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ОБИМПОЈМАКУЛТУРЕИ
КУЛТУРНАПОЛИТИКА

Сажетак:Ауторотвараједанаспектпроблемадефинисањапој
макултуре–његовзначајзаконципирањекултурнеполитике,и
следећетеме:1.становиште:технолошкаглобализација–при
вреднаизаконодавнаинтеграција–културнакомуникација;2.не
кимоментиисторијеужегаиширегадефинисањаизаконскеин
струментализацијепојмакултуре;3.случајСрбије;4.предности
инедостацитеоријскеи законодавне употребе ужегаиширега
појамкултуре,ипрагматичнопрепоручивањеужегапојма;5.кул
туракаоскупсимболичкихформиипракси,исмисаоноивредно
снооријентисањеусветуиживоту.

Кључне речи: цивилизација, култура, идентитетразлика,
културнаполитика,смисао

Испитивањепојма„култура”уовомерадунијепрвенствено
расправаакадемскогатипа,тј.теоријскимотивисаноодре
ђивањесадржајаиобимаједногастарог,непрегледномного
путадефинисанога,алиидаљеотвореногапојма.(Затоће
иизостати,иначе самомепроблемуинхерентно,детаљни
јеразматрањетеоријскихекстраполацијаопредељивањаза
ужиилиширипојамкултуре.)Тосеиспитивањетичемо
гућихпрактичнополитичкихконсеквенцијапрограмскога,
експлицитногилиимплицитног,прихватањаједнога,мање
иливишеодређеногаилинеодређенога,појмакултуреиње
говогуграђивањаузаконскаиподзаконскаакта,тј.тичесе,
украјњојлинији,проблемафинансирањакултуре,органи
зације културних делатности, опстанка и развоја институ
цијакултуре,коначно–културногабићаједногадруштва,у
овомеслучају–србијанскога.

Другимречима,главнимотивовдејеатеоријски,атеориј
скимоменти разматрају се само збогњегових вероватних

ДРАГАН ЖУНИЋ



218

ДРАГАН ЖУНИЋ

практичнихимпликацијаиконсеквенција.Првоатеоријско
питањегласи:Далисеовде,уСрбији,могуприбавитиили
одвојитивећасредствазафинансирањекултуре?Другопи
тање:Далисеодвојенаиприбављенасредства,коликогод
да их има,могу поуздано усмерити према култури и кул
турнимвредностима,анепремапсеудокултури?Трећепи
тање:Далисеуоваквимусловимамогу,инакојиначин,
очуватиипромовисатикултурниидентитети, тј. културни
диверситет?

Овапитањапретпостављајунекакав,експлицитноилиим
плицитноодређенипојамкултуреикултурнихвредности,
атакођеиодређивањеусловаподкојима(националне)кул
турнепосебностимогубитиочуванеиафирмисанекаона
челноуниверзалноважеће.

1.Познатоједаодговоринагорњапитањанисунезависни
одтеоријскометодолошкогаалииидеолошкогаикултурно
историјскогаоквираукојемсекрећуоникојипитајуикоји
напитањапокушавајудадајуприхватљивеодговоре.Стога
ја,најпре,омеђавамсвојестановиште.

1.1.Становиштеупогледуодносаглобалнога,регионалнога
иаутентичнога,уовомераду,инесамоуовоме,предста
вљамследећомтроставномсхемом:

Технолошкаглобализација–присутна,текућа,неизбежнаи
неопходназацивилизацијскиопстанакиразвој;привредна
изаконодавнаинтеграција–започета,пожељнаинеопход
на за опстанаки развој у конкретнимдруштвеноисториј
ским,економскимиполитичкимоколностима;културнако
муникација–увеквишеили,нажалост,мањеприсутна,увек
пожељна,инеопходназаочувањекултурнихидентитетаи
опстанак културнога диверситета у узајамноме упознава
њуиобогаћивању,тј.нужназапрепознатљивиопстанаку
повести.1

Трећиставовесхемеозначавастановиштеодбранеиочу
вањакултурнихразличитостикао једногоднајдрагоцени
јихбогатставаљудскогасвета (уусловимакултурногани
велисања,културнехомогенизацијеизамахатзв.„културе
света”),штојемогућеусусретуидијалогуразличитихет

1 Собзиромнатодасепојамидентитета,уусловимапостављањазахте
вазаочувањемреалнопостојећегиугроженогакултурногдиверситета,
моракориститиумножини,јербиједнина,парадоксално,противречила
захтевузаочувањемсопственогидентитета,ваљадодатидазамењива
њеемфатичногаичестоидеолошкиоптерећеногапојма„идентитета“
наводно лежерними аидеолошкимпојмом „разлике” (différence) води
истомрезултату,тј.излазинаисто,јерјеречодвемастранамаистога
феномена:идентитетисуентитетикојисемеђусобноразликују.
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ничких, националних, конфесионалних, регионалних итд.
култура.2Труизамјеакокажемодаједнакултура–дабимо
глаућиукултурнукомуникацијуиразмену,идабипредста
вљалазначајанчинилацтекомуникације–мора,пресвега,
битисамаизграђена,уобличена,вреднаиинституционално
способназаопштењеиразмену.Савременадруштваобез
беђујутајпроцес,измеђуосталог,доношењемприкладних
законскихаката,увођењемпосебнихминистарставакулту
реили„покривањем”овогаподручјауопсегунадлежности
других,блискихминистарстава,конципирањемиреализа
цијом одговарајуће културне политике и прикладним фи
нансирањемизразличитихизвора.

Искустваимишљењастручнеаишире јавностипоказују
дајеРепубликаСрбијазапоставиласвеназначененивоеи
механизмеовогпроцеса,правдајући,акоуопште,очиглед
ни културни крах последицама економске кризе ифинан
сијскихпонора.Присвемутоме,ониистиполитичарикоји
наовајначинзанемарујукултуру,непрестајудабрбљајуи
галамеопитањиманационалногаикултурногидентитета,
иозначајуњиховогаочувањаимеђународнепромоције,не
билиселегитимисаликаочуваринационалног,већприлич
ноутрнулог,пламена.Но,имамишљењадасечакиуовако
тешким, неизвесним и непредвидивим транзицијским то
ковимапонештоипакможеучинитиза„културу”–бољом,
смисленијомиподстицајнијомрасподеломпостојећихфи
нансијскихресурсаибрижљивијоморганизацијомкакоин
ституционализованихтакоиалтернативнихформикултуре.

1.2.Својестановиштеупогледумогућегаипожељногамо
делакултурнеполитике,уоваквојСрбији,омеђавамнасле
дећиначин.Будућидаједржавнимоделпоказаосвесвоје
слабости,адасекатастрофалниисходиевентуалнеприме
не либералногмодела у оваквимусловимамогу јаснона
слутити,остајемогућностзалагањазаједанмешовитимо
делкултурнеполитике,итоонајукојемсаветизакултуру
играјудоиста саветодавнуулогу, а одлукеофинансирању
доносивласт(законодавнаиизвршна),алинапредлогеса
ветâ.Очекивативишеодтога,данасуСрбији–нереалноје.
Властнећеиспуститиизрукубуџетскиновац,којимстиму
лишеијавнупромоцијусопственеидеолошкеиполитичке
позиције.

2 Залагањезаочувањекултурногдиверситетасанкционисанојеважним
документимаУнеска (UNESCO UniversalDeclarationonCulturalDi
versity, 2 November 2001), Савета Европе, Европске уније односно
Европскекомисије..
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Узто,сматрамдајеизрадастратегијеразвојакултуре,упро
тивречним и „турбулентним околностима”, и у спору око
„националнога”и„светскога”,„елитнога”и„популарнога”,
такођенеизвестани,највероватније,такођезалуданпосао,
тедајемождабољерадитинаједномепривременомпрогра
муочувањавећскороурушенихикаквогатаквогаунапре
ђивањајошувекживихкултурнихинституцијаипрограма–
добољихвремена.Надатисенечемувишем,данасуСрбији
–помалојеинаивно.Средњерешењејестеизрадастратеги
јекултурногаразвиткаукојојјеједнопоглављепосвећено
поменутојургентнојкултурнополитичкој„медицини”.

2.Утомконтексту,јасеовдебавимпроблемомдефинисања,
или,напросто,прећутнимприхватањемиприменомједнога
претпостављеногпојмакултуре,којисеуглавномпрепозна
јеулицитирањуинстанцијаиелеменатањеговогасадржаја
(циљеви, интереси, делатности, институције, актери, про
грами...).Дакле,измеђумногихпитањадефинисањапојма
културе, ја ћу се задржати само на проблему прихватања
ширегилиужегпојмакултуре,издугетрадицијеишаро
ликесадашњостињеговогодређивања,итоназначавањем
главнихмоменатапроблематике,бездетаљногзадржавања
науглавномпознатимместимаизтеоријеипраксе.Разуме
се,оваквоограничавањепроблематикепомалојевештачко,
јерсеонанужнопреплићесаскоросвимаспектимакултур
ногживотаједногадруштва,окруженоги,мањеиливише,
прожетогаживотомдругихдруштаваињиховихзаједница.

Погледајмо,најпре,некекарактеристичнемоментеисторије
исадашњегастањаодређивањапојмакултуре.

2.1.Усвојојкњизиокултурнојисторији,ПитерБерк(Bur
ke)сачиниојесасвимкратакпрегледеволуцијепојмакулту
ре–од„високекултуре”управцупроширивањаукључива
њем„ниске”односнопопуларнекултуре,теукључивањем
–поредизворнихформиуметностиинауке–јошињихових
популарних еквивалената, све до „последње генерације”,
када је ова реч  „почела да се примењује наширок спек
тарартефаката(слике,алати,кућеитд.)ипракси(разговор,
читање,игре)”.Он,штавише,показуједатоинијенекаква
новаупотребаовогатермина,идасеможепрепознатијош
кодЕдвардаТејлора (Taylor), који је1871. годинекултуру
дефинисаоу„широкометнографскомсмислу”(такодаобу
хвата„знање,ставове,уметност,поуке,право,обичајеисве
другеспособностиилинавикекојејечовекстекаокаочлан
друштва“);папотомкодМалиновског(Malinowski),којије
1931.подширокипојамкултуресместио„наслеђенеарте
факте,добра,техничкепроцесе,идеје,навикеивредности”;
најзад,кодТ.С.Елиота(Eliot),којије1948.укултуруукљу
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чио,духовитоискорошеретски,иВеликидерби,пикадо,
нарочито справљени купусицвеклу, готичкецрквеиз 19.
века,музикуЕдвардаЕлгара(Elgar)итд.3Беркзакључуједа
јеширокоодређењепојмакултурепроистеклоизантропо
лошког бављења свакодневицом и друштвима неразуђене
поделерада,тедасуово„антрополошкосхватањекултурни
историчари–идругичлановињиховедисциплине–усво
јили(су)упоследњојгенерацији,добу‘историјскеантропо
логије’и‘новекултурнеисторије’”.4

2.2.УкњизиКултурнаполитика:кратакводич,приручни
кузаактерекултурнеполитикеизрађеномпосмерницамаи
искуствимаСаветаЕвропе,СајмонМанди(Mandy)говори
озадацимавладауобластикултурнеполитике,политичким
циљевимаиобразовнимзадацима,аспровођењекултурне
политике види у области очувања баштине, туризма, кул
турнеиндустрије,медија,уобластиинституцијамузеја,би
блиотекаиархива,ипосебнообрађујепољевизуалнеумет
ностиикњижевности,тепољеизвођачкихуметности,ане
заборављанизначајочувањајезичкеразноликости.Иначе,
насамомпочетку,гдеодређујестановиште,кажедакулту
ра,схваћенаиуширокомиуужемсмислу,„бујанатензији
којупроизводеполитичкеидруштвенепромене“;акултура
„схваћенашироко”јесте„превазилажењесвегаштодефини
шенашусликуосебисамима“,докје„унештоужојдефи
ницији”култура„местозапохрањивањенашеекспресије”.5
Оношироко одређење, премда прилично нејасно, упућује
на антрополошки појам културе као специфичне разлике
човека,аоноужезаправоинијетоликоуско,јерјеподруч
јељудскеекспресијенепрегледно.Ипак,свеикадаговори
окултурнојполитици,саширокимпојмомкултуре,Манди
се–накључнимикритичнимместима–позиванаумет
ност,каонајосетљивију,парадигматичну,оријентационуи

3 Проширивањапојмакултуре,аконезавршеуизједначавањусапојмом
друштва,требадаимајуувидудамногељудскесвакодневнеделатно
стинасвојимврхунцимамогудостићиестетскинивокојиихсврстава
укорпусуметности.Тонасприближавашилеровскомепојму„естетске
културе”,алиипитањуомогућимпоследицамаоваквогпроширивања
појмауметностиуједнојкултурнојполитици.Појам„естетскекултуре”,
којибимогао заменитипојам„цивилизације”,иприближитипојмове
„високе”и„свакидашње”културе,добијаданасназначајукаодаљекул
тивисањечулностиинагонскесфере,тепосебнокаокултурачулности,
култураестетског (дакле,иеротскога),уинформатичкомедијскиане
стетскоанестезирајућојцивилизацији.Опојму„естетскекултуре”,ви
ди:Жунић,Д.(2007)Естетика–теоријаестетскекултуре,Теме,бр.3,
Ниш:УниверзитетуНишу.

4 Берк,П.(2010)Основикултурнеисторије,Београд:Clio,стр.3940.
5 Манди,С. (2002)Културнаполитика: кратак водич,НовиСад:Vеga
media,стр.11.
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симболичкисредишњуделатност.Например,кадајеречо
пропитивању опстанка и критичкосубверзивној функцији
културе:„Уметницииинтелектуалци[...]постојезатодаби
питали,дебатовалии,често,дабинегиралиприхваћенипо
редак”;6затим,кадајеречомериизмеђутрадиционалнога
и авангарднога, популарнога и истраживачкога: „У ствар
ности, савремена уметност чини само мали део културне
политике.Међутим,онаносинајвећитеретјавнепроцене.
Онаспречавакултурудасеисувишезабриненадсопстве
номпрошлошћуиспречавајеузадовољавањуонепублике
којавапизапознатимвишенегозаизазовним”;7такођеика
дасерадиоодносунационалногаиинтернационалнога,тј.
о интернационалноме промовисањунационалнога: „Умет
ност,којајенајречитијаондакадаодишесвојимконтекстом
исвојимвременом,највећијеамбасадоркојијеустањуда
сечујеипреконационалнихграница,етничкихграница,го
диштаипорекла,итонаначинкојиниједанполитичкипро
грамтонијеустању”;8најзад,уподсетникузаактивисте,
уодељкуо„политичкимциљевима”,препоручуједасеод
медијскихкућазахтева„дарадезасвеукусеиинтересе,јер
смосвимидеонекемањине”,али,тусенеради–какоби
семоглоочекивати–опромовисањуиелитнихипопулар
них,имасовнихинародних,иурбанихируралнихкултура,
негооономештојеуметностуужемсмислу,дакле,„висо
ка”уметност:медијитребада„имајуотворенприступпре
мапоезији,драми,плесу,опери,визуелнимуметностимаи
класичнојмузици–формамакојеимајувеликуалинеувеки
масовнупублику”.9Могусеуовојкњизинаћиидругаместа
којапотврђујуцентралнизначајуметности,илибаркултуре
уужемсмислу,усавременојкултурнојполитици.

2.3.Штосеистраживањапраксетиче,дакле,ипраксекул
турнеполитике,искуствасуразличита,иуглавномраспо
дељена између модела либералне и државнопротективне
културне политике.Милена ДрагићевићШешић и Сањин
Драгојевић, у настојању да изнађу оптимални модел ме
наџментауметности„утурбулентнимоколностима”,дакле,
у земљамау транзицији, заузимали сукритичкудистанцу
премалибералистичкомеркантилистичкимкомпетитивним
стратегијама (чије дејствоу кризнимподручјима сматрају
„изразито деструктивним”), пледирајући за партнерство,
повезивање, сарадњу, за концепцију културне демократи
је, као подстицања продукције и партиципације мноштва

6 Исто,стр.16.
7 Исто,стр.19.
8 Исто,стр.23.
9 Исто,стр.97.



223

ДРАГАН ЖУНИЋ

појединаца и локалних група, и афирмисања мноштва
културних идентитета, а не само националнога културног
идентитета.Дакле,избегавајућианглосаксонскитржишни
модел, приближили су се неким европским искуствима и
покушајима(појединихдржава,СаветаЕвропеиЕвропске
уније), конкретним условима прилагођене и темперира
не културне политике, но, истина, увек у условима захте
ва за отварањем тржишта.Утолико, сматрају да „очување
локалнекултурнепродукцијепредстављабитансегментза
реализацију политике културне разноликости”, али да тај
прокламованициљунеколикомогуостваритисамо„земље
стабилногполитичкогиекономскогсистема“,чијакултурна
политика може одолети захтевима „либералног културног
тржишта”.10Земљеутранзицијиостајунемоћнепреднале
тимаглобалнекултурнеиндустријезабаве.11

Понуђени „адаптивни менаџмент квалитета” (АМК), као
приступауторâпрограмскоорганизациономиинституцио
налномразвојукултуре,укојемсепресвегаинсистирана
„чувању и развоју програмске изврсности”,12 представља
једнухвалевреднукомбинацијупринципаистратегија,са
стратешкимпланомкао„средишниминструментом”,сачи
тавим низом плаузибилних, организационих, развојних и
вредноснокритериолошкихпостулата,саизоштренимслу
хомзазатеченеекономске,политичкеикултурноисториј
скеразличитости,особености,стањаипроцесе,исаопре
дељењем за културну демократију, тај понуђени приступ,
велим,држисе–поприродисамествари, тј.менаџмента
–институција,организацијаигранауметности(уосталом,
тојеиподнасловомдефинисани„организациониприступ”).
Стога се тематизовано подручје омеђава набрајањем тих
институција,организацијаиграна,пасеинепостављапи
тањедефинисањаосновногапојма,појма„уметности”,као
ниобухватногапојма„културе”.Овојконцепцијикултурне
политике именаџмента у уметности, како се испоставља,
међуглавним„философијамаделовања”најближије„кул

10ДрагићевићШешић,М.иДрагојевић,С.(2005)Менаџментуметности
утурбулентнимоколностима:организациониприступ,Београд:Clio,
стр.18.

11СтанкаЈанева(Яанева),испитујућиновијифеномениграњапојединих
регионалнотипичнихикарактеристичнихобредазатуристичкупубли
ку, као вид очувања традиције и идентитетског представљања, указу
јенатуристичкомаркетиншкутрансфорамцијуобичајапретвореногу
естетскуигру,гдеетнографскизначајнапрошлостпостајеробау„трго
виникултурномразличитошћу”Яанева,С. (2011)Отобредкъмигра:
представяненатрадицията,у:Традиционалнаестетскакултура:игра,
приредиоЖунић,Д.(2011),Ниш:ЦентарзанаучнаистраживањаСАНУ
иУниверзитетауНишу,стр.110.

12ДрагићевићШешић,М.нав.дело,стр.189.
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турнифункционализам”.Будућидасе„културнимерканти
лизам” експлиците одбацује, због доказане деструктивно
стиутранзиционимдруштвима,остаједасепреиспитапо
момесудупребрзоодбацивањетрећефилософиједеловања
–малроовскиревидиранога„културногдифузионизма”(уз
практиковањекултурнедемократије).Дакле,самојетачке
гледишта,понуђенирационалниприступменаџментуукул
турииуметности,имаувиду–додушеимплицитно–шири
појамкултуре,13пабигаваљалоискушатинанешто„кон
зервативнијем” моделу културе схваћене у ужем смислу,
алитакођеузуважавањемножинекултурнихидентитета.К
томе,нетребагубитиизвидадаврлозначајнаконцепција
културнедемократијепречестокоинцидирасаинтересима
културнеиндустрије.

2.4. Овде ће бити, у најкраћем, изложени резултати једне
доиста мале анализе националних дефиниција културе из
КомпендијумакултурнихполитикаитрендовауЕвропиСа
ветаЕвропе (CouncilofEurope2013),мадатамонајчешће
немазваничнихиексплицитнихдефиниција,негосерадио
назначивањуциљева,области,институција,актера...Нијена
видикунековалидноирезултатскиобећавајућеупоређивање
четрдесетакземаљаињиховиходређењакултуреикултурних
политика,збогвеомаразличитихекономских,политичких,
културноисторијских, националних и конфесионалних
конкретних особености. Могу се упоређивати само
појединеземље,итосасвомметодолошкомобазривошћу.
Дакле,моглабисеуочитиизвеснапревлађујућатенденција
у имплицитноме одређивању појма културе, као основе
културне политике (уз гласну ограду да је ова раздеоба
честонаивициарбитрарности).

2.4.1. Ужу дефиницију појма културе, која, по правилу,
набрајаинституцијекултуре(уметности),алинеизоставља
помињањенаслеђа(традиције),иочувањаидентитета(нека
врстахуманистичкеконцепцијекултуре)примењујеможда
једначетвртиназемаља.

2.4.2.Тричетвртинеземаљапримењујенекуваријантуши
ре дефиниције културе (честопремаUniversalDeclaration
onCulturalDiversity), која претпостављадуховне,матери
јалне,интелектуалнеиемоционалнеаспекте,одуметности,
преко традиција и веровања, спорта и туризма, културне
индустрије,доначинаживотаистваралаштваунајширем
смислу (некаврста социолошкоантрополошкеконцепције

13Уовојкњизисе,већпосамоменаслову,радиоменаџментууметности;
ипак,честосе,поприродиствари,говориокултури,каоширемоквиру
уметности.
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културе),гдесетакођеговориоочувањунационалногакул
турногидентитета,алиувеомаширокомсмислу.Честосеу
једнојземљикултураодређујеиуужемиуширемсмислу,
илиширадефиницијаполакозамењујетрадиционалнуужу,
такодасетуможеговоритиорастућојпревластиширегод
ређења(премдатонеморауказиватиинастварниприори
тетуфинансирању).

3.УСрбијисе једанужии једанширипојамкултуремо
гу самопосреднодеривиратиизЗаконао култури (2009),
доксенајширипојамкористиуполитичком,национално
апологетскомилинационалнокритичкомжаргону.Тајнај
ширипојам користи се и у истраживањима културе.14Са
свимјеразумљиводауистраживањукултурнихнавика,по
требаиукусаваља„ухватити”и„снимити”најширепоље
културе.Но,кадајеупитањуконципирањекултурнеполи
тике,арадифинансирања,дакле,радикултурногаутемеље
њаиизградњедруштваињеговемеђународнепромоцијеи
местаукултурнојисторији,иликадасерадиостратегији
културногаразвојапојединихградова,ондасе–уусловима
којисунамсада„досуђени”–морадржатидоужегапојма
културе.15

У Закону о култури Републике Србије нема дефиници
јекултуре.Посленавођења„начелакултурногаразвоја”и
„општегинтересаукултури”,набрајајусе„областикултур
неделатности“.УпоследњемставутогачланаЗакона(чл.
8), каже седа се „уметничкомделатношћу, у смислуовог
закона, сматрају [се]пословиуобластимаиз става1. тач.
38.овогчлана”,атосу:3)књигаикњижевност(стварала
штво,издаваштво,књижарство,преводилаштво);4)музика
(стваралаштво, продукција, интерпретација); 5) ликовне и
примењенеуметности,визуелнеуметностииархитектура;
6) сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера,
балетиплес);7)кинематографијаиаудиовизуелноствара
лаштво;8)уметничкафотографија.Осимовихуметничких

14УКомпендијуму сепомињеиистраживањеП.Цветичанинаокултур
ним потребама, навикама и укусума грађана Србије и Македоније:
Цветичанин,П.(2007)Културнепотребе,навикеиукусграђанаСрбије
иМакедоније,Ниш:Одборзаграђанскуиницијативу.

15Уосталом,тосевидиизчињеницедакадаистиаутор,ПредрагЦвети
чанин(сасарадницима),конципирастратегијукултурногаразвоја јед
ногграда,ондасууфокусупрвенствено,каопосебнеобластикултуре,
управообластииинституцијеуметности,разумесе,уззаштитубашти
не: Цветичанин, П., и др. (2004)Прилози за дефинисање стратегије
културногразвојаградаНишаод2004.до2010.године,Ниш:Извршни
одборСкупштинеградаНиша;Цветичанин,П.,идр.(2012)Стратегија
културногразвојаградаНиша20122015,Ниш:ГрадНиш;Цветичанин,
П. (2012)ПрилозизапрограмразвојакултуреопштинеКотор2012
2016,Котор:Expeditio–центарзаодрживипросторниразвој.
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делатности, културномделатношћу сматрају сеипослови
у следећим областима: 1) истраживање, заштита и кори
шћење културног наслеђа; 2) библиотечкоинформационе
делатности;9)дигиталностваралаштвоимултимедији;10)
научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
11)осталамузичка,говорна,артистичка,исценскаизвође
њакултурнихпрограма.

Уовоменабрајањуотварајусебартрипроблема:прво,на
учноистраживачкеиедукационеделатности,безобзирашто
себавепољемкултуре,авероватноибиблиотечкоинфор
мационеделатности,припадајудругомеминистарству(про
свете,наукеитехнолошкогразвоја);друго,нијејаснозашто
бидигиталностваралаштвоимултимедијибилиискључени
изобласти„уметничкихделатности”(уметничкимедијису
само–медији,билотрадиционалниилинајновији);треће,и
најважније:одредба:„осталамузичка,говорна,артистичка,
исценскаизвођењакултурнихпрограма”отваравратапот
пуномхаосуипроизвољностиуфинансирањукултуре,јер
утаквојнамерно„неодређенојодредби”–лежиопаснамо
гућнострасипањановцанаманифестацијепроблематичних
вредности.Овамогућнототвараседодатноиспецификова
њемопштегинтересаукултури(чл.6).

4.Предностииманеужегиширегпојмакултуремоглесу
се уочити још при раном подвајању на, поједностављено
речено, духовну односно материјалну културу, тј. на раз
ликовање појмова „културе” и „цивилизације” у немачкој
традицији.16

4.1.ОтомесештоштаможепрочитатикодНорбертаЕли
јаса(Elias).Елијаскажедапојмови„културе”и„цивилиза
ције”„потичуодљудииодносесенаљудекоjиприпадаjу
истојтрадицијииналазесеуистојситуацији”,17идасе„ко
лективнаисторија[се]кристализовалауњимаинашласвој
одjек”.Дакле,имамопосласаенглескимифранцускимпој
мом„цивилизације”,каодистинктивнимпостигнућемекс
панзивнога Запада, и немачким разликовањем „цивилиза
ције”каонекеопштекориснедругоразредностии„културе”
као прворазреднога „својства неког народа”; појам „циви
лизације”,којисеодноси„наполитичкеекономске,верске,
техничке,моралнеидруштвенечињенице“,„донеклебри

16Опроблемимасадефинисањемовихпојмова,апоготовосаизбегава
њемдефинисања,чакикоднајугледнијихаутора,писаојеФернанБро
дел(Braudel):Бродел,Ф.(1992)Списиоисторији,Београд,Српскакњи
жевназадруга.

17Елијас,Н.(2001)Процесцивилизације:социогенетичкаипсихогенетич
каистраживања,СремскиКарловци–НовиСад:Издавачкакњижарни
цаЗоранаСтојановића,стр.58.
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шенационалнеразлике”,докнемачкипојам„културе”,који
сеодносинаинтелектуалне,уметничкеиверскедатости“,
„истиченационалнеразликеипосебностгрупа“.18

Овдебисемождаимогаонаћидеоодговоранапитањеза
што,какосечини,многиприпадницисрпскенацијеикулту
рерадијепристајуузнемачкипојам„културе”:„Докпојам
‘цивилизације’имафункцијудаизразисталнеекспанзиони
стичкетежњеколонизаторскихгрупаинација,појам‘кул
тура’ одражава самосвест нације која мора непрестано да
тражииучвршћујесвојеполитичкеидуховне‘границе’,да
сесталнопитаучемусесастојињенспецифичникарактер.
Усмерењенемачкогпојма‘култура’,тежњакапостављању
границе,наглашавањуистварањуразликаизмеђугрупа,од
говара управо овомисторијскомпроцесу.ФранцузииЕн
глезивећодавнонепостављајусебипитањеотомештаје
истинскиенглескиилиистинскифранцускикарактер”.19

Већизовиходређењамогусенаговеститиглавнепредно
стииманеопредељивањазаједанилидругипојам:„цивил
зација” јесте оно што обезбеђује раст човечанства, али и
доминацијуколонизаторскогЗапада,док„култура”истиче
особеностипојединихнацијаињиховихнационалнихбића,
падаклеитоликопожељнидиверситеткултура,алиотвара
имогућностсамосагледавањаукатегоријама„особености“,
„аутентичности”,„изузетности”,„изабраности”.

4.2.Културолози,социолозиифилософикултуренепропу
штајудаистакнуовемогућности.

4.2.1.СретенПетровић сматра да англосаксонски колони
заторски импулс неизбежно води разликовању „цивилизо
ваних” и „дивљих”, „просвећених” и „непросвећених”, са
узурпираним правом, наводно супериорних првих, тј. За
пада,нарационалистичко„цивилзовање”наводноинфери
орнихдругих,тј. ЈугаиИстока.Садругестране,немачки
појам„културе”истичеоригиналностиаутохтоностпоједи
них,непоновљивихкултура,националнипатриотизам,али
ипартикуларизам, ауовомепосебномслучајуиквалита
тивну доминацију немачкога духа и културе, ирационали
стичкинационализам,нацизамирасизам.20

4.2.2.Украткомпрегледном,аливеомапрегнантномиопо
мињућем тексту „Култура као друштвено опасан појам”,
СрђанВрцан,полазећиодглавнихмоменатаисторијевели

18Исто,стр.5657.
19Исто,стр.57.
20Петровић,С.(2005)Културологија,Београд:Чигојаштампа–Лела,стр.

911.
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кихрасправаиспороваокопојмакултуре,скрећепажњуна
савремене моменте спора, започетог седамдесетих година
прошлог века везивањем органицистички и фаталистич
ки схваћене културе за идентитете, чиме онапостаје ору
ђесупротстављањаилегитимисањаодређенихполитичких
идеологија и акција, попут појма „расе”. Закорачило се у
добаафирмисањанепоновљивих,изолованихиначелноме
ђусобнонеразумљивихинекомуникабилнихидентитета,у
културнирелативизамукојемсевластитатериторијализо
ванакултурасхватакаосупериорна,удоба„идентитетске
борбе”(изразЧарлсаТејлора,Taylor),идентитетскизасно
ване политике укључивања и искључивања, симболичког
разликовањаи–убијања.Узрелевантанпрегледкључних
теоријских чинова ове драме дефинисања, Врцан не про
пуштаприликудаседиректноосврненањенусавремену
балканскупоставку,упозоравада„националнакултуракао
дистинктивнипакетначинаживотанужнотражиизаштит
ничкикровнационалнедржавекојаморапромовиратина
ционалнукултуруијамчитињезинмонопол“,изакључује
дадефинисањекултуре,кадасенепосреднопретачеуодго
варајућеполитичкоделовањеислужикаоподлогањеговога
легитимитета,„престајебитибезазленапојмовнаигра”.21

4.3.1.Општа је, и вишедеценијска, теоријска и практична
тенденцијанапуштањаужегпојмакултуреифаворизовања
ширегинајширегпојма.Тасетенденцијазасниванатех
нолошком расту човечанства, на медијски посредованим
формама „културе света”, на концепцији „културне демо
кратије”,резултатимаутицајних„студијакултуре”,каоина
захтевимакултурнеиндустрије,итд.Опасностиовеконцеп
ције јесууколонизаторскојароганцијиинаметању„циви
лизовања”,теукултурнојунификацији.Предностисемогу
видетиукултурнојкомуникацијибезграницаиупревлада
вањупартикуларностиикултурногаутизма.

Имајући у виду теоријске замке и историјска искуства, ја
ћупокушатидаскицирамсамонекеодмогућихпоследица
опредељивањазашириодносноужипојамкултуреукул
турнојполитициРепубликеСрбије,којасигурнонебимо
глаиматиколонизаторскеи,утомсмислу,цивилизаторске
амбиције(мадапонекомеитопаданапамет),алибимогла,
итекако,пастиузаносидентитетскесамољубивости(што
јемногимавећпомутилопамет).

Наш скок из не претерано високе култивисаности, тј. ви
соке ишироке партиципације у елитној култури, равно у

21Врцан,С.(2001)Културакаодруштвеноопасанпојам,Речбр.61/7,март
2001.12.02.2013,http://www.b92.net/casopis_rec/61.7/pdf/105112.pdf
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културнуиндустрију,културнитуризамисл.,учиниоједа
сеослободеипросторивремезадоминацијушунда.Осим
тога,каоштосамвећнапоменуо,законскосанкционисање
„осталих [...] извођења културних програма” може, прем
да не мора, одшкринути врата политичком волунтаризму,
бахатостиипримитивизму.Наиме,Србија јошувекнема,
нитићеудогледновремеимати, у тојмерипросвећенеи
култивисанеполитичаредабисебимогладозволитилуксуз
препуштањакултурнеполитикеидоношењаважниходлука
њиховимпроблематичнимукусима.Уграђивањемшироког
појмакултуреу законскаактанеможетевише зауставити
функционере(одпремијера,прекоминистара,дорегионал
них,градских,општинских,локалнихполитичкихмоћника)
уциничнојиобеснојнавадидаодсвојихкултурнихпрефе
ренцијаправекултурнуполитику.Јер,начелаафирмисања
локалнихкултурнихвредностиуширемсмислу,локалних
културнихособености,водићеидаљебуџетскомфинанси
рањуразних„гуча”и,дабудемправедан,„егзитâ”(овдесе
нерадиовредносномизједначавању,већсамооинституци
оналномкласификовању),каоидругихиначепрофитабил
них „идентитетских” манифестација, локалних амблемат
скихроштиљијада,купусијада,сланинијада,бурегџијада...
Волеобихдајенаовимвашарима,иузиначеизванредни
„свадбарскикупус”,Т.С.Елиотмогаопроверитиважењеи
далекосежнеконсеквенцијесвојеallinclusiveкултурологије
„купусасеченогнакомаде”и„цвеклеусирћету”.22Некул
тивисаномфункционерунеможесеоставитиодлукаотоме
штајекултура,идалисупозорипта,музејиисимфонијски
оркестрисамонаслеђенитереткојитребагурнутинатржи
ште,односновеликодушно„намирити”јаднимибеднимпа
рамазавишенегоскромнеплатеи,акојесреће,деоматери
јалнихтрошкова.Најзад,недовољнопрецизнимдефиниса
њемкултуре,уужемсмислу,немогусеваљаноусмеравати
ниташти,илипорескимотивисани, спонзориидонатори,
па чак ни финансијски заинтересовани партнери. Не бих
имаоништапротивпрофитногделовањаукултури,алипод
немогућимусловомдазначајандеопрофитаостанеуправо
култури,аненадобудномулагачу,и,наравно,подтакођене
могућимусловомдатај„продуцент”небудеистовременои

22Пишућионеразмрсивојспрезикултуреирелигије,Елиотжелидаупра
во„сатачкегледиштаидентификације”подсетичитаоца„коликојетога
обухваћенотерминомкултура.Онукључујесвекарактеристичнеактив
ностииинтересовањаједногнарода:Дангодишњихкоњскихтркакод
Епсома,Хенлирегату,Кауз,Дванаестиавгуст,финалекупа,тркепаса,
билијар са чуњевима, таблу за пикадо, вензлидеил сир, кувани купус
исеченнакомаде,цвеклуусирћету, готскецркведеветнаестогвекаи
Елгаровумузику.Читалацможесаставитисвојличнисписак“,Елиот,Т.
С.(1995)Кадефиницијикултуре,Ниш:Просвета,стр.29.
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сценарист,редитељ,кустосиарбитеркултурнихпрограма.
Небихимаоништапротивфинансирањанипројекататипа
„традиционалнакухиња тогаи тога” (или, „савременаку
хиња...”), поготову ако та храна,њена супстанција, начин
справљања, време,местоиначинузимања,имајуне само
нутритивнунегоисимболичкудимензију.23Али,законодав
ним или стратегијскополитичким санкционисањем хране
каоелементакултуреуширемсмислу,самобисмоотворили
вратабуџетскомфинансирањуразнихолимпијадаићаипи
ћа(понекадзаистаизазовних),којесусвеодреда–профита
билнеманифестације.Асасвимпосебнопоглављеморало
бисеотворитизадискусијуопитањуфинансирањаматери
јалнослуђених,културноскороиндиферентнихикритерио
лошкидеконцентрисаних„јавнихсервиса”.

4.3.2.Опасностивезивањазаужипојамкултурележеумо
гућојидентитетскојнекритичности,партикуларизму,неко
муникабилностиинетолерантности задругостиразличи
тост.Могућапредностјеузаштитикултурнихразноврсно
стиподусловомнеговањањиховеразменеикомуникације.
Сужавањепојмакултуре,поготовукаоидентитетскезначке,
каошто смо искусили, може бити извор озбиљних и чак
опасних културних, националнихи политичкихпосрнућа.
Србијаје,уовомечасу,напрагујошједнеполитичке„на
ционализације”културе,којајеиндиферентнапремаствар
нимкултурнимвредностима,штоје,парадоксално,надуже
стазе,сигуранпутумаргинализацијусопственекултуре,а
тимеинације.Јер,стварањекултурнихвредностијестенај
поузданијиначинпрепоручивањасветуиисторијиипрепо
знатљивогопстанкауњима.

Аналитичарможеприметитида,упркосглобалнојтенден
цијиприхватањаширегпојмакултуре, законодавцичесто,
у невољи присилног издвајања све скромнијих средстава
за културу, прибегавају сужавању номинално деклариса
ногаширег појма културе таксативнимнабрајањемделат
ности и институција које ће финансирати, и заправо „зи
херашки” избегавају културнополитички ризик држањем
уз традиционално побројане уметничке делатности, чије
финансирањенећетрпетикритику.Усуштини,тоје један
криптоаксиолошкипроблем.Показујеседаби,поредна
брајањаресорнихделатностииобластикултуре,узаконски
акт требало уградити, на неки начин, макар имплицитно,
иизвесневредноснеодредбе (чијебитумачење,упракси,

23Уосталом,истиартефакти, супстанције,чинови...,могуиматиисвоју
цивилизацијскуисвојукултурнудимензију(нпр.разнаоруђа),тј.итех
ничкуисимболичкуфункцију,какоусинхронијскојполифункционал
ности,такоиудијахронијскојпроменидруштвенихфункција.
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представљалонерешивипроблем).Нијечакдовољноиста
ћикојесуоднаведенихобластиуметничке,јерсетимеоне
самоодвајајуодистраживања, заштитеикоришћењакул
турнога наслеђа, библиотечкоинформационе делатности,
научноистраживачке и едукативне делатности у култури
(алииоддигиталногстваралаштваимултимедија),најзад
иод„осталихмузичких,говорних,артистичкихисценских
извођењакултурнихпрограма”(вероватносемислинаоно
штосеујавностиназива„естрадом”).Наиме,усвимаовим
делатностима и областима могуће је имати и уметност и
шунд,икултурукаокултурнувредности„културу”каооно
што само номинално припада домену културе.Шта онда
финансирати?Иједноидруго,уначелу,илисамовредно
сти?Проблем би био разрешен када би се унапредмогло
знатиштаћеодпланиранихпрограмабитииурезултату–
културнавредност.Будућидабитаквонакнаднонаграђива
њеквалитетаивредностизначилокрајтрадиционалнихин
ституцијакултуре,финансирајусеинституције,којесусамо
формалнигарантквалитета.Праворешењепроблемајестеу
финансирањуквалификованооцењенихпредложенихпро
грама,штобисемоглоочекиватиодтакозванихсаветаза
културуињиховихекспертскихирецензентскихтела,ане
одсамихминистарставаињиховихслужби.

5.Имајућиувидусвепоменутедимензијепроблема,иса
јаснимувидомдабито заистамоглобитимноговишеод
безазлене „појмовне игре”, залажем се – не из органици
стичких, већ из прагматичних разлога – за примену ужег
појма културе у законодавном регулисању културнеполи
тике,теиполитикефинансирања.Тоопредељењенасводи
премапроблемувредности.Утоликоћесеиспоставитида
главнопитањенијепитањеидентитетанегопитањевредно
сти.Вредностће,акојестеиважи,самаразрешитипроблем
препознавањаособеностииаутентичностикултуреизкоје
потиче.24Универзалноважењекултурнихпосебностимогу
ће јесамоакосутекултурнепосебностидоистакултурне
вредности.

24Дакле,незаговарамкултурнипартикуларизам,којибибиосупротста
вљен цивилизацијском универзализму, већ партикуларност културне
обојености,културнихнијансиитонова,али,истовременоиуниверза
лизамњиховихвредности. Јер,културневредности јесуначелноуни
верзалне,безобзирадалићефактичкииматиуниверзалнопризнање.
Каоуслучајуделâнационалнекњижевностикојапостајудеокорпуса
светскекњижевности.Мождатоневажинаистиначинзапартикулар
ностобичајâ,например,јерониимајудрукчијукултурнуфункцијуод
књижевности.Али,иобичајимогупостићи–будућидаимајурегионал
ноилилокалноважење–универзалностразумевањањиховоглокално
саморазумљивогсмисла(адаинеговоримооњиховојестетскојдимен
зији).
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Како законска акта не могу бити прошарана вредносним
критеријумимаисудовима,јеронимогубитиилинеупотре
бљиведекларацијео„врхунскимвредностима”илисасвим
арбитрарнеоцене,остаједасе,поредуобичајеноганабра
јањакултурнихделатностииинституција,баремтеоријски
отворимогућностизградњеједногпојмакултурекојинеса
модапретпостављавредностивећистовременоиомогућава
преиспитивање наслеђених или наметнутих вредности и
псеудовредности.Токултуролошкопитањеондавишени
јесамопитањефилософскеаксиологије,већифилософије
образовањаи,наравно,просветнеполитике.Јер,просветна
политикаморасезасниватинавредностима,инаразлико
вањувредностиодневредностиипсеудовредности,атосе
мождаунајвећојмериодносинакултурневредности.

Утолико,акопод„цивилизацијом”разумемоукупностмате
ријалних,тј.опредмећениходговорачовеканапримарнеи
изведенеизазовеопстанкауприроднојидруштвенојсреди
ни(штопретпостављаидимензијуиновативностиинапрет
ка),културуможемоодредитикаоскупсимболичкихпракси
исимболичкихформикојимачовекосмишљаваегистенци
јуисмисаоносеивредноснооријентишеусветуиживо
ту (што претпоставља креативност и диверситет). Наиме,
симболичкоосмишљавањеи смисаонооријентисањенису
самоодраз,рефлекс,илиизразстварногживотаљуди,већ
представљају стваралачки конституенсљудског света кул
тура.Каосветформи,културанијеискључиво,попутциви
лизације,ухоризонтуреференцијалностизначењâињихо
веистинитостиилинеистинитости,већукључујеиначине
изражавања,композиционост,нереференцијалностиауто
референцијалност,25па,безобавезепредметневезаностии
„вредностиистине”,може–апосебноуделимауметности
–преиспитивати уграђене, понуђенеи затеченепојмовеи
видовесмисла,ионаточининасебисвојственначиниу
сопственоммедију,аразличитимбојама,тоновимаирасве
тљавањима.

Када се култура одреди као склоп симболичких форми и
праксикојимачовекосмишљаваегзистенцију,тј.смисаоно
сеивредноснооријентишеусветуиживоту,одмахсемо
жепоставитиследећепитање:Нијелисвакољудскодела
њеуначелусмисаоно,тедалиондасвакоспадауобласт

25Оворазликовање„значења”и„смисла”узнатнојсемериослањанапо
знатиФрегеов(Frege)радОсмислуизначењу,Frege,G.(1892)ÜberSinn
undBedeutung,Zeitschrift fürPhilosophie und philosophischeKritik,NF
100,1892,S.2550,01.03.2913,https://www.tuchemnitz.de/phil/english/
chairs/linguist/independent/kursmaterialien/logling/frege_sinnundbedeut.
pdf
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културе,чимеје„смисао”суштинскинесамоусубјектив
ностинегоиуприватности?Ваљадодатидасесамоуумет
ности (иуфилософији)разнисмисловипреиспитују,кон
струишуидеконструишу,дасамоуметностифилософија
разарајубесмисаоиуказујунамнанеразорени, владајући
бесмисао,којисеиздајезасмисао,каоштоваљадодатијош
итодауметност,заразликуодфилософије,тајвисокиза
датакобављасредствимакојајечинесвимадоступном(ка
даиспунеусловобразованостиукуса),и,штавише,такода
нам разграђује стереотипе и предрасуде, дакле, да нам се
супротставља – причињавајући нам специфично задовољ
ство.Гдетојошимадатиседопадапротивник,идаволиш
оногакојите„угрожава”упријатнојуљуљканостииуслат
кимкултурнимнавикама!
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SCOPEOFTHECONCEPTOFCULTUREAND
CULTURALPOLICY

Abstract

Theauthorfocusesononeaspectoftheproblemindefiningtheconcept
ofculture–itsimportancefortheconceivingofculturalpolicy,along
withthefollowingtopics:1.AViewpoint:technologicalglobalization
– economic and legislative integration – cultural communication;
2.Somemoments in thehistoryofbroader andnarrowerdefinitions
andlegalinstrumentalizationoftheconceptofculture;3.Thecaseof
Serbia;4.Advantagesanddisadvantagesoftheoreticalandlegislative
useof thebroaderandnarrowerconceptofculture, andapragmatic
recommendation for the use of the narrower term; 5. Culture as a
collectionofsymbolicalformsandpractices,andameaningfulvalue

orientationintheworldandinlife.
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