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ВРЕДНОСТИИЊИХОВА
КРИЗА–ДАЛИСУНАМ
ВРЕДНОСТИВАЖНЕ

УЗаводузапроучавањекултурногразвитка,усарадњиса
удружењем Базаарт, 18. априла 2019. године одржана је
трибинаподнасловом„Културау транзицијидруштвених
вредности”.Трибина,поредјошједнеoдржане23.маја,за
мишљена јекаоуводунационалнуконференцију„Васпи
таватикултуром–Кадруштвуукомсувредностиважне”,
којајеодржанакрајемјунауБеограду.Намераорганизатора
конференцијејеусаглашенасанапоримадасенагласидру
штвенаважностсарадњеизмеђуресоракултуреиобразова
ња,којакрозпредлогСтратегијеразвојакултуреРепублике
Србијеод2020.до2029.годинеиНацртЗаконаоизменама
идопунамаЗаконаокултури,каоидругеактивностинад
лежних министарстава, установа и организација цивил
ног друштва, добија све систематичније институционалне
облике.

Собзиромдадоприменепланскихисистемскихобликаса
радњеизмеђуовихресорајошниједошло,раднаподизању
јавнесвестионеопходностиоваквесарадње,осмишљавање
њенихмодалитетаи активноподстицањеда сепредложе
немереприменеупракси,увек једобродошло.Томесва
какодоприносипоменутаконференција,каоитрибинекоје
јенајављују,тимпрештојеонанасталасарадњомизмеђу
организацијецивилногдруштваирепубличкеустановекул
туре,узучешћеуниверзитетскихпрофесораипросветних
радника. Такође, конференција у свој фокус ставља пита
њевредности,каосастановиштакултурнеполитикетешко
мерљиву и још теже непосредно применљиву категорију,
која јенеспорноважназамотивисањереализацијеидејео
друштвенојважностиусаглашавањакултуреиобразовања.
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Натрибини„Култураутранзицијидруштвенихвредности”
учествовалисуМиленаДрагићевићШешић,СлободанЦве
јић,ВладимирКоларић,ЈаснаДимитријевић.АнаМартино
лииВирџинијаЂековић,аразговорјеводилаЈованаКара
улић.Овајтекстнећепредстављатисажетакидејаизнетих
натрибининитимогизлагања,већћеиздвојитинекетеме
од важности за разумевање појма културних вредности и
њиховогстатусаусавременомдруштву.

Каоипојамкултуре,ипојамвредностипредстављафлуи
данпојамподложанразличитим,штотеоријскимштоидео
лошкиминтерпретацијама.Вредностисједнестранепред
стављајуиндивидуалнепредиспозицијекојеопредељујуне
чијепонашање,доксесдругестранемогупосматратикао
историјскигенерисанатемељнауверењаиставови,односно
скупови уверењаи ставова, којима појединции заједница
одговарајунапитањасопственогпостојањаизаједништва.
Утомсмислу,исамакултураможебитисагледанакаоисто
ријски формиран комплекс нормативновредносних (или
идејновредносних) основа људске делатности, у складу
сакојимразликеизмеђудруштава,државаикултура,паи
историјскихепоха,нисусаморезултатразличитогеконом
ског или политичког поретка, него пре свега различитих
погледанасвет,чијејезгросувредностиикултура.

Вредности у овом смислу представљају основ идентитет
ских опредељења и (само)одређења, и као такве нису ап
солутне, али у многоме одређују понашање појединаца и
група у друштвеном, као и институционалном контексту,
одлокалнедомеђународнеравни.Вредноститакођенису
једнообразне за свеприпаднике једногдруштваи грађане
једне државе, па чакни за самогпојединца у различитим
егзистенцијалнимконтекстима.Вредностиунекомсмислу
требасхватитикаоодговорпојединцаилигрупенаизазове
из системаиоколине системакомприпадајуиликојичи
не. Вредности су својеврсни инструменти којима се при
лагођавамосистемуисистемскојоколини,икаотаквоони
могубитипасивно(традицијаиважећедруштвененорме)
илиактивно(самосвестанизбораутономногпојединцаили
мотивисане групе) усвајане, при чему се, опет не ради о
апсолутнимиједнозначнимкатегоријама.

Такође,што се не сме заборавити, вредности су констру
исане, усмераванеиупотребљаванеододређенихцентара
моћиионесе,каоицелокупандруштвениикултурними
ље, препознају у одређеном институционалном контексту.
Кадаговоримоокризивредностиунекомдруштву,мора
мобитисвеснинивоадокоје јеонагенерисанаодстране
одређених носилаца моћи, као и на који начин правни и
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институционалнисистемдржавеподржаваилисанкциони
шеодређенавредноснауверењаиизборе.Коликосу,другим
речима–напримеруСрбији–институције,укључујућии
ресорнаминистарства,уопштеумогућностидаутичунаси
стемвредностиуодређенимаспектима,захваљујућизначај
нимзаконскимограничењима.

Вредностису,такође,увекукризи,јерсеувекпреиспитују
ињиховоизражавањеипрактиковањеувекносиодређену
меруконфликтностиуодносимаизмеђупојединаца,поједи
нацаигрупа,различитихподскуповадруштвеногсистема,
укључујућиигенерацијске,каоиодносизмеђуприватног
ијавног.

Хибридност, разцепљеност, конфликтност и сегментира
ностпољавредностиуданашњемдруштву–атојеглобал
натенденција–можемопосматратисастановиштаусмере
ногделовањацентарамоћиусмеруостваривањапројекта
рефеудализацијесвета,очемусамвећписао(„Псеудоапо
калиптичке стратегије ињиховомедијскопосредовањена
просторимабившеЈугославије”),алиикаопоследицукризе
глобалногкарактеракојасенепрепознајевишесамонапо
литичкој, идеолошкој и моралној, него на културноциви
лизацијскојравни,односноравнисукобаипреиспитивања
темељнихуверењанакојимапочивасмисаопостојањакако
појединца тако и заједница ињихових институционалних
уобличавања.

Конфузијавредностије,сједнестране,манипулативнипро
јекат који води ирационализацији јавне свести и укинућу
политичкогпроцеса,асдругеодразкризедоминантнеидео
лошкеплатформекојавишененудифункционалне,прихва
тљиве и целовите егзистенцијалне одговоре појединцима,
каони групамаи заједницама са снажније израженомпо
требомочувањазаједничкогидентитета.Потрагазакорени
маувременима–пресвегавредносних–криза,наиндиви
дуалномплануводитрагањузаупориштимаутакозваним
„дубокимструктурама”,релативнонезависнимодпромена
наидеолошкомилиинституционалномнивоу.

Тоунеку рукудоказује истраживањеЗавода запроучава
ње културног развитка „Вредности и културни активизам
матуранатаСрбије”(2011),ауторкиБојанеСубашићиБог
данеОпачић, у ком се наводи се такозвани традиционани
ставови тадашњихматураната уСрбији не огледају толи
ко у „перцепцији политичких кретања”, колико у „односу
премапородицииподеламаулогауприватнојсфери”,при
чемусепородичнииродниидентитетпретпостављајуна
ционалномиливерском,аодругомкултурногенерисаним
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идентитетимаданеговоримо.Они,премаистраживању,не
изражавају толико снажна „традиционална” уверења, ко
лико „показују симбиозу традиције имодерног“, док се и
постојање „ксенофобије и националистичких ставова” об
јашњаванајчешћестрахомод„губитканационалногиден
титета,својепрошлости”.Укратко,додајем,новевредности
обликујусепотребомзапреживљавањем,несамоиндиви
дуалним,негоиопстанкомзаједницеукултурноииденти
тетскипрепознатљивимоблицима.Унекимвременима,оно
што изгледа као „затварање” може бити одговор усмерен
као „чувању семена за будућност”, опредељење типични
језаепохеиликултуреопстанканегозаепохеиликултуре
стваралаштва.

Астваралаштво,односноприматстваралаштванадпуким
преживљавањем,каоивредносниснажноусмеренекапо
зивусамоостварењасвакеличностиузаједницикаоподсти
цајномсистемуисистемскојоколинизатаквосамоостваре
ње–чемубиморалидатежимо–можепревладатитеккада
свакооднас,сапуномодговорношћупремасебиидругима,
своју културну, уметничку и образовну делатност усмери
као аутентичном и проживљеном одговарању на основна
питања смисла нашихживота и заједништва, које ће сви,
анарочитомлади,моћидадоживекаоегзистенцијалнова
жна.Каоисвакидруштвенипроблем,ипроблемвредности
икризевредностијенајпрепитањезаонекојибиволелида
ихсматрајуелитом,акојисвојеприватнеинтересеисине
куре неће претпостављати одговорности према другима и
премазаједници,аупрвомредупремасамимасеби.Атоје,
вишеодсвакогистинскогилиумишљеног„популизма”,је
данодтемељакризеукојојсеналазимо,безобзиранаиде
олошкеистраначкепозицијекојезаузимамо,иливрстуре
торикекојоммањеиливишевештозамаскиравамосвојуна
моћ.Авредностинећебитиважне,ибићепукеапстракције,
докнамнајпренебудеважанчовек–свакибезизузетка,и
истински.




