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Сажетак:ТрикључнетранзицијскеконтрадикцијекултуреуРе
публициСрбији (и српске културе) су: 1) конфузан однос између
државе и културе, 2) улога тржишта у култури, 3) политичка
инструментализацијакултуреипроблемопштегинтересаукул
тури и уметности.Упрвомделу се разматрапроменљив однос
државеикултуреод1990.до2011.године.Државаињенакултур
наполитикасекритикујесаантиетатистичкихпозицијаалисе
истовременоодњеочекуједаунапредиразвојкултуре.Слободно
тржиштекаокључанпојамтранзицијенијенаишлонадобарпри
јемусрпскојкултури.Нештозбогкризенештозбогтрадиције,
државнеподршкеукултурииуметности.Удругомделусеуказује
наполитичкуупотребууметничкогстваралаштвакојејепомог
нутоодстранедржаве.Критичкаанализаовихпојавасуочавасе
садилемамадемократијеукултурипричемусепостављапитање
општегнационалногинтересауовојобласти.Узакључкусепод
влачи очекивање наставка контрадикција у културној политици
Србијеанењиховоразрешење.

Кључнеречи:културнаполитика,држава,тржишнофинанси
рање,политичкаинструментализацијауметности

Транзицијајепојамкојиозначаваповратакбившихсоција
листичкихдруштаваукапиталистичку«породицу»Запад
неЕвропе.Прелазакизсоцијалистичкогукапиталистички
системподразумеваслободнотржиште,приватизацију,тр
жиште рада и капитала, деетатизацију (десуверенизаци
ју).Утомпроцесууочавају сеивеликипроблемикоји се
тешко решавају. Либералнодемократска држава још није
изградила своје институције а наслеђе социјалне државе
једубоко.Утаквимоколностимапојављује сепљачкашка
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приватизација,порастнезапослености,криминал,псеудоде
мократизација.

Уједначавањепривреднихиполитичкихсистемаевропских
држава,аштосеименујекаоинтеграцијауЕвропскуУни
ју, не може да мимоиђе културу.Шта се догађа са култу
ром у транзиционим државама? На првом месту, културе
бившихсоцијалистичкихдржавасесуочавајусапродором
тржишниходносауовојобласти.Уместодржавногбуџета,
културнеинституцијеиствараоцисеобраћајуспонзорима
илитржишнимконстелацијама.Сдругестране,национал
некултуресесвевишеотварајузадругекултуреињихове
вредности.Какавћестепениобимапрожимањакултурада
сеоствари,стварјеконкретнихактераукултурииуметно
сти.Међутим,чињеницаједасесвакакултураједнимделом
ослањананационалнутрадицијуадругимделомсеотвара
према другимнационалними културним вредностима.То
значида културна репродукција друштвамора дапође од
чувањаиширењанационалног„културногкапитала”ака
да задовољи примарне образовне потребе у језику, вери,
знањима, вредностима, традицији, образовању прихвата
у свој оквир иностране културне и сазнајне вредности.У
томпогледу,концепт„јединствоуразличитости”можебити
прихватљив.

Кадајеречоодносунационалнеинекедруге(илидругих)
култура,ондатребаиматиувидуразлогезбогкојихјеова
првазначајнијаоддругих:(1)националнакултурајетеко
винаисторијскогнаслеђаанетренутнипроизвод,(2)наци
оналнакултурапоседујеодбрамбенемеханизмерелативно
независнеодинституција(индивидуалниизбор),(3)разли
кемеђунационалнимкултурамасамоседопуњавајуслич
ностимаалијенемењају.Срасласатрадицијом,културасе
тешкоподвргаваспољнимпроменама.УЕврописуразлике
укултураманајсложеније.ЈошјеШпенглертврдиодасуна
ционалнекултурепрепрекестварању„европскогчовека”.

ИскуствоСрбије.Трикључнетранзицијскеконтрадикције
културеуРепублициСрбији (исрпскекултуре)су1)кон
фузанодносдржавеикултуре,2)улогатржиштаукулту
ри,3)политичкаинструментализацијакултуреуконтексту
општихинтересаукултури.Ако1990.годину,узмемокао
почетну годину транзиције, можемо да разликујемо њене
двефазе:1)од1990.до2000.иод2000.до2012.Упрвој
фази,државаСФРЈсеразбија,избијајунационалнограђан
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скиратовиуХрватскојиБиХ,а1999.године,Србијубом
бардујеНАТОзбогКосоваиМетохије.1

НекиистраживачикултурнеполитикеуСрбијиконцентри
шусенапериодод1990.године.Њиховајетврдњадајеод
1990 до 2000. године, постојало раздобље антитранзиције
садоласкомСлободанаМилошевићанавласт.Културнапо
литикајебилаузнакунационализмапричемусекултура,
утомраздобљу,схваталакаочуварнационалногидентите
та,адасукултурнеустановебилепотчињенедржавнооп
штинскимвластима, причему се „заборављао”периодод
1945.до1990.године.Дисконтинуитетиодбрананационал
ногидентитетауусловимасамоизолације–основнесука
рактеристикеМилошевићевекултурнеполитике.Уњеном
средишту су укидање самоуправног система друштвеног
планирањаидоговарањакојијеукултурифункционисаоод
1975.године.2

Оваква оцена о културној политици уСрбији од 1990. до
2000.године,нијепоткрепљеначињеницама.Оставимопо
странинеутемељениполитичкидискурсоМилошевићевом
режиму,поготовукадајеречоодносунекихевропскихвла
дапремасрпскомпитањуизтограздобља.Тешкојеразуме
ти,например,тврдњудајеМилошевићосудиоСрбијуна
(само)изолацијуумеђународнимкултурнимтоковима.Ако
погледамочињеницамауочилакоћемоконстатоватидау
товреме,Србијадоносиправнепрописекојиомогућавају
приватнопредузетништвоукултури.

УСрбији је још1971. годинедонетЗаконосамосталном
обављању уметничких делатности. По том закону десет
уметникамоглоједаоснујеуметничкоудружење,раднуза
једницусасвојствомправноглица.Овајобликпредузетни
штвакористилисуфилмскирадницииестрадниуметници.
Законом јеомогућеноиприватнопредузетништвоуизда
вачкојделатности.Ауторделаможедаиздасвојукњигуна
којуимаауторскаправа.

Аувреме„Милошевићевогтоталитарногрежима”од1997.
(1990)до2000.годинедонетоје12законаопојединимкул
турним делатностима3 која је обухватила приватно преду
зетништвоудискографији,снимањувидеокасета,реклама,
пропаганде,итд.

1 РазбијањеЈугославије,уредиоЂурићЖ.(2012),Београд:Институтза
политичкестудије

2 ЂукићДојчиновић,В.(2003)Транзиционекултурнеполитике,Београд:
ЗадужбинаАндрејевић

3 Исто,стр.82.
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СтатуссамозапосленихуметникабиојерегулисанЗаконом
о самосталном обављању уметничке или друге делатно
стиуобластикултуре(„СлужбенигласникРС”бр.39/93и
42/98),наосновукојегсууметнициималиправоназдрав
ствено,пензионоиинвалидскоосигурање,плаћеноодстра
неопштинеукојојсупријављени.

Слободастваралаштванијебилаугрожена.Властјеимала
своју опозицију у парламенту и одређеним групама кул
турних стваралаца.Крајем 2001. године било је 183НВО
уобластикултуре(податакГеокултурнекартеСрбије)што
говоридасутеорганизацијеоснованеиделовалеуМило
шевићевомрежиму.

Овометребадодатиичињеницуданиувремесанкцијаи
изолацијеСрбијанијепрекидаламеђународнекултурнедо
гађајекаоштосуБИТЕФ,БЕМУС,ФЕСТ,Октобарскесу
срете писаца, Сајам књига.А остварена су вредна дела у
свимобластимакултуре,уметностиинауке.

ОдносдржавеикултуреуРепублициСрбији.Држава(си
стем поделе законодавне, извршне и судске власти) је то
комвећегделасвогпостојањаувекбилазначајанчинилац
културног и уметничкогживота друштва. Једна одњених
основнихфункција је и културна.Овде нећемо улазити у
расправуколикојеподстицалааколикоометалаиспречава
лакултурниживоттокомсвогисторијскогразвоја.Сигурно
једасенедемократскаидемократскадржаваније једнако
односилапремакултурииуметности,асамимтимнидо
носиоциодлукаокултурнојполитицинисубилибиранина
истиначин.Чињеницаједаседржава„мешала”наразнена
чинеукултурнииуметничкиживот,затоштосутоиразвој
напитањадруштва.Њојсутоомогућавалиправонадоно
шењезакона,стварањеинституција,значајнофинансирање
културногиуметничкогстваралаштва–буџетскиилипутем
подршкекултурнихпројеката.Какосукултураиуметност
приватни„производи”јавногдобрасвакогдруштва,држава
јеуобавезидаподржаваобликестваралаштвакојису„елит
ни”по свомкарактеру алиприпадајунационалномфонду
културе. Отуда стара пракса да се институције културе и
уметници обраћају државним органима за материјалну и
правнуподршку.

Културна политика и проблем одлучивања. У теоријским
истраживањима културе постоји сагласност око кључног
елементакултурнеполитике:тојеподручјеусмеравањакул
турногживотаједнезаједницесастановиштаодређенихци
љеваиузпомоћодговарајућихсредстава.Шираразматрања
појма културне политике захтевају прецизирања значења
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културе (универзалистичко, социјално утемељење, наци
оналниизраз).Независнооддефиниције културе, усмера
вањекултурногпостојања једнедржавеније остваривбез
идејеоконтинуитету.ПосудуКарлаМанхајма(Есејиосо
циологији културе), „ништашто се појавило у културном
процесунеможенапростоишчезнутивећуизмењеномоб
ликуулазиукаснијеструктуре”.Отворенојепитањеукојој
мериидејуоконтинуитетуобликујуинституцијекултуреи
стваралачкеличности.

Формулисањециљева културнеполитикемора дапође од
затеченогстањаукултури,оданалитичкогинвентарисања
културнеситуације.Бројкултурнихинституција(библиоте
ка,издавача,позоришта,музеја,архива,кинематографије),
структура запосленихукултури,просторнираспоредкул
туре, остварења културних програма и пројеката само су
почетни кораци у конципирању културне политике. Зами
сао основних циљева представља други кључни елеменат
усмеравањакултурногразвитка.Плановиукултурисадрже
приоритетекултурнихпотреба.Унекимдруштвенимпри
ликамаприоритетћеседатидржавноминтересуукултури
аудругимопштинскимилипојединимделатностимакул
туре (позориште,библиотека,филм,итд).Са тог станови
шта,неможесеизбећипитањеначинаприхватањакултур
нихпрограмаикултурнихакција,каонииспитивањеулоге
и оправданости културних установа, вредновањењиховог
рада,променукултурнихпотребаалиивладајућихмехани
замаодлучивања.

Изборприоритетаукултурнојполитици,последица јеси
стемаодлучивања.Распонциљевакрећесеодчувањакул
турнепрошлости,подстицањастваралаштва,развијањевеза
самеђународнимкултурниморганизацијама,итд.

Остваривањециљевакултурнеполитикенеодвојивојеодиз
борасредставазањиховоостваривање.Асредствасуразно
лика: систем финансирања, законодавни прописи, идејно
политичкаоријентацијаделаистваралаца,награђивање,из
боркадрова,стручнаистраживања.Осредствимаможеда
сеговорикаоостимулативним(заштита,стипендије,награ
де,откуп)сузбијајућим(порези,законскезабране,моралне
осуде).

Од дефинисаних циљева и изабраних средстава културна
политикаможебитипрагматскаилиелитистичка.Ствара
лачкидеокултуренијеелитизамуодносунафункционални
или традиционални („освојена култура”) концепт културе.
Најчешћесеелитнакултуравезујесаремекделимакултуре.
Вредност културе одређују велике стваралачке личности,
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којесепојављујуненаданоинемогусеразуметикаозајед
ничкодостигнућенације.

Кључно питање културне политике је идентификација су
бјектаодлучивања.Коодлучујеокултурномразвитку?По
стоједванивоаодлучивањаукултури:1)одлучивањенаре
лацијидржавакултура,2)одлучивањеукултурнимуста
новама (делокруг и садржај). Први ниво одлучивања нај
чешћеприпадаличностикултурекојаприпадаполитичкој
партијинатринивоа:парламент,влада,политичкапартија,
другијестваркултурногменаџера.Исастановиштатеорије
одлучивањаиизперспективепраксе,одлукеукултуримогу
секласификоватинатриначина:правнобирократско,демо
кратско,децизионостичко.

Свака одлука у култури мора да укључи део искуственог
увидауприродуделатностиињенсадржај.Знањуоспеци
фичностикултурногпредмета требадодатии знањеоор
ганизацијиделатностииполитичкоправнунорму.Идејеза
културнуполитикусунеопходнебудућидаважећарешења
укултуринисутрајна,абезновихидејапретиопасностда
кадровске, материјалне и финансијске могућности остану
неискоришћене.

ПроблемодлучивањаокултуриуискуствуРепубликеСрби
јепојављујесетамогдесесусрећуипреплићунадлежности
општине, покрајине и републике.Посебно јефлуидна ре
лацијаизмеђуРепубликеиПокрајинеВојводине.Показује
седајемоћиборбазаштовећенадлежностиприсутнаиу
областикултуре.Децентрализованоодлучивањеокултури,
сједнестранепоказујетенденцијудасепреузмевишенад
лежности„сврха”аповећајуопштинскенадлежности.Тако
децентрализацијапостајецентрализацијананижемнивоу.

Разуме се, ниједан тип одлучивања не гарантује успешни
резултат.Отудапотребазаевалуацијомкултурнеполитике
Евалуација у културиима двефункције: треба да унапре
диквалитетодлучивања,каоидапобољшакомуникацију
између оних који доносе одлуке и онихна које се одлуке
односе.Кадајеречокултурнимпрограмима,методевалу
ације служида сепрекине сакултурнимпрограмимакоји
неостварујупостављенециљеве,дасепобољшајупрогра
микојисуутокуреализације,дасепобољшајупрограми
којисууприпреми,дасеунапредиспособноступрављања
културнимустановама.

После 2000. године, и промене власти (ДОС комбинаци
јом силе и легалности осваја власт) приоритети културне
политикесубили:1)деетатизација,2)демократизација,3)
децентрализација,4)плурализамкултура,5)алтернативни
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изворифинансирања,6)усклађивањесазаконимаЕУ,7)ус
постављањерегионалнеимеђународнесарадње.4Изовако
дефинисанихприоритетакултурнеполитикепроизлази ја
снакритикапретходнеулогедржавеукултуриСрбије.Шта
јебилаалтернатива?Тржиште,отварањепремаЕУ?Нешто
треће?

Десет година касније, оштрица критике уметничких ства
ралацаокренутајеуправопремадржави.Уједномиспити
вањуистакнутихстваралацаизразнихделовакултуре,др
жава је оптужена за рђаво стање у овој области друштва.
Наводимнекеоцене:Српскаполитичкакласаидржаванема
многоразумевањазакултуру.Културасенепомињеуполи
тичкимкампањама.Немадруштвенихпроменабезснажних
културнихиобразовнихустанова.Култураједржавнаоба
везапрвогреда.Културајеостављенапостранипрепуште
наентузијастимасамихстваралаца.Немаилијенедовољна
подршка култури од стране државе.Култура је на задњем
местуштосетичеодноса,финансија,положаја.5

Како државафинансира културу? Културна политика др
жаве концептуализује се између два пола финансирања 
буџетаитржишта(приватногпредузетништва).

Свештосеналазинаподручјукултуреиуметностиимасво
ју цену. Ствараоци користе своја ауторска права, добијају
хонорарезасвојаделаијавненаступе,културнаиуметнич
каделасеоткупљујуодстранедржаве,привреднихпреду
зећаилиљубитељауметности.Публикаплаћа својеумет
ничкеикултурнепотребе,такоштокупујекњигу,улазницу
запозориштеилифилм.Паипак,финансирањекултуреи
уметностијеспецифичноиразликујесеоддругихпослов
нихрадњи.Натржиштуроба,новцаираднеснагеконку
ренцијадоводидоуспехаједнихинеуспехадругих.Онајко
вишеулаженегоштодобијапропадаиутапасеууспешнију
фирмуилинестајесатржишта.

„Привреда”ифинансијеукултурисузнатнодругачији.Кул
турнипроизводинисупрофитабилниапубликанијеобаве
знадазадовољисвојекултурнепотребекаоштојетослу
чајсаегзистенцијалнимпотребама.Тојеразлогштосвака
модернадржаванастојида се „меша”у културу такошто
јепомажеилиодмаже.Већиилимањитеретфинансирања
културепаданадржавуиинституцијекојеонаоснива.

4 ЂукићДојчиновић,В.(2003)Транзиционекултурнеполитике,Београд:
ЗадужбинаАндрејевић;Стојковић,Б.(2004)Културнаполитикаикул
турнаразноврсностСрбије,Београд

5 Кога(шта)државафаворизујеукултури–анкета,(јул2011)Политика,
Београд.



242

ЗОРАН АВРАМОВИЋ

Модерна држава посредством буџета финансира оне кул
турнеинституцијекојесуоднационалногинтересаикоје
углавном чувају културно наслеђе. То су националне би
блиотеке,музеји,позоришта,опере,архиви,установезаза
штитуспоменикакултуре.Разумесе,овеустановекултуре
немогуфинансијскидаопстанубезматеријалнепомоћииз
државнекасе.Државаније самовладаипарламент, већи
њенавертикалнаорганизацијапокрајине,општине,локал
незаједницекојетакођеутичунафинансирањекултуре.

Некедругеделатностиукултурииуметностимогуувећој
меридасеослоненатржиштеињеговезаконитости.Изда
вачкекућеифилмскекомпаније,дискографскепродукције
могударачунајунадобитнатржишту.Успешнеорганиза
цијеуовимобластимамогударачунајунасамофинансира
њеиутомслучајубуџетскапомоћнијепотребна.Штавише,
овеорганизацијесудобарпорескиобвезник.

Државапосредствомбуџетадаједотацијеисубвенцијеор
ганизацијамаиинституцијамакултуреиуметности.Позна
тоједасутрошковипозоришнепредставе,музејскепостав
ке,куповинекњигазанационалнубиблиотеку,високитро
шковиинемогусециљевитихустановаостваритиуколико
ихдржавасвојимфинансијаманепомогне.Међутим,држа
вакористииинструментепорескеполитикедабиутицала
нафинансијскепроцесеукултури.Надлежноминистарство
можедасмањиилиповећапорескустопунекојделатностиу
култури,даодобриповољнекредитеинижекаматнестопе.
То зависи од личностиили власти које одређују културну
политику.

Организацијеукултурииуметностимогудасефинанси
рајудиректноодкорисникањиховихделаиуслугаиутом
случају они формирају своју цену на тржишту. Приватна
иницијативанакултурномтржиштууправотозначисваки
културнипроизводимасвојуценумалапозоришнадружи
на,приватнаиздавачкакућа,ликовнагалерија,дискограф
скапродукција,итд.Ценасеформиранатржиштукаоисва
кадругацена.Циљјеприватнекултурнепонудеданебудеу
мањку,дарасходинебудувећиодприхода,атозначидасе
добијепрофит.Какодоћидопрофитастварјеокојојтреба
даразмишљаменаџерукултури.

Институцијеукултурииуметностипланирајуприходеод
публике,оддржаве,одфондацијаиспонзораалииоддру
гих привредних делатности које су у блиском додиру са
културомтуризам,итзв.индустријакултуре.Туристичка
привредаможедасекористиизафинансирањекултурних
објеката,дела,услуга,наступауметника.Објектиизобла
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стизаштићенихспоменикакултуремогусеукључитиуту
ристичкепонудесаодговарајућомценом.Књиге,слике,ка
сетемогусепродаватиутуристичкимцентрима,уметнички
наступтакођесеможенаплатити.

Други вид финансијског повезивања је индустрија култу
реилипримењенауметност.Свештосествараукултурии
уметностиморапроћикроз„индустријскеруке”:штампа
њекњига,снимањеплоча,музичкиинструмент,костимиза
оперуипозориште,филмскаиндустрија.Повезивањесаин
дустријомкојаучествујеуприпремиделакултуре,којаомо
гућаваматеријалнопојављивањедухакултуреиуметности
такођејетереннакомесемогунаћифинансијскасредства
закултурнепројекте.Потребнојепронаћизаједничкиинте
ресизмеђукултуреитржишнихинтереса.

Државу потискује приватно предузетништво у култури.
Пословањеукултуриподразумевапродајукултурнихпро
изводаалииширењекултурнесвестиизнањаокултурним
чињеницама. Другим речима, примаран циљ пословања у
културинијетоликобизнис,зарада,стицањеновца,колико
унапређивање,стварањекултурнихиуметничкихделаиза
довољавањакултурноуметничкихпотребапублике.

Појам предузетништва обухвата иницијативу, предузи
мљивост, стваралаштво, коришћење пословних информа
ција у пословном подухвату.Иновативност и склоност ка
прихватању ризика су две основне карактеристике преду
зетништва.Тосупословниљудикојисталнотрагајузапо
словнимуспехоми самимтимпокрећупромене.Основна
идејаграђанскокапиталистичкогдруштватемељисеначо
векукојијезаокупљенсвојиминтересимакојеостварујена
тржишту,свевишеглобалномасвемањенационалном.

Предузетништво у култури подразумева ширење ресурса
(финансија)уциљупобољшањаусловарада(зграда,опре
ма,плате)иостваривањауметничкихциљева.Најпретреба
сагледатисадашњиправни,фискални,економскиимедиј
ски положај приватног предузетништва у култури. После
једнетаквеанализеморасеучинитиснимакконкретнеси
туације у приватном предузетништву културе у општини,
граду,покрајини,републици.

Унапређивање законских регулативнихмеханизама зависи
иодразвојатржишниходноса.Тржиштеједнаковажииза
културукаоизадругеделатности.Лукративност(профит)
јемотивприватногпредузетништваиукултури,аостварује
сепутемтржишта.
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ОдпрвихобликаприватногпредузетништваукултуриСр
биједоданас,учињенјекрупанразвојникорак.Свесевише
шириисвепотпунијеправнонормативизује.Транзицијау
културијенапрвоместопоставилаприватизацију.Морасе
приметити да она није истоветна у привреди и култури и
уметности.Држава ћеидаљеостати власник водећихна
ционалнихустановаукултури(нећебитипрепуштенитр
жишту)алићенизмањихустановакултуребитипривати
зовано узширење простора за стварање нових приватних
установаукултури.

Међутим,вишенемадилемедатржишнопредузетништвоу
културифаворизујекомерцијалниуспехуодносунависоке
вредностикултуре.Овајтиппредузетништвахранимасов
ну(забавну)културу.Дали јеелитнакултурапрепуштена
држави?

Овденијеречопроменистатусацелокупнекултуреуодно
сунасавременодруштво,већопоремећајуравнотежеизме
ђукултурезабавеикултуредуха(елитнекултуре).Тржиште
сасвојимвредностимаиинституцијамапогодујеубрзаном
ширењукултурезабаве.Тојеонакултуракојајеутилитарно
хедонистичкапосвојимкарактеристикама,саснажномпо
дршкомелектронскихиштампанихмедија.Неманикакве
сумњедајекултуразабавеуофанзивиидатаквојкултури
одговарачовеккојијепримарнозаокупљенсвојомзарадом.
Онјепревишеуморандабисепосветиокултуридуховног
напора,онојкултурикојатражипосвећеноститрагање.О
његовомсмислуживотатребадаодлучујепрофиторијен
тацијаанерелигија,уметност,идеологија,нација,држава.
Далијетаквомчовекупотребнаелитнауметностикулту
ра,кадајецелокупнањеговамисаонаенергијаусмеренана
материјалниопстанак?

Политичкаинструментализацијакултуреииопштиинте
ресукултури.Непостојисамоједнафункцијакултуре.Две
основне функције културе су практична (систем институ
ција)идуховна(системпотреба).Уоквируовихфункција
можемо разликовати следеће: корист, задовољство, забава
(игра),идеолошкапропаганда(политика),самосврха(сврха
усеби),знање(истина,мудрост),вредност,катарза.Другим
речима,свакоделокултуренечемуслужи,задовољаванеку
функцију,односнопотребу.

Национално и општеисторијско искуство показује да се
култура, уметност и образовањемогу инструментализова
ти заразнециљеве.Питање јесамо закоје.Овдећемода
размотримо појаве убацивања идеолошких и политичких
садржајаууметничкуформудабисе„бранила”каоумет
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ничкопостигнуће.Култураиуметностсу,примераради,у
функцијиразобличавања„националногзла”.Онисе,натај
начин,самопредстављајукаонепроблематизованидеокул
туредруштва.Изовеуметничкепраксеследиборбазаста
туснупозицијуаутора,апотомсестварподиженанивокул
туреиуметностикаотакве.Нијелитуречоопштеминтере
суукултури?Штаје,заправо,општиинтересукултури?Ко
гадефинише?УЗаконуокултури(2009)учлану3.пише:

РепубликаСрбијастарасеоостваривањуопштегинтереса
укултурииоспровођењукултурнеполитикекаоскупаци
љеваимераподстицањакултурногразвојакојисезаснива
наследећимначелима:

1)слободаизражавањаукултурномиуметничкомствара
лаштву;

2)аутономијасубјекатаукултури;

3)отвореностидоступносткултурнихсадржајајавностии
грађанима;

4)уважавањекултурнихидемократскихвредностиевроп
скеинационалнетрадицијеиразноликостикултурногиз
раза;

5)интегрисањекултурногразвојаусоциоекономскиипо
литичкидугорочниразвојдемократскогдруштва;

6)демократичносткултурнеполитике;

7)равноправностсубјекатауоснивањуустановаидругих
правнихлицаукултурииравноправностурадусвихуста
новаидругихсубјекатаукултури;

8)децентрализацијауодлучивању,организовањуифинан
сирањукултурнихделатности;

9)подстицањекултурногиуметничкогстваралаштваиочу
вањекултурногиисторијскогнаслеђа;

10)подстицањеодрживогразвојакултурнесрединекаоин
тегралногделаживотнесредине.

Оваквалистаопштихинтересаукултурипостајепроблем
кадаседоносиоцидржавниходлукаукултурисуочесакон
кретним пројектима и програмима. Другим речима, про
блемуостваривањуопштегинтересаукултуријеонајскуп
стваралачкихвредностикојисенавишеилимањеуспели
начинполитичкииидеолошкиинструментализује,аобраћа
седржавизафинансијскуподршку.

Погледајмо шта нам нуде неки уметнички „ствараоци” у
српскојкултури.Коликоследеидеалестетског,аколикосе
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предају хедонистичкој култури и политичкој инструмен
тализацији?Ружнесликенације су запљуснуле савремену
српскууметност.Чујемоодговорда јетоживот.Пасве је
живот,алинијесвеуметност.Оноштојенекадабилоумет
ностнеморадабудеиданас.Хегеловскаестетикасадасе
јављакаочулнобезидеје.Асутра,мождабезчулногибез
идеје.

Евонеколикопримера.Нијемалиброј остварења унови
јој српској кинематографији у којима се „естетизује” срп
скибрутализамипримитивизам.Међуњимаимафилмских
стваралаца са филмовима високе уметничке и друштвене
вредностиалињиховоокретањепремадеструктивнојумет
ничкојкритицисрпскенације,нијеуспутно.Насвеовепо
јавеантисрпскесемантикеусрпскимфилмовимаскренуоје
пажњу јавностифилмскикритичарМиодрагЗарковић:„У
протеклојдеценијипослалисмоусветнеколикоделакоја
неуверљиво,неистинитоиострашћенопоказујуда јесрп
скинародједномилитантноплемекојенезнаништадруго
негодаубија,пљачка,силујеиотима”6.

Уцелојовојестетизацијисрпскогбрутализма,нијеодспо
редногзначајкофинансираоваквефилмове.Напротив.Др
жавним парама обавља се беспоштедна криминализација
идемонизација сопственогнарода.Питањеостаје отворе
но:далисвакоуметничкозначењеморадауживаподршку
онихкојиодлучујуокултурнојполитици?

Или,представа„ЗоранЂинђић”уАтељеу212,године2012.,
загребачкогредитељаОливераФрљића.Представапочиње
сценомпрањарукуубуретупуномкрвинакомепише„но
вија српска историја”, а завршава повраћањем по српској
застави.Овајпропагандниперформанстребаповезати„са
вишенего видљивомпатологијомнашепозоришне сцене,
накојој, овихдвадесет година, завиднуулогу, аконепре
овлађујућу, имају комади препуни псовки, опростачења и
вређањаСрбатеантисрпскепропагандедонивоапостмо
дернистичке темпиране инструментализације дебилизма,
кретенизмаимазохизма.Бројслучајевапредставетеврсте,
заједноснашимфилмом(тзв.Српскифилмиостали)пред
стављајудовољанузораквишезапсихоаналитичкитретман
негозауобичајеникритичкитретман”7.

Алиоваква(„патриотска”)критикасеоспорава.Како?Лу
кавством.Користеседвааргумента.Првиједајепозоришна

6 (2010)Снимајсрпскидатецеосветзамрзи,Печатбр.128,Београд
7 Брдар,М.(2012)ХроникаразоренеТроје,Крагујевац:Центарслободних

делатности
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представафикција,дајесценаимагинарнипростор.Умет
нострушитабуепазаштобипостојаотабудржавнезаста
ве.8Дакле,наједномместууметностсесхватаметафизич
ки,анадругомреалистички.Акадасепљувањепозастави
упозоришнојсценипрогласирушењемтабуа,наистиначин
можедасебранитабуодрушења.Ниједаклеречонеком
ванпозоришномсудијикојићерећиовоможеаовоне.Ради
сеоправунаоспоравањесабилокогстановишта.Патриот
скакритикапљувањанационалнезаставеууметностилеги
тимнојеколикоиправоуметностидарушитабуе.Аисто
тако,правојекритикедаутомеоткријеидеолошку,поли
тичку,илинекудругуинструментализацијууметности.(Уз
греддаподсетимнаромандиректораНароднебиблиотеке
Србијеод2000.до2012.године,СретенаУгричића,Незнани
јунак,штампанлатиницомукомесусамодверечинаписане
ћирилицом„Србија”и „Диктатор”.Уроманусенезнаном
богужртвујусрпскадржаваинација,традицијаикултура.)

Разуме се, ова теза оидеолошкополитичкојинструмента
лизацијиуметностиикултуре,увекизазиваполемику.За
штитни знак за политичке и идеолошке садржаје је умет
ност,односнокултура.Одбранатврдидајетоуметност,ане
скаредноприказивањестањанације.Добро.Ализаштоби
тумачење које открива националнодеструктивна значења
билопогрешноилинедопустиво?Међутим,правипроблем
је у следећем: култура је слободни простор за уметничке
форме.Слободауметничкогстваралаштвајенеупитна.Како
даседоносиоцидржавниходлукаукултуриодредепрема
одређенимструјамаууметничкомстваралаштвукојеидео
лошкииантинационалноинструментализујууметност?Да
лидабуде„неутрална”,дасеопредељујепреманекимстру
јама,даускратифинансијскуподршкутаквимделима?Тоје
значајнопитањезадржавнукултурнуполитикуРепублике
Србијејердржаватребадаштитиопштиинтересукултури.

Питањезадоносиоцедржавниходлукаукултурије,дали
је свешто је пољу културе заслужује једнак третман или
државнавластукултуритребададајепредностонимпро
јектима и програмима који не доводе у питање темељне
вредностинационалногпостојањаиелементарнодостојан
ствограђана.Првостановиштенеразумеприродуифунк
циједржавниходлука.Усвакојдржави,доносиоциодлукау
културинекимпројектимадајупредност.Штабиусупрот
номбилакултурнаполитикадемократскиизабраневладе?
Удругомслучајупретиопасностдасепређеурестриктив

8 МандићРигонат,Т.(27.јули2012)Табузаставе,Политика



248

ЗОРАН АВРАМОВИЋ

ни (сузбијајући)анеподстицајни (стимулативни)концепт
културнеполитике.

Каквајеулогадржавеудуховномиобразовномживотуна
ције?Каоорганизованисистем јавневласти,културнапо
литикадржаветребадасезасниванаопштиминтересима
уовимобластиманационалногпостојањаидаускладуса
приоритетимафинансијскипомажеинституцијекултуреи
њиховепрограме.Буџетскофинансирањекултуретребада
сеусмериначувањематеријалногинематеријалногнаслеђа
каоинапрограмеиделаоднационалногзначаја.

Анализа рада Министарства културе у Влади Републике
Србије,требадапокажекојадела(програме)помажеика
косеодлучујеорасподелибуџетскихсредстава.Разумесе,
немасвакоМинистарствокултуреистукултурнуполитику
итачињеницаспречавагенерализацијеуоценињиховогра
да.Алипостојеодлукекојесигнализирајупатриотскиина
ционалнодезинтегративни смер. Карактеристичан је при
мерoдбијањаМинистарствакултуредапомогнефинанси
рањеедиције„Десетвековасрпскекњижевности”уиздању
Матицесрпске.Комисијазафинансирањекапиталнихдела
уобластикултуреу2010. години,комисијаМинистарства
културе,начијемјечелубиопроф.дрЉубишаРајић,до
нелајеодлукуданепомогнеовајзначајанпројекат.Уобра
зложењустојииследеће:„Последњих1015годинаукон
зервативнимполитичкимкруговимаобновљенисузахтеви
заправљењенационалнихканона,посебноукњижевности.
Даликанонтребадаобухватиписцекојипишунасрпском
језику,којисеказујуСрбима,онекојесматрамоСрбимаили
писцекојипишууСрбији?”9

Овајдеообразложењаговорисампосеби.Аргументзаод
бијањејеполитика„конзервативнихкругова”којасевезује
занационалневредности.Разливасепојамидентитетапи
тањимаштајесрпско.Акадасепогледакојасуделадо
билановацизкасеМинистарства,видећемодасутуод12
капиталних дела и Лексикон писаца Југославије, Едиција
100словенскихромана.

Какодржаваодлучујеонационалноминтересуукултури?
Видимо:делегираодлучивање(armslenth’s)наантипатри
отски опредељене ставове о националним вредностима.
Одржавномновцуодлучујенекокоприпаданационално
дезинтегративнојструјимишљења.Резултат јепознат:др
жавним новцем се у 2010. години, финансира културна

9 Рајић,Љ.(28.8.2010)Нијекапиталносвештосијазлатотиском,Поли
тика
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прошлостЈугославије,аодбацујенационалнипројекатсрп
скекњижевности.Доклећемодастигнемосаоваквомпрак
сомкултурнеполитике–нијепитањезапророка.Свакоса
здравимразумомокултурнимвредностимаможедаодгово
ринатопитање.

Закључак.КултурнаполитикадржавеуРепублициСрбији
налазисеизмеђунаслеђадржавнебригезакултуруитржи
шнопредузетничкерегулације.Уметничкапраксауједном
широкомлукупоказуједасеуметничкаделаполитичкиин
струментализују.Финансирањепосредством тржиштаима
уСрбијиодређенаограничења,пресвегауслабојматери
јалној основи друштва али и великој заинтересованости
запроизводемасовнекултуре.Идаљесуочикултурнихи
уметничких стваралаца усмерена на државу и њену касу.
Отворено јепитањекакватребадабудекултурнаполити
кауусловимастварањаделасаизразитоантинационалним
значењима.Далекоодзабране,далекоодцензуре,алидале
коиододбацивањавредностинационалногсамопоштова
ња.Проблемјештодржавнакултурнаполитиканеможеда
снажнијеутиченакултурнепотребе.Украјњојлинији,од
говорностзакретањаукултурипаданавладајућиконцепт
културнеполитикедржавеупериодутранзиције.
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SERBIANCULTUREINTRANSITION–
NEWCONTRADICTIONS

Abstract

Three key transition contradictions in the culture of theRepublic of
Serbia (andSerbianculture)are:1)aconfusingrelationbetween the
stateandculture,2)theroleofthemarketinculture,and3)political
instrumentalization of culture and the problem of general interest in
cultureandart.Thefirstpartoffersastudyoftheinconsistentrelation
between the state and culture from 1990 to 2011. The state and its
cultural policy are criticized from an antiétatiste standpoint.At the
same time the state is expected to enable cultural development.The
freemarket,asakeyfactorof transition,hasnotbeenwellaccepted
in the Serbian culture somewhat due to the crisis, somewhat due to
thetraditionalstatesupporttocultureandarts.Thesecondpartofthe
text points to the political utilization of state supported art. Critical
analysisof thesephenomena is facedwith thedilemmas referring to
democracyinculture,wheretheissueofgeneralnationalinterestarises.
Theconclusionoffersexpectationsofacontinuationofcontradictions

inculturalpolicyofSerbiaratherthantheirsolving.

Key words: cultural policy, state, marketbased financing, political
instrumentalizationofart
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