и снажнијег повезивања са заједницом кре
ирањем простора слободе израза и сталне комуникације с
публиком.

13 Ђукић, В. (2017) Ка(ко) смо. Студије културе памћења и политике
идентитета у Србији, Београд: Институт за позориште, филм, радио и
телевизију: Факултет драмских уметности, стр. 245-247.
14 Ђукић В, Стратешке дилеме савремене културне политике у Србији –
Колико смо далеко од урабнотеженог развоја, Култура бр. 140, Београд:
Завод за проучавање културног развитка, стр.252-272
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VILLAGE CULTURE TODAY
Abstract
Today, in Serbia, the village and rural areas culture, except in rare
cases, does not have a significant or even visible role in the program
representation or in the creation of urban or regional cultural policies.
Neglected for decades, mainly left as an intuitive drive for the maintenance
of tradition and a partial adoption of modern practices, the Serbian
village is a depiction of the present discontinuity of (non) concern for
the strategic organization of a country’s culture. Administratively still in
the inherited system from the time of the democratization of culture, it
has never recovered from the consequences of a badly derived model of
cultural diffusionism based on the essential lack of connection with the
core urban centers and/or other similar communities. The analysis offers
an insight into the situation in the villages and settlements in Pančevo,
Leskovac, Novi Sad and Kraljevo, towns that have been systematized to
have rural cultural centers as cultural institutions founded by their local
governments. Identified as the central cumulating sites of local heritage,
the new cultural production and population gatherings, cultural halls,
even in a devastating state of infrastructure and value, but as bearers of
strong symbolic capital, establish new forms of socio-cultural centers
that in the future should be nurtured and developed with the purpose of
functional decentralization.
Key words: village, local community’s culture, cultural centers,
folklor
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КУЛТУРА – СТОЖЕРНИ
ЧАСОПИС ЗА УТЕМЕЉЕЊЕ
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ
Часопис „Култура” појављује се у години великих социјал
них и политичких турбуленција које су захватиле читаву
Европу, да би један снажан талас запљуснуо и наше крајеве
са центром у Београду. Али, упркос великим напетостима
и немирима не одустаје се од идеје објављивања часописа.
Први број претходи свему томе и посвећен је темама које
само у појединим назнакама наговештавају бурне догађаје.
Текстови објављени у првом броју већ профилишу часопис
и наговештавају озбиљну публикацију која ће се строго при
државати назначене оријентације да је то часопис за теори
ју и социологију културе и културну политику, од чега ча
сопис неће одступати за све време свога постојања, дакле,
читавих пет деценија. Ретка су „искакања” из овако поста
вљеног оквира чиме је часопис показао своју доследност и
истрајност у спровођењу свог издавачког концепта.
Ваља имати у виду да се часопис јавља готово истовремено
са позиционирањем социологије као научне дисциплине и
њене академске верификације, док се о теор ији социологије
и културе тек ту и тамо понешто пише. Убрзо се показало
да и на југословенском простору, с којим је и часопис рачу
нао, постоје не само заинтересовани него, додуше малоброј
ни, и квалификовани појединци за ову област знања. За њих
је „Култура” постала жариште и стециште око којег су се
почели окупљати и давати свој допринос млађи истражива
чи потпомогнути добро бираним, и за ову тему повезаним,
текстовима страних аутора. Отуда се с великом уверљиво
шћу може рећи да је нуклеус теорије и социологије културе
зачет, и током времена се систематично неговао, управо у
„Култури”. Почетна интенција је била да часопис прати де
латност Завода за културни развитак Србије, али је убрзо
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изашао из његових оквира и својим домашајима је ту делат
ност увелико подстицао. Успостављала се органска веза из
међу часописа и Завода као његовог издавача инспиришући
и подстичући његове сараднике на стицање нових теориј
ских знања и на ефикасније критичко мишљење о процеси
ма и појавама не само на културном пољу него и у многим
другим сферама друштвеног живота.
Не треба изгубити из вида да се „Култура” појавила у време
ну још увек добрим делом прекривеном сенком догматизма
у коме је доминирала подела на базу и надградњу олако де
ривирану из сложене и свестрано развијене Марксове фи
лозофије и економске теорије. Часопис је на то реаг овао и
настојао да „омекша” ту дубоко уврежену дихотомију која је
имала идеолошко упориште у окошталом систему насталом
и учвршћиваном у једнопартизму у којем није стварана хије
рархија културних вредности, него власти, њених деривата
и бочних организација и асоцијација као супститута демо
кратски организоване заједнице у којој култура не би била
сектор него њен интегрални део, заједничка делатност свих
у којој до изражаја долази напор и допринос стваралачких
могућности индивидуе. Кад се све ово посматра из савреме
ности, изгледа доста архаично и помало наивно. Међутим, у
ондашњим околностима, кад је централизована власт свим
силама наметала јединствен образац мишљења који је често
завршавао у једноумљу, сваки покушај да се то промени је
наилазио на велики отпор који се често завршавао не само
вербалним осудама него и репресалијама са судским епило
зима. Из тог миљеа слате су поруке и опомене због објављи
вања појединих текстова, а у неким случајевима и позива
на политичку одговорност. Сам покретач часописа, Стеван
Мајсторовић се због текстова објављиваних у „Култури” и
својих ранијих „грехова” стално налазио у зони присмотре
и није уливао поверење код оних који су надзирали идеоло
шку и политичку исправност у „сектору” културе.
Упоредо са превазилажењем етаблираног модела култу
ре, стваран је нови образац у којем се култура сагледавала
у свој својој вишеобразности, вишеслојевитости, вишеди
мензионалности. Већ у првом броју покреће се тема масов
не културе и то из пера познатог италијанског културолога
Франка Лумакија, посебно писана за тај број. То показује
како тенденцију укључивања аутора из других земаља тако
и окретање ка идејама актуелним у оно време, нарочито на
европском простору. После бурне шездесет и осме године
наступа „смиривање” друштвеног тла али долази и до из
весног попуштања и смањења притиска на теоријско ми
шљење и његову све видљивију и интензивнију критичност
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према друштвеним токовима и приликама. У „Култури” се
све чешће појављују аутори чији текстови бацају ново све
тло на процесе у култури која је вапила за дебирократиза
цијом и отклањањем стега произвођених у центрима по
литичке моћи. Подстицани су другачији и нови поступци
и приступи у сфери свих видова стваралаштва; откриване
су нове изражајне могућности и другачије виђење битних
својстава културног развитка; трагало се за искуствима де
мократски развијенијих друштава у којима су институције
културе имале висок степен самосталности и аутохтоности.
Часопис је временом сазревао и профилисао се приближава
јући се по свом квалитету познатим европским и светским
часописима из тог домена, чему је највише допринела ори
јентација ка тематским бројевима. То је био одраз зрелости
теоријске мисли у култури настајале у више центара оно
времене Југославије као и спремности и оспособљености
часописа да створи увид и препозна динамику кретања те
мисли и приволи њене протагонисте да прихвате и препо
знају „Културу” као публикацију отворену за нове и аутен
тичне идеје и њихове носиоце. Тешко је и набројати темат
ске бројеве којих је било на десетине током полувековног
излажења овог часописа. Требало је уложити велики напор
да се уоче не само горуће теме него и начин како су оне ме
тодолошки решаване и теоријски уобличаване. Часопис је
подстицао стварање нових тематских оквира и њиховог са
држаја, у првом реду бирајући и објављујући све што је по
стигло одговарајући ниво и зрелост пројеката оствариваних
у институтима и на универзитетима, али мотрећи и на поје
диначне напоре који су знали да буду провокативни, инвен
тивни али и теоријски фундирани, изазовни и подстицајни.
Постало је готово правило да ко се није „огрнуо” „Култури
ним” шињелом и доживео „крштење” у њој, тешко се могао
потврдити и прихватити као поуздан истраживач теорије
културе. Највише „поен
 а” су, свакако, добијали они који су
били оспособљени да представе одговарајуће тематске це
лине и учине их релевантним за теоријско мишљење. Та
ко се постепено уобличавао свет теорије културе који је по
читавој дубини одударао од њеног дотадашњег шематског
обликовања заогрнутог квазимарксистичком ауром. Култура
није била „проточни бојлер” нових културолошких идеја и
тема него живо поприште њихових сучељавања и укључи
вања у научно сређену форму једним од релевантних науч
них поступака, лишених идеолошко-логичких спекулација
и домишљања. На тај начин је остварено својеврсно згу
шњавање дисперзивних елемената по секторима, како тео
ријске тако и културно-политичке сфере разматрања. Иако
се још увек, негде мање негде више, задржао марксистички
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предзнак, све више су узимане у обзир савремене теорије
почев од феноменолошких, структуралистичких, семиоло
шких, лингвистичких до постструктуралистичких и пост
модернистичких, уз настојање да се избегне супремација
сваке од њих. У трагању за новим, избегавана је новотарија
немоћна да продре у суштину и саме изворе проблема.
Илустрације ради, ваља поменути неколико тематских
„блокова” који су несумњиво допринели угледу и афирма
цији часописа, не само у локалним него и у међународним
размерама. Једна од првих је већ поменута масовна кул
тура која се у то време наметала као важна културолошка
тема и која ће преокупирати готово све теоретичаре култу
ре код нас. Појављују се преводи краћих студија и књига,
а међу њима и култна књига пољске теоретичарке културе
Антоњине Клосковске Масовна култура, те часопис „Кул
турни живот” који ће се претежно бавити овом тематиком.
„Култура” је међу првим реаг овала на семиотички покрет
који започиње са Де Сосиром и Бодуен
 ом де Куртенеом, да
би у прашком лингвистичком кругу, тартуској семиолошкој
школи, париском структурализму достигао свој врхунац.
Томе је нарочито допринео тематски број часописа којег је
приредио наш знаменити лингвиста и дугогодишњи члан
редакције Ранко Бугарски. Колико је ова тема била жива и
актуелна говори и то да је часопис био двапут доштампаван.
С правом се може рећи да су овим тематским бројем код нас
ударени темељи социолингвистике као науке захваљујући
учешћу великог броја страних али и домаћих аутора.
Уз сталну подршку Завода као издавача часопис је стекао
завидан положај међу обиљем публикација на некадашњем
југословенском простору, мање или више сличне оријента
ције, одолевајући многим кризама у некадашњој југосло
венској држави и државама насталим на њеном простору, а
богме и у светским размерама. То се све догађало, добрим
делом, захваљујући и упорном истрајавању на освојеном
начелу озбиљног промишљања, објективног посматрања и
критичког осветљавања пре свега културних токова. Часо
пис није одступао од тога да буде својеврсна агора на ко
јој ће се одвијати жив и конструктиван дијалог, свестрана
размена мишљења и искустава, без уводне и завршне речи
исписане пре сучељавања мишљења. Аутори нису бирани
из редова подобних, него према темељно образложеним ста
вовима и пажљиво одабраним и изложеним аргуменатима.
Вођено је рачуна о томе да се афирмишу мишљења која су
уверљиво и на оригиналан начин теоријски заснована.
Сваки број часописа припреман је дуго и стрпљиво што
је понекад узроковало његово кашњење. Било је периода
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када је теор ијска мисао стагнирала, било је „мршавих” и
„гладних” година, али је часопис налазио путеве и начине
да допре до оних жаришта која нису гасла и у којима су се
рађале нове идеје подстицајне за креативно мишљење. Оту
да је требало имати увид у све истраживачке центре, „зави
рити” у „радионице” многих прегалаца теорије културе и
културне праксе и у њима пронаћи остварења која одговара
ју профилу часописа. Захваљујући таквом мрављем и пре
даном раду свих досадашњих редакција часописа, „Култу
ра” је успела да оствари свој полувековни јубилеј а да не
„остари” и да не посустане, да се не петрифицира, да не за
падне у конзервативизам. Њена модерност је учвршћена и
спољашњим изгледом. По свом дизајну, који се већ пола ве
ка не мења, она не престаје да буде модерна, препознатљива
и провокативна.

Аутор Никола Илић, цртеж,
насловница Културе број 80-81 из 1988. године

381

ВОЛФГАНГ ШМАЛЕ
Универзитет у Бечу, Аустрија
УДК 316.7(4)

УЈЕДИЊЕНИ У
РАЗНОЛИКОСТИ –
О ЕВРОПСКОМ ИДЕНТИТЕТУ
Увод
Мото Европске уније гласи: „Уједињени у разноликости”1.
Овај мото је одговарајући не само за Европску унију већ за
целу Европу. „Европски идентитет” се стога такође не од
носи само на Европску унију већ такође на целу Европу.
Идентитети се осим тога не заустављају на границама поје
диначних земаља јер су највећим делом културолошки усло
вљени. Културни простори превазилазе политичке границе.
На крају је битан појединац. Ради се о његовом идентитету.
Подразумева се да на „разноликост” наилазимо свуда на све
ту, али у Европи је разноликост – тако би се у сваком случају
могло формулисати – посебно разнолика. Тако је било већ у
античко доба, тако је и данас. „Када мислим на Европу ми
слим на разноликост” – ова изрека изражава карактеристику
која је битна за Европу.
„Европа” и „разноликост” су заправо синоними – посебно
ако се односе на европски субконтинент.
Једни се плаше да циљ европског јединства, који заступа и
отеловљује Европска Унија, раствара разноликост, а други
изражавају бојазан да разноликост потпирује конфликте и
отежава или чак спречава међусобно споразумевање. Једни
1 Предочени текст заснива се на предавању које је аутор одржао 13. 07.
2018. на Интернационалној конференцији „Нематеријално културно
наслеђе у Дунавском простору – национално добро или прилог европ
ском утврђивању идентитета?” (Институт за виртуелно и реално учење
у образовању одраслих лица на универзитету Улм – ILEU). Прерађена
верзија на немачком језику налази се овде: http://wolfgangschmale.eu/invielfalt-geeint-ueber-europaeische-identitaet/.
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желе да врате компетенције са европских на националне
институције, а други желе „више Европе” да би спречили
поновно јачање пре свега национализма који у себи носи
конфликтни потенцијал.
Да би разноликост могла да успева потребан јој је мир, а ми
ру је потребна извесна мера јединства и споразумевања да
би могао да се очува. За будућност Европе је од одлучујућег
значаја да се тај баланс очува. То захтева веома много одго
ворности – за политику и за нас као Европљанке и Европља
не јер ми као индивидуе живимо, негујемо и уобличавамо
разноликост. Без нашег личног ангажмана разноликост ће
пресушити.
Уколико треба да пружим дефиницију „европског иденти
тета” она би гласила овако: „Европски идентитет је инди
видуално и заједничко живљење, неговање и уобличавање
разноликости у Европи на темељу прекограничног споразу
мевања и узајамног поштовања.” Европски идентитет одго
вара сходно томе пре свега пракси, практичном делању.
У даљем тексту ћу прво разјаснити шта „разноликост” тачно
представља, у наставку се поставља питање шта „живети,
неговати и уобличавати разноликост у Европи преко грани
ца” значи у свакодневном животу, а на крају ћу кључним ре
чима „споразумевању” као и „узајамном поштовању” дати
практичну димензију.

Шта је разноликост у Европи?
Свеједно на коју тему у Европи усмеримо наш фокус – ра
зноликост је присутна. Европа је још од праисторије про
стор циркулације. То значи да људи, групе људи и њихове
културе, објекти као што су роба, животне намирнице или
уметнички предмети, нематеријално културно добро као
што су рецепти за разна јела, идеје, техничке и филозофске
компетенције, митови и приповетке и много тога још цир
кулишу одвајкада по Европи. Много тога што се изворно
појављивало ендемски тј. локално захваљујући овој цирку
лацији је европеизирано.
Разноликост постоји у сваком погледу, а ја ћу издвојити
само неколико аспеката:
Језици: У Европској унији постоје 24 службена језика на ко
је се преводи, али Европа познаје још много више језика –
језике земаља које још увек нису чланице Европске уније, а
пре свега многе регионално или локално присутне језике и
дијалекте. Унапређује се такође одржање „малих” језика и
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дијалеката јер језик за сваког појединца представља важан
допринос идентитету.
Људи: Становништво које живи у Европи долази из целог
света. Одувек је било тако, од праисторије је Европа кон
тинент миграције. Познато је око 400 различитих етнија – у
историјском као и данашњем смислу2. Прецизна диферен
цијација људи који су се након Другог светског рата досели
ли из Азије и Африке повећала би овај број. Из тога резулти
ра генетска разноликост Европе, али пре свега историјскокултуролошка разноликост.
Разноликост у односу на људе ипак се не односи само на
етничку разноликост, већ на диверзитет људског бивствова
ња и на признавање овог диверзитета уз искључивање било
какве дискриминације. У нашем веку то се односи на ди
верзитет сексуалне оријентације људи, на разноликост ре
лигија, на разноликост посебних потреба људи – исто тако
и на разноликост индивидуалног стила који се изражава у
одећи, обликовању сопственог тела итд. Разноликост се од
носи и на старосно доба – свако старосно доба признаје се
као вредност за себе.
Разноликост тако представља вредносни појам који се за
снива на принципу не-дискриминације. Не-дискриминација
у првој линији се повезује са људима, али се такође ради о
поштовању вредности у односу на културу.
Културни простори: На помен „европске разноликости”
најчешће помишљамо на културну разноликост  која је уско
повезана са локалним и регионалним просторима. Европска
разноликост је у том контексту заиста јединствена. Језичка
и етничка разноликост постоји у многим крајевима света,
мада не баш свуда; то није спецификум Европе, без обзира
на то што је ова разноликост у Европи посебно разнолика.
Чини се ипак да је културна разноликост, пре свега велика
густина разноликости, истакнуто обележје Европе.
Културна разноликост стоји у средишту Европске године
културног наслеђа 2018. Велики број активности посвеће
них материјалном и нематеријалном културном наслеђу по
казује да је вредност ове разноликости у Европи препозната
и да се унапређује. Савет Европе и Европска унија унапре
ђују културне активности у вези са културним наслеђем –
његово неговање, његово одржање и његов будући развој.

2 Као оријентација на тему историјских етнија: http://de.wikipedia.org/wi
ki/Kategorie:Historische_europ%C3%A4ische_Ethnie.
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Европа је у историјском смислу уживала у привилегији да
не буде објекат обимне културолошке колонијализације – за
разлику од Америке, Африке и великих делова Азије које су
Европљани колонизовали и мењали у културолошком сми
слу. У Европи је било миграција људи и културних добара,
понекад и војних претњи као на пример од Хуна или касни
је од Османског царства, али ништа од свега тога није пре
кинуло културолошку само-организацију Европе на основу
разноликости.
Политичка разноликост: Историја Европе познаје разно
ликост форми политичке организације заједница, снажних
породичних савеза или кланова преко грчког полиса до цар
ства или империје, од царства до националне државе и до
државних савеза тј. државних удружења као што је Европ
ска унија. Форме локалне аутономије су при томе увек и до
данашњих дана играле важну улогу без обзира на то да ли
је политички кров над тим конструктом била или јесте им
перија или мања територија или демократска национална
држава. Локална политичка, а често и локална економска
аутономија меродавно су унапредиле културну разноликост.
У контексту оваквог историјског развоја јасно је да Европа
свакако не мора да се развије у супер-државу да би функци
онисала, штавише је политичка разноликост у сваком по
гледу „норма”. Ова разноликост није довела до насилних
ексцеса 20. века, штавише је недостатак поштовања према
разноликости и принципу не-дискриминације био један од
елемената узрока насиља.
У посматрању разноликости у Европи често заборављамо
биодиверзитет. Он је данас под великом претњом тако да се
о њему води више рачуна него раније. Веома је битно на
гласити да су у Европи културна и биолошка разноликост
као и разноликост природних простора веома уско повеза
ни. Биолошка и природна разноликост није напросто нешто
„природно” већ управо у Европи због густе насељености
и екстензивног коришћења природе често представља ре
зултат културолошког утицаја човека коме су се еколошки
системи прилагодили.
Уколико се култура мења, као што се то десило у јеку две
индустријске револуције – прва је почела око 1800. године
претежно у западној и централној Европи, друга у првој по
ловини 20. века тј. након 1945. године под вођством Совјет
ског Савеза у посебној мери у источној Европи – следе и
неизбежне промене еколошких система.
До сада је сваки монокултурни поступак – један при
мер би била пољопривреда – у садејству са културном
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разноликошћу делимично, а на неким местима и у потпу
ности уништио биодиверзитет.
Одржање разноликости доприноси у одлучујућој мери на
шем опстанку – мислим да то веома добро објашњава зашто
сам „разноликост” учинио језгром дефиниције „европског
идентитета”.

Живети, неговати и уобличавати разноликост у
Европи преко граница појединачних земаља
Европски идентитет представља у првој линији праксу. Он
не представља ништа ексклузивно, где бисмо морали да ис
кључимо једно да бисмо имали нешто друго. То значи да
не постоји „или – или” између регионалног, националног и
европског идентитета. Референтна тачка је појединачни чо
век, појединац је онај који располаже идентитетом. Из тога
могу да настану колективни идентитети, наиме кроз коопе
рацију и комуникацију између појединаца. Упркос томе су
индивидуални идентитети примарна инстанца, колективни
идентитети представљају последицу. У противном случа
ју колективни идентитети представљају политичке кон
структе који се друштвима намећу пропагандистички и под
принудом.
Постоје велике разлике у расподели чисто индивидуалног,
породичног, припадности различитим социјалним група
ма и савезима, локалног, регионалног, националног, европ
ског, а можда и глобалног удела у једној особи. У томе се и
састоји разноликост индивидуалних идентитета.
Колективни идентитети одговарају у великој мери узорци
ма који настају из милиона индивидуалних идентитета, али
ни колективни идентитети нису ни ексклузивни нити дис
криминишући.   Они то могу постати из политичко-пропа
гандистичких разлога.
Живети, неговати и уобличавати разноликост означио сам
језгром европског идентитета. Ове три праксе спроводе по
јединци у заједници са другима. Ми смо субјекти или ауто
ри и ауторке идентитета, нисмо њихови објекти. Оно пото
ње је увек случај када се једној заједници као што је нација
пропише колективни идентитет, на који се појединац увек
мора принудити.
Оно одлучујуће у идентитету јесте да он настаје у сваком
појединцу, али се не прописује колективно. Ради се дакле
о питању става. Свако мора за себе да допусти да преко
живљења, неговања и уобличавања разноликости настане
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идентитет који је делимично европски, делимично региона
лан, делимично локалан – итд.
У односу на Европу је додатак „преко граница”, дакле „жи
вети, неговати и уобличавати разноликост преко граница“
од одлучујућег значаја. Нематеријална и културна разно
ликост свуда у Европи је код куће. Размењујемо искуства у
опхођењу са културним наслеђем, размењујемо идеје и по
гледе на културно наслеђе. Желимо да сазнамо којим су се
активностима по питању културног наслеђа други бавили и
на који начин можемо да пренесемо поруке.
Живети разноликост значи такође да себи допустимо и
од себе очекујемо разноликост и да другима допустимо и
од њих очекујемо разноликост. Индивидуални идентитет
захтева рад сам по себи.
Појам „Дунавски простор” добар је пример за „преко гра
ница”. Дунавски простор је у историјском смислу настао за
хваљујући реци која је била  пловна или су је људи учинили
пловном тако да су људи и објекти могли и могу још увек
релативно лако да стигну уз и низ реку од извора Дунава
код Донауеш
 ингена до делте Дунава на Црном мору (или
обрнуто).
У политичком смислу је овај простор увек био подељен у
различита владарска подручја тј. државе, али то ни у једном
тренутку није спречавало циркулацију, размену и трансфер
нематреријалне и материјалне културе. Уз нека ограничења
то важи чак и за период Хладног рата.
Стога има смисла да у контексту дуге историје ово културно
наслеђе заједничким снагама живимо и уобличавамо.
Културно наслеђе је настало учешћем и посредством уче
шћа оно треба да буде неговано и уобличавано. Пошто ра
зноликост представља битну особину културног наслеђа у
Европи један циљ неговања и уобличавања јесте да се ова
разноликост учини видљивом. То важи такође за споменике
и историјска здања, чије се одређење мењало и по неколико
пута променом власти која је под одређеним околностима
могла да буде праћена и променом религије. Битан аспект
неговања и уобличавања разноликости у културном наслеђу
јесте да се ова врста разноликости не сме прећутати, већ је
треба открити и показати посетиоцима.
У многим рецептима за припрему хране који представљају
део нематеријалног кулутрног наслеђа, налазе се састојци
из различитих региона, једним делом и изван Европе. Они
садрже трагове културне историје које не морамо да поста
немо свесни када припремамо неко одређено јело, али ова
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разноликост порекла ипак је присутна и уједињује извесну
историјску разноликост у конкретном рецепту. Помислимо
само на мађарски гулаш који данас нико не може да замисли
без паприке која је са другог континента стигла у Европу и
овде се одомаћила пре него што је могла да обогати много
старији и историјски рецепт за гулаш.
Знамо врло добро да је свуда у свету позната Бечка шницла
заправо Миланска шницла – оваквих примера има на сто
тине који на основу нематеријалног културног наслеђа ко
је нам дарује јела и напитке, а самим тим и угодан живот,
указују на културну разноликост.
Гете-Институт обрађује у једном пројекту поводом Европ
ске године културног наслеђа 2018. тему „Успомене”. Ту се
на пример наилази на једну малу причу о коцки шећера која
је настала у Чешкој и након тога освојила Европу и цео свет.
Или „задруга”, социјална форма организације коју можемо
приписати нематеријалном културном наслеђу; настала је у
Француској током индустријске револуције и одржала се у
Енглеској, Немачкој и у свим осталим европским земљама
до данашњих дана.
Уколико желимо да предочимо шта мото „уједињени у ра
зноликости” у пракси значи требало би напросто да зами
слимо гулаш, пицу, кнедле, хлеб, пиво, вино, сок, сладолед,
чоколаду итд: У свим јелима и напицима крије се разноли
ка културна историја, крије се локално или регионално, де
лимично не-европско, али европеизирано стручно знање.
Основне особине су ипак увек јасне и могу се без икакве
сумње идентификовати без обзира на то што се свако јело и
сваки напитак могу припремити на много начина.
То значи „уједињени у разноликости”, а кулинарска слика
може веома добро да се пренесе на друге теме и области.
Узмимо демократију: У свакој европској земљи она је уоб
личена на помало другачији начин, али она поседује једин
ствено језгро. У пракси то значи да, када је ово јединствено
језгро нападнуто, да се више не ради о разноликости демо
кратских форми, већ се демократија претвара у аутократију
или, још горе, у диктатуру.
Аутократија или диктатура уједињују принудом, али не ра
зноликошћу. Ово указује на то да разноликост представља
такође ослонац демократије. Живети, неговати и уоблича
вати разноликост значи између осталог подржати европску
демократију. Због тога европски идентитет може бити само
демократски идентитет.
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Споразумевање и узајамно поштовање
„Споразумевање” и „узајамно поштовање” навео сам рани
је као саставни део дефиниције „европског идентитета”. То
су основни ставови који уосталом захтевају много индиви
дуалне и колективне самодисциплине. Уколико се тренутно
осврнемо по Европи можемо видети да недостаје ове само
дисциплине.
Разноликост не може да функционише без воље за спора
зумевањем и узајамног поштовања. Док разноликост често
представља производ културног и хуманог развоја и само
организације, а да иза тога не мора да се крије план или
генијални ум, за споразумевање и поштовање потребна је
изричита воља. Уколико бацимо поглед на дугу историју
ова два става сасвим очигледно и ни у ком случају не одра
жавају природне особине човека, већ представљају резултат
цивилизовања човека.
Разноликост напросто настаје и у том контексту представља
нешто природно. За опхођење човека са разноликошћу по
требно је насупрот томе цивилизовање човека да би се сачу
вала разноликост од сталног преиспитавања и уништења од
стране човека.
Сви ми себе сматрамо цивилизованим, али то не мења ни
шта на чињеници да за споразумевање и узајамно пошто
вање, са циљем да се разноликост одржи и унапреди, увек
изнова мора да постоји добра воља и то добра воља сваког
појединца.
Насупрот уобичајеном мишљењу ниједан идентитет није
замислив без разноликости. Тамо где недостаје разноли
кост, ствари постају једнодимензионалне и манипулативне.
Разноликост ограничава могућност манипулисања човеком.

Завршна напомена
Пошто сам размотрио појединачне саставне делове дефи
ниције „европског идентитета” поновићу још једном ову
дефиницију; „Европски идентитет је индивидуално и за
једничко живљење, неговање и уобличавање разноликости
у Европи на бази прекограничног разумевања и узајамног
поштовања.”
Овај „европски идентитет” слаже се веома добро са наци
оналном државом као политичком основном јединицом
Европе, слаже се добро са регионима, без обзира на то да
ли су као савезна покрајина део неке савезне државе или
поседују одређену меру аутономије као у Шпанији, она се
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слаже веома добро са културним просторима које данас чине
сви већи градови. Она се слаже веома добро са позитивним
прилозима и додацима из других региона света.
„Европски идентитет” изражава се у практичном делању,
онако како сам дефинисао, у мирољубивом делању које чу
ва и унапређује разноликост. Разноликост је, нека то буде
поновљено, гаранција за наш опстанак. Подразумева се да
морамо да будемо пажљиви. Није позитивно све што настаје
у културним процесима и у неутралном смислу спада у ра
зноликост. Због тога је вредносни појам не-дискриминације
толико важан.
Због тога завршавам допуном дефиниције: „Европски иден
титет је индивидуално и заједничко живљење, неговање
и уобличавање разноликости, предвођено принципом недискриминације, на бази прекограничног споразумевања и
узајамног поштовања.”
Са немачког превела Мерал Тарар Тутуш
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Завод за проучавање културног развитка, Београд
УДК 392.8(497.11)(049.32)
                               641.5(049.32)

УКУС СТАРЕ ПЛАНИНЕ
НА ДЛАНУ
ДЕЈАН ЗАГОРАЦ, УКУСИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ –
ГАСТРОНОМСКО НАСЛЕЂЕ, ЗАВОД ЗА 
ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА, 
БЕОГРАД 2018.
Укус Ђердапа, прва књига трилогије Гастрономска мапа
Србије, Дејана Загорца и Јелене Бујдић Кречковић дожи
вела је велики успех и 2012. године добила је награду за
најбољу публикацију у области туризма Туристички цвет.
Загорац је након тога наставио рад на гастрономско-култу
ролошкој анализи Србије, и као логичан наставак уследила
је самостална књига Укуси Старе планине. Ова публика
ција је, као и претходна, издање Завода за проучавање кул
турног развитка и подржало ју је Министарство културе и
информисања.
Регион Старе планине (општине Пирот, Димитровград,
Књажевац и Зајечар), био је у фокусу Загорца као један од
најлепших и природно најоч
 уванијих делова Србије. Прко
сећи опасности да знања становништва овог подручја зау
век нестану књига Укуси Старе планине, нам доноси нови
тет у приступу очувања нематеријалне баштине. Публика
ција обухвата два дела – први део је теоријски, и представља
својеврстан водич кроз изузетне пределе Старе планине,
док други део доноси аутентичне рецепте овог краја. Ис
траживање гастрономске културе поставило је пред аутора
задатак очувања традиционалних вредности, знања и умећа
претходних генерација; које је он решио, а сазнања је об
јединио и приказао у поглављима: Старопланинска села у
околини Пирота, Пиротски ћилими и грнчарија, Књаже
вац – Варош добрих вина и очуване традиције... Аутентич
ност и лични печат аутора огледа се у поглављима која на
шаљив начин и у првом лицу доносе причу о легендарним
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јелима. Поглавље Прича о мени Боемској потковици доноси
исповест пиротске кобасице о њеним коренима, настанку и
одласку у свет. Поглавље Кад гости бану у Заглавак и Бу
џак – баница говори нам о спремности и гостољубивости
овог краја, јер кад гости изненада закуцају на врата овим
умешним домаћицама не остаје ништа друго осим да брзо
умесе налепшу ђаконију овог краја – баницу. Ако се неки
путник намерник не нађе у прилици да буде гост на таквом
ручку, писац га упућује да посети неку од култних кафана у
којима ће осетити дух гастрономских легенди ових крајева.
Специфичан и помало поетски језик аутора, Дејана Загор
ца, чини ову књигу много значајнијом и занимљивојом од
уобичајених културолошких анализа крајева Србије. Књига
Укуси Старе планине чита се у једном даху, а због своје ле
пршавости и надахнућа просто нагони читаоца да је упије
свим чулима. Богата и необуздана трпеза старопланинског
краја нас мами својим интересантним укусима и мириси
ма неких древних времена, голицајући наша непца. Аутор
је успео да нам дочара кулинарски идентитет једног народа,
и да пред нама створи илузију једног мистичног и помало
заборављеног начина живота.
Стара планина је послужила као несвакидашња инспираци
ја аутору, који нам доноси поетску слику једне богате кул
туре, али и изванредан културолошки  водич кроз пределе и
укусе Старе планине. Уколико се одважимо да кренемо овом
сада већ утабаном стазом, на том путу открићемо много о
настанку и развоју једне специфичне гастрономије. Упо
знаћемо људе који несебично одају своје кулинарске тајне
и откривају нам неки древни, а опет нови свет укуса. Када
пиротска софра одигра свој плес, не можете остати равно
душни и тада је време да се препустите мирисним винима и
ракијама овог краја.
Рецепти које аутор прилаже у овој књизи, поред неспорног
значаја бележења традиционалних сторопланинских укуса,
диван су подстрек савременим домаћицама да се отисну у
авантуру справљања аутентичних деликатеса. Интересант
но је и то да поред бележења рецепата, аутор бележи и чу
ва народни језик овог краја, па су рецепти дати у изворном
облику без већих корекција, онако како су забележени од
самих домаћина и домаћица.
Вештим вођењем аутор нас упознаје са предивним крајоли
цима Србије, чувајући их од зуба времена и заборава. Када
нас довољно омаме мириси кухиње, вина и ракија, пред на
ма извире свет пиротског ћилима који ће у себе уткати амај
лију за дуг и срећан живот, који ће нам осигурати богатство,
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срећу, слогу и напредак. Тако опремљени даровима, које
нам дарива писац, не остаје нам ништа друго сем да их лу
боморно спремимо у ћупове из пиротског краја.
Несвакидашњи и необични украси овог дела Србије оку
пљени су у овој књизи, која за циљ има допринос препороду
и очувању традиције. Публикација је обогаћена и занимљи
вим, уметничким фотографијама пејзажа и јела, приказима
старијих људи као чувара наше традиције. Фотографије су
живих боја и на њима су приказане интересантне игре сенки
и покрета, које имају за циљ да читаоцу верно прикажу је
дан другачији, хуманији живот. Слике градова, кућа, преде
ла и људи приказују другачији свет, који писац вешто слика
речју сакривене су између корица ове књиге. Текст одише
смерношћу и једностваношћу живота становништва Старе
планине. Природна лепота региона прелива се у редове тек
ста и обратно. Вредност ове књиге је и у преношењу знања
са старих на млађе генерације. Народно знање и умешност у
гастрономији вековима таложено у нашем народу успешно
је забележено из уста мудрих стараца и старица као наслеђе
за будуће генерације.
Књига је привлачна не само као културолошка бележница
и водич, већ и као значајно истраживање за социологе, ет
нологе и антропологе. Поред текстова који су написани на
српском језику, уприличен је превод на енглески језик, што
ову публикацију издваја из досадашњих оваквих дела, и чи
ни га својеврсном незаобилазном „туристичком лектиром”
за посетиоце из свих крајева света.
Укуси Старе планине су, иако важно културолошко истра
живање и актративан модел приказивања једне културе,
далеко више од тога, надасве једно значајно и занимљиво
штиво са неоспорном уметничком нотом.
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УПУТСТВО

РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. путем УСБ уређаја;
1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама,
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150
речи).
2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на
енглеском језику (до 300 речи).
2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације.
Примају се само црно-беле илустрације или које су
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација.
2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису),
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса,
афилијација (наводи се пун, званични назив и седиште
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију,
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница,
укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних
страница.
3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим.
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција
задржава право да после објављивања полемичког текста и
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.
3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег.
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда
Single.
4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и
кључне речи на српском.
4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је
чланак настао, као и назив институције која је финансирала
пројекат или програм.
4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања
оригинала.
4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе
на крају текста.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача,
страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд:
Нолит, стр. 45.
5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка,
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања:
Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 146.
5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и
слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања),
Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског
понашања у градској средини, у: Социологија града,
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр. 150.
5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо глагола
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:
Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација),
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег
универзитета, Место издања, страна.
Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије,
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 120.
5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста,
Назив дневног листа (курзив), страна.
Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима,
Политика, стр. 15.
*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример:
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о
савременој архитектури, Време.
5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује
српском речи Исто.
Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 147.
Исто, стр. 148.
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5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне
фусноте) скраћује са нав. дело.
Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.
5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет
издања, датум постављања или последње измене (update)
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања
до цитиране стране.
Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004.,
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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