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Сажетак: У ра ду се ана ли тич ки и кри тич ки раз ма тра ју ути
ца ји раз ли чи тих мо де ла кул тур них по ли ти ка на раз вој из да
ва штва и књи жев ног ства ра ла штва у на ци о нал ној кул ту ри. 
Циљ ис тра жи ва ња је да се иден ти фи ку ју основ ни мо де ли и ис
хо ди по ли ти за ци је про дук ци је де ла естет ске вред но сти (ле
па књи жев ност). Ре фе рент ни оквир ис тра жи ва ња чи ни пре
глед књи жев не про дук ци је на смо три Бе о град ски са јам књи га, 
у пе ри о ду од осни ва ња манифестације 1956. до 2015. го ди не. 
На уч ном ме то до ло ги јом су ар гу мен то ва не и до ка за не ис тра
жи вач ке хи по те зе: 1. У но ви јој срп ској кул ту ри мо гу ће је иден
ти фи ко ва ти три мо де ла кул тур не по ли ти ке ко ји су на раз
вој из да вач ке де лат но сти ути ца ли сво јим спе ци фич ним обе
леж ји ма у раз ли чи тим дру штве ноисто риј ским пе ри о ди ма.  
2. Мо дел кул тур не по ли ти ке у епо хи са мо у прав ног со ци ја ли зма ни
је спу та вао раз вој из да вач ке де лат но сти; на про тив, ди на ми ка 
књи жев не умет но сти у овом пе ри о ду би ла је обр ну то про пор ци о
нал на по ли тич ком огра ни ча ва њу сло бо да и пра ва. 3. За мах де мо
крат скотр жи шног мо де ла из да вач ке по ли ти ке не га ран ту је ква
ли тет и естет ске вред но сти књи жев ног ства ра ла штва.

Кључнеречи: из да вач ка де лат ност, кул тур на по ли ти ка, књи жев
на умет ност, по ли ти за ци ја есте ти ке, Ме ђу на род ни београдски 
са јам књи га
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Увод

Књи жев на умет нич ка де ла об у хва та ју ве ли ки део из да вач ке 
де лат но сти, спе ци фи чан по то ме што се вред ну је естет ским 
кри те ри ју ми ма.1 Пре ма кла си фи ка ци ји Уне ска из 1964. 
годи не, књи га је стан дар ди зо ва на као не пе ри о дич на штам-
па на пу бли ка ци ја ко ја са др жи нај ма ње 49 по ве за них ли сто-
ва (не ра чу на ју ћи ко ри це), и по са др жа ју мо же би ти: умет-
нич ка, на уч на, школ ска (уџ бе ник, при руч ник, прак ти кум), 
тех нич ка, по пу лар на, књи га за де цу. При ро да овог про из во-
да из да вач ке де лат но сти је дво ди мен зи о нал на и де ли кат на, 
јер њу чи ни ди вер зи тет кул тур ног и тр жи шног фе но ме на: 
по ред то га што има сво ју роб ну вред ност и тр жи шну це-
ну, уко ли ко је реч о књи жев ном умет нич ком де лу – ње на 
при ро да је до ми нант но од ре ђе на оном ди мен зи јом ко ја је 
спе ци фич но кул тур на, ду хов на, кре а тив на и, пре ма мно гим 
ау то ри ма, не сво ди ва на еко ном ске кри те ри ју ме вред но ва ња. 

Под пр вом функ ци јом из да вач ког пред у зе ћа – ре а ли за ци ја, 
под ра зу ме ва се низ опе ра ци ја ко је се пред у зи ма ју у ве зи са 
при пре мом, штам па њем и пу бли ко ва њем књи ге као основ-
ног про из во да и дру гих не пе ри о дич них штам па них пу бли-
ка ци ја (бро шу ре, пла ка ти, обра сци, ка та ло зи, лет ци...).2 
Дру га функ ци ја – пре зен то ва ње књи жев ног де ла об у хва та 
про мо тив не ма ни фе ста ци је ко је се пред у зи ма ју у са рад њи 
са удру же њи ма из да ва ча, књи жев них ства ра ла ца, књи жа ра, 
би бли о те ка ра и дру гих за ин те ре со ва них су бје ка та, и спро-
во де у ци љу по сре до ва ња из ме ђу књи жев ног де ла и пу бли-
ке, од но сно из ме ђу умет нич ког про из во да осо бе не естет ске 
струк ту ре и ши рег дру штве ног окру же ња ко је функ ци о ни-
ше кроз уста но ве сво је по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не ор-
га ни за ци је. Ове мар ке тин шке де лат но сти су усред сре ђе не 
на по пу ла ри за ци ју и дру штве ну ва ло ри за ци ју књи ге и спро-
во де се кроз ор га ни за ци о но и са др жај но раз ли чи те ма ни фе-
ста ци је, ка кве су сај мо ви књи га, књи жев не смо тре, су сре ти 
пи са ца, књи жев ни фо ру ми, про мо ци је, на гра де и при зна ња, 
и дру го.

У срп ској кул ту ри књи жев но умет нич ко ства ра ла штво и 
ма ни фе ста ци је ка рак те ри ше бо га та тра ди ци ја, про дук ци ја 

1 Из да вач ку де лат ност мо гу ће је од ре ди ти као ор га ни зо ва ну ства ра лач ку 
прак су чи ји кор пус об у хва та ре а ли за ци ју, пре зен то ва ње и дру штве но-
еко ном ску ва ло ри за ци ју књи га, но ви на, ча со пи са и дру гих пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја, бро шу ра, му зич ких књи га.

2 У ра ду се из у зи ма онај део из да вач ке де лат но сти ко ји се ба ви про из-
вод њом пе ри о дич них пу бли ка ци ја – но вин ска пре ду зе ћа. Фе де ра ци ја 
европ ских из да ва ча ста тус из да ва ча при зна је сва ком пред у зе ћу ко је об-
ја ви ми ни мал но пет књи га го ди шње; Ми ле тић, М. (2009) Осно ве ме наџ
мен та ме ди ја, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр. 121.
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и ве ли ки број из да ва ча. Раз вој књи жев ног ства ра ла штва у 
епо ха ма раз ли чи тих кул тур них по ли ти ка по сма тра мо кроз 
при зму Ме ђу на род ног бе о град ског сај ма књи га. Ова при-
ред ба је по у здан по ка за тељ раз во ја и про ме не кул тур них по-
ли ти ка у но ви јој до ма ћој исто ри ји. Упра во у окви ру ове ма-
ни фе ста ци је кре и ран је и тра си ран пра вац раз во ја из да вач ке 
де лат но сти у окви ру на ци о нал не кул ту ре од дру ге по ло ви не 
20. ве ка. По ред то га што ути че на кре и ра ње кул тур не по ли-
ти ке у др жа ви, Са јам књи га пред ста вља и је дан ин стру мент 
за ње но оства ри ва ње.3 Ова при ред ба да је ре ле вант ну гра-
ђу за на уч ну ана ли зу ути ца ја од ре ђе них по ли ти ка на раз вој 
књи жев ног ства ра ла штва у Ср би ји. 

Те о риј ски оквир ис тра жи ва ња

Ка кав је од нос по ли ти ке и есте ти ке? Ово пи та ње је раз ло же-
но и фо кус ис тра жи ва ња ста вљен је на ме ђу од но се из ме ђу 
ужих пој мо ва: кул тур не по ли ти ке и књи жев не умет но сти. 

Ве лек и Во рен у зна чај ном де лу „Те о ри ја књи жев но сти” 
са гла сни су да по ли тич ке при ли ке јед ног дру штва мо гу, у 
кра ћем или ду жем раз до бљу, да ути чу на „ди ја грам успе ха 
јед не књи ге”.4 Ме ђу тим, те при ли ке не опре де љу ју естет ску 
вред ност „је зич ког умет нич ког де ла” (В. Кај зер). Као кључ-
но за раз у ме ва ње ове ди ску си је на ме ће се пи та ње: шта је 
естет ско у јед ном књи жев ном де лу, од но сно ко ји кри те ри-
ју ми опре де љу ју ту вред ност и да ли се она мо же сма тра ти 
ау то ном ном у од но су на ши ри кон текст не е стет ских чи ни-
ла ца? Књи жев на те о ри ја ова пи та ња раз ра ђу је бо гат ством 
ту ма че ња јер раз ли чи те шко ле да ју пред но сти раз ли чи тим 
ин те р пре та ци ја ма. 

Вред но ва ње јед ног књи жев ног оства ре ња (и сва ког умет-
нич ког) мо же се вр ши ти естет ским и не е стет ским кри те ри-
ју ми ма. Вред но ва ње се вр ши упо ре ђи ва њем са од ре ђе ним 
нор ма ма и ме ри ли ма. Зна чај но је пи та ње из бо ра од но сно 
вр сте нор ми ко је се овом при ли ком при ме њу ју. Т. С. Ели от 
пред ла же дво стру ки при ступ – да се о „књи жев но сно сти” 
књи жев но сти су ди по мо ћу естет ских, а о ве ли чи ни књи-
жев но сти на осно ву ва не стет ских ме ри ла.5 Дру гим ре чи-
ма, по треб но је тра га ти за еле мен ти ма естет ске струк ту ре 
књи жев ног де ла ко ји чи не ау то ном ну област умет но сти и 

3 Ми лу ти но вић, И. (2015) Ше зде сет го ди на Сај ма књи га у штам па ним 
ме ди ји ма, Бе о град: Бе о град ски са јам, стр. 4.  

4 Ве лек, Р. и Во рен, О. (1965) Те о ри ја књи жев но сти, Бе о град: Но лит,  
стр. 120.  

5 Eli ot, T. S. (1936) Es says An ci ent and Mo dern, New York: Har co urt, Bra ce 
and Co., стр. 93.
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спољ ним еле мен ти ма ко ји ма јед но де ло оства ру је дру ге – 
не е стет ске функ ци је у дру штву6.

Ка да се у мо дер ним те о ри ја ма ка же да је књи жев ност „чи-
ста”,7 он да се ми сли да је осло бо ђе на од при мар не прак тич не 
дру штве не уло ге или на уч не свр хе, те се њен сми сао на ла зи 
у је дин стве ној функ ци ји да по бу ђу је не у ти ли тар ни естет ски 
до жи вљај. Ова кво схва та ње зах те ва вред но ва ње књи жев ног 
де ла пре ма естет ским кри те ри ју ми ма сло же но сти и ко хе-
рент но сти умет нич ке струк ту ре. У фи ло зоф ској тра ди ци ји 
од Кан та афир ми са но је на че ло да све ле пе умет но сти има ју 
је дин стве но обе леж је и вред ност (а то је „свр хо ви тост без 
свр хе”), да кле не у ти ли тар ни естет ски до жи вљај.8 У мо дер-
ним те о ри ја ма фор ма ли ста, струк ту ра ли ста и пост мо дер ни-
ста пре о вла да ва ста но ви ште да су за ко ни то сти књи жев ног 
тек ста ау то ном не у од но су на ау то ра, дру штве но-по ли тич ке 
окол но сти и би ло ка кву прак тич ну свр ху. Гра ђа књи жев ног 
де ла из вор но при па да спо ља шњој ма те ри ји (је зик, ми сли, 
осе ћа ња и ста во ви ау то ра, дру штве на и по ли тич ка ствар-
ност...). Она до би ја естет ску ор га ни за ци ју у окви ру струк-
ту ре књи жев ног де ла ко ју об ли ку ју умет нич ки по ступ ци ко-
ји ма се гра див ни еле мен ти по ста вља ју у по ли фо ниј ске од-
но се.9 Естет ска вред ност књи жев них де ла про це њу је се на 
осно ву успе шно сти умет нич ких по сту па ка ко ји тво ре та кву 
струк ту ру. Да кле, дру штве но-по ли тич ке вред но сти пред ста-
вља ју гра див но тки во за об ли ко ва ње књи жев ног де ла, али 
не мо гу се узи ма ти као ре ле вант ни кри те ри ју ми у по ступ ку 
ње го вог естет ског вред но ва ња.

Ка кво је он да ствар но ме сто по ли ти ке у књи жев ном ства ра-
ла шту? Уже пи та ње им пли ка ци ја по ли ти ке на књи жев ност 
про из ила зи из ши рег окви ра од но са из ме ђу књи жев но сти 
и дру штва. У тзв. спо ља шњем при сту пу књи жев ном де лу 
ана ли зи ра се по ве за ност из ме ђу јед не књи жев но сти и ње ног 
дру штве ног, по ли тич ког и еко ном ског окви ра.10 Но, ти ме се 
ба ви со ци о ло ги ја умет но сти, не и есте ти ка; ова про це на 
ни је нор ма тив ног ка рак те ра за пи та ња естет ске вред но сти 
књи жев ног де ла.  

Са ста но ви шта со ци о ло ги је умет но сти, књи жев ност је дру-
штве на уста но ва од но сно де лат ност. Нај пре, њен ме ди јум –  
је зик је дру штве на тво ре ви на. Ре фе рент но за књи жев ност је 

6 Оне мо гу би ти ра зно ли ке: по ли тич ке, еко ном ске, пе да го шке, обра зов-
не..., у за ви сно сти од вр сте ли те ра ту ре.

7 Ве лек, Р. и Во рен, О. на в. де ло, стр. 273.
8 Исто, стр. 276-277. 
9 Исто, стр. 277.
10 Ве лек, Р. и Во рен, О. нав. де ло, стр. 113.
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сам жи вот – ко ји је у ве ли кој ме ри дру штве на ствар ност, а 
у при ми тив ним дру штви ма по е зи ју је не мо гу ће одво ји ти од 
дру штве них свет ко ви на, об ре да, ма ги је, ра да и игре.11 Осим 
то га, пи сац као при пад ник не ког дру штва по се ду је од ре ђе ни 
по ло жај, ко ји де тер ми ни шу: ње го во обра зо ва ње, по ре кло, 
вред ност ње го вог де ла, еко ном ски по ло жај, при вр же ност 
од ре ђе ној иде о ло ги ји ко ју пи сац мо же да ис по ља ва у сво јим 
ванк њи жев ним де лат но сти ма. С дру ге стра не, ту је и пи та-
ње дру штве них им пли ка ци ја књи жев них де ла, ко је у овом 
ра ду оста вља мо по стра ни. Нај зад, де ло се обра ћа пу бли ци 
ко ја пред ста вља дру штве ну струк ту ру и, пре ма ре цеп ци о ни-
стич ким те о ри ја ма, об ли ку је кроз од нос са чи та о ци ма.

Дру штве не уста но ве и по ли тич ки ин те ре си мо гу да под сти-
чу и оме та ју рад књи жев ни ка. Из да вач ка ин ду стри ја по слу је 
у скла ду са од ре ђе ним еко ном ским ин те ре си ма. Ме ђу тим, 
исто ри ја кул ту ре по ка зу је да дру штве но-по ли тич ке ин сти-
ту ци је рас по ла жу знат ном ко ли чи ном мо ћи да ин тер ве ни-
шу у сфе ри књи жев ног ства ра ла штва, не са мо ре гу ли шу ћи 
тр жи ште и дру ге еко ном ске осно ве. У књи жев но те о риј ској 
тра ди ци ји, ко ја се осла ња на Пла то но ве иде је, књи жев ност 
се ин стру мен та ли зу је од стра не по ли тич ке вла сти. У то-
та ли тар ним дру штви ма 20. ве ка ова прак са је до ве де на до 
вр хун ца, те же ћи да се иде о ло шки кон тро ли шу умет нич ки 
са др жај и об лик и про пи су ју на че ла естет ског вред но ва ња. 

По ли тич ки кон текст дру штва од ре ђу је не ке усло ве књи-
жев ног ства ра ла штва. У овом ра ду под ра зу ме ва мо уже зна-
че ње пој ма по ли ти ка – као кон крет на циљ но ори јен ти са на 
ак тив ност прак тич ног од лу чи ва ња у од ре ђе ној обла сти јав-
ног жи во та.12 У ли те ра ту ри јав на или прак тич на по ли ти ка 
озна ча ва „све што вла да од лу чи да чи ни или да не чи ни” 
у од ре ђе ној обла сти јав ног жи во та.13 Та ко зва не јав не по ли-
ти ке се до но се у име јав но сти; ини ци ра их од ре ђе но упра-
вљач ко те ло и спро во де их јав на или при ват на те ла; то су 
ау то ри та тив не, упра вљач ке и оба ве зу ју ће ак ци је про и за шле 

11 Авра мо вић, З. (2008) Со ци о ло ги ја и књи жев ност, Бе о град: Ра шка  
шко ла, стр. 49.

12 У ши рем сми слу, под пој мом по ли ти ка под ра зу ме ва се по ли тич ки си-
стем не ке за јед ни це, од но сно њен си стем ин сти ту ци ја и нор ми. Тер мин 
им пли ци ра и про цес ар ти ку ла ци је од ре ђе них јав них ин те ре са у јед ном 
дру штву и на чин ми шље ња о њи ма, у че му пар ти ци пи ра ју вр ши о ци вла-
сти и сви по је дин ци и гру пе ко ји раз ма тра ју пи та ња за јед ни це од оп штег 
ин те ре са.

13 Bir kland, Th. A. (2015) An In tro duc tion to the Po licy Pro cess: The o ri es, 
Con cepts, and Mo dels of Pu blic Po licy Ma king, 3rd Edi tion. NY: Ro u tled ge 
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из детектованих дру штве них по тре ба и про бле ма, чи ји пла-
но ви са др же ар гу мен те.14 

Кул тур на по ли ти ка пред ста вља део јав них по ли ти ка усред-
сре ђен на пи та ња јав ног ин те ре са и уло гу др жа ве у кул ту ри. 
Екс пли цит на кул тур на по ли ти ка об у хва та план про грам ског 
и си сте мат ског од лу чи ва ња о пи та њи ма кул тур ног раз вит ка 
јед ног дру штва и ин тер вен ци је др жа ве од но сно ње них ор-
га на ко ји ма се ре гу ли ше јав ни ин те рес у обла сти кул ту ре.15 
Са вре ме не кул тур не по ли ти ке у дру штви ма европ ске де мо-
крат ске тра ди ци је под ра зу ме ва ју ди ја лог ме ђу раз ли чи тим 
сек то ри ма ко ји су од го вор ни за раз вој кул ту ре – ин сти ту ци-
је др жа ве, про фе си о нал на удру же ња, кор по ра ци је, ци вил но 
дру штво и нај ши ра јав ност.

По ли ти за ци ја би, у том сми слу, има ла дво ја ко зна че ње:  
1) про цес про жи ма ња обла сти књи жев ног ства ра ла штва 
иде о ло ги јом, вред но сти ма и ци ље ви ма од ре ђе не по ли ти ке 
и 2) ин стру мен та ли за ци ју књи жев ног ства ра ла штва у ци љу 
оства ре ња ар ти ку ла ци са ног по ли тич ког ин те ре са. Пи та ње 
ка ко на књи жев ну про дук ци ју и књи жев но ства ра ла штво 
ути чу дру штве но-по ли тич ке про ме не раз мо тре но је кроз 
три иден ти фи ко ва на пе ри о да у срп ској кул ту ри у раз до бљу 
од 1956. до 2015. го ди не. 

По ли тич ки кон текст књи жев не про дук ци је у  
пе ри о ду 1956–1990.

Пр ви ју го сло вен ски са јам књи га, ко ји је одр жан у За гре бу 
1956. го ди не, по ка зао је глав не ка рак те ри сти ке из да вач ке 
де лат но сти у Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та. При о-
ри тет су има ли на сло ви тзв. дру штве но-по ли тич ке и ли те ра-
ту ре за де цу, за тим бе ле три сти ке и књи га при ме ње не на у ке. 
Те мељ не смер ни це из да вач ке по ли ти ке у овом пе ри о ду по-
ста вље не су у осни ва њу ове ма ни фе ста ци је, са ци љем: да се 
јав ност за ин те ре су је за јед ну вр сту ро бе – „ко ја вр ши ве о ма 
зна чај ну функ ци ју у кул тур ном обра зо ва њу”16; да се ус по-
ста ви и раз ви ја са рад ња са из да ва чи ма ши ром све та, на ро-
чи то у пре во ђе њу де ла свет ске књи жев но сти, у че му ни је 

14 Тер мин јав не по ли ти ке по ти че из ен гле ског је зи ка (pu blic po li ci es) и 
озна ча ва про грам ско од лу чи ва ње и спро во ђе ње од го ва ра ју ћих ме то да и 
ин стру мен ата у ре ша ва њу про бле ма у од ре ђе ној дру штве ној обла сти: 
при вред не, здрав стве не, обра зов не, кул тур не по ли ти ке.

15 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2007) Кул ту ра – ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг (5. из ме ње но и до пу ње но из да ње). Бе о град: 
Клио, стр. 31. 

16 Из ја ва пот пред сед ни ка Са ве зног из вр шног ве ћа ФНРЈ Ро до љу ба 
Чолако ви ћа, Бор ба, 4. но вем бар 1956, стр. 6.
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би ло „ско ро ни ка квих ме ђу на род них ве за”17, и да се сва ком 
по је дин цу пру жи јед на ка при ли ка да оства ри и уса вр ша ва 
сво је обра зо ва ње („књи га за сва чи ји џеп”), и та ко до ступ-
но шћу јев ти не књи ге ома со ви пи сме ност на ро да. Кул тур на 
ак ци ја убр зо је да ла од лич не ре зул та те. Већ сле де ће го ди не 
је за бе ле же но: „да нас ско ро да не ма по зна ти јег свет ског пи-
сца ко ји у на шој зе мљи ни је пре ве ден или се сад не пре во-
ди”18, а до 1964. го ди не, у 30 зе ма ља и на 39 је зи ка би ло је 
об јављено 625 де ла ју го сло вен ских ау то ра.19

У од но су на тр жи шни, на гла ша ван је пр вен стве но кул тур ни 
и про свет ни ка рак тер књи ге. По ку ша ји скре та ња са кур са 
зва нич не кул тур не по ли ти ке: „књи га има пр вен стве но вас-
пит ну функ ци ју”, кри ти ко ва ни су од стра не ви со ких пар тиј-
ских и др жав них функ ци о не ра: „Има из да вач ких ку ћа ко је 
под из го во ром рен та бил но сти из да ју та кве ства ри ко је не-
ма ју ве зе са кул ту ром и до брим уку сом”20. У ве зи с од сту-
па њем од по ли ти ке ква ли те та по тен ци ра на је од го вор ност 
из да ва ча. 

У пе ри о ду дру ге по ло ви не пе де се тих го ди на про шлог ве-
ка у Ју го сла ви ји опа жа се раст у књи жев ној про дук ци ји. 
Из воз ју го сло вен ских књи га и штам пе, чи ја је вред ност 
1955. го ди не из но си ла 21.600 до ла ра, до 1959. по рас тао је 
на 220.000 до ла ра (у 1960. го ди ни са мо у са јам ским да ни ма 
пре ма шен је овај из нос). Увоз књи га у по сма тра ном пе ри о ду 
се удво стру чио: од вред но сти 660.000 до 1.340.000 до ла ра.21    

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка до бар пла сман су бе ле-
жи ле на уч не књи ге, при руч ни ци и књи жев ност за де цу, а 
де ла по све ће на умет но сти и пу бли ци сти ци су за о ста ја ла. У 
об ја вљи ва њу ју го сло вен ских кла си ка, ле пе књи жев но сти и 
дру гих умет но сти пред ња чи ле су ко о пе ра ци је са ино стра-
ним из да ва чи ма. Упр кос по зи тив ним по ка за те љи ма раз во-
ја из да вач ке де лат но сти у Ју го сла ви ји из го ди не у го ди ну, 
Са јам књи га 1964. сиг на ли зи рао је за че так не по вољ не ко-
мер ци јал не пер спек ти ве. Упо ре до са по зи тив ним тен ден ци-
ја ма, по че ле да се кри ста ли шу и те шко ће ко је оп те ре ћу ју 
из да вач ку де лат ност. План ска при вре да от кри ла је дру гу 
стра ну из да вач ке екс пан зи је – не рав но мер но рас по ре ђену 

17 Трај ко вић, П. (21. ок то бар 1956) По ли ти ка, стр. 10.
18 Из ја ва Све те Ђу ри ћа, ди рек то ра „Но ли та” и пот пред сед ни ка Удру же-

ња из да вач ких пред у зе ћа и ор га ни за ци ја Ју го сла ви је, (2. но вем бар 1957) 
По ли ти ка, стр. 8.

19 Ми лу ти но вић, И. (2015) Ше зде сет го ди на Сај ма књи га у штам па ним 
ме ди ји ма, Бе о град: Бе о град ски са јам, стр. 17.

20 Чо ла ко вић, Р. (22. ок то бар 1958) По ли ти ка, стр. 8.  
21 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 13.
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про дукци ју: од укуп но 76 ју го сло вен ских из да вач ких пред-
у зе ћа, са мо њих 11 је про ду ко ва ло чак 75 од сто свих пу-
бли ко ва них књи га. Из да ва чи су не го до ва ли због при вред не 
ре фор ме, пре све га због ме ра кре дит не по ли ти ке да се нај-
ду жи рок за из да вач ке кре ди те сма њи са три на две го ди не 
од пла те.22 Кул тур но-по ли тич ки рад ни ци за кљу чи ли су да 
из да вач ка де лат ност по тре бу је ре фор му у по гле ду ду го роч-
ни јих и ефи ка сни јих из да вач ких пла но ва, бо ље по де ле ра да 
у про из вод ном про це су, ши ре са рад ње и бо ље ор га ни зо ва-
не про да је и тр жи шта. Оп ти ми сти су у ово ме ви де ли при-
ли ку за о жи вља ва ње се лек тив ни је из да вач ке по ли ти ке, ко ја 
ће вред ност по твр ђи ва ти не бро јем на сло ва већ ква ли те том 
књи жев не про дук ци је. Ме ђу тим, убр зо се на Сај му књи га 
по ка за ла спрем ност из да ва ча да учи не уступ ке тр жи шту, 
по вла ђу ју ћи ло шем уку су ко ји га ран ту је за ра ду. Ко мер ци-
ја ли за ци ја је та ко по че ла да по ла ко осва ја по ље из да вач ке 
де лат но сти, али је „не ви дљи ва ру ка тр жи шта” још увек би-
ла да ле ко.23 Са ве зна кон фе рен ци ја Со ци ја ли стич ког са ве за 
рад ног на ро да Ју го сла ви је би ла је у то вре ме нај ма сов ни ја 
дру штве но-по ли тич ка ор га ни за ци ја ко ја је де ло ва ла у СФРЈ 
и оства ри ва ла ве ли ки ути цај у кре и ра њу и спро во ђе њу кул-
тур не по ли ти ке ета ти стич ко-пар тиј ског мо де ла. 

Но бе ло вац Иво Ан дрић је при ли ком све ча ног отва ра ња Сај-
ма књи га 1970. го ди не ука зао на чи ње ни цу да се „услед при-
вред них и фи нан сиј ских те шко ћа, на по је ди ним ме сти ма 
ја вља ју за сто ји и по ре ме ћа ји ко ји оме та ју рад на из да ва њу 
до бре књи ге и ње ном ши ре њу у што ве ћи круг чи та ла ца”, 
и оце нио да се ра ди о по ја ви ко ја „ко чи већ по стиг ну ти на-
пре дак и по га ђа мо рал не и ма те ри јал не ин те ре се пи сца и 
чи та о ца, па и за јед ни це као це ли не”.24 Вла сти су по ку ша-
ле да убла же фи нан сиј ску кри зу у из да вач ком сек то ру ре-
струк ту ри ра њем пред у зе ћа и ус по ста вља њем но вих ви до ва 
са рад ње са „не из да вач ким” пред у зе ћи ма. 

Из да вач ка де лат ност је се дам де се тих го ди на до след но сле-
ди ла курс иде о ло шке ма три це Ко му ни стич ке пар ти је Ју-
го сла ви је и са мо у прав ног со ци ја ли зма. Од књи жев ни ка се 
зва нич но оче ки ва ло да се у сво јим де ли ма су прот ста вља ју 
„на ра ста ју ћим изо ла ци о ни стич ким те жња ма у кул ту ра ма ју-
го сло вен ских на ро да”.25 Кул тур не ма ни фе ста ци је има ле су 
не дво сми сле но по ли тич ки за да так: „... ме ђу на род ни са јам 
књи га ове го ди не има спе ци фич но обе леж је: у пр вом ре ду 

22 Аноним, (21. сеп тем бар 1967) Бор ба, стр. 7.
23 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 20. 
24 Аноним, (23. ок то бар 1970) По ли ти ка, стр. 12.
25 Ми лу ти но вић, И. нав. дело.
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у ве зи са про ду бљи ва њем и раз ви ја њем чвр стог кул тур ног 
по ве зи ва ња на ше мно го на ци о нал не сре ди не, раз ви ја њем 
са мо у прав них од но са, као и са оп штим пер спек ти ва ма раз-
вит ка, фор му ли са ним у Плат фор ми за Де се ти кон грес СКЈ и 
у но вим уста ви ма”.26 Дру штве но-по ли тич ки рад ни ци по др-
жа ва ју ускла ђе ност ју го сло вен ске из да вач ке де лат но сти са 
„но вим устав ним на че ли ма и ста во ви ма Де се тог кон гре са 
СКЈ”, и у том кон тек сту из ра же ну тен ден ци ју из да ва ча да се 
„са мо у прав но ор га ни зу ју и удру жу ју”.27 Исто вре ме но, они 
под сти чу про дук ци ју де ла ле пе књи жев но сти и са вре ме них 
ау то ра марк си стич ке ми сли.

Кра јем се дам де се тих го ди на го ди шња про дук ци ја у Ју го-
сла ви ји из но си ла је ви ше де се ти на хи ља да књи га ко је су 
штам па не у ти ра жу од 85 ми ли о на при ме ра ка. Ју го сла ви ја 
се у том тре нут ку убра ја ла ме ђу пр вих 10 др жа ва све та по 
уво зу стра не ли те ра ту ре. Исто вре ме но, ју го сло вен ска из да-
вач ка пред у зе ћа су о ча ва ју се са па дом ти ра жа, по ве ћа њем 
це на књи га, оте жа ним из во зом, не ста ши цом хар ти је, по ску-
пље њем штам пар ских услу га. Ка рак тер књи жев ног ства ра-
ла штва у Ју го сла ви ји на по чет ку де ве те де це ни је 20. ве ка 
био је и да ље до ми нант но опре де љен кул тур ном по ли ти ком 
у ко јој је Са вез ко му ни ста де ло вао као не при ко сно ве на сна-
га дру штва са за дат ком да под сти че раз вој књи жев но сти. 
Уло га Са ве за ко му ни ста пред ста вља на је као „аван гард на и 
отво ре на за про гре сив не иде је”, али исто вре ме но оба ве зна 
да не гу је „кри тич ку се лек тив ност”: „(...) јер, у књи га ма ни-
су са др жа не са мо до бре, ху ма не, и на шој со ци ја ли стич кој 
са мо у прав ној и не свр ста ној за јед ни ци при ме ре не по ру ке”.28 
У ду ху из ре че ног на во да, 1981. го ди не је осу ђе на „Про све-
ти на” књи га пе са ма под на сло вом „Ву не на вре ме на” ау то ра 
Гој ка Ђо га, ко ји је том при ли ком и оп ту жен за кри вич но де-
ло „не при ја тељ ске про па ган де”, а „Про све та“ за па ла у сло-
же не окол но сти по сло ва ња и упра вља ња.29 Књи жев но ства-
ра ла штво је прав но, иде о ло шки и прак тич но цен зу ри са но, 
са ста но ви шта по жељ них по ли тич ких вред но сти и идеј ног 
са др жа ја. Они пи сци за ко је је ан ти де мо крат ска по ли ти ка 
ју го сло вен ског соц ре а ли зма по слу жи ла као иза зов књи-
жев не об ра де, би ли би из ло же ни јав ним кри ти ка ма и суд-
ским про це си ма. У осви ту се це си о ни стич ких на ци о на ли за-
ма, зва нич на кул тур на по ли ти ка до де ли ла је књи жевности 

26 Аноним, (30. ок то бар 1973) По ли ти ка.
27 Из ја ва Ду ша на Иче ви ћа, чла на Се кре та ри ја та Са ве зне кон фе рен ци је 

ССРНЈ, (29. ок то бар 1974) По ли ти ка, стр. 14.
28 Из ја ва се кре та ра Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни-

ста Ју го сла ви је, (27. ок то бар 1981) По ли ти ка, стр. 12.
29 Ми лу ти но вић, И. нав. дело, стр. 35.
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идео лошки за да так да афир ми ше „до стиг ну ћа свих на ших 
на ро да и на род но сти (...) све што их збли жа ва и спа ја”. 
Оспо ра ва на књи жев на умет нич ка де ла тре ти ра на су као ар-
се нал по тен ци јал них опа сно сти „ко ји те же да де вал ви ра ју 
и оспо ре те ко ви не бор бе (...) и те мељ на опре де ље ња на ше 
ре во лу ци је”30. 

Из да вач ка де лат ност у Ју го сла ви ји осам де се тих го ди на бе-
ле жи стаг на ци ју и опа да ње. Про бле ми се умно жа ва ју – од 
не пла ће них хо но ра ра стра ним ау то ри ма, пре ко го ми ла ња 
ла ге ра књи га, до уки да ња из да ва ча ко ји не успе ва ју да по-
слу ју рен та бил но, од стра не оп штин ских би ро кра ти ја ко је 
у тим од лу ка ма не тра же ми шље ње асо ци ја ци је из да ва ча и 
књи жа ра. При мед бе не по пу лар не са ста но ви шта пар тиј ске 
ети ке и праг ма ти ке по чи њу од луч ни је да се ар ти ку ли шу. У 
јав ном дис кур су и да ље се на гла ша ва ви тал на иде о ло шка 
функ ци ја књи жев но сти у дру штве ном раз во ју Ју го сла ви је: 
„Из да вач ка по ли ти ка у на шем дру штву тре ба да бу де чвр сто 
за сно ва на на идеј ној ори јен та ци ји на ше ре во лу ци је, и исто-
вре ме но, спо соб на да под сти че ства ра лач ку и ху ма ни стич ку 
кри тич ку ми сао (...). За то на та квој ори јен та ци ји тре ба да 
бу де за сно ва на и на ша укуп на по ли ти ка се лек тив но сти, ка-
да је ри јеч о ан га жо ва њу дру штве них сред ста ва у из да вач кој 
де лат но сти” – пред ста вио је Ви до је Жар ко вић, ви со ки пар-
тиј ски ру ко во ди лац, те мељ не од ли ке та да шње из да вач ке по-
ли ти ке, и ујед но ан ти ци пи рао нор ме бу ду ћег раз во ја у овој 
обла сти кул ту ре – ка ко у ње ном про грам ском про фи лу, та ко 
и у по гле ду мо де ла и усло ва фи нан си ра ња.31

Ме ђу тим, у исто вре ме, из ре до ва про фе си о нал них удру же-
ња на ја вљу је се но ви на чин про ми шља ња у ар ти ку ла ци ји 
ка ко кул тур них та ко и по ли тич ких ин те ре са гра ђа на. Гла со-
ви кри ти ке иде о ло шке ин док три на ци је у ли те ра ту ри нај пре 
се опре зно и дво сми сле но про ма ља ју ис под док три нар не 
мар ти це: „има књи га ко је сво јом ис кљу чи во шћу, уско гру до-
шћу и ока ме ње но шћу иде ја њи хо вих ау то ра (...) го во ре са ме 
про тив сво је са др жи не”... По том се од луч ни је исту па у име 
из вор не ми си је књи жев ног ства ра ла штва да се бо ри про тив 
дог мат ског ми шље ња – а за на уч ну исти ну и про тив око шта-
лих иде ја про шло сти, и то у име про гре са бу дућ но сти.32 По-
тен ци ра ње од лу чу ју ћег зна ча ја књи ге „у сло бод ном раз во ју 

30 Др Ми љан Ра до вић, члан Пред сед ни штва  ЦК СКЈ, на све ча ном отва-
ра њу 28. ме ђу на род ног сај ма књи га у Бе о гра ду, (28. ок то бар 1983) 
Полити ка, стр. 10.

31 Аноним, (25. ок то бар 1985) По ли ти ка.
32 Ми лу ти но вић, И. нав. дело, стр. 40.
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и еман ци па ци ји ју го сло вен ских на ци о нал них кул ту ра”33 по-
ста је ин ди ка тив но у ли бе ра ли за ци ји дру штве но-по ли тич ког 
кон тек ста ко ја се на го ве шта ва на мар ги на ма ју го сло вен ске 
по ли тич ке сце не то га до ба.

Фи нан сиј ски по ло жај из да вач ких пред у зе ћа је дра ма тич но 
осла бљен до кра ја осам де се тих го ди на.34 Упо зо ре ња о по-
ло жа ју из да ва штва у Ју го сла ви ји, ко ја су прет ход них го ди на 
до ла зи ла у опре зни јим фор му ла ци ја ма, пре ра ста ју у оштру 
кри ти ку над ле жних ин сти ту ци ја ко је су но вим про пи си ма 
из јед на чи ле из да ва штво са дру гим при вред ним де лат но-
сти ма, а књи гу са „ро бом ши ро ке по тро шње”. Упр кос то ме, 
вла да ју ћа еко ном ска по ли ти ка ни је ну ди ла ал тер на ти ву. Али 
са др жа ји из да вач ких про дук ци ја по чи њу да се при ла го ђа ва-
ју про ме ни по ли тич ког ам би јен та. Но ви на сло ви и са др жа-
ји, дру га чи јим при сту пи ма и ин тер пре та ци ја ма ста рих те ма, 
кри тич ки пре и спи ту ју ћи дру штве не вред но сти из бли ске 
про шло сти и ујед но ожи вља ва ју ћи ди си дент ске по ли тич-
ке лич но сти ко је та ко до би ја ју сво ју исто риј ску ди мен зи ју, 
по че ли су да ну де но ве при сту пе та бу и зи ра ним те ма ма из 
прет ход них де це ни ја... Књи жев на про дук ци ја по чи ње да се 
осло ба ђа „иде о ло шких и исто риј ских та буа”.35 У су мра ку 
јед не епо хе, при ме ће на је и по ја ва књи га ко је су чуд но жан-
ров ски од ре ђе не као „нео бич не”, а об ра ђу ју при по ве сти о 
чуд но ва тим до жи вља ји ма, би ћи ма и дру гим фик ци ја ма. 

Пе ри од од 1956. до 1991. го ди не обе ле жио је до ми нан тан 
ути цај иде о ло шке ма три це Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла-
ви је на кул тур ну по ли ти ку. Тај ета ти стич ко-пар тиј ски мо дел 
је од књи жев них ства ра ла ца, уред ни ка и ди рек то ра из да-
вач ких пред у зе ћа, зах те вао да де лу ју као дру штве но-по ли-
тич ки рад ни ци. Из да вач ка пред у зе ћа су би ла у вла сни штву 
држав не од но сно дру штве не сво ји не, да кле функ ци о ни шу-
ћи из ван ме диј ског тр жи шта. Књи жев ни ци и из да ва чи би ли 
су јед на ко ин стру мен та ли зо ва ни у слу жби спро во ђе ња је-
дин стве не кул тур не по ли ти ке, ко ја је, као апо ло ги ја со ци-
ја ли стич ких (ка сни је и са мо у прав них) дру штве них ци ље ва, 
про кла мо ва ла: не го ва ње „брат ства и је дин ства свих на ро да 
и на род ности”, ве ли ча ње те ко ви на ан ти фа ши стич ке бор бе 
и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, кул та Јо си па Бро за Ти та, по-
др шку про јек ту не свр ста них, ома со вље ње пи сме но сти ста-
нов ни штва, раз вој кул тур ног жи во та и ин сти ту ци ја у свим 
сре ди на ма – се о ским и ур ба ним ши ром зе мље, мо дер ни-
за ци ју у сти лу „уко рак са све том”, уз цен зор ску кон тро лу 

33 Вран де чић, И. (24. ок то бар 1986) По ли ти ка, стр. 12.
34 Аноним, (22. ок то бар 1987) По ли ти ка, стр. 14.
35 Аноним (31. ок то бар 1990) По ли ти ка, стр. 15.
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књи жев них са др жа ја. У ова квој кон сте ла ци ји књи жев не 
на гра де и дру штве на при зна ња су оста вља ли по стра ни 
естет ске кри те ри ју ме вред но ва ња. Ме ђу тим, упр кос не де-
мо крат ском ам би јен ту (ко ји је, исти на, до пу штао кон тро-
ли сан ди си дент ски из раз), у по сма тра ном пе ри о ду оства-
рен је успе шан и бо гат раз вој књи жев ног ства ра ла штва у 
Ју го сла ви ји. За сно ван на тра ди ци ји на ци о нал них кул ту ра и 
уса гла ша ван с ак ту ел ним то ко ви ма у свет ској кул ту ри, он је 
по ка зи вао отво ре ност за вред но сти мул ти кул ту рал ног све та 
и за про ме не ко је је до но сио тех но ло шки раз вој.36 Књи жев-
но ства ра ла штво је из го ди не у го ди ну про фи ли са ло раз-
вој на ци о нал не кул ту ре као њен фун да мен тал ни чи ни лац. 
У СФРЈ је зва нич на ку лур на по ли ти ка у мно гим аспек ти ма 
би ла ства ра лач ки под сти цај на. О књи жев ним по сле ди ца ма 
не де мо крат ске по ли тич ке вла сти, мо же мо ре ћи да су у исти 
мах би ле не га тив не (у су зби ја њу од ре ђе них књи жев них те-
ма и са др жа ја, цен зу ри, ућут ки ва њу и стро гом про ве ра ва њу 
не по доб них пи са ца) и по зи тив не (у по др жа ва њу вред но сти 
кул ту ре ли ше них сва ке три ви ја ли за ци је, под сти ца њу кул-
тур них по тре ба гра ђа на, афир ми са њу угле да књи жев но сти 
и ње них ства ра ла ца, пру жа њу по вољ них ста вра лач ких мо-
гућ но сти ма кар за оне ау то ре ко ји се ни су отво ре но су прот-
ста вља ли ин те ре си ма зва нич не по ли ти ке).

По ли тич ке про ме не, из да ва чи и књи жев ност 
1991–2000.

Ин ди ка то ри успе шно сти из да вач ке де лат но сти су ва ри ра ли 
за ви сно од по ли тич ких зби ва ња и ути ца ја. У по сле дњој де-
це ни ји 20. ве ка у Ср би ји је раз ру шен са мо у прав ни мо дел 
дру штве ног ор га ни зо ва ња и на сту пи ло је по др жа вље ње нај-
ве ћих из да вач ких пред у зе ћа. Но ви за ко ни ко ји ма се уре ђу је 
из да вач ка де лат ност омо гу ћи ли су осни ва ње и при ват них 
из да вач ких пред у зе ћа. Овај ис ко рак у по гле ду тран сфор-
ма ци је вла сни штва у кул ту ри на ја вио је ус по ста вља ње ета-
ти стич ко-тр жи шног мо де ла кул тур не по ли ти ке.37 Уво ђе ње 
при ват ног вла сни штва и афир ма ци ја ма њих из да ва ча, омо-
гу ћи ли су ди вер си фи ка ци ју са др жа ја и про грам ских ори јен-
та ци ја. Из да ва чи су по че ли по сте пе но да се оса мо ста љу ју у 
од но су на ин сти ту ци о нал ни мејнстрим ко ји је де фи ни са ла 
зва нич на др жав на по ли ти ка. Ова де лат ност по чи ње сна жни-
је да ути че на об ли ко ва ње но вих по ли тич ких и кул тур них 
вред но сти и ста во ва гра ђа на. 

36 Ми лу ти но вић, И. нав. дело, стр. 86.
37 Исто, стр. 87.
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Ди на ми ка књи жев ног ста ра ла штва по ка зу је пад током рат-
не 1991. го ди не, ко ји се огле да на Сај му књи га кроз знат-
но ума њен обим про дук ци је и број уче сни ка у од но су на 
прет ход не де це ни је.38 На пул то ви ма Сај ма пре о вла да ва ли 
су на сло ви по све ће ни по пу лар ним по ли тич ким (ре)ин тер-
пре та ци ја ма, лич но сти ма и до га ђа ји ма из срп ске исто ри-
је и кул ту ре. Про ме на по ли тич ког кон тек ста из не дри ла је 
но ве књи жев не те ме. У та ла су на ци о нал ног и ре ли гиј ског 
осве шће ња, из да вач ка по ли ти ка за сту па ла је но ве са др жа-
је, у ко ји ма је на ци о нал ни дух тра гао за сво јим из во ри ма, 
вра ћа ју ћи се ци ви ли за циј ском уто чи шту ис точ ног на сле ђа 
(Ви зан ти је и пра во сла вља). Им пре си ван је број но вих, ка-
пи тал них де ла о Ви зан ти ји и ње ним кул ту ро ло шким ути ца-
ји ма. Ове еди ци је уред ни ци су представљaли као ре зул тат 
на сто ја ња да се об но ви ин те ре со ва ње за из во ри шта срп ске 
ду хов но сти. „Та ко су, у кул ту ри ко ја је пре жи ве ла по ку шај 
ате и зи ра ња, по ста ли све за сту пље ни ји са др жа ји ду го по ти-
ски ва ног ре ли гиј ског фе но ме на.”39 О то ме све до чи књи жев-
на смо тра 1991, ве ћим бро јем на сло ва из ове обла сти. По је-
ди ни из да ва чи об на вља ју сво је би бли о те ке из пе ри о да пре 
Дру гог свет ског ра та, ме ња ју ћи од нос пре ма „оно стра ном” 
(на при мер, „Про све та” об на вља би бли о те ку „Ка ри ја ти де” 
из пе ри о да гра ђан ске Ју го сла ви је, у ко јој пу бли ку је тре ћи 
том „Исто ри је ре ли гиј ских иде ја” Мир че Ели ја деа).

Оно што је од ре ди ло успе шност из да вач ке де лат но сти од 
1992. до 1995. го ди не, би ла је изо ла ци ја од стра не „ме ђу-
на род не за јед ни це”, за хва љу ју ћи ко јој је књи жев но ства-
ра ла штво у Ср би ји пре тр пе ло ве ли ке ма те ри јал не гу бит ке. 
На сту пи ле су го ди не ко је су упам ће не по ем бар гу ко ји је, 
кроз низ по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них ме ра, део ме-
ђу на род не за јед ни це пред у зео про тив но ве др жа ве Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СРЈ). На ста ром кон ти нен ту, ду ге 
де мо крат ске тра ди ци је, по но во се у 20. ве ку до го ди ло да 
књи ге ни су мо гле пре ћи гра ни цу. Због чи ње ни це да је спре-
че на сло бод на цир ку ла ци ја књи га и иде ја, Уни ја из да ва ча са 
се ди штем у Же не ви, чи ји је Удру же ње из да ва ча и књи жа ра 
Ју го сла ви је члан, про те ство ва ла је код Уне ска. 

Кри за у из да вач кој де лат но сти СРЈ од ра зи ла се нај јсна-
жни је у 1992. го ди ни, а не га ти ван тренд ни је по пра вљен 
све до 1995. Еко ном ску и кул тур ну бло ка ду у овом пе ри о-
ду по ку ша ва ли су да „про би ју” вла сни ци из да вач ких ку ћа у 

38 Као по сле ди ца по ли тич ких су ко ба, бе о град ски Са јам књи га бој ко то ва ли 
су 1991. го ди не сви из да ва чи из Хр ват ске и Сло ве ни је, као и мно ги из 
Европ ске за јед ни це, по нај ви ше не мач ке, фран цу ске и ита ли јан ске из да-
вач ке ку ће.

39 Ми лу ти но вић, И., на в. де ло, стр. 46.
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иностран ству срп ског по ре кла. У тре нут ку ка да се учи ни ло 
да се из да ва штво у Ср би ји опо ра вља, а Са јам књи га по чи-
ње да вра ћа не када шњи сјај40, до го ди ло се но во уру ша ва ње 
ове де лат но сти услед НА ТО бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је 
1999. го ди не. 

Но ву по е ти ку на кра ју 20. ве ка ра све тлио је у ху ма ни стич-
ком кљу чу књи жев ник и кри ти чар Жорж Ал дас, по ча сни 
гост „ку по ле под бло ка дом”41: „Ју че је ва ља ло ра то ва ти про-
тив то та ли тар них иде о ло ги ја (...). Са да је, ме ђу тим, глав на 
пре пре ка, пре све га, оп шта ба на ли за ци ја жи во та, пре и мућ-
ство еко но ми је: (...) ве о ма је под му кло јер се не ја вља као 
де кла ри са на иде о ло ги ја, већ као уна пред при пре мље ни од-
го вор на по тре бе, ко је се под ра зу ме ва ју као стро го ма те ри-
јал не. Ту је и та пер вер зи ја де мо кра ти је ко ја зна чи, на по љу 
кул ту ре, власт ве ћи не, злат но те ле ма са, че му уве ли ко до-
при но се ме ди ји, а по себ но те ле ви зи ја (...); ту је и је дан гу би-
так сми сла ко ји се ис ка зу је кроз јед ну глу пу са кра ли за ци ју 
фалш-кул ту ре... Про тив илу зи је спек та кла (...) је зик тре ба 
схва ти ти озбиљ но. Јер онај ко не по шту је је зик, не по шту је 
ни би ћа. Оно што би тре ба ло да раз гла си мо је да смо сви 
ми ли шће јед ног истог ста бла Чо ве ка. Ту се на ла зи пра ви 
смисао на шег за ла га ња“.42

Ова епо ха је за вр ше на у ду ху по ли тич ки мо ти ви са ног ро-
ман ти чар ског за но са ру ског књи жев ни ка Алек сан да ра Зи-
но вје ва, при ли ком отва ра ња 44. ме ђу на род ног сај ма књи га 
у Бе о гра ду: „Мо ра мо по ста ти за штит ни ци за пад но е вроп ске 
цивили за ци је ко ја је озбиљ но угро же на американизацијом”.43

Ка ко би ло, кул ту ра књи ге је у Ср би ји пре тр пе ла ве ли ку 
ште ту. Уру че не књи жев не на гра де, при зна ња и по хва ле у 
де ве де се тим го ди на ма про шлог ве ка вер но од ра жа ва ју до-
ми нан тан по ли тич ки тренд. Уо ча ва мо да мно ги од нај и стак-
ну тих срп ских пи са ца по пут Бо ри сла ва Пе ки ћа, Сло бо да-
на Се ле ни ћа па и До бри це Ћо си ћа ни су би ли за сту пље ни 
у глав ном то ку кул тур не по ли ти ке ко ји су кре и ра ле но ве 
со ци ја ли стич ке вла сти. Упра вља ње у кул ту ри по чи ње да се 
ди вер си фи ку је и са дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја и 

40 По сле ме ђу на род не изо ла ци је, у са јам ским при ред ба ма 1997. и 1998. го-
ди не уче шће је узе ло 650 из ла га ча, ме ђу ко ји ма су би ли при сут ни го сти 
из 15 зе ма ља све та. То су би ли зна ци опо рав ка.

41 Ал дас је био пр ви ино стра ни књи жев ник у исто ри ји Ме ђу на род ног бе о-
град ског сај ма књи га ко ји је отво рио ову ма ни фе ста ци ју. То се до го ди ло 
под ем бар гом 1993. го ди не. Пре ње га, ова част при па да ла је ис так ну тим 
дру штве но-по ли тич ким рад ни ци ма и од 1988. го ди не књи жев ни ци ма.

42 (22. ок то бар 1993) По ли ти ка, стр. 17.
43 (20. ок то бар 1999) По ли ти ка, стр. 25.
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њи хо вих иде о ло га по сте пе но пре ла зи на удру же ња умет ни-
ка и не вла ди не асо ци ја ци је. 

Књи жев на про дук ци ја и  
но ва кул тур на по ли ти ка 2000–2016.

Бе о град ски са јам књи га је већ 2000. го ди не ус пео да вра-
ти ме ђу на род ни углед и пре ва зи ђе успе шност смо тре из 
1989,44 а из да вач ка де лат ност се пре о бу кла у но во ру хо и 
ње на про дук ци ја да нас, упр кос те шко ћа ма, по ка зу је до бре 
ре зул та те. У пе ри о ду од 2000. до 2013. го ди не, раст из да вач-
ке про дук ци је у Ср би ји кре тао се од 11.074. до 16.448 на-
сло ва (у 2008), по сле че га, са на сту па њем еко ном ске кри зе, 
про дук ци ја по чи ње да опа да до 15.035 из да ња об ја вље них у 
2013. го ди ни.45 Пре ма ка та ло шком за пи су На род не би бли о-
те ке Ср би је, на ве де не број ке об у хва та ју це ло куп ну до ма ћу 
из да вач ку про дук ци ју, да кле све не пе ри о дич не и пе ри о дич-
не пу бли ка ци је са ЦИП за пи сом, од уџ бе ни ка, пре ко умет-
нич ке књи жев но сти, бе ле три сти ке, до ча со пи са и ма га зи на, 
бро шу ра. Књи жев ник Ми ло ван Да ној лић је, отва ра ју ћи Са-
јам књи га 2004. го ди не, из нео по да так: „Го ди шње се, пре-
ма по да ци ма Уне ска, у на шој зе мљи об ја ви око пет хи ља да 
на сло ва, док се у Фран цу ској, за шти ће ном за бра ну европ-
ске кул ту ре и пи сме но сти, штам па око 45 хи ља да на сло ва. 
Узме ли се у об зир број ста нов ни ка у јед ној и у дру гој зе мљи  
(о оста лом да и не го во ри мо), за кљу чу је мо да на ши из да ва-
чи др же ко рак са обо жа ва ном Евро пом...”.46 У 2015. го ди-
ни би ло је ре ги стро ва но 238 из да вач ких ку ћа47, али и 7000 
издава ча укуп но48.

44 Убр зо се до го ди ла и зна чај на ин сти ту ци о нал на про ме на – Бе о град ски 
са јам књи га стао је на „зе ле ну гра ну” ини ци ја ти вом Скуп шти не гра да 
Бе о гра да ко ја га је 2003. го ди не узе ла под сво је окри ље, а ор га ни зо ва ње 
при ред бе по ве ри ла по сле ни ци ма кул ту ре и књи жев но сти (у ман дат ном 
пе ри о ду), под ру ко во ђе њем Са ве та (Од бо ра) Ме ђу на род ног бе о град ског 
сај ма књи га и Бе о град ском сај му као из вр шном ор га ни за то ру. До та да 
је Бе о град ски са јам био са мо из да ва лац про сто ра По слов ној за јед ни ци 
(удру же њу) из да ва ча и књи жа ра, ко ја је би ла ор га ни за тор при ред бе, под 
фи нан сиј ским по кро ви тељ ством из да ва ча.

45 Пре глед из да вач ке де лат но сти у Ср би ји за пе ри од 2000–2013, https://
www.nb.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =18606 (по се ће но 30. 6. 2016) 

46 ( 20. ок то бар 2004) По ли ти ка, стр. 17.
47 Пре ма кон кур су Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 

за от куп књи га: https://www.nb.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =29186 (по се ће но 
30. 6. 2016)

48 Од укуп ног бро ја ре ги стро ва них из да ва ча, нај ве ћи део чи не ау то ри-из-
да ва чи са са мо стал ним из да њи ма, ко ји има ју исти прав ни ста тус као 
пред у зе ћа, али се на тр жи шту по ја ве са мо је дан пут; ова по ја ва фик тивно 
по ве ћа ва број из да ва ча на на ци о нал ном ни воу.



213

ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

На књи жев ну про дук ци ју у Ср би ји по сле 2000. го ди не пре-
суд но је ути ца ло не ко ли ко фак то ра: ди ги тал на тех но ло ги ја, 
ко ја је по о штри ла кон ку рен ци ју на тр жи шту књи ге и су о-
чи ла из да ва штво са но вим иза зо ви ма; за о крет еко ном ске 
по ли ти ке са тр жи шно-план ске на ли бе рал но-тр жи шну, што 
је пред ко мер ци јал ним иза зо ви ма под ста кло уплив сен за-
ци о на ли зма у књи жев ну про дук ци ју, и по ли тич ке дру штве-
не про ме не, сме ном вла да ју ћег ре жи ма од стра не бло ка 
демократ ских стра на ка. 

Са по ли тич ким про ме на ма у Ср би ји 2000. го ди не на сту пи-
ла је фа за де мо крат ско-тр жи шног мо де ла кул тур не по ли ти-
ке. То зна чи да се у пе ри о ду пост со ци ја ли стич ког раз во ја 
(2000–2016) до ма ћи из да вач ки сек тор су о ча ва са про бле ми-
ма ко ји ни су до кра ја раз ре ше ни ни у дру штви ма зре ли је 
де мо кра ти је. У тран зи ци о ној Ср би ји на мет ну ла су се два 
прав ца про ме на у овој обла сти: ин сти ту ци о нал на и про-
фе си о нал на тран сфор ма ци ја у скла ду са европ ским стан-
дар ди ма.49 По ред ових про ме на, из да вач ку по ли ти ку су у 
по след њем пет на е сто го ди шњем пе ри о ду обе ле жи ле де по-
ли ти за ци ја у са др жа ју и про гра му књи жев не про дук ци је и 
ли бе ра ли за ци ја тр жи шта књи ге. Као што не ма по ли ти за ци је 
у до ме ну план ске при вре де и ме ша ња др жа ве у тр жи шне 
од но се, та ко се ви ше не пре по зна је ни ам би ци ја по ли ти ча ра 
да се ба ве про це њи ва њем естет ске вред но сти књи жев но сти, 
про пи су ју њен са др жај, по жељ не стил ске ка рак те ри сти ке и 
жан ров ске прав це. 

По сле ди ца вла снич ке тран сфор ма ци је не га тив но се од ра зи-
ла на не ка да нај ве ће из да вач ке ку ће у Ср би ји, ко је су на ци-
о нал ни и ме ђу на род ни кул тур ни ми ље обо га ти ле број ним 
из ван ред ним из да њи ма, али је из не дри ла и но ва, при ват на 
из да вач ка пред у зе ћа, ко ја сво јом про дук ци јом пра те свет ске 
на уч не и умет нич ке то ко ве. Зва нич на кул тур на по ли ти ка, 
ме ђу тим, не са др жи сна жну пот по ру за ле пу књи жев ност, 
јер је удо во ља ва ње за ко ни ма тр жи шта на мет ну ло ве ћу за-
сту пље ност де ла ни же естет ске вред но сти. Де мо кра ти за-
ци ја и ли бе ра ли за ци ја уре ђи вач ке кон тро ле ни су до ве ли 
до про све ће не  кул тур не по ли ти ке. У ак ту ел ном кул тур ном 
мо де лу пре ти да пре вла да тр ка за про фи том, а ин ду стри ја 
за ба ве да осво ји по ље из да ва штва. Оли гар хи ја круп ног ка-
пи та ла у из да вач кој ин ду стри ји је и у гло бал ним окви ри-
ма про из ве ла па ра докс. На и ме, пре ма док три ни ли бе рал ног 
ка пи та ли зма, кон ку рен ци ја ро ба и услу га на сло бод ном тр-
жи шту под сти че њи хов ква ли тет. У умет но сти (књи жев но-
сти) до то га ни је до шло, већ се до го дио су про тан ефе кат –  

49 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 87-88.
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неплан ска про извод ња из не дри ла је мно штво де ла ко ја ни-
жим ква ли те том и ли ше на естет ских вред но сти по вла ђу ју 
уку су ши ре чи та лач ке пу бли ке. Про фит на мо ти ва ци ја из да-
ва ча ума њу је ула га ња у опре му и про из вод њу, об ра ду тек-
ста и ау тор ска пра ва; да кле, ис по ста ви ло се да еко ном ски 
кон цепт сло бод ног тр жи шта при ме њен у кул ту ри оба ра ква-
ли тет књи жев не про дук ци је. Ка да се за не ма ри естет ска ди-
мен зи ја књи жев ног де ла и оно све де на ро бу, он да се уки да 
спе ци фич на ди хо то ми ја ње го ве при ро де и пре пу шта тр жи-
шту као по тро шна ро ба. У та квим усло ви ма не мо же да из-
не на ди чи ње ни ца да је у 2015. го ди ни нај про да ва ни ја књи га 
на Бе о град ском сај му књи га био мод ни при руч ник за ти неј-
џер ке чи ји је ау тор јед на бло гер ка. Не ко би мо гао да бра ни 
ова кву по ја ву те зом да је на сло бод ном тр жи шту не до пу-
стив др жав ни ин тер вен ци о ни зам; ме ђу тим, да ли се књи-
жев но ства ра ла штво сме ли ша ва ти јед не сво је ди мен зи је, 
ка кве пе да го шке и кул ту ро ло шке по сле ди це та кве по ли ти ке 
мо гу би ти, и чи ја је ду жност да се ста ра о овим пи та њи ма?  

На Сај му књи га ко ји је отво рио пре 11 го ди на, књи жев ник и 
ака де мик Љу бо мир Си мо вић по ме нуо је „за стра шу ју ћу ре-
дук ци ју на ших кул тур них по тре ба” и ана ли зи рао по ло жај 
књи ге у кон тек сту са вре ме ног дру штва и ње го вих ци ви ли-
за циј ских од ли ка: „Си ту а ци ја у ко јој се књи га да нас на ла зи 
пред ста вља сво је вр стан ок си мо рон: што се књи ге ма ње чи-
та ју, то се све ви ше пи шу и штам па ју; књи гу не уни шта ва то 
што не ће да је штам па ни ко, не го је уби ја то што је штам па 
сва ко (...)”.50 Да кле, ни је спор на чи ње ни ца да је про из вод-
ња књи га би ла пр ва кул тур на ин ду стри ја,51 а да су ди ги тал-
не пер фор ман се штам пар ске тех но ло ги је омо гу ћи ле та кву 
бр зи ну и уве ћа ње ти ра жа ко ји су ову ин ду стри ју на чи ни ли 
уно сним би зни сом.52 Ме ђу тим, од го вор на кул тур на по ли ти-
ка мо ра да укљу чу је свест о не га тив ним по сле ди ца ма трет-
ма на књи ге као ро бе ко ја има пр вен стве но тр жи шну вред-
ност, чи ја је про из вод ња усред сре ђе на на уве ћа ње про фи та 
и због то га ори јен ти са на пре те жно на за ба ву. Сти му ла ци-
јом ова кве прак се, ду хов ни по тен ци ја ли дру штва се жр тву-
ју у име „ин стру мен тал ног ума” тј. по ли тич ке и еко ном ске 
инстру мен та ци је кул ту ре.53 

50 Аноним, (26. ок то бар 2005) По ли ти ка, стр. 17.
51 Бригс, А. и Ко бли, П. (2005) Увод у сту ди је ме ди ја, Бе о град: Клио,  

стр. 39.
52 Са кри тич ког ста но ви шта Хорк хај ме ра и Адор на, кул тур на ин ду стри-

ја им пли ци ра по ја ву та кве кул ту ре ко ја се ства ра на те ме љу мо дер не  
тех ни ке.  

53 Hork he i mer, M. i Ador no, Th. (1989) Di ja lek ti ka pro svje ti telj stva: fi lo zo fij ski 
frag men ti, Sa ra je vo: „Ve se lin Ma sle ša” – „Svje tlost”.
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Ов де је при ли ка да се ука же на не га тив но ли це по ли ти за ци је 
у са вре ме ној срп ској књи жев ној про дук ци ји. Де мо крат ски 
је до пу сти во да зва нич но де фи ни са на кул тур на по ли ти ка у 
јед ном дру штву има сво је при ста ли це али и опо нен те. Од-
но си из ме ђу по ли ти ке и кул ту ре у до ма ћем јав ном дис кур-
су по че ли су да „ево лу и ра ју” у прав цу де мо кра ти за ци је, 
али пар ци јал ни по ли тич ки ин те ре си још увек ни су са свим 
укло ње ни из обла сти из да ва штва. Ис под де кла ра тив ног и 
ма ни фест ног пла на кул тур не по ли ти ке не рет ко се при кри-
ва ју раз ли чи ти по ли тич ки или по слов ни ин те ре си по је ди на-
ца. Не по ми рљи вост по ли тич ких стру ја по сле 2000. године 
нај пре је би ла из ра же на из ме ђу но во о сно ва ног и ста ри јег 
удру же ња из да ва ча, кроз спе ку ла ци је о про не ве ре ном нов-
цу, од го вор но сти ма за про пу сте у прет ход ним го ди на ма, 
успе шно сти на са јам ским при ред ба ма, и дру гом.54 По ли ти-
за ци ја у сми слу ин стру мен та ли за ци је кул тур них про из во да 
од стра не ин те ре сних гру па ко је су бли ске са вр ши о ци ма 
вла сти или по ли тич ким пар ти ја ма ни ка да ни је пре ста ла, па 
ни по сле уво ђе ња де мо крат ских за ко на ко ји ма се ре гу ли ше 
област кул ту ре у Ре пу бли ци Ср би ји. Са ста ви Од бо ра (Са ве-
та) Ме ђу на род ног бе о град ског сај ма књи га мо гу да бу ду ин-
ди ка ти ван при мер за ову те зу. Та ко ђе, у струк ту ри жи ри ја за 
до де љи ва ње са јам ских на гра да из да ва чи ма, уо ча ва се при-
су ство ути ца ја раз ли чи тих по ли тич ких про та го ни ста. Ова 
те ла су по сле 2000. го ди не про фе си о на ли зо ва на и осло бо-
ђе на за сту пље но сти ди рект них пред став ни ка од ре ђе не по-
ли тич ке ор га ни за ци је ко ји спро во де кон тро лу тзв. идеј ног 
са др жа ја. Ме ђу тим, не ки об ли ци со фи сти ци ра ног при ти ска 
из сфе ре по ли ти ке и би зни са увек су при сут ни као прет ња 
да јав ни ин те рес у кул ту ри бу де угро жен пар ци јал ним.  

За кљу чак

У усло ви ма че сто не на кло ње ним књи зи – по чев од при вред-
них, пре ко еко ном ских од но сно тр жи шних, до дру штве но-
по ли тич ких и иде о ло шких на пе то сти, књи жев на про дук ци-
ја у срп ској кул ту ри је по ка зи ва ла осо бе ну ви тал ност. Из да-
ва штво се из го ди не у го ди ну по твр ђи ва ло као спе ци фич на 
де лат ност, ко ја је при ла го дљи ва кул тур ним по тре ба ма као 
и дру штве ним зах те ви ма. Од 1956. го ди не, ка да је осно ван 
и одр жан пр ви ју го сло вен ски са јам књи га, до да нас, из д ва-
ја ју се три ета пе књи жев ног раз во ја ко је су де тер ми ни са не 
спле том осо бе них чи ни ла ца: по ли тич ким и еко ном ским си-
сте мом, ни во ом дру штве ног раз во ја, кул тур ним на сле ђем, 
тра ди ци јом и кул тур ним по тре ба ма. Три мо де ла кул тур не 
(из да вач ке) по ли ти ке са сво јим по себ ним ка рак те ри сти кама 

54 Ми лу ти но вић, И. на в. де ло, стр. 56-58.
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да ти ра ју: од 1956. до 1991. го ди не (ета ти стич ко-пар тиј-
ски и ње гов је дин стве ни из раз у Ју го сла ви ји – со ци јал но- 
са мо у прав ни мо дел); од 1991. до 2000. (ета ти стич ко-тр жи-
шни мо дел) и од 2000. до да нас (де мо крат ско-тр жи шни мо-
дел). У свим на ве де ним пе ри о ди ма мо гу ће је иден ти фи ко ва-
ти од ре ђе ни сте пен по ли ти за ци је на по ло жај књи жев но сти 
у дру штву и књи жев ну про дук ци ју. Ме ђу тим, дру штве но- 
по ли тич ке при ли ке, уко ли ко и пре по ру чу ју или чи не мо-
гу ћим не ке естет ске фор ме, са ме естет ске вред но сти не 
одређу ју. Овим се за кљу чу је пр ва хи по те за.

Дру га хи по те за се на сла ња на тра ди ци ју то та ли тар них дру-
шта ва у 20. ве ку. Ре пре сив не вла да ви не су пру жа ле по вољ не 
ства ра лач ке мо гућ но сти оним књи жев ни ци ма ко ји су сво-
је вољ но или под при ну дом при хва та ли зах те ве по ли ти ке у 
сво јим де ли ма. Та ко ђе, мно га де ла вр хун ске естет ске вред-
но сти на ста ла су упра во у от по ру то та ли тар ној вла да ви ни. 
Чак је у не ким ан ти де мо крат ским вла да ви на ма књи жев но 
ства ра ла штво би ло „естет ски је” не го у де мо крат ским дру-
штви ма (Де То квил). У срп ском дру штву по ли тич ка власт 
ни ка да ни је до се гла ни во то та ли тар не ор га ни за ци је ка ква је 
би ла за сту пље на у со вјет ском соц-ре а ли зму или не мач ком 
соц-на ци о на ли зму, али се у по гле ду књи жев не ди на ми ке уо-
ча ва сли чан обра зац. Ау то ри тар но огра ни ча ва ње по ли тич-
ких сло бо да и пра ва и књи жев на ди на ми ка у срп ској кул тури 
ре ал ног со ци ја ли зма би ли су обр ну то про пор ци о нал ни.

Де мо крат ски по ли тич ки на пре дак не по др жа ва ну жно раз-
вој умет нич ких вред но сти. Па ра докс је из ра жен у чи ње ни ци 
да је кон ку рент ност на ли бе рал ном тр жи шту књи ге учи ни-
ла су прот но од оче ки ва ног под сти ца ња ква ли те та – а то је 
сла бље ње естет ског по тен ци ја ла јед не књи жев но сти. Овим 
се ар гу мен ту је тре ћа хи по те за. Јед но од об ја шње ња мо же-
мо тра жи ти у спе ци фич ној при ро ди („књи жев но сно сти”) 
књи жев не умет но сти – естет ска де ла мо гу би ти под ло жна 
ин стру мен та ли за ци ји, али то ни је њи хо ва ни ти нај ве ћа ни-
ти је ди на вред ност. Вред ност књи га ко ја се ме ри ве ли чи ном 
пу бли ке од но сно ку па ца и ши ри ном дру штве ног или по ли-
тич ког ути ца ја ни је ком па ти бил на са естет ском вред но шћу, 
ко ју пре по зна је ма ло број на ели та обра зо ва них и ком пе тент-
них по је ди на ца. Ра сло је ност јед ног дру штва од ра жа ва се и у 
ра сло је но сти ње го вог естет ског уку са. За то ни по ли ти за ци ја 
као уплив вла сти у књи жев ну про дук ци ју ни тзв. слобoдно 
тр жи ште, ко је по при ро ди те жи укруп ња ва њу вла сни штва и 
ка пи та ла, не га ран ту ју про дук ци ју књи жев них де ла естетске 
вред но сти. 
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POLITICIZATION OF LITERARY PRODUCTION 
THROUGH THE PRISM OF THE BELGRADE BOOK FAIR

Abstract

Impacts of different models of cultural policies on the development of 
publishing and literary production in the national culture were reviewed 
in the paper. The aim of the research was to identify the main models 
and results of politization of aesthetic works production in the Serbian 
literature. Research framework was the review of publishing production 
in the cultural event – Belgrade Book Fair from its establishment in 
1956 to this date. The following research hypotheses are proven by 
appropriate scientific methodologies: 1. It is possible to identify three 
models of cultural policies in development of publishing, with their 
specific characteristics in different socio-historical periods of the recent 
Serbian culture. 2. The model of cultural policy in the period of self-
management/socialism did not restrict development of publishing; on 
the contrary, the dynamics of literary art has been inversely proportional 
to the political limitation of freedom and rights in this period. 3. The 
success of democratic and market model of publishing policy does not 

guarantee the quality and the aesthetic value of literary works.

Key words: publishing, cultural policy, literature, politization of  
aesthetics, The International Belgrade Book Fair


