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ОБЕЛЕЖИОЈЕ20.ВЕК– 

25ГОДИНАПОСЛЕ
С ма лом гру пом од са мо не ко ли ко љу ди Сте ван Мај сто ро
вић је април ских да на 1967. го ди не уоб ли ча вао и до вр ша
вао не што што је већ одав но са зре ло у ње му, што је има ло 
сво ју ин те лек ту ал ну пред и сто ри ју али исто вре ме но и ве ли
ки дру штве ни под сти цај.1 Мо гло би се ре ћи да су се у Сте
ва ну Мај сто ро ви ћу тих 60тих го ди на ова пло ти ла нај бо ља 
и нај про гре сив ни ја дру штве на стре мље ња. Ма ло је љу ди 
ко ји су за са мо 30де се так го ди на сво је пу не ин те лек ту ал
не и дру штве не ан га жо ва но сти та ко це ло ви то, та ко бо га то 
и ра зно вр сно за о кру жи ли сво је де ло и исто вре ме но до при
не ли раз вит ку но вих иде ја и по кре та њу но вих дру штве них 
ак ци ја у ју го сло вен ској за јед ни ци. Ства ра лач ки рад Сте ва на 
Мај сто ро ви ћа кре тао се од „Мла дог бор ца”, пре ко об на вља
ња „Не дељ них ин фор ма тив них но ви на”, Кул тур не ру бри ке 
Ра дио Бе о гра да, по кре та ња ре ви је „Да нас” до За во да као 
син те зе свих бо га тих ис ку ста ва, прег ну ћа и осми шља ва ња 
но вих ви зи ја раз во ја кул ту ре у на шем дру штву. Нажа лост, 
ви со ка је це на за та ко ин тен зи ван и бо гат ства ра лач ки дру
штве ни и ин те лек ту ал ни жи вот  бо лест је 1980. го ди не за у
ста ви ла да љу плод ну ин те лек ту ал ну и дру штве ну ак тив ност 
Сте ва на Мај сто ро ви ћа. Од та да, пре све га окру жен сво јим 
нај бли жим, жи вот ним са пут ни ком и нај бо љим са рад ни ком 
Ду ши цом, ћер ком Мир ја ном, си ном Ми ло шем и уну ком Ка
та ри ном, Сте ван Мај сто ро вић је жи вео свој ти хи жи вот, не 
пре да ју ћи се бо ле сти, ужи ва ју ћи у ра до сти ма по ро дич ног 
жи во та, не за бо ра вљен од мно гих сво јих са рад ни ка и при
ја те ља и још мно го ви ше у ми сли ма оних ко ји у жи вот ној 
тр ци ни су сти за ли да га че сто по се те.

Др Сте ван Мај сто ро вић је ро ђен 1921. го ди не у Не го ти ну. 
Гим на зи ју је по ха ђао у Кра гу јев цу и Ско пљу, где је и ма
ту ри рао. Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду 
1949. го ди не. Уче сник је НОБа од 1941. го ди не. Не се бич но 

1 Др Милош Немањић, главни уредник часописа Култура у периоду од 
1972. до 1977. године.
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је жр тво вао сво ју мла дост за иде а ле ко ји ма је ка сни је по све
тио цео свој жи вог. Ни ка да ни је ис ти цао то као не ку сво ју 
по себ ну за слу гу.

Сво ју про фе си о нал ну де лат ност Сте ван Мај сто ро вић је за
по чео од мах по сле ра та као но ви наруред ник у ли сту „Мла
ди бо рац”. Не што ка сни је у ли сту „Глас” оба вља ду жност 
уред ни ка кул тур не ру бри ке, трај но се опре де љу ју ћи за жи
вот ни по зив  но ви на ра и пу бли ци сте у пр вој фа зи сво је про
фе си о нал не ак тив но сти, по зив озбиљ ног на уч ног рад ни ка у 
ка сни јој, зре лој фа зи сво га жи во та.

Пе де се тих го ди на је дан је од пр вих по кре та ча „Не дељ
них ин фор ма тив них но ви на”, а по том глав ни и од го вор ни 
уред ник. За тим оба вља ду жност глав ног уред ни ка кул тур
ног про гра ма Ра дио Бе о гра да. Ше зде се тих го ди на по кре ће 
ре ви ју „Да нас” на чи јим стра ни ца ма се огла ша ва ју мно ги 
ин те лек ту ал ци из но се ћи но ве по гле де у фи ло зо фи ји, књи
жев но сти, есте ти ци, со ци о ло ги ји, реч ју кул ту ри. Ни ка ко 
ни је слу чај но што је Сте ван Мај сто ро вић при па дао ужој 
гру пи но ви на рапу бли ци ста, ко ји су по кре ну ли об на вља ње 
„Не дељ них ин фор ма ти ви их но ви на”, ли ста с чи јим се из ла
же њем ус по ста вља ју осно ве срп ске мо дер не пу бли ци сти ке 
и гла си ла ко је на кон крет не на чи не до при но си за ма ху де мо
кра ти за ци је кул тур ног жи во та у Ср би ји и ју го сло вен ској за
јед ни ци пе де се тих го ди на. У исто риј ској ми си ји ко ју је од
и грао НИН у раз во ју мо дер ног но ви нар ства за па же но ме сто 
при па да ан га жо ва ном пу бли ци сти Сте ва ну Мај сто ро ви ћу. 
НИНов ску кон цеп ци ју са вре ме ног, мо де р ног пу бли ци стич
ког ра да Сте ван Мај сто ро вић про ду бљу је у не по но вљи вој 
ре ви ји за дру штве на пи та ња, на у ку и кул ту ру „Да нас”. У 
кул тур ној исто ри ји и исто ри ји пу бли ци сти ке у Ср би ји по
чет ком ше зде се тих го ди на ова ре ви ја има не спор но и ау тен
тич но ме сто.

Од 1964. го ди не Сте ван Мај сто ро вић ак тив но уче ству је у 
при пре ма ма за осни ва ње За во да. Ис тра жи ва ње „Кул тур ни 
жи вот рад ни ка у Ср би ји” и „По ло жај и уло га до мо ва кул ту
ре у СР Ср би ји” пред ста вља ју пр ва ис тра жи ва ња ко ја при
пре ма ју осни ва ње но ве ин сти ту ци је. Апри ла 1967. го ди не 
Сте ван Мај сто ро вић осни ва ту но ву ис тра жи вач ку уста но ву, 
пр ву та кве вр сте у Ср би ји и у Ју го сла ви ји, угра ђу је све сво
је ис ку ство, зна ње и енер ги ју у њен раз ви так и на ла зи се 
на ње ном че лу све до 1978. го ди не. То је из у зет но зна ча јан 
пе ри од у ра ду Сте ва на Мај сто ро ви ћа. Сло бод но се мо же ре
ћи да му при па да ју ве ли ке за слу ге не са мо као ру ко во ди о цу 
уста но ве већ и као по кре та чу мно гих зна чај них кул тур них 
ак ци ја, ства ра лач кој лич но сти ко ја осми шља ва про гра ме и 
пла но ве кул тур ног раз вит ка и ини ци ра број на ис тра жи ва
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ња. Он је је дан од не по сред них про та го ни ста кон цеп ци је и 
про гра ма из град ње до мо ва кул ту ре у оп штин ским цен три
ма у Ср би ји се дам де се тих го ди на. Ње го вим ан га жо ва њем 
по ста вље не су осно ве стан дар ди за ци је ра да и су срет ног 
пла ни ра ња у кул ту ри СР Ср би је и ство ре ни усло ви да За
вод из ра сте у је дин стве ну на уч но и стра жи вач ку уста но ву, 
са спе ци фич ним функ ци ја ма у ко ји ма су об је ди ње не и те о
риј ске и прак тич не ком по нен те. У том окви ру, из у зет но ме
сто при па да и ча со пи су за те о ри ју, со ци о ло ги ју кул ту ре и 
кул тур ну по ли ти ку „Кул ту ра” ко ји је Сте ван Мај сто ро вић 
по кре нуо већ 1968. го ди не и као од го вор ни уред ник уре дио 
пр вих 18 бро је ва, (ме ђу ко ји ма се ис ти че спе ци јал ни број 
по све ћен ме ђу на род ној кул тур ној са рад њи, ко ји је об ја вљен 
и на ен гле ском је зи ку).

Овај не се би чан и са мо пре го ран рад те као је упо ре до са лич
ним уса вр ша ва њем, стал ном те жњом да се бо га то ис ку ство 
и већ сте че на зна ња про ши ре и уте ме ље на из во ри ма но вих 
те о риј ских са зна ња. По сле ни за ра до ва, ме ђу ко ји ма се ис
ти чу „Пра во на кул ту ру”, „Кул тур на по ли ти ка Ју го сла ви је“ 
 спе ци јал но ра ђе на пу бли ка ци ја за УНЕ СКО  об ја вље на на 
ен гле ском и фран цу ском је зи ку и дру ги, као син те за до ла зи 
књи га „Кул ту ра и де мо кра ти ја”, док тор ска ди сер та ци ја од
бра ње на 1976. го ди не на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, рад 
ко ји по све му пре ва зи ла зи чи сто ака дем ске окви ре ко ји му 
ви ше не го за слу же но до но си зва ње док то ра на у ка. Исто вре
ме но, као зна лац ен гле ског је зи ка обо га тио је на шу кул ту ру 
са не ко ли ко зна чај них пре во да, као што су пре во ди књи
га „Са га о Ња лу”, „Дру га Аме ри ка” итд. У ства ри Сте ван 
Мај сто ро вић, у кон ти ну и те ту од три де се так го ди на де лу је 
као ис так ну ти пу бли ци ста, есе ји ста и на уч ни рад ник. Пи
сац је број них за па же них есе ја, чла на ка, пу то пи са, сту ди ја, 
мо но гра фи ја и на уч них ра до ва, ко ји су об ја вље ни у мно гим 
ли сто ви ма и ча со пи си ма. Огле дао се и као пу то пи сац, оста
вив ши за со бом књи ге „У по стој би ни са га” и „На па пи ри  
зе мља у по лар ном кру гу”.

За це ло куп ну ову де лат ност добио је нај ви ше при зна ње у 
Ре пу бли ци, Сед мо јул ску на гра ду 1978. го ди не.

Мо же се сма тра ти да са ње го вим ан га жо ва њем у осни ва њу и 
раз во ју За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка и по кре та
њем ча со пи са „Кул ту ра” по чи ње пе ри од ин тен зив ни јег раз
во ја со ци о ло ги је кул ту ре код нас. У сво јим ра до ви ма Сте ван 
Мај сто ро вић за сту па де мо крат ски кон цепт раз во ја кул ту ре 
и по себ но ис тра жу је пра во на кул ту ру  на од лу чи ва ње о 
кул тур ном раз во ју ка ко по је дин ца, та ко и дру штве них гру па 
и на ци ја. Де ло „Кул ту ра и де мо кра ти ја” до би ја 1977. го ди не 
НИНову на гра ду за пу бли ци сти ку „Ди ми три је Ту цо вић”, 
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чи ме су по твр ђе не ви со ке вред но сти ове кри тич ке рас пра ве 
о про бле ми ма де мо кра ти за ци је кул ту ре у со ци ја ли стич ком 
дру штву. У сво јој књи зи „У тра га њу за иден ти те том” Сте ван 
Мај сто ро вић ба ви се ис тра жи ва њем осо бе но сти и обе леж ја 
кул тур ног иден ти те та у са вре ме ном дру штву, да ју ћи по се
бан ства ра лач ки до при нос те о ри ји кул тур ног плу ра ли зма. У 
ра до ви ма Сте ва на Мај сто ро ви ћа ис по ља ва се ори ги нал ност 
и ме то до ло шка ин тер ди сци пли нар ност, као не спор ни ства
ра лач ки до при нос со ци о ло ги ји и те о ри ји кул ту ре.

Сте ван Мај сто ро вић је је дан од нај и стак ну ти јих кул тур них 
и јав них рад ни ка у Ср би ји то ком чи та вих два де се так го ди на 
дру штве ног и кул тур ног раз во ја ове Ре пу бли ке. Сте ван Мај
сто ро вић је оба вљао број не функ ци је у ко ми си ја ма, од бо ри
ма и дру гим рад ним те ли ма ка ко Са ве за ко му ни ста та ко и 
дру гих ор га ни за ци ја. Из ме ђу оста лог, Сте ван Мај сто ро вић 
је био пред сед ник Од бо ра за кул ту ру Ју го сло вен ске ко ми си
је за са рад њу са УНЕ СКОм, да ју ћи свој зна ча јан до при нос 
уче шћем на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма УНЕ СКОа. У 
окви ру те сво је ак тив но сти Сте ван Мај сто ро вић је по ста
вио чвр сте те ме ље са рад ње За во да са УНЕ СКОм и са ни
зом дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја из обла сти кул ту ре. 
Из у зет но зна ча јан је био ан га жман Сте ва на Мај сто ро ви ћа 
у Кул тур нопро свет ној за јед ни ци Ср би је, чи ји је пред сед
ник био од 19701977. го ди не, у пе ри о ду мо жда нај зна чај
ни јих ак тив но сти ове дру штве не ор га ни за ци је. Под сти ца ње 
кул тур ноумет нич ког ама те ри зма, кул тур ног жи во та се ла и 
ни за дру гих  са мо су део тих ве ли ких ак тив но сти Кул тур
нопро свет не за јед ни це Ср би је ко ји ма је сам Сте ван Мај сто
ро вић дао ве ли ки до при нос.

Нај зад, или мо жда на пр вом ме сту, тре ба не што ре ћи о људ
ском ли ку Сте ва на Мај сто ро ви ћа. У ко му ни ка ци ји са свим 
љу ди ма, по себ но са бли ским са рад ни ци ма, Сте ван Мај сто
ро вић, је ис по ља вао ви сок сте пен раз у ме ва ња и то пли не. 
Умео је да под стак не мла ђе са рад ни ке, да за гре је љу де за 
по сао, да ули је ене р ги ју, да мо ти ви ше на прег ну ћа. По зна та 
су ње го ва бде ња са са рад ни ци ма у пе ри о ди ма пи о нир ског 
ра да на сред њо роч ним пла но ви ма раз во ја кул ту ре у Ср би
ји, на ро чи то ка да је раз ра ђи ва на ме то до ло шка и те о риј ска 
кон цеп ци ја пла ни ра ња кул ту ре у Ср би ји. Исто та ко, стал
но је оку пљао ве ли ки број са рад ни ка За во да ко ји су сво јим 
ан га жо ва њем омо гу ћи ли да За вод ура ди оно ли ко ко ли ко је 
ура дио у овом пе ри о ду.

Ни по сле 25 го ди на на зна ча ју ни су из гу би ли основ ни ци ље
ви ко је је пред ову уста но ву по ста вио њен осни вач Сте ван 
Мај сто ро вић пре 46 го ди на: ис тра жи вач ка усме ре ност, из
да ва ње ча со пи са „Кул ту ра“, јед ног од нај у глед ни јих ча со
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пи са, ко ји је он та ко ђе по кре нуо, отво ре ност за са рад њу на 
до ма ћем и ме ђу на род ном по љу, при ку пља ње и об ра да свих 
ре ле вант них по да та ка са ши ро ког кул тур ног по ља. Оту да 
ни овај текст об ја вљен у ча со пи су „Књи жев ност” (број 78) 
1988. го ди не, ка да нас је Сте ван на пу стио, не што скра ћен 
и ре ди го ван за ову при ли ку, не гу би на сво јој ак ту ел но сти. 
На че лу ове ис тра жи вач ке уста но ве то ком про те клих го ди
на про ме ни ло се ви ше ди рек то ра, али Сте ва ну Мај сто ро
ви ћу при па да пи о нир ска уло га да је осно вао уста но ву ко ја 
је оста ла је дин стве на у чи та вом  ре ги о ну. Прак тич но, он је 
тра си рао је дан си гу ран пут ко јим на ста вља но ва ге не ра ци
ја мла дих ис тра жи ва ча: ет но ло га, со ци о ло га, по ли ти ко ло га, 
пси хо ло га и исто ри ча ра.
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