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Књига„КултурнаидеологијаМиланаКашанина”ЈанеАлек
сићнастала јенаосновуауторкинедокторскедисертације
одбрањененеФилолошкомфакултетуУниверзитетауБео
градуподназивом„МиланКашанинкаотумачновесрпске
књижевности”. Проучавајући текстове овог књижевника
и историчара уметности, књижевности и културе, аутор
ка се посветила реконструкцији и интерпретацији његове
имплицитнекултурнеидеологије,собзиромда,њенимре
чима, Кашанинова „културноисторијска мисао, уобличена
вишедеценијскимрадомнапољукњижевности,уметности
иисторијекултуре,откривадијалектикудоследностиипро
менљивости, односно стабилних аксиолошких и естетич
ких принципа, као и непрестану еволуцију аналитичких
поступакаиуметничкихоблика”(8).

Мада је својимангажманомуМузеју савременихуметно
сти,МузејукнезаПавлаиГалеријифресака,каоипрофеси
оналнимијавнимделовањем,МиланКашанин(1895–1981)
значајно допринео формулисању културне политике свог
времена (свакако више у међуратном периоду), ауторка
сеунасловурадијеопределилазапојамкултурнеидеоло
гије, како би избегла данас доминантно значење културне
политикекаопрактичне,односнојавнеполитикеудомену
културе, усмерене ка остварењу практичних, конкретних,
систематскиипланскиосмишљенихциљеваод јавногин
тереса. Културна идеологија, насупрот томе, подразумева
склоппозитивниходређењаконкретнекултурезаснованена
историјскигенерисаномскупуидејаивредностикојеједна
заједницаприхватакаосвојеинаосновукојихсесамоодре
ђује.Доккултурнаполитикажелидасепредставикаоиде
олошкинеутралнаивредносномаксималноплуралистична,
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недоводећиупитањезадатеоквиредоминантнеидеологије
данашњегзападногсвета,заснованенавредностималибе
ралнедемократијепарламентарнопредставничкогтипа,уз
сет неупитних и наводно универзалних вредности који се
тичуинституционализованеинтерпретацијепојмоваинди
видуалних слобода, правног поретка и социјалне правед
ности, културна идеологија је пре свега посвећена препо
знавању,појмовномуобличавању,делатномпотенцијалуи
трансформативностикултурногобрасцаодређенеконкрет
некултурноисторијскезаједнице,штоунашојепохи,упр
коссвимоспоравањима,уосновиподразумеванационалну
заједницу.

Ако,дакле,утеоријиможемодаговоримооопштемпојму
културе, а у културној политици културу сагледавамо као
поље остваривања јавног интереса, уз тенденцију његове
идеолошке неутрализације, о културном обрасцу можемо
говорити теккадаимамоу видуконкретну, одређенукул
турукојапочиванаидејама,вредностимаисимболимакоји
обликујуидентитетодређенеисторијскезаједнице.Кадасе
питамоокултурномобрасцунекезаједнице,мисепитамо
оначелимаивредностиманаосновукојихјепрепознајемо
инаосновукојихсеонасамапрепознајеуодносунадруге
заједницесличноггенеративногтипа,алии,ништамање,о
разлозимазбогкојихсепојединци(само)одређујукаоњени
припадници.Културниобразацнијестатичнаинепромен
љива категорија, али он не би постојао, нити би се оње
мумоглоговорити,данемаизвестанстепенодређеностии
стабилности,нитикадабисмоаприорноодбацивалисваку
могућностговораоколективнимидентитетима.Према Ја
ниАлексић,„културниобразацсеиспостављакаостабилан
означитељ,чијепољеделовањаумногомезависиодмеђу
собног огледања историјских манифестација и тренутних
егзистенцијаних околности, цивилизацијског контекса и
интелектуалнесвести.Речјеокултурномфундаменту(са
мо)разумевања једне заједнице, следствено томе, и њеног
историјскогпостојања”(16).

Културниобразац,ускладусатаквимразумевањем,пред
стављаобиосновукултурногидентитета,каосвестиокул
турном образцу, односно јединству заједнице које почива
наодређеној,спознајидоступном,обрасцу,докбикултур
на идеологија представљала одређену интерпретацију и
(делатно) усмерење културног обрасца, односно освешћи
вањеиконцептуализацијусврхепостојањаодређенезајед
нице,каоодговорнапитањеразлогазбогкојихсепојединци
сматрајучлановимаједнезаједницеизбогкојихјесматрамо
различитомоддругих.
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Каоунашојепохипресвеганационалноомеђене,ауторка
појмовекултурногобрасцаикултурнеидеологијеодређује
уодносупреманацији,као„духовноисторијскојзаједнициа
збируаутентичнихинтелектуалних,културнихиморалних
својстава,којауисторијиостварујеспољашњуслободусво
јихпојединаца,чимепостижењиховоиманентноисториј
скоикултурносамосагледавање”(17).Премаауторки,„ду
ховноисторијскипотврђеноосећањеконтинуитетаприпад
никаодређене етнијеилинације”представља„генератора
стварањакултурногобрасцаисвестиоњеговојкохезионој,
сублимнојсназикојаихчиниприпадницимауправотеисто
ријске заједнице, под њих их номинално и идентитетски
подводећи”(19).Каомодернаисторијскокултурнапојава,за
којуможеморећидапредстављаједнуодконституенатамо
дерностикаоепохеикаопојма,нацијајесједнестане„про
светитељскиуниверзалнаасадругеромантичарскипарти
куларна”,такоданација„политичкоправноинституциона
лизује свест о етничкој припадности, односно колективни
духовниидентитет”(18)и,заједносанационализмом,ни
је „нужносамоидеолошки,друштвенииликултурникон
структ, измишљен ентитет, проистекао из констелације
тренутнихполитичкиходносаидуха(модерне)епохе,већ
легитимнивидполитичкеидеологије,друштвеногпокрета,
алииобразацкултуреуједномтренуткуњеногисторијског
трајања“(20).Култура,односнокултурниобразац,такомо
губитисхваћеникаокључниизразнационалногодређењаи
идентитета,сањимготовосинониман:националнасвести
њенкултурноисторијскиконтинуитетнепосреднозависеод
„могућностиличногиколективногстварањасимболаегзи
стенцијеукултурнојсфери”,причемује„културниобразац
врхунскисимболичкиизразтаквогискуства”(24)

Кашаниновеставовеокултурииимплицитнукултурнуиде
ологијуЈанаАлексићсагледаваидемонстриракаоизразите
изданке„модернекултурне(само)свести”,којанеинтегри
шесамотрадицијуисавременост,историјскоиегзистенци
јално,универзалноипартикуларно,већипојединачноико
лективно.Заауторку,МиланКашанинпредстављапримери
образацизразитестваралачкеличности,којасенеподређује
пасивномспровођењунекеунапреддате(колективне)идеје,
већкао „аутентичнииндивидуалист”,мењајућилик зајед
нице,„тузаједницуучвршћујеуономешто јењенапрво
битностизалогтрајања–културниобразац”(40).Културни
стваралацније,дакле,самоонајкојиинтелектуалнои„не
заинтересовано”апсолвиракултурниобразацкаоједномза
увекдатиипасивнојперцепцијидоступанпредмет,већгаи
оживљава,трансформишезадатиегзистенцијалнитренутак
идатомегзистенцијалномконтексту,делатноиподстицајно
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гаоживљавајућизазаједницукакобионареализоваласво
је најбоље потенцијале.Само на тај начин идеологија, па
и она културна, није „лажна свест” и репресивни намет
усмеренкапоробљавањупојединацабилокојојапстрактној
идејииликолективноментитету, већ енергетскии ствара
лачкиподстреккојизаједницуипојединцеизњиховихтре
нутнихегзистенцијалнихоколностииограничењаподстиче
нанапоркаостварењусвојихкрајњихмогућностикаосвр
хеисмисласопственогпостојањауисторијиувремену,а
потенцијалноиувечности.

Оставившинам„одважнуипоуздануинтерпретацијудухов
неикултурноисторијскевертикалесрпскогкултурногкру
га”,постојаноусмеренкасинтезииисторијскојперспекти
виусагледавањуактуелнихпојава,Кашанинје,премаЈани
Алексић,уложио„огроманистраживачкииинтелектуални
напордасепоимањеисторијесрпскекултуретемељнопро
менииредефинише,адасеактуелнакњижевностиумет
ностунапреди,какоуширину,такоиудубину”(42).Лишен
„предмодерног” и априорног самозадовољства често уми
шљенимиликонструисанимвредностимасопственекрвне
заједнице,Кашанинпресвеганастојидасвојнародусмери
кастварањуиформирањуштоповољнијегконтекстазапо
јединачно и колективно стваралаштво, које по дефиници
јиимасвељудскикарактер,премда– једнаконеоспорно–
личноипартикуларно(културноисторијско)порекло.

Књига ЈанеАлаксићпрегледнои обухватнопредстављаи
систематизујеставовеМиланаКашанинаокултуриикул
турнојидеологији,трагајућизањиховомрелевантношћуза
времеукомживимо,акојуузимазанеоспорну.Овакњи
гасвакаконијенаписанасамоизускоакадемскихпобуда,
уциљустицањаодговарајућихнаучнихзвањаилиувећања
знањауодређенојнаучнојобласти,негоида,ускладуса
уверењима и делањем самог Милана Кашанина, помогне
културиизаједницикојојприпадауналажењусопственог
(истинског) пута, а којиможебити самои једино такав –
сопствении,неопходноје–стваралачки.

Монографија„КултурнаидеологијаМиланаКашанина”има
обимод206страна,којипоредосновногтекстаукључујеау
торкинууводнубелешку,библиографијуирегистаримена.
УредницакњигејеАлександраМанчић,арецензентиПетар
Пијановић,ДраганХамовићиВладимирДимитријевић.




