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Увод

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

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

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

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

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

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

Стратешкедилемесавременихкултурних 
политикаосмислууметностиикултуре

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 201.
17 Ви ше ви де ти у: Ђу кић, В. (2017) (Ка)космо, студијекултурепамће
ња и политике идентитета у Србији, Бе о град: Фа кул тет драм ских  
умет но сти.



29

ВЕСНА ЂУКИЋ

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

Антипроизводњауметности– 
професионализација,институционализација, 

експлоатација

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закључнаразматрања

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

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

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

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

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

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

and art in the contemporary society.  
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