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ВРЕДНОСНЕНЕДОУМИЦЕ
КУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ 

СРБИЈЕ
Сажетак:Наконразјашњењаосновнихпојмова,радкрећеуана
лизурезултатаједногодреткихемпиријскихистраживањакоје
је једнимсвојимделомбилопосвећеноиексплицитнимставови
маграђанаСрбијеокултурнојполитици.Радисеоистраживању
којејеобухватилопетокругајугоисточнеСрбије(Нишавски,То
плички,Пиротски,ЈабланичкииПчињски),арезултатисуиндика
тивнизапериоднакондемократскихпроменауСрбији,иомогућа
вајукомпарацијусаналазимадругихибудућихистраживања.Но
веоколностистављајуупрвипланнекаважнакултурнапитања,
каоштосу:какопрофилисатикултурнуполитикуСрбије;чему
бионатребалодатежи;какостојистварсанационалномкул
туром(Срба)акакосакосмополитизмом;далисуграђаниСрбије
уплашениодевропскихилиамеричкихвредности(иукојојмери);
далијеуодговориманапретходнапитањаСрбијаспецифичнау
односунаБалкан;укојојмеријеСрбијаунутарсебеподељенапо
тимпитањима имајућиувидустандарднесоциодемографске
карактеристикесвојихграђана.
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познавањекултуре

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ



311

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ

“Основнипроблемсвакекултурнеполитикеје,...,

проблемстварањановехуманистичкекултуре.

Јасноједапредтимџиновскимпроблемом

свакобежиирадијеговорионечемдругом.“

(ЕдгарМорен)

Без сумње, након мањевише летаргичног социјалистич
ког искуства, културне политике већине балканских зема
ља,укључујућииСрбију,суочилесусесачитавимнизом
питањакакостратешкетакоиинструменталнеприроде.У
практичномвођењукултурнеполитике,ниједноодњихне
можебитисасвимизбегнуто.1Уследдемонтаженекадашњег
друштвенополитичког система, читаво поље културе по
сталојезнатнонесталније,флуидније,променљивије.Тако
ђе,уследширокихдемократскихпроцеса,онајкоспроводи
културнуполитикувишенеможеупотпуностидапланира
одређенерезултате.Он,наравно,можедасенаданекимже
љенимпоследицамаукултурнојсфери,алијетонештобит
норазличитооднекадашњегбезбедногочекивањаунапред
утврђенихрезултатазакојесууложена„довољна”матери
јалнасредства.Узуважавањепретходног,међутим,несме
сесметнутисумадајеједаноднајважнијиходликадемо
кратскекултурнеполитикеињенасвесност,намераваност,
планскоделовање,анетржишнастихијаилипрепуштање
спонтаном„токуствари”дадоведедожељенихрезултата.А
тижељенирезултатиусвојојукупности,сеиданас,башкао
ијуче,(поузорунаМореновенаводеиззаглављаовогтек
ста) могу називати једино елементима хуманистичке кул
туре–маколикодасмонезадовољнињенимприсуствому
актуелној,друштвенојикултурнојстварностиСрбије.

Уовомтекстунеможемонаширокорасправљатиосамом
појмукултурнаполитика,окоме,разумесе,постојиобимна
литература.Већинааутораподкултурномполитикомподра
зумева некакву суму или тоталитет намераваних активно
сти којим се на основу неких општихпринципа усмерава

1 Радсезасниванарезултатимаистраживањакојејеспроведеноуоквиру
пројекта„КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностирегио
налнеиевропскеинтеграције”(2002–2005),чијијеносилацбиоИнсти
тутзасоциологијуФилозофскогфакултетауНишуафинансијерМи
нистарствозапросвету,наукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије.
Емпиријскоистраживање„Квалитетмеђуетничкиходноса,свесторе
гионалномидентитетуимогућностисарадњеиинтеграцијенаБалкану”
јеспроведенонаузоркуод1786испитаникаупетокруга југоисточне
Србије (Нишавски,Топлички,Пиротски, ЈабланичкииПчињски),три
општинесеверозападнеМакедонијеидвеобластицентралнеизападне
Бугарске.
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културни развој, али и распростиру културне вредности
премасвимњеговимприпадницима.2Једнаиманентнаана
лиза појма културне политике би свакако указала на неке
његовеструктурнекарактеристике,атосу,пресвегасисте
матичност, сврховитост и демократичност културних
чиноваузнезаобилазнихуманизамкаотемељновредносно
начело.Преманекимједноставнијимодређењима,културна
политикапредстављасвакосвесноисистемскомешањевла
стиусферикултуре,којимсеманифестујеиодређенави
зијафункционисањаиразвојасекторакултуре.Дакако,не
постојањеексплицитнихдокуменатаувезисастратегијом
културнеполитикеунекојземљи,незначидауњојуопште
инепостојинекаквакултурнаполитика,јерсеоваогледа,
пресвега,усопственојреализацији.Суштинакултурнепо
литикеједугорочанупливдржавеусферукултуре,акадасе
радиодемократскимдруштвимаистовременоиобезбеђи
вањедовољнедистанцеизмеђувластиикултуре,дабисе
спречилањенаидеолошкаинструментализација.Нарочито
сукултурнеполитикеземаљабившегреалногсоцијализма
осетљивенаидеологизацијукултуре,држећисепринципа
давласттребадржати„надистанци”.3

У периоду социјализма, у Србији су се појмови културе,
културнеполитикеикултурногразвоја везивали заоства
рењеМарксовог(Маrx)„комунистичког”бескласногдру
штва ситуираног у далекој будућности.Не би требало за
боравитидасууМарксовимрадовимапојмовикомунизам,
друштво,култура,радихуманизам,усуштини,тендирали
дапредстављајуједнотеисто–мукотрпанпуткаљудској

2 Таконапример,унекадашњемсоцијалистичкомдуху,Т.Мартинићкул
турнуполитикудефинишекао„укупностпланиранихкултурнихакција
натемељуглобалневизиједруштвеногразвитка,одређенихкултурних
потребаизатеченогкултурногстандарда”(Мартинић,Т.(1986)Култура
каосамоодређење,Загреб:Цекаде,стр.53).ЗаМ.Ранковића,културна
политикаје„скупдруштвенихакцијаитенденцијакојинаорганизован
начинстимулишуиусмеравајуразвитаккултуренабазиопштиххума
нистичкихпринципауправцуслободногстварањаикултурноадекват
ногширењааутентичнихкултурнихвредностиукругусвихприпадника
друштвенезаједнице”(Ранковић,М.(1974)Култураинекултура,Бео
град:ВукКараџић,стр.196).

3 Увезисапојмомдистанце,његовозначењеседанасексплицитноналази
уједномодтридоминантнаосновнамоделакултурнеполитике.Радисео
моделукојисеназивапарадржавниилимоделнаодстојању(тзв.arm’s
lengthpripciple)укомедржавапреносисвојуодговорностзакултурупа
радржавнимСаветимазакултуруиуметност.Другимоделједржавни
(илилатинскиилибирократски),укомесесвекључнеодлукедоносена
нивоудржавнеадминистрације.Трећијелибералнимоделиподразумева
изостанакбилокаквеинтервенциједржавеукултурикојајеупотпуности
препуштенатржишту,докдржавакреираодговарајућусрединузаразвој
културе.
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еманципацијикроз„ослобођење”радаипроцватчовековог
стваралаштва.Накрајувеликогисторијскогпроцеса,којије
марксизампретвориоуновогБога4,налазиласе„свестрано
развијеналичност”којаусебиобједињујеирадникаи„по
литехничара”ипоету,речјуразотуђеничовеккојијеизно
вапригрлиосвесвојепродуктекојемујекласнацивилиза
цијанеправедноодузела.Уоснови,циљевисоцијалистичке
културнеполитикебилисуширокадифузијакултуре,кул
турна еманципација маса, усвајање тзв. „социјалистичког
погледанасвет”икултурнаједнакост.Руковођењекултур
ниминституцијамауглавномсевршилонаосновуполитич
кихдиректива,доксењиховофинансирањеспроводилоу
формидотацијанаосновуплановакојесуоне(институције)
редовно достављале политичким (вишим или нижим) др
жавним органима. Комунистичкој идеолошкој пројекцији
билaсуподређенaготовосвапромишљањакултуре,штоје
резултиралостварањем једне,мањевише,кохерентнекул
турнеполитике,алиисистемасвихдругихбитнихдруштве
нихвредностииверовањаизначења.Кадасе,међутим,тај
обједињавајућинаднационалнипројекатурушио,асњими
ширисоцијалистичкиидентитет,наоко„споредни”нацио
налниирелигијскиидентитетипробудилисусеиздубоког
„зимскогсна”ипојачалидонеслућенихразмера.Несамо
на простору бивше „Друге Југославије”, већ и у читавој
постсоцијалистичкојИсточнојEвропи,етнонационализам
сепојавиодапопуниизвестан„празанпростор”којисепо
јавионаконштосусераспршилиидеалисоцијалистичког
интернационализма. Тзв. етнички и религијски „ревивал”
набалканскимпросторимаупоследњојдеценији20.века,у
културнојполитициједовеодопревагеконцептареафирма
цијенационалногкултурногидентитета.5

Умногимсвојимаспектимапаиусферикултуре,србијан
скодруштвојошувекбаштинијакенаносесоцијалистичког

4 Такојеоктобарскареволуцијабила„митолошкимоментparexcellence
теисторијекојајепосталааконезаменазаспасење,ондабарместоиз
мирењачовекасасамимсобом”(Фире,Ф.(1996)Прошлостједнеилу
зије,Комунизамудвадесетомвеку.Београд:Paideia,стр.96).

5 УслучајубившеСФРЈ,какоистичеС.Хантингтон(Huntington),„Мно
гозаједништвојеиспарилоисвакагрупасесвевишеидентификовала
са културном заједницоми одређивала у религијскимпојмовима. Бо
санскиСрбипосталисуекстремнисрпскинационалистиидентифику
јући се саВеликомСрбијом, српскомправославномцрквомиширом
православномзаједницом.БосанскиХрватисубилинајжешћихрватски
националисти, себе су сматрали грађанимаХрватске, наглашавали су
свој католицизам и, заједно саХрватима изХрватске, свој идентитет
сакатоличкимЗападом.”(Хантингтон,С.(2000)Сукобцивилизацијаи
преобликовањесветскогпоретка,Подгорица:ЦИДиБањаЛука:Рома
нов,стр.298).
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друштвеногмодела.Усоцијалистичкимдруштвимакултур
наполитикајезависилапонајвишеоддвафактора:одкарак
теристикапланскепривреде (усрбијанскомслучајукоји је
нештоспецифичнији,одтзв.„договорнеекономије“којаје
врвелаодволунтаризмаинестручности)иодфункцијеполи
тичкелегитимацијекојујеовимдруштвимаприбављалаи
култура.Првифакторкојијеекономскеприродејеуглавном
деловаонегативно,докјеполитичкалегитимацијауглавном
доводила до побољшања финансијског стања у култури.6
Социјалистичкапланскапроизводњаималајечитавнизпо
следицапокултуру,одкојихсупресуднебилетри.Прво,у
недостаткурегулацијепомоћутржишта,понуданијеследи
ластварнупотражњу,штоједоводилодопојаве„привреде
несташица“.Друго,интеракцијеимперсоналногтипакарак
теристичнезатржишнеодносепривреднихсубјеката,биле
су замењене игромличних веза која је процес планирања
претвoрилауправоцењкањеоплану.Најзад,самапривред
нафункцијадржавебила јепротивуречна:држава јебила
директноодговорназафункционисањепредузећа,докјес
другестранеморалапреузетиитрадиционалнуулогууфи
нансирањујавногсектора,вођењусоцијалнеполитикеитд.
Тајдвострукитеретјествараоогроманпритисакнадржав
нибуџетпасенепроизводнисекторфинансираоонимшто
јеизбуџетаслучајнопреостајалокаовишак.Крајњирезул
тат је био да се у праксипланскепривреде култура нала
зилаудвоструконеповољномположају:дугорочно,каодео
„непроизводногсектора”икраткорочно,каосфераукојој
доминирајујавнеустановекојефинансирадржава.Штосе
тичефункцијеполитичкелегитимације,онаједонеклепо
бољшавалањенупреговарачкупозицијууборбизаоскудна
буџетскасредства.Институцијекултуресусе,такође,често
стављалеуфункцијупромовисањаодређенеличности,тра
гајућизаполитичким„свецима”илизаштитницимакојиби
им обезбеђивали коришћење буџетских резерви, спонзор
ставаитд.Речју,прикљештенаизмеђуцењкањаодржавним
фондовимаипристанкадабудесредствозаполитичкулеги
тимацију,културајеусоцијалистичкимдруштвимаредовно
долазилаустањесиромаштва,зависностииинерције.

Данас,наконурушењасоцијализма,демократизације,пост
модернизације, алииетничкогревивала, грађанскихрато
ва,ксенофобије,страногвојногприсуства,идеологијељуд
скихправа,кретањауправцуевропскихиширихинтегра
ција, и свега другогшто карактерише новимиленијум на
Балкану,првопитањенакојеваљаодговоритијестекојето

6 Маршал,М.(1988)Проблемифинансирањакултуреупривредисцен
трализиранимпланирањем:случај,стр.112.
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вредностимогубитиодзначајазаактуелнукултурнополи
тичкупраксу.Оноштосенапочеткузасигурномоглорећи
једазаједносамарксистичкисхваћениммодернизмом,не
битребалоодбацитиитемељнамодернистичканачела.Да
се у савременом свету не може цивилизованоживети без
некихосновнихмодернистичкихидеала,болносупотврди
лаидраматичнадешавања(несамоукултури)напростору
бившеСФРЈугославије,којасупрвенственобилаузрокова
напремодерним,ирационалнимстрахомодразарањанаци
оналнихкултураиспецифичностинационалнихидентите
та.Уистовреме,показалосеукојојмерикултурнаполити
казависиодукупнихдруштвенихпроцеса,економскемоћи
друштва,историјскогнаслеђа,положајаграђанауполитич
комсистемуинарочитоодполитичкекултуре.

НебитребалозаборавитидајеСрбијапочетком20.векаби
лаједнаодизразиторуралнихземаљауЕвропи7,дајекасно
почеласаиндустријализацијомиурбанизацијом,збогчега
јесрпскакултурадугоостајалауграницамапредмодерног,
недосежућиразликуизмеђуприватноги јавног,личноги
општегинтереса.Оваколективистичкиоријентисанатради
ционалистичкасвест,обновиласеуследпознатихдогађајаи
токомдеведесетихгодина20.века,сузбијајућитенденције
камодерном,плуралном,отвореномииндивидуализованом
друштвукојеуважаваразличитост,спремнојенакомуника
цију,сарадњуиненасилнорешењесукоба.Отомеоткудпо
менутитрадиционализам(игрубинационализам)усвојње
говојсилини,немасагласностиунаучнимкруговима.Док
једнисматрајудасенационалниконфликтиизтогдобамо
рајутумачитикаорезултатинепромењенеиисконскеисто
ријскемржњеизмеђунација,другиуњимавидеодговорна
изазовекраја20.ипочетка21.века,односно„постхладнора
товскогсвета”.8Наравно,тимесписакмогућиходговорани

7 Одукупно10.620.000становниканатлукојејекаснијеобухватиладр
жаваЈугославија,у1890.г.83,8%чинилојепољопривредностановни
штво.Након20година(1910)удеопољопривредногјошувекјеизносио,
81,0%.Соваквомсоцијалномструктуромукојојсезаступљеностсеља
каупојединимрегионимакреталаод76%до94%,КраљевинаЈугосла
вијајебилаједнаоднајсељачкијихземаљауЕвропи.Наконпрвогсвет
скограта,1921.г,удеопољопривредногуукупномстановништвупада
на78,8%,а1939.г.на75,1%.Опадањеуделапољопривредногстанов
ништвауукупномстановништвупослеДругогсветскогратакреталосе
уследећимвредностима:од67,2%(1948),на60,9%(1953),односнона
49,6%(1961)и36,4%1971.године(Ћирић,Ј.(1979)Основисоциологије
насељаисоциологијесела,Ниш:Градина,стр.143144).

8 Или,какоусвомзакључкукажеједандобарпознавалацактуелнихетно
културнихгибањауИсточнојевропи,К.Ђордано(Giordano)„Поштоје
одувантанкиинтернационалистичкивеосоцијализма,моглисупоново
дасераширепројектииденитетакојиискључивопочивајунатерито
ријалноусредсређенимконструкцијамаидентитета.Тајтериторијално
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изблизанијеисцрпљен,алитонијепроблемкојимможемо
дасебавимоунаставку.Штагоддајеодговорнапретходно
питање,тај„нови”национализам,односнозатеченокултур
но стањеукоме је доминантанконцептреафирмацијена
ционалногикултурногидентитета,увеликосеразликујеод
концептасавременогдемократскогдруштваињеговекул
турнеполитике,којиподефиницијирачунајунаразликеи
плурализам,укључујућиионајетнокултурни.

Укултурнимполитикамакојесепресвегабринузаочување
националногкултурногидентитета,јасноје,предностможе
даимасамовећинскаетничкагрупа,премакојојседефи
нишеинационалникултурниинтересиидентитетдржаве.9
Такавнационалномонистичкиприступ култури,међутим,
нереткоповлачизасобоминетолерантанодноспремакул
турнојразноликостиунутарсаменационалнекултуреииз
бегавањеконтакатасадругимкултурама.Усмереностпрема
самојсебиисвојојпрошлостизатваракултуруунационал
неоквиреидоприносихомогенизацијинације,најчешћена
базинационализмакаојединоисправнезваничнеидеологи
јенакојиначинсечитавакултурасрозаванасредствопуке
политичкеиндоктринацијеионемогућавасвакоаутономно
културноделањекојенијеуслужбидржавнеполитике.

Данашње српско постсоцијалистичко друштво, међутим,
увеликопрате:немаштина,нерегулисани економскиодно
си, нестабилност политичког система, а у култури некри
тичкопрепуштањетржиштуижилавиопстанакполитичког
идолопоклонства и идеолошкопартијске цензуре. Такође,
државанеиздвајадовољна средства закултуру,нивокул
турнихпотребасеснизио,ауметничкостваралаштвосене
вреднујекаонекад.Подизговоромда„народудајуоношто
онтражи”,например,већинателевизијауСрбијиуудар
нимтерминимаемитујетривијалнесадржајенамењенеза
бави,типатзв.риалитишоуа.Речју,наделујепотрошачко
поимањекултуре,укомесекултурасводиназабавуикрат
котрајнихедонизамчија јесврхадакодпотрошачаодагна
„лошемисли”увезисанеизвесномитуробномстварношћу.

утемељенетницитет,каоконструисанкомплекспросторнихиетнокул
турнихфактора идентитета, под импулсом глобализације који у овом
делуконтинентаранијенијебиотакоизражен,учвршћујеседанаскао
темељсадашње‘идентитетскеархитектуре’централноевропскихиис
точноевропскихнационалнихдруштава.Ретериторијализацијаиденти
тетаисањимаповезанихконфликатанесмедасетумачикаожилаво
трајањеједне‘замрзнутетеорије’негоуњојтребавидетииодговорна
изазовеXXIвека.”(Ђордано,К.(2001)Огледиоинтеркултурнојкому
никацији,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.239240).

9 ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б. (2011)Култура–менаџмент,
анимација,маркетинг.Београд:Клио,стр.4142.
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Резултатиистраживања,међутим,показујудасепреферен
цијестановниканајугуСрбије,кадасуупитањумедијски
произведенипрограми,неподударајусаоваквомепикуреј
скоескапистичкомкултурномпраксом.

Графикон 1 Србија / У медијима најчешће
пратимследећесадржаје

Фреквенције присутних медијских садржаја, показују да
људи,осимзабаве,имајупотребеизанекимдругимсадр
жајима које ваља и даље емитовати и развијати.У самом
истраживању, експлицитни забавни садржаји су прилич
нонисковредновани(4,8%),утојмеридачакрађајусум
њуувезисаискреношћуодговораиспитаника.Какобило,
уколико се заприлоге из културе опредељује само0,2%а
заобразовнеприлоге свега0,3%испитаника,културнапо
литикаСрбије није и не може бити део некаквог великог
историјског процеса на чијем крају се налази „свестрано
развијеналичност”–штојекаоидеалбилопројектованоу
некaдашњојмарксистичкифундиранојкултурнојполитици.
Каоисведруге„политике”,икултурнаполитикасенеможе
сагледаватинитиразвијативанкретањаиразвојаукупног
друштва.Она јеусловљенаукупношћудруштвенихиеко
номскиходноса,каои„општомполитиком”којакултурној
политициодређујеосновезастратегијскециљевеизадатке.
Утомсмислусеистичедајесмисаоисадржинакултурне
политикеузависностиодприродедруштвеногсистема,од
културнихаспирацијаводећихдруштвенихснага,културне
традицијеисл.10

Сучељавањекултурнеполитикеса„културномстварношћу”
се, међутим, одвија и путем општеприхваћених премиса,
вредностиициљева.Постојећимоделикултурнихполитика

10Прњат,Б.(1986)Културнаполитикаикултурниразвој,Београд:Савре
менаадминистрација,стр.11.
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не представљају друго до скупове теоријско аксиолошких
премисакојикрозсвојуорганизацијуциљеваисврхапро
тежирају одређене типове културног развоја.Стога је оно
што предстоји Србији плодна спрега политике и културе:
наједнојстраникарактериинтенциједруштваанадругој
духовнепотребеиочекивањадруштвенихгрупаипоједи
наца–закојевидимоданисуупотпуностиокренутизаба
вии„лакимсадржајима”.Насупротпримордијалистичком
концептуокојемјебилоречи,просторсавременекултуре
засигурнонијепростизразједногнационалногдуханаод
ређеној територији, већ и простор комуникације, поље у
којемсеразмењујуготовакултурнадобраистварајунова.
Културе немају више од десет процената својих изворних
елемената,доксусвиосталииздругихкултура.11Културни
елементиодкојихсесастојисвакапојединачнакултурасу
путовалиипутујукрозвремеипростор,такодасеоношто
седанас сматранационалномилинекомдругом„аутохто
номкултуром”самомањеиливишеуспешнакомбинација
овихпретходних.Демократскодруштвозахтевакултурукао
просторличнеслободеиљудског заједништва, једнууни
верзализовануиуистовремеиндивидуализованукултуру.
Тонепротивречисмислукултурнеполитикекојисесасто
јииу очувањуиразвоју културнебаштинеиидентитета.
Идентитетисенечувајусамозаштитом,већпресвега„по
дршкомкултурнеполитикеоптималномразвојустварала
штва у једној средини, јер самоновим вредностима дела
претходнихгенерацијадобијајусмисаоизначај.”12

Увезиспретходним,индикативнајенаклоностиспитаника
дакултурнаполитикапресвегабудеоријентисанакасвет
скојкултурнојбаштини(28%)инационалнојкултури(26%),
азнатномањекабалканскојкултурнојбаштини(8%),доксе
локалнакултуранашланасамомзачељу(7%).Произилази
дасекултурнаполитикаСрбијесуочавасаважномдилемом
којасетичеравнотежеизмеђунационалнеиинтернацио
налнекултуре.Какојекултураиначиннакојисеизражава
јунационални,етнички,регионалниидругиидентитети,не
изненађујешто испитаници високо рангирају националну
културу.Паралелно с тим, међутим, одговори испитаника
сведочеиодоживљеномипроживљеномплурализмуимул
тикултурализмукултураунутариизванСрбије.Овајдруги,

11Кале,Е.(1982)Уводузнаностокултури,Загреб:Школскакњига,стр.
131.

12ДрагићевићШешић,М.Културнаполитика,национализамиевропске
интеграције,у:Битииз/ван.Каредефинисањукултурногидентитета
Србије,уреднициТојић,К.иСиму,М.(2010)Београд:Kulturklammer,
стр.107.
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којипроистичеизмеђународнихконтаката,нијесамопро
тивтежаизвеснимнационалистичкимнамерама,већиједна
одтемељнихчињеницасавременогсвета, захваћеногпро
цесомглобализације.Следственотоме,културнаполитика
Србијебитребалодапромовишеивредностинационалне
културеиуистовремедабудеотвореназаучешће(иути
цаје) из иностранства, да поспешује културне иновације
и поштује општије трендове европског културног развоја.
Реч је о политици утемељеној на уважавању културних и
националних различитости и на неговању свих изворних
облика мултикултурног и интеркултурногживота, који ће
доприноситистварањуијачањумеђусобногповерењаито
леранције.13

Графиконбр.2.Србија/Културнаполитикатре
балобипревасходнодабудеоријентисанака:

СобзиромнамултинационалнисаставделаСрбијеизкојег
субилииспитаници,билојезначајноувидетизакојимодел
политике у култури се опредељују припадници појединих
нација.Доведемоли,дакле,увезумоделекултурнеполи
тикесанационалномприпадношћуиспитаника,произилази
дакосмополитскимоделполитикеукултуринајвишезасту
пајуприпадницибугарскенације(42,4%анкетираних),за
тимследеАлбанци(32,2%),Роми(30,2%)и,накрају,Срби

13Кадасерадиосветриземљекојесубилепредметанализе,онихкоји
преферирајукултурнуполитикуусмеренупремакосмополитискојкул
туриначитавомБалкану,највишејебилоуМакедонији(49,8%),затим
уСрбији(31,7%)и,накрају,Бугарској(26,7%)–штојебилоизненађу
јуће,собзиромнатадашњуофицијелнубугарскуопредељеностдашто
преуђеуЕвропскуунијуаузтојевећбилаичланицаНАТОсавеза.На
другомместујеизборнационалногмоделаполитикеукултури,којису
унајвећојмериподржалииспитанициизСрбије(32,1%),аподједнако
(по25,9%)испитанициизБугарскеиМакедоније.Балканскојкултурној
баштининајвећизначајпридајеподједнакбројанкетиранихизсветри
државе(алисвега9%).



320

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ

(28,1%). Заузврат, национални модел политике у култури
највишеприхватајуСрби(42,6%),потомАлбанци(33,1%),
Роми (20,8%) а најмање Бугари (15,2%).Балкански модел
политике у културидалеко заостаје, панепрелазимакси
малних16,3%(кодБугара),докјелокалнимоделсасвиму
дефанзиви,самаксималних9,1%(кодАлбанаца).

Табелабр.1.Србија/Националнаприпадности
изборкултурнеполитике

Било је занимљивоиуочитикултурнуоријентисаностис
питаникаузависностиодшколскеспреме,старосногдоба
иместастановања(штојеприказаноуследећимтабелама).
Штосетичеонихбезшколе,највећидеоњих(41,5%)оовом
питању„немастав”,аодпојединачнихусмерењакултурне
политикеионипреферирајукосмополитскимодел(28,7%).
Забалканскимоделкултурнеполитике,процентуалнонај
вишесусеизјаснилииспитаницисазавршеномосновном
школом(14,4%),штојеипакготоводвострукомањеодпро
ценататихистихиспитаникакојиби,такође,радиједавиде
културнуполитикуусмеренукасветскојкултурнојбаштини
(27,2%).Уодносунасвеобразовнегрупације,космополит
скакултурајенајпожељнијакодонихсазавршеномвишом
школом,факултетомилиакадемијом(35,5%),премдасеова
групаупогледупрефериранихпојединачнихусмерењакул
турнеполитикеунајвећемпроцентуопределилазанацио
налнукултуру(36,6%).

Табелабр.2.Србија/Школскаспремаиизбор
културнеполитике(%)

 Ка 
светској 
културној 
баштини 

Ка 
балканској 
културној 
баштини 

Ка 
националној 
култури 

Ка 
локалној 
култури 

Немам 
став 

Без школе 
 

28,3 7,5 17,0 5,7 41,5 

Незавршена основна 
школа 

29,5 3,3 29,5 4,9 32,8 

Основна школа 27,2 14,4 33,6 5,6 19,2 
Трогодишња стручна 
школа 

33,3 11,1 27,8 5,6 22,2 

Завршена средња 
школа 

33,9 7,5 35,5 6,5 16,7 

Завршена виша школа, 
факултет или 
академија 

35,5 11,8 36,6 2,2 14,0 

 

 Ка светској 
културној 
баштини 

Ка балканској 
културној 
баштини 

Ка 
националној 
култури 

Ка 
локалној 
култури 

Немам 
став 
 

Србин 28,1% 8,0% 42,6% 3,6% 17,7%

Ром 30,2% 5,7% 20,8% 3,8% 39,6%

Aлбaнaц 32,2% 11,6% 33,1% 9,1% 14,0%

Бугaрин 42,4% 16,3% 15,2% 5,4% 20,7%
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Преференцијемоделакултурнеполитикеуодносунагодине
старостиуСрбији,изгледајуовако:одпојединачнихусме
рења културне политике највише се цени оно ка светској
културнојбаштини–ураспонуод30,2(онипреко60годи
на)до34,8%(1929година),осимуслучајуонихизмеђу50
59годинастаростикодкојихјенационалнакултураоднела
превагу(33,8%)уодносунапретходну(26%).Уопштеузев,
главнаконкурентскабиткасеводилаизмеђунационалноги
космополитскогмодела,штојевидљивоиуподацимакоји
сеодносенаместостановањаиспитаника.Опредељењаза
један или другимодел културне политике, редовно заузи
мајунегдеокодветрећинеукупногбројаизраженихставо
ва.Преосталатрећинајеприличнонеуједначенопопуњена
оним ставовима који се изјашњавају у прилог балканској
илилокалнојкултури,уззнатанпроценатонихкојипоовом
питањуједноставно–„немајустав”.

Табела бр. 3. Србија / Старосна доб  Кул
турна политика превасходно треба да буде

оријентисана:

Табелабр.4.Србија/Местостановањаиизбор
културнеполитике(%)

Претходнаопредељењазамоделеполитикеукултуримогу
се,макарделимично,објаснитиуколикоседоведуунепо
среднијувезусапознавањембалканскекултурнебаштине.
Онихкојидржедасуупотпуностиупознатисакултурном
историјомбалканскихнародаје14,6%,делимичноупозна
тих са културном историјом балканских народа је 59,9%,
докпроценатонихкојипризнајуданисуупознатисакул
турном историјoм балканских народа износи (знатних)
25,4%. Једна четвртина испитаника која није упозната са
културномисторијомбалканскихнарода,упућујеназакљу

 ка светској 
културној 
баштини 

ка 
балканској 
културној 
баштини 

ка националној 
култури 

ка локалној 
култури 

немам став
 

19-29 34,8% 6,7% 31,1% 5,2% 22,2%
30-39 32,3% 13,1% 32,3% 6,9% 15,4%
40-49 32,1% 11,9% 33,6% 2,2% 20,1%
50-59 26,0% 7,8% 33,8% 7,8% 24,7%
преко 60 30,2% 6,3% 30,2% 5,2% 28,1%

 

 Ка светској 
културној 
баштини 

Ка балканској 
културној 
баштини 

Ка 
националној 
култури 

Ка 
локалној 
култури 

Немам 
став 

Село 30,3 9,7 36,6 5,5 17,9 
Град 31,1 8,2 29,4 5,4 26,0 
Приградско 
насеље 

37,8 14,9 36,5 4,1 6,8 
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чак да су програмски садржаји о културној историји бал
канскихнародауобразовномсистемуСрбије,једноставно,
недовољно заступљени.14 Закључак који се намеће сампо
себи,једанесамоСрбијивећичитавомБалканупредстоји
некаврстадоговарањаокоједнакезаступљеностикултурне
историјебалканскихнародаунаставнимпрограмимањихо
вихобразовнихустанова.Притом,штоједвадајепотребно
поменути,нарочитупажњуваљаобратитинаонепрограм
ске садржаје који афирмишу заједничку културну основу
балканских мултиетничких, мултиконфесионалних и мул
тикултурнихдруштава,асвеуциљуприближавања,интен
зивнијесарадњеиразумевањабалканскихнародауњиховој
различитости.15

Интересантно једасусабалканскимкултурнимнаслеђем
понајвишеупознатионинајмлађи(графиконбр.3),штопро
тивречиувреженоммишљењуомладимљудимакаоособа
макојеживе„овдеисада“икао„незналицамаисторије“.

Графиконбр. 3.Србија/Староснадобипозна
вањекултурнеисторијебалканскихнарода(%)

Питањеје,додуше,коликојетознањереално,алибисето
истотаквопитањемоглоујошоштријемоблику,поставити

14Интересантно једа јеуБугарскојчаквишеодполовинеанкетираних
изјавилоданијеупознатосакултурномисторијомбалканскихнарода,
докјетоуМакедонијиизјавилонештовишеодједнепетине.

15Увезистим,охрабрујеподатак(наравно,уколикосуиспитаницибили
сасвимискрениусвојимодговорима)дајеготоводветрећинеиспита
никауСрбијиделимичноилипотпуноупознатосакултурномистори
јомбалканскихнарода,пастогајошимадодатнупотребудаупознаи
светскокултурнонаслеђе.Онојесвакаконеопходнозаукључивањебал
канскихнародауевропскеипланетарнеинтеграције,укојимаисами
испитаницивидемогућностбржегразвојаСрбијеибалканскогрегиона
уцелини.
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иувезисапоменутимзнањемстаријихгенерација.Штави
ше,наосновусвихдругиходговораизупитника,оношто
семоженаслутитијезаправотодајезнањеонихстаријихо
Балканунесамонедовољно,већиоптерећеноразнимпред
расудама.Стога јемождаибољенематибилокаквопози
тивно„знање”,негоиматиискривљенупредставуонечему
илинекоме.Кадасерадиопредрасудамаилинеадекватном
знањуочитавимнародимаиликултурама,онесуупрошло
стивеомачестоимале запоследицуидраматичнефизич
кеобрачунемеђубалканцима.Затопредрасудеосуседним
етничкимзаједницама,државамаињиховимпревалентним
вредностима,забалканскенародеданаспредстављајутакву
врсту  интелектуалног и сваког другог „луксуза” које они
себивишеједноставнонебисмелидопустити.

Упркосдејствупретходнопоменутихфакторакојеврхунеу
овомилионом,блажемилиоштријемобликунационализма,
већинаиспитаникауСрбији(55%)изјављуједасународи
Балканасличнијимеђусобно,уодносунадругенародеЕвро
пе,17,9%сматрадатонијеслучај,док27,1%отоменије
ималостав.Мишљењаосличностису,међутим,прилично
подељенапонационалнојоснови.Например,само23%ис
питанихАлбанацасматрадасународинаБалкануслични,
34%отоменемастав,док42,9%наовопитањеодговараса
“не“!Насупротномполујебугарсканационалнамањинау
Србијикојасеу75,5%случајеваизјаснилазасличностмеђу
народимаБалкана,закојомследеСрби(67,3%)изначајно
мањеРоми(43,5%).16

Табелабр.5.Србија:Националности/НародиБалканасу
сличнијимеђусобноуодносунадругенародеЕвропе

За смиривање етничких напетости у региону, то свакако
није добар знак. За претпоставити је да Албанци као из
разнесличностибалканскихнародаупрвомредуузимају
самисебе,сматрајућисепонекимсвојимкарактеристика
маразличитимилиизузетним.ВећинаАлбанацајемусли
манске вероисповести (што их разликује од православно

16Сигнификантно је да и у Македонији свега једна трећина Албанаца
(32,1%)сматрадасличностпостоји,заразликуодСрбауистојдржави
којичаку81,4%случајеватврдедасубалканскинародислични,каои
77,5%већинскихМакедонацаи69,7%Рома.

Бугарин 75,5% 
Србин 67,3% 
Ром 43,5% 
Албанац 23,0% 
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хришћанскогокружењањимасуседнихнарода)каоштои
највећи део њих чврсто верује у своје старинско илирско
порекло.Идокосталенационалнемањинеубалканскимзе
мљамаизгледадапокушавајудананекиначинублажејош
увекјакенационалистичке„ветрове”којидувајуовимпро
сторима–имплицитномтврдњомда судуготрајномакул
турацијом балкански народи попримили нека заједничка
дистинктивнаобележја,већинаАлбанацаутаобележјаиз
гледаданеверује.Остаједасевидикакоћеуновонасталим
политичкимоколностима,Албанциуспетидапомиресоп
ственинационалниексклузивизамиромантизамсаинтегра
тивнимпроцесиманесамонаБалканувећиу европским
оквирима–којизахтевајузаједништво,партиципацију,уни
верзалнепринципеитолеранцију.

Сматраседајемеђубалканскимнародимаукорењеноими
шљењедапроцесуједињењасаЕвропомможеданаруши
идентитетиугрозиетничкобићеодређенедруштвенегру
пе.Некаодпитањаизупитникадиректносусеодносилана
проверутачностиовогаубеђења.Једноодњихјегласило:
„Далисматратеда јеВашакултураитрадицијаугрожена
продоромвредностикоједолазеизевропскихземаља?”Од
говориусветриземљесупоказалидаданасвећинаиспита
никасатериторијеБалкананемислитако.Такоје,напри
мер,уСрбијинаовопитање61,9%испитаникаодговорило
са„не”,а38,1%са„да”.17Другачијестојистварсаамерич
кимвредностимаусветриземље,посебноуМакедонији,
где је страх од американизације (57%), чак однеопревагу
надосећајемдајеаутентичнакултурадомаћиназаштићена
(42,7%).УБугарскојсе,пак,американизацијеплашенешто
вишеод„европеизације”,алијошувекурелативнониском
степену (35,2% се плаши, а 64% се не плаши америчких
вредности).

УСрбијисе,међутим,одиграваправадрамаокоовогпита
ња,собзиромдајеразликаизмеђуонихкојибидачувају
аутохтонукултуруодамериканизације(47,5%)ионихкоји
сеовепоследњенеплаше(52,5%)веомамалатј.износисве
га5процената.Ситуацијасечинијошозбиљнијом,кадасе
упоредеодговориуодносунанационалнуприпадностис
питаникауСрбији,изкојихпроизилазидавећинскиСрбиу
чак63%случајевасматрајудајењиховакултураугрожена
одамериканизације.

17У Бугарској је страх од угрожавања идентитета европеизацијом још
мањи, јер је свега 22,6%испитаника одговорило са „да ”, а 77,4%са
„не“,докјеуМакедонијиставпоовомпитањуготовоидентичаноном
уСрбији(59,2%испитаникасенеплашиевропскихвредности,а40,8%
сеосећаугроженим).
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НаконанализеподатакауСрбијикојисеодносенабојазан
од европеизације, а у вези са школском спремом, местом
становања,националномприпадношћу,староснимдобоми
материјалнимположајем,добилисморезултатекојисупри
казаниунареднимтабелама.

Табела бр. 6. Србија  Школска спрема / Да
ли сматрате да је Ваша култура и традиција
угрожена продором вредности које долазе из

европскихземаља?(%)

Табела бр. 7. Србија  Место становања / Да
ли сматрате да је Ваша култура и традиција
угрожена продором вредности које долазе из

европскихземаља?(%)

Табелабр.8.Србија–Староснадоб/Далисма
тратедајеВашакултураитрадицијаугрожена
продором вредности које долазе из европских

земаља?(%)

Табелабр.9.Србија–Материјалниположај/Далисматрате
дајеВашакултураитрадицијаугроженапродоромвредно
стикоједолазеизевропскихземаља?(%)

Школска спрема Да Не 
Без школе 42,3 57,7 
Незавршена основна школа 40,3 59,7 
Основна школа 40,2 59,8 
Трогодишња стручна школа 42,6 57,4 
Завршена средња школа 34,0 66,0 
Завршена виша школа, факултет или академија 36,8 63,2 

 

Место становања Да Не 
Село 33,6 66,4 
Приградско насеље 28,0 72,0 
Град 41,7 58,3 

 

Године старости Да Не 
19-29 35,5% 64,5% 
30-39 42,8% 57,2% 
40-49 28,5% 71,5% 
50-59 44,9% 55,1% 
преко 60 43,9% 56,1% 

 

Материјални положај Да Не 
веома добар 52,4% 47,6% 
релативно добар 33,0% 67,0% 
релативно лош 36,1% 63,9% 
веома лош 45,5% 54,5% 
неподношљив 64,0% 36,0% 
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Табела бр. 10. Србија  Националности / Да
ли сматрате да је Ваша култура и традиција
угрожена продором вредности које долазе из

европскихземаља?(%)

Заочекиватијебилодаинтелектуалцибудуотворенијипре
ма културним вредностима које пристижу из Европе. Ре
зултатидобијениодонихсазавршеномосновномшколом,
међутим,оповргавајумишљењеоњиховојрезервисаности
упогледупрожимањанационалнеиевропскекултуре,ито
упозитивномсмислу.Надругојстрани,акосусеодговори
градскихиспитаникаимоглиприближнопредвидети,мање
је било очекивано у тојмери „еврофилско”мишљење ис
питаника са села поводом овог питања. Одбојност према
европским вредностима не показују ни људи из приград
ских насеља, иако њихови насељеници умеју понекад да
будуиискључивикодовакоосетљивихпитања.Културна
хомогенизација је, очито,извршилаизвеснасоцијалнапо
мерања и релативно изнивелисала некадашње израженије
разликеуставовимапосматранихкатегоријаљуди.

НајмањестрахауодносунавредностиЕвропе,премаоче
кивањима, налази се међу образованијим, припадницима
средњеимлађегенерације.Тосугрупекојеииначепоказу
јутенденцијукаусвајањуширихгеополитичкихидентите
та(идентификујусеучесталијесаЕвропомичовечанством
одосталихкатегоријастановништва).Међутим,чакимање
образованиистаријиувећинисматрајудаимодевропских
вредности не прети опасност. Својеврсни изолационизам,
тј. схватањеда је српскакултураугроженаодЕвропе, ве
ћинскизаступајусамоонииспитаницикојисусвојматери
јалниположајокарактерисаликао„неподношљив”.Људима
којисенађуубезизгледнојегзистенцијалнојситуацији,очи
то,малотогаизгледапримамљиво,панипричеопроспери
тетнојЕвропикоје(каоприче)немогуданапунестомаки
обезбедеколикотоликопристојнубудућност.Постраниод
овечињенице,одкојеникаконебисмосмелиодмахивати
главом,овакавњиховстав,посвојприлици,одражаваитра
диционализам, слабуобавештеносткаоипријемчивост за
рецидивеофицијелнепопулистичкеидеологијенекадашњег
социјалистичкогрежима.

Националности Да Не 
Србин 47,3% 52,7% 
Албанац 38,4% 61,6% 
Ром 28,4% 71,6% 
Бугарин 23,2% 76,8% 
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Што се тиче припадника различитих националности у
Србији,најмањистраходевропеизацијепоказујуБугарии
Роми(23,2односно28,4%),затимследеАлбанциасасвим
на зачељуналазе се већинскиСрби, као сасвимподељена
нацијапоовомпитању.Држимодасуоваквиставовиикод
АлбанацаикодСрбаиндукованипрвенственополитичком
исоцијалномситуацијомукојојсусеоведвенацијенашле.
Јошувекживиполитичкидогађаји, попут санкцијаУНа,
НАТО бомбардовања из 1999. год. и каснији развој дога
ђаја наКосову иМетохији, утицали су на даљи опстанак
извесногкултурногизолационизмакодСрбаињемуодго
варајућег (алиисудећипремарезултатима,удобројмери
фиктивног)националног„отварања”АлбанацапремаЕвро
пииакосуиједнаидруганација јошувекузнатнојме
риоптерећенитрадиционалистичкимвредностимаи јаком
националномвезаношћу.Раширеностизолационизмамеђу
српским живљем у целини, међутим, ни у време најгоре
ескалацијемеђунационалнихсукобау„ДругојЈугославији”
нијепрелазила једнутрећину,доксуспорадичнидогађаји
(попутпотписивањаДејтонскогспоразума)увеомакратком
рокудоводилидоснижавањаснагеираширеностисрпског
национализма.КакозабележенависокарезистентностСрба
уодносунаевропскевредностинијепраћенаиповећањем
обиманационалнеискључивостиуукупнојпопулацији,мо
жесепретпоставитидајеонапререзултатактуелнихполи
тичкихоколностиноштојенекакватрајнијасрпскадиспо
зицијаилиодлика„непроменљивогсрпскогменталитета”.
Дајепак,Албанскоодушевљењеевропскимвредностимау
највећојмерификтивно,показујуинекидругиодговорикоје
смодобилиодприпадника.Например,завећинуиспитаних
АлбанацаоноштопресвегаодвајаБалканодЕвропејесте
–православље,балканскинародимеђусобнонисуслични,
каоштоитрипутачешћеодСрба(некритички)изјављују
дајеБалкан„прваиправаЕвропа”.Укупанпроценатисказа
АлбанацасајугаСрбијекојиБалканвећситуирајууЕвропу
илигасматрају„правомЕвропом”износи64,8,заразлику
одСрбакодкојихонизноси56,9.Наосновуовихподатака
требалобиочекиватидаАлбанцибудунешторезервисанији
одСрбауодносунаевропеизацију,алионитонису(разуме
се,усвојиманкетнимисказима).

ЈошмањесуАлбанциуплашениодамеричкихвредности,
јерсамо18,4%њихсматрадајењиховакултураугрожена
американизацијом,док81%тврдисупротно.Заједнумање
вишетрадиционалистичкиодређенунацију,таквиставови
већине испитаних Албанаца према, у основи индивидуа
листичкиоријентисанимамеричкимвредностима,сенеби
моглиобјаснитибезпосредујућих(ситуационих)факторау
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њиховомобликовању.Једантакавфакторје,упрвомреду,
спољна политикаСАДнаБалкану с краја 20. века, а која
јеувеликојмерифаворизовалажељуАлбанаца запроме
номњиховогдржавноправногстатусауонимбалканским
земљамаукојиманечинеетничкувећину.Да је албанска
пријемчивостзаамеричкевредностинештобитноконтра
дикторно,посредносведочеиподационесразмерномни
жем степену прихватања тих истих вредности од стране
осталих националних заједница на Балкану. Осим Рома,
који суунешто већемпроценту (66,7%), алиипак знатно
мањенегоАлбанци,изразилисклоносткаамеричкимвред
ностима,припаднициосталадванационауСрбији(Бугари
иСрби),већинскисматрајудајењиховааутохтонакултура
заправоугроженаамериканизацијом.Испитанициизредо
вабугарскенационалнемањинеуСрбијидржеунатполо
вичних55,9%случајевадаамеричкевредностиугрожавају
њихову културу,што тврди и 63,9% већинскихСрба.Мо
гућеје,дакако,даАлбанцисматрајуидајењиховакулту
раутојмерипостојанаикохерентнадајојникаквиупливи
са стране, укључујући и оне од стране америчке културе,
немогуугрозити њену„културнуокосницу” какобито
рекликултуролози.Мисмо,ипак,склонијитомедапојача
нупријемчивостзаамеричкекултурневредностиодстране
албанскезаједницеприпишемоактуелнимполитичкимде
шавањиманатлуБалканаизкојихјеонанајвишепрофити
рала,анакојасупонајвишеутицалемоћнесилесаЗапада,
пресвихАмерикаатеконда,иуједнознатномањесилеиз
Европе.Заиста,неманитиједногстриктнокултуролошког
разлогадаАлбанцисматрајуу38,4%случајевадасуугро
жениевропскимвредностима,адатоисто,увезисааме
ричкимвредностима,тврдивишеоддупломањељуди,тј.
само16,4%.

Запретпоставитиједасеразликауприхватањуевропскеи
америчкекултуренаБалканубазираинанекимњиховим
квалитативнимсвојствима,јерБугариуСрбији(премако
јима јеамеричкаспољнаполитикапротеклихгодинабила
сасвиминдиферентна)несматрајуувећинидасуугрожени
европском,већамеричкомкултуром,аикодСрбасестепе
ниугроженостиодстранеевропскихуодносунаамеричке
вредностизнатноразликују.Тодаамеричкевредностиугро
жавајусрпскукултурутврди(већинских)63,9%испитаних
Срба,докјеуслучајуевропскихвредноститајпостотакзна
чајнонижииизноси(мањинских)47%.18

18УБугарској,степенугроженостиодамериканизацијекодсвихнацијасе
крећеод34,1%до39,8%,осимкодТуракакодкојихјезаједнутрећину
нижи(24,8%).
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Графикон бр. 4. Србија/Националност – Моја
култура и традиција су угрожени американи

зацијом

Упоредимолипретходнеподаткесаонимкојисеодносена
осећањеугроженостиодевропскихвредности,утисаккоји
сенамећесапросторасветрииспитиванеземљеједасу,по
страниодактуелнихполитичкихсимпатијаиантипатија,а
увезисаквалитативнимкарактеристикамаевропскеиаме
ричкекултуре,балканскинародизнатносуздржанијипре
маамеричкимвредностимауодносунаевропске.УСрбији
севећинаСрба(63,9%)осећаугроженоодамериканизације,
каоштосе52,7%истихнеосећаугроженимодевропеиза
ције.УМакедонијијестраходамериканизацијеоднеопре
вагу(57%)надосећајемдајеаутентичнакултурадомаћина
заштићена (42,7%), док је став по питању уплива европ
ских вредности готово идентичан оном у Србији (већина
од59,2%испитаникасенеплашиевропскихвредности,а
мањинаод40,8%сеосећаугроженим).Уовојземљисуод
американизације уплашени и Роми (76,6%) и Срби (62%)
ивећинскиМакедонци (66,7%),даклесвиосим Албана
цакоји(збогвећпоменутих,ситуационихразлога)у77,3%
случајеваизјављујуданисуугрожениамериканизацијом.

Насамомкрају,једноодпитањакојесетицалонационалног
иетничкогидентитета,суочилоједиректноовепретходне
сапроцесомуједињењаЕвропе.Одговарајућинапитањеда
липоменутипроцесможеданарушинационалнииетнички
идентитетнарода,највећидеоиспитаникасесложиосанеу
тралномтврдњом„даукључењеуЕвропунезначиигубитак
националногиетничкогидентитета”(31,%).Изаовогодго
ворапоучесталостиследеодговори„немамстав”ионајпо
коме„укључењеуЕвропунезначипотпунигубитаквећиз
весноприлагођавањенационалногиетничкогидентитета”
(израженисапо22%случајева).Претходниодговорисведо
чеонемалојзбуњеностисрбијанскихиспитаникапоовом
осетљивомпитању,јерштабито„прилагођавање“моглода
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обухвати,малокојеувремеспровођењаистраживањамо
гаодазна,панинашииспитаницикојисусеунаставку
опредељивалиизаодговорепокојимајезаправо„одрицање
однационалногиетничкогидентитетанужнаценазаулазак
уЕвропу”(у11%случајева)илипроглашавали„националне
иетничкеидентитетестваримакојиприпадајупрошлости”
(у7%случајева).Најзад,7%испитаникасеопределилоиза
контроверзанодговорпокоме„укључењеуЕвропуафирми
шенационалнииетничкиидентитет”.

Графикон бр. 5. Србија:Процес уједињења са
Европомможеданарушинационалнииетнич
киидентитет.Сакојомсеоднаведенихтврдњи

слажете:

Укратко,немапитањакојејевишеподвојиломишљењана
шихиспитаника,штосвакаконеможедабудедобарзнак.
Једантаковажандруштвенипроцескаоштојеприкључење
ЕУ,морабитипраћендовољнимстепеномсагласностиоко
некихнајважнијихвредности,каоиоко„цене”којаморада
сеплатидабионезаживеле.ТесагласностиуСрбијинакон
2000тенијебилонавидику,анемаје,посвојприлици,ни
данас.Наравно,тонезначидајеонанедохватна,већћесе
доњедолазитинештопоступнијеиспоријеноштобиони
којијеприжељкују(какопроизилази,јошувеквишедекла
ративноанестварно)желели.
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TRACINGASURVEY:SOMEDOUBTSABOUT
VALUESINSERBIANCULTURALPOLICY

Abstract

After clarification of some basic notions, the text moves towards
analysisoftheresultsofoneoftheveryfewempiricalstudiesdedicated
to explicit attitudes of Serbian citizens about cultural policy.This is
asurveyconductedbytheInstituteofSociologyoftheUniversityof
Niš in the period from 20022005, by collecting empirical material
in five districts of southeastern Serbia (Nišavski, Toplički, Pirotski,
JablaničkiandPčinjski).Theresultsareindicativefortheperiodafter
thedemocraticchangesinSerbia,andallowacomparisonwithother
findings and future research. After the implosion of socialism and
dramatic events at the end of the last century in formerYugoslavia,
which were primarily caused by the fear of destruction of national
cultureandnationalidentity,itappearsthattheculturalpolicylargely
depends on the overall social processes, economic power of society,
position of citizens in the political system, historical heritage and
prevalent cultural values. New developments have drawn attention
to some importantculturalquestions, likehow toprofile thecultural
policy of Serbia,what it should be oriented at,what is the stand of
the national culture (of Serbs) in comparison to cosmopolitanism,
whether citizens are scared ofEuropean orAmerican values (and to
whatextent),whethertheanswerstothesuchquestionsmakeSerbia
specificintheBalkans,andtowhatextentisSerbiainternallydivided
ontheseissues–giventhestandardsociodemographiccharacteristics
ofitspopulation?Thetextislookingfortheanswerstotheseandother
dilemmas in the responsesofSerbian citizens in the aforementioned

survey.

Keywords:culturalpolicy,thepreferencesofcitizens,vulnerabilityof
culture,cosmopolitanculture,nationalculture,knowledgeofculture


