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КУЛТУРАИДЕМОКРАТИЈА–
РАЗБИСТРАВАЊЕПОЈМОВА
Сажетак: У ра ду се раз ма тра пој мов но и исто риј ски од нос кул ту
ре и (не)де мо кра ти је. По јам кул ту ре се раз у ме ва на ши ри (на чин 
укуп ног жи во та јед не  на ци је) и ужи (умет нич коства ра лач ки) 
на чин.  Као по ре дак ко ји не спре ча ва сло бо ду ми шље ња, ства ра ња 
и де ло ва ња, де мо кра ти ја пред ста вља ши ре ње сло бо де умет нич
ког по ља кул ту ре. У ра ду се не оспо ра ва на пре дак у  ши ре њу по
вољ них усло ва за кул тур но ства ра ла штво у де мо кра ти ји. Под се ћа 
се на чи ње ни цу да су то ком исто ри је  дру штва, пре о вла да ва ли не
де мо крат ски об ли ци вла да ви не.У та квим окол но сти ма су ство ре
на ве ли ка де ла кул ту ре и умет но сти. Ова чи ње ни ца се об ја шња ва 
спо соб но шћу ства ра ла ца да про на ђу об лик за сво је умет нич ке иде
је и у не де мо крат ским дру штви ма. За пра во, ти си сте ми су пред
ста вља ли иза зов за  умет нич ко и кул тур но ства ра ла штво. У за вр
шном де лу ана ли зи ра ју се про бле ми кул ту ре и умет но сти  у од но су 
пре ма пу бли ци: по ја вљу ју се у 1) „спо ро ви ма” умет нич ког де ла 
са гру па ма умет нич ке пу бли ке, 2) ја ча њу тр жи шта као по сред
ни ка из ме ђу де ла и пу бли ке; 3) са мо пред ста вља ње стваралаца и 
„ствара ла ца” на дру штве ним мре жа ма.

Кључне речи: кул ту ра, умет ност, де мо кра ти ја, ан ти де мо
крати ја, сло бо да,пу бли ка

Разматрање природе односа културе и демократије тре
ба најпре да одреди претпоставке њиховог појмовног од
ређења, будући да тај почетни корак пресудно усмерава
теоријскуаргументацијуиистраживачкупраксу.

О де мо кра ти јијенаписаначитавабиблиотекакњига.Током
античкеиновијеисторијеконкретнихдруштава,демокра
тија јемењаласвојазначењапричемујеуњеномтемељу
билаидеја да је народ основниизворполитичкемоћи, да
његоваполитичкавољаобезбеђујелегитимитетпореткуи
власти.Овај појамне означава самоквалитетдруштвеног
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поретка,већједансплеткарактеристикакојесекласифику
јупремаразличитимаспектимајавногживота(суверенитет
народа,слободаизборавласти,правнаједнакост,владавина
праваизакона,правнадржава).

Демократијанијесамомисаоосуштиниполитичкихидру
штвениходносаизмеђуљуди(властуоквируправа)већи
средствозаостваривањенекихпрактичнихциљева(селек
цијаискуства).Остваривањудемократскихциљевапретхо
дислободанразговор,дискусија.Таквадефиницијаимпли
цираодређениначинмишљења,начинпоимањаприватних,
јавнихиинтернационалниходноса.Овајпоредакомогућава
испољавањесукобаудруштвуиполитици,алиипостизање
консензусаоковажнихјавнихпитања.Сукобиокоциљеваи
начинањиховогостваривањадеосуфункционисањасваке
установеимеђуиндивидуалнихигрупниходноса.

Наравно, демократија није само облик државне власти и
систем јавних установа. То је политички облик у коме се
најотворенијеиспољавајудруштвениииндивидуалнипро
блеми.1Уколикоседемократијасхватикаоправо,слобода
и једнакостпојединцаидруштвених групада учествују у
изградњинормативнеструктуредруштвасаобавезомдапо
штују важећенорме све до тренутка легалнеи легитимне
промене,ондамораморачунатинанепрекиднупроменљи
вост стварности.То је запазио јошТоквилукњизиДе мо
кра ти ја у Аме ри ци: „Превирањеинепостојаноступриро
ди су демократских република каошто су неполитичност
иучмалостзаконапсолутнихмонархија”.2Властсепредаје
изрукеуруку,мењајусесхватања,мењајусељуди,закони,
установе. Савремени филозоф политике, Џон Кин, тврди
дадемократијарачунанапокретљивостдруштвеногбића,
уњојвлада„немирисвејеупокрету”.3Слободаиразли
кепродукујусталнинемир.Друштвенегрупесеборезаде
финицијуреалностикојустварајуиконтролишу.Уњојсе
доносеодлукеузправодасемењасудоквалитетуодлука.

Какодадефинишемоан ти де мо крат скеобликевласти?По
требно је терминолошки разликовати антидемократске и
недемократске системе. Антидемократски облици власти
суоникојиукидајуначелоподелевластииунутрашњуопо
зицију–диктатура(личнаигрупна)итоталитаризмилевог
идесногтипа(диктатура,фашизам,националсоцијализам,
стаљинизам). Појаву антидемократских система државе и

1 Аvramović,Z.(1998)Dru go li ce de mo kra ti je,Beograd:FilipVišnjić.
2 Токvil,A.(1990)De mo kra ti ja u Ame ri ci,NoviSad:Izdavačkaknjižarnica

ZoranaStojanovića,str.45
3 Kin,Đ.(1995)Me di ji i de mo kra ti ja,Beograd:FilipVišnjić,str.139
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друштваусловљавајуодређенеисторијскополитичкеокол
ности,економскосоцијалностањестановништва,психоло
гија несигурности, продор енергије колективних ентитета
(нација, класа, раса) у политику, недовољно образовање,
култ вође народа.Док је уфашизмупостојала идеологија
јединствавође,народаидржаве,устаљинизмусеиделогија
властизасниваланамонополнојулозикомунистичкепарти
је.Теоријатоталитаризмаједоказиваладасутаквисисте
ми успостављени на једној идеологији, једној политичкој
партији, монополу над медијима, монополу силе, центра
листичкомуправљањуекономијомикултуром.

Карактеристикасвихнедемократскихсистемајавневласти
огледасеуукидањуинституцијеопозицијеуполитичкоми
јавномживоту.Овисистемисублажипостепенурепресије
(постојенекиоблицислободеудруштву)аисторијскапрак
сапоказуједаунутаринституцијадемократијеможеначин
владањадабуденедемократскиилиауторитаран(„повере
њеодоздо,властодозго”).

Шта подразумевамо под појмом кул ту ра?Овај појам има
уосновидвазначења.Уши ремозначавасвешто јечовек
створио – језик, предмети, знања, вредности, веровања,
уметност, религија, митологија, обичаји, морал, држава,
привреда,техника.Културабиутомсмислуречи,означа
вала све у куп ност на чи на жи во та одређене националне
заједнице.Уужемсмислу подовимпојмомподразумева
моуметничкостваралаштво.Обазначењасунеодвојиваод
друштва,државе,политике.Такође,обазначењаобухвата
јуодносстваралац–дело–публика–корисници.4Кључно
својствокултуреиуметностијекреативност,односноства
ралаштво. Појам креативности обухвата један скуп инте
лектуалних, социјалних, емоционалних особина личности
ињенихактивности,постигнућа.„Креативностсеодређује
каосвојствопојединца(особинеличности),карактеристике
понашањаилиобележјаодређенихпостигнућаипроизво
да”.5Главниизворикреативногпостигнућасуинтелектуал
нипроцеси,знања,особинеличности,мотивација,окруже
ње.Имплицитнапретпоставкаоваквогсхватањајеутомеда
сеовосвојстволичностиучи(реакцијанастимулусе).

4 Аврамовић,З.(2009)Кул ту ра,Београд:Заводзауџбенике,
5 Максић, С. (1993) Ка ко пре по зна ти да ро ви тог уче ни ка, Београд:

Институтзапедагошкаистраживања,стр.153154
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Да ли су у од су ству сло бо де и де мо кра ти је  
кул ту ра и умет ност би ле угро же не?

Историјски гледано, култура сеуглавномсусретала сане
демократскимусловимастваралаштваирецепције.Савре
меним демократијама претходе разни облици деспотија,
личнихигрупнихдиктатура,апсолутнихмонархија,дакле
системидржавневластиукојимајеједанчовекилигрупа
управљаласвимпословимадржавеидруштва.Кадајереч
оЕвропи,до1989.године,постојалисунедемократскире
жими(уобликуједнопартијскогсоцијализма),аураздобљу
измеђудвасветскарата,нашконтинентбио јеунајвећем
броју држава под влашћу десних (фашизам, национал
социјализам)илевихдиктатура(комунизам).

Занашутемузначајнајеследећачињеница:историјачове
чанства,асамимтимипојединачнихдруштава,одвијаласе
уоквирунедемократскихсистемавласти.Какојеупркоста
квимполитичкимусловимастворенавеликакултура?Како
сустворенаделанепролазнеуметничкевредности?

У једној традицији европског мишљења коју је утемељио
Платон, а протеже се до тоталитарних режимаXXвека –
фашизма, националсоцијализма, стаљинизма, култура и
уметностсуседоводилеувисокстепензависностиоддр
жавневласти.Политичкавластјеинструментализовалакул
турностваралаштво,причемусенијезастајалона„идејној
садржини”већсеишлоупрописивањеформиистилских
праваца.СведоXIXвекавладалојемишљењедадржавна
власттребадаконтролише(цензурише)уметничкоствара
лаштво.Искуствокултуреиуметностијепотврдилонемо
гућносттаквеконтроле.Показалоседамајсторстваралац
можедаизбегнеконтролииданадмудривласт.Како?По
литикакаопраксавластии једансистемљудскихвредно
сти,стваралачкијеизазовзасвестваралачкеоблике.Уод
ређеној мери сусрет политике и уметности у недемократ
скомиантидемократскомдруштвујепогоданзауметничку
имагинацију.

Какоразуметистваралачкиизазововихобликавласти?На
овопитањемогусепонудитиразличитиодговори.Уметнич
коисторијскоискуствопотврђуједасунедемократскиобли
цивладавине,састановиштауметности,билибогатизвор
имагинације.Парадоксалнајечињеницадајеустваралач
компогледуполитикаразнихобликарепресијенадчовеком
инародима,билаплоднијаодонеуметностикојасеразви
јала у демократским системима. Аргумент за ову тврдњу
није само у структури вредности појединих националних
уметничкихстиловаипојединачнихостварења,већнајпре
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у чињеници да је политичка историја људског друштва у
знакуантидемократскихсистемавладавине:деспотије,ти
раније, апсолутнемонархије, док се демократски системи
каопрактичниоблицијављајупочеткомХIХвека.

Токвилова критичка запажањао америчкој демократији, у
којојнијебиловеликихкњижевнихимена,коликоихјеби
лоуаристократскојФранцуској,можебитиодхеуристичке
вредности. Вредна књижевна остварења у антидемократ
ским системима нипошто не сугерирају пожељни облик
власти.Овдесесамоконстатујеједнакњижевноисторијска
чињеницакојадоказуједаполитичкииекономскипоредак
неморабитиподударансауметничкимвредностима.

Овутврдњупоткрепљујевишеискуственихиуметничких
доказа. Антидемократска политика националсоцијализма
истаљинизма (комунистичкогсоцијализма)била јеизазов
закњижевнууметност.Укњижевномотпорутоталитарној
владавини, рођена су дела непролазне уметничке вредно
стипопуткњигаДок тор Фа у стусТомасаМана,Ар хи пе лаг 
ГулагАлександраСолжењицина.Књижевна динамика по
сле Другог светског рата у земљама реалног социјализма
обрнутојепропорционалнаполитичкомограничавањусло
бодаиправа6.

Антидемократскисистемивластисуправно,идеолошкии
практично цензурисали стваралаштво са становишта по
жељних политичких и уметничких вредности, при чему
нисупрезалиодидеолошкихкритикаписаца,судскихпро
гона,пачакифизичкихликвидација.Међутим,спољашњи
политичкидиктатинисумоглидаподвластеслободанкре
ативни дух уметности.У томпогледу, изражајна средства
уметничких грана нису једнака.Музичка и ликовна умет
ностнисумогледаодговоренанасиљевластикаокњижев
ностилисценскеуметности.Антидемократскавластможе
укинутисвекултурнеинституције,алинеможеједну:језик
ињеговеалегорије,симболичкесистеме,алузије,метафоре
иметонимије.Унутрашњанепрагматскасврхакњижевних
обликајеонауметничкашансакојуниједансистемвласти
неможедапоништи.Системрепресије само јеподстакао
писцедатемељитијетрагајузаонимуметничкимтехникама
којима ће доскочити идеолошким захтевима.Књижевност

6 ЧеславМилош,МиланКундера,ЂерџКонрад,МихаилШолохов,Бо
рисПастернак,ЛеонидЛеонов,ВладимирВојнович,ЕженЈонескосу
некиодписацачијисуроманиалииполитичкоделовањебилиизло
женикритицикомунистичкихвласти.Овометребадодатииуметнички
успешнугенерацијусрпскихписацаусоцијалистичкојЈугославијикоја
јесвојимјавнимделовањемутицаланапроменупонашањавладајућих
структура.
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је на политичко насиље одговорила неисцрпним богат
ствомјезика,стваралачкихпоступака,каоинеухватљивим
значењимајезика7.

Подсетимо се политичког и уметничког раздобља у соци
јалистичкојЈугославији(1945–1990).Унедемократскомси
стемуостваренасувеликаделаусвимгранамауметничког
стваралаштваасукобисавладајућомпартијомизбијалису
највишеуобластикњижевности,позоришта,ликовнеумет
ности. Стваралачки успешан отпор књижевности систе
му комунистичког социјализма, може се доказати њеним
уметничкимуспесима.По ли тич ки до га ђа ји(ПрвииДруги
светскират,ИнформбироиГолиоток,стаљинизацијапосле
рата),по ли тич ке лич но сти(Стаљин,Тито)по ли тич ке иде
је(социјализам,нација,грађанскодруштво)по ли тич ко ми
шље ње и по на ша ње,билисуводећикњижевнисемантемиу
српскојкњижевности.Једнаквантитативнаиквалитативна
анализакњижевнихостварењаучетиридеценијесоцијали
зма, сигурно би показала да нема писца који бар у једној
својојкњизинијеприхватиостваралачкиизазовполитике.8

Опсесивностполитичкимтемамаимотивимаупослератној
српскојкњижевностисамопотврђујепретпоставкуопосто
јањустваралачкогизазовасистемавластиусоцијалистич
којЈугославији.Политичкимонизамјеподстицаотрагање
за одговарајућом формом референцијалних аспеката књи
жевностикојисусеконцентрисалиококритикеполитичких
личности,идејаидогађаја.

Искуствоуспешногкњижевногодговоранаполитичкииза
зов који налазимо у српској послератној књижевности не
упућујеназакључакдавеликакњижевностмораиматипо
литичказначења.Великакњижевностзависиодрукеписца
мајстора. Са теоријског и искуственог становишта ништа
необећавадаћеполитичкакњижевностбитииуметничка
књижевност.

Дакле, недемократски и антидемократски облици власти
подстичу уметност на ново откривање света стварности,
новетемеимотивестваралачкогобликовања,алиинаот
кривањеновеформе,новихпоступака,новихначинаоства
ривањаестетскихвредности.Какообјаснитиовајкултурно
уметничкипарадокс?

7 Аврамовић,З.(2013)Огле ди из кул ту ре и књи жев но сти,Београд:Завод
зауџбенике.

8 Политичказначењауроманима:Вре ме смр ти,Трен2,Кад су цве та ле 
ти кве, Вре ме чу да, Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча, Књи га о Ми лу ти ну, 
Уби ство с пред у ми шља јем,у:Аврамовић,З.(2016)Књи жев ни ци и по
ли ти ка у срп ској кул ту ри (1804–2014),НовиСад:Православнареч.
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Одговорнаово,мождаинајсложенијепитањесоциологије
културе,требадатражимоупојмустваралаштва.Способ
ност да велико дело  културе буде смишљенои створено,
азатимопстанеупркоссиламавласти,силивремена,чини
управосуштинскуособеносткултуре.Великаделасуства
ранаподокриљемнедемократскихвласти,некадудослу
хусањоманекадапротив.Било јеуметникацарскихпо
слушника,каоионихкојисутамновализбогсвојихдела.
Од античке епохе, хришћанске доминације, ренесансе, до
тоталитарних режима у првој половиниХХ века остваре
насуделакултуренепролазневредности:ууметности,фи
лозофији, науци.Остаће тајна појаваШекспирових драма
илиСервантесовогДон Ки хо та,Гогољевихирускихрома
науполитичкимсистемимаукојиманијебилонитрагаод
демократије.

Такође,једноодсложенијихпитањасоциологијекултуреје
онокојепокуашавадаодговориукојојмерикултурадопри
носиразвојудемократијеуоквирунедемократскихсистема
власти?Проблемсемораразмотритинатринивоа:1)лич
ност ствараоца, 2) дело културе – уметности, 3) публика
рецепција.Анализомконкретногдогађаја,сазнаћемодали
се стваралац супротстављао недемократској власти или је
биоконформиста.Испитивањемвредноснихквалитетадела
културеможемоданаслутимоњеговенеестетске,референ
цијалнепотенцијале.Наједнакначинможебитиинтересан
топитањепонашањепублике,односнокакоонареагујена
делакојанисуестетскихерметична.

Кул тур не и умет нич ке сло бо де у де мо кра ти ји – 
да ли је про блем ре шен?

Прелазимнадруго,сазнајноважнопитање:какавјеодносде
мократијеикултуре(уметности)?Далиједијалектичан,кон
фликтан,кооперативаннаразнимнивоимастваралаштва–
аутор,дело,слојевипублике?Акојешире значењекултуре
упитању,свиоблицисунаразненачинепреплетенисаде
мократскимпроцесима(сарадњаисукобљеносткаонеизбе
жностразликакојесеуважавајуодактера).Размотрићуод
носужегзначењапојмакултуре–уметничкостваралаштво
идемократскипоредак.

Раширенајемисаодадемократијаомогућаваслободукул
турног стваралаштва и широку доступност култури. Ову
тврдњутребаискуственопроверити.Разумиискуствонам
налажуупитаностикадасетврдидадемократијанествара
проблемекултури.Можелиуопштепостојатидруштвобез
проблема?
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Демократијаје,какојеистакнуто,системдржавеидруштва
укомејеосновноначелоплурализаммишљењаосвимјав
нимпитањима.Уобластикултуреонаможедасеконцен
трише на односе у институцијама али неможе да на нам
објаснипојавукултурногствараоцаињеговогдела.Унутар
културнихинституцијамогудасеодвијајудемократскии
ауторитарниодноси.Каоспо ља шњи оквирмоћидемократи
јанедефинишеусловеуметничкогстваралаштва,нитиста
вљапрепрекестварањууметничкогдела.Далијеутаквом
пореткукултурадосегла„царствослободе”?Наилазилии
онананекегранице„своје”слободе?

Уметностнеможедапостојиизвандруштвеногоквирауко
менастаје.Уструктуриуметничкогделапреплићусеестет
ски, сазнајни и друштвени елементи.9 Друштвене услове
уметностипрепознајемоуживотнојбиографијиуметника,
уустановамакојеомогућавајуилиометајууметничкирад,у
материјалнимиполитичкимприликамакојеутичунаумет
ничкостваралаштво.Текућеприликеудруштвумогубити
изазовзастваралачкиизраз.Обичаји,веровања,традиција,
митологијаснажансуинспиративниизворзауметничкооб
ликовање. (Не)морално понашање људи као и појединач
ниинационалникарактерисутемабројнихкњижевнихи
позоришних дела. Архивска грађа као облик колективног
памћењачестојекоришћенаууметничкимпројектима.Ни
јенетачнамисаопокојојуметничкоделонастајеизиску
стваилиизбиблиотека,галерија,музучкихархивадаклеиз
традицијекојучувајуразноликизаписи.

У демократском друштву проблеми културе и уметности
сеодстваралацапомерајупремапублици.Појављујусеу
1)„споровима”уметничкогделасагрупамауметничкепу
блике,2)јачањутржиштакаопосредникаизмеђуделаипу
блике;3)самопредстављањестваралацаи„стваралаца”на
друштвениммрежама.

Коликајеуметничкавредностпојединогделапитањејена
којепокушавајудаодговореразнетеоријестваралаштвада
бинакрајуречдобилииделовиумет нич ке пу бли ке.Публи
куууметноститокомисторијечинилесуразличитекатего
риједруштва.Некадајеуметничкапубликабилаискључиво
изаристократскихслојеваиуметницисустварализатудру
штвенукатегорију.Усавременомдруштвууметникствара
засвечлановедруштва,причемусунекивишемотивисани
„референтномгрупом”,адругисвојимкреативнимплано
вима.Данасјеуменичкодело,захваљујућиновиммедијима
идругимпосредницима,отворенозасвеслојеведруштва.

9 Zurovac,M.(2005)Tri li ca le po te,Beograd:Službeniglasnik.
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Питање је колико реципијенти имају развијене уметнич
кепотребе,образовањеиматеријалнасредствазаприступ
делу.

Утеоријскимрадовимааргументујусетврдњеовишефунк
ционалности уметности.10 Тако она има сазнајну, вредно
сну,културнуиобразовну,васпитну,хедонистичку,забавну,
катарзичнуфункцију.Свакаодовихтврдњииманештоод
истине јеруколикопубликаодговаранаразличитеначине
напојавууметничкогделатозначидаионаимасвојаправа
начитање,гледање,слушање.Усавременомдруштвуније
примењиванормативистичкатеоријафункционалностивећ
искуствена.

Ове разлике укључују, поред прихватања, и одбијање или
протестпротивнекогуметничкогдела.Удемократскомпо
реткунемаполитичкеиидеолошкеинстанцекојабишти
тилазабраномнекевредности.Алиуовомсистемувласти
делујуинтереснегрупеаутономноорганизованекаоиразне
етничкеиверскезаједницекојеускладусаопштимправима
могудакритикујуилидатражезабранунекогуметничког
дела.Нико неможе да оспори то право дела публике као
штонеможедаускратиправоуметникадаствара.Сигурно
јеједно–слободауметникадастварасударасесаслободом
делапубликедаодбаци,критикујеилитражизабрануње
говогдела.Овајпроблемјеочигледноконфликтнисадржај
културеудемократскомпоретку.

Присталицеслободеуметностисматралисудајеонанео
граничена.Далијеуметницимасведозвољеноудемократи
ји?Узмимозапримерувредувере,исмејавањенационалне
части,тешкупорнографију?Далидиференциранајавност
имаправодазаштитинекеморалне,националнеикултурне
вредностиодоваквихуметничкихслобода?Овопитањеје
демократијаотворилаусвимаспектима.

Ширисе једносхватањеулогеуметностикојенеподлеже
никаквимограничењимаани јавнимкритикама.Нетреба
битипророкпазакључитидаћеснажењепорнографизације
уметностиобесмислитисвакијавнимораливредности.Та
деструкцијајавногморалајетакосиловитадасепоставља
питањекудасветоводи.Избрисаћесеразликаизмеђупри
митивизмаицивилизације, стидаибрутализма,културеи
нагона.Цивилизованживот се темељи управо на разлици
јавногиприватногморала.Оноштомогудадопустимсеби
уприватномживотуморабитимојеправосамодогранице

10Ђ. Лукач, Те о ри ја ро ма на; Л. Голдман,Со ци о ло ги ја ро ма на; Е. Блох,
Есте ти ка и по лити ка;Е.Фишер,О по тре би умет но сти.
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кадапочнемдаугрожавамдругог.Сексуалниегзибициони
замилиоргијазам,посебноунекимфилмовимаипозори
шнимпредставама,могубитиприватнозадовољствоалидо
тачкекадапочињеугрожавањевредностионепубликекоја
иходбацује.Напојавуделаукојимасеизвргавајуморалне,
националнеикултурневредностиреагујуодрђенегрупета
коштотражезабрануилиихострашћенокритикују.Њихов
аргументједасутадела(сценскапосебно)насиљенадци
вилизованимнормамаиобичајима.Уметникиинституцио
налнипосредникмогудасебране,даодбацепримедбеили
попустеподкритикама.

Културуусавременимдемократијамакарактеришуполеми
кеуправоокоовихграница.Овајсукобсеодвијауоквиру
демократскихправаислободачовекаиграђанина.Приго
вордајепротивљењеилипротестпротивнекогуметничког
дела,угрожавањеслободестваралаштванијеваљанозасно
ван.Прво,постојеопштевредностикултуреиморалакоје
сештитебезобзирадалипојединацилигрупауживаутим
вредностима.Друго,немаслободесамозауметностадасе
непоштује слободачитаоцаилигледаоца.Уосталом,када
сеуметничкоделапреда јавностинијемогућноочекивати
самопозитивнеоцене.

Овде није реч о држави која својимправнимиизвршним
инструметнима може да ограничи слободуширења неких
уметничкихделавећо слободипубликедареагујеипро
тестује на разненачине.Унајстаријој европској демокра
тији,Великој Британији, влада забрањује некефилмове и
представенакрајуХХвека.Видимодаусвимобластима
демократскогдруштватечесукобпристалицаипротивни
каодређенихидејаставова,дела.Заштобикултурнопоље
уметностиудруштвубилоизузето?

Пореддржавеијавностиудемократскомдруштвуодређна
праваиобавезеимајуикултурнеинституције.Догађаседа
некекултурнеинституцијенеприхватајудаодређенаумет
ничкаостварењаставеусвојепрограме.Једнаинституција
културеодбијадауврстиусвојрепертоарпредставусаска
реднимјезикомилидаизлажесликувулгарногИсусаХри
ста.Далијетоограничавањеслободеуметничкогстварала
штваилицензура?Наравноданије,затоштоуплуралитету
културнихиуметничкихинституцијаувекпостојипростор
за представљање дела. Аутономно је право институције
културедапоставиграниценекомуметничкомделу.Нема
начина да се оспори њена слобода избора и одлучивања.
Оноштојебитноутаквимоколностима,свакакојечињени
цаданемапрепрекадаседелопојавиудругиминституци
макултуре.Демократскипоредаккарактеришеплурализам
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културнихинституцијаатозначидаоноштонијеприхва
тљиво за једну за другуможе да буде.Ако бисмо  забра
нили једној институцији културе да нека дела прихвати а
другаодбијеондакултурниплурализамнебиимаоразлог
постојања11.

Измеђууметничкогделаиреципијентаудемократијипо
средујетр жи штеиуметничкикритичаркојијавноизлаже
својсудоделуитаоколностможедаутиченапријемдела
код пубилике ињегову популарност. Тржиште то користи
итакосестварапопуларностделаалиипрофитзапосред
ника.Науметностисеизарађује.Издавачикњиганесамо
дасуљубитељикњигевећиљудикојиживеодиздавањаи
продаје књиге. Власници ликовних галерија (не)воле сли
кеалиихпродајуистичупрофит.Музичкименаџери(не)
волемузикуализарађујунаорганизацијиконцерата.Филм
скипродуцентифинансирајуфилмскепројектесациљеми
да зараде нањима. Дакле, уметничко дело припада и по
словном свету а то може да постави границе уметничком
стваралаштву. Увек постоји могућност посредника да се
зарад стицања профита занемари уметничка вредност као
такваинеприхватизапубликовањеуколиконијетржишно
исплатива.Утаквимусловимауметниксесуочаваса гра
ницама свог стваралачког избора: или ће остати доследан
својојслободиилићеприхватитизахтеветржиштаудемо
кратскомдруштвуилиукуспосредника(приватнеилијавне
институције).

За идеологе слободног тржишног имаксимализације про
фита,логичносепостављапитањеколикокоштауметничко
дело.Чињеницаједасамоуметничкезвездемогудаживе
одсвограда,дасамонекимогуда„самисебеплаћају”.Ме
ђутим,највећибројуметниканеможедаживиодсвогарада
исавременодемократскодруштвоморадаодговоринато
питање.Уколикодоследноследелогикутржишта,приста
лицелиберализмауекономијиморајурећи збогомармији
уметника.Њиховарезервнаваријанта је трагање заљуби
тељима уметности међу бизнисменима. Наћи ће се неко
коћеплаћатирадуметника.Али,тојеслучајност,играна
срећу.Присталице(нео)либералнедемократијеподржавају
оваквавстатусуметникаиуметничкогдела.Састановишта
културе,државакаорепрезентопштегинтересаморадаза
штити уметнички сталеж уматеријалноегзистенцијалном
смислу (професионална удружења, откуп, радни простор,
социјално,пензионоосигурање).Онатуфункцијуморада

11Аврамовић, З. (2008) Со ци о ло ги ја и књи жев ност, Београд: Рашка
школа.
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оствариуколиконежелитријумфсистемапохлепностии
ширењепсеудоуметности.Нијетешкопронаћиинституци
оналнемеханизмедасезаштитисамосталниуметник.На
равно,изовоганеследидадржавапривилегујеуметникеи
уметност.Ониморајудасесуочесапубликомкојаимаправо
насопственикултурниизборисвојетржишнопонашање.

Саширењем  западноевропске демократије  ширила се и
увереносту општуприхваћеност културногпољауметно
сти. Очекивало се да ће уметност бити животна потреба
модерног човека.ОсвалдШпенглер је оспорио таква кре
тањапочеткомХХвекаувремекадасеоинформационим
технологијама(ИТ)светунијенисањало.Санастанкомно
вецивлизацијесужавасевеликауметностињенапублика.
„Уметностпостајезанатскомпримењеномуметношћу,уар
хитектури,музици, стиху, драми.”12Оригиналност, имаги
нативност,лепота,лаганонестају.„Новиуметникјерадник
анетворац”.13Оноштоданашњипроучаваоцикултурекон
статују – сужавање круга стваралаца иљубитеља уметно
стиивисокекултуре,Шпенглерјеуочиопочеткомпрошлог
века. „Демократија је потпуноистиснула новинама књигу
издуховногживотанароднихмаса.Свет књига са својим
богатством становишта и гледишта, која су принуђавала
мисаонаизборикритику,стварнопоседујујошсамоуски
кругови”.14

Шпенглеруказујена„духвремена”којиниједиректнопо
везанса ствараоцима,њиховимделимаипосредницимау
демократском систему. Његова мисао осветљава неке не
предвидивостиудруштвуслободеиљудскихправа,апреко
којихсеолакопрелазилоутеоријамадемократијеикулту
ре.Каода јеШпенглернајавиодубокараслојавањаупој
муипракси културе у условима глобализујућег тржишта,
ширењамедијаипребацивањеживотанадруштвнемреже.
Експанизја кича, шунда, масовне културе, разних облика
подкултуре,сужавакругвеликихстваралацаипоштовалаца
аутентичнихитрајнихкултурнихвредности.

Матријалистичкотехнолошкисмерцивилизацијесамодер
ниминформационимтехнологијама(ИТ)показујеширење
социјалногпољакакостваралацатакоикорисникауметно
сти.Нова медијска култура обухвата све садржаје који се
преносе преко интернета и других облика електронских
мрежа.Заразликуодпасивногпримаоцапорукеинтернет

12Špengler,O.(1989)Pro past Za pa da 14,Beograd:Književnenovine,tom2.
str.50.

13Исто,стр.156.
14Исто,стр.240.
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културасепрепоручујеинтерактивношћукорисникамреже.
Новамедијскакултураје:1)индустријскакултуразаснова
нанамоделумасовнепроизводње,2)намењенајеширокој
публици,3)руководисекомерцијалниммерилима,пасуње
нипроизводиробакојадоносиилинедоносипрофит,4)ко
ристивисокутехнологијузарекламуимаркетинг.Међутим,
медијскакултурајеиновитерензасукобљавањадруштве
них група и политичких идеологија у демократским дру
штвима.15У условима новемедијске културе поставља се
питањекакавутицајоваексплозијаинтернетаиманапро
фесионалнууметничкуделатност?Далиуметностможеда
преживиекстремнудемократизацијумедијскепродукцијеи
приступа?С једне стране, овопитањенема смисла, јер је
савременауметностнаврхунцукомерцијалногуспеха.Оно
штоседешаваувећиниуметничкихгранаједаскоросваки
професионалацилистудентуметностиимасвојеприсуство
наМрежи,односновебпрезентацијисвојихрадова.Буду
ћидасветпрофесионалнеуметностинемапосебнулиценцу
накреативностииновацију,свакокомислида јеуметник
има прилику да „окачи” своја дела на мрежи.Прави иза
зовзауметност,којидруштвенимедијипостављају,можда
неће бити културна продукција непрофесионалаца која је
садалакодоступнаонлајн,већћесеправиизазовкритиу
динамициИКТ система – константна иновација,ширење,
индивидуалнаенергијаинепредвидивост.

***
Култураи уметност у сваком систему јавне властии дру
штвеним односима суочавају се са одређеним изазовима.
Трагањезауметничкомформом,којеподефиницијиприпа
дајууметничкомдару,често јескопчаносаизвануметнич
кимпрепрекама.Унедемократскимсистемимауметник је
одговараосвојимделомнаспољашњипритисаквласти.По
литичкиоквирјебиоизазовзањеговостваралаштво.Уде
мократскимдруштвимаидржавама,уметникињеговодело
суочавајусесапосредницимаатосукултурнотржишнеор
ганизацијеиприватнеијавнеинституцијекоје(не)отвара
јупутевепремапублици.Овипосредницисууприлицида
прихвате или не прихвате дело са разлозима од естетског
судадотржишногуспехаилиодбојностипремааутору.На
другомместу укуси уметничке публике се разликују тако
штоонаможедаприхватиалиидапротестујепротивне
когуметничкогдела.Најновијифеноменједемократизаци
ја културе у дигиталној технологији. Искуство културног
и уметничког стваралаштва у ова два облика јавне власти

15Kelenr,D.(2004)Me dij ska kul tu ra,Beograd:Clio.
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идруштвениходносапоказуједазауметносткаодеокул
турног поља друштва не постоји мирна лука, већ стална
узбурканост на релацији уметникделопубликадржава.У
томсмислу,ваљаувекиматиувидудаседемократизација
културеможеодвијатинаинституционалномтерену,алине
инастваралачком,креативном.Великествараоцеињихова
деланепроизводиниједансистем јавневластивећњихов
дар,таленат,мотивација,маштаизнање.
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CULTUREANDDEMOCRACY–
CLЕARIFICATIONOFCONCEPTS

Abstract

Thispaperdealswiththeconceptualandhistoricalrelationshipbetween
culture and (non) democracy.The notion of culture is understood in
thewider(wayofthewholelifeofonenation)andnarrower(artistic
creative)sense.Asasystemthatdoesnotpreventfreedomofthought,
creationandaction,democracyrepresentstheexpansionoffreedomin
theartisticfieldofculture. Ineverysystemofpublicauthoritiesand
social relations, culture and art face certain challenges. The search
foranartform,whichbydefinitionisanartisticgift, isoftencaught
in grip of judicial obstacles. In nondemocratic systems, the artist
respondswithhisworktotheexternalpressureofpower.Thepolitical
frameworkisachallengeforhis/hercreativity.Indemocraticsocieties
andcountries,theartistandhis/herworkfacethemediators,whichare
culturalmarket organizations and private and public institutions that
do (or do not) open up away to audiences.These brokers have the
opportunitytoacceptornotacceptartisticworkforreasonsofaesthetic
judgement,marketsuccessordisliketowardstheauthor. Also,thetastes
ofartisticaudiencesarediferent,sotheycanacceptorprotestagainst
anartwork.Thelatestphenomenonisademocratizationofculturein
digitaltechnology.Theexperienceofculturalandartisticcreativityin
thesetwoformsofpublicauthorityandsocialrelationsshowsthatart,
aspartoftheculturalsegmentofasociety,isnotoferedasafehaven
but constant excitement, being caught in the relations among artist
workaudiencestates. Inthatsense,onemustalwaysbearinmindthat
thedemocratizationofculturecanwell takeplacein theinstitutional
field, but not in the creative one.Great creators and theirworks do
notproduceanysystemofpublicauthority,butofertheirgift,talent,

motivation,imaginationandknowledge.
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