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КУЛТУРАУКРИЗИИКРИЗА
КУЛТУРЕ:СЛУЧАЈСРБИЈЕ

Сажетак:Раздобљекадсеједанмоделразвоја,организацијеиин
терпретацијесветаистрошиановинијенастаоозначававреме
кризеунајширемсмислу.Кризапогађасвегрупе,институције,ор
ганизације и појединце на нивоу свакодневногживота.Она се у
почеткусагледавакадсеоткриједасеодређенпоредакраспада.
Услучајукултуретозначидаонапостајесупротноодоногашто
јебилаидаобрасцикултуреусмеравајудруштвенепраксекадез
интеграцији.КултурауСрбијидосаданијебилапредметозбиљ
нихразмишљања.Тоилуструјеичињеницанепостојањатемељне
иразвијенестратегијеуобластикултурнеполитике.Урадусена
конкретнимпримеримаусферимедијаизабавепоказујесвојевр
снакризакултуреуСрбији.

Кључнеречи:култура,криза,кризакултуре,културнаполитика,
забава,манипулација

Данасјесветусредкризекојајеструктуралнаистогатеме
љита.Појам„криза”сеодносинакритичновременскораз
добљетокомкогаћесекрајизбећикрозновеадаптације,
уколикосуонемогуће.Криземогубитидуготрајне,алине
требаискључитимогућностпостојањакраћихкриза (уну
тароведугекризе)дефинисанихкаопериоди„дисконтину
иранепромене”.Кризасвеповезује–онајевишеслојнајер
обухвата културу, дух, економију, политику, друштво. Све
сутосамоподручјагдесејављакризаитонеизбежно,неза
устављиво,неминовно,каоисторијскастварностиљудска
судбина.

Разарање, распад, дезорганизација, декаденција државе,
друштва,културе,деструкција економије, губитакморала,
пустошинтимногживота–свејетокриза,свесесводина
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њу. Криза1 је историјски процес, разарајућа појава нихи
лизма:распадуништа.Оноштосејављанаподручјукул
туре, друштва, уметности, науке само су споља видљиви
симптомикризе.Узрокможебитисасвимунутра,дубокои
једанповршнипогледможедаубедидасемногипроцеси
тешкомогуизменити.Чиниседајекултурапримероваквих
процесанаделу.

Већодавносепишеокризимодернитетаионасеразматра
каонеодвојивичинилацрастаи развоја, било когпрелаза
(транзиције). ЕдгарМорен јеXX век назвао веком кризе,
аливекомукојемсе,нетребатозаборавити,напредовало
највише и најбрже. Питање: „Како изаћи из XX столећа”
је,уствари,трагањезаодговоромкакодасеизађеизкризе
(кризанапретка,кризацивилизације,кризакултуре,криза
омладине,кризабракаипородице,кризаидентитета,криза
смисла,итд.).

Кризасеогледаиучињеницидасемеђусобнанадопуња
вања претварају у антагонизме у брзом деструктуирању
идезинтеграцијисвихобластидруштвеногживота.Онаје
прекидсређеностииозначаванизнеконтролисанихпроце
са који теже да се појачају сопственим снагамаили да се
жестокосукобесдругимантагонистичкимпроцесимакоји
суисаминеконтролисани.2Можесезакључитидараздобље
кадсеједанмоделразвоја,организацијеиинтерпретације
светаистрошиановинијенастао,означававремекризеу
најширемсмислу.Онапогађасвегрупе,институције,орга
низацијеипојединценанивоусвакодневногживота.

Криза културе огледа се кроз кризу културних вредности,
културнихинституција,темељанакојимаонапочива.Кон
кретније,кризакултурејеподстакнута:

●Озбиљнимнедостаткомсредставакоји јеспречиокул
турнеинституциједабољеодговорезахтевимакојисепред
њихпостављају;

1 УОксфордскомречникукризаседефинишекаопрекретница,посебно
кодболести.Водипореклоодгрчкеречикрисис—одлука.Кризајепе
риодутокукојегнеки„оболели”друштвени,економскиилиполитички
системнеможедаљедаопстаненаистиначинкаоранијеиприморанје
подпретњомнестанкадасеподвргнепреображајукојићемупродужи
тиживот.Дакле,тајпериодкризејеисторијскитренутакопасностиили
неизвесноститокомкојегседоносеодлукеивршепроменеодпресуд
ногзначајакојићеодлучитиобудућемразвојусистема,акоонопстанеи
оњеговојновојдруштвеној,економскојиполитичкојосновици,онеком
његовомделу.

2 Морен,Е.(1983)КакоизаћиизXXстолећа,Загреб:Глобус,стр.275.
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●Инерцијомкојасеналазиусамимтиминституцијама,из
чегапроизилазикрајњаспоростсакојомсуонеприлагођа
валесвојеунутрашњеструктурепотребама,чакикаднису
билeсувишеометаненедовољношћусредстава.

●Инерцијомсамогдруштвеногсистемакојисе,везансво
јим традицијама, својим веровањима, својим системом
вредностиисвојиминституцијама,показаокаонеспособан
данајбољеискористикултуруикултурнеинституцијеуин
тересунационалногразвоја.Раскоракизмеђукултурнихин
ституцијаидруштвенесрединенастајеуследрелативнеау
тономијеовихинституција.Оненастоједаостануоношто
субилеидасачувајусопственеинтересеивредности.Ако
сежелисавладатикриза,сасвимјеочигледнодакултураи
друштвотребадапристанунамеђусобноусаглашавањеи
прилагођавање.

Свака расправа о кризи културе претпоставља разговор
окризирада,кризивредности,њиховогсмислаииденти
тета. Типичанпример је тржишна валоризација културе.
Култура се све више тржишнофункционализује: „концеп
цијскиисадржајнонезависиодинституција,већјојоснов
нитонипрофил,ценуивредност,дајенекодруги,извана.
Томожебитианонимнибирократскиапарат, алииврло
снажноизраженатенденцијапрофесионалнихорганизација
и друштава која бране своје интересе у општој конкурен
цијинатржишту.Данашњиколонизаторјетржиште,које
усисавасвакиобликотпора,узимауобзирсвакукритикуна
својрачун,антиципира јеипретвараусопственипрофит.
Тржиштенасколонизујенеприметно,колонизујенасуна
шимсопственимвредностима,безобзирадалисеонезо
вуидентитет,етницитет,правонаразличитост,итд.Против
новца,медијскихмоћника,конгломерата,противмонопола
дистрибутерских ланаца, све у свему против „тржишног
фундаментализма“којиукључујеикултуру,тешкојезами
слитиефикасанотпор”.3

Свођење културе на потрошњу значи да не постоји јасан
ставокултури,јерсеонаинтерпретиракаоскуппотрошач
ких вредности. Култура се најчешће своди на потрошњу,
причему јошнијепревладаномишљењеда се за културу
„даје”.Очигледно,постојизависност„производње”култу
ре од економске производње уопште, одматеријалног бо
гатствадруштва.Безобзиранато,тешкосеможеговорити
о „рентабилности” културе, о чистим економским улага
њимаукултуру.Културајенесводљивасамонастандарди
питањесредстава.Нијезначајносамодадруштвоиздваја

3 Угрешић,Д.(2002)Забрањеночитање,Београд:Самиздат,стр.225.
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закултуру,важнијијепроблемдруштвеногсистемакакода
усвоји резултате културе. Не треба заборавити да се по
следицекултурејасноосећајутекнанекомдругомплану,у
свестиименталитетуљуди,например.

Неможесеговоритиокултурисамокрозпризмурентабил
ности,тржиштаиматеријалнихвредности.Иакосезалаже
мозаконцепттржишнепривреде,можемонанизупримера
доказатидазаконтржиштанемораиматиништазаједнич
когсаистинскомиаутентичномкултуром.Акосекултура
сведесамоналогикупрофита,ондасескрнавеисужавају
културневредности.

Културасемењазаједносаосталимдруштвенимпромена
маиврлојетешкоговоритиопроменамакојеседешавају
искључивоукултури.Неможеморазмишљатиоодвојеном
културномразвоју,јерјетодеоукупногдруштвеногразвоја,
алинекаомеханички,већинтегралнидео.

Планирањекултурнихпотребамораводитирачунаоразво
јуосталихдруштвенихделатности,апосебнооразвојуио
материјалниммогућностимапривреде.Програмикојинису
усклађенисадругимпрограмимадруштвеногживота,оста
јусписаки„пукискуп”жељаинастојањакојиврлочесто
могуунетипометњуудруштвениживот.Развијањепоједи
нихделатностинарачундругихтребазаменитиравномер
нимиусклађенимпланирањем.

Структуралнекултурнетранзицијепретпостављајуунутра
шњереструктурирањекултурнихвредностикојеукључују:

 дехијерархизацију култураињихово јавнопрофилисање
према формирању и афирмацији вредности појединачних
националних,етничких,феминистичкихидругихкултура;

експанзијумултикултуралностииинтеркултурализма,што
јеповезаносајакиммиграцијамастановништва,ширењем
великихградоваисве„мекшим”националнимграницама;

усклађивањеглобалнихтрендовалибералногкапитализма,
потрошачкихдруштаваимултикултурализма;

 формирање интегрисаних „културних зона”, везаних за
економскеинтеграције(примерЕвропскеУније);

редефиницијакултурнихидентитета;

детериторијализацијакултура;

хибридизацијакултурауоквиримасвевишехетерогених
друштава;

увођењеновихтехнологијаукултурностваралаштво;



297

ДРАГАН КОКОВИЋ

 свеотворенија културнакомуникацијаимедијација кул
турнихвредности;

пласманкултурнихпроизводаивредностинатржишту;

културнаиндустријализација.4

„Неповољнајеоколноститоштокритикакаосуперегокул
туре готовонепостоји.Икадпостоји, изгледа да јењена
најслабијатачка.Никаданијеуспеладаобезбедисвојуау
тономијунитиметодологијувредновања.Њенисходзнасе
унапред. Уместо да разбија некреативне схеме – сама их
непотребноствара.Затоонаинерушибрешеконзервати
визма, већ га подржава. Оболела од лакомислености, по
вршности и равнодушности, та критика, у ствари, брани
просечнеиспорневредности.Стоганијенеобичношто,уз
материјалносиромаштво,културносиромаштвоиестрадна
свестдоминирајууживотномстилусвакодневља.

Култура се у нас непрестано одлаже за боља времена. То
је велика грешка.Унеизбежној трансформацијидруштва,
култура се не би смела одлагати за срећна времена јер је
онапретпоставказасвакусуштинскупроменудруштва.У
слободној и критичкој јавности – у којој бипревладавали
плурализамгледишта,креативнадебатаислободамишље
ња,ајењавалаиспразнаполитичкареторика–дошлобисе
доуспонавредностикојебиоспоравалевладавинубанално
сти,самодовољностииглупостиестраде”.5

Кризакултуренашласеиуокриљуопозицијелокалноигло
бално.Заовуопозицијусесматрадајеједнаоднајманипу
лативнијихформулаглобалнеидеологије,затоштолокално
(национално, етничко, регионално) подразумева право на
различитост насупрот глобалноме које прети да те разли
читостиуниформише,стандардизујеитипизира.„Такосеу
пракси,покривениидеологијомкојаимдајезаправо,локал
ни манипулатори могу забавити мрачним пословима уну
трашњехомогенизацијеилокалнеконтроле.Онимакојине
пристајунаовузамену,вредностглобалногпостајејединим
излазом,пољемслободе“...Мојстраходлокалногајачијеод
мојескепсепремаглобалноме.Тако,натрауматскомиску
ствулокалнога,глобалноубирадодатнепоене”.6

4 ШвобЂокић,Н.,Приморац, Ј.и Јурлин,К. (2008)Култура заборава,
Загреб:ЈесенскииТурк,стр.3738.

5 Божовић, Р. Од популизма до естраде, у: Домети транзиције од со
цијализма ка капитализму, уредио Михаиловић, С. (2011), Београд:
ФридрихЕбертСтифтунг,стр.38.

6 Угрешић,Д.(2002)Забрањеночитање,Београд:Самиздат.
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Праксајепоказаладаупериодупретранзиционихпромена,
„акција”културенијенепосреднобиламатеријална сфера
рада, већњен резултат – расподела укупног прихода пре
ко доприноса. Држава је градила одговарајућу структуру
културнихи свих другихинституција. Бирократски однос
премакултури,бирократизованакултура,најчешћејезаме
њивалафункцијуљудиубављењудруштвенимпословима.
Заобилазилајесветњиховихпотреба,јерјојјециљбиода
сезадржиодвојеностпроизводњеикултуре.Натајначин,
културајепосталадиригованиактгдесумогућностима
нипулацијебилеогромне.

Неопходнојеутврдити:гдејесмештена
култура?Урадилиизванњега?
Урасподелиилипотрошњи?

Просветитељство,којеје„задојено”идејомдауодређеном
друштвумањинаувеккреираипоклањакултуру,билојено
силац „крњег” схватања по коме култура егзистира изван
производногживота,аутепросторесеуносиспоља,васпи
тавањем,образовањемиликултурноманимацијом.Данасје
оватезатешкоприхватљиваинаилазинамногобројнапро
тивљења.Напросто,културасепочињеповезиватисауче
шћеми стварањемуцелокупномначинуживота,радним
срединама и локалним заједницама, и све чешће постаје
захтев за одређенимначиномживота.Култура сенемо
жесхватитиодвојеноодпроизвођача,каонаметкојиседаје
уреткимтренуцима,каонекиукрас,луксуз,узлетиизлет,
тананискокдруштва,естетичкиталогилипасивнадопуна.
Културниживотнијесамооноштосеприсваја,негоионо
штоседајеиучемусеактивноучествује.Постојиљудска
свакидашњица, разноврсна подручја свакодневног живота
која треба култивисати (рад, слободно време, становање,
политичко понашање). Очигледно је да је сваки тренутак
људскогживљењадеокултурекаоисвесфереегзистенци
је.Отудаговорокултурирада,културислободногвремена,
култури становања, политичкој култури,физичкој култу
ри,уметничкојкултури,позоришнојкултури,визуелнојкул
тури,техничкојкултури,саобраћајнојкултури,итд.Тако,
например,коднасвеликеинвестиционеподухватеупри
врединајчешћенепратикултурнадимензија,којанапросто
нијеукалкулисанајерсе,наводно,невиди„рентабилност”
културе.

Сдругестране,малосезнаоспецифичнимкултурнимпо
требама појединих друштвених слојева, генерација, дру
штвених средина, локалних заједница. Доходак најчешће
не пружа, нарочито у ситуацији кризе, било каквушансу
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закултурнуеманципацију.Утаквојситуацијисправомсе
постављапитање:Постојилипотребадасеимакултурна
потреба?Свиовимоментиутичудасекултурасхватакао
резидуалниелемент,неканужностуследпостојањанаслеђа
прошлостиилинекасувишностуизумирању.Једноставно
речено,заборављаседакултураможебитиполугаукуп
ногдруштвеногразвоја.Заговорницитрадиционалногкон
цептакултурепропагиралисуидејудасвимогукористити
плодовекултуре.Притомсузапостављалипитањакласног
положаја,концептаисадржајакултурекаоињен,понекад
врло уочљив, елитизам. Није било говора о доминантној
културикоја сенаметалацелокупномдруштву,каониис
траживањаотомеколикокласнаподеладоприносиподваја
њимаукултури.Културнаполитикајенајчешћесвођенана
културнисектор,којимсусебавили„задужени”закултуру.
Културакаозначајноподручјесенеможесводитисамона
„сектор”,несмесепрепуститислучају;онасемораусме
раватиивредновати(процењивати).Збогтогајенеопходно
јасноартикулисатикултурнуполитику,новекултурнестра
тегије.Културнаполитикаусмеравадруштвопремакулту
ри,алиикултурупремадруштвуипремасебисамој.Она
обухватаначелаусмеравањакултурнеделатностидруштва
чијисуактерипојединци, групе,организације,установеи
друштвоуцелини.

Културнаполитикатрасираправцеразвоја,односноциљеве
исредствапомоћукојихсетоусмеравањеостварује(мате
ријалнииљудскиресурси,финансијскиресурси,програм
ска, институционална и гранска решења). Та трасирања и
проценетребаувекдапођуодснимањапостојећекултурне
ситуације,дабисенатимтемељимаградилибитнициљеви
културногразвиткаиизналазиласредствазањиховооства
рење,начиникојисекористезапостизањетаквихциљевана
најекономичнијиначин.

Неопходнојеразмотритиианализиратичистокултурнена
менекултурнеполитике.Безобзиранаразноврснаодређе
њакултуреикултурнихсадржаја,културнаполитикасене
можеиздвојитиизосталихдржавнихпослова.7

Свакоорганизованодруштвоостварујеодређенукултурну
политику,којакаојединственпојам,означавасусретполи
тикеикултуре(секторполитикеисекторкултуре).Овадва
подручјанисуувекусагласности,чешћесуусукобу,паје
збогтогазадатаккултурнеполитикедасекритичкисуочиса
напетостима(антагонизмима)којивладајуизмеђуполитике
икултуре.

7 Трозби,Д.(2012)Економикакултурнеполитике,Београд:Клио,стр.43.
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Дабикултурнаполитикаизазвалаактивниставиодносдру
штвапремакултури,ниједовољнодасамодруштводефи
нишеставпремакултури,већидакултурапостанесвесна
својихмогућности.Културнаполитикасагледавасмисаои
значајкојикултураимауодређеномдруштву,опредељењаи
настојањадруштвадакреира(замисли)иприхватиодређе
немоделекултурнеполитике.

Свакимоделкултурнеполитикејерезултатукрштањараз
личитихдруштвенихикултурнихинтереса,потребаиаспи
рација.Моделикултурнеполитикеформиралисусеузави
сностиодвладајућихдруштвениходноса.Уистраживањи
масенајчешћеговориоауторитарномидемократскоммо
делукултурнеполитике.Запрвимоделјекарактеристично
подређивањекултуредржавикојапланираиусмеравакул
турууцелини,одлучујеоприоритетима,одређујеполитику
финансирања.Ауторитарникултурнимоделидеолошкиод
ређујекултурностваралаштвоичувакултурукаокласичан
институционалнисектор.Ауторитаризамукултуризнаоје
честодапотиснеилипреобликујемногевредностикојесу
створенеупрошлости,уколикооненисуодговаралеполи
тичкимциљевимаиинтересима.

Последицаоваквогмоделаогледасеутомештодржавапре
узимакултуруподсвојууправу.Затосеврлочестоговорио
културнометатизму,јердржавакултурустављаподнадзор
иконтролу.Културниетатизамје,осимтога,склонкаискри
вљавањуизвеснихсмеровакултурнеполитике,узависности
одинтересаипотребадржавногапаратаиадминистрације
каоњеног извршног дела који у културу умеће сопствене
интересе као прворазредне, а занемарује онај део културе
којисенеодносинанепосреднеинтереседржавногапара
таиадминистрације.Државасетадајављакаојединиили
повлашћениносилацкултурнеполитикеитумачкултуреза
свељуде.Тајмонополонасматранекомврстомприродног
права.

Демократскимоделкултурнеполитикезалажесезаслобо
ду стварањаиуважавањаправанакултурукаоделаљуд
скихправа.Овајмоделнастојидакултурнимонополдржаве
заменикултурнимразноликостима(обиљем).Онсезалаже
закултурниплурализамкојинудинајвишемогућностида
свакипојединацилигрупазадовољесвојекултурнепотре
бе.Укратко,државанигде,паниуобластикултуре,нетреба
дабудесилаизнаддруштва.Начиниутицајадржавенакул
туруикултурниживотзависеодполитичкихикултурних
традиција,одсхватањаулогекојукултураможеиматиужи
вотузаједницеипојединца.Уоквируовогамодела,култура
сечестопрепуштатржишту,штодоводидоњенепревелике
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комерцијализације.ТојенарочитокарактеристичнозаСАД,
где функционише демократски тржишни модел културне
политике,заразликуодевропскогкултурногпросторакоји
јепоредтржиштапоштоваоиучешће(балансирање)државе
уусмеравањукултуре.

Пореднаведенадвакласичнамодела(аутократскиидемо
кратски),уистраживањимасусрећемоидругемоделе(ти
пове)културнеполитике.8

Комплексни(сложени)модел,културуикултурнуполитику
сматра саставнимделомопштедруштвеног кретања.Сла
бостиовогамоделасастојесеучестомзанемаривањууну
трашњих(аутономних)својставакултуре,њенепосебности
испецифичности.Тозанемаривањеимазапоследицудасе
култура,каопосебнатворевинаиобластспецифичнеосе
ћајности,механичкиизједначавасасвимдругимобластима
друштвеногживота.

Супституционалнимодел (моделзамене),наглашава(под
стиче)тржишнуусмереносткултуре.Утаквимслучајевима,
културнаполитикаизграђујесекаонекаврстазаменезасве
оноштонијеподложнотржиштуиштонањемунијенашло
својеместо.Овајмоделкултурнеполитикеисправљанедо
статкеипропустетржишта(тржишнеиницијативе).Култу
расенеможевредноватисамонатржиштуиовајмодел,на
некиначин,неутралишенеповољноделовањетржиштана
културу.

Моделподстицањакултурногзаостајањаневодирачунаи
немацеловитизаокруженпрограмкултурнеполитике.Овај
моделсезанимазапроценукојесукултурнесрединеиде
латностиу заостатку.Његаинтересује„културни јаз”који
постојиизмеђунајразличитијих гранаиподручјакултуре.
Присталице овогмодела сматрају да требаинтервенисати
ипомоћионеобластикојесуузаостатку.Онесуувеликој
мериравнодушне,незаинтересованеипасивнезасведруге
областиилиподручјакултуре.

Модел културне самосвојности се занима, пре свега, за
оноштојеоригиналноиаутентично,штоједоприноссвет
ској ризници одређене културе. Све оно што не припада
врхунскимдометима,неналазисеувидномпољуовогмо
делаинеузимасеудовољнојмериуобзир.Такође,овај
моделупрвипланкултурнеполитикестављасамоонопо
чему се културемеђусобноразликују, а не оношто им је

8 Прњат,Б.(2006)Уводукултурнуполитику,НовиСад:Стилос.
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сличноизаједничкоиштојеуизвесномсмислуопштељуд
ско.9

Посебно се издвајају културни модел масовне културе у
оквиру кога се говори о стандардном културном моделу
и популистичком (новокомпонованом) културном моделу.
Првом припадају службеници, техничка интелигенција и
средњи слојеви, а популистичком припадници радничког
стилаживота,нижасредњакласаисеоскапопулација.Као
трећаврстакултурнихмоделаистичусеалтернативникул
турни модели (алтернативне поткултуре, контракултуре,
друштвени покрети). Карактеристика овог модела је сим
боличкипротестуодносунадоминантнекултурнемоделе.

Кризакултуреогледасеуредуковањукултуреназабавнеи
спортскорекреативнепрограме.

Телевизијакао„хладан”медијувекјезналадашокира,по
готоводанасупостмодерномдобуукојемјесведозвоље
нои свепролазии где је дошлоне самодопоремећаја и
конфузије системавредности,већдоњиховогдруштвеног
слома.Телевизијајеидаљемедијкојиутиченастандарди
зацијупонашања,укусаимишљењакодвећинељуди.Рија
литишоупрограмисупричанесамоонашим,већољудској
природиинаравимауопште, ожељида седоживинешто
необично,ексцентрично,понекадбизарно.Отудапомамаза
овимпрограмимакојипопримају својеврсниобразац епи
демије.Великибратјеемитованпрвипут1999.године,на
једнојхоландскојтелевизији,поузоруналегендарнироман
ЏорџаОрвела–„1984”,чијекњигесупредстављалеинспи
рацијузаВеликогбрата,алиизаФарму.

Најновије истраживање праћења медијских садржаја, по
себноријалитипрограмауСрбији10показало једа сеови
програми гледају у великој мери и да се све пикантерије
пратеуновинамаинаинтернету.Свакакодаовооптерећу
јебуџетвременаислободновремекоје јенарасполагању
појединцима, изузев оних који осећају жесток „дефицит”
слободног времена. Близу педесет испитаника изјавило је
да им се ови програми допадају, вероватно због тогашто
55%гледалацаимазнатижељудазавириутуђуинтиму.То
је својеврсни знак да ови програми инспиришу исконску
тежњу човека за воајеризмом оних који своју интиму, не
критичкиибезстида,износена„пазар”.Чиниседа јена
делусвојеврсноукидањестида,јерпреовлађујубаналност,

9 Илић,М.(1979)Социологијакултуре,Београд:Заводзауџбеникеина
ставнасредства.

10ПодациагенцијеФакторплусизБеограда.Узоракјебио1200испита
ника.
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псовка, вулгаризми, итд.Додуше, велики број испитаника
тонеодобрава,алисечинидасуипакуфазиишчекивања
даседогоденекеласцивнесцене,апоготовоуфазисрећног
ишчекивањадаћеседогодитисекс.Такођеистичудабиве
ћинањихрадоучествовалаунекомријалитипрограму,пре
свегазбогновца.

Табела1Изкогразлогабистесепријавилиза
ријалитишоу?(могућноствишеодговора)

Овајподатакговоридасенебирајусредствакакобисеис
корачилоизкултуресиромаштваинашеневеселестварно
сти.Новацимедијскоекспонирање,испитаницивезују за
јавнеличности.Такођејезанимљиводавећинасматракако
јепојављивањеуријалитипрограмиманекимјавнимлич
ностимадонелоштету.

Табела2Какоријалитипрограмиутичунаразми
шљањемладихосветуипонашањеудруштву?

(могућноствишеодговора)



304

ДРАГАН КОКОВИЋ

Ипак,већинањихистичеданикаднебибилизатодањи
ховодетеучествујеуовојврстипрограма,што је свакако
доброувременимакадседечијаневиностексплоатишеи
злоупотребљаваурекламамаинекимријалитипрограмима,
укојимадецапостају„стармала”,следећиустаљенииизве
штачениобразацстаријих.Већинаиспитаникаовепрогра
месматраиспразномзабавомкојатрасираставовоајеризму
и седелачком начинуживота (63%), некритичком гледању
свега што се на телевизији емитује – насиље, баналност,
бруталност. Већина њих сматра да су ови програми од
разтренутногстањаивредности(крњихвредностинашег
друштва).

Социолошкијезанимљиводајескоро70%испитаникаиз
јавилодаријалитипрограмаимапревише,штоједоказда
„фазаиживљавања”,која јекарактеристичназасвакодру
штвоипојединца,полакопролазиикоднас,штоможебити
добарзнак.Већинајеистакладаријалитипрограмиусвајају
обрасцезападњаштва,каоголоимитаторство,штојенајбо
љесведочанстводанемасвежихидејаиданамнедостају
културнииобразовнипрограми.

Табела3Штазаступљеностријалитипрограма
наканалимаговорионашемдруштву?(могућ

ноствишеодговора)

Парадоксалноједавеликибројземаљаисторијскиконтекст
сопствених култура одређују на основу западноевропских
образаца,којипропагирајуогољеникомерцијализам.То је
најбољидоказдаразмишљањаозбивањукултураикултур
ном развоју, прелазе границе неосмишљеног и непосред
ногодносапремакултури.Безобзиранатодалијеречо
културимасаилиелитнојкултури,културнопитањедобија
историјскуразвојнурелевантност,иакосеоночестогубиу
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бесплоднимпокушајимаусклађивањасамерилимаштоих
намећузападноевропскевредности.11

Медијиутичудасезабаваприхватаунеограниченимколи
чинама.Медијскокомуницирањеуређујесепремазаконима
забавеиразоноде.

Забаванајчешћеоправдавасамусебеинеманекеозбиљније
циљевеипоруке.Нијебезразлогаупозоренодачовеккоји
немаштадарадиосимдасезабавља,накрајукрајева,по
чињедаседосађује.Историјапознајемногепримерекадје
необузданажеђзазабавомвукласасобомморалнудеграда
цијуиразвојсуровихисировихстрасти.Веомајебитнода
лисезабавапосматрасастановиштаонихкојиучествујуу
њој,илиизуглаонихкојијеорганизују.Забавауразвијеним
земљамајенависокомтехничкомнивоу–публикаутимзе
мљамапостављавеликезахтевепред„индустријузабаве”и
тражи„чистузабаву”.

Забавајеактивноучешћеисталнасменаутисака:извођачи
гледалацнисуоштроодвојени.Заразликуодзабаве,разоно
дунајчешћекарактеришенеактивностиоштраподвојеност
пасивногпосматрачаоддогађајакојисеодвија.Разонода
увекподразумеваодређенстепенконформизма.

Чувени истраживач Зиновјев је приметио да медији бу
квално за себе везују пажњу огромне већине становни
штва,снабдевајућиљудеуизобиљупрактичкибилокаквом
информацијом која им је потребна – сплеткама, забавом,
сензацијама.Ониимајузаовонеограниченасредства,нај
савременију технологију и разрађене методе.Немогуће је
израчунатиколиковременаиснагегубељудиседећипред
телевизором,читајућиновинеичасописе,слушајућирадио.
Човекможедатрошипродукцијумедијаиусамоћиседећи
кодкуће,докјеупревозу,чакизавремерада.

Телевизијајеживосведочанствотаквихпроцеса.Ставгле
далацадаовепрограменетребаникакоукинутиилисма
њити,доказсуједногпреовлађујућегдухавремена,укоме
телевизијапокушавадаконструишестварност,измишљају
ћиинудећибескрајнузабаву.

Забаваподразумеваидеолошкуитехничкустандардизаци
ју.Подидеолошкомстандардизацијомподразумевасеудо
вољавањезахтевимаиинтересимаодређенегрупе,пропаги
рањестилаиспецифичногначинаживота.Крозмногенапи
сеозабавиисеријекојесеемитују,„продаје”сеидеологија.

11Цветичанин,Б.,ШвобЂокић,Н.иЈелић,Ј.(1982)Култураиновимеђу
народниекономскипоредак,Београд:Југословенскакомисијазасарад
њусаУнеском,стр.45.
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Идеолошкастандардизацијасеостварујепутемнорми,које
сууфункцијиочувањаодређеногначинаживотаипонаша
ња(наЗападутојенајчешћеначинживотасредњекласе).
Шематски и конвенционални приступ проблемима брака
иљубавитакођеуказујенакрајњунамерудасеовековече
нормеодређенихслојевадруштва.

Насупротидеолошкој,техничкастандардизација,регулише
структурусерија:готовобезизузетакасвакинаставакмора
сачињаватинезависнуцелинуипрекидатисекадјерадња
најнеизвеснија.

Обенаведенекарактеристикезабавенисууфункцијидру
штвенепроменевећуфункцијиочувањапостојећегстања.

Медији су у функцији ‘убијања времена’ које представља
једаноднајважнијихпроблемасавременецивилизације;ин
дустријазабавеиразоноденастојидаподмиритеновељуд
скепотребекојесенаглоумножавајуипопримајунеслућене
размере–ријалитишоупрограмииспортсунајбољипри
мерзато.

Слободауизборузабавеуистинујепривидна.Чујесеиви
дионоштојеунапредприпремљено.Бегузабавуиилузије,
огледалојесвеколикогживота,ињојсејединоможесупрот
ставитиличносткојаимакритичкиодноспремаоколини.
Задовољство се неможе постићи испразним забављањем,
већшто активнијим прихватањем стварних вредности са
временихцивилизација.Медијиизвештавају о свемуоно
мештојестворилаиндустријадоколице,којукарактерише
трказапрофитом.Човексавременецивилизацијеосећаде
пресијуидосаду,којасеманифестујекадајесамиликадаје
сонимакојисумунајближи.Медијитребадаизградекри
тичкиодноспремапонашањуиуклапањусавременогчове
каупотрошачкудоколицу.Доксефорсирањемзабавности,
бегомикомпензацијомпојединацотуђујеодзаједнице(све
севишеутапаувлаституосамљеностинесавладивудосаду
итескобу),дотлепродуктивнимодносомпремасебиидру
гимачовекживиаутентичанживот(нпр.активнобављење
спортоминекритичко,пасивнопосматрањеТВпреноса).

Забавасенеможесвестисамонаонозаштасезалажуса
временимедији:опуштање,разбибригу,настањеомамље
ностии‘иживљавања’.Забавачестозначилажнуслободу,
слободузамену,‘слободуурезервату’.Њенаосновнафунк
цијасводисенаодвајањељудиодсвакодневнихбрига,на
њихово растерећивање и „олакшавање”. Међутим, ако је
забава,допуна,привременобекствоудругепросторе,она
зачас постаје лажна по садржају и смислу. Бежање од
проблема,тражењеразбибриге,надокнадеизамене,значи
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удаљавање забаве од нас самих,њенпад у дехуманизаци
ју,којаустваричовекаводиубесмисаои„добапразнине”.
Медијибиовомпроблемуморалидаприђуидамудајуно
вудимензијуинововиђењеоногаштоспутавамогућности
савременогчовека.Онитребадабудууфункцијиослобађа
њанашегпотенцијала,суочавањеса„онимштоједругоу
нама”.Натомнајширемплану,требатражитииодговорена
питањеукојемсмислумедијимогубитипојаваидеологије.

Односизмеђузабавеиидеологије,могаобисеформулисати
наследећиначин:штојевишебригаистрепњи,тојевећа
потребазазабавомиспектаклима.Утомпогледуогромну
улогуиграјумасовнимедијикојипреносеспектаклегдесе
људиугомилиинаистиначинзабављају,потирућисвоју
индивидуалност.

Масовнимедијиуогромнимколичинамаексплоатишусвет
забаве.Њиховисеријалиопознатимличностимаиидолима
самосузнакдасезаобилазеозбиљнииургентнидруштвени
проблеми.

Суштинамасовнихмедијасастојисеутомедаодвратепа
жњуљуди.Водећиљудииполитичкаелитакаодапоручују:
некараденештодруго,неканамнесметају,некасезабавља
ју.Некасвакопостанезалуђенсексскандалимаилипозна
тимличностимаињиховимпроблемима,илинечимслич
ним.Билочиме,самоданијеозбиљно.Наравно,озбиљне
стварисузаглавнељуде.Мисебринемоотоме.
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Abstract

The crisis of culture reflects in the crisis of cultural values, cultural
institutionsandthefoundationsonwhichitrests.Morespecifically,the
culturecrisisisdrivenby:aseriouslackoffundswhichpreventsthe
cultural institutions frombetter responding to thedemands thathave
beenplaceduponthem;inertiafoundintheveryinstitutions,resulting
in extreme slowness with which they adapt their internal structures
to theneeds, even if they arenot too affectedby lackof funds; and
inertiaofthesocialsystem,boundedbytraditions,beliefsandvalues,
which has proven to be incapable ofmaking the best use of culture
and cultural institutions in the interest of national development.The
gapbetweenculturalinstitutionsandsocialenvironmentiscausedby
relativeautonomyoftheseinstitutions.Theytendtoremainwhatthey
havealwaysbeeninordertoprotecttheirowninterestsandvalues.In
ordertoovercomethecrisis,itisquiteobviousthatthecultureandthe
societymustagreeontheneedformutualadjustmentandadaptation.
Planning of cultural needs must take into account the development
of other social activities, in particular the development andfinancial
aspect of the economy. Programs that do not comply with other
programsofsocialliferemainamerecollectionofwishesandefforts
that can often bring confusion into the social life.The development
ofcertainactivitiesoverothersshouldbereplacedbyabalancedand
coordinated planning of all activities. Practice has shown that “the
activity”ofcultureintheperiodofpretransitionalchangeswasnotjust
partofthematerialsphereofwork,butalsoitsresult–adistributionof
totalincomethroughcontributions.Thestatehassetupthenecessary
infrastructure and established various cultural institutions. However,
bureaucraticattitudetowardscultureandbureaucraticculturehasoften
neglected the functionofpeople indealingwithsocialaffairs. Ithas
bypassed theworld of their needs, because its objective has been to
keeptheproductionandthecultureseparated.Thisishowtheculture
hasbecomeaguidedactivity,wherethepossibilitiesofmanipulation

arehuge.

Keywords:culture,crisis,culturecrisis,culturalpolicies,
entertainment,manipulation


