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НЕДОВРШЕНИМОДЕЛ
Сажетак:Овајрадјенастаонаосновуједногистраживањаспро
веденогуЗаводузапроучавањекултурногразвиткакрајем1989.
године,садржајаипорукасавеликеконференцијеодржанеисте
тегодинеуЖеневииувидомуреакцијекултурнејавностипово
домстањаукултуриовдеисада.Изистраживањаподназивом
„Културнепотребеубудућностииновимоделиорганизованости
културе”,спроведенимзапотребеОдборазатрећимиленијумСА
НУ,искоришћенисуинтервјуисапредставницимакултурнејавно
сти,новинаримакултурнихрубрикаштампанихиелектронских
медијаипредставнициматзв.репрезентативнејавности,профе
соримауниверзитета,књижевницима,архитектамаитд.Међу
народнаконференцијаодржанауЖеневиподназивом„Пактза
будућност“иподнасловом„Факторисинтезеекономије,културе
икомуникација”,пружилонамјесагледавањеједногсасвимновог
приступа уравнотежавању односа оватритако важнапоља у
свакомдруштву.Најзад,анализомштампанихмедијаупоследњих
шестмесеци,собзиромнасвевећенезадовољствоуредовимане
самоуметникаистручњака,настојалисмодапрепознамоста
вовекултурнејавностиињиховуоценуузроканезадовољавајућег
стања.Свето,обједињено,посматрасеуоквируконцептаинте
лектуалногпоља,које,каодеоглобалногдруштвеногпростора,
тежидафункционишекао симболичкипростор.Недовршеност
моделаукултуриогледасеутомеданијепреовладао једанчи
стијимоделукомесенебисукобљавалиостацистарогмоделаи
укомебидоминиралиуравнотежениодносиизмеђудржавнеин
тервенције,слободногтржиштаисамоорганизованостиглавних
актеранаинтелектуалномпољу.

Кључнеречи:културнепотребе,интелектуалнопоље,културна
јавност,организованосткултуре,синтезадруштвенихпоља
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Када у овом контексту говоримо о култури, мислимо на
укупност интелектуалног и уметничког стваралаштва, са
носиоцима тог стваралаштва, на установе и организације
културе–требаувекправитиразликуизмеђутадвапојма
–науметничкаистручнаудружења,нафондовеиизворе
финансирањаињиховеносиоце,најзад,насвеонекојена
зивамопубликомунајширемсмислутеречи,напозоришну,
музичку,филмску,читалачкупубликуисведругеврсте–и
тоиуисторијскојперспективииухоризонтусавремености.
Светочини,убурдијеовскомсмислу,динамичноинтелекту
алнопољесасвојимзаконитостима.Сваковреме,свакодру
штво,свакадржаваимасвојтипинтелектуалногпоља,аоно
опетухијерархијскојструктуриосталихпоља–политичког,
привредног,медијскогитд.–имасвојеместо.

КултурнаризницаСрбијејевелика,алијеуразличитимпе
риодима,нарочитоу20.веку,биларазличитоактивирана,
неједнакофункционалнаупојединимсегментима,пасета
коговориокултурикојојједржавадавалапечат,тзв.самоу
правнојкултурии,најзад,отржишнојкултурииликултури
утранзицији.Свесуто,међутим,политичкоекономскеети
кете,асуштинакултуреогледасеуњеномкултурномлеги
тимитету,начинустицањатоглегитимитетаинатојосно
вивршењуосновнефункције– задовољавањупостојећих,
подстицању и стварању нових културних потреба. Отуда
јетајпојаминтелектуалногпољатакотеоријскометодоло
шкиплодан.ФранцускисоциологПјерБурдије(19302002)
тајпојам јеобразложиоусвомесејуИнтелектуалнопоље
и стваралачка замисао, а на културне прилике у Србији
примениоауторовогсаопштења.1Интелектуалнопоље је,
пре свега, деодруштвеногпростора који, поБурдијеу, те
жидафункционишекаосимболичкипростор,пољенакоме
се,каоаутономном,јављаисусрећеупроцесустваралачке
комуникацијеједанчистоинтелектуалнислојкојисеиде
финисаонасупротекономској,политичкојиверскојвласти.
Поштојеаутономијаједнаоднајзначајнијихкарактеристи
каинтелектуалногпоља,степентеаутономијејеисторијски
условљени,можесерећи,реткогдесесрећеучистомвиду.
Ступањаутономијепоља(аотудаистањеодносаснагакоје
сеуспостављају)значајноварирајусходноепохамаинаци
оналнимтрадицијама.2Имајућиувидуоведефиниције,по
себноонудаинтелектуалнопољеувектежидафункциони

1 Немањић,М.Актуелностпојмаусавременомкултурномконтексту,у:
НаслеђеПјераБурдијеа:поукеинадахнућа (2006),Београд:Институт
зафилозофијуидруштвенутеоријуиЗавод запроучавањекултурног
развитка,стр.6575.

2 Бурдије,П.(2003)Правилауметности,Београд:Светови,стр.34.
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шекаосимболичкипростор,можемодазакључимодајеу
свимфазамасвогразвоја,каоцеловитопоље,културау20.
веку,какогодтефазеназвали,ималаразличитусимболичку
димензију–спосебнимнагласкомнаулозидржавеињеном
диктату,натзв.самоуправљачимаукултурикаоделусамо
управногдруштвеногсистемаи,најзад,насверегулишућој
улозитржишта.Ниједанодовихмодела,бољерећиквази
модела,неодговара,уствари,појмуаутентичногинтелекту
алногпоља.КултурауСрбијиједоовогтранзиционогпери
одапрошла,каоштојеистакнуто,неколикофаза.Остајући
уоквирупојмаинтелектуалногпоља, анеполитичкоеко
номскихкатегорија,важноједауочимоуправоовугенезуи
еволуцијуинтелектуалногпољаСрбијеураздобљуодпеде
сетакгодина.Интелектуалнопоље,чијинамсеобрисипо
маљајувећсредином60тихгодина20.века,икојесвојупу
ноћудобијатокомследећихдеценија,несумњивоимадруге
карактеристике, далеко је отвореније и, иако и даље није
потпуноаутономно,изградилојесвојтиплегитимитета,до
бримделоминаауторитетунаучне,књижевнеиуметничке
критикеиплоднекултурнепродукцијеуцелини.3Почетком
овог,21.века,долазидоједногполитичког,друштвеног,еко
номског и, наравно, културног преокрета и ово најновије
раздобљеодоктобра2000.доданас(саопштењејеиз2005.),
собзиромнатодајејошувексвеупревирању,најтежеје
процењиватиимајућиувидусложеностинтелектуалногпо
љаисвепротивречностикојесупратилењеговудинамику
токомпротеклихдеценија.4Умеђувремену,некенационал
неустановекултуресудиректноугроженеусвомфункци
онисању,незадовољствоинтелектуалноуметничкогслојаје
свевеће,издвајањазакултурусусвемања,амоћкултурног
потрошачасвеслабија.Недопустивих0,62одстозакултуру:
акоприхватимосугестијувласти–дакултуранијеважна,
претворићемосеудруштвопотрошача.5

Повезујућивремесадашње,крозизраженеставовекултур
нејавности,пресвегастваралаца,савременомнаговеште
нихпроменакрајем20.века,којесудошледосвојеарти
кулације и формулације у великом истраживању Завода
за проучавање културног развитка – Културне потребе у

3 Немањић,М.Актуелностпојмаусавременомкултурномконтексту,у:
НаслеђеПјераБурдијеа:поукеинадахнућа (2006),Београд:Институт
зафилозофијуидруштвенутеоријуиЗавод запроучавањекултурног
развитка,стр.71.

4 Исто,стр.72.
5 Димитријевић,М.(19.новембар2012)Недопустивих0,62одстозакул

туру–разговорсаДушаномПаунковићем,Политика
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будућностииновимоделиорганизованостикултуре6,акроз
призмуједнемеђународнеконференцијеподназивом„Пакт
за будућност”, покушаћу да бацим нешто више светла на
културуутранзицијиидапокушам,барделимично,даод
говоримнапитањекаква јеперспективакултуреуСрбији
у транзиционим условима.АкадемикАлександарДеспић,
председникСАНУутовремеиоснивачипредседникОдбо
разатрећимиленијумовеустанове,даојеподстрек,уокви
ру низа истраживања, и наведеном истраживању, а Радио
романскеШвајцарскеорганизоваојеуоктобру1989.године
конференцијуподпунимназивомФакторисинтезе еконо
мије,културеикомуникације.7

Дапретходно,ипак,видимо,који је токултурнипотенци
јалнаинтелектуалномпољуСрбије, којиможемоназвати
икултурномризницом.8УСрбији је, премапопису1991.,
последњем попису у 20. веку, у бројним установама и на
различитим пословима у култури радило укупно 376.925
стручњакаиуметника.У15репрезентативнихуметничких
удружењабилојепреко5.000чланова,аудесетакнаучнихи
стручнихпреко6.000.Утовреме,напреласкувекова,Срби
јајеимала119музејаса1.340стручњакаиосталогособља,
47архива, са777запослених,15специјализованихзавода
за заштитуспоменикакултуре, саукупно400 запослених.
Укупно је,дакле,уобластизаштитекултурнихдобараде
ловала181установа, сапреко2.500 запослених.Умрежи
националних, библиотека високошколских установа, спе
цијалнихиопштенаучнихбиблиотекабилоје464установа,
укојимајенабиблиотечкимпословимарадило1.167запо
слених.Најшираје,међутим,мрежанароднихбиблиотека,
која је обухватала 904 установе, у којима је радило 1.635
радника.Премаподацимаза1993.годину,уСрбијијебило
35професионалнихпозоришта,25уцентралнојСрбији,7
уВојводинии3уАПКосовоиМетохија.Усвимовимпо
зориштимабилојезапослено2.630особа.ТакојеуСрбији
деловалаукупно761установакултуре.Штајеодсвегатога
осталоу21.веку,штајеидаљеуфункцијиаштајеугашено
илипривременованфункције,можесевидетиизбазапо
датакаЗаводазапроучавањекултурногразвитказапериод
20012010.године.Персоналнаструктураусвимовимили

6 Немањић,М.,Минић,А.иДивац,А.(1989)Културнепотребеубудућ
ностииновимоделиорганизованостикултуре,Београд:Заводзапроу
чавањекултурногразвитка(дактилографисано)

7 Немањић,М.(1989)Пактзабудућност:Економија,култураикомуни
кацијеусинтези,НовиСад:РТВ,теоријаипракса,стр.183191.

8 Немањић,М.КултурнаризницаСрбијеусоцијалнокултурномокруже
њу,у:КултурнаризницаСрбије(1996)Београд:Идеа,стр.220230.
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готово свим установама се у последњој деценији сигурно
мењала,нарочитонаруководећимместима.На глобалном
друштвеномплану,управљачкислојусферикултуре,оли
ченуминистримакултуре,такођеје,запоследњихдвадесе
такгодина,претрпеомногепроменеускладусапроменама
политичкеструктуре.Самоупериодуод19912001.године
начелуресорногминистарствазакултурупроменилосе4
личности (ЖељкоСимић,ЂокаСтојичић,МиодрагЂукић
идрНадаПоповићПеришић).Неоцењујућиучинакнијед
ногодовихминистара,свисуонибилиумандатусоција
листичкевладе,можесесамонапоменутидасусветобили
интелектуалци,међукојимапосебноместоприпада једној
дами.ЗанимљивајеличностМиодрагаЂукића,којиједо
шаоизредоваСоцијалистичкогсавезарадногнародаиније
остаоцеомандат.Спроменомкојанастаје5.октобра2000.
године,министрикултуресебирајуизредовапобедничке
коалиције,пајетакопрвивисокидржавничиновникнатој
дужностибиоБраниславЛечић,глумац.Доактуелногми
нистра Братислава Петковића, на овој дужности су били
ДраганКојадиновић (СПО), филолог, Воја Брајовић (ДС),
глумац,НебојшаБрадић(Г17плус),позоришниредитељи
ПредрагМарковић (Г17плус), новинар, издавач, председ
никНароднескупштинеРепубликеСрбије.Посебнупажњу
свакакозаслужујењиховаулоганаинтелектуалномпољуу
смислуњеговогпрофилисањакаоаутономногилиодржава
њаполитичкоглегитимитетанадкултуром.

Међутим,могуће је, а чини седаимаи смисла, у оквиру
ове теменавестидиректореЗавода запроучавањекултур
ногразвиткаупериоду19972012.године.Година1997.је
узета каополазна, јер је тек тада задиректорапостављен
ДушанЧ.Јовановић(упериодуод19911997.,послеодла
скаизЗаводадрМилошаНемањића,вршиоцидужностису
билимрТривоИнђић,дрБранимирСтојковићиМиливоје
Иванишевић,истраживачиизовеустанове).Соктобарском
променомвласти,начелоовеустановедолазидрВеснаЂу
кићДојчиновић (ДСС), културолог, која неће дуго остати
на овој дужности. ДрВукашинПавловић (ДС), професор
Факултета политичких наука, следећи је директор, који је
уобављањуоведужностибиоподељенизмеђуобавезана
факултету и рада у овој истраживачкој установи. Најзад,
2008. године за директора долази Александар Лазаревић
(Г17плус),глумацНародногпозориштауНишуипредола
сканаовудужностпредседникОдборазакултуруНародне
скупштинеСрбије.Свакиодовихдиректораоставиојесвој
печатнарадуовејединственестручнонаучнеистраживач
кеустанове,доводиосвојељуде,акотакоможедасекаже,
упрвојфазисаФакултетадрамскихуметности,али,потом,
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исадругихфакултета,такодаданасуустановиимаисо
циолога, етнолога, политиколога, историчара уметности и
другихпрофила.

Предкрај2012,године,надовомустановомнадвиласеопа
сност да буде, у оквиру рационализације државне управе,
укинутакаосувишна.Узвеликуподршкукултурнејавности
иразумевањеуМинистарствукултуреиинформисања,ова
опасностјезасадајеотклоњена.ДоласкомМаринеЛукић
Цветић,историчаркеуметности,којасеупунојмерипосве
тила основним задацима ове установе, осетила се поново
стабилностураду,којајебилауздрмана.

ИзистраживачкогпрограмаЗавода

ДваистраживањаЗаводазапроучавањекултурногразвитка
скраја80тихгодина20.века,наиницијативупредседника
САНУ и Одбора за трећи миленијум, Александра Деспи
ћа,насталасуувремевећнастајућедруштвене,економске,
политичкеикризекултуре,алиинаговештајанекихнових
обликаимоделаорганизованостикултуре.Прво,поднази
вомНовекултурнепотребеиорганизацијекултуреуБео
граду9,ималојезациљдапокажефункционалностодносно
дисфункционалностпостојећихорганизацијакултуре–би
блиотека,музеја,позориштаитд.–уконтекстукултурних
потреба. Друго, под називом Културне потребе у будућ
ности и новимодели организованости културе10 имало је
пројективникарактерибило,пресвега,окренуто,културној
јавности.

Сватројицасоциолози,ауторииистраживачикојисуизне
лидругоистраживање,ималисуувидурадикалнепромене
нацивилизацијскомхоризонту.Полазнатачкаразмишљања
обудућностикултуре(напрагу21.века)јесазнањеовели
кимпроменама:а)утехничкотехнолошкојреволуцији(која
јенаделу)иб)увеликојинтелектуалнојреволуцији,битној
промени културне (духовне) парадигме.11 Карактеристич
нојеиједноместоизрадапознатогсоциологаМирослава
Печујлића,којипише„Нахоризонтујеипроменаисториј
ског типа друштва, од монолитних социјалних формација
каплуралистичкомтипудруштва(цивилизације).Насупрот
једномпринципунакомесецеладруштвеназградаутеме
љује: на приватној својини (капиталу) и државној моћи,

9 Немањић,М.,Минић,А.иДивац,А.(1989)Културнепотребеубудућ
ностииновимоделиорганизованостикултуре,Београд:Заводзапроу
чавањекултурногразвитка(дактилографисано)

10Исто.
11Исто,стр.17.
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долазидокомбинацијепринципакојасуранијеприпадала
сасвимразличитимсоцијалнимсистемима.12

За овај рад из поменутог истраживања тројице социолога
изабран је део који се односи на улогу културне јавности
у савременој култури. ЈиргенХабермас је, каошто је по
знато,даосјајнуанализујавногмњењауистоименојкњизи,
штонамјепослужилокаоподлогазаобразложењетеориј
скометодолошкогпоступка.Свевећеподударањедржавеи
друштвадоводидодезинтеграцијејавностикојајеуједном
периоду имала посредничку улогу између државе и дру
штва.13Требатакођедодатидајекултурнотржиште,накоје
седанасмногипозивају,значилоподстицајкултурнојпро
изводњиуодређенојфазиразвојадруштваикултуре,алида
оноупромењенимдруштвенимикултурнимусловимане
можедарегиструјесвекултурнепотребе.Идејесавелике
конференцијеуЖеневи,подназивом„Пактзабудућност”,
којећесенаћиуконтекстуовогдискурса,кореспондирају
саулогомјавностикојусмоузеликаореперуовомистра
живању.Свевишеучесниципостајусвеснисвојемеђузави
сностииновиходговорностикојеморајудапреузмупрема
колективитету.14

Значајансегменткултурнејавностиунашемистраживању
чиненовинарикултурнихрубрикадневнихинедељнихли
стова,радијаителевизије,којисуодговаралиначетирипи
тања,одкојихје,несумњиво,попровокативности,најзна
чајнијебилоследеће:Којисутопотпуноновиоблициор
ганизованостикултурепоконцепцији,поначинузадовоља
вањакултурнихпотребакојибизаслуживалиистраживачку
пажњу.15Наовоиосталатрипитања,којасусеодносилана
личновиђењеновихкултурнихпотреба,значајнеличности
којетребаиматиувидукадасеразмишљаоовимпробле
мимаизачецимановогукрилупостојећеинституционалне
културе, одговарали су следећи новинари:Мирјана Бобић
Мојсиловић,ЉиљанаБогдановић,МирјанаВлајић,Дубрав
ка Војводић, Вјера Вуковић, Славица Вучковић, Милош
Јевтић,СпоменкаЈелићМедаковић,ПераЛуковић,Предраг
Марковић,ВелимирПавловић,ФеликсПашић,СашаРадо
јевић,ДаркаРадосављевић,ВеснаРогановић,ДубравкаСа
вић,БојанСелимовићиБраниславаЏунов.Можесерећида

12Печујлић,М. (1988) Универзитет у будућности, Гледишта бр. 1112,
стр.139.

13Немањић,М.,Минић,А.иДивац,А.(1989)Културнепотребеубудућ
ностииновимоделиорганизованостикултуре,Београд:Заводзапроу
чавањекултурногразвитка(дактилографисано),стр.19.

14Исто,стр.22.
15Исто,стр.25.



203

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

субилизаступљенисвиутомтренуткузначајнимедији,и
штампанииелектронски,одПолитикеиВечерњихновости
доБорбеиСтудентаиодРадиоБеограда–Другогпрогра
маи202доСтудијаБиТелевизијеБеоград.Једнаанализа
генезебиографијанекиходовихновинаразаслуживалаби
посебну пажњу, чему није место овде, али, узгред, напо
менимо,да је,например,ПредрагМарковић,уоновреме
сарадникКњижевне речи, касније постао председникНа
роднескупштинеСрбије,затимминистаркултуреиинфор
мисања(умеђувременујеосноваоИПСтубовикултуре),а
ВеснаРогановић,уоновременовинарБорбе,посталаглав
науредницапрестижногдодаткаКултура–уметност–на
укаулистуПолитика.Утомсветлутребаузиматињихове
одговоренапостављенапитања,посебнонапитањекојесе
овомприликомиздваја.Определиосамседаовденаведем
одговоресамочетириновинаранаизабранопитање,јерби
анализаодговорасвихновинаранасвапитањазахтевалапо
себанрад.Данаспознатаипопуларнасписатељица,Мирја
наБобићМојсиловић,узнапоменудајесинтагмаорганизо
ваносткултуреврлосоцијалистичкипојам,наводиследеће:
Културеиматамогдеимапара:тамоможедабудеионог
штојејакокомерцијалноионогштонијекомерцијално,али
једобро,вредно,мада,наравно,икомерцијалностнеискљу
чујеквалитет.16Наовоистопитање,ВјераВуковић,потоња
директоркаАрхиваСрбије,врлопрецизнонабрајаследеће:
приватне галерије, приватне књижаре и друго, верујем да
ћесетустворитинештобоље,даћеонипоказативећупро
дорностнатржиштеипредставитинашууметностнабољи
начин.17ИсказПредрагаМарковића јебиоврлоконцизан:
Новекултурнепотребевидиммимотрадиционалнекултуре
иинституција,асагледавамихсастановиштасоциологије
слободногвремена.18НовинарВелимирПавловић,којида
насимасвојуемисијуДуховницинаСтудијуБ,даојезаоно
време врло интересантан одговор:Неопходно је истражи
типитањеаматеризма,затимгашењеикризуСтудентског
културног центра. Било би плодно истражити, додаје он,
повезивањекултуреитуризмаусмислумногојачеповеза
ности.19Најзад,поВесниРогановић,кадајеречопотпуно
новимоблицимаорганизованостикултуре,тосуразнепри
ватнеминифирме,раднезаједнице,издавачкефирмеињи
ховприступкњизиодобјављивањападопласмана,свејету
обједињено,нематукласичнихподела,сасвимједругачија

16Исто,стр.74.
17Исто,стр.80.
18Исто,стр.86.
19Исто,стр.87.
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поделаиупогледукадрова,иупогледуорганизацијеитд.20
Мадаимаисличнихмишљења,лепезаставоваосталихно
винара јесвакакозанимљива,алиих јеовденемогућесве
навести.Осимтога,требарећидаистраживачиутовреме
нисумоглидаимајуувидуневероватнуекспанзијунових
комуникационих технологија, интернет и све друштвене
мрежекојесусеумеђувременуразвиле. Једантекст,који
сеовихдана,појавиоуправоказујеотојогромнојпромени,
алиодруштвеномконтекстуукомесепроменадешава.Ми
слимдаутаблоидизацијимедијавидимонаделулибералну
идеологијуупериодутранзиције.Светребадауредиборба
натржишту,штоподједнаковажизакултурнеустанове,ко
јима,ваљда,припадајуимедији.Узто,додаједаЈахупоста
јеводећи,глобалниаудиовизуелнимедиј.

Други сегмент културне јавности који је обухваћен овим
истраживањемчинилесујавнеличностиизсферекултуре,
уметности,науке–професориуниверзитета,уреднициуиз
давачкимкућама,књижевници,кустосимузеја,диригенти,
историчариуметности,познатеархитектеидруги–дакле,
онајдеокултурнејавностикојиможемоназватирепрезен
тативним.Овдеспадаонајкругинтелектуалацакојеможемо
дасматрамоактериманаинтелектуалномпољу,акоји,мање
иливише,одређујукарактеровогпоља–посебноусимбо
личком смислу.Од20 личности, коликоих је било у узо
рку,наведимосамонекаимена:СветаЛукић,књижевник,
Михајло Митровић, архитект, Ирина Суботић, историчар
уметности,ЉубомирКљакић,публициста,ЗоранХристић,
композитор,СретенВујовић,професорУниверзитетаитд.21
Нужноје,такође,напоменутидајечитавсетод14питања
постављениховимличностимабиовезанзаБеоград,јерјеи
генералнипројекаткојијеиницираоОдборазатрећимиле
нијумносионазивБеоград–средиштекултуре.

Овомкругуљуди,разумесе,поставилисмомноговећиброј
питања,успектруодоценеБеоградакаокултурногсреди
штаињеговихкапацитетаутојулозипадоквалификоване
оценетихкапацитетаињиховефункционалнеефикасности.
Овдеиздвајамосамонеколико,каоиодговоренатапитања
неколицинеизабраних,штонајвишеодговараконтекстуте
мекојасеобрађује.Питањанакојасмотражилиодговоре
који се овомприликом анализирају су следећа:Које уста
новекултуре,забаве,рекреације,спортабиБеоградтреба
лодаима,безобзиранаконцентрацијумногихустановате
врстеуграду–КаквојеВашемишљењеомогућностимаи

20Исто,стр.90.
21Исто,стр.99100.
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перспективамаличнеиницијативеукултури,приватномра
дуипредузетништву?Далисуунашимусловимамогућеи
другачијевезекултуресапривредом?Свевреме,наравно,
требаиматиувидугодинукадајеовоистраживањеспрове
дено,каоитадашњистатуссвихизабранихличности.Неки
одњих,СветаЛукићиМомаДимић,књижевници,Радомир
Станић, историчар уметности, Чедомир Мирковић, књи
жевникритичар,ЛазарПејић,економиста,нисувишемеђу
нама, а неки су данас у дубокој старости, али још витал
нииактивнинаинтелектуалномпољу,каоштосуМихајло
Митровић,архитектилиМиодрагПротић,сликариликовни
критичар,обојицапрешли90.Збогтогањиховиодговорина
постављенапитањаимају,акотакоможедасекаже,култур
ноисторијскизначај,авремекојеживимомногајепитања
оставилонеразрешеним,апонуђенарешењанедовршеним.

НапитањеотомекојеустановенедостајуБеоградудобили
сморазличитеодговоре.Например,архитектМихајлоМи
тровић(1921),комеје12.априлао.г.урученаНаградаВу
кове задужбине заделоАрхитектураБеограда19502012.,
одговорио је да су установе за забаву, рекреацију и спорт
несразмерно развијене у односу на установе културе, да
Београднемакњижареичитаонице, гдебисеуслободно
времемоглапревртатиштампа,књиге,немакафанасано
винама,немакафепосластичарница,нематаквихпростора
са класичном музиком.22Миодраг Протић није одговорио
наовопитање,аБиљанаТомић,историчаркауметностииу
товремекустосуГалеријиСтудентскогкултурногцентра,
одговорилајеузкритичкуопаску,дајевећипроблемуси
стемуорганизацијекомуникацијепостојећихустанованего
уњиховојнепотпуности.Менисечинидамиделујемодо
стаупразноидаоноштојеевидентнотоједанашаомлади
наненалазисебиадекватноместоуовомграду.23Сличногје
мишљењабилаиИринаСуботић,такођеисторичаркаумет
ности,којанаглашавадасерадионедостаткуједногквали
тетногодносапремавећпостојећимустановама.24Љубомир
Кљакић,утовремеуредникуИПРАД,познатипублици
стаданас,био јемишљењадаБеоградунедостајумедији,
посебнорадиостанице,алионоучемујебиооригиналан
јеставдаградунедостајевеомамногоразличитихоблика
институционалних и ванинституционалних облика инте
лектуалногповезивањаљудипопринципусродности,аза
културнеустановедасууовомтренутку(дакле,пренешто
вишеод20година)апсолутнозаосталеиконзервативнеили

22Исто,стр.171.
23Исто,стр.109.
24Исто,стр.129.
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соцреалистичке,бирократизоване,усвакомслучајунефлек
сибилнедотемередаједнуодглавниходговорностиштоје
оваземљаутотаљеналежиучињеницидајењенакултура,
тајглобалникултурнисекторједаноднајконзервативнијих
којисесадаусавременојЕвропиможезамислити.25Одуста
јућиодкоментарасвакогоднаведениходговора,напомињем
самодаћесеиззавршногпоглављаовоградавидетишта
сепроменилозапоследњудеценијуинекугодинувише,а
овденаводимо јошимишљењеЈеркаДенегрија,ликовног
критичара и професораФЛУ, који на првомместу истиче
даБеограднајхитнијеморадаимаједнувеликууметничку
халу,алидамораразвитиштоширумрежуприватнихгале
рија.КаоиБиљанаТомић,ионзаоштравапитањеусловаза
подстицањеизадовољавањекултурнихпотребаомладине.
Премаустановамамладихтребаиматиштоблагонаклонији
ставиакојемогућештобољифинансијскиоднос.Посебно
истичеу томпогледуулогуСКЦа, којиму јеомогућавао
дасеосећакаодајеуЕвропи,многовишенегоштојето
биослучајсанекимтрадиционалнимустановамакултуре.26
Најзад,СретенВујовић,социологипрофесорнапредмету
УрбанасоциологијанаФилозофскомфакултетууБеограду,
наводидасевећдугоговорионедостаткуИсторијскогму
зеја,Музеја архитектуреиурбанизма, алида је већипро
блемпомањкањеквалитетаурадупостојећихинституција
негоутомештонекенедостају.27

Сматрамдасудваследећапитања,нанекиначиниповеза
на,питањеоличнојиницијативиукултуриипитањеомо
гућемдругачијемодносукултуреипривреде,врлозначајна
управозасагледавањекултуреутранзицији.СретенВујо
вић,дапочнемсањим,уодговорунапрвопитањеизричито
каже следеће:Собзиромнанашуекономскуиполитичку
ситуацију,чинимиседаћесесвевишеићиуовомправцу.
Личнаиницијативаиприватнирадмораћедапреузмумно
гоштоштаубудућностинапланукултуре.28Међутим,онје
иврлокритичанзбогмогућностиманипулације,којасвоје
извориштеимаунепостојањукомуникацијеинеразвијеном
тржишту.Одругачијимвезамакултуреипривреде,овајсо
циологнапомињедапресвегатребарегулисатизаконкоји
бипривредитребалодаомогућисмањењепорезазањихо
вобављењеспонзорствомкултурнихманифестација.29Ми
одрагПротић,којије,поредсвеганаведеногузњеговоиме,

25Исто,стр.161.
26Исто,стр.173.
27Исто,стр.101.
28Исто,стр.108.
29Исто,стр.109.
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биоиоснивачМузејасавременеуметности,придајенајвећи
значајличнојкултурнојиницијативи,приватномраду,пред
узетништву,изједноставногразлогаштобезличнеиници
јативестваралаштваинема.30Онсепозиванаевропскутра
дицију,најезгронашеиевропскемодерне.Истиче,такође,
дајесвакакоунашимусловимамогућабоља,друкчијавеза
културеипривреде.31Иуовомслучајуупућујенапримереу
Европи,гдемногеизложбеизначајнекултурнеманифеста
цијенебибилеодржанебезтаквесарадњеиподршке.Ста
вовиоличнојиницијативиукултурисеуглавномподудара
ју,патакоиИринаСуботићодговарадакултурабезличне
иницијативенебимогланидапостоји.32Онасеосврнула
инасвепогубнепоследицедиригованекултуреупослерат
номпериоду,причемутребаиматиувидудапитањеличне
иницијативеукултуриимаизначењевезанозаинституци
оналнисистемтзв.јавногсектора,анесамоприватногиу
томеијестепроблем.Усвомврлообразложеномодговору,
овапознатаисторичаркауметностипокреће,уствари,пита
њекултурноглегитимитета,одлучивањаиоцењивања.Када
јеречодругачијимвезамакултуреипривреде,онакажеда
јевезакултуреипривредевезакултурнепривреде,јерако
сепривредавезујесамозанештопошто јенискакултура,
онда јетопоноводебаклкултуреињиховеповезаности.33
Онадодаједаиницијативатребадапођеизкултуреисматра
дасупотенцијаливеликиуовојсарадњи.ЉубомирКљакић,
којијеутовремебиоједанодврлокритичкинастројених
интелектуалаца,врлократкојеодговорионапитањеолич
нојиницијативи.Тамогућностуовомтренуткунепостоји,
макарнеинституционалноинаономнивоунакомебито
билонормалностањествари.34Усвакомслучају,мислида
ће,безотварањатеперспективе,постојећаинституционал
накултураатрофирати.Кадајеречодругачијимвезамакул
туреипривреде,тујетакођескептичан.Унашимусловима
нипривредасамасасобомнеможе.35Онверуједабисеу
условимагенералнепроменедруштвеногконтекста,овамо
гућностпојавила,којајеиначенормалнаудругимземљама.
ЈеркоДенегри јеизразитонаклоњенприватнојиницијати
ви,јерсуовеиницијативеизузетноважне.36Каоисторичар
уметности,онимаувидуевропскаискуствасагалеријама.

30Исто,стр.117.
31Исто,стр.118.
32Исто,стр.133.
33Исто,стр.135.
34Исто,стр.166.
35Исто,стр.167.
36Исто,стр.171175.
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Оне(галерије)морајутражитиравнотежуизмеђуквалитета
ипролазностикодпубликеикупаца. ...Свакакодаморају
постојатиидржавнекултурнеустановеиприватнегалери
је које се убацују умеђупростор.37Када је речо другачи
јемодносукултуреипривреде,овајиспитаниксматрадаје
спонзорствонепоузданвидтогодноса.38Установекултуре,
поњему,несмејудабудудоведенеупозицијусталнетркеза
новцемунедостаткустабилногфинансирања.Значајнина
учниикултурнипројекти,сматра,морајусесталнофинан
сирати,алиисамеустановекултуреморајубитидинамич
није(иовојевидтранзиције–М.Н.).МихајлоМитровић
нијебиопосебноинспирисандаодговаранаобаовапита
ња.Краткоодговара:Неопходнојемалупривредуспојитии
повезати сакултурниминституцијама.Личнаиницијатива
јенајјачиспиритусмовенсзапокретањеактивности.При
ватнеподузетникетребаприхватитиипохвалити.39

Овимсезаокружујеиисцрпљујесамоједанкругтемаилич
ностикојесуобразложеноодговараленапостављенапита
ња,који,каоштосемогловидети,нисукоментарисани.Ов
детребасамонапоменутидајевећутовреме,крајем80тих
година20.века,кадајеовајпројекатреализованпостојало
вишеприватнихиздавачаигалерија,аинекивидовипове
зивањакултуреипривреде.Међутим,тонеумањујезначај
свихкритичкиизреченихсудоваопостављенимпитањима.

Европскиконтекст–пактзабудућност

Осимподударностиувремену–уобаслучајарадисеоса
мом крају осамдесетих година 20. века – истраживање о
културнимпотребамаубудућностииновимоделиоргани
зованостикултуреиједанскупуЖеневи,непретенциозно
названсеминаром,уорганизацијиДругогпрограмаРадија
романскеШвајцарске,аподназивомФакторисинтезееко
номије,културеикомуникацијеиметафоричнимслоганом
„Пактзабудућност”,поклапајусеиусвојојинтенционал
ности(ауторовоградајебионатомсеминарукаонаучни
сарадникЗаводазапроучавањекултурногразвитка,срефе
ратом„ЗначајкултурногкоракауСрбији”).

Печатженевскомсеминарудаојеједанмладчовек,доктор
психологијеиасистентпознатогЖанаПијажеауМеђуна
родномцентрузагенетичкуепистемологију,ЖанФредБур
кин,којијекаоуредникупоменутоммедијупонудиопро
грамскитексткаоподстицај заразмишљање,аозбиљност

37Исто,стр.171176.
38Исто,стр.171177.
39Исто,стр.171.
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итежинуупроспективномсмислувеликибројучесникаиз
неколикоевропскихземаља–Италије,Француске,Шпани
је,Немачкеитд.–иизразличитихдруштвенихпоља,међу
којимајебиоиЕдгарМорен.КаоштојеистраживањеЗа
водатрагалозакултурнимпотребамаубудућности,такоје
овајсеминартрасираоновпутутрагањузаобједињавањем
значајних подручја друштвеног живота или, бурдијеовски
речено,друштвенихпоља.Испостављаседаједруштвена
позадинабиласлична.Европаједвадесетгодинаранијеби
лаупривреднојрецесији,спроменамаудруштвенојподели
рада,сизолованошћумалихисредњихградова,сгубљењем
перспективе,аСрбија јебиланапрагусвојевеликекризе
– политичке, економске, културне, друштвене у целини.40
Европа се тих позних 80тих година отрезнила и скупила
снагузанапредак,аСрбијијепредстојалодапрођекрозјед
нуоднајвећихкризаусвојојновијојисторији.

Којесуидеједоминираленаовомсеминаруикаквепоруке
допируизтогвременанамаданас?Усвојојзавршнојречи,
једанодучесника,ЖанФрејмен,истакао једа јесеминар
биоуспешнакомбинацијакласичногпредавањаиотвореног
дијалога, а по садржинина овом семинару су семанифе
стовали проблеми индустријализације, комерцијализације
културеинужногпосредовањауотклањањупротивречно
сти које настају.41Кључне речи из самог назива семинара
указујунанамерудасенановначинсагледаштанаведена
друштвенапоља,наизгледудаљена,приближаваједнедру
гима,каоштојеслучајутрадиционалнојвеликојдруштве
нојподелиосновнихдруштвенихделатностиТосеистота
коможевидетиипотематскимпотцелинама.Такојеједна
одподтемабила„Меценатствопривреде:улогаколективне
одговорности”.Већсамаформулацијаовеподтемеуказује
надобропромишљенприступодносукултуреипривреде,
штосмоимиуанализираномистраживањуЗаводатестира
ли.Овдејеречомеценатству,којеимадубокутрадицијуу
европскојкултури,аизразколективнаодговорностуказује
натодасенерадиопојединачнојдобројвољи,већонечему
штојетакорећидруштвенаобавеза.Подтема„Економијаи
култура:новаподручјаистраживања”,такођекореспондира
сатемомизнашегдомаћегистраживања„Уметнициусада
шњемевропскомтренутку”,штојекаорасправа,отворила
једнокрупнопитањекојејеиуСрбијиималосвојугенезу.
Питањетзв.слободнихилисамосталнихуметникабилаје
темаЗаводајошсредином70тихгодина20.века.СамЖан

40Немањић,М.(1989)Пактзабудућност:Економија,култураикомуни
кацијеусинтези,НовиСад:РТВ,теоријаипракса,стр.183.

41Исто,стр.184.
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ФредБуркинјекрозједнупрезентацијудаоскицузаједну
новусолидарностуодносуекономије,културеикомуника
ције.Већкључнаречповезујеоватрипољана једаннов,
социјалномногоприхватљивијиначинодњиховогфункци
онисањакаопосебнихисамодовољних.

Иосталеподтемебилесунесамоактуелневећиоригинал
неуприступупроблемимакојејеназначилагенералнатема.
Изабранислоган„Пактзабудућност”јасносведочионовој
стратегији,новојфилозофијииновоммоделуодносаизме
ђутакозначајнихдруштвенихпоља,каоштосуекономија,
култураикомуникација.Свевишеучесниципостајусвесни
својемеђузависностииновиходговорностикојеморајуда
преузмупремаколективитету.42Изтаквогпоимањародиле
сусемногеиницијативе–социјалне,економске,културне
уоквируградоваирегионаЕвропе.Кадајеречомеценат
ству,например,истакнутоједатребаиматиувидуестет
ску,етичкуипокретачкустрануподршкекултуриодстране
великихпривреднихпредузећа,каоитодамеценатствоне
представља супротност редовном финансирању. Наведена
јеулогавеликефирме„ФилипМорис”уподршципрограму
балетскогансамблаизЛозане.Свеоводоводидопромена
компетенцијауновојкултурнојполитици.Расправанате
муположајауметникаутадашњемевропскомтренуткуоку
пилајетакваимена,каоштосиМишелБитор,књижевник
иРалфЛиберман,музичар.Уовојрасправидоминиралаје
идејаоличномстилу,имагинацијииљудскимпотребамау
питањимаквалитетаживота.Истакнутоједасумогућности
сарадње и комплементарности између јавног и приватног
сектораврлоразличите.М.Биторјезаступаоидејудамеце
натствонакњижевномпољунеможедабудеквантитатив
неприроде.Идеологијараста,такокарактеристичназаин
дустрију,непримеренајезакњижевнупродукцију.Мишел
Басан,једанодкоординатораувеликомпројектуЕвропског
савета„КултураирегиониЕвропе”,иначепрофесорсоци
ологијеуИнститутузасоциологијууЛозани,даојепечат
расправинатемуоодносуекономије,културеикомуника
ције.Истакаоједасеупослеиндустријскомдруштвукулту
раиспољавауетичкој,естетскојисоцијалнојсфери.Утом
контекстучовеквршиселекцију.Усвачетиривидаиспоља
вања–креацији,дифузији,едукацијиипотрошњи–култура
данасзахтевановеприступе.43

НазавршнојседницидоминиралајеличностЕдгараМоре
на,којијебиоспецијалнигостовогсеминара.Свакаепоха,

42Исто,стр.185.
43Исто,стр.189.
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нагласиојеон,достижеједаннивоиновацијеупроизводњи
вештачкогсветаизахтевапромену,односноновеиновације.
Обичносемењасценариозаукупнудруштвенуакцију,тако
седанаспостављапитањестицањасвестиоуласкууепоху
једногдругачијегсвета.Комплекснисистемкојисеизграђу
је,пресвега,подразумевавеликуслободуучесника.Утом
контексту,истичуседвазначајнаприступа:солидарности
братство.Стачкегледиштакултуре,наделујеметаморфо
закојанановоместопостављакултурнупроизводњу,дају
ћијојмногоуниверзалнијезначење.44Данасоверечизвуче
пророчкииодјекујуиуериинформатичкереволуцијеира
дикалноизмењенихдруштвениходноса.Порукаизтогвре
менакрајем80тих20.веканамакојиупрвојдеценији21.
векаживимоуземљиукојојјетранзицијасхваћенаунајма
њурукуједнострано,гласидасеможеиморанаћиравно
тежајавногиприватногсектора,измеђупринципапрофита
исолидарности,измеђулокалног,регионалногиглобалног.
Видећемоизкраткогосвртакојиследидасуочекивањаод
великедруштвенепромененасталенасамомкрају20.века
самоделимичноостварена.

Двадесетгодинапосле–одјециујавности

Завршнидеоовогсаопштења,којеимазациљдасебарде
лимичнооствариувидуактуелностањенаинтелектуалном
пољуСрбије,неможедаимакарактерсистематичнекри
тичкеанализе,алијенужануправозбоганалитичких,кри
тичкихипројективнихопсервација и рефлексија из спро
веденеанкетекрајем80тих,апосебнозбогсучељавањаса
моделом„Пактазабудућност”.ЈедандијалогизмеђуГорице
Мојовић, особе одговорне за питања културе у Скупшти
ни градаБеограда у постоктобарскомпериоду (претходно
високо позиционираног члана СК, директорке Културног
центра Београда итд.) иЖиворадаАјдачића, председника
Удружења драмских уметника, генералног секретара Кул
турнопросветнезаједницеСрбијеичланаКомисијезаод
ређивањестатусаустановакултуре,сведочиомногочемуна
интелектуалномпољуСрбијеудугомпериоду,понајвишео
једномконфузномстању(Србијаразговара:Далијеизашто
културауколапсу?,Политика,22.април2013).Супротста
вљајућисеједнодругомизразличитихидеолошкихопција
–фаленамјошсамоцензори(Г.Мојовић)односнопартије
сууништилекултуру(Ж.Ајдачић)–оводвојеактера,сва
каконенајзначајнијихнаинтелектуалномпољуСрбије,от
кривајуипакмногекарактеристикеинтелектуалногпољау

44Исто,стр.190.
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еволуцијиодједнопартијскогдруштвеногконтекстадоње
говеплуралистичкефазеимногихлутањакојасууследила.

Између редова, које читамо у поменутом разговору, стоји
многотогаштоуказује,аконенаколапсукултури–овоје
иначепрејакаречкојујемедијизабраодабиозначиокарак
терпоменутогразговора–аонона,каоштојевећречено,
поприличнуконфузију.Каонајзначајнијеупозорење,треба
навестиизјавувеликогглумца,ПредрагаМикијаМанојло
вића: Култура предуслов идентитета народа.45 Томе треба
додати већ у уводу наведене речи Душана Паунковића о
недопустивих0.62одстозакултуру.Акостварпосматрамо
изуглауметника, стваралаца,наићићемона великонеза
довољство,посебномеђуглумцима:Овдетимовивишене
постоје.Постојичистинтересиинтереснесферекојеоку
пљајуљуде,атоникаданисудобритемељинакојимадобра
стваропстаје.46ОгласиласеуједномтренуткуиДубравка
СтојановићГлид,глумица,указујућинамонополскиполо
жајпојединихактеранаинтелектуалномпољу,алинијена
ишланаразумевањеуовојсредини.Супротставилису јој
сеуправооникојиимајудонеклемонополскиположај.Све
указујенатокаодајекризапосебноиврлојаконачелапо
зоришнуинституцијукаотакву,несамопојединачнапозо
риштакаоорганизационеформетеинституције.Свимајеу
сећањудугаимучнаборбауметничкогделаколективаАте
љеа212дасесмениуправникКоканМладеновић.Изаглу
мацаовепознатепозоришнекућесталојестотинакчланова
Удружењадрамскихуметника,алијенатасујошнековреме
билатежаподршкаоснивача,градаБеоградаодносносамог
градоначелника.Када се, најзад,повукао, од странепрвог
човекаградабио јеиспраћенкаоврлоуспешануправник,
јер се, наводно, супротставио самоуправљачкој логици из
ранијегпериода(оватемајезаједанпосебанокруглисто,а
овдејеузетасамокаоилустрацијаконфузногстања).Случај
Југословенскогдрамскогпозориштаимадругуконотацију.
Предложила сам затварање позоришта, наслов је, такође,
интервјуаБ.С.ТребјешанинсаТамаромВучковић,в.д.ди
ректорке овог позоришта.Овамладажена на челу једног
однајстаријихпозориштауградунаводидасерепертоар
скаполитикасводинаимпровизацијузбогнеизвесностиу
везисабуџетом.Проблемсаовомкућомјебиоиувезиса
оценомкомисијезастицањестатусаустановеоднационал
ногзначајаилиинтереса,већкакојетоформулисано.Опет

45Требјешанин,Б.(23.децембар2012)Културајепредусловидентитета
народа–разговорнедеље:ПредрагМикиМанојловић,Политика

46Требјешанин, Б. (13. октобар 2012) Овде тимови више не постоје –
разговорсаГораномЈевтићем,Политика
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једно крупнопитање – нигде у свету сва позориштанису
однационалногинтереса,алиитојезаозбиљнурасправу.
Али,дасенебавимосамопозориштем,иакојеоваколек
тивна уметничка делатност најподложнија утицајима који
долазеизсферекултурнеполитике,јер,акојеречофинан
сирањуизбуџета,позориштаповлаченајвећидеосредстава
изтогизвора.Својприлогтемифилмскеипозоришнепу
бликедаојеиауторовогсаопштења.

Ако, пак, ствар на интелектуалном пољу посматрамо од
странеонихкојихсекултураубилокомвидунајвишеити
че,дакле,публике,задовољстваје,такође,врломало.Истра
живања Завода за проучавање културног развитка из по
следњихнеколико годинапоказујумалу заинтересованост
свихдруштвенихслојева,посебномладих,изатзв.сценску
уметност,изамузичкеманифестације,изакњижевност.Ре
зултатиовихистраживањасудоступни,паиховденетре
бапосебнонаводити,ализатонекекарактеристичнеоцене
овеситуацијетребаиматиувиду.Тако,например,Станко
Црнобрња, пишућио генерацији 1994. године, даклеони
макојиовегодинепунеилисунапунили19година,каже
следеће:Токомцелогњиховогживота(барзаовихнепуних
20година–М.Н.),најавнојсцениСрбије,присутнајеЈе
ленаКарлеуша.Одраслиуружичастомкључу, знатно те
жеправеразликуизмеђукултуреинекултуре.47Онзаову
генерацијудодаједајенајплеменскијаодсвихсавремених
генерација,позивајућисенаМаклуана,аимајућиувидуда
онасвојевеститражинаЈутјубу.Познатикњижевникипре
водилац,ЗоранЖивковић,узтоипрофесоркреативногпи
сањанаФилолошкомфакултетууБеограду,изјавиоједаје
процесдебилизацијекомесмоизложенимногоефикаснији
одбилокаквихсанкцијаилиратнихдејстава.

Набилокомелементуинтелектуалногпољадасезадржи
мо,наићићемонанекуврстукултурнеерозије.Наградеу
култури,којихјеврломного,мождасучакнајилустратив
нији пример како је принцип културне легитимности на
рушенуприличновеликомбројуслучајева.Некиуметни
ци,сликари,књижевнициидруги,почелисуидавраћају
награде.Недавно,тојеучиниопесникМилошЈанковић,а
нешторанијепознатикњижевникМилисавСавић.Награду
јевратиоиликовниуметникДрагољубРашаТеодосијевић.
Паипак,највишејеодјекнуловраћањеНИНовенаградеза
роман,кадајетојош1972.годинеучиниоДанилоКиш.Он
јетадаизразиобојазандакњижевненаграденећеспречити

47Црнобрња,С. (6. октобар 2012)Генерација 1994– култура, уметност,
наука,Политика.
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усамљеничкуислучајнусудбинунаграђенекњиге,којаће
свакакоживети у осами, прогутана стравичном тишином,
изазваноммеханизмомтржиштаииндиферентности.48Како
пророчкитеречиодјекујубашданас.

Моглобијошмноготогадасенабрајанаинтелектуалном
пољуштоједисфункционално,алиостајеонокључнопи
тање:штатранзицијазначизакултуруикакосеовајпроцес
тумачиодкреаторакултурнеполитике,акаконатранзицију
реагују главни актери – делови разноврсне публике?Кул
тура,усвимсвојимаспектима,кошталаје,коштаикошта
ће,самосепостављапитањекокомеподносирачунезана
плату.Многисесећајубесплатноглесковачкогпозоришта
– племенита идеја књижевника Цветковића – позоришне
комунеуБеограду,уоквирукојесусеоткупљивалекарте
зачлановевеликихпривреднихпредузећа (постојиистра
живање дрВереИкономове из Завода о томфеномену) и
сличнихпокушајадасеовајвидкултуреприближииучини
доступнимштоширемкругупубликеодноснодасепривуче
тзв.непублика(изразјеједногфранцускогпосленикаиз70
тихгодина20.века).Илузорноје,међутим,билоочекивати
масовниодзивнаоваквепозивесамозатоштосуулазнице
биле бесплатне. Без културне мотивације све је узалудно.
Дакле,акојепитањетранзицијезакултурупитањекоћеда
плаћатрошковеиздржавањаустановакултуре,запослениху
њима,њиховихпрограма,ондајетотакокрупнопитањеда
неможедасепрепустиимпровизацији.ЛекцијаизЖеневе,
кохоћедајепроучиинештоизњеизвуче,врлојеупотре
бљиваикориснабашзаовајтренутаккојипроживљавамо.
Неможе свена тржиште, алинеможенидржаваиз свог
буџета,којисепунидоприносимаизпорезаграђана,дапла
ћасверачуне.Рационалнакултурнаполитикаморадауведе
ред,алијаснимкритеријумима.Опетједнакраткапоукадо
лазиодчовекакојидолазиизсрединегдесезнаредукулту
ри.ДенисЕлтерс,независникустосизХоландије,поводом
једнеизложбедизајнакојајеорганизованауБеограду,дао
јеинтервјукојијеобјављенподнасловом„Похлепанијеу
моди.”49Овајинтервјусадржидвепоруке:транзицијаседе
шаваусвакомделусветаинасвимдруштвенимпољима,
јерсепоказуједастарисистемикојимасмоодувекверовали
вишеневаже(овдепојамтранзицијеимамногоширезна
чењеодсамоекономског–М.Н.),али,истовремено,истиче
се,неможеможиветиупохлепи,моратесарађиватисадру

48Димитријевић,М.(19.новембар2012)Недопустивих0,62одстозакул
туру–разговорсаДушкомПаунковићем,Политика

49Димитријевић,М.(14.април2013)Похлепанијеумоди–интервју:Де
нисЕлберс,независникустос,Политика
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гимадабистеопстали.Нештосличносмопренелиисасе
минарауЖеневи.Транзицијаукултури,дакле,неподразу
меваприхватањенеолибералногмодела–ослободисесвега
некорисног.КарикатураДушанаПетричића у „Политици”
сјајноилуструјеовакавприступ.Прематоме,акотранзици
јусхватимокаопрегруписавањеактеранаинтелектуалном
пољуиновуподелуулога,ондаонаможедадонесемного
добракултури,апресвегадаподржииојачасвестоствар
номзначајукултурезасвакодруштво.
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CULTUREOFSERBIAATTHECROSSROADSOF
THE20THAND21STCENTURIES–

UNFINISHEDMODEL

Abstract

Thispiecewasbasedonaresearch,conductedbytheCentreforStudyin
CulturalDevelopmentattheendof1989,ofthecontentsandmessages
from a big conference held in the same year inGeneva, and on the
reactionsoftheculturalpublictothestateofculturehereandnow.Some
of the interviewswereused from the research titledFutureCultural
NeedsandNewModelsofCultureOrganization (Kulturnepotrebeu
budućnostiinovimodeliorganizovanostikulture)commissionedbythe
CommitteeforthethirdmillenniumoftheSerbianAcademyofScience
andArts,conductedwiththerepresentativesofculturalpublic,authors
ofculturecolumnsintheprintandelectronicmediaandmembersofthe
socalledrepresentativepublic:universityprofessors,writers,architects
etc. The international conference in Geneva called Pact for Future
–Factors to Synthesis of theEconomy,Culture andCommunication
offeredacompletelynewapproachtobalancingthesethreeimportant
socialfields.Finally, inananalysisof theprintmedia in the last six
months in regard to the rising discontent not only of the artists and
professionals,wehavetriedtodetecttheopinionsoftheculturalpublic
as well as their views on the causes of such unsatisfactory state of
affairs.Acombinationofallthisisviewedwithintheintellectualfield
conceptwhich,beingpartoftheglobalsocialspacetendstofunction
asasymbolicspace.Incompletenessofculturemodelsisreflectedin
thelackofacleanermodelthatcouldhaveprevailed,inwhichremains
oftheoldmodelwouldnotbecauseofconflictandinwhichabalance
would be achieved among state interventions, freemarket andmain

selforganizedstakeholdersintheintellectualfield.

Key words: cultural needs, intellectual field, cultural public,
organizationofculture,synthesisofsocialfields


