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ТРИВОИНЂИЋ 

(1938–2020)
КУЛТУРНАПОЛИТИКАНАДЕЛУ

По сто је љу ди чи је де ло ко је ни је ре а ли зо ва но у уо би ча је
ним кул ту ро ло шким фор ма ма, већ је њи хо во при су ство пре 
све га ка та ли за тор ско за раз вој не, ши ре дру штве не про це се. 
Та ко ви дим ре зул та те де ло ва ња и ра да Три ве Ин ђи ћа, у ши
рој кул тур ној јав но сти, у окви ру ча со пи са Видици, Гледи
шта, Нашихтема („Ча со пис као по тре ба кул ту ре”, 1963), 
у окви ру шко ла РУ „Ђу ро Са лај”, на Фи ло зоф ском фа кул
те ту, у За во ду за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка и по себ но 
у ча со пи су Култура, као и на ка сни јим функ ци ја ма у Са
ве зном ми ни стар ству за про све ту и кул ту ру (1992–1994), 
Вла ди Ср би је, те ам ба са ди Ср би је и Цр не Го ре у Шпа ни ји 
(2001–2004).

Упо зна ла сам га у За во ду за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 
где је ње го ва кан це ла ри ја би ла сво је вр сни до ку мен та ци о ни 
цен тар – по ред зи до ва и ис под сто ла сто је исеч ци из но ви на 
па и це ли ли сто ви, ча со пи си нај ра зли чи ти је те ма ти ке, за
ко ни и до ку мен та ци ја нео п ход на за ис тра жи ва ња ко ји ма се 
тре нут но ба вио. Но, ни ка да се ни је де си ло да не ма вре ме на, 
да не ће пре ки ну ти свој рад, да не би раз го ва рао са не ким 
мла ђим ис тра жи ва чем, дао са вет, упу тио на не ки но ви ко
рак. Чи тао је на ше ра до ве и тек сто ве, бри нуо се да ли ће би
ти об ја вље ни, а ме не је „и за ру ку во дио” од Фи ло зоф ског у 
Бе о гра ду до Вје ко сла ва Ми ке ци на у За гре бу, не би ли ми по
мо гао да на ђем нај бо љег мо гу ћег мен то ра за свој док то рат. 
(Био је ужа сно раз о ча ран што та да, осам де се тих, фи ло зоф
ски фа кул те ти ни у Бе о гра ду ни у За гре бу ни су има ли раз
ви је ну со ци о ло ги ју кул ту ре, и што сам на кра ју док торира ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту). 

Исто вре ме но, по што вао је сво је прет ход ни ке и учи те ље, по
себ но Сте ва на Мај сто ро ви ћа, те цео круг Прак сис фи ло зо фа 
ко ји су сва ка ко обе ле жи ли фи ло соф ску и со ци о ло шку ми сао 
Ју го сла ви је и Ср би је ше зде се тих и се дам де се тих година. 
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Био је по но сан на то што се у Ју го сла ви ји, упр кос (по вре ме
ним) ре пре си ја ма и „ко ра ци ма на зад”, мо гло ми сли ти, пи
са ти и об ја вљи ва ти, те је За вод вр ло бр зо ушао у европ ске 
мре же ис тра жи вач ких уста но ва у до ме ну кул ту ре. Те шко је 
до жи вео чи ње ни цу да је упра во он био на са стан ку CIR CLE 
мре же у тре нут ку ка да је про гла шен ем бар го, и ка да му ко
ле ге, „по шту ју ћи” ем бар го Ује ди ње них на ци ја, ни су да ле 
пра во рав но прав ног уче шћа (CIRCLE је ипак би ла мре жа 
др жав них ис тра жи вач ких уста но ва, од ко јих су нај ве ћи број 
та да чи ни ли де парт ма ни раз ли чи тих ми ни стар ства кул ту ре, 
па су њи хо ви за по сле ни сво је „оба ве зе” схва та ли бу квал но).

Три во Ин ђић (1938–2020) био је прав ник по стру ци, а со
ци о лог кул ту ре по во ка ци ји, но са свим нео прав да но, за
не ма рен је као је дан од осни ва ча кул тур не по ли ти ке и као 
ака дем ске и као прак тич не ди сци пли не… Упра во је ње гов 
рад озна чио по чет ке те о ри је кул тур не по ли ти ке у Ср би ји 
и да нас би био си гур но по след њи тре ну так да се на пра ви 
„кри тич ко из да ње” те ма ле бро шу ре „Кул ту ра и кул тур на 
по ли ти ка” за јед но са тзв. „чи тан ком” истог име на (ша пи ро
гра фи са на скрип та) у ко јој су об ја вље ни пр ви пре во ди тек
сто ва о кул тур ној по ли ти ци уз ра до ве до ма ћих ау то ра, ко је 
је он иза брао и при ре дио за јед но са Сте ва ном Мај сто ро ви
ћем (1966). Све то ра ђе но је за До пи сну по ли тич ку шко лу 
Рад нич ког уни вер зи те та „Ђу ро Са лај”, ко ји је по том об ја вио 
и це лу еди ци ју ма лих књи жи ца о кул тур ној по ли ти ци, за
не ма ре них и не ста лих у ака дем ском пам ће њу ове сре ди не. 
Ипак, не тре ба за бо ра ви ти да су у тој еди ци ји пр ви пут у 
све ту си сте мат ски об ја вљи ва на де ла из обла сти кул тур не 
по ли ти ке. Са Сло бо да ном Но ва ко ви ћем он пи ше још јед ну 
та кву књи гу, под на зи вом ”Омла ди на и кул тур на по ли ти ка” 
(а тек да нас су мла ди је дан од при о ри те та ЕУ и УНЕ СКО
вих  ак ци ја у до ме ну кул ту ре).

Рад на овим књи га ма и скрип та ма био је од лич на при пре
ма да му ство ри ви зи ју и ам би ци ју, да утвр ди нео п ход но
сти ства ра ња но вог ча со пи са – та ко да је био по себ но по
но сан на чи ње ни цу да је ча со пис Култура,  ко га по кре ће 
1968. године за јед но са Сте ва ном Мај сто ро ви ћем, пр ви у 
све ту из нео у под на сло ву на ме ру да об ја вљу је тек сто ве из 
кул тур не по ли ти ке (часописзатеоријуисоциологијукулту
реикултурнуполитику). Тај ње гов до при нос раз во ју кул
тур не по ли ти ке као ака дем ске ди сци пли не тек тре ба да бу де 
истра жен и по себ но вред но ван.

Са ме књи ге и тек сто ви Три ве Ин ђи ћа по кри ва ју ши ро ки 
спек тар те ма – и по ка зу ју до ко је ме ре су ње го ва ин те ре
со ва ња би ла ши ро ка и дис пер зив на – од стал ног фо ку са на 
кул тур ни раз вој и кул тур ну по ли ти ку, пре ко фи ло зофско
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поли тич ких ре флек си ја о ети ци и сло бо ди, до љу ба ви за 
Шпа ни ју и Ла тин ску Аме ри ку (фа сци ни ра ле су га сло бо дар
ске тен ден ци је и бор ба за со ци јал ну прав ду од Шпан ског 
гра ђан ског ра та пре ко ра зно вр сних дру штве них по кре та у 
Чи леу, Бра зи лу, те о ло ги је осло бо ђе ња, ин ди хе ни стич ких 
по кре та ко ји су ука зи ва ли на ко ло ни јал ни ет но цид, итд.) те 
до по след њих ис тра жи вач ких про је ка та ве за них за ме ђу од
но се тех но ло ги је и кул ту ре.

Скре ну ћу па жњу на ње го ву књи гу Тржиштеделаликовних
уметности (1986) јер она је пр ва ко ја је код нас ја сно по ка
за ла ко ли ко је ва жно да се уну тар јед ног умет нич ког по ља 
ус по ста ви це ло ви ти си стем, за сно ван на тр жи шту ко је ће ва
ло ри зо ва ти умет нич ки рад и по мо ћи ви зу ел ним умет ни ци ма 
да не бу ду на иви ци ег зи стен ци је. Ова књи га је та ко пле до
а је за јед ну са свим но ву кул тур ну по ли ти ку, по ли ти ку бри ге 
о це ло ви том умет нич ком по љу са ста но ви шта ње го ве, да на
шњим реч ни ком ис ка за но, ре зи ли јент но сти и одрживости.

У вре ме ну де ве де се тих, Три во Ин ђић и као по моћ ник Са ве
зног Ми ни стра за обра зо ва ње, кул ту ру и спо рт на ста вља да 
ис тра жу је ва жна пи та ња кул тур ног жи во та, чи је ре зул та те 
об ја вљу је ко ју го ди ну ка сни је, за сту па „но во про све ти тељ
ство” (1998), ба ви се естет ским обра зо ва њем и умет нич ким 
вас пи та њем (1997), али чак и јед ну та кву те му ста вља у 
окви ре „пу та ка по ли тич кој сло бо ди”. Ана ли зи ра кон цепт и 
пој мов ник Европ ског кул тур ног иден ти те та (1996), а у по љу 
де ло ва ња ци вил ног дру штва ба ви се те ма ма од го вор но сти 
ин те лек ту ал ца („Ин те лек ту а лац да нас”, 1994); или на у ком 
о дру штву као ети ком од го вор но сти (1994), ју го сло вен
ском со ци о ло ги јом из ме ђу апо ло ги је и је ре си: о од го вор но
сти на у ке о дру штву (1994), те те мом ин тер кул ту рал но сти 
(Интеркултурализам,нацијаирелигија, из ла га ње на ску пу 
ко ји је у Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју ор
га ни зо вао 1995. Бо жи дар Јак шић) и умре жа ва ња („Сви ће мо 
би ти умре же ни: кул ту ра бу дућ но сти”, 2001). 

Сво јим фи ло зоф скопо ли тич ким есе ји ма отва рао је те
ме од но са вла сти и по бу не (2001), про бле ма на ци о нал ног 
кон сти ту и са ња тзв. „за ка сне лих на ци ја” (2001), те за ла зио 
и у пи та ња те о ри је књи жев но сти, фи ло зо фи је и ети ке, са 
из у зет но за ни мљи вим тек сто ви ма и ана ли за ма де ла Сре те
на Ма ри ћа (2007), Ду ша на Ма ти ћа (1999) и Иве Ан дри ћа 
(Јеврејскипортрети, 2006). Ту при па да и текст ко ји Три
во Ин ђић пи ше у скла ду са сво јим осе ћа њем од го вор но сти 
да за пи ше оно што би се ина че за бо ра ви ло „Кул ту ра от по ра 
или ди ја лог из 1973. о од но су из ме ђу фи ло со фи је, исто ри
је и књи жев но сти” (1997). Он има и ви ше чла на ка ко ји се 
екс пли цит но ба ве кул ту ром се ћа ња, по пут оних о на ци зму: 
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„Опо ме не на вре ме на зла” (2010 ), и „Ефра им Зу роф, ло
вац на на ци сте”. Ипак, ње гов ана ли тич ки текст о „су сре ту” 
Љу бо ми ра Та ди ћа са Ро зом Лук сем бург (2011), пред ста вља 
омаж ка ко Љу бо ми ру Та ди ћу та ко и иде ји де мо крат ског со
ци ја ли зма од ко га је са вре ме на те о риј ска ми сао у ве ли кој 
ме ри од у ста ла.

По себ на гру па тек сто ва се ба ви и су ко би ма у бив шој Ју
го сла ви ји, ра то ви ма де ве де се тих, ис пи ту ју ћи ре ли гиј ски 
чи ни лац у бал кан ским су ко би ма (1999); те раз ми шља ју ћи 
о гло бал ним по сле ди ца ма агре си је НА ТО пак та на Ју го сла
ви ју (1999). Ти ње го ви тек сто ви об ја вљи ва ни су и у све ту, 
пре све га у Шпа ни ји, на шпан ском је зи ку – Nacionalismosen
Yugoslavia:antecedentesyproblemas (1993). 

Не би се оче ки ва ло од прав ни ка, со ци о ло га и фи ло зо фа кул
ту ре да ће се са та квим ин те ре со ва њем окре ну ти ис тра жи
ва њу ди ги тал ног све та и то већ у по зно до ба свог жи во та. 
Та да на ста је ње го во ка пи тал но де ло Технологијаикултур
ни идентитет (2009) – а тој књи зи прет хо ди и не ко ли ко 
тек сто ва ве за них за ин тер ак ци ју тех но ло ги је и кул ту ре на 
југосло вен ском про сто ру (1997)

На рав но, Три во Ин ђић ни је мо гао зна ти да ће га ње го во ин
те ре со ва ње и ње го ва по све ће ност за све што се де ша ва у 
хи спа ни стич ком све ту, од књи ге Са вре ме на Шпа ни ја (1982) 
пре ко ба вље ња со ци о ло ги јом ма са Ор те ге и Га се та (1985), 
до „на род них ве тр о ва” шпан ског гра ђан ског ра та (1986; 
1987), од ве сти и до ам ба са до ра у Ма дри ду (2001–2004), 
ода кле ће, у бес па ри ци на ших ино стра них по сло ва, по ку
ша ва ти да раз ви је и раз ли чи те мо да ли те те кул тур не ди пло
ма ти је, оне ко је ће би ти под јед на ко зна чај не и за Ср би ју и 
Цр ну Гору, по пут пре во да Горскогвијенца на шпан ски је зик.

Та ко се на ша са рад ња на ста ви ла на је дан дру га чи ји на чин 
на кон ње го вог по врат ка из ди пло ма ти је. То је вре ме ка да на 
Уни вер зи те ту умет но сти по чи ње мо да се ба ви мо кул тур ном 
ди пло ма ти јом. Же ле ли смо да сту ден ти и про фе си о нал ци у 
кул ту ри, по ла зни ци кур се ва, чу ју од на ших нај бо љих ам ба
са до ра ка кве су мо гућ но сти и ка кви су до ме ти срп ске кул
тур не ди пло ма ти је. Ко ли ко је би ло те шко пре све га ус по
ста ви ти ди пло мат ске од но се по сле го ди на пре ки да, ка ко је 
то ме до при но си ла кул ту ра, има ли по себних фон до ва, или 
и ам ба са до ри мо ра ју да се ба ве фан дреј зин гом. Сту ден ти су 
во ле ли кон крет не при че из жи во та ам ба са да ко је су им ре
дов но пре но си ли та да већ бив ши ам ба са до ри Три во Ин ђић 
и Ви да Ог ње но вић.

Три во је и на Фа кул те ту драм ских умет но сти јед не школ
ске го ди не др жао пре да ва ња ве за но за ле ги сла тив ни оквир 
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умет нич ких де лат но сти и по себ но за ау тор ска пра ва – али 
на жа лост ни ка да се ни је у пра вом сми слу те ре чи вра тио у 
на ста ву, по себ но не на Фи ло зоф ски фа кул тет ода кле је са 
гру пом на став ни ка из ба чен 1975. го ди не. То је сте јед на од 
нај ве ћих не прав ди та да шњег со ци ја ли стич ког дру штва ко је 
се у пр вој по ло ви ни се дам де се тих об ра чу на ва ло са сло бо
до ум ним ми сли о ци ма и умет ни ци ма Ср би је упра во их уда
ља ва ју ћи од ка те да ра. Не ке од тих не прав ди су ис пра вље не, 
па су и Жи во јин Па вло вић и Алек сан дар Пе тро вић по но
во за у зе ли, ако не баш исте ка те дре на Фа ку ле ту драм ских 
умет но сти, ипак про фе сор ска ме ста. Мно ги, ме ђу ко ји ма 
и Три во Ин ђић, на Фи ло зоф ском фа кул те ту та кву при ли ку 
нису до би ли. 

Ка да је Три во пи сао Inmemoriam за Га ју Пе тро ви ћа, на сло
вио га је ре чи ма Мудростпобуне, а онај за Љу бу Та ди ћа: 
МисаоЉубомираТадићаослободиидобрународа.Те шко је 
на ћи ја сан и је згро вит на слов се ћа ња на Три ву, јер je ње го ва 
ком плек сна лич ност има ла раз ли чи та ин те ре со ва ња и сфе ре 
де ло ва ња: та ко ћу и пам ти ти Три ву, и као хи спа ни сту али и 
те о ре ти ча ра кул тур не по ли ти ке; бор ца за сло бо де и пра ва 
гра ђа на, али и за го вор ни ка бор бе за на ци о нал ну кул ту ру и 
на ци о нал не кул тур не ин те ре се; пам ти ћу га и као оно га ко
ји да је по др шку и хва лу, али и оног ко ји не ком ус пут ном, 
ма ло иро нич ном или ци нич ном опа ском мо же да за у ста ви 
и де ста би ли зу је; но, упра во му је то и био циљ – да не до
не се мо не ку од лу ку пре бр зо, али не да да је ди рек тан са вет 
или на ме ће свој став, већ да под стак не да се за ми сли мо, и да 
са ми до ђе мо до мо жда дру га чи јег ре ше ња. Ипак, број при
ка за књи га ко је је на пи сао по ка зу је до ко је ме ре је же лео 
да по мог не ко ле га ма да им се глас да ље чу је, да оно што су 
на пи са ли стиг не до нај ве ћег бро ја потенци јалних чи та ла ца.

Сто га ћу за вр ши ти овај текст те мељ ним ци та том ко ји ука зу
је на нај ве ћи до при нос Три ве Ин ђи ћа срп ској кул ту ри а ко ји 
се од но си на де фи ни са ње свр хе ча со пи са Култура, часописа
затеоријуисоциологијукултуреикултурнуполитику ко га 
је он уте ме љио ка зав ши:

„Ње го ва је на ме ра да омо гу ћи и под сти че ин те грал но ту
ма че ње са вре ме ног кул тур ног фе но ме на, схва та ју ћи га пре 
све га као вред но сну ка те го ри ју, у ко јој се по ред до са да 
усво је них зна ња и пра ва ца кул тур ног, по себ но умет нич ког 
ства ра ла штва, су сти чу не са мо мо рал на свест и ху ма ни стич
ки про бле ми, не го и иде о ло шке и по ли тич ке прет по став ке 
на шег вре ме на. (…) Кон ти ну и тет ау тен тич них кул тур них 
по тре ба и ци ље ва (…), мо же би ти је дан од кри те ри ја по
мо ћу ко га би се вред но ва ле ме ре прак тич не кул тур не по
ли ти ке, њен от пор де ху ма ни за ци ји ко ја на ста је пре вла шћу 
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ин струмен тал них вред но сти, оси ро ма ше њем људ ских кре
а тив них мо гућ но сти, пот чи ња ва њем кул ту ре по ли тич ком и 
дру гом праг ма ти зму ко ји пра ти и ова кву ци ви ли за ци ју.”

И на кон ви ше од 50 го ди на, ове ре чи и да нас су ва лид не 
и ва жне, и мо гу би ти те мељ оп стан ка и раз во ја ча со пи са и 
у ХХI ве ку. Сто га ми сао и де ло Три ве Ин ђи ћа на ста вља ју 
да де лу ју и да ље, с јед не стра не као ка та ли за то ри про це са 
пре и спи ти ва ња вред но сти, зна ча ја и сми сла ме ра прак тич
не кул тур не по ли ти ке у са вре ме ном све ту, а с дру ге, осве
тља ва ју ћи зна чај ча со пи са, на уч не и кул тур не пе ри о ди ке, за 
шири кул тур ни и дру штве ни ди ја лог.

Милена Драгићевић Шешић




