
377

Београд

УДК050:316.7КУЛТУРА

КУЛТУРА – СТО ЖЕР НИ  
ЧА СО ПИС ЗА УТЕ МЕ ЉЕ ЊЕ 

ТЕ О РИ ЈЕ КУЛ ТУ РЕ
Часопис„Култура”појављујесеугодинивеликихсоцијал
них и политичких турбуленција које су захватиле читаву
Европу,дабиједанснажанталасзапљуснуоинашекрајеве
сацентромуБеограду.Али,упркосвеликимнапетостима
инемириманеодустајесеодидејеобјављивањачасописа.
Првибројпретходисвемутомеипосвећен је темамакоје
самоупојединимназнакаманаговештавајубурнедогађаје.
Текстовиобјављениупрвомбројувећпрофилишучасопис
инаговештавајуозбиљнупубликацијукојаћесестрогопри
државатиназначенеоријентациједајеточасописзатеори
јуисоциологијукултуреикултурнуполитику,одчегача
сописнећеодступатизасвевремесвогапостојања,дакле,
читавихпетдеценија.Реткасу„искакања”изовакопоста
вљеногоквирачимејечасописпоказаосвојудоследности
истрајностуспровођењусвогиздавачкогконцепта.

Ваљаиматиувидудасечасописјављаготовоистовремено
сапозиционирањемсоциологијекаонаучнедисциплинеи
њенеакадемскеверификације,доксеотеоријисоциологије
икултуретектуитамопонештопише.Убрзосепоказало
даинајугословенскомпростору,скојимјеичасописрачу
нао,постојенесамозаинтересованинего,додушемалоброј
ни,иквалификованипојединцизаовуобластзнања.Зањих
је „Култура”посталажариштеи стециштеоко којег су се
почелиокупљатиидаватисвојдоприносмлађиистражива
чипотпомогнутидобробираним,изаовутемуповезаним,
текстовимастранихаутора.Отудасесвеликомуверљиво
шћуможерећидајенуклеустеоријеисоциологијекултуре
зачет,и токомвремена се систематичнонеговао,управоу
„Култури”.Почетнаинтенцијајебиладачасописпратиде
латност Завода за културни развитакСрбије, али је убрзо
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изашаоизњеговихоквираисвојимдомашајимајетуделат
ностувеликоподстицао.Успостављаласеорганскавезаиз
међучасописаиЗаводакаоњеговогиздавачаинспиришући
иподстичућињегове сарадникена стицањенових теориј
скихзнањаинаефикаснијекритичкомишљењеопроцеси
маипојаваманесамонакултурномпољунегоиумногим
другимсферамадруштвеногживота.

Нетребаизгубитиизвидадасе„Култура”појавилаувреме
нујошувекдобримделомпрекривеномсенкомдогматизма
укомеједоминиралаподеланабазуинадградњуолакоде
ривирануизсложенеисвестраноразвијенеМарксовефи
лозофијеиекономскетеорије.Часописјенатореаговаои
настојаода„омекша”тудубокоувреженудихотомијукојаје
ималаидеолошкоупориштеуокошталомсистемунасталом
иучвршћиваномуједнопартизмуукојемнијестваранахије
рархијакултурнихвредности,неговласти,њенихдеривата
ибочнихорганизацијаиасоцијацијакаосупститутадемо
кратскиорганизованезаједницеукојојкултуранебибила
секторнегоњенинтегралнидео,заједничкаделатностсвих
укојојдоизражајадолазинапоридоприносстваралачких
могућностииндивидуе.Кадсесвеовопосматраизсавреме
ности,изгледадостаархаичноипомалонаивно.Међутим,у
ондашњимоколностима,кадјецентрализованавластсвим
силаманаметалајединственобразацмишљењакојијечесто
завршаваоуједноумљу,свакипокушајдасетопроменије
наилазионавеликиотпоркојисечестозавршаваонесамо
вербалнимосудаманегоирепресалијамасасудскимепило
зима.Изтогмиљеаслатесупорукеиопоменезбогобјављи
вањапојединих текстова, а у неким случајевимаипозива
наполитичкуодговорност.Сампокретаччасописа,Стеван
Мајсторовићсезбогтекстоваобјављиваниху„Култури”и
својихранијих„грехова”сталноналазиоузониприсмотре
инијеуливаоповерењекодонихкојисунадзиралиидеоло
шкуиполитичкуисправносту„сектору”културе.

Упоредо са превазилажењем етаблираног модела култу
ре,стваранјеновиобразацукојемсекултурасагледавала
у свој својој вишеобразности, вишеслојевитости, вишеди
мензионалности.Већупрвомбројупокрећесетемамасов
некултуреитоизперапознатогиталијанскогкултуролога
ФранкаЛумакија, посебнописана за тај број.Топоказује
какотенденцијуукључивањааутораиздругихземаљатако
иокретањекаидејамаактуелнимуоновреме,нарочитона
европскомпростору.Послебурнешездесетиосмегодине
наступа „смиривање”друштвеног тла алидолазиидоиз
весног попуштања и смањења притиска на теоријско ми
шљењеињеговусвевидљивијуиинтензивнијукритичност
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премадруштвенимтоковимаиприликама.У„Култури”се
свечешћепојављујуауторичијитекстовибацајуновосве
тлонапроцесеукултурикоја јевапилазадебирократиза
цијом и отклањањем стега произвођених у центрима по
литичке моћи.Подстицани су другачији и нови поступци
иприступиу сфери свихвидова стваралаштва; откриване
суновеизражајнемогућностиидругачије виђењебитних
својставакултурногразвитка;трагалосезаискуствимаде
мократскиразвијенијихдруштаваукојимасуинституције
културеималевисокстепенсамосталностииаутохтоности.

Часописјевременомсазреваоипрофилисаосеприближава
јућисепосвомквалитетупознатимевропскимисветским
часописимаизтогдомена,чемујенајвишедопринелаори
јентацијакатематскимбројевима.Тојебиоодраззрелости
теоријскемислиу културинастајалеу вишецентараоно
времене Југославије као и спремности и оспособљености
часописадаствориувидипрепознадинамикукретањате
мислииприволињенепротагонистедаприхватеипрепо
знају„Културу”каопубликацијуотворенузановеиаутен
тичнеидејеињиховеносиоце.Тешкојеинабројатитемат
скебројевекојих јебилонадесетине токомполувековног
излажењаовогчасописа.Требалојеуложитивеликинапор
дасеуоченесамогорућетеменегоиначинкакосуонеме
тодолошкирешаванеи теоријскиуобличаване.Часопис је
подстицаостварањеновихтематскихоквираињиховогса
држаја,упрвомредубирајућииобјављујућисвештојепо
стиглоодговарајућинивоизрелостпројекатаоствариваних
уинститутимаинауниверзитетима,алимотрећиинапоје
диначненапорекојисузналидабудупровокативни,инвен
тивниалиитеоријскифундирани,изазовнииподстицајни.
Посталојеготовоправилодакосеније„огрнуо”„Култури
ним”шињеломидоживео„крштење”уњој,тешкосемогао
потврдити и прихватити као поуздан истраживач теорије
културе.Највише„поена”су,свакако,добијалионикојису
билиоспособљенидапредставеодговарајућетематскеце
лине и учине их релевантним за теоријскомишљење. Та
косепостепеноуобличаваосветтеоријекултурекојијепо
читавојдубиниодудараоодњеногдотадашњегшематског
обликовањазаогрнутогквазимарксистичкомауром.Култура
нијебила„проточнибојлер”новихкултуролошкихидејаи
теманегоживопоприштењиховихсучељавањаиукључи
вањаунаучносређенуформуједнимодрелевантнихнауч
нихпоступака, лишенихидеолошкологичкихспекулација
и домишљања. На тај начин је остварено својеврсно згу
шњавањедисперзивнихелеменатапосекторима,какотео
ријскетакоикултурнополитичкесфереразматрања.Иако
сејошувек,негдемањенегдевише,задржаомарксистички
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предзнак, све вишесуузиманеуобзир савремене теорије
почев одфеноменолошких, структуралистичких, семиоло
шких, лингвистичких до постструктуралистичких и пост
модернистичких, уз настојање да се избегне супремација
свакеодњих.Утрагањузановим,избегаванајеновотарија
немоћнадапродреусуштинуисамеизворепроблема.

Илустрације ради, ваља поменути неколико тематских
„блокова”којисунесумњиводопринелиугледуиафирма
цијичасописа,несамоулокалнимнегоиумеђународним
размерама. Једна од првих је већ поменута масовна кул
туракојасеутовременаметалакаоважнакултуролошка
темаикојаћепреокупиратиготовосветеоретичарекулту
рекоднас.Појављујусепреводикраћихстудијаикњига,
амеђуњимаикултнакњигапољскетеоретичаркекултуре
АнтоњинеКлосковскеМасовнакултура, течасопис „Кул
турниживот”којићесепретежнобавитиовомтематиком.
„Култура” јемеђупрвимреаговала на семиотичкипокрет
којизапочињесаДеСосиромиБодуеномдеКуртенеом,да
биупрашкомлингвистичкомкругу,тартускојсемиолошкој
школи, париском структурализму достигао свој врхунац.
Томејенарочитодопринеотематскибројчасописакојегје
приредио наш знаменити лингвиста и дугогодишњи члан
редакцијеРанкоБугарски.Коликојеоватемабилаживаи
актуелнаговориитодајечасописбиодвапутдоштампаван.
Справомсеможерећидасуовимтематскимбројемкоднас
ударени темељи социолингвистике као науке захваљујући
учешћувеликогбројастранихалиидомаћихаутора.

Уз сталнуподршку Завода каоиздавача часопис је стекао
завиданположајмеђуобиљемпубликацијананекадашњем
југословенскомпростору,мањеиливишесличнеоријента
ције, одолевајући многим кризама у некадашњој југосло
венскојдржавиидржаваманасталимнањеномпростору,а
богмеиусветскимразмерама.Тосесведогађало,добрим
делом, захваљујући и упорном истрајавању на освојеном
начелуозбиљногпромишљања,објективногпосматрањаи
критичкогосветљавањапресвегакултурнихтокова.Часо
писније одступаоод тога дабуде својеврсна агорана ко
јој ће сеодвијатиживиконструктивандијалог, свестрана
разменамишљењаиискустава,безуводнеизавршнеречи
исписанепре сучељавањамишљења.Ауторинисубирани
изредоваподобних,негопрематемељнообразложенимста
вовимаипажљивоодабранимиизложенимаргуменатима.
Вођенојерачунаотомедасеафирмишумишљењакојасу
уверљивоинаоригиналанначинтеоријскизаснована.

Сваки број часописа припреман је дуго и стрпљиво што
је понекад узроковало његово кашњење. Било је периода
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када је теоријска мисао стагнирала, било је „мршавих” и
„гладних”година,али јечасописналазиопутевеиначине
дадопредоонихжариштакојанисугаслаиукојимасусе
рађаленовеидејеподстицајнезакреативномишљење.Оту
дајетребалоиматиувидусвеистраживачкецентре,„зави
рити” у „радионице” многих прегалаца теорије културе и
културнепраксеиуњимапронаћиостварењакојаодговара
јупрофилучасописа.Захваљујућитаквоммрављемипре
даномрадусвихдосадашњихредакцијачасописа,„Култу
ра” је успеладаоствари својполувековни јубилеј а дане
„остари”иданепосустане,дасенепетрифицира,данеза
паднеуконзервативизам.Њенамодерност јеучвршћенаи
спољашњимизгледом.Посвомдизајну,којисевећполаве
канемења,онанепрестаједабудемодерна,препознатљива
ипровокативна.
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