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Сажетак:Темаовоградајетрагањезаверификованим,ваниде
олошким значајеми анализа разлога јавног заборава на догађај,
који јеподименом„Конгрескултурнеакције уСРСрбији”одр
жанкрајем1971.годинеуКрагујевцу.Урадусеполазиодтезеда
јеречонајвећемскупуизобластикултурнеполитикеуСрбијиу
20веку.Првапосебнахипотезаједасуразлозиинституционал
ногзабораваидеолошки,другадасутзв.„догађајинамаргини”
аутохтонапојаваитрећада јенајпримеренија врста заборава
наовајдогађај–„заборавкаоконфузнатишина”1.Циљистра
живања је утврђивање реалне слике о догађајима пре, за време
и после „Конгреса културне акције”. Методолошки се користи
метода„усменеисторије”(интервјуисаучесницима),узанализу
садржајасекундарнихизвора.

Кључнеречи:Конгрескултурнеакције,усменаисторија,култура
сећања,културнаполитика

1 ДрагићевићШешић,М. (2014) Предате олтару богиње Лете: Забора
вљенеуисторији:несталеупородичномсећању,ЗборникрадоваФакул
тета драмских уметности (2526), Београд:Институт за позориште,
филм,радиоителевизијуФакултетадрамскихуметности,стр.168.
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Значајусменеисторије

БританскиисторичарисоциологПолТомпсон(PaulThomp
son) говори како већина постојећих историјских докуме
ната заправо одражава ставове владајућих елита, односно
„победника”, па нам и усмена историја омогућава далеко
објективнијуслику,јерможемосаслушатиисведокедруге
стране–поражене.Онанудиреалнијуиобјективнијурекон
струкцијупрошлостиипостављаизазовпостојећимисто
ријскимставовима2.Томпсондајеипрепорукузаистражи
вањеусменеисторије,којасеогледауизборусаговорника:
Кодмногихпројеката,каокадјеречонекомдогађајуили
малојгрупиљуди,суштинанијеурепрезентативностивећ
утомеконајвишезна,пресвегауучесницимаинепосред
нимсведоцима3.Познатипромотеровеметоде,препоручује
идајенајбољекомбиноватиинтервјуесаархивскимистра
живањимаиписањемлокалнештампеиодабратитему„ши
регисторијскогзначаја,акојајеудовољнојмериконкретна
илокалнорелевантна4”.Руководећисеметодолошкипрепо
рукамаПолаТомпсона,унаставкурадајефокуснанарати
вима кључних доступних сведока, које смо добили путем
интервјуа,уздопунуархивскеанализештампе.

Иницијативаиодржавање
Конгресакултурнеакције

Латинка Перовић је без сумње кључна фигура везана за
Конгрескултурнеакције.Осимшто јебилапрваговорни
ца на скупу, у то време је као генерални секретарСекре
таријата Централног комитета Савеза комуниста Србије,
билаполитичкинајмоћнијаженаусрпскојполитици.Тако
ђе,узМаркаНикезића,она јепрваособакојасевезујеза
политичку групацију тзв. „српских либерала5”, који пред
стављајупрвуполитичкуопозицијуТитууСрбији.Након
сменекомплетногруководствалиберала,ЛатинкаПеровић
сепосвећујенауци(историји),алијезбогсвојихантинаци
оналистичкихставоваипропагирањаевропскогпросвети
тељствауСрбији,у јавностиповезивана самногимпред
ставницима интелектуалаца и цивилног сектора који се
залагаозадемократизацијуСрбије,тзв.„ДругомСрбијом”
избогтоганепрестаноосуђиваназа„антисрпске”ставове
илиизворникомунизам(однационалиста),догматизам(од

2 Томпсон,П.(2012)Гласпрошлости,Београд:Клио,стр.2021.
3 Исто,стр.164.
4 Исто,стр.221.
5 Прихваћен назив за реформско крило Комунистичке партије Србије

крајемшездесетихгодинапрошлогвека.
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„праксисоваца”)илиокренутостЕвропиуместоРусији(од
старихкомуниста).Њенрад,ставовиипресвега–личност,
доданас,вишесупризнатиурегионубившеЈугославијеи
Европи,негоуСрбији.

ОиницијативизаодржавањеКонгресаитадашњојреакци
јиујавностиЛатинкаПеровићнамјерекла:Иницијатива
заодржавање„КонгресаКултурнеАкције” је потеклаиз
самогКрагујевцаињенносилац је биоМиланчеЂоковић6
,аондасусетомепридружилеидругеинституције,пре
свегакултурне,аондаипартијскеидржавнеуКрагујевцу
итасеиницијативаондапосебноширилапоцелојСрбији,
подржалесуједругелокалнесредине,алијепочелодара
стеинтересовањеидасеширитаподршкаизкултурних
инаучнихинституција,одврлоистакнутихпојединацаиз
области науке, уметности, културног, просветногживо
та...Поштојетапочетнаиницијативаимала,каоглавни
садржајпобунупротивпсеудокултуре,противкича,аза
некоширењепросвете,подизањакултурена вишинивои
наравно,утовреме,каоиданасувексепостављалопита
њеположајакултуре,њеногфинансирања,паиположаја
уметникаинаучникаудруштву.Дакле,мисмоондапри
хватилитуиницијативуиупартији,каоједнумогућност
заокупљањеинтелигенцијеитојевероватно,бионајши
рискуптеврстеуСрбијисвакакоупериодупослеДругог
светскограта,ајамислимииначе,коликознамкултурну
историју.Тусубилиљудиразличитихпрофесија,различи
тих генерацијаиморамрећи–људи врлоразличитихпо
литичких и идеолошкихопредељења. Значи,то је биоре
дакнеидеолошкискуп,скупкојијетребалодаформулише
стратегијукултурногразвојауСрбији...Морамдакажем
да је сама идеја Конгреса изазвала врло широке дебате,
двострукеприроде...Упартијијепостојаодостајакот
портојиницијативи,сматралоседајетостварањенеког
јединственогфронта,дајетопотирањетихидеолошких
разлика,дајетоједноширокосавезништвокојеможеда
кренеуразнимправцима...Одзивјебиовеомаширок.Једи
наинституцијакојајеизосталабилајеСрпскакњижевна
задруга...Заштоонинисудошли?Онисутонанекиначини
реклиутимконсултативнимразговорима,онисусматра
ли датоније истинско отварање према интелигенцији и
премакултури,дајетоједнабирократскаманипулацијаи
даониутаквимманипулацијаманећеучествовати...

Наосновуовогнаратива,могуће је закључитида јепрво
битнаиницијативабилаокренутака„борбипротивкичаи

6 ПредседникопштинеКрагујевац.
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шунда”узнагласакнарепозиционирањуулогевисокекул
туреудруштвуусмислустратешкогразвоја, гдебиудо
ношењуновекултурнеполитикетребалоокупитисве,без
обзиранаидеолошкиаспект.Самопостојање„отпораупар
тији“указуједајеполитикалибералаималапротивникена
матичном републичком партијском нивоу, а изостанак на
ционалистичкогблока7–противникенадругој,вредносној
равни.

ЈошједансведоковогдогађајајеикњижевникВидосавСте
вановић8,којиусвомусменомнаративунама,даједодатну
експликацијусукобалибералаинационалистаизкултурне
сфере:Српскилибералисуврлопазилидасједнестране–
прихвате све реформе које су потребне за модернизацију
друштваидабудуврлообазривипреманационализмууње
говојнајгрубљојформи.Уоквирутогњиховогнапорадасе
сједнестранепоштујесрпсконаслеђе,нашакултура,наша
традиција,јерутовремејеобновљенонајвишеманасти
раиуложенонајвишеновцаутаквеакције,уоквирусвега
тоганаправљенјеКонгрескултурнеакције,којијеуправо
имаоте две тачке – велико поштовање према самобит
ностикултуреитрадицијеиједанотклонпремаполити
кантскимтумачењимашовинистакојисусекасније,много
касниједокопаливласти.

ПолитичкиутицајЛатинкеПеровићјебиопресуданзало
цирањеманифестацијеуКрагујевцу,којијеизабраннали
нијиполитикедецентрализацијекултуреуодносунадругог
конкурента–Београд, акаоградса знатнобољоминфра
структуромуодносунатрећегпретендента–НовуВарош.
Члан припремног одбора,Живан Берисављевић, тадашњи
републички секретар за образовање, науку и културу је у
медијимаизјавио:Крагујевац јепонашеммишљењу један
врлодобарсимбол,управоонихпокретаикретањаукул
туриСрбијенабазикојихсмоидошлидоидејеостварању
културнеакције.Атозначида јетоград,којипонашем
мишљењу најбоље доказује шта значи децентрализација
бригезакултурууједнојповољнијојматеријалнојситуаци
ји.Иколикозаправокултурадобијатиме,штосеодговор
ностзањенразвојсвевишепреносинараднеорганизације

7 ПредседникСрпске књижевне задруге у томпериоду био јеДобрица
Ћосић, о коме данасПеровићева говори:Све до доласка либерала на
власт,Ћосићинационалистичкикруговимоглисудаутичунарадпар
тије;Никчевић,Т.(08.02.2016)ЛатинкаПеровић(II):Никаданећемо
сазнатиистинуоубиствуЂинђића,NewsweekСрбија,стр.16.

8 НаКонгресује,премасопственимречима,учествоваокаоделегатУдру
жењакњижевникаСрбије,поредРистеТошовића,председникаиСлобо
данаРакитића,писца.ЗаједничкирефератпрочитаојеРистоТошовић.
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и општине.9 Децентрализација културе и културна акци
ја10,каокључнеидентификованеформекултурнеполитике
„српскихлиберала”недвосмисленонамуказујудајењихо
вакултурнаполитикабилаудуху,тадаактуелне„француске
школе”11којујепромовисаоАндреМалро,њиховпрвими
нистаркултуре,којасеослањаланајширереченона–демо
кратизацијукултуре.

КонгрескултурнеакцијеуСрбији јеодржанод28.до30.
Октобра,1971.годинеуКрагујевцу,уновосаграђенојиза
товременајмодернијојконгресно–сценскојдворани„Шу
мадија”.Каопрванационалнаплатформазаредефинисање
културне политике се бавио стратешки битним темама у
својојагенди–улогомобразовања(школа)укултури,поло
жајемуметника,финансирањемкултуре,стварањемнових
културнихцентара у смислу децентрализације, положајем
културенаселу,развојембиблиотека,радија,штампеите
левизије…,такодајекаонајвећаманифестацијауобласти
државнекултурнеполитике,заистаимаоидејнутежину.Као
иперсоналну,јерјеокупиокредибилнеучеснике–однобе
ловцаИвеАндрића,књижевникаОскараДавичаиАлексан
драВуча,потомпартијскогврхаземље–МијалкаТодоро
вића,ПетраСтамболића,МаркаНикезића,прекоглумачких
звезда,искуснихпопутМиреСтупице,прекоонихууспону
попутМиленеДравић,допредставникапривреде,градоваи
друштвенихорганизацијауунутрашњостиирегионално–
делегатаиздругихрепубликестареЈугославије...

Сама структура учесника нам опет прави паралелу са
„францускомшколом”,којајезаговараладасамакултурна
акција,као„институционална,друштвеновођенаанимаци
онаакцијаширегзначаја”12,моракориститисвеобликеди
фузијекултуре,алиподразумеваи„укључивањеразличитих
групастановништва,организација,институцијаиудружења
грађана”13сациљембуђењаинтересовањазаједницекаод
ређеномпроблемуипокретањемонихкојигамогурешити.

9 Берисављевић,Ж. (26. новембар, 1970)Култура у самоуправномдру
штву,Светлост,стр.7.

10Пре свега, цео догађај је биопродуктиницијативе „Деценија култур
нихакција”,којусуспроводилетадашњеКултурнопросветнезаједни
цеу:Аноним,(16.април,1970.)Деценијакултурнихакција,Светлост,
стр.7.

11ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б.Државнипрестижнопросвети
тељскимодел културне политике у:Култура, менаџмент, анимација,
маркетинг(2000),Београд:Клио,стр.25.

12ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б.нав.дело,стр.166.
13Исто,стр.168.
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Усвомуводномговору,ЛатинкаПеровићјепоручила јав
ности:Удруштвукојејошувеккарактеришеекономскане
развијеност,низакстепенцивилизације,непросвећености
културназаосталост–демократизацијакултурезначиће
за дуго елементарно описмењавање,масовно образовање,
приближавање културних добара најширим друштвеним
слојевима,урбанизацијуселаичистоћунашихградова14.

ОчигледноједаЛатинкаПеровићкултурусхватанаширок
начин,којиобухватапотпунуреформудруштва.Унаставку
свогговоранаотварањуКонгреса,онавећулазиунеопход
ностполитичкогплурализма,штојеутадашњеммонопар
тијскомсистемузвучалокаоалармзамониторинг:...Поста
вљасеипитањеинституцијаукултури,науци,образова
њу.Нијеречоњиховојпотреби,већоњиховојоријентацији.
Конзервативизамније,нимањенивише,законитуњимано
штојеучитавомдруштву.Затоинијерешењесамоуто
медапрогнамоконзервативизам,већутомедастворимо
простор за ново.Речено је да старе богове није довољно
сахранити,требастворитисветукомеонинећемоћида
живе.15

Последњареченицацитата уводног говораЛатинкеПеро
вићјепотомбилаискоришћенакаоосновазаполитичкиоб
рачунса„српскимлибералима”,очемућекаснијеилично
посведочити.Међутим, откривамои сличне асоцијације у
изјавамањиховихфранцускихузораукултурнојполитици,
понашемсхватању.АндреМалроускупштиниговориоко
мерцијализацији на следећи начин: Један од врло важних
задатакакултурнеполитикејестеиборбапротивкомер
цијалниходносаукултури.Удоменуимагинарног(уметно
сти, примедба ДрагићевићШешић), богови су мртви али
ђаволисуживи /.../Људикојисетимебаве,бавесеради
новца (филмском индустријом, примедба исто), чинећи
уступкенајнижимљудскиминстинктима.Икаданебиби
лоникаквекултурнеакције...,сигурноједабисеикултура
иуметностразвијалинежељенимправцем.Стогајезада
такдржавнеполитикеуобластикултуредаспречи,колико
јетомогућеуоквирупостојећегдруштвеноекономскогси
стема,комерцијализацијукултурногживота16.Овакомпа
рацијајебитна,јеризњевидимодајефранцускакултурна

14Групааутора(1971)КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,библиотека
„Темедана”,Београд:Републичкисекретаријатзаинформације,стр.10.

15Исто,стр.12.
16ДрагићевићШешић, М. (1981) Институционални систем Културне
политикеФранцуске,магистарскирад,Факултетдрамскихуметности,
УниверзитетуметностиуБеограду,стр.57.
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политикаподкомерцијализацијомподразумевалафилм,док
јеовдашњаималаширифокус.

СледећианализираниучесникКонгреса,АлександарБако
чевић17,усвомрефератудемократизацијукултуреусмера
вакадецентрализацији:Социјализацијаидемократизација
културеподразумевајусмишљенпрограмтаквогкултурног
развојакојићедовестидопотпуногсмањењавеликихраз
лика између развијених и неразвијених региона, поступног
укидањасадајошувекпостојећеиунекимслучајевимајош
изразите културне неравноправностии неједнаких услова
грађанадаучествујуукултурномживоту18.Ализатона
редни анализирани говорници фокус стављају на шунд.
ПрвијеЂокоСтојичић19,којиуреферату„Младагенерација
икултура”говори:Упоходунапристалице,шундврлолако
придобија онај део омладине који иначе немамогућности
да прими културне вредности и која је ван сваке култур
некомуникације...Једанодефикаснихвидоваборбепротив
шунда је борба за вредности...Средства јавног информи
сања,штампа,радиоителевизија, естраднеуметности,
грамофонскеиздавачкекуће,моћниствараоцимишљењаи
укуса,уколикопосветевећупажњумладомчовеку,утолико
ћевишепомоћињеговокултурнобогаћење20.Такођеиура
дупоменутиЖиванБерисављевићидентификујешундкао
опасностимасмедијекаоканал:...Приметнимзлоупотре
бамановихмоћнихмедијаињиховесамосталностизауно
сно раубовање најнижег укуса културно нееманципованог
тржишта,које јечитаведеловенајтиражнијеиздавачке
делатности и штампе, неке утицајне програме радија и
ТВ и продукцију грамофонских плоча учинило моћним но
сиоцемширењаипропаганденевредностиинајјефтинијих
садржаја.21

Најсадржајнију анализу културне политике, у свом гово
рујепредставиоСтеванМајсторовић22,који јепредставио
конкретнеподаткеостањукултуреуЈугославијиуодносу
насвет:...МрежабиоскопауЈугославијије,например,раз
вијенијанегоуСССРу,СРНемачкојиВеликојБританији.
Побројуиздатихкњигана10.000становникаЈугославија

17Друштвенополитички радник, у време Конгреса културне акције на
функцијипотпредседникаИзвршног већаСрбије у областикултуреи
образовања.

18Групааутора,КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,нав.дело,стр.27.
19ПредседникЦентралногкомитетаСавезаомладинеЈугославије1971.
20Групааутора,КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,нав.дело,стр.62.
21Исто,стр.73.
22ОснивачЗаводазапроучавањекултурногразвиткаСрбије.
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јеиспредБугарске,Белгије,Француске,Румуније,СССРа,
ПољскеиСАД!...Премаистомизвору,мрежамузеја у Ју
гославији јеразвијенијанегоуПољској,СССРуиСРНе
мачкој....Теккадасеквантитативниаспектдопунииква
литативним, упоређивање са развијеним срединама има
смисла23..., али и упутио врло јасну поруку о значају ме
наџментаукултури,којијетадабиоунастанку:Потребан
јеталенатдасеизведе уметничкодело, али јеистота
ко потребанталенат, само другачије врсте, да се данас
успешноводеуметничкеинституције.

Анализу дискусија на Конгресу културне акције, из којих
сазнајемосмероветадашњекултурнеполитике,завршиће
мосаизштампепренетомизјавомнобеловцаИвеАндрића
поводомсопственогучешћанаКонгресу,аизкојеназиремо
ноту промовисања партиципативног стратешког планира
ња:…Конгресјемост,јерјенемогућесаставитиоволико
светаитокомпетентнихљуди,меродавних,адасепри
томнеосветленекапитања…Промашајнијемогућиод
страхаодпромашајаниједобронечинитиништа…Усва
комслучајунећеникомоћиказатиданијеимаоприликеда
кажештамисли…24

НепосреднисведокКонгреса,ЗоранМатовић25,којијекао
организаториомладинскируководилацучествоваонање
му,отемамадискусијанамјерекао:Можесерећидајекод
свихпровејаваласагласностдасеморајупредузетимереи
акције какоби се култура заштитилаодпоплаве„шунда
икича”,какосетадаговорило,арадилоуствариопродо
румасовнесупкултурекојанијемарилазаквалитетвећјој
јеглавнициљбиотржиштеизарада.Односилосетопре
свега,надеоштампанихмедија(књиге,часописи,стрипо
ви),музику(тзв.новокомпоновану),паинадеопозоришне
ифилмскепродукције.Њиховисадржајису,оценајегото
восвихучесника,билиусупротностисатрадиционалним
вредностима наше културе и уметности, али и са неким
тадаважећимпогледиманасвет.

Сматрамодајеуправоовајфокусизазваоиаутохтону„кул
турну акцију“, која је по ономешто се данас назива „ви
ралност“, касније и одредиопоимањеКонгреса у култури
сећања.

23Групааутора,КонгрескултурнеакцијеуСРСрбији,нав.дело,стр.105.
24Аноним,(04.XI1971)Светлост,број44,стр.8.
25ПредседникСавезаомладинеКрагујевца1971.
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Догађаји„намаргини”
Конгресакултурнеакције

На самом почетку Конгреса, испред места одржавања –
градске дворане „Шумадија”, у вечерњим сатима окупила
сегрупаоднеколикостотинакрагујевачкихомладинаца,ко
јајеносилатранспаренте,накојимасуодпојединихбили
следећинаписи:„Ковисоколети, акочитаСтарт– заиста
нископада!”, „Стартујмобезшундаукултури!”, „Нећемо
шундусредкултуре!”икаоврхунацсвоје„културнеакци
је”–навеликојломачиспалилапримеркетадапопуларних
магазина(„Чик”,„АдамиЕва”,„Старт”...прим.аут.).Исто
једокументовалановинарскабелешкасафотографијомиз
локалноглистакојијепратиодогађај.26

Којајепозадинаовогдогађаја,којикаоултимативни,кори
стесвиопонентниКонгреса?Каконисмонашлирелевант
не документоване податке, користили смо поново методу
усменеисторије,путемсведочењаактера.

ЛатинкаПеровићнамоовомеприча:...Мождајетопро
истеклоизонепримарнеиницијативедатобудеКонгрес
протившунда,кича,псеудокултуре,алито,сасуштином
Конгреса, са главним организаторима, са људима који су
ставилисвојауторитет,својимприсуствомизложилига
јавности, апсолутно никакве везе није имало.Ито је ка
сниједошлокаопокушајдаседевалвиратаиницијатива,
...којајеималадаслужислободиистваралаштву,злоупо
требиидасекажедајеоназаправобила–фашистичка,
хитлеровска,јернаравнодајеспаљивањекњигамоглосамо
натодаподсећаидасамотаквеасоцијацијеизазива.

ВидосавСтевановићнамјерекаоследеће:Већдругевечери
Конгресакултурнеакције,најеминентнијегкултурногску
пакомесамјаикадприсуствоваоуекс–Југославији,дого
диосеинцидент.ОмладинциКрагујевцаспаљивалисупрве
еротскелистове,међуњихјеспадаоитадашњи„Јеж”.
То је изазвало великуосуду свих учесникаКонгресаи свих
организатораКонгреса.

СведочењеЗоранаМатовићанампружајошпотпунијеин
формације:Ко јеи заштопалиочасописеистрипове?То
јеосталајединацрнамрљанататриданатрајањаКон
греса.Конгресуопштенијепротекаоудухудасерешење
тражиузабранама,репресији,спаљивању.Иакојетајин
цидентизвелагрупамладихљуди,онинисуималиникакве
везесаомладинскоморганизацијом,нитибилокојомдругом

26Аноним,(04.XI.1971)Светлост,број44,стр.9.
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институцијом.Нинаједномдоговорууградуоорганизаци
јиКонгресасенијенипоменулатакваакција,акамолида
јенекодобиозадатакдатоорганизује.Натојсвојеврсној
„логорскојватри”нашлисусеуглавномчасописи,„викенд
романи”,стриповиалинеикњига.Матовићимаитезудаје
...носилацте„акције”биоредитељдиректногтелевизиј
скогпреносасаКонгресакојијежелеодаимаинеке„специ
јалнеефекте”исвојимличнимпознанствимаивезамаор
ганизоваодасемањагрупамладихокупиидонесестрипове
иплочекојећезапалити,пајошида„будунателевизији”.

У разговору са још једним сведоком,Милошем Јованови
ћем,новинаромизКрагујевца,који јеутовремекаомла
ди Гимназијалац пратио поменута дешавања, дошли смо
доподаткадатагрупакојајеспаљивалачасописенијеза
истаималаникаквевезеса званичнимомладинскиморга
низацијама,каоидасупојединипотомсаслушаваниупо
лицији:Онинисузналикакоћедасесвезаврши,схватили
суто као јединствену прилику за локалну промоцију духа
шездесетосме.

Радиутврђивањаштотачнијепозадиненаведеногдогађаја,
успелисмоидаидентификујемоинепосреднеактере,ко
јесмоинтервјуисали.ПрвијеМиланЂокић,тадашњипро
фесорКрагујевачкеГимназијезадужензарадсамладима:
ОмладинскаорганизацијаКрагујевачкегимназије,ималаје
једанврлојасанкритичкиставпрематојштампикојасе
утовремепојавила.Суоченисатаквомједномчињеницом
дошло једоидеједасеизрази једанреволтпрематаквој
штампи.Билајезгоднаприлика,поштојеутовремеодр
жаван Конгрес културне акције у Крагујевцу...Ту су били
разноразнитранспаренти.Врлоупечатљива јебила једна
порукакоја је гласила:„Вратимодостајанстворечима”.
Тамасасветасеневероватнобрзо скупила.Какосмоми
кренули...тасеколонаповећавала.Људикојисусастране,
саонихтротоарагледали,одједномсусеприкључивали.Ве
роватносучиталионепорукесатранспаренатаитоимје
вероватноодговаралоисамисухтелидадајунекакавдо
приностојакцији.Мисмотуакцију,спаљивањатежуте
штампеиспланиралидокраја.Нисмохтелитомедадамо
некакавпублицитет...Итамокадасмостиглипредскуп
штинуграда,наонајплатоиспредулаза,наједанпутјесад
тубукнула,табуктињакојајенаправљенаодте„жуте
штампе”...Јасамвидео,биосамунепосреднојблизинида
сунекиљудиизСУПа,којисубилиуцивилу,којисусестра
шнобунили.Грдилису,псовалисуонекамермане.Покушали
суфизичкидаихспрече.Датонеснимају.Морамтодана
гласим.Тамонијебилоникаквихбацањакњига,спаљивања
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књига,нитиспаљивањанекихдругихлистова,рецимокао
штоје„Политика”,напротив.Послетогајебилоодређе
нихреакција.Некисуврлопохвалнописалиотоме.Дајето
једанизразнеслагањаомладинесатимштосепрезентира
прекоте„жутештампе”.Адругисуопетсматралидаје
токултурнивандализам.Дајетоопетнасртајнаслободу
мисли,наслободуизражавања...

ДругиактерјеБериславСтевановић,председникОмладин
скеорганизацијеКрагујевачкеГимназије:Остала је једна
дилемакојајегодинаматрајала,гдесамјамождамењао
ставовепремасвемуовоме.Ипакјеупитањуштампа,паи
слободаречи.Опеткажем,цеотајнашпротест,танаша
активност, ангажман, очигледно да није уродио плодом,
јермивидимоданаскојајеситуација.Тојенеупоредивоса
онимштојеондабилоиуштампииудруштвуиунекој
култури.

„Постконгресна”дешавања

ШтаседешавалонаконКонгресакултурнеакцијеиколико
судосадаприказанидогађајиутицалинањих?Историјски
јеподатак,дасуЛатинкаПеровићи„српскилиберали”по
томнесталисаполитичкесцене,алиукојојмерисудеша
вањанаКонгресунатоутицала?Поновоћемосеослони
тинаусменасведочења,каопрво,ЛатинкеПеровић:...Већ
крајемгодинеједошлодообрачунасаполитикомуХрват
ској,цела1972.годинакризеуСрбијииприпремазаобрачун
политичкиуСрбији,такодајетајдогађај,штонијепрви
путкоднас,уместодабудеузеткаоједанчинудаљавања
оддогматизмакаоједанпокушајотварања,акохоћете–
као наше настојање да се цивилизујемо – био је једна од
кључнихтачакаутојоптужбипротивруководствакојеје
одлазило–дајеонобилоопортуно,дајеизвршилоокупља
њеилевихидесних,дајенанекиначинзамагљенатарево
луционарнасуштинапартије.Ууводномрефератујебила
једнареченица„...Даминетребадаукидамобогове,него
датребадастварамоусловеукојимаонинисумогући...”.
Тојебилосхваћенокаоалузијанаауторитарнувласт,као
алузија директно на Тита и окотога је било врло много
окапања.

Видосав Стевановић говори да је тада ...у првом таласу
уклоњенооко6.000руководилацауСрбији.

РазлозизабораванаКонгрескултурнеакције

ЗаутврђивањеразлогаинституционалногзабораванаКон
грескултурнеакције,послужићемосепознатомтеоретском
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матрицомкоју јеразвиоПолКонертон,акоју једопунила
ДрагићевићШешић.Усвојојтеорији,Конертонпрепознаје
седамтиповазаборава:1.Репресивнобрисањеизисторије
(Једнаоднајчешћихдржавнихполитикапрепознатаумак
сими„победниципишуисторију”,брисањеличности,вла
дара,династија,царства...),2.Прескриптивнобрисање(Ко
је чининосилац ауторитета зарад добробити свих страна,
пример–заборавмеђуетничкихубиставазарадновогзајед
ничкогидентитета),3.Заборавкоји јенеопходан (консти
тутиван) у изградњиновихидентитета (Када семитови
мењајудабиодговаралиновомвременуиоколностима,ка
рактеристичнозадруштваусменекултуре),4.Структурал
наамнезија(Кадасетежисећањусамодруштвенооправда
нихирелевантнихствариуисторији),5.Заборавкаопони
штавање(Настајеуследпретеранеколичинеинформација),
6.Заборавкао„планирана”застарелост(Везанозамасов
нупотрошњу,кадајеимперативновибрендињеговопосе
довање)и7.Заборавкаопонижавајућатишина (Најбоље
објашњавајупримери–бомбардовањенемачкихградована
крајуДругог светског рата, егзодусНемаца изВојводине,
протеривањастановништватокомратоваприликомраспада
бившеЈугославије...).

ДрагићевићШешић додаје Конертоновој категоризацији
јошдвеврстезаборава:Заборавкаосрамотнатишина(Сва
понашања која се у патријархалном друштву оцењују као
срамотна,попутсиловањаибежањаодкуће)иЗаборавкао
конфузнатишина(Условљенконфузнимспољнимкомуни
кативним оквиром – питање антифашистичких покрета у
СрбијитокомДругогсветскограта,односапремаКраљеви
ни,српствуицрногорству,српскомјезику)27.

Сматрамода јеуправопоследњаврстазаборава–заборав
каоконфузнатишина,најприкладнијизаКонгрескултурне
акције.Зашто?Прво,нијесезналокодистраживача,смели
уопштедасетопроучава(ПрофесоркаШешићнамјеураз
говорунапоменула:Никооднашихпрофесоранијезнаосме
лиотомедасеприча!).Такође,штојевећексплицираноу
првомделу,приликомистраживањанаилазисенадиректно
супротстављене,готовоконфузнеобрасцеичињенице,иза
којих несумњиво стоји прећутно непомињање политички
поражених.Нанашепитање–којеинсистираоназабораву
Конгреса,учесник,ЗоранМатовићнамјекраткоодговорио:
Истионизбогкојихјенестаоисамоуправнисоцијализам!

27ДрагићевићШешић,М.ПредатеолтарубогињеЛете:Заборављенеу
историји:несталеупородичномсећању,нав.дело,стр.163168.
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Закључак

Конгрескултурнеакцијекаоманифестацију,односнодога
ђај,требаискључивоанализиратиузапстраховањеидеоло
шкогоквираитзв.„догађајасамаргине”,јерсесамотако
нанаучнојбазимогупосматратињеговеосновнеидејеса
држанеуиданасактуелнимпитањимакултурнеполитике
уСрбији (децентрализација, рурални развој, родна равно
правност,образовањекаопредусловразвојапублике,упо
требакултурекаосредстваразвојаземље,промоцијавред
ности...).Акосеизузме„борбапротившунда”,каоочиглед
ни,највидљивијиу јавностикултурнифокус,долазимодо
базичнихидејакултурнеполитикеКонгреса,којесубилена
таласу„францускогмодела”:Каоосновниидејнипостулат
француске културне политике, демократизација културе
је развијала концепт домова културе „као инструмента
културне дифузије”, концепт анимације „као неопходне
посредничкеделатности”ивизијубудуће„бесплатности
културе”28.Основни задацифранцуске културнеполитике
сусеодносилина„заштитукултурнебаштине,подстица
њестваралаштва, уметничкообразовањеидифузију кул
туре”29,алисукрозпланскедокументеонидељенинакон
кретне задатке,попутдецентрализацијеианимације.То
потврђујеиМајсторовић30,закључујућидајеутомпериоду
подигнутовишедомовакултуреуунутрашњостинегоучи
тавојдеценијипретогаапоњемусетечињеницепоклапају
сапериодомдецентрализациjезбогчега јеовукоинциден
цију тешко назвати случајном... А ДрагићевићШешић у
истраживањупоменутогмоделанаводидасеуФранцуској
честоизградњадомовакултуреитермин„децентрализација
културе”узимајукаосиноними31.Нису утврђениникакви
релевантнидоказидаспаљивањечасописаимавезесаорга
низаторимаиучесницимаКонгреса.Дисонантнотумачење
Конгресаиреинтерпретирањедогађајасудиректнипроиз
водиразликеуидеолошкимставовимасубјекатакојиисто
промовишу у јавности. Реинтерпретирање је изражено и
у вези тумачењацензуре,појма „жртве”и схватањаумет
ничкихслобода,каоиевалуацијетипаквалитетапроизвода

28ДрагићевићШешић, М. (1981) Институционални систем Културне
политикеФранцуске,магистарскирад,Факултетдрамскихуметности,
УниверзитетуметностиуБеограду,стр.52.

29Исто,стр.54.
30Мајсторовић, С. (1969) Право на културу, Култура бр. 56, Београд:

Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр:8283.
31ДрагићевићШешић, М. (1981) Институционални систем Културне
политикеФранцуске,магистарскирад,Факултетдрамскихуметности,
УниверзитетуметностиуБеограду,стр.236.
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популарнекултуретогвремена.Каоосновнитипинститу
ционалног заборава на Конгрес културне акције, можемо
изабратимодел„конфузногсећања”.
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FOURANDAHALFDECADESOF
“CONFUSEDSILENCE”

ANANALYSISOFTHEREASONSFORINSTITUTIONAL
OBLIVIONOFTHECONGRESSOFCULTURALACTIONS,

BYORALHISTORYMETHOD

Abstract

The purpose of this paper is a search for verified nonideological
significance and an analysis of the reasons for public neglect of the
event called “Congress of Cultural Action in SR Serbia”, held in
Kragujevacattheendof1971.Thepaperstartsfromthefactthatthe
Congresswasthebiggestrelevanteventinthefieldofredefinitionof
national cultural policy inSerbia in the 20th century,whose content
shouldbeviewedoutsideoftheideologicalframework.Thefirstspecial
hypothesis is that themainreasonfor theinstitutionalneglectof this
eventwasrelatedtotheoppositepoliticalviews;theotherhypothesis
is that thesocalled“marginalevents”wereautochthonousandwere
notdirectlyconnectedwiththeCongress;andthethirdoneimpliesthat
themostappropriate typeofoblivionof thisevent iswhatwecould
call“forgettingasaconfusingsilence.”Theaimoftheresearchisto
determine the real picture of the events preceding, during and after
theCongress ofCulturalAction, its significance and the reasons for
forgettingsuchanevent.Wereliedprimarilyon themethodof“oral
history”, with an analysis of the content of secondary sources. The
paper strives for recommendations thatwould define the importance
of abstracting ideological assumptions in a studyof content that has

scientificpotential.

Keywords:CongressofCulturalAction,oralhistory,cultureof re
membrance,culturalpolicy


