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ДЕВЕТИ МИЛЕНИЈУМСКИ ЦИЉ

Култура је есенцијални садржај развоја сарадње и 
морала би бити исто третирана као храна, здравље 

и образовање. 

Петогодишњице су увек поводи да се друштво и сам 
човек осврну и погледају шта су радили и урадили током 
тог периода. Полазећи од народне мудрости, коју је још Вук 
записао – Нека свако учини што је кадар, ова књига је једно 
скромно сведочење о томе за шта сам се професионало зала
гао у последњих пет година. 

Како нисам ни политичар ни јавна личност изабрао 
сам да у одређеним друштвеним поводима јавно изнесем 
своје мишљење и тако делујем и шире, изван свог профе
сионалног круга. Публикација је зборник новинских члана
ка који су објављени, углавном у листу Политика.

Текстове које сам изабрао за овај зборник различити 
су по ширини и дубини обраде тема, али се сви односе на 
културну политику. Њихову вредност као новинских тексто
ва, пре свега, видим у идејама које износим, у конкретним 
предлозима и залагању да се много више друштвене пажње 
посвети културној политици, младима и креативном поте
нцијалу, који несумњиво поседујемо. Сматрао сам и сма
трам да је наша једина шанса да као друштво, јединствена 
културна чињеница на мапи Европе и света, опстанемо у 
надолазећим глобалним процесима и изграђујемо се на оним 
темељима које смо поставили у образовању и култури. 
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Са временске дистанце од пет година, данас бих не
што, не много, и променио у својим чланцима, али од нак
надне памети само накнадно искуство. Зато су сви тексто
ви дати управо онако како су и написани, односно објавље
ни, и представљају моје мишљење у времену у којем су 
настајали.

Уосталом, сматрао сам својом обавезом да јавно реа
гујем на актуелне догађаје у области за коју верујем да сам 
стручан, а свакако професионално врло искрен. Нажалост, 
током ових пет година испоставило се да сам један од ретких 
који је јавно критички промишљао појаве у сфери културне 
политике. Уметници, културни практичари и публика углав
ном су остајали неми, као да се то њих директно не тиче. 
Већина је наставила да се сналази како зна и уме! Умет
ничка удружења, као и јавне институције су, с времена на 
време, протестовале и то разним закључцима и апелима, 
искључиво по питању материјалне ситуације запослених 
и чланства, али би се брзо задовољавале обећањима поли
тичара и администрације. Шири контекст културне полити
ке, односно места културне продукције у развојним плано
вима, није их интересовао, тако да су изостали јединствени 
захтеви културног сектора према политичким странкама и 
Влади.

Посебно сам се залагао за приближавање и укључи
вање Србије у позитивне европске токове, односно за успе
шно позиционирање наше културне продукције, креативног 
капитала, у ширим регионалним и европским процесима. 

У том контексту потписао сам Апел света културе, 
инициран на састанку уметника и културних практичара из 
Европе у Амстердаму 2005. године. Апел добро илуструје 

са којих професионалних позиција наступам и зато наводим 
део тог документа:

Као становници Европе, сви смо ми наследници Хо
мера и Вергилија, ван Ајка и Микеланђела, Шекспира и Сер
вантеса, Баха и Моцарта, Шопена и Листа, Флобера и Каф
ке, Ајнштајна и Бергмана. Њихова уметност обликовала је 
културу која нам преноси заједничку прошлост и заједничке 
полазне тачке и допринела је стварању демократских 
вред ности. Овај европски идентитет, који сви делимо, 
по стојао је још много пре политичког конструисања мо
дерне Европе. Уметничка и културна размена вековима 
је занемаривала државне границе и језичке препреке, пот
помагала превазилажење различитости и лечила ране про
узроковане најкрвавијим сукобима.

Данас је наша дужност да ово наслеђе пренесемо 
будућим генерацијама, да га чувамо и обогаћујемо. Демо
кратија не може да се ограничи само на институције, као 
ни на начин организације. Када није инспирисана умом, 
уметношћу и истраживањем, она је осиромашена. Када 
би произвођачка и потрошачка Европа надвладала Европу 
као цивилизацију, када би Европа као заједничко тржиште 
заменила Европу као политички и културни пројекат, 
тренутна глобална криза могла би да кулминира сударом 
између сила фундаментализма и материјализма. Овај судар 
био би подједнако трауматичан и разоран као и најгоре 
тлачење које је погодило човечанство у току прошлог 
века. 

За почетак петогодишњег инвентара узео сам, не слу
чајно, 5. октобар, 2000. године. За све нас у Србији требало 
је да од тада крене набоље. 
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Октобар 2000. значајан је датум и на међународном 
нивоу, још један процес бољитка требало је да започне. Тог 
датума на Генералној скупштини Организације уједињених 
нација званично је започет дијалог о Осам миленијумских 
развојних циљева који су постављени почетком те године. 
Тим поводом најављене су радикалне реформе Организаци
је, нови приступи глобалним проблемима, преиспитивање 
циљева и инструмената деловања. 

После пет година оба ова пројекта, наш локални и 
светски, нису испунила очекивања са којима су започета. 

Велика позитивна енергија коју су грађани Србије 
имали није искоришћена. Истраживања млађе популације 
показују да више од 75 одсто младих, паметних и креатив
них људи жели да напусти земљу. Србија постаје земља 
разочараних!

Прошлогодишњи самит ОУН показао је да се у 
остварењу миленијумских циљева није одмакло даље од 
почетка. Нажалост, као и много пута раније, показале су 
се драстичне разлике између богатих и сиромашних у ту
мачењу приоритета. Богати су дали апсолутну предност 
борби против тероризма, а сиромашни борби против глади, 
немаштине, болести...

Оба процеса, наш и светски, запоставили су културу 
и уметност као факторе разумевања, напретка и уважавања. 
Свих осам миленијумских циљева у вредносном смислу 
баве се егзистенцијалним нормама, које су неоспорно ва
жне, али потпуно су запостављени онтолошки садржаји 
– духовни и културни аспекти живота из којих произилазе 
етичке и моралне вредности.

Тиме се потврдила чињеница, позната још од старих 
народа, да политички и економски процеси пропадају уко
лико је културни садржај занемарен. 

***

Желео бих да се захвалим свима који су моје текстове 
сматрали вредним за објављивање, посебно господину Јови 
Вукелићу који је био на месту уредника рубрике Погледи у 
Политици.
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КУЛТУрНО ПрЕМОШћИВАЊЕ*

У Копенхагену је, недавно, одржана конференција 
„Културно премошћивање” („Између северне и југоисточне 
Европе”) коју је, уз подршку неколико значајних данских 
институција културе, као и Министарства иностраних по
слова и Нордијског министарског савета, организовао Дан
ски институт за културу. У дијалогу између европског Севера 
и Југа – о темама из области сарадње и развоја односа у 
уметности и култури – учествовало је седамдесетак пред
ставника културног живота, с једне стране из Данске, Швед
ске, Норвешке, Финске и Исланда, а са друге – посленици 
из Албаније, Хрватске, Косова, Македоније, Црне Горе, Ср
бије и Словеније. 

Из Србије, културу су представљали Димитрије Ву
јадиновић (културна мрежа БалканКулт и Балканска асо
цијација писаца – БАП 2000), Бранислава Анђелковић (Цен
тар за савремену уметност), Дејан Вражалић (ВАНС Про
дукција), проф. Александра Јовићевић (Факултет драмских 
уметности) и Урош Ђурић (радионица рЕМОНТ). 

„Конференција је успела да унесе свежи замах у 
културни дијалог између југоисточне Европе и других де
лова европског континента, у овом случају нордијског реги
она, и у том смислу је отишла корак даље од Сарајевске 
конференције која је прошлог децембра одржана на тему 
– „реконструкција културне продукције на Балкану” – каже 
Димитрије Вујадиновић, са којим разговарамо о резултатима 
Конференције. Вујадиновић је прошле године и иницирао 
и био један од организатора Сарајевске конференције, заје
дно са иститутом ERICArts, тада првог скупа посвећеног 

Аутор књиге испред Савезне Скупштине – Вечерње новости 
(специjално издање), 6. октобар 2000.
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проблемима културе на просторима европског југоистока, 
после свих ратних збивања протекле деценије.

„Био је то изузетно користан скуп, несумњиво потре
бан напретку дијалога обе средине на крајњим границама 
европског континента. Посебно је значајно што су сви учес
ници показали спремност на сарадњу, и то из оба региона, 
без обзира на разлике које постоје и између и унутар та два 
региона. Највећи број непосредних контаката и договора о 
сарадњи догодио се у неформалним деловима конференције, 
током личних сусрета и разговора. 

Позадина целе Конференције „Културно премошћива
ње” заправо је припрема нордијског региона да 2003. године 
покрене велики програм културне сарадње између северног 
и јужног дела Европе”. 

– У каквој атмосфери су договаране припреме о буду
ћој сарадњи?

„У конструктивној и добронамерној атмосфери, и 
међу самим представницима балканског региона. Уопште, 
успешност конференције видим у неколико одлика: очиглед
на је добронамерност свих учесника. Затим, исказана је 
велика спремност, аргументована потреба и обострана ко
рисност сарадње. Модератори скупа, Катрин Винкелхорн, 
Тревор Дејвис и Фин Андерсон, изузетно успешно су кана
лисали ток конференције у смеру да се објективне, интересне 
и суштинске различитости које постоје, не само између два 
европска региона већ и унутар њих, окрену према тражењу 
могућности за сарадњу! Сви ми, који смо представљали овај 
регион и његове културе, осећали смо то, а као куриозитет 
бих навео да је представник из Албаније све време био уз 
колеге из Србије, и чак је и сам дао неколико предлога за 

пројекте које би заједнички покренули уметници Србије и 
Албаније.”

– Како нас виде данас нордијски народи?
„Мислим да нас не познају довољно.Они познају одре

ђена уметничка дела и имена (рецимо Кустурицу и његове 
филмове!), али недовољно знају културну ситуацију у реги
ону. На конференцији се показало да „време” нема исто 
значење у оба региона. Представници југоисточног региона 
упозорили су да економско, едукативно и политичко стање у 
њиховим државама не допушта искључиво ослањање на дуга 
временска планирања и одлагање реализације међукултурне 
сарадње. Тиме је истакнута неопходност заједничког напора 
на реализацији брзих и ефектних међукултурних пројеката 
што, свакако, не искључује дугорочна планирања. Посебну 
вредност конференцији дали су млађи учесници, и то пре 
свега чланови уметничких група и мрежа, који су – без „ве
ликих прича” – већ успоставили сарадњу или намеравају да 
то ускоро учине.”

За разлику од њихових друштава, која такође дожи
вљавају ризик од упада у ентропију због могућности губље
ња колективне виталности, услед „комфорности” и „пре
организованости”, балкански регион има исти проблем, 
дакле претњу ентропије, али из супротних разлога – због 
економски лоше ситуације, неорганизованости и политичке 
нестабилности. Оба региона имају шта један другоме да 
понуде, јер наш регион, иако преживљава драматичну ситу
ацију, ипак је задржао једну одређену виталност живота 
и идеја које се, једним делом, свакако остварују и кроз 
уметничко стваралаштво и које је, без сумње, изузетно 
узбудљиво и изазовно за нордијски културни миље”, каже 
Вујадиновић. 
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– Откуд у целој тој причи о културној сарадњи окре
нутост нордијских земаља – југоистоку Европе?

„Нордијски регион, који има свој Нордијски мини
старски савет, финансирао је протеклих година један обим
ни  рограм и пројекте у култури у Јужноафричкој републици 
и уложио у то око 700 милиона марака. На Конференцији 
у Копенхагену то није одређено речено, али је сугерисано 
да данас, пошто је програм у Јужноафричкој републици 
завршен, нордијске земље желе да отворе дугорочни про
грам културне сарадње са балканским регионом.

Посебно је занимљиво и вредно поменути да је орга
низатор Конференције у Копенхагену Дански институт за 
културу, уз подршку Нордијског министарског савета и Ми
нистарства иностраних послова, што може значити да ће 
Данска предводити нордијске земље у културној сарадњи 
са нашим регионом. 

– О чему је говорила српска делегација?
„Били смо изузетно добро представљени, и то кроз 

експерте из невладиних организација и културне инду
стрије. Чини ми се да су људи из Србије успели, мислим 
више од свих других, да уговоре конкретне пројекте сарад
ње. Тако се филмска кућа ВАНС и Дејан Вражалић из Бе
ограда договорио са Данским институтом за филм о реа
лизацији низа међукултурних пројеката, од гостовања на 
регионалним филмским фестивалима до дистрибуције 
данских филмова у југоисточном региону и југословенског 
филма у данским биоскопима. Биће то и гостовања Данаца 
и других нордијских народа на Фестивалу ауторског филма, 
на београдском Фесту, и слично.

БалканКулт може бити задовољан својим учешћем 
и мислим да је допринео успешности рада Конференције: 

поред низа других личних контаката, са госпођом Тони 
Ливерсаге, преводиоцем и славистом, договорено је да се 
израде два списка књига, „дански” и „српски”, које би се 
преводиле и публиковале на ова два језика, такође и да се 
једна дечија књига данског аутора, већ преведена на српски, 
штампа у Југославији. Дански литерарни информативни 
центар је изразио спремност да подржи такву издавачку 
сарадњу, а представници те институције и БалканКулта, у 
оквиру којег ради и Балканска асоцијација писаца 2000 (БАП 
2000), договорили су се да наставе разговоре у октобру, на 
Франкфуртском сајму књига. За почетак литерарне сарадње 
Данске и југоисточног региона тематски ће се приредити 
и публиковати други број билингвалног магазина „Поет”, 
чији се први број већ појавио у Данској, уз подршку Дан
ског друштва писаца. БалканКулт је одлучио да започне 
и припреме за стварање једне базе са референцијалним 
информацијама из области културе – институције, фонда
ције, уметнички конкурси, асоцијације – из нордијских зе
маља, које би могле бити вазне за међукултурну сарадњу 
ова два региона...”

* Овај интервју објављен је на сам дан 5. октобра 2000. године 
у листу Данас (аутор Даница радовић). Непосредни повод за ин
тервју била је конференција коју сам заједнички организовао са 
колегиницом Кетрин Вилкенхорн из Данског института за кул
туру. Захваљујући том скупу започета је међурегионална сарадња 
нордијског и балканског региона и током 2004. и 2005. године 
организовано више од 60 различитих мултилатерарних културних 
пројеката. 
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ОПАСНОСТИ И МОГУћНОСТИ *

Нема сумње да се као друштво налазимо у дубокој 
кризи. У кинеском идиограму за кризу крије се суштина 
зна чења таквог стања. Идиограм је састављен од два појма 
– опасност и могућност!

На основу досадашњих јавних наступа мандатара за 
председника републичке владе закључујем да он није са
гледао дубину садашње кризе – опасности по наш култур
ни опстанак!

Оно што свакако можемо очекивати јесте страшан 
удар капитал логике кроз интересе моћних компанија кул
тур не индустрије, како наше тако и, посебно агресивне, 
са Запада. Компаније културне индустрије настојаће да 
наш културни идентитет, његове креативне потенцијале и 
посебности, искористе на нивоу варијација (variety) и то, 
пре свега, естетских, како би део своје производње, због 
својих профитних интереса, упаковалe у егзотику Балкана. 
Капитал логика се неће потрудити да нашу креативну 
различитост (diversity), као ни критичко мишљење поја
ча и створи амбијенте у смислу партнерског доприноса 
културном диверзитету Европе. Свакако да су ти процеси 
одавно присутни у нашем друштву, само услед изолације 
нису још потпуно завладали. Доминантност и злоћудност 
капитал логике у постмодерним – цивилним друштвима је 
реалност и тешко да то можемо избећи. 

Међутим, можемо, и то не без успеха, да доминант
ност усмеравамо а злоћудност амортизујемо и тиме не 
дозволимо да стицање новца, као мерила свих вредности, 
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учини непо прављиве штете нашем културном стваралаштву 
и култур ном животу уопште. Са таквим болним искуствима 
суочавају се данас многе мале културе, међу њима и сло
веначка, чија би нам искуства могла бити од велике ко
ристи. 

Свакако, у европском друштвеном миљеу и културној 
индустрији (Есенска декларација) постоје и они други који 
знају вредности креативних различитости и који економ
ским и регулативним процесима интеграције и унифика
ције Евро пе супротстављају могућности регионализације 
и ауто номије културног стваралаштва у смислу подршке 
кул турном диверзитету. То су оне снаге које се залажу да 
цивилно друштво пређе у креативно друштво (Креативна 
Европа). Управо тим процесима, који нису баш без снаге, 
ми би требало да се придружимо. Међутим, да бисмо се 
укљу чили у ту страну европских настојања морамо да има
мо јасно изграђену стратегију културне политике, која 
томе тежи. 

Ако бисмо дозволили да наша културна аутентичност 
(која у себи такође садржи различитости) губи своју витал
ност (сводећи је на фолклор и егзотику) или, супротно, 
дали јој неку националну монументалну вредност, заправо 
бисмо је изгубили. Изгубила би и Европа, нестао би један 
битан садржај европског културног диверзитета. Зато борба 
за виталност аутентичности није борба против Европе већ 
управо супротно. Само треба знати којим инструментима 
културне политике водити ту борбу (питања на којима је 
хрватски модел пао)! 

На основу досадашњих јавних наступа мандатара 
за председника републичке владе закључујем да он није 

сагледао могућности које нам пружа развој културне про
дукције.

А све то је управо оно што би, посебно, у овој кризи у 
којој се налази наше друштво, могло да нам отвори значајне 
– компаративне предности, односно регионалне и европске 
перспективе. 

Културна продукција, као део терцијалног сектора, 
насупрот мишљењу културних скептика, постала је главни 
фактор економије и запошљавања (радно интензивна делат
ност) у постмодерним друштвима. Оно што још више на
глашава овај интерес јесте веровање да је сектор културе од 
пресудног значаја за будући развој Европе. 

Досадашње искуство културних ситуација у бившим 
републикама СФрЈ (најдаље је отишла Словенија) показало 
је да ниједна од тих нових држава (ту се могу укључити 
и друге државе региона, рецимо Бугарска) нема снаге да 
озбиљ није развије културне индустрије које би могле да 
парирају великим западним корпорацијама. Један од главних 
разлога је што је само тржиште културне продукције, сва
ке појединачне државе, исувише мало да би се она могла 
економски оправдати. Једину шансу које имају државе југо
источне Европе јесте управо у стварању јединственог кул
турног амбијента (тржишта), нешто слично ономе што су 
урадиле нордијске земље. Управо у томе наша културна 
продукција и развој културне индустрије има огромну шансу 
(не треба заборавити да Србија има најразвијенију културну 
продукцију у региону, рецимо филм и дискографију). Та
кви, интеркултурални – регионални пројекти са јасним еко
номским аспектима имаће апсолутну предност у будућим 
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финансијским аранжманима са Пактом за стабилност као и 
са другим међународним финансијским институцијама. 

Само, да бисмо те компаративне предности иско ри
сти ли, очували културну аутентичност и плански развили 
културну индустрију морамо на свим нивоима упослити 
експерте који знају да поставе и користе економске инстру
менте културне политике. Наравно, прво морамо изградити 
економске критеријуме (посебно фискалне и пореске) кул
тур не политике, како за јавни сектор тако и за културне 
индустрије. 

Због комплетне деконструкције и нове конструкције 
културне политике у периоду друштвене транзиције јако 
је ва жна улога Министарства за културу и самог министра 
који морају имати јасну визију где желимо да будемо, прак
тична решења како тамо да стигнемо, а успут – како ћемо 
тај процес да надгледамо и вреднујемо (питање на које сло
веначки модел није нашао адекватно решење). 

Одуговлачење избора министра за културу (не за то 
што га политичари сматрају важним, већ, напротив, мар
гиналним) као и потенцијални кандидат глумац Лечић, не 
обећавају боље дане за културу. Свакоме ко је у струци и 
ко познаје област културне политике потребно је пет дана 
да уради један програмски текст који би садржао основне 
стратешке поставке културне политике као и костур инстру
мената за спровођење те политике. Сумњам да господин 
Лечић уопште тако нешто и може да напише, не зато што 
је неинтелигентан, напротив, већ зато што није из струке и 
претпостављам да не зна много о томе! рецимо о културним 
политикама које воде бивше републике СФрЈ, а данашње 
самосталне државе. Шта су, рецимо, искуства Словеније и 

који модел културне политике она заступа, да и не спомињем 
анализу културних модела Финске, Ирске, Француске или 
Немачке!

Извесно је да ми имамо снаге да изградимо сопствени 
културни модел развијајући културну државу а не државну 
културу. При свему томе нема разлога да измишљамо то
плу воду, довољно ће бити ако одређена за нас прихватљива 
решења, која већ постоје у неколико модела културне по
литике (ирски, фински, словеначки, немачки ...), укључујући 
и европско законодавство, прилагодимо нашој реалној ситу
ацији и, свакако, перспективама развоја, пре свих они ма које 
нам се нуде као на длану а везане су за развој балканског 
региона. 

Мислим да власт још није стигла да направи карди
налне грешке и да можемо кренути у добром правцу, само 
не да глумимо већ да заиста организовано кренемо у акцију. 
За то је крајње време да културни практичари и уметници 
преузму активнију улогу у креирању културне политике 
(још један од пропуста који се догодио у Словенији). Ако 
то искључиво препустимо држави и кадровским решењима 
новопридошле власти, бојим се да ћемо у веома блиској 
будућности јако зажалити што смо се данас овако комотно 
понашали. 

 

* Текст је објављен у листу Политика, 15. јануара 2001. године. 
Непосредан повод су нагодбе и сукоби око формирања владе 
ДОСа, односно избора министра културе. То је буран период 
преузимања власти и заузимања политичких позиција до тада 
опозиционих парија и њихових лидера.
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ЗАПУШЕНА рУПА НА САКСИЈИ*

У организацији Цента за савремену уметност из Бео
града одржано је, 24. и 25. новембра, саветовање на тему 
Кул турна политика и културна продукција у Србији, о томе 
је већ доста писано у медијима. Није, међутим, писано да 
се више од 200 присутних културних практичара и умет
ника договорило да пошаље захтев тада потенцијалном 
мандатару за председника републичке влада, господину Зо
рану Ђинђићу, да његов кандидат за министра културе, пре 
него што буде изабран, мора да објави програм културне 
политике за коју ће се залагати и коју жели да спроводи. 
Допис је послат недељу дана после завршетка скупа!

Никакав одговор пошиљаоцима, односно јавности, до 
данас није стигао, нити у форми дописа, нити се мандатар 
у својим бројним интервјуима уопште позабавио питањем 
културне продукције, а још мање је објављен програм! 

Једини одговор који је стигао од господина Ђинђића 
јесте избор глумца Лечића за министра за културу! Нажа
лост, при избору мандатар се није консултовао са људима 
из културе, тако да су његови разлози за избор господина 
Лечића, културним радницима непознати. У сваком случају, 
разлог није у стручности за тај посао!

У контексту кадровске политике коју води нова 
власт једна велика грешка је већ направљена. ради се о по
крајинском секретару за културу. Посебно осетљиво питање 
за Војводину одувек је била управо културна политика 
(спек тар интереса за очување културног – националног 
ди верзитета Паноније), често у историји коришћена као 
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инструмент одређених политичких интереса. У том кон
тексту сасвим је свеједно ко ће бити покрајински секретар 
за пољопривреду, јер је економски интерес свих становника 
Војводине такорећи идентичан. Међутим, јако је важно ко 
је секретар за културу, то сви у Војводини знају. Садашњим 
избором личности која долази из мањинског народа, а која 
кроз област културе наглашено трасира сопствени поли
тички интерес (што се показује и на најсвежијим догађајима 
везаним за Филмски фестивал на Палићу) недопустив је 
пропуст нове власти и већ је довело до негативних реакција 
у Војводини. 

Шта можемо очекивати ако се настави негативни ка
дровски тренд?

Пре свега, сопствену колективну неспремност према 
савременим изазовима који ће се врло брзо сручити на наш 
културни миље. Да споменем само нека основна стра те шка 
питања која траже брзе одговоре. Који су наши дру штвени 
циљеви културне политике и продукције? Же лимо ли да 
градимо културну државу (Kulturstaat) или државну култу
ру (Staatskultur)? Које компетенције при падају републичком, 
а које регионалном и локалном нивоу? Какво законодавство 
желимо у култури? Где је ме сто терцијалног сектора у при
вредном развоју? Колико ће систем инструмената културне 
(економске) политике бити стимулaтиван према јавном 
сектору у култури, а колико либералан и селективан према 
културној индустрији (приватном сектору – kulturwurt
schaft), домаћој и спољној? 

Зашто су данас култура, културна политика и културна 
продукција изузетно важне за будућност једне заједнице? 
Два су основна разлога: културолошки (етички) и економски. 

У културној продукцији, нарочито мултинационалних кор
по рација културне индустрије, рецимо МТВ, уткани су по
жељни системи вредности културних образаца, који утичу 
на читав сплет нашег свакодневног мишљења, понашања, 
доношења конкретних одлука. Сугерисани стилови живота 
на колективном нивоу, као и савремени облици политичке 
и економске доминације мултинационалних центара моћи 
на глобалном нивоу отварају себи просторе управо кроз 
форме (производе) културне продукције. Наравно, данас се 
ту више не ради о лако препознатљивим обрасцима држава 
(култура) колонијализатора, као што је било у деветнаестом 
веку, већ пре о суптилним, естетски и технички врхунски 
упакованим, производима мултинационалних корпорација 
културне продукције. Доминација америчких корпорација 
на глобалном тржишту културе не значи да постоје бит не 
разлике у циљевима између, рецимо, америчких и немач
ких корпорација, као што су Margo Hil и Betlesman у из
даваштву.

Културна продукција, као део терцијалног сектора, 
насупрот мишљењу културних скептика, постала је главни 
фактор економије и запошљавања (радно интензивна де
лат ност) у постмодерним друштвима. Оно што још више 
наглашава овај интерес јесте веровање да је сектор културе 
од пресудног значаја за будући развој Европе. Исто тако, 
постоји веома велико интересовање за начине на који еко
номски развој мањих и великих градова у региону може да 
се унапреди разним мерама које су удружене са културом 
и културним индустријама, као и за начине обезбеђивања, 
поспешивања и развијања нових могућности за запошља
вање у овој области. У Европској унији је 1995. године око 
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2,5 до 3 милиона људи било непосредно запослено у овом 
сектору. 

Нажалост, доскорашња опозиција а данашња пози
ци ја, ако је судити према кадровским решењима која ну
ди, не показује наговештаје да ће успети да осмисли и 
реализује један конзистентан савремени модел културне 
политике. При томе нема разлога да се измишља рупа на 
саксији, довољно ће бити да се решења, која постоје у кул
турним политикама земаља које су нам сличне, односно на 
које се желимо угле дати, прилагоде нашим специфичним 
условима!

КАКАВ ДрУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ 
СТАТУС НЕВЛАДИНИХ ОрГАНИЗАЦИЈА 

ЖЕЛИМО*

Куда иду невладине организације?
На ово питање тражен је одговор на Трећем форуму 

југословенских невладиних организација одржаном од 17. 
до 19. маја ове године у Београду. рад форума, као и за вр
шни документ, наставили су процес трагања за неоп ход
ним новим друштвеним и економским положајем НВО, 
започетим прошле године израдом предлога модела закона о 
невладиним организацијама. На овом предлогу се још увек 
ради, али је сигурно да би га требало што пре завршити и 
усвојити. Зашто?

реч је о заиста важној регулативи за будући рад 
НВО, односно једној организационој форми која се налази 
између јавног и приватног сектора, а у нашем законодавству 
третираној као „удружења грађана”. У Југославији су еви
дентиране 894 невладине организације (што свакако није 
коначан број), према подацима из Директоријума о НВО 
(публикованог 2000. године). Не треба заборавити да се 
ра ди о виталној форми која пружа изузетне могућности за 
развој демократских односа, хуманог деловања, културних 
активности, као и простора критичког мишљења, што се и 
показало у протеклом времену!

Будућа друштвена улога НВО зависиће добрим делом 
од материјалних стимулација, укључујући и фискалну и 
пореску регулативу, коју би држава требало да одреди према 

* Текст је објављен у листу Данас, 24. јануара 2001. године. 
По вод је био скуп културних практичара и уметника Културна 
политика и културна продукција у Србији, у чијем организовању 
сам непосредно учествовао. Са скупа је послат за хтев председнику 
владе Зорану Ђинђићу да уважи мишљење културних посленика 
при избору министра културе и одређивању места културе у 
програмима нове владе.

22 23



невладином сектору. То је кључ свега! У предлогу закона о 
НВО мораће се јасно дефинисати ова питања.

Законски модел о НВО морао би бити стављен у кон
текст предвиђене стратегије друштвеног и економског раз
воја. Свакако и у контекст модела нове културне полити ке, 
и других конкретних законских решења, као што је и вр
ло потребни закон о оснивању и раду непрофитних орга
низација. Без тога – закон о невладиним организацијама би 
омогућавао њихово лако оснивање, што и садашњи савезни 
закон омогућава, али не и успешни рад НВО у новим дру
штвеним условима.

То, практично, значи да ће се морати предвидети и 
диференцијација унутар саме форме невладине организа
ције, и то према делатностима, циљевима, функцијама ко
је врши, организационој структури, висини прихода који 
остварује и другим квантитативним и квалитативним нор
мативима.

Новим законом о друштвеном статусу НВО мораће се 
прописати одређена јасна структура квалитативних норми 
које би требало да се нађу у статуту сваке НВО (на пример 
принципи за које се залаже Савет Европе). Ако је друштвени 
интерес да се олакша оснивање и рад НВО, а то би свакако 
морало бити, тада и одређене њихове обавезе морају бити 
јасно постављене. Али са јасним ставом да што се мање др
жава меша у рад НВО, то је боље, и за саму државу!

Тиме би се ограничиле могућности злоупотребе и 
инструментализације НВО у смислу обављања засенчених 
политичких интереса, прања новца, избегавања плаћања 
по реза и других циљева који немају везе са обављањем 
демократских, хуманих, културних активности и повлашће

ним статусом НВО. Избегла би се и ситуација да НВО може 
фактички да постоји само на папиру. Једино тако ће НВО 
мо ћи да одраде многе значајне послове у циљу стварног 
повећања колективног квалитета живота!

Модел би морао да омогући и оснивање међународних 
невладиних организација – МНО. У многим областима, као 
што су екологија и култура, управо МНО требало би да има
ју изузетну улогу у успостављању покиданих и стварању 
нових балканских, средњоевропских и ширих европских 
партнерских веза!

* Текст је објављен у листу Политика 04. јуна 2001. године. 
Непосредан повод је јавна расправа о предлогу новог закона о 
невладиним организацијама. Закон ни после пет година није ушао 
у скупштинску процедуру. 
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КУЛТУрА У ПАКТУ ЗА СТАБИЛНОСТ*

У оснивачкој Декларацији Пакта за стабилност југо
источне Европе (мај, 1999. године) култура се није помиња
ла! Данас је ситуација нешто повољнија. Културна баштина 
и продукција стидљиво су почеле да се помињу у неким, 
више незваничним него званичним, документима Пакта, а и 
одређена финансијска подршка почела је да стиже. Највише 
новца, бар кад је у питању Југославија, стигло је преко Гете 
института (само за библиотеке уложено је прошле године 
око 400.000 ДЕМ). Али, све је то још далеко од потреба и 
могућности коју култура и културне индустрије могу и треба 
да пруже у обнављању региона и регионалне сарадње. 

На последњој донаторској конференцији, одржаној 
у Бриселу крајем јуна, о култури се није ни разговарало! 
У презентованој развојној стратегији и приоритетима Срби
је, културе опет није било. Од обећаних неколико милијарди 
марака, за културу се није нашао ни пфениг! У оквиру Првог, 
од три радна стола (демократизација и људска права), где 
би култура требало да се нађе, одређени су приоритети: 
про блеми избеглица, медији, међуетничка сарадња, међу ре
гионална сарадња, као и образовање и млади. 

Мора се знати да је ова донаторска конференција 
би ла, уједно, и припрема за следећу која би требало да се 
одржи у Букурешту 25–26. октобра ове године, као и других 
донаторских конференција које се планирају (рецимо за По
дунавље). Ако се овом приликом није разговарало о култури 
– да ли ће се то исто догодити и у Букурешту?

Истина, донаторске конференције нису једина места 
где се разговара о реконструкцији региона и о могућим фи
нансијским аранжманима, али ће принципи и приоритети 

26 27



који се на њима поставе утицати и на садржај других међу
народних скупова.

Шта то може да значи ако се културна сарадња и 
кул турна продукција не нађу на донаторским и другим 
међународним конференцијама? Два су основна питања: 
прво – каквог има смисла и да ли је уопште и могуће ра
дити на стварном повезивању и мобилности људи, идеја и 
експертизе, као и на економском развоју, а да се не узимају 
у обзир културни аспекти целог процеса, као и могућности 
регионалне културне сарадње? Друго, зашто се не укључују 
економски аспекти развоја регионалне културне индустрије 
(културна индустрија је, према економској снази, четврта 
грана у свету, а сигурно најбоља извозна грана САД)?

Да све то не би тек тако прошло, аутор ових редова 
ини цирао је прве кораке, односно покренуо је иницијативу 
да се у оквиру нашег Националног координационог тела 
Пакта, његовог Првог радног стола, оформи радна група 
ко ја би се бавила културом. Иницијатива је наишла на 
потпуно разумевање експерата у нашем Координационом 
одбору Пакта. Такву радну групу, иначе, још није оформила 
ниједна друга земља југоисточне Европе. 

О иницијативи је обавештен и Бодо Хомбах, коме је 
још у мају упућено тзв. Писмо о намерама, које је саставио 
аутор ових редова. Према нашем сазнању – не противи се 
овој намери.

У разговорима који су вођени у припреми за осни
вање радне групе за културу предложио сам три могућа 
стра тешка усмерења: културу пласирати као део пројеката 
других иницијатива сва три радна стола (рецимо, обнову 
зграда институција културе нудити као грађевинске, урба
не, инфраструктурне пројекте); наметнути културу као 
по себну област, приоритет, у оквиру Првог радног стола; 

и организовати посебну донаторску конференцију за култу
ру и културну индустрију, која би требало да ангажује 
партнерске односе и финансијска средства која постоје у 
култури и културној индустрији на Западу, а која су до сада 
остала потпуно изван интересовања Пакта.

Ако смо ми из Србије преузели иницијативу у том 
правцу, а при томе још имамо најбоље „културне ресурсе” 
у региону, заиста нема разлога да не постанемо културни 
лидери југоисточне Европе.

Међутим, предуслов да се све то заиста и догоди јесте 
убрзање започетог реформског курса у нашем друштву. Не
опходно је већ једном покренути и системске промене, како 
у раду самог Министарства културе, тако и у успостављању 
јасног реформског концепта (процедуре, критеријуми, 
при о ритети и план потеза) културне политике коју би Ми
нистарство требало да води у дефинисаном периоду који 
следи. Неће бити ни страног улагања, ни партнерских 
односа, ни донаторских конференција без јасне „логистике” 
Владе Србије и Министарства културе стваралаштву у 
култури. Где су се изгубила обећања Министарства да ће 
осмислити и спровести реформе у култури? У смислу ло
би рања за покретање неопходних реформских потеза и 
заузимање регионалних позиција, одговорност и снажније 
активности очекују се и од професионалаца из културе. 

* Текст је објављен у листу Политика, 16. јула 2001. године. 
Непосредан повод је активирање Србије у програмима Пакта за 
стабилност.

28 29



ШТА НЕћЕ МИНИСТАр КУЛТУрНИ*

Средином јануара ове године у „Политици”, рубрика 
Тачка гледишта, написао сам чланак о могућностима и опас
но стима пред којима се налази развој културне продукције 
у Србији.

Одмах после објављивања овог чланка позвао ме је 
министар Лечић да сарађујем на покретању системских 
про мена, како у самом Министарству културе, тако и у 
стварању новог модела културне политике. После четири 
месеца проведена на месту саветника за стратешка питања 
– одустао сам од да љег ангажовања. Много тога било је 
договорено, мало запо чето, а још мање остварено!

Министарство, нажалост, није нашло за потребно 
да одржи ниједан састанак на коме би се расправљало о 
не опходним системским променама. Моје инсистирање да 
се изради програмски текст нове културне политике, као 
и основне смернице новог културног модела са којима би 
се изашло пред културну јавност и Владу Србије, са јасно 
предоченим захтевима, није дало резултата. То би уједно 
и приморало саму Владу да се одреди – где види место 
културе у периоду транзиције.

Напротив, кренуло се без концепта и визије! Тако 
су, на пример, покренуте иницијативе за израду предлога 
разних законских решења (закон о позоришту, закон о кул
тур ним добрима, закон о кинематографији и слично) а да 
се претходно није направио детаљан инвентар постојећих 
законских и подзаконских аката који се односе на културу, 
нити су постављени циљеви и инструменти нове културне 
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политике. Сада неколико интересних група прави „свој” 
закон о кинематографији, уместо да је Министарство (др
ж ава) поставило „правила игре” и после тога наручило 
законске предлоге од експерата.

Влада Србије, такође, није показала веће интересовање 
за културну продукцију (ако се изузме скандал са порезом 
на књиге). Посебно министар Ђелић није разумео да оно што 
је добро за привреду не мора бити, а често и није, подстицајно 
за културу. На једном од састанака ДОСа постављено му је 
питање – зашто култура у новом концепту пореске политике 
није добила бар неке значајније могућности за финансијске 
и фискалне субвенције и олакшице? Министар је одговорио 
да се боји да ће се у култури „прати велики новац” као што 
је то рађено у русији! Сасвим је неадекватно поредити 
нас са русијом, а још мање има уопште смисла узимати за 
пример русију, када се зна да је то најлошије спроведена 
транзиција. Зашто министар Ђелић не користи искуства 
Словеније, Пољске или Мађарске – то само он зна, а Влада 
Србије подржава.

Нема никакве сумње да управо у културном ствара
лаштву, и само у томе, можемо бити прави партнери, чак 
и већим нацијама у Европи, и они ће то знати да поштују. 
Међутим, да би се то остварило неопходан предуслов је да 
прво овде, у нашој држави, дефинишемо културну политику, 
поставимо је на компатибилне основе и направимо модерну 
инфраструктуру. 

Да ли смо за почетак тог великог посла окаснили? 
Ве рујем да још имамо времена, али све мање! Да би се 
разу мела сва озбиљност и дубина посла који нас очекује 
пред очавам јавности есенцијалне стратешке поставке ко је 

сам, у бројним разрађенијим текстовима, предлагао Мини
старству.

Србија има снаге да изгради сопствени мо дел култу
ре развијајући културну државу, а не државну културу. 
Културна продукција је управо ресурс који би, посебно, у овој 
кризи у којој се налази наше друштво, могао да нам отвори 
значајне економске могућности развоја – компаративне 
пред ности, односно регионалне и европске перспективе.

Неопходни предуслов стварања новог модела култур
не политике јесте дефинисање државног културног про
грама којим би се одредили наши стратешки национални 
интереси у култури.

Вредносни стратешки циљеви модела морали би 
са држати: заштиту и промоцију културног идентитета и 
диверзитета; демократизацију и децентрализацију културне 
продукције; ревитализацију инфраструктуре на републич
ком, регионалном и локалном нивоу; развој индустрије 
културе (оријентација на балкански регион); побољшање 
општих услова индивидуалног уметничког стваралаштва; 
увођење информатичке технологије; постизање што значај
нијег положаја наше културне продукције и нашег културног 
идентитета (имиџа) у регионалним, европским и светским 
оквирима.

Циљеви и средства наше културне политике морали би 
кореспондирати са принципима Савета Европе: принципима 
толеранције, духовности, креативности и различитости, 
као и очувања простора слобода за критичко мишљење. 
Посебна пажња у овом транзиционом периоду морала би се 
посветити мерама заштите и унапређења рада установа од 
националног интереса. 
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Циљеви се могу остварити једино уз јасно дефини
сање инструмената културне политике, а то, пре свега, 
значи: редефинисање положаја, улоге и унутрашње орга
низације Министарства културе и других државних и па
радржавних органа и установа (завода); редефинисање по
ложаја и улоге јавних институција културе (укључујући ра
ционализацију и власничку трансформацију, као и увођење 
у образовни систем); редефинисање вертикалне структуре 
и компетенција између савезног, републичког, регионалног, 
градског и локал ног нивоа; креирање мултифинансијског 
модела (јавни из да ци + фондације + спонзори + тржиште); 
доношење стимулативне фис кал не и пореске регулативе 
(заштита домаће културне индустрије); промовисање парт
нерства између јавног и приватног сектора; веће укључи
вање у међународну културну сарадњу и њено међуна
родно правно регулисање уопште, а посебно на европском 
плану (укључујући и хармонизацију нашег законодавства 
са европским стандардима); унапре ђење законодавне регу
лативе и посебно обезбеђење њеног ефикасног спровођења 
(нарочито у области заштите интелек туалне својине уопште, 
а посебно малих права и положаја уметника). 

Наш модел нове културне политике морао би се из
грађивати на карактеристикама парадржавног модела (arm’s 
lenght model) какав у варијантама постоји у Холандији, 
Финској, Ирској, Немачкој. Овај модел се ослања на комби
нацију како буџетског финансирања, тако и на тржишне 
механизме, односно јавног и приватног сектора. Уосталом, 
то је наша једина могућност. Етатистички модел није оства
рив, ни у којој варијанти, а либерални би нас одвео у пот
пуну комерцијализацију и културну пошаст!

Основни задатак је да лепезом стабилних системских 
мера обезбедимо стварање продуктивног макро и микро 
ам бијента да би културна продукција могла да пружи 
мак симум својих креативних могућности, како на нивоу 
културног живота (укључујући и едукацију) тако и на плану 
привредног развоја, који се базира на развоју регионалног 
балканског тржишта. При томе се морамо ослањати на све 
инфраструктурне организационе форме од државних и па
радржавних органа преко установа, невладиних организа
ција и тела (непрофитног сектора) до индустрије културе 
(приватног, тржишно оријентисаног сектора).

Свима је јасно да за значајније покретање културне 
продукције нема и неће бити, бар не у скорој будућности, 
довољно средстава у буџету републике. Због тога је неоп
ходно покренути институционалне форме и легислативну 
подршку систематском прикупљању ванбуџетских средстава, 
из којих би се финансирала културна продукција у Србији. 
Ту свакако треба укључити и могућност организовања до
наторске конференције само за делатност културе, као и 
приступање разним европским фондовима и фондацијама 
(на пример Еуроимажу), посебно онима који помажу младе 
таленте.

* Текст је објављен у недељнику НИН, 19. јула 2001. године 
и представља моје јавно неслагање са политиком коју воде Ми
нистарство културе и министар Бранислав Лечић.
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НОВИ ИМАГИНАрНИ МУЗЕЈ*

У питањима културе Европа се данас налази у зна
чајном процесу транзиције. Да ли је Европска унија спремна 
на значајне промене које би требало да наступе када дође 
до проширења и земљекандидати постану њене редовне 
чланице?

Европа се све више бави питањем – шта је то култур
ни идентитет Европе? У том контексту поставља се и про
блем како „остати свој”, а уједно бити активан у процесу 
глобализације?

Могући и постојећи идентитет

Овим и другим питањима био је посвећен скуп одржан 
прошлог месеца у Будимпешти, под називом „Веће... боље... 
лепше? – утицај Европске уније на унапређење културних 
могућности широм Европе”. Вероватно један од највећих о 
тој теми у овој години. Конференцији је присуствовало више 
од две стотине учесника – од неколико европских министара 
културе, међу њима и италијански Виторио Сграби, потом 
Ерхард Бусек, координатор Пакта за стабилност, све до 
експерата и практичара у овој области. Највиши ранг који 
је дат конференцији показује и само место одржавања – Ма
ђарска академија наука и зграда Парламента.

Теме које су доминирале пленарним седницама биле 
су у сфери тражења одговора на савремена кретања у 
културном миљеу Европе, а могла би се сажети у неколико 
питања: какав је сада и какав ће у будућности бити однос 
између могућег културног идентитета Европе и културних 
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идентитета појединих народа; однос између националног и 
транснационалног; како превазићи стереотипе и предрасуде 
у Европи – посебно у односу Источна–Западна Европа; да 
ли су потребне нове визије развоја уједињене Европе; који 
су најбољи индикатори културне политике; како мерити 
„структурални развој”...?

У разговору о свим овим питањима могла се видети 
разлика између представника званичних институција, с је
дне, и истраживача и практичара, с друге стране. Док су 
први, углавном са већ добро познатих позиција, тумачили 
стање и процесе у културној сфери ЕУ и Европи уопште, 
други су били критичнији и незадовољни садашњом ситу
ацијом и путевима којима се развија однос европских ин
сти туција и званичника према култури, односно процесима 
у кул турној политици, како сопствених земаља тако и ЕУ. 
Многи учесници (како званичници, тако и истраживачи и 
практичари) позивали су се на члан 151. Амстердамског 
уго вора који је заменио 128. члан Уговора из Мастрихта, 
али са различитих позиција. Питања повезана с тржиштем 
културе и културним индустријама су изостала и углавном 
се говорило о јавном сектору и јавним издацима. 

Теме које су доминирале у оквиру радних група 
би ле су постављене много конкретније, тако да је и сама 
рас права била ближа практичним питањима. Општа тема 
свих радних столова била је, свакако, финансирање кон
кретних програма, пројеката и активности – како у до ме
ну државних културних политика тако и у домену ме ђу
народних институција, фондова ЕУ и Савета Европе. Нема 
сумње да је у свим деловима Европе доминантни проблем – 
финансирање и све оно што претходи (пројекти, апликације, 

приступ информацијама) и исходи (мониторинг, евалуација, 
хронологија исплата) том процесу. Посебно су истакнути 
проблеми у оквиру буџетских средстава, односно такозваних 
структуралних фондова. На једном од радних столова било 
је доста критичких оцена највећег програма ЕУ из домена 
културе – „Culture 2000”

Више неизвесности него оптимизма

На завршној пленарној седници посебно је било 
за ним љиво и инспиративно излагање Ерхарда Бусека, 
ко ор динатора Пакта за стабилност. Оно се темељило на 
неколико претпоставки: Европљани данас живе у феномену 
који је Малро назвао „имагинарни музеј”; предрасуде и на 
Западу и на Истоку Европе још увек постоје, као и поделе 
(Где је центар? Ко су добри, а ко лоши момци); историјске 
претпоставке као лоше полазиште, односно погрешно разу
мевање историје и њено инструментализовање – велика Ср
бија, велика Немачка; језик других се може једино разумети 
у сопственом контексту; шта култура ради за развој Европе 
и коју би улогу могла да има у будућем развоју?

Аутор овог текста је у свом излагању констатовао 
да културе нема у документима Пакта за стабилност Југо
источне Европе. Постављајући низ питања која из таквог 
игнорантског става, пре свих Западне Европе, произилазе, 
указао је на последице запостављеног положаја културе на 
регионални развој и шире европске интеграције.

Координатор Пакта Ерхард Бусек у потпуности се 
сложио и обећао да ће се потрудити како би се садашња 
ситуација променила, наравно у корист унапређења културне 
сарадње у региону Југоисточне Европе.
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Можда је најважније садржаје будућег развоја култур
ног миљеа Европе изнео Петер Инкел, истраживач из Бу
димпеште, који је најзаслужнији што се конференција и одр
жала, наглашавајући два процеса којима се мора пружити 
сва могућа логистика: један друштвени и други лични, али 
оба у непосредној вези – могућности мобилности и знати
жеља!

Све у свему, када је реч о будућности културе у Евро
пи, више је неизвесности него оптимизма!

НАЦИОНАЛНА ДЕБАТА О КУЛТУрНОЈ 
ПОЛИТИЦИ*

У Београду је 27. и 28. јуна одржана „Национална де
бата о културној политици републике Србије”. Извештаји 
који су представљени на тој дебати, као и сама дебата, 
већ унапред су смишљени у контексту „Контејнера са пет 
звездица” Министарства културе и медија Србије!

Читајући извештаје Савета Европе и Министарства 
кул туре и медија Србије о културној политици у Србији и 
непажљиви читалац ће приметити да нам се у оба ова де
скриптивна документа углавном нуде општа места и фра
зе, посебно о историјској позадини, а изостају – стварна 
ева луација садашњег стања, перспективе, визије напретка, 
инструменти развоја и последице избора одређених решења 
развоја.

Наш извештај почиње местом и улогом Министарства, 
а не одређењем места и улоге културе у друштву. То само 
потврђује свима познату чињеницу да Министарство подр
шку свога рада тражи у самом себи а не у друштвеној ствар
ности.

Када се у том извештају набрајају циљеви културне 
политике (?) или други принципи, нигде се не наводи ко 
је одредио те циљеве и којим званичним актом су они по
твр ђени – све, дакле, и даље остаје у виртуелној сфери 
Министарства, које „ради” али се не говори шта је до са
да конкретно урадило (већина аутора извештаја је из са мог 
Министарства, што већ само по себи говори о објек тив
ности).

* Текст је објављен у листу Политика, 16.марта 2002. године. 
По вод је учешће у међународној конференцији у Будимпешти, 
односно корисна искуства Мађарске у процесу придруживања 
ЕУ.
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Извештај доноси и листу законских предлога, од којих 
само један (који је мало ко видео) чека на скупштинску про
цедуру, док су други у припреми и према обећању министра 
треба да уђу у процедуру у септембру. За две године ниједан 
закон из области културе није био на дневном реду Скуп
штине Србије. Тако Министарство „замајава” јавност и 
пребацује одговорност на Скупштину Србије показујући, у 
ствари, своју неспособност да припреми законе и да захтева 
њихово доношење – под условом да то искрено и жели!

Најнеозбиљније оправдање које износи Министарство 
јесте да је затечена тешка ситуација и да има много посла. 
Шта су очекивали да затекну? Али зар баш ништа није 
могло значајније да се уради за ове две године? Истина, 
за неке области културе формиране су при Министарству 
комисије, једино што се не зна према којим критеријумима 
су бирани чланови и што су неки од њих професионално 
заинтересовани за конкретну области, посебно за расподелу 
средстава (пример комисије за откуп књига или у области 
музичке продукције). 

Што се тиче „националне дебате”, према начину на 
који је организована унапред је било јасно да од тога нема 
ништа! Позовете двеста педесет културних практичара, 
из различитих области културе, суочених са различитим 
проблемима, неједнаког положаја и знања и онда им дате 
неколико сати у два дана да кажу шта мисле! Наравно да је 
дискусија дисперзивна, неуједначена и углавном се своди 
на изношење проблема, али не и конструктивних решења, 
а дијалог уопште и није могућ. Уосталом, и у самим изве
штајима креативни потенцијали културе и социјална пита
ња културних практичара и уметника, као и друштвено 

место културне јавности, нису представљени као један од 
фундамената развојне политике. О разлозима одлива најкре
ативнијих кадрова нема ни речи.

Истина, на неколико места у извештајима се нуде не
ка решења али без икакве проблематизације. На пример, у 
делу извештаја Савета Европе, који говори о односу према 
културној инфраструктури узима се пример из Бугарске 
(комерцијализација „читалишта”) и ставља у позитиван 
контекст реструктурирања институција (став, пре свих, екс
перата из Велике Британије). У пракси ће то у Бугарској 
изазвати многе негативне последице, посебно по културни 
живот у малим местима. Уосталом, извештај Савета Европе 
направљен је у, међу експертима добро познатом, „енглес
ком маниру” подуке и површног познавања конкретне ситу
ације. У том контексту била је и дискусија посланика Савета 
Европе.

Циљ овако организованог скупа је сасвим јасан. Улога 
културних радника требало је да буде да самим присуством 
потврде активности Министарства, које не крије проблеме 
„али ће их успешно решавати”. Само се не зна како и када! 
Не треба заборавити ни присуство представника Савета 
Европе (већ истрошених у разним сличним дебатама по 
државама југоисточне и источне Европе), којима се Мини
старство препоручује показујући преко „националне дебате” 
транспарентност рада.

Међутим, културни посленици показали су се много 
виталнији, обавештенији и одлучнији и нису се уклопили 
у улогу коју им је наменило Министарство, што је на крају 
изнервирало и самог министра.
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У целој тој лоше режираној представи месијанску 
улогу је изабрао сам министар, који нас већ две године оба
сипа унапред наученим фразама умишљајући да је Андре 
Малро! Истина, министар је у тој улози у неколико наврата 
јавно посетио Телевизију Пинк, да би је „преобратио” у 
„културну институцију”, како је то сам објаснио, што се није 
догодило. Међутим, ако је веровати америчком амбасадору 
и многобројним одговорним новинарима, нешто друго се 
догодило.

На крају, остаје кључно питање – зашто сви ми који 
непосредно радимо у култури и поштујемо професионалност 
и одговорност јасније и одлучније не захтевамо промене? 
Свакако, највећи део одговорности за оно што нам се догађа 
јесте на нама!

КрЕАТИВНЕ ИНДУСТрИЈЕ У ФУНКЦИЈИ 
рАЗВОЈА*

Кажу да Јамајка више заради на Бобу Марлију него на 
извозу банана. Етно звук драгачевских трубача или оркестра 
„За свадбу и сахране” могао би, можда, више да допринесе 
продору српског бренда у свет него неки други национални 
производ. Јер, тешко да можемо да производимо боље 
аутомобиле од, рецимо, Немаца или телевизоре од „Си
менса”.

Компаративна предност малих држава, као што је 
Србија, на светском глобалном тржишту није масовна про
изводња јер ту можемо да будемо само сателити великих 
мултинационалних компанија, као што је сада „Филип Мо
рис” купио нишку Фабрику дувана. Наша највећа предност, 
како истиче за наш лист Димитрије Вујадиновић, директор 
Балканкулта, регионалне асоцијације за културу, јесте у 
продаји знања и креативности. Такву памет, на срећу, имају 
младе генерације које у свету могу, како додаје, да створе 
српски бренд.

„Данас се у свету свака држава бори за своју марку. 
А шта би требало да буде наш бренд? Имамо спорт где смо 
међу најбољима у свету и креативни потенцијал који нам 
је богомдан, али који, нажалост, нисмо довољно развијали. 
Такав потенцијал би морао да буде темељ будућег привред
ног развоја”, каже Вујадиновић.

Мале земље, као што је наша, морале би зато да 
имају много већу просечну стопу образовања. Док велике 
државе могу да запосле у масовној производњи велики број 

* Текст је објављен у недељнику НИН, 03. јула. 2003. године. 
Непосредни повод је извештај о културној политици у Србији 
који је са поносом Министарство припремило за Савет Европе. 
Извештај је био толико изфризиран, нестручно написан, пун 
материјалних грешака и предлога лоших решења да сам морао 
реаговати. Касније је тај исти извештај доживео велике критике у 
стручној јавности Европе. 
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људи, ми бисмо, по овом економисти, свој развојни концепт 
требало да развијамо на знању и да то знање продајемо. То 
су одавно схватиле нордијске државе и на томе базирају при
вредни развој.

„У свету смо знани по кошарци, одбојци, добрим 
фил мовима и Бреговићевој етно музици. Зашто онда не 
ин ве стирати у оно по чему смо већ познати, а наш главни 
ресурс су млади, креативни људи који траже простор да се 
искажу. Зашто онда не развијати културну индустрију, као 
стратешки производ”, вели Вујадиновић.

Земље у транзицији, па и наша, како напомиње, тре
бало би да се ослањају на образовање, науку и културу. То 
ће бити, каже, spiritus movens економског развоја, што се већ 
потврдило у развијеним државама. Такву стратегију развоја 
имале су Чешка и Мађарска када су кренуле у транзицију.

У стратегији развоја земаља, поготово у транзицији, 
изузетно је важна културна или креативна индустрија, како 
се назива у англосаксонском подручју. Таква индустрија 
под разумева приватни сектор у култури, а то су иновације, 
дизајн, производња компакт дискова, маркетинг и све оно 
што прати производњу као креативна логистика која уства
ри продаје робу.

„Произвести данас више није проблем. Много је теже 
продати робу и креативно је осмислити, креирати тржиште, 
анимирати потрошача. Зато се више не говори о цивилном 
друштву већ о креативном у коме ће културна различитост 
бити све више потенцирана. Док Европа, са једне стране, 
иде ка унификацији правног система, са друге потенцира 
културне различитости јер се из ње управо црпи креатив
ност, а не униформност”, каже Вујадиновић.

Културно стваралаштво, показала је пракса, отвара 
вра та тржишта другим производима. Тако се креира укус за 
разне производе, рецимо преко телевизијских серија.

У Пољској су културну различитост на нивоу егзотике 
искористиле велике светске културне индустрије. Странци 
су запаковали робу и продавали је по целом свету, а да у 
су штини државе из којих је потекла та креативност нису 
имале велике користи.

Светска културна индустрија ће продрети и на наше 
тржиште па би и наш креативни потенцијал могао да се ку
пи јефтино и да се национални идентитет упакује у инте
ресантну робу, а потом извози.

У Мађарској и Чешкој, наводи примере искуства које 
су еминентни европски стручњаци за ову областо предочи
ли у књизи „развојни аспекти културних индустрија”, таква 
креативна индустрија спојила се са другим, као што је гра
ђевинарство. У старим градским језгрима, где су некада биле 
индустрије које су се иселиле ван града, остали су објекти за 
које су били заинтересовани грађевинари, људи из културе, 
али и град, да се ту направе не само добри апартмани већ 
и уметничке четврти. Такве атрактивне четврти у којима 
су спојена три сектора – грађевинарство, туризам, култура 
– налазе се у Лондону, Амстердаму, Паризу, Торонту, а то су 
урадили и Пољаци.

Мађари су, рецимо, покушали да примене такозвани 
холандски модел према коме се култура једним делом финан
сира са тржишта, а другим из буџета. Мађари иначе много 
улажу у развој културне индустрије, али мудро, јер чувају 
језик и сву логистику којом одржавају културни диверзитет. 
Успели су да споје туризам и културу што им доноси профит. 
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Није зато чудо да многе Бечлије одлазе увече на концерте у 
Будимпешту.

Нордијци као пример

У концепту развоја много тога можемо да научимо, како 
каже директор Балканкулта, из искуства малих нордијских 
земаља. Док нису направили фантастични дизајн за „Икеу”, 
мислило се да су Италијани у томе непревазиђени. Много 
су уложили знања и у мобилну телефонију, а те иновације 
су потом омасовили у производњи.

Једна од најбољих опера у свету је, тренутно, финска, 
јер, истиче Вујадиновић, улажући у културу уједно улажу 
у знање и кадрове. Норвежани су хтели да се реше утицаја 
америчког филма, па је држава уложила много новца. Данас 
је норвешки филм гледанији од америчког и било ког другог 
страног. И ту је значај културне индустрије као фактора при
вредног развоја, али и као подстицаја креативним, стручним 
кадровима да остану у средини која има развијен културни 
живот, вели Вујадиновић.

Профитна стопа

У Европи је пре пет година у културној индустрији 
радило 30 милиона људи, а профитна стопа једне светске 
културне корпорације, као што је немачки „Betlsman”, ко
ји има 60 хиљада запослених, била је већа од профитне 
стопе „Мерцедеса”. У принципу, профит се обрће брже у 
културним индустријама него у другим привредним гра
нама.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У КУЛТУрИ*

Покретач привредног раста у савременом свету није 
више економија производње и трговине, већ економија 
идеја и креативности. Кључ којим се отварају врата те нове 
економије јесу култура, наука и образовање.

Несумњиво је да је креативни капитал, односно 
интелектуална својина, постао сила економског снажења 
или Пепељуга нове економије – посебно за мале државе и 
нарочито за земље у транзицији, какво је и наше друштво. 
Да је то тако потврђује и Конвенција потписана још 1967. 
године коју је прокламовала Светска организација за 
интелектуалну својину (WIPO) у којој се каже да ће термин 
интелектуална својина означавати права која се односе 
на књижевност, уметничка и научна дела (1), затим на 
извођења уметника извођача, фонограме и емитовање путем 
радија, телевизије или сателита (2) и на проналаске у свим 
областима људске делатности (3)... 

Ако са тог становишта анализирамо конкретну ситу
ацију у Србији, а она је веома слична са стањем у већини 
држава из нашег окружења, наш најбољи привредни ресурс 
јесу млади креативни људи, односно људски капитал. 
Нажалост, то је и наш најбољи извозни производ! Одлив 
мозгова, који се данас све више односи на завршене средњо
школце, толико је драматичан да ћемо – ако се нешто ра
дикално и брзо не промени – ускоро постати друштво 
понављача и репродуктиваца. Одлазак креативног капитала 
само у периоду од 1990. до 2000. године, на основу процене 
стручњака, оштетио је Србију за 12 милијарди долара!

* Интервју је објављен у Политици, 20. августа 2003. године 
(аутор Бисерка Думић).
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Наши политичари још нису схватили колико је то 
пресудно за друштвени развој. Јер, тешко да ћемо икада 
успешније производити аутомобиле од Немаца или Јапанаца, 
али оно у чему сигурно можемо бити партнери другим 
народима у свету јесте таленат за креативно размишљање. 
То је наша најбоља компаративна предност у процесима 
глобализације, ма шта они значили. Зато би култура морала 
да постане прворазредни државни, економски и национални 
интерес новог републичког парламента и владе.

У том контексту заштита права је важан инструмент 
економије културе, односно економског развоја државе и 
директно утиче на креативни капитал целокупног друштва. 
Кроз ауторска права решавају се егзистенцијална и статусна 
питања стваралаца, као и биланс успеха институција кул
турне продукције. Питања интелектуалне својине, односно 
ауторских права, једино се могу решавати у контексту мера 
културне политике, фискалних и пореских решења, соци
јалних критеријума, закона о радним односима, образовања 
и, свакако, људских права.

То је суштина – раскид од традиционалног секторског 
приступа култури и усмеравање културне политике са циљем 
постизања интегрисаног оквира који има способност да 
обради сва питања везана за статус свих актера у културној 
продукцији, као и у културном животу уопште.

Није случајно зашто је већ у првом одељку своје 
недавно објављене књиге „Интелектуална својина – моћно 
средство економског раста”, аутор Камил Идрис, генерални 
секретар WIPO написао: „Од најранијих ритуала, кроз по
четке музике и игре, свечаности сахрањивања, пећинског 
сликарства, писане речи и позоришних представа, до 

коришћења савремене технологије као што су фонограм, 
целулоидни филм, бежични пренос, софтвер и дигитални 
записи, човечанство је себе налазило и одредило кроз кул
туру креативности и изражавање кроз уметничка дела и 
остварења.

Данашња музика, филмови, књиге, уметност и дру
ги облици стварања или изражавања јесу показатељи дру
штвеног напретка и квалитета живота...”

* Текст је објављен у Политици, 20. децембра 2003. године. По
вод је објављивање књиге Камила Идриза, председника Светске 
организације за заштиту интелектуалне својине – Инте лектуална 
својина моћно средство економског раста. Тим пово дом органи
зовани су и стручни разговори, gde сам био модератор, на теме 
ауторских права, интелектуалне својине, културне баштине и 
креативног капитала.
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НА МАрГИНИ ИНТЕрЕСОВАЊА*

Упркос околностима Србија је у последњих петнаестак 
година успела да задржи добар имиџ у неколико друштвено 
важних области: колективним спортовима, уметности и 
кул ту ри, изворишту креативног капитала. Овом кратком 
списку могао би се додати и природни ресурс – још увек 
хемизацијом неотровани део природе.

ради се о неспорним могућностима којима наше 
дру штво располаже и са којима на ширем међународном 
плану може појачати своје компаративне предности. Свако 
ко мисли да се наш привредни замајац треба ослонити на 
масовну производњу, односно да ћемо ми успешније да про
изводимо аутомобиле од Немаца и Јапанаца или јефти није 
шијемо гардеробу од Турака, вара и себе и друге. 

Стратешки гледајући, у 21. веку покретач привредног 
раста неће бити економија производње и трговине већ 
економија идеја и креативности. Кључ којим се отварају 
врата те нове економије јесу култура, образовање и наука. 

Управо се зато могло очекивати да ће нешто ново у 
тим областима бити понуђено у изборним програмима и 
обе ћањима претендената на посланичка места. Ако ни од 
кога другог оно бар од новонасталих партија, које за себе 
тврде да су другачије. То се, ипак, није догодило.

У изборном програму Отпора, о културној политици 
се пише уџбенички уз школске дефиниције шта је то 
култура, односно модел културне политике, а наставља са 
набрајањем, без конца и конопца, проблемских подручја. 
Очигледно да је текст писао аутор из професорског кабинета 
и са праксом нема много додира. Тешко да би намере 
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писца текста и сту дентима биле јасне, а камоли обичном 
грађанину.

Занимљиво је да Отпор сматра да је већ увелико за
почело реформисање културне политике (?) и да је потребно 
наставити у том правцу још бржим укључивањем у европске 
токове. Према Отпору, у принципима и стратегијама кул
турне политике требало би да се огледа просветитељски 
карак тер културе „ето, стиже доба просвећености” (из Евро
пе, свакако). 

За разлику од мисионарских потреба Отпора, који 
намерава да преко културе просвећује заостале народне 
масе, Г17 плус има сасвим друге амбиције. И овде текст 
по чиње дефиницијама: „Култура је повезана са развијањем 
здраве и просперитетне будућности”. А то до сада није био 
случај код нас, односно – „У уметности последњих деце
нија завладало је болесно мноштво које није произвело ква
литет” – каква лекарска дијагноза!

О изванредним достигнућима наших композитора, 
филмских радника, писаца и других уметника која су настала 
у последњих десетак година – баш упркос објективној си
туацији у којој су се уметници налазили – Г17 плус очи
гледно није обавештен. 

Али је зато њихов однос према културном идентитету 
и месту културе у друштву сасвим јасан – култура треба да 
допринесе бољој тржишној конкурентности наше робе „јер 
ћемо свраћањем пажње на нашу књижевност, сликарство 
или архитектуру учврстити уверење код западноевропских 
потрошача да се и наши индустријски процеси одвијају 
према културним стандардима, културним процесима произ
вод ње, паковања и транспорта.” 

Дословце овако пише у програму. За неупућене би 
„културни процес транспорта” значио да возачи не пљују кроз 
прозор и не чачкају нос на семафору! А све ће се то постићи, 
тако пише у Програму Г17 плус, што ће држава у следеће 
три године организовати по белом свету представљање наше 
уметности, и то бар једну манифестацију недељно! 

У изборном програму ДС нема ни речи о култури, али 
је зато странка на своју изборну листу ставила министра 
Лечића, на завидно 11. место – вероватно као награду за 
успе шно (?) вођење културне политике. Из тога се може за
кључити да ова странка нема ништа ни да дода ни да одузме 
концепту који је примењиван у последње три године. 

Остале партије, бивше чланице ДОСа – или у својим 
програмима нуде општа места везана за културу, као „сваки 
вид културног изражавања је слободан” (ДХСС); „култура 
и уметност развијају се непрестаним улагањем и пореским 
олакшицама” (ДА) – или уопште не спомињу културу.

У СрС не сматрају да је извориште и поприште на
ционалног идентитета управо култура и да о томе треба 
нешто смислено и написати, већ да је то припадност њиховој 
странци. На крају списка од 20 програмских тачака налази 
се опште место „културна политика водиће се одговорно и 
култура у Србији добиће место које заслужује. Ко ову фра зу 
не би потписао?

Акциони програм СПО и Нове Србије на двадесетак 
страница бави се свим и свачим, али се ниједном речју не 
помињу култура, културна политика, споменици културне 
баштине или уметност. Као да је Драшковић политичар убио 
Драшковића писца. 

Изборни програм СПС још није стигао из Хага, а 
њи хов сајт је последњи пут ажуриран негде 2000. године. 
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Уосталом, лик и дело таквог културног могула какав је Ми
лорад Вучелић све говори. 

Од свега што се може прочитати о културној политици 
у предизборним партијским програмима најконкретнији и 
најразумљивији је став ДСС. Предлаже се јасан концепт 
подршке националном културном идентитету, који укључује 
подршку институцијама, заштиту културног наслеђа и 
стимулисање културне продукције. 

разуме се и истиче важност културе, али прева сход
но у оквирима традиционалног значења. Концепт разгра
ничава државно и приватно власништво, наглашавајући 
компетенције државе. Оно што очигледно недостаје јесте 
по зиционирање наше културе и креативних потенцијала 
са којима несумњиво располажемо – развојне могућности 
наше културне продукције – интелектуалне својине (тради
ционалног знања, савремене уметности и културних инду
стрија) и то не само у оквирима Србије већ у регионалном и 
европском простору. 

Понуђени концепти нуде секторски приступ, заправо 
недостаје интегрисани оквир којим се једино може решавати 
већина питања свих актера културног живота (конкретне 
назнаке у том правцу постоје једино код ДСС). 

Све у свему, добра је околност што таленат и потреба 
за духовним, културним и уметничким не зависе од 
страначких програма. Било би несумњиво лакше уз њихову 
логистику, али – шта је ту је. Ови избори као да су за област 
културе већ прошли, треба се припремати за следеће.

*Текст је објављен у Политици, 22. децембра 2003. године. То је 
период избора у Србији и партијских надметања. Колико је мени 
познато ово је једини ауторски текст који је написан на тему о 
месту културе у изборним програмима партија. 

ОСМИСЛИТИ, А НЕ ЕКСПЕрИМЕНТИСАТИ*

развој и управљање културном политиком један је од 
најсложенијих послова савремених влада. Није у питању 
само проналажење равнотеже између приоритета, као у 
другим областима политике, колико избор између визија о 
улози културе у друштву. 

Наше владе, како оне пре петог октобра тако и она 
после, нису успеле да успоставе конзистентан систем циље
ва и инструмената културне политике. 

Бити министар културе не сматра се за политички 
атрактивно место, бар не међу професионалним политича
рима. Зато се оно често препушта уметницима – у Бугарској 
је то композитор; у Аустрији и Чешкој глумци ... Међутим, 
успешан уметник не значи и успешан министар – показало 
се у већини случајева, укључујући и Србију. Андре Малро 
је био и остао непоновљив. 

Питањe места и улоге самог министарства за културу 
зависи од односа државе према друштвеним процесима. У 
већини мањих европских држава култура и образовање чи
не једно министарство – и за то има практичних разлога. 
У вредновању интелектуалног капитала, вероватно се 
најдаље отишло у Холандији где су под једним кровом 
образовање, култура и наука! Наше решење спајања кул
туре и медија показало се оригиналним у својој неуспеш
ности. У савремено вођеној културној политици улога ми
нистарства и његових сталних и повремених тела своди се 
на модератора културних активности, а никако вредносног 
судије културе и културне продукције!
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Бројне дилеме које се решавају кроз културну по
литику показују колико је култура широк, хетероген и ди
намичан сектор. Због тога није подложна једноставним, 
искључиво секторским, одговорима који, уколико их доно
симо, вероватно могу довести до гушења, а не до подршке. 
Култура је снажно биће, можемо покушавати да је усмеримо 
у одређеном правцу, али је без последица по нас не можемо 
контролисати нити силом мењати њену суштину.

Почетна дилема у изградњи концепта културне по
литике јесте – колико широко треба да буде њен опсег? 
Односно, колико културу одређујемо као уметност а коли
ко као начин живота, при чему је уметност само једна од 
многих манифестација јединственог културног идентитета. 
Проналажење равнотеже унутар ове дилеме за нас је изузет
но значајно с обзиром да смо још доминантно традиционално 
друштво.

За друштвене процесе посебно је значајно да влада 
одреди политичку концепцију културне политике – да ли је 
то културна демократија или демократија културе. Принцип 
културне демократије подразумева снажну улогу државе, 
посебно у финансирању културе. Демократизација културе 
оставља шире могућности учешћа у културној продукцији 
и финансирању ове области. Мада се због промењивости 
наших друштвених прилика, ова два принципа могу у на
шем случају комбиновати!

Све државе, па и Србија, желе да остваре развој, где 
је ту место културе? Да ли је она самооправдавајућа вред
ност или култура као развој? Културну продукцију можемо 
поставити и у контекст развојног фактора при чему се 
остварују друштвени циљеви који су изван непoсредног 

културног сектора. Све је више друштава које у креативном 
капиталу и културној баштини виде значајне потенцијале за 
друштвени развој – ту су посебно мале државе и друштва у 
интензивној транзицији, какво је и наше. 

Са становишта грађанских слобода посебно је дели
катна дилема – уметност као јавно добро или уметност као 
условна активност. Уколико културу поставимо као фактор 
развоја тада и уметност мора бити спремна да објасни свој 
положај и брани свој рад у ширем контексту демократског 
обликовања друштва. 

Једно од најважнијих питања јесте како влада доно
си културну политику – уз консултације са одабраним учес
ницима у културној продукцији или активним учешћем 
широког јавног мнења као партнера. Истина, код нас до 
сада није коришћена ниједна од ове две демократске мо
гућности.

Добро је познато да ако нема новца – сви планови 
остају само лепе жеље. Зато је важно питање културне по
литике – контрола администрације или независност од 
политичких процеса. Култура може имати статус као и 
друге делатности интегрисане у владино, односно градско 
рачуноводство, што је до сада био случај код нас. Друга 
могућност је децентрализација по нивоима планирања и 
доношења одлука, као и финансирање преко уметничких 
савета – принцип „продужене руке”, структуралних фондова 
и независних фондација. 

У тржишним условима улога владе је да успостави 
оквире у којима тржиште функционише и да тамо где је 
оно дефектно предузима активности, како би компензирала 
строгост тржишта ради задовољавања општих интереса. 
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У том контексту неопходно је да успоставимо систем односа 
између јавног и приватног сектора.

Култура је увек била повезана за центрима моћи, ста
тусом и имиџом. Колико финансијски подржавати престиж 
а колико културу заједнице? 

Најзначајнији обим културног развоја требало би да 
се остварује свакодневно, и то на локалном нивоу. Уосталом, 
зар хиљаде људи не журе свако вече да присуствују неком 
културном догађају!

Колико културна политика треба да води рачуна о 
националном и међународном представљању? Несклад из
међу спољне и унутрашње слике, тако карактеристичан за 
нас, довео је до инструментализовања културе у јефтине 
пропаганде сврхе. Дилема је, дакле, и како уравнотежити 
спољну слику и унутрашњу реалност? Ово питање посебно 
је значајно у нашем случају, будући да у међународној кул
турој размени нисмо били значајније присутни дуже од 
једне деценије.

Културна политика мора да води рачуна о предста
вљању вредности културних различитости, очувању пра
ва и интереса група на начин на који неће нарушити успо
стављање заједничких интереса. То је однос између моно
културе и културне разноликости. Посебно је опасно ако 
се форсира једна већинска заједница док су све друге ма
њинске заједнице, њихови легални креативни изрази, ди
скриминисани кроз саму културну политику.

Друштва са богатом културном баштином, као што 
је наше, морају пронаћи равнотежу између давања подр
шке културном наслеђу и савременом експерименту. Осми
шљеном културном политиком морали бисмо да избегнемо 

стерилизацију прошлости, чему су посебно склона затворена 
друшта, какво је делимично и наше. Још горе би било ако 
би нашу културну баштину представили као лако сварљиви 
пакет за туристе. Зато морамо омогућити културном наслеђу 
да живи и говори у савременом контексту, не губећи при 
томе своју вредност.

Према којој основи треба да се додељују буџетска 
средства за културу, као новчана дотација или инвестиције? 
У непрофитном сектору постоји значајан простор за прела
зак са давања буџетске финансијске подршке на инвестици
они приступ. Изазов за наше будуће креаторе културне 
политике је да изразе своје циљеве на јасно измерљив на
чин и да развију одрживе индикаторе функционисања и 
критеријуме самофинансирања институција.

Успех у будућности имаће културна политика ко
ја успева да одржава равнотежу између продукције и по
трошње, осигуравајући да се оне међусобно подржавају и 
да се, истовремено, богати локални културни живот. 

Где би требало да се доносе одлуке које се односе на 
реализацију културне политике? реч је о веома сложеном 
питању њене централизације и децентрализације, поготово 
за мултикултурална друштва, какво је наше. Зато бисмо 
морали да пронађемо заиста оптимална решења како, с једне 
стране, не би била угрожена стратешка позиција државе и 
стандарди културног сектора, а са друге, била остављена 
широка овлашћења локалним заједницама. 

Једно од најосетљивијих питања сваке културне 
политике, посебно код нас, јесте однос уметници – умет
ност. Да ли је подржавање уметника само по себи најбољи 
начин да се подржи уметност? Уколико су животни услови 
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уметника директна брига културне политике – то се показало 
као недовршена мера културне виталности. 

За културну политику права је катастрофа имати 
бројну и гломазну инфраструктуру без снажне активности, 
што је углавном случај код нас. Како средства треба да 
буду распоређена између инфраструктуре и активности? 
Изузетно је важно да пронађемо равнотежу између вели
чине институција и обима програма, посебно зато што ин
фраструктура захтева веома велика финансијска средства. 

И најзад, данас је све присутнија дилема – менаџери 
или уметници? Креативни и економски капитал у култури не 
може бити добро искоришћен без доброг управљања. Али, 
не смемо дозволити да се менаџерство наметне као арбитар 
културних вредности и, уједно, постане нерационалан и 
скуп трошак.

Да ли ће се наша следећа Влада и Министарство 
културе и медија позабавити овим дилемама, остаје да се 
види. У сваком случају, док ове дилеме не решимо, и тиме 
поставимо принципе културне политике, нећемо постати 
озбиљно друштво.

*Текст је објављен у Политици, 21. фебруара. 2004. године. Пот
цењивање значаја културне политике у партијским изборним 
програмима узроковало је да напишем један текст о значају и 
сложености вођења културне политике. 

ДОСТА ПрАЗНИХ ПрИЧА*

У обраћању Скупштини Војислав Коштуница, у 
делу који се односио на културу, споменуо је три кључна 
актера културне продукције, односно финансирања. То су 
– повећање буџета за културу, затим тржиште – приватно 
предузетништво и фондације – повратак традицији задуж
бинарства. И заиста, богатство културног живота углавном 
ће зависити од развоја и усклађености ова три фактора. 
Уколико се унутар сваког од њих разграна структура утолико 
ће бити и више могућности за богатију разноврсност и 
успешност оне друге стране – културну продукцију.

Све што би се догодило на републичком нивоу морало 
би бити усклађено са регионалним, односно градским ниво
има кроз процес децентрализације културног живота.

Када је у питању републички буџет за културу, основно 
питање је да ли ће се покренути модел „продужене руке” 
и успоставити одређени број наменских фондова, из којих 
би се прерасподелом буџетских средстава финансијски по
државала културна продукција. То би довело до одређене 
децентрализације финансирања, пре свега културне про
дукције, док би режијски трошкови националних инсти
туција остали директно на буџету.

развој тржишта културне продукције, првенствено 
културних индустрија, зависиће од тога колико ће њихове 
могућности бити схваћене као потенцијал једног ширег 
привредног развоја. У том контексту Балканкулт је у еди
цији Културна политика још пре две године публиковао 
зборник радова под називом – „развојни акспекти културних 
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индустрија” где су сажета искуства како развијених тржи
шних држава тако и држава које су прошле период тран
зиције. Нажалост, наши актери културне продукције, а пре 
свега држава, до сада нису показали веће интересовање за 
ову тему.

развој тржишта зависиће и од раста куповне моћи 
становништва, односно средњег друштвеног слоја, који у 
свакој култури чини најбројније учеснике културног живота. 
Ту држава, такође, може интервенисати преко структурних 
фондова. 

Трећи актер јесу фондације, односно задужбине. 
Њихова улога је изузетно важна и као извора финансијске 
подршке културном животу и као корективног фактора 
претходна два учесника у приходовању културе. Познато је 
да фондације најчешће помажу оне пројекте за које држава 
нема довољно средстава или интереса, а тржиште нема 
луктративну мотивацију, као што су капитални национални 
програми или алтернативна, експериментална, критичка 
продукција.

За положај и улоге фондација до сада код нас није 
много урађено. Схватајући значај културних фондација за 
богатство културног живота једног друштва Балканкулт је 
организовао регионални скуп, као део великог европског 
пројекта Креативна Европа – Садашња и будућа улога 
културних фондација на Балкану, у октобру 2001, као и 
међународни скуп Улагање у будућност – улога културних 
фондација, фондова и задужбина у Југоисточној Европи, 
у децембру 2002, и студију о законодавној регулативи фон
дација у државама Балкана. Претходна Влада није била заин
тересована за резултате скупова и истраживања. 

Проблеми са положајем фондација и задужбина у 
Србији могу се концентрисати на четири питања. Прво и 
основно јесте повраћај национализоване имовине старим 
фондацијама и задужбинама. ради се о исправљању једне 
од највећих неправди учињених педесетих и шездесетих 
година прошлог века код нас, јер се није радило о приватној 
већ о имовини која је служила општем добру. 

Постоји и проблем доношења новог закона. Предлог 
је урадила група правних експерата на челу са проф. 
Владимиром Водинелићем. Предлог је већ био и у јавној 
расправи, али никада није стигао до Скупштине Србије. 
Трећи проблем су фискални стумуланси. Зашто би неко у 
тржишној привреди био мотивисан да оснива или улаже 
средства у фондацију? Данас очигледно више нису довољне 
само алтруистичке намере. Најзад, то је и питање саме 
унутрашње организације већ постојећих фондација. Услед 
дугогодишњих неповољних услова атмосфера је, унутар 
већине задужбина и фондација, постала запарложена. 

Сва ова три актера у финансирању, као и културна 
продукција, део су културне политике, али првенствено 
зависе од фискалне и пореске регулативе. Стварање и пове
зивање Националног савета за културу, чија функција још 
увек није јасна, са Владом свакако има смисла, али још више 
има разлога за његово непосредно укључивање у политику 
Министарства финансија. Уколико до тога не дође, све идеје, 
пројекти и законске регулативе остаће да висе у ваздуху. 

Предлог програмских концепата и приоритета за 
Министарство културе, који је понудило Министарство, 
на шест страна обилује општим фразама, нестручношћу и 
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ничег концептуалног у њему нема! На такав текст тешко да 
је могућ било какак стручни коментар. 

Концепт који је изложио премијер Коштуница сажетак 
је онога што је његова странка обећала у предизборној кам
пањи. Међутим, Министарство културе припало је другој 
станци – СПО, које ни у изборном програму ни током 
кампање није спомињало културу. Још више збуњује да је 
СПО предложио министра који се културном политиком и 
културним индустријама никада није бавио! Све то уноси 
неверицу међу културне практичаре и уметнике да ће се 
нешто у пракси заиста и променити.

*Текст је објављен у Политици, 12. марта 2004. године. После 
исцрпљујућих преговора између странака формирана је Влада. 
Непосредан повод је експозе мандатара за састав Владе Војислава 
Коштунице у Скупштини Србије. 

КУЛТУрА У ИНТЕГрАТИВНИМ 
ПрОЦЕСИМА ЕВрОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ*

Европа што пре, ако је могуће! Општа фраза наших 
политичара, који мисле на наше чланство у Европској за
једници. Било како било, они се мало труде да објасне јав
ности, а многи од њих и не знају шта то приступање заправо 
значи – који интереси постоје унутар саме ЕЗ , шта се од нас 
очекује, а шта ми можемо и треба да очекујемо од ЕЗ. 

Европска заједница настала је и развијала се на потре
би економскополитичког интереса великих европских др
жава. У том концепту култура није била област интересова
ња парламентараца ЕЗ. То је било препуштено Савету 
Европе и Унеску. 

Међутим, последњих година интересовање за културу 
– пре свега за уметничку продукцију, знатно расте. Томе је, 
свакако, допринело и очекивано проширење Заједнице, али 
и свест да без интензивнијих активности на културном пољу 
Заједница неће достићи очекивани ниво сарадње. Посебно 
интересовање показују парламентарци за развој европског 
културног наслеђа, а када су у питању потенцијалне чла
нице – и за неке мере културне политике и легислативе 
(ауторска права, порези, положај уметника). Због тога су се 
многи фондови ЕЗ отворили према пројектима у културној 
продукцији и политици, а основан је и један наменски фонд 
– Култура 2000. 

Програмски текст на којем се базира културна ак
ци ја, како се то сада назива у ЕЗ, представља члан 151. 
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Амстердамског договора из 1997. године, односно члан 128. 
договора из Мастрихта из 1992. године.

Нашој стручној јавности члан 151. није познат, нити је 
икада организован неки разговор на тему, рецимо – култура 
у интегративним процесима ЕЗ. То само потврђује колико се 
ми истински спремамо за приступ Заједници. Наши суседи 
Мађари су – током припрема за чланство – организовали 
серију разговора и међународних конференција на ту тему, 
а најзначајнија је била у Мађарској академији наука и Пар
ламенту под називом – Веће, боље, лепше ... 

Иницијатива наших припрема морала би да крене из 
Министарства за културу и медије, али је извесно да се и 
тамо мало зна о тој теми. 

Члан 151. састоји се од пет ставова. У првом се нагла
шава да Заједница мора активно деловати у области културе 
истичући заједничко културно наслеђе: Заједница ће допри
нети процвату култура земаљачланица, поштујући њихове 
националне и регионалне разноликости, а у исто време ће 
истицати у први план заједничко наслеђе.

Другим ставом се пред Заједницу поставља потреба 
да убеди, иницира и стимулише земљечланице да сарађују: 
Деловање заједнице биће усмерено на подстицање коопе
рације земаљачланица и, ако је неопходно, на помагање 
и допуњавање њиховог деловања у следећим подручјима: 
побољшање знања и преношење културе и историје европ
ских народа, конзервација и очување културног наслеђа које 
је од значаја за Европу, некомерцијална културна размена, 
уметничка и литерарна креација укључујући и аудиовизу
елни сектор.

Трећи став доноси оно што је у великој мери недо
стајало, и још увек није довољно развијено, у културним 
активностима: Заједница и земљечланице ће потпомагати 
сарадњу са трећим земљама и компетентним међународ
ним организацијама у области културе, посебно са Саве
том Европе.

У следећем ставу актуелизује се проблем постављања 
европске културне политике, односно питања културне раз
новрсности: Заједница ће у обзир узети културне аспекте, 
како је то прописано осталим члановима овог договора, а 
посебно са циљем да поштује и промовише разноврсност 
култура.

Петим ставом се одређује процедура доношења одлу
ка: Са циљем да допринесе постизању ових циљева, о којима 
је било речи у овом члану, Веће делује у складу са процедуром 
о којој је било речи у члану 251. и после консултација са 
комитетом Региона усвојиће подстицајне мере искључују
ћи било какву хармонизацију закона земаљачланица. Веће 
ће деловати једногласно у току целе процедуре о којој је 
било речи у члану 251. Делујући јединствено о предлозима 
комисије Савет ће усвојити препоруке.

Очигледна је намера да европски парламентарци пре
дузимају културне акције тамо где нове и старе чланице 
саме или у међусобној сарадњи не могу да остваре услове 
за напредак културне разноврсности.

Где је у свему томе наша држава, односно државе 
Западног Балкана? На састанку Парламентарне мреже ЕЗ 
за Југоисточну Европу, који је одржан прошле јесени у Бео
граду, амбасадор Заједнице Џефри Браун рекао је да до сада 
није много учињено у области подршке културној сарадњи, 
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али је, такође, обећао да ће у следећим годинама бити 
отворен прозор и за културу. То само потврђује потребу 
да се трећи став члана 151. Амстердамског договора више 
примењује.

Томе свакако иде у прилог план Грегорија Паулгеа, 
новоименованог директора одговорног за културу у Зајед
ници, који је на састанку у Европској културној фондацији 
нагласио да је за програм Култура 2000 у 2004. години пла
нирано да се издвоји око 31 милион евра. Постоји, такође, 
жеља многих европских парламентараца да се тај програм 
продужи на још две године са буџетом од 19 милиона евра. 
За нас је та иницијатива посебно значајна јер на основу 
Солунског договора постоји могућност и да земље Западног 
Балкана буду укључене у програм Култура 2000 у периоду 
2005/6. година. 

Нема сумње да ћемо у неком будућем времену добити 
могућност активнијег укључивања у програме за културу 
ЕЗ, можда чак пре него приступ другим програмима. То 
међутим, подразумева да се унутар нашег система припреме 
одговарајући пројекти, односно да се напокон донесе стра
тегија културног развоја и мере културне политике. Наши 
суседи на томе већ увелико раде!

*Текст је објављен у листу Политика,15.марта 2004. године. По
вод за текст је састанак који је одржан у Амстердаму на тему 
Будућност програма ЕУ – Култура 2000. 

ПУЦАЊ У ПрАЗНО*

Средином јануара 2001. године у „Политици”, рубри
ка Тачка гледишта, написао сам чланак о могућностима 
и опасностима пред којима се налази развој културне про
дукције у Србији. Одмах после објављивања овог чланка 
позван сам од стране тадашњег министра Бранислава 
Лечића да сарађујем на покретању системских промена, 
како у самом Министарству културе тако и у стварању 
новог модела културне политике. После четири месеца на 
месту Саветника за стратешка питања – одустао сам од 
даљег ангажовања. 

Била би то тек епизода, да није озбиљног питања 
– како нам је изгледала културна политика у протекле три 
године и каква ће бити у следећем периоду?

Које сам системске мере тада предлагао министру, 
а сигуран сам да су и данас актуелне? Пре свега, да се 
дефинише државни културни програм, којим би се одредили 
наши стратешки државни и национални интереси у култури, 
а иза којих би стајала политичка воља Скупштине Србије.

Затим, предлагао сам да би вредносни стратешки 
циљеви морали садржати: заштиту и промоцију култур
ног идентитета и различитости; демократизацију и децен
трализацију културне продукције; ревитализацију инфра
структуре на републичком, регионалном и локалном нивоу; 
развој индустрија културе (са оријентацијом на балкански 
регион); побољшање општих услова индивидуалног умет
ничког стваралаштва; увођење информатичке технологије; 
постизање што значајнијег положаја наше културне про
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дукције и нашег културног идентитета (бренда) у регионал
ним, европским и светским оквирима.

Сматрао сам да се посебна пажња мора посветити 
мерама којима би се заштитио и стимулисао рад установа 
од националног интереса.

Ови циљеви морали би бити праћени одговарајућим 
инструментима културне политике, а то је подразумевало: 
редефинисање положаја, улоге и унутрашње организације 
Министарства културе и других државних и парадржавних 
органа и институција (стварање структурних фондова); 
редефинисање положаја и улоге јавних институција културе 
(укључујући рационализацију и власничку трансформацију, 
као и повезивање са образовним системом); редефинисање 
вертикалне структуре и компетенцију између савезног, 
републичког, регионалног, градског и локалног нивоа; кре
ирање мултифинансијског модела (буџет – структурални 
фондови, фондације, тржиште); доношење стимулативне 
фискалне и пореске регулативе (заштита традиционал
них знања, домаће културне индустрије и развој задужби
нарства); промовисање партнерства између јавног и при
ватног сектора; веће укључивање у међународну култур
ну сарадњу; међународно правно регулисање уопште, а 
посебно на европском плану (укључујући и хармонизацију 
нашег законодавства са европским стандардима); унапређе
ње законодавне регулативе и посебно обезбеђење њеног 
ефикасног спровођења (нарочито у области заштите инте
лектуалне својине и положаја уметника).

Предлагао сам покретање институционалних, леги
слативних и фискалних форми и мера за прикупљање 

ванбуџетских средстава за културу, као и за оснивање ко
мерцијалних али непрофитних институција. 

Улога министарства не би смела, а управо сам то и 
предлагао, да се сведе на прерасподелу буџетских средстава 
и при томе на пресуђивање о квалитету уметничких дела, 
односно програма. Улога министарства је превасходно да 
обезбеди стабилну лепезу системских мера – законских, 
фискалних и буџетских, и тиме створи што је могуће по
вољније окружење у којем би културна продукција и култура 
уопште, могла да сачува своје етичке и естетске вредности и 
развије креативне и економске потенцијале.

Био је то тада пуцањ у празно! Од мојих предлога није 
било ништа, кренуло се и завршило без концепта, визије и 
транспарентности. Шта ће урадити нови министар и његов 
тим? Ко то зна, и даље стари ликови седе у својим фотељама, 
а министар Којадиновић, вероватно у жељи да надокнади 
вишегодишње одсуство из медија, трчи са ТВ програма на 
програм. Културу не спомиње!

*Текст је објављен у Политици, 05. 04. 2004. године. После за
вр шених избора постављени министар културе не излази са 
програмом културне политике коју ће водити Министарство. То је 
и непосредан повод да објавим овај текст. 
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КУЛТУрА, рЕВОЛВЕр И ЈАВНО МНЕЊЕ*

Према изјавама наших политичара све што се до
годило на Косову од 17. до 19. марта, није за њих пред
стављало изненађење. Кажу да су на то упозоравали западне 
политичаре. Онако како су то чинили очигледно није било 
успешно! Косово се не брани само на Косову, можда по
најмање тамо. Косово се брани сталним и осмишљеним 
активностима широм Европе, Америке и русије.

Све што нас је снашло у последњих петнаестак година 
свакако је и последица става обичних грађана Европе и 
Америке. Како је могуће да Срби, који су вековима имали 
наклоност већине народа Европе, а посебно америчког 
народа – у свим ратовима двадесетог века били на страни 
победника – ту наклоност тако лако проћердају! Битка за 
наклоност јавног мнења јесте процес који стално траје и 
једном задобијена позиција мора се непрекидно освајати. 
Политичари и стратези западног света не би, вероватно, 
могли да игноришу наше захтеве да су њихови гласачи 
другачије мислили... 

Политички врх ДОСа није, међутим, пронашао начин 
како да промени став просечног припадника средњег слоја 
западних друштава. Није ни могао, јер се бавио управљањем 
државом као предузећа, а не уважавањем и каналисањем 
друштвених процеса. Посебно се био огрешио о културу. 
Државни предузетници нису схватали да значај културе није 
везан само са лични развој духа. Он је важан за колектив, 
за живот једне заједнице, народа, земље, као и, посебно, за 
односе са другим народима и заједницама.
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Досетка Франциса Бланшеа: Када чујем да се прича 
о револверу вадим своју културу, а ми итекако имамо шта 
да покажемо – требало је да постане мото петооктобарских 
промена. Али није, напротив: тадашња Влада скоро ништа 
успешно није учинила да нашу културу – културну баштину, 
традицију, савремену културну продукцију, адекватно 
представи свету и тиме на конкретан и упечатљив начин 
покаже ко смо, одакле смо, колики нам је креативни капитал 
– зашто је Косово толико важно за Србе, као и за Европу!

У Метрополитен музеју у Њујорку ових дана се одр
жава грандиозна изложба византијске уметности последњих 
столећа царства. Наша културна баштина тамо је присутна 
са експонатима из збирке Народног музеја и Музеја Српске 
православне цркве. Према мишљењу светских експерата то 
су и најлепши изложени примерци. Не треба сумњати да ће 
управо присуство наше културне баштине на тој изложби 
више утицати на став јавног мнења америчких грађана о 
нама него досадашњи интервјуи које је CNNу давао ми
нистар иностраних послова. 

Колико је значајно место културе у међународним 
односима показује и Студија о културној сарадњи у Европи 
(на државним и међудржавним нивоима), урађена за потребе 
ЕУ крајем прошле године. Више од сто експерата на више 
од 300 страница анализирало је важност и будуће сценарије 
међународних културних веза (обухваћена је 31 држава). 
У студији се наводи изјава Јошке Фишера, министра ино
страних послова Немачке: Политика културних веза је део 
пакета наше међународне политике. Она подржава и служи 
нашим циљевима и аспирацијама опште међународне по
ли тике. Наше културне активности у иностранству да

ле ко да су вредносно неутралне, оне су јасно вредносно 
оријентисане.

Зато су у Европи све чешће данас у употреби термини: 
културна дипломатија, културне везе, јавна дипломатија, 
бренд дипломатија, а све са циљем да се званичне међу
народне културне везе кроз програмске активности учине 
утицајним на што је могуће шире јавно мнење других др
жава.

Претходна Влада је управо све чинила супротно. 
Одмах после преузимања власти укинула је републички 
завод за међународну културну, научну и техничку сарадњу, 
а да није отворила неку другу институцију која би се бавила 
међународном културном сарадњом.

Дирекција за културу Министарства иностраних 
послова, која би требало да се брине о нашим културним 
центрима у иностранству као и организовањем културне 
сарадње преко наших амбасада, а у оквиру које се налази 
и Национална комисија за сарадњу са Унеском, као и везе 
са другим међународним организацијама – добијала је 
минимална средства за свој рад. Објективно, дакле, није 
била у могућности да организује било какву озбиљнију 
активност.

Министарство за културу и медије није се значајније 
ангажовало у међународној сарадњи. Наше учешће на 
Венецијанском бијеналу и неприсуство на Франкфуртском 
сајму књига само су примери који показују изостанак било 
какве стратегије и конкретног плана међународне културне 
сарадње петооктобарског режима. Све је било препуштено 
личној иницијативи, интересним групама или мишљењу 
министра и његових помоћника.
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Шта ће нова Влада да учини? Ако је судити према 
Предлогу програмског концепта и приоритета за Мини
стар ство културе, који је понудио министар, ништа битно. 
У том документу, о стратегији представљања наше културе 
свету нема ни слова. На месту помоћника за међународне 
везе остала је иста особа чије свако појављивање у стручним 
круговима и институцијама, код нас и у свету, изазива само 
подсмех! 

И онда су нам други криви!

* Текст је објављен у листу Политика, 19. марта 2004. године. 
По вод је Предлог програмског концепта и приоритета за Мини
старство културе, који сам желео да коментаришем. 

ПрВО КУЛТУрОМ У ЕВрОПУ*

Први мај је за четири стотине милиона грађана Европе 
био узбудљив датум – формална потврда важног степеника 
у њиховим плановима за будућност, као и повод бројних 
анализа, трибина, разговора, семинара, културних догађаја. 

Наравно да се ништа не догађа преко ноћи. Када је 
у питању културна политика новопримљених чланица 
то је резултат десетогодишњих структуралних промена. 
Свакако да ће се промене наставити, као, уосталом, и у 
другим европским државама, јер културна политика је, по 
дефиницији, динамичан процес.

Какав је био процес промена код нових чланица ЕУ?
Пре свега, у тим земљама су се догодили радикални 

заокрети у културној политици у релативно кратком вре
менском периоду, као и отварање простора културне про
дукције. Позиционирање културе на новим друштвеним 
основама. Мењају се циљеви, приоритети, инструменти 
културне политике! 

За културу се издвајају значајна средства из буџета (на 
пример, у Мађарској око 1,66 одсто) али се од комунистичког 
– партијског, централизованог буџетског модела прелази 
ка слободнијој, флексибилнијој културној политици која 
укључује фондове, као и развој тржишта и индустрија кул
туре. 

Културна продукција је укључена у међународне одно
се са циљем да се, пре свега, национална култура прикаже као 
респектативни садржај и потенцијал европског културног 
простора. Државе покрећу развој културне дипломатије, 
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бренд дипломатије, дипломатије дијаспоре! Велика финан
сијска средства се улажу у планско представљање у ино
странству сопственог културног идентитета и савремене 
продукције путем: изложби, гостовања, концерата, сајмова, 
семинара, конференција. 

Долази до повезивања са међународним организаци
јама и институцијама, односно до прихватања међународ
них стандарда, посебно на нивоу измена законодавства, 
фискалне и пореске политике и буџетске прерасподеле. 
У то је прво укључен Савет Европе – примена европских 
конвенција, мониторинг и евалуација културне политике 
(Политика за културу), приступ одређеним програмима и 
фондовима, рецимо Еуроимажу.

Најважније у процесу промена, свакако, јесте доно
шење нове законодавне, фискалне и пореске регулативе 
усклађене са стандардима ЕУ. Између осталог, то је 
увођење пореза на додату вредност, доношење и примена 
закона о ауторским правима, борба против пиратерије у 
културној продукцији. У сврху развијања билатерарних и 
мултилатерарних међународних веза коришћени су фондови 
ЕУ – до 2000. године то су били Аријана, Калеидоскоп и 
Рафаело, а од 2000. године то је Култура 2000.

У процесу изградње нове културне политике, као и 
савремене културне продукције, учешће узимају и велике 
међународне културне фондације, пре свих, Сороша, затим 
Европска културна фондација, Мот фондација, Национална 
задужбина за демократију и друге. Истина, једино су Со
рош фондација (Фонд за отворено друштво) и Европска 
културна фондација директно финансирале делатност кул
туре док су друге, више или мање, то чиниле посредно.

У реализацији услова приступању међународним фи
нансијским изворима, најутицајнија институција, свакако, 
јесте Међународни монетарни фонд. Култура није посебно 
интересантна за моћнике ММФ, али препоруке (захтеви) 
светских монетараца озбиљно су узимане у обзир кроз 
вођење монетарне и фискалне политике, буџетске расподеле, 
посебно дела за јавну потрошњу где спада и култура. 

 На промене у делатности културе свакако су утицали 
и бројни други фактори, али они се већ морају посматрати 
од државе до државе. Како је то конкретно изгледало?

Добар пример десетогодишњих припрема за ЕУ 
јесте Мађарска. Мађари су у оквиру Министарства за 
културу отворили сектор који се бави сарадњом са ЕУ и 
међународним везама, донели посебне стимулативне ме
ре за међународну сарадњу, прихватили многа решења 
холандског модела културне политике, који је један од нај
отворенијих у Европи, директно повезали културу са ту
ризмом. 

Будимпешта је организовала Месец европске културе, 
у Сегедину се приређује велики међународни рок фестивал 
сваке године почетком августа. Мађари су били специјални 
гости Франкфуртског сајма књига, организовали су број
не међународне скупове који су се бавили културном по
литиком, као и местом мађарске културе у европском кул
турном простору. Покренули су читаве едиције публикација 
и периодике на енглеском језику која је представљала 
културно наслеђе и савремену уметност у Мађарској, 
као што је часопис Култура и Мађарска – наше место у 
Европи.
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Све у свему, наши суседи схватили су значај културе 
за друштвени развој, имали су добро промишљену визију, 
јасну стратегију, вредно су радили и успели!

Што се тиче нашег случаја – наша културна политика, 
ако тако нешто уопште и постоји, није претрпела озбиљније 
измене још од периода социјализма. Све оно што су но
вопримљене чланице ЕУ предузеле пре десетак година код 
нас није ни започето. 

*Текст је објављен у листу Политика, 28. маја 2004. године. Повод 
је био проширивање ЕУ новим чланицама, односно изостанак, 
тим поводом, шире друштвене анализе нашег међународног 
положаја. 

ЗАШТО ИХ НЕМАМО*

Европска цивилизација има дугу традицују у оснива
њу резиденцијалних (боравишних) уметничких центара. 
Први такав центар основао је још Перикле у класичној 
Грчкој. Уметничких боравишта која су окупљала уметнике, 
током Средњег века, било је много, а најпознатија су она 
која су помагали Медичи, француски краљ Франсоа Први, 
пруски кајзер Фредерик Други. Касније су такве центре 
оснивали и многи писци и научници, међу њима и Волтер 
и русо.

Настанком савремених држава значај ренесансног 
меценаштва се умањио, али потреба за резиденцијалним 
центрима у једном другачијем моделу културне политике 
само је још добила на вредности.

Данас у Европи ради велики број таквих центара, 
само за област литературе званично регистрованих има око 
180, распоређених у 27 држава. 

Циљ рада тих културних институција јесте да у 
посебно атрактивном амбијенту пружају током целе године 
смештај уметницима, писцима, преводиоцима из других 
средина. Најчешће се центри налазе окружени зеленилом 
природног амбијента које пружа мирне услове за несметани 
рад, али, такође, могу бити и у неком атрактивном старом 
замку или урбаном језгру претвореном у уметничку оазу. 

Посебно је значајно што се боравком у резиденцијал
ним центрима уметници упознају са традицијом и ствара
лаштвом околне заједнице и често се и сами укључују у 
културни живот средине. У том контексту резиденцијални 
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центри су плодна места културних сусрета различитих 
традиција и уметничких опредељења и то не само за умет
нике који бораве у њима, већ и за ширу заједницу у којој је 
центар лоциран.

резиденцијалне центре могу основати: званичне ин
ституције, локалне заједнице, корпорације, групе грађана, 
појединци... Оснивачи омогућују смештајне услове, објек
те, док сами ствараоци за време свога боравка (време није 
ограничено) сносе трошкове живота из сопствених извора 
или од хонорара, односно наменских стипендија које 
добијају од наручилаца пројекта или фондација. 

Многи наши уметници, књижевници и преводиоци 
добијали су стипендије за боравак у таквим центрима у 
иностранству. Мало је познато да је и сам покојни премијер 
Зоран Ђинђић својевремено провео неколико месеци у 
једном преводилачком резиденцијалном центру у Аустрији 
преводећи Хусерлеову књигу „Криза европских наука”.

Јасно је да резиденцијални центри нису исто што и 
уметничке колоније, које трају краћи временски период 
(недељу до две) и које због тога, у поређењу са центрима, 
далеко мање доприносе богатству садржаја културног живо
та локалне заједнице и међународној културној сарадњи 
што, свакако, не умањује значај самих колонија. 

У Србији и Црној Гори данас постоји само један 
резиденцијални центар, у Сремским Карловцима. Међу
народни центар за књижевне преводиоце у овом граду 
основала је група интелектуалаца предвођена нашим чуве
ним издавачем Зораном Стојановићем. Из назива се већ 
може закључити да се првенствено ради о преводилачком 
резиденцијалном центру. Зоран Стојановић је дао своју 

приватну кућу, која се налази на периферији Сремских 
Карловаца, на путу према чувеном Стражилову, на распо
лагање преводиоцима из европских држава. Центар је члан 
европске мреже резиденцијалних центара – „Кућа књиге и 
писаца”, чије је седиште у Монпељеу, у Француској.

Србија има дугу традицију и велико искуство у осни
вању и раду уметничких колонија. Многе од тих културних 
установа имају међународни карактер и јединствене су 
по свом програму – „Тера” у Кикинди, „Мајданарт” у Мај
данпеку, „Мермер и звуци” у Аранђеловцу ... Већина тих 
колонија могла би, уз додатни напор заједнице, да прерасте 
у резиденцијалне центре. 

Нажалост, наше републичке и регионалне бирокра
тизоване структуре, које би требало да воде културну по
литику, уопште и не знају да резиденцијални центри, као 
културне установе, широм Европе постоје (и то већ дуже 
од две хиљаде година) и колико су значајне за подстицај и 
афирмацију културног живота једне средине. Да то знају, 
вероватно би се потрудиле да помогну оснивање тих места 
високог креативног напона! 

*Текст је објављен у листу Политика, 05. јуна 2004. године. 
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рАДНИК У КУЛТУрИ*

Радник у култури – Александра рафајловића позна
јем још са Ликовне академије, из времена београдских сту
дија. Присуствоао сам и отварању његових првих групних 
и самосталних изложби. Неколико лета заредом, касних 
осамдесетих прошлог века, последњих година друге Југо
славије, дружили смо се у Поречу, где сам ја стизао као ту
риста, а Александар као улични портретиста.

Често сам, док би Александар радио, седео поред 
њега. Фасцинирао ме његов сликарски Таленат и Искреност 
са којом је радио портрете, али често и узбудљиви разговори 
које је водио са „моделима по поруџбини” и њиховим пра
тиоцима – ко су, чиме се баве, одакле долазе, шта им се дого
дило, морске згоде и проводи. 

Предложио сам му, као сарадник недељника НИН, да 
направимо интервју. Желео сам да испричам причу о мла
дом сликару, неоспорном Таленту, који је препуштен тргу 
– тржишту, без друштвене подршке, која би му помогла да 
се искаже на најбољи начин. 

Александар је прво прихватио, али убрзо почео да 
избегава интервју. Затим ми је једноставно рекао да није 
време за такав разговор. Није желео да се о њему, академском 
сликару, који је завршио и „специјалку”, пише као о уличном 
портретисти – сезонцу!

Од тада је прошло доста времена и када сам на 
отварању једне изложбе у Културном центру Београда, про
шле године, поново срео Александра био сам не мало изне
нађен предлогом да за каталог његове следеће изложбе у 

Кључ у руке (Александар рафаjловић)

ручни рад, детаљ (Александар рафаjловић)
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престижној галерији УЛУС напишем цртицу о том нашем 
неоствареном договору.

У међувремену, Александар се доказао као зрео умет
ник. Данас, у времену нарастања индивидуализма, себич
ности и брзине, са много више уважавања гледам на његово 
„радно место” уличног портретисте. Таленат, Искреност и 
Топлина са којима свакоме и свему приступа одржали су 
га као уметника. Сада сам много сигурнији да Александар 
обавља једну важну културну мисију. Чак мислим да је из 
тих летњих излета једног портретисте сезонца, успео да 
изгради и својеврсно дело које сведочи о његовој перцепци
ји места стваралаштва и сопственог положаја у окружењу.

Креативни радник – И док данас – као човек који 
се бави културном политиком, њеним циљевима и инстру
ментима – размишљам о Александрових десет хиљада 
израђених портрета „по наруџбини” у протеклих четврт 
века, у његовом личном примеру проналазим савремену 
причу о вечном проблему места креативног рада у друштву, 
која је појачана још једном димензијом – процесом глоба
лизације!

Креативност је кроз историју тумачена на различите 
начине, иако се радило о јединственој људској способности. 
Најчешће је сагледавана као интелектуално средство или 
ресурс, способност да се направи или другачије створи 
нешто ново, било нови проблем, нови метод или изум, 
уметнички објект или форма.

Светска комисија за културу и развој видела је кре
ативност на следећи начин – појам креативности мора се 
широко употребити, не само да се односи на стварање новог 

уметничког објекта или форме већ и на решавање проблема 
у сваком могућем пољу. Далеко од тога да је везана само за 
уметност, креативност је витална за индустрију и бизнис, 
образовање, као и социјални развој и развој заједнице.

У Педесет година истраживања креативности, ко
лега истраживач ричард Мајер се питао – шта је то што 
покушавамо да сазнамо када проучавамо креативност? Он 
сматра да креативност подразумева стварање оригиналног 
и корисног производа. Али, шта подразумевамо под креа
тивном радом? И на ово питање има одговор – креативни 
производи морају бити нови и мора им се дати вредност 
у складу са неком спољашњом идејом. Креативна идеја је 
она која је и оригинална и прикладна за ситуацију у којој се 
појављује.

Са климом за креативност која се мења, спојен је 
и развој новог дискурса о портрету креатора који иза се
бе оставља митове о усамљеном креативном генију и 
који проглашава независне уметнике радницима знања, 
предузетницима или јединицама културне индустрије. Но
ве радне праксе уметника и културних радника прелазе 
традиционалне границе између секторских дисциплина 
или између функција раштрканих дуж вредносног ланца 
културне продукције. Ове смене намећу нове изазове до
носиоцима одлука при стварању нових правних оквира, 
програма или специфичних мера за финансирање у прилог 
креативних процеса и радова. 

Културни сектор, у сваком случају, ретко функциони
ше према истим правилима као друге области тржишта 
радном снагом, и покушај да се хармонизују чисто креативне 
квалификације имаће мали ефекат.
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Све до недавно, економски аспекти и аспекти тржи
шта радном снагом уметности и културног сектора били 
су од секундарног значаја у држави са пуним социјалним 
осигурањем. На културу се гледало као на део социјалне 
политике и она није сматрана облашћу која би могла и која би 
требало да подлеже нормалним економским критеријумима, 
с обзиром да су овакви критеријуми били тумачени као 
некомпатибилни са културом. 

Оваква гледишта изнесена су у једном од највећих 
европских пројеката прошлих година – Креативна Европа, 
у којем сам и сам учествовао.

Културни сектор карактерише висок удео freelancers 
и веома малих компанија. Нови тип послодаваца појављује 
се у облику предузетничког појединца или предузетничког 
културног радника, који се више не уклапа у претходно 
типичне шаблоне професије са пуним радним временом. 
Према најширој дефиницији, тренутно ради 7,2 милиона 
радника у културном сектору ЕУ. 

Александар рафајловић, мој пријатељ, један је од тих 
радника, али истовремено за мене јединствен. 

*Овај текст није објављен у новинама, већ у каталогу за изложбу 
која је отворена у Галерији УЛУСа у Кнез Михајловој улици.  
Како ја нисам ликовни критичар написао сам текст који на 
индиректан начин говори и о културној политици. То је и разлог 
зашто се текст нашао у овом зборнику.

ЛЕДИ МАГБЕТ И ПОрЕЗИ*

Министар финансија Млађан Динкић, мисли да је 
завршио посао и може да одахне и опере руке. Србија добија 
порез на додату вредност – ПДВ! Свима су јасни разлози 
увођења ПДВ, истина не на начин на који то објашњавају 
чланови Владе, односно њиховог тумачење шесте директиве 
ЕУ, посебно одређених амандмана!

Када се са општег нивоа потребе за увођењам ПДВ 
пређе на конкретну стварност, рецимо делатност културе, 
ситуација постаје много драматичнија од фраза које стижу из 
Владе. Приликом увођења неког финансијског инструмента 
мора се водити рачуна о контексту у коме ће деловати и 
зато, неизоставно, амбијент мора бити припремљен а ин
струмент мора пратити конзистентна структура пратећих 
мера. У супротном, инструмент ће довести до негативних 
последица. У случају увођења ПДВ у културну продукцију 
нити се узимао у обзир контекст у коме се култура налази, 
нити је донет систем пратећих мера. Све је то шупље као 
швајцарски сир!

Тумачења министра да се ПДВ мора увести у кул
турну продукцију нису тачна. Многе су државе, чак и ста
ре чланице ЕУ, одређене области културне продукције 
ослободиле плаћања тог пореза. Искуство Хрватске је веома 
поучно. Хрватска је прво увела ПДВ у културну продукцију, 
рецимо издаваштво. Међутим, културна политика није би
ла спремна за ПДВ и самим тим инструмент је изазвао 
негативне последице. После две године морали су да стопу 
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сведу на нулу, у супротном целокупна издавачка делатност 
би им се урушила.

Стварна ситуација у коју је запала културна продукци
ја у Србији више је него хаотична. Култура није спремна 
нити способна да издржи ПДВ!

Пре свега, Србија уопште нема културну политику 
– као конзистентан систем мера, циљева, приоритета и 
инструмената, којима држава настоји да утиче на културну 
продукцију, односно културни живот. У Србији су и даље 
на снази многи закони још из периода републичких и 
градских комитета. Значи, Влада доноси моћан порески 
инструмент а да претходно није дефинисала контекст у 
коме ће он деловати, што значи није предвидела ефекте које 
ће проузроковати.

Затим, код нас још увек није јасно дефинисано шта 
су то услуге у култури (шифрарник делатности нуди једно 
опште одређење), како се онда може знати шта је тачно 
предмет ПДВ, односно шта је изузето од плаћања? 

Нови порез се одређује према месту промета добра 
или услуге. У случају културе и уметничке продукције то 
је неповољно решење, поготово што се не зна шта су услуге 
у култури. На пример, монографије које прате изложбе, 
рецимо у Народном музеју, уколико се продају у самом 
музеју ослобођене су пореза, али ако се иста монографија 
нађе у књижарама плаћа се ПДВ од осам одсто. Шта је 
са разном пригодном бижутеријом, рецимо копијама вин
чанских богиња, која се продаје у музеју а нису директно 
повезане са неком од актуелних изложби? Очигледно да ће 
ПДВ дестимулисати повећање самофинансирања јавних 
институција културе. 

Проблематични члан 25. којим се регулишу пореска 
ослобађања завршава се следећом реченицом: Министар 
ближе уређује начин и поступак остваривања права на 
пореска ослобађања из става 2,. тач. ..... Оваква формула
ција даје самом министру финансија, не Министарству, 
улогу арбитра. Министар доноси правилник, који не мора 
бити одобрен од Владе и Скупштинског одбора за културу, и 
њиме регулише „правила игре”, с тим што правилнике може 
да мења према своме нахођењу и за то никоме не одговара. 
Министар може и ad hoc да доноси решења о ослобађању 
од ПДВ. 

Исти је случај и са чланом 36. којим се регулише про
мет половним добрима, уметничким делима, колекционарска 
добра и антиквитети. И тај члан се завршава реченицом: 
Министар ближе уређује шта се сматра уметничким де
лом, колекционарским добром и антиквитетом из става 
1. овог члана. Опет је министар арбитар и то ни мање ни 
више, он одређује шта је то уметничко дело! Овим чланом 
се, између осталог, изједначавају прва продаја и продаја 
преко посредника, што је за ликовне уметнике крајње не
повољно. Један нацрт Правилника (где је уметничко де
ло углавном сведено на ручни рад) већ је направио прет
ходник актуелног министра, Божидар Ђелић, али нико у 
садашњем Министарству финансија не зна да ли ће се он и 
примењивати, а новога још нема!

У Закону постоји још много нејасноћа и недоумица, 
што омогућава министру да одлучује према сопственом 
нахођењу, односно од „јасних правила игре” и транспарент
ности пореске политике, бар када је у питању култура, нема 
– ништа. Целокупни систем наплаћивања ПДВ, у култури 
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(укључујући и обавезе за репродукциони материјал и опре
му) погодује великим корпорацијама културних индустрија 
и монополистима. Овде се не ради о неолиберализму већ о 
турболиберализму! 

Све то наговештава улазак моћних корпорација, на 
пример Бертелсмана, у нашу културну продукцију. То ће 
директно угрозити тржишну стабилност наших средњих 
и малих приватних компанија, а друге углавном и немамо, 
пре свега у издаваштву, филму, књижарству и музичкој 
индустрији. Свакако се неће позитивно одразити ни на на
ионалне институције. Да је то тако потврђује и однос Закона 
према самим уметницима, односно креативном раду. До 
сада се на пренос ауторских права плаћало 5 одсто пореза, 
а на уступање 20 одсто пореза. Новим прописом све се ово 
изједначује и плаћа се јединствена стопа од 18 одсто. То 
директно погодује великим компанијама које откупљују 
ауторска права у трајно власништво и после тога тргују тим 
правом остварујући далеко веће профите од онога што су 
платиле самом аутору. 

Ево како пореска дисциплина министра финансија 
изгледа у пракси и пре него што је увођењем ПДВ добио 
широка овлашћења. Уважени експерт за културну политику 
и саветник министра културе, Бора Чорба, поднео је захтев 
за ослобађање од пореза прихода оствареног на концерту 
који је одржао заједно са „Забрањеним пушењем” (концерт 
остао упамћен једино по свађи). Министар културе упутио 
је предлог министру финансија да се приход од концерта 
ослободи јер се ради о уметничком догађају од општег зна
чаја за нашу културу. Министар финансија је на основу 
убедљивих аргумената колеге министра културе донео 

одлуку о ослобађању од пореза. (Погледај дом свој анђеле). 
Свакако, није то једини случај где је господин Динкић пре
судио шта је од општег значаја за нашу културу (рецимо 
фестивал Exit)!

Истина, за своје одлуке министар Динкић има фор
мална покрића од министра Којадиновића. Министар култу
ре је дао и позитивно мишљење на увођење ПДВ у културу, 
а да ни он ни његови најближи сарадници нису озбиљније 
проучили предложена решења, нити се консултовали са 
људима из културе. 

За министра Којадиновића и његов тим, увођење ПДВ 
није озбиљно питање. Њихова највећа брига сада је где ће 
ко путовати за време лета. Тако једна од сарадница иде на 
изузетан културни догађај – избор мис YU Швајцарске, 
помоћник одлази на вишенедељну турнеју по Шпанији, а 
министар Којадиновић ће службено у Грчку, изгледа, баш за 
време Олимпијаде.

*Текст је објављен у листу Политика, 31. јула 2004. године. Не
посредан повод је увођење ПДВ у културу, као и млака реакција 
културних посленика и уметника, као да се не ради о њиховој 
егзистенцији. 
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ШАНСА ЗА ПАрТНЕрСТВО*

У Београду је пре неколико дана свечано отворена 
велелепна спортска хала – Београдска арена. Догађај који 
можемо сматрати нашим великим резултатом! Међутим, 
није у питању само објекат: „То је још један доказ да ми 
у спорту имамо изузетан кадар: било играчки, било тре
нерски, било руководећи. И ово је потврда чињенице да 
је спорт код нас једина делатност у којој ми, у контексту 
укупног међународног представљања, можемо равноправ
но да разговарамо са свим земљама света”, тачно запажа 
Алек сандар Шоштар, директор Управе за спорт Владе ре
публике Србије.

Који ће стварни друштвени значај спорт да добије 
зависи од контекста у коме ће деловати. То може бити и по 
оној старој римској изреци – Хлеба и игара. Спорт је увек 
био много више од „игре”! Европска унија је ову годину 
прогласила годином образовања кроз спорт. Шта ми радимо 
на том плану? 

Да би спорт пружио максимум свога значаја и утицаја 
на друштвени, а тиме и привредни, развој мора имати стра
тешке партнере (термин који данас често користе наши 
политичари, а да немају концепт – шта хоће, нити са ким 
хоће). 

Привредни развој савремених друштава више ни је 
условљен економијом производње и трговине, већ еконо
мијом идеја и креативности. Успешна економија ослања се, 
пре свега, на образовање, науку и културу. Ако смо, а јесмо, 
у спорту „светски”, у култури смо „европски”, колико смо 
само награда и признања добили на међународној сцени 
последњих година! И у науци смо добри, једино што нам 
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креативни кадар одлази у иностранство, признатији смо као 
научници у свету него у сопственој држави. Што се тиче 
образовања ту не можемо баш да се похвалимо, још увек 
лутамо.

Спорт, култура и наука су области које успешно 
показују наше велике креативне могућности на којима би 
требало да градимо не само друштвени напредак, већ и 
по зиционирање на глобалном нивоу. Томе, свакако, треба 
прилагодити и образовање. 

Има много разлога зашто би стратешко партнерство 
прво требало да тражимо у сопственом дворишту, у синер
гији оних делатности у којима смо већ постали партнери 
другим, развијенијим, друштвима. Спорт, култура, наука 
и образовање имају много тога заједничког, а у нашем слу
чају, с обзиром на последице година које су нам „појели 
скакавци”, и додатних разлога да се повезују! 

Кључ друштвеног, али и привредног успеха мањих 
европских држава, као што су нордијске или Ирска, јесте 
у међусекторском повезивању оних делатности у којима су 
успешне. То би требало и нама да служи за пример. 

Међутим, наше владе нити су имале нити имају свест 
о овоме, њихова једина идеја своди се на организовање 
свечарских дочека када освојимо неко светско одличје или 
пријемима у Скупштини града Београда, када добијемо 
неку значајну међународну награду. Брига о спорту, култури 
и науци свела се на политичко инструментализовање спорт
ских, културних и научних успеха. Ту, очигледно, фамозни 
пети окобар ништа није променио. 

Како објаснити да за последње четири године није до
нет закон о спорту, да у култури и науци није донесен није
дан законски акт, а да у образовању правимо експерименте 
по принципу – операција успела пацијент умро! Зашто није 

донет закон о приватизацији у спорту, односно систем мера 
за подстицање развоја културних индустрија? Томе се може 
додати и још увек нерешен друштвени (социјални) статус 
спортиста, слободних уметника и научника. 

Нажалост, у свим овим делатностима има и оних ко
јима је једино стало до личне афирмације и спремни су да 
служе сваком режиму не би ли нешто ушићарили за себе. 
У ту групу „људи за сва времена” свакако не спадају Дивац 
и Даниловић који су, бар док се ситуација не промени, 
напустили Партизан, као и наш спорт. 

Како објаснити да је после „демократских промена” 
укинута једина републичка институција која је на неки начин 
обједињавала ове делатности – Завод за међународну научну, 
културну, просветну и техничку сарадњу. Институција која 
је требало да добије задатак стварања нашег новог „бренда” 
у свету! Зашто наша држава ништа није урадила да нас 
адекватно представи на културној Олимпијади у Атини, 
изузев што је именовала селектора за културу.

Једино што нам остаје, а можда је то и најбоље, да 
прави људи из спорта, културе, науке и образовања „узму 
ствар у своје руке”, преузму иницијативу и договоре се о 
стварању и реализацији стратешког партнерства, како на 
унутрашњем тако и на међународном плану. 

Добар почетак таквог партнерства, свакако, може 
бити акција коју је организовала група уметника у сарадњи 
са Трећим каналом рТС – Радовање, и која ће за време 
Олимпијаде у Атини шароликим програмом представити 
нас и нашу културу. 

*Текст је објављен у листу Политика, 11. августа 2004. године. 
Повод су биле предстојеће Олимпијске игре у Атини.
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АДМИНИСТрИрАЊЕ БЕЗ ЦИЉА*

На скали државне хијерархије место градоначелника 
главног града заузима треће место, иза Председника и Пре
мијера, у томе се сви слажу. Међутим, када је у питању кул
тура, културна продукција, место градоначелника Београда 
је утицајније од председничке и премијерске столице. Бео
град је град са највећом културном продукцијом и културним 
тржиштем, и то не само у Србији, већ и у целом региону 
Западног Балкана. 

Културни живот Београда, који се некада водио из 
Град ског комитета, а данас из Извршног већа Скупштине 
града, није се последњих десетак година суштински проме
нио, чак су и неки утицајни кадрови само мењали столице. 
Формула по којој се води култура главног граде је крајње 
једноставна.

Доминација директног буџетског финансирања (није 
успостављен уметнички савет) и запостављање стварања 
структуралних фондова, независних фондова, развоја кул
тур них индустрија, тржишта, система стимулативних ин
струмената за улагања у културну продукцију. ради се о 
стварању повољног амбијента у коме је буџет града само 
један од извора прихода културе, што би требало да буде 
основни задатак културне политике града. 

Циљеви и инструменти буџетског финансирања 
су крајње јасни: из буџета издвојити средства за култу
ру, а затим прерасподелити та средства на основу адми
нистративних одлука (често интереса владајућих поли
тичких група). Администрирање у култури је веома комотан 
кабинетски метод управљања. Много више знања и вештине 
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потребно је да се један буџетски динар за културу системом 
подстицајних мера претвори у три динара. 

Затим, превасходно улагање у капиталне инвестиције 
и тиме обнављање и издржавање „монументалних” јавних 
институција, али без разрађених дугорочних „пословних” 
планова. На тај начин се само повећавају будуће буџетске 
обавезе. 

То је, уједно, и проверени начин да се из државне касе 
финансира грађевинарство (повезивање са грађевинским 
лобијем). Што се тиче јавних институција, броја (мрежа не 
да није рационализована већ се чак и повећала последњих 
година) и ефикасности рада, оне су биле и остале зависнице 
од буџета града, чак и оне које би морале „профитно” да 
послују.

Када је у питању независна културна продукција о 
финансирању одлучују разни одбори и комисије. Наравно, 
њихови чланови су углавном из утицајних лобија. То је стара 
формула још из периода комунизма. Иза одлука другова из 
ГК увек су стајале стручне комисије. 

Почетком осамдесетих година прошлог века у За
воду за пручавање културног развитка Србије урађено је 
обимно истраживање о наградама у култури у периоду од 
шездесетих до осамдесетих година. Закључено је да је систем 
награђивања кренуо у правцу – важније је бити члан жири
ја него славодобитник, односно да у многим случајевима 
на грађени постаје члан жирија. И тако се све врти у једном 
кругу политичких и естетских истомишљеника!

Најбитнији елемент ове бирократске формуле је 
изостанак независног, стручног и објективног мониторинга 
и вредновања културног живота, са унапред одређеним 
кри те ријумима и инструментима. Непостојање стварне по

вратне спреге! То, у ствари, показује да нема дефинисаних 
циљева, приоритета и инструмената културне политике! 
Углав ном се све догађа у оквирима интересних лобија и, 
евентуално, између њих по принципу: ја теби ти мени! 
Град ска администрација поставља директоре градских ин
ституција, координаторе пројеката, селекторе градских ма
нифестација, чланове жирија и онда се међусобно хвале по 
медијима.

Ова формула вођења културног живота одавно је на
пуштена у градовима Европе! 

Први круг избора за градоначелника је завршен. 
У трци су остали Ненад Богдановић и Александар Вучић. 
Како они виде културни живот главног града?

Нажалост, ниједан од њих не сагледава изванредан 
креативни капитал као и материјалне ресурсе које има Бео
град. Оба кандидата у директној прерасподели градског 
буџета виде исходиште и поприште културне политике.

Ниједан од претендената не увиђа развојне, привред
не, потенцијале домаћих културних индустрија и шта би 
то све могло да донесе Београду. Ни Богдановић ни Вучић 
и не говоре о афирмацији градске културне дипломатије и 
развоју међународних културних веза. У њиховим виђењима 
Београда није присутна интеракција између културних 
вредности и урбане ревитализације, на пример стварањем 
културних четврти. 

Већина великих градова у свету има културне четвр
ти, које су се временом развиле и већ дуго пружају животни 
простор и могућност за рад глумцима, музичарима, играчи
ма, уметницима. То су, уствари, авангардна средишта гра
до ва и са својом „критичком масом” представљају места 
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где се окупља најшароликији свет, од обичних грађана до 
туриста.

Истина, између двојице кандидата постоје одређене 
разлике у приступу културној продукцији.

Из онога што се може наћи на сајту Демократске 
странке, Ненад Богдановић истиче прерасподелу градског 
буџета у последње три године уз инвентар нумеричких 
података. Из начина на који је то урађено и пропратног текста 
може се закључити да кандидат заступа постојећа правила, 
односно принципе доминантног буџетског финансирања 
културе. То је концепт који не доноси дугорочнији развој 
културних индустрија, тржишта, увођење стимулативних 
мера за улагање у културу, партнерство између јавног и при
ватног и друге инструменте савремене културне политике. 

Кандидат СрС, Вучић, сем неколико јавних обећа
ња, не бави се културном политиком, што је иначе каракте
ристика странке којој припада. У серији обећања споменуо 
је изградњу Опере и претварање Новог Београда у велики 
културни центар, Сајмиште и још понешто. У позадини ових 
олако датих обећања не стоји разрађен концепт културне 
политике! 

Мудрост једног политичара се мери не само тиме шта 
он лично зна, већ пре свега, којим људима се окружује. У том 
смислу велику недоумицу, или неверицу, у оно што нам нуде 
сами кандидати, доноси и то што су нам „градоначелникови 
људи” (стручне биографије) остали непознати. У суштини, 
од тима све зависи!

*Текст је објављен у листу Политика, 30. септембра 2004. године. 
Повод су избори за градоначелника Београда.

У СЕНЦИ НОВЦА*

У досадашњим разговорима о теми политика и умет
ност, наши саговорници су се, углавном, бавили овим пита
њем само у идеолошким и естетским категоријама. Постоје 
и други аспекти повезивања ових важних сфера друштвеног 
живота. Не може се заобићи материјална подршка коју 
политички центри моћи дају уметности, у ширем смислу 
култури.

– Повезаност је скривена, више засенчена него вид
љива, објашњава Димитрије Вујадиновић, директор Балкан
Култа, асоцијације за регионалну културну сарадњу из 
Бео града и сарадник Европског института за истраживање 
културних политика (ERICArts) из Бона. 

Уметност је део друштвеног контекста, није неутрална 
како неки желе да је дефинишу. Шта значи формулација да 
је „уметност слободна ако не служи никаквим сврхама изван 
себе саме”? У уметничкоинтелектуалним круговима посто
је шаблони како је уметност простор слободе, креативности 
и критичког мишљења насупрот политици која је негативна, 
поље грамзивости, осветољубивости и аморалности.

Црнобела слика не одговара стварности и такав при
ступ не допушта сагледавање суштинских односа. Гледано 
кроз историју, највећа уметничка дела настала су као 
поруџбина мецена уплетених у политику. И сами уметници 
су жељни признања, сујетни, порочни и слаби на изазове 
свакодневице. Веза уметности и политике не мора обавезно 
да има негативан предзнак. Сарадња често није директна 
већ иде преко посредника у лику историчара уметности, 
критичара, издавача, продуцената, дистрибутера, директора 
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националних установа културе. Они премошћују огољену 
материјалну подршку коју политички центри моћи, са упо
риштем у финансијском капиталу, пружају уметничком ства
ралаштву. 

Где се међузависност најбоље очитава?
– У домену ауторских права. Данас више не можемо 

да говоримо само о уметности у класичном тумачењу већ 
о културним индустријама које експлоатишу креативни 
ка пи тал. Филм и музика су постали профитабилне при
вредне гране. Четирипет мултинационалних компанија кон
тролише 85 одсто тржишта носача звука. Ето, недавно су 
се удружили јапански „Сони” као носилац нове технологије 
и немачки „Бертлсман” као издавач. Да ли вам то нешто 
говори? Ко су господари ауторских права? Како тумачити 
чињеницу да је ауторско право на Дизнијеву продукцију са 
50 подигнуто на 75 година? Све су то далекосежни потези 
дириговани из политичкоекономских центара. Моћ новца 
заменила је репресију којом се утицало на уметност. Није, 
дакле, случајна Женевска декларација коју је октобра ове 
године потписало више од 300 интелектуалаца и уметника 
из целога света који од Светске асоцијације интелектуал
не својине траже нови однос према ауторским правима. 
Јер, она све мање припадају уметницима, све чешће су у 
подређеном положају у односу на културне индустрије 
и тржиште уметности. Јост Смирс, холандски експерт за 
ауторска права, у књизи „Уметност под пресијом”, која је 
недавно преведена и код нас, пише: „Уметници који сматрају 
да независно доносе одлуке, чак и за опште добро, и који 
мисле да је њихов успех повезан са њиховим талентом – 
вероватно се заваравају”.

Шта је, онда, најважније?

– Кључно је питање ко све утиче на контекст у којем 
се развијају уметнички и културни живот; која се музика 
слуша, ко излаже по галеријама, ко одређује позоришни 
или биоскопски репертоар, шта нуди телевизија... Године 
1950. основан је Конгрес за културне слободе, који је имао 
своје испоставе у 35 градова Европе, са циљем да се пружи 
подстицај „савременој уметности” и интелектуалци Западне 
Европе одвуку од левичарских идеја. Директор Конгреса 
био је Марк Јозелсон, стално запослен у ЦИА. У периоду до 
седамдесетих година, времена вијетнамског рата, Конгрес 
за културне слободе финансирао је излажење више од 20 
часописа о култури, уметности и философији, организовао 
изложбе, стипендирао уметнике, додељивао награде. Вели
ки број уметника био је повезан са овим финансијским 
извором, од сликара Џексона Полока до писца Владимира 
Набокова. То не значи да су радили за ЦИА, али је ЦИА 
одређивала контекст у који су стављана њихова дела. 
Прин ципи Конгреса активирани су после пада Берлинског 
зида, само су сада усмерени ка Источној Европи. Поново 
је из велике америчке фондације финансирана „савремена 
уметност” са видљивим политичким циљевима. Многи 
наши уметници радо су пристајали да буду подржани из тих 
извора... Уосталом, и већина досадашњих учесника у овом 
серијалу, а претпостављам и многи од будућих, директно 
је учествовала, а многи и данас учествују, у политичком 
животу. Тако њихов презир према свету политичког делује 
помало неискрено, супротно од онога што раде... 

Може ли систем државне управе, чија су чворишта 
разна министарства, утицати на уметничку продукцију 
преко културне политике, буџетске прерасподеле средстава, 
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важећих закона, фискалних пореских мера, социјалне поли
тике, положаја мањина и – културном дипломатијом?

– Многи циљеви у међународним односима остварени 
су преко културе. Типичан пример су културни центри као 
парадржавне институције преко којих иде културна про
паганда, гостују уметници по свету. Треба ли да кажем 
да ми немамо јасну културну политику. Политичари нису 
сагледали моћ коју има уметност ни у креативном ни у 
привредном смислу. Веза политике и уметности иде преко 
буџетског финансирања, неформалних лобија, монополских 
установа са државним педигреом.

Има ли решења за невоље проистекле из опште 
културне ситуације и конфузног система (не)финансирања 
културе?

– Сигурно. Треба да учимо од других. Позитиван 
при мер могла би бити Холандија чији се културни модел 
заснива на лепези независних фондова преко којих се деле 
буџетска средства, са правом да самостално одлучују о фи
нансирању културних и уметничких делатности. Основу 
чини четворогодишњи план о којем се, пре прихватања, 
води обимна расправа.

На крају, да не заборавимо, свака озбиљна држава ко
ја има новац увек води бригу о свом културном идентитету 
колико год је економски циљеви водили зближавању са 
другим земљама и народима, рекао је, на крају разговора, 
Димитрије Вујадиновић.

*Интерву је објављен у листу Политика, 17. децембра 2004. го
дине (аутор Бранислава Џунов)

ТЕМЕЉИ НОВЕ СТВАрНОСТИ*

Публикација Зелена књига о културним политикама 
локалних и регионалних власти у Европи обрађује сва пита
ња са којима се суочавају креатори савремених културних 
политика – од дилема децентрализације и финансирања 
до положаја младих, односа јавног и приватног сектора 
и, посебно значајно, препрекама у кумуникацији између 
креативног потенцијала и администрације – посебно ло
калне и градске.

Зелена књига је резултат промишљања великог броја 
практичара из целе Европе удружених у једну од данас 
најреспектативнијих европских културних асоцијација 
„Les Rencontres” (Сусрети) која окупља представнике више 
од 250 локалних и регионалних власти. 

Документ, како су ову публикацију назвали сами 
аутори, јесте једна могућа визија темеља процеса унапре
ђења и прожимања европског културног диверзитета. 

Централно питање којим се бави Документ јесте 
децентрализација културног живота и културне продук
ције.

Шта би то у нашем случају значило? Пре свега, де
централизацију културних програма – културни живот у 
мањим срединама у смислу представљања културне про
дукције која је настала у другим срединама; и децен тра
лизацију културне продукције – активни креативни однос, 
равноправно учешће локалних заједница и мањих средина 
у свеукупној друштвеној културној продукцији. 

Искуства бројних културних практичара из Европе, 
која се наводе у Зеленој књизи, показују да децентрализаци
ја културе мора бити праћена одређеним инструментима 
културне политике, првенствено: децентрализацијом одлу
чи вања и децентрализацијом финансирања. 
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Ниједан од ова два нивоа нису стратешки развијена 
у културном животу, односно културној политици Србије и 
Црне Горе.

Фискалном политиком није предвиђено да се зна
чајнија финансијска средства за културу прикупљају на 
нивоу локалних заједница и градова (изузев Београда 
и Новог Сада), нити су у републичком буџету за културу 
предвиђена наменска средства за подстицање културног жи
вота у мањим срединама. 

развој приватног сектора, културних индустрија 
(издавачи, књижари, галеристи), такође није стимулисан 
инструментима фискалне политике. Драстично лоша ситу
ација је у мањим градовима, а поготово у селима – тако 
у већини мањих градова у Србији нема праве књижаре, 
биоскопа, адекватног изложбеног простора нити продајне 
галерије. То реално значи да је децентрализација културног 
живота била развијенија у социјалистичком периоду него 
данас. 

У контексту неопходности решавања нагомиланих 
проблема у домену културне политике и отварања једне 
савремене европске перспективе документ Зелена књига о 
културним политикама локалних и регионалних власти у 
Европи свакако је изузетно корисно и подстицајно штиво. 
Зато би морало да се нађе на столу свих оних који непосредно 
или посредно учествују у стварању свеукупног културног 
живота – од министара културе и финансија до локалних 
политичара, културних практичара и уметника.

* Текст је објављен у листу Политика, 14. јануара 2005. године. 
Повод је објављивање публикације Зелена књига о културним 
политикама локалних и регионалних власти у Европи. 

ПрОТИВ БАНКрОТА СрБА* 

Српски народ, као заједница и културна чињеница на 
мапи Европе, банкротирао је крајем 20. века! Питање које 
се пред нас данас поставља јесте – да ли смо способни да 
покренемо унутрашње ресурсе и променимо смер или ћемо 
као друштво и стваралачка култура нестати током 21. века? 
То је капитално питање наших друштвених улагања!

Данас већ далеке 1980. године експерти Унеска су 
– у оквиру програма Човек и биосфера – радили на Про
јекту 11. Циљ тог пројекта био је – популарно речено – да 
се нађе одговор на питање: зашто природа већ четири ми
лијарде година није банкротирала? Односно, који су то са
морегулишући принципи према којима једна заједница у 
оквиру природног контекста функционише да би опстала. 

Прво, ниједно структурисано друштво не делује 
изо ло вано од других и од ширег контекста! Дарвин ни је 
био у праву – борба, конкуренција и надвладавање ни су 
предуслови колективног опстанка. Напротив, коопе ратив
ност је вредност колективног опстанка, односно стално 
прилагођавање унутрашњим и спољним процесима. Овоме 
се може још додати и умешност предвиђања наступајућих 
догађаја и припрема за њихово деловање. У супротном, 
заједницу затичу нови изазови на које она нема спремне 
одговоре и тиме је њена позиција крајње ослабљена и бу
дућност неизвесна.

Један од научника који су учествовали у пројекту 
Унеска, Фредерик Вестер, поставио је на основу резултата 
истраживања осам темељних правила функционисања 
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заједница и њихових унутрашњих структура. У једној 
слободнијој интерпретацији то су следећи принципи.

Негативна повратна спрега и њен неспутани ути
цај на друштвене процесе је најважнији унутрашњи орга
низациони стабилизирајући фактор. Прелазак у искључиво 
позитивну повратну спрегу директно доводи до губљења 
везе са стварношћу и ентропије колектива.

Независност од раста, односно стварање равнотеже 
унутар заједнице без обзира да ли сви садржаји бележе раст. 
Уколико заједница зависи од сталног раста (производног, 
територијалног, бројчаног) што је крајње нереално, пре или 
касније кренуће у правцу саморазарања.

Независност од производа, јер сваки производ је 
привремен и секундаран. На пример, хидроелектране не 
треба третирати као произвођаче струје, већ као испору
чиоце енергије, које ће једног дана бити замењене новим 
технологијама.

Џудо принцип подразумева коришћење постојећих 
екстерних процеса и енергија и скретање њиховог утицаја 
у пожељном правцу. Тиме се заједница оснажује спољним 
факторима и може лакше да постигне постављене циљеве, 
чак и оне за које нема довољно унутрашње снаге.

Правило вишеструког коришћења, значи да се – по 
могућству – ниједан поступак не уводи само у једну сврху, 
већ да се једним функционалним инструментом постиже 
што је могуће шира лепеза друштвених циљева. 

Принцип рециклаже подразумева да на нивоу колек
тивних „буџета” нема остатка између онога што друштво 
улаже и онога што добија, фактички не постоји отпад.

Принцип симбиозе обезбеђује разноврсност и коегзи
стенцију разлика унутар система и система са окружењем. 
Тежња ка развоју моноструктуре (монокултуре) не допушта 

процесе симбиозе (акултурације) те су таква друштва осет
љива на спољне утицаје. 

Биолошки основи дизајна у суштини значи да би свака 
функција и свака организација требало да буде у складу са 
природним окружењем. То је колико еколошки толико и 
економски захтев.

Да би заједница обезбедила себи трајнију будућност 
ови принципи морају деловати јединствено и истовремено. 
Иако се овде ради првенствено о биокибернетским прави ли
ма, дошло се до закључка да су то и правила која значајно 
утичу и на успешност функционисања људских колектива 
(од породице, племена до државе). 

Да ли смо горе наведене принципе уградили у уну
трашње устројство нашег друштва, као и у однос према 
променама у Европи и свету? С обзиром на реалну кризу 
у којој се као друштво налазимо изгледа да сложеност 
унутрашњих и спољних процеса превазилази наш осећај 
одговорности и бриге за колективну будућност. У сваком 
случају превазилази способности већине наших данашњих 
политичара, неспособних да мисле визионарски и стра
тешки! 

Да ли је могуће изградити друштво на вредносном 
систему постављеном на принципима супротним природним 
законитостима и биологији човека – искључивости, негатив
ној селекцији, самодовољности, некритичности, појединач
ног интереса насупрот колективном ...

*Текст је објављен у листу Политика, 25. јануара 2005. године. 
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ЉУДИ ЗА СВАКО ВрЕМЕ*

Српска култура већ дужи низ година прожета је струк
туром – људи за свако време. То су они чланови разних 
лобија „експерата” који су добро образовани и још боље 
информисани, али им недостаје професионални и етички 
интегритет. 

Њима није важно ко је на власти, ко је министар или 
секретар, за шта се залажу партије, шта је стварни интерес 
страног капитала, индустрија забаве и многих белосветских 
фондова, који би да нам скроје будућност. Они су ту да 
пруже „интелектуалне” услуге. Њих можете пронаћи међу 
уваженим службеницима администрације, професорима 
факултета, уметницима, директорима институција, истра
живачима института, завода и центара, саветницима ових 
и оних. Нису они толико ни способни ни бројни колико су 
агресивни и добро умрежени. 

После суноврата социјализма средином осамдесетих 
година полако је почела њихова регрутација. Једни су били 
на страни Милошевића а други љути противници. 

Једни – „ратни” профитери – борци за „националну 
културу”, а други антиратни, мондијалисти и „следбеници 
идеје о цивилном друштву”. Једне је финансирала Милоше
вићева машинерија, друге разни међународни фондови. 

Једни су били у владином сектору, други у невлади
ном. Први су стално били присутни на једним медијима, 
други на другим. Једино су они могли слободно да путују 
у иностранство, за њих није био проблем ни новац, ни до
бијање виза – тамо су крчили простор за себе.
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И једни и други, сваки на свој начин, преживели 
су и брзо преболели Милошевића и одмах се уклопили 
у новонасталу ситуацију, јер то су људи за свако време. 
Придошли политичари радо користе њихове услуге, а по
себно новокомпонована администрација, којој недостаје 
стручно знање и међународно искуство. 

Они су саветници, чланови комисија и жирија, ру
ководиоци или евалуатори пројеката, уводничари или 
медијатори стручних скупова, посебно међународних, уче
сници „стручних” емисија на електронским медијима. Они 
су стални путници на међународне скупове и фестивале. 
Они тачно знају где и шта треба да кажу, колико и када треба 
да буду критични, а колико апологете. Западни политичари 
и „експерти за високе хонораре”, просто их обожавају – јер 
они су кооперативни, увек говоре „паметно” и никад не 
постављају неочекивана питања. 

„Скромни” су, али увек присутни и добро плаћени. 
Они су незамењиви и вредно раде на личној промоцији! 
Интересују их само теме које су у „моди”! Пишу обра
зложења и реферате – анализирају стање у култури и 
уметности и праве прогнозе – организују културне дога
ђаје! Они су врхунски експерти за писање извештаја о 
скуповима и пројектима, у којима све изгледа баш онако 
како одговара наручиоцу. Нерадо одлазе у мале градове и 
локалне заједнице, јер њих провинција не разуме. Њихове 
биографије састављене су од дугачке листе присуства на 
домаћим и међународним скуповима и пројектима, чланства 
у комисијама и жиријима. 

Они себе сматрају интелектуалцима заборављајући да 
је основна обавеза интелектуалца да слободно и критички 

мисли и дела! Зато се они међусобно добро разумеју и по
мажу, а највише не воле оне који шире информације и отво
рено говоре шта знају и мисле. 

Они се не крију и лако их је препознати: потребно 
је само погледати и упоредити листе чланова разних држав
них и градских комисија, саветника страних фондова и 
фондација, селектора, руководилаца пројеката, уводничаре 
и медијаторе домаћих и међународних скупова у последњих 
десетак година.

Да ли су повезани са одређеним службама? Искуства 
источних земаља, које су отвориле архиве, указују на могућ
ност да многи – јесу. 

Од њихових амбиција културна политика има мало 
или никакве користи, али себе не сматрају одговорнима за 
стварно стање, они само професионално (!) обављају свој 
део посла.

На срећу, у нашој култури постоје и они други, људи 
од знања, професионалног и моралног интегритета. Али, они 
себе не распродају, не улагују се политичарима и страним 
дипломатама, нису агресивни нити добро лобистички орга
низовани!

*Текст је објављен у листу Политика, 11. јуна 2005. године.
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УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА*

Београд несумњиво располаже најбољим потенција
лом за развој културне продукције – културних индустрија 
и креативног капитала у култури, и то не само у Србији и 
Црној Гори, већ и у региону. Према природи ствари Београд 
би требало да буде „културна престоница” Балкана. Али, од 
свега тога мало се шта и остварује.

Софија, Букурешт, Тирана, Загреб – воде беспоштедне 
битке за позиционирање у културном животу Европе и 
региона. Њихове културне индустрије уз подршку градских 
администрација оснивају филмске студије и лабораторије, 
откупљују ауторска права филмова и књига за читав ре
гион, организују међународне манифестације, оснивају 
представништва културних индустрија са Запада, гостују 
широм Европе. Јавни сектор уз подршку међународних 
средстава оснива регионалне центре. Користе искуства Бу
димпеште, која је за себе, али и целу Мађарску, у једном 
десетогодишњем активном наступу изборила респектативно 
место међу великим културним центрима Европе. 

Не ради се овде о биоскопској, позоришној и музичкој 
понуди, већ много свеобухватнијем приступу – културној 
продукцији, намењеној како резидентима тако и циљним 
групама потенцијалних посетилаца, као и продукцији на
мењеној другим срединама и тржиштима. 

За све ово време Београд се понаша као успавана ле
потица која чека свога принца, често правдајући се да не 
постоји културна политика на нивоу републике. То је тачно! 
Али, као што је рекао Душко радовић: Док се ви смислите 
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с ким ћете, где ћете и када ћете, други су добили и треће 
дете! 

У последњих пет година ништа се суштински није 
променило. То није чак ни персонално питање. Садашњи 
градски Секретар за културу Даријан Михајловић, као и 
члан Извршног већа Скупштине града задужена за културу 
Драгана Зељковић, према нашим сазнањима, заиста би 
желели да покрену суштинске промене, али није запело код 
њих. То је одлука која мора прво да се донесе и реши на 
нивоу Скупштине града и Градоначелника, односно унутар 
партијских олигархија свих странака чији представници 
седе у Градској скупштини.

Које су то неопходне структуралне промене?
Прво, потребно је донети анализе стварног стања, 

конзистентан систем мера: циљева, приоритета и инстру
мената којима ће се утемељити културна политика града у 
једном временском периоду. 

Ефикасна културна политика не сме да се заснива на 
„патронатству” градске администрације, већ на партнерству 
са реализаторима програма и пројеката. У том контексту 
требало би размотрити оснивање „уметничког савета”, као 
независне парадржавне институције. 

Основни задатак тог савета био би да конкретизује 
договорену културну политику: врши прерасподелу буџета, 
координира рад јавних институција, фондова, удружења и, 
свакако, прати њихов рад – иницира партнерство између 
јавног сектора и културних индустрија. 

Тиме би се Секретаријат града ослободио „благај
ничких”, „предузимачких” и кадровских послова и концен
трисао, пре свега, на стратешка питања и смернице, као и 

на међународну сарадњу, односно позиционирање града у 
регионалном и европском простору.

Требало би затим израдити стимулативне мере за 
финансијску подршку културној продукцији – фискалне 
и пореске инструменте, како би се привреда подстакла да 
на лукративној основи улаже у културну продукцију, са 
једне стране, а са друге да помаже културу кроз донације 
и спонзорство. Ту се, свакако, убрајају и могућности пара
буџетског и ванбуџетског финансирања културе стварањем 
структуралних и других фондова.

Неопходно је успоставити конкретну међусекторску 
сарадњу. У ефикасним друштвима културна политика се 
води колико у сектору културе исто толико и у сектору за 
образовање, привреду, финансије, медије, социјална пита
ња и грађанске слободе. Секторски приступ културној про
дукцији одавно је превазиђен!

Одговорна власт морала би да унапред обезбеди 
стручни и независни мониторинг и евалуацију рада, како 
градске администрације, тако и свих институција, односно 
пројеката, који су директно или посредно финансирани из 
буџета, као и оних који нису финансирани, да би се имао 
реалан увид у културни живот града и његов креативни и 
лукративни потенцијал.

Изузетно је важно да се културна политика доноси 
после озбиљно припремљене стручне и јавне расправе свих 
заинтересованих, као најдемократичнијег облика доношења 
одлука. Поставити информације на сајт још увек не значи 
демократичност и транспарентност у одлучивању! 

Успостављањем јасне културне политике и система 
финансирања бирократски (партијски) приступ култури 
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и са њим повезане интересне структуре губе своје „непри
косновене” привилегије, а сви учесници у ланцу културне 
продукције одговарају (пореским обвезницима и/или тржи
шту) за сваки промашај.

Буџет града не би био доминантни извор прихода, 
који је за неке мајка за друге маћеха. Све би зависило од 
стварних потреба и могућности, као и потврђеног квалитета 
рада. Изгубио би се значај разних градских комисија, преко 
којих се код нас симулира објективност и демократичност.

*Текст је објављен у листу Политика, 27. јуна 2005. године.

СТрАНПУТИЦОМ У ЕВрОПУ*

Почетком лета Влада Србије донела је два изузетно 
важна документа. И на њих је веома поносна! ради се о 
– Националној стратегији Србије за приступање Србије 
и Црне Горе Европској Унији и Меморандуму о буџету и 
еко номској и фискалној политици за 2006. годину, са про
јекцијом за 2007. и 2008. годину.

Оба текста имају, како је у првом и написано – „ранг и 
значај стратешког државног документа”. Колико су грађани 
упознати са садржајем докумената којима се трасира 
будућност Србије? С обзиром да су обимна и неинвентивна 
за читање, сумњам да их је и већина посланика Скупштине 
Србије детаљно прочитала. 

Први документ има 207 страница и – како је иста
кнуто у Уводу – „представља националну стратегију при
друживања и приступања ЕУ”. Међутим, ова пројекција 
развоја проблематична је из два разлога.

Међу 170 састављача документа нема никога из 
делатности културе. Наручиоци документа и колегијум 
пројекта сматрао је да – културни практичари, социолози 
културе, писци, лингвисти, режисери, сликари, глумци, му
зичари, композитори, библиотекари, музеолози, издавачи 
– не треба да учествују у креирању политичког, правног, 
економског и сваког другог положаја Србије у Европи. 

Истина, није било у овом послу ни филозофа, етно
лога, физичара, антрополога, историчара, еколога, лекара, 
психолога, географа ...
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Да ли о будућности грађана Србије треба да одлучују 
само правници, политиколози, економисти и државни служ
беници? 

Амбиција наручилаца и састављача документа била 
је да у недостатку државне стратегије друштвеног и еко
номског развоја овај документ то надокнади. То је морао 
бити само још један разлог да се у његово састављање 
укључи сверасположиви интелектуални капитал којим рас
полажемо. Занимљиво је да нико од потписника документа, 
међу којима су и многе заиста респектативне личности, није 
поставио такво питање.

Уосталом, покретач привредног развоја савремених 
друштава више није економија производње и трговине, већ 
економија креативности, која се заснива на образовању, на
уци и култури! 

Што се тиче саме делатности културе, односно кул
турне продукције, она у документу фактички не постоји! 
Спомиње се само у фразама и то у два контекста. 

Први се односи на обезбеђивање мањинских права: 
„За финансијску помоћ друштвима која су основана за 
заштиту и унапређење националних мањина, законодавство 
предвиђа оснивање Фонда за унапређење социјалног, еко
номског, културног и општег напретка националоних ма
њина”. А шта је са културом националне већине?

Други контекст је посебно занимљив, култура у функ
цији против тероризма: „Остале активности у борби 
против тероризма где се укључују сви други државни ор
гани, медији, култура, невладине и друге организације који 
у својим активностима треба да обесхрабрују и да се 

супротстављају идејама тероризма можемо сврстати у 
такозване противтерористичке мере”.

Национална стратегија је, према свему судећи, пр
венствено урађена за политичке игре са наручиоцима из 
Брисела, а не за стварне националне потребе напретка 
квалитета живота грађана Србије. Није спорна потреба 
да се постане члан Европске заједнице, али није свеједно 
под којим условима и коју позицију ћемо у тој заједници 
задобити. А то не би смело да зависи од притиска из Брисе
ла већ од квалитета унутрашњих процеса. 

Други разлог због којег овај документ може бити до
веден у питање тиче се финансирања његове израде. Ова
ко важан национални пројекат урађен је уз финансијску 
подршку Фонда за отворено друштво, односно господина 
Сороша. То је онај берзански мешетар који се свесрдно за
лагао за бомбардовање Србије. Велики пријатељ Мадлен 
Олбрајт и ричарда Холбрука, али не и пријатељ балканских 
народа. Да ли је могуће да наша Влада није могла самостал
но да финансира документ од националног интереса, или је 
нешто друго у питању?

Све ово горе изнето само потврђује други документ 
– Меморандум о буџету и економској и фискалној политици 
за 2006. годину, са пројекцијом за 2007. и 2008. годину. На 
134 густо куцане странице култура и уметност се уопште не 
спомињу. Посебно су индикативне две табеле која се налазе 
у Прилогу документа и које на 34 странице конкретизују 
намере састављача. Прва је Матрица основних циљева и ме
ра економске и фискалне политике у периоду од 2006. до 
2008. године. У тој табели култура и културна продукција не 
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постоје као област регулисања преко економске и фискалне 
политике. 

Друга табела – Матрица основних закона за спрово
ђење структурних реформи у реалном, финансијском и 
јав ном сектору, доноси инвентар закона у надлежности 
појединачних министарстава које треба донети током 2005. 
и 2006. године. Једино министарство које се не спомиње јесте 
Министартво културе и медија, односно ниједан нови закон 
у области културе, у контексту структуралних реформи, 
није предвиђен да се донесе током следећих година!

Састављачи планиране економске политике у следе
ће четири године нису препознали културну продукцију 
као важан друштвени, креативни и привредни ресурс. 
То је, свакако, и један од разлога зашто су инструменте 
друштвеног развоја поставили као циљеве.

Од заиста смислених реформи у култури, које је у 
свом изборном програму обећала ДСС, нема ни трага!

Оба документа показују да је у Влади Србије пре
овладала технократска концепција Г17, која је у свом 
изборном програму јасно написала да је улога културе да 
допринесе бољој тржишној конкурентности наше робе „јер 
ћемо свраћањем пажње на нашу књижевност, сликарство 
или архитектуру учврстити уверење код западноевропских 
потрошача да се и наши индустријски процеси одвијају 
према културним стандардима, културним процесима 
производње, паковања и транспорта”.

Технократском мишљењу није својствено да у култу
ри, духовности, проналази изворишта етичких, креативних 
и естетских вредности човека, неопходних за сваки друштве
ни напредак (култура и традиција немају шта да пруже 

развоју). Зато и не постоји у политичкој економији пример 
друштва које се успешно развијало под владавином техно
крата. Тако је примењена техноенергија развоја и схватање 
морала једног технократе управо ових дана „дошло главе” 
немачком канцелару Шредеру. Упропастио га је саветник 
и творац владине радикалне реформе тржишта рада Петер 
Харц, менаџер концерна Фолксваген. 

У Влади Зорана Ђинђича, фолозофа и човека са 
визијом, технократе су извршавале постављене задатке. Ни
су имале власт да одређују вредносне норме и друштвене 
циљеве. 

Међутим, преамбициозне и сујетне технократе су 
хтеле власт. И данас имају власт свесни да упориште не
мају у грађанима Србије већ у испуњавању интереса ме
ђународних институција и финансијских лобија који их 
подржавају.

*Текст је објављен у листу Политика, 3. августа 2005. године. 
Повод је доношење два изузетно значајна документа за будућност 
Србије – Националне стратегије Србије за приступање Србије и 
Црне Горе Европској Унији и Меморандума о буџету и економској 
и фискалној политици за 2006. годину, са пројекцијом за 2007. и 
2008. годину. 
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ОСУЂЕНИ НА НЕрАЗУМЕВАЊЕ*

Положај уметника, посебно слободних уметника, по
следњих година није се побољшао. Напротив, најновији 
догађаји са плаћањем доприноса, потврђују да се ситуација 
само погоршава. 

Технократско мишљење, према дефиницији, културу 
и културну продукцију не види као релевантне друштвене 
активности. Технократе сматрају да процес доношења одлу
ка од друштвеног и економског интереса треба да припадне 
експертима (техничарима) и то, ако је потребно, на штету 
општих представничких тела. Технички начин управљања 
политички је „неутралан” и прилично „дехуманизован”. 
Зато технократе не траже легитимитет своје власти у би
рачком телу и широј друштвеној подршци. Позивати их на 
демократска правила потпуни је промашај.

Њихова брига за општи друштвени напредак је не
искрена. Када говоре о друштвеном развоју мисле на раст 
стандарда, а не квалитета живота. Најтачнију дефиницију 
стандарда живота дао је, својевремено, саветник америчког 
Журнала за малопродају Виктор Лебов: „Наша прекомерно 
продуктивна економија захтева да од потрошње направимо 
начин живота, да претворимо куповину и коришћење роба у 
ритуал, да тражимо наше духовно задовољство у потрошњи. 
Потребне су нам ствари које можемо трошити, спалити, 
истопити и одбацити по највишој стопи раста”. Свакако, иза 
ових правила стоје интереси крупног капитала. 

Културна продукција, уметничка перцепција и креа
тивно изражавање технократама, у ствари, сметају. Уметност 
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је доказано најсвеобухватнији облик људског изражавања, 
исходиште и поприште креативности и богатства духа. 
Према психологу Хауарду Гарднеру уметност може да оди
гра значајну улогу у развоју ширег спектра интелигенције, 
а „када појединци открију своје креативне снаге, то може да 
има огроман допринос њиховом самопоштовању и њиховом 
свеукупном достигнућу”. 

Све ово ремети униформну перцепцију живота техно
крата. Зато је свако обраћање, по било ком питању, наших 
уметничких удружења, културних практичара и јавних и 
приватних институција културе члановима Владе унапред 
осуђено на неуспех. Они су из неког другог филма! 

Истини за вољу, и сами уметници сносе део одго
ворности за свој друштвени и материјални статус. Умет
ничка удружења временом су губила контакте са дру
штвеним процесима, тако да им данас недостаје осећај 
повезаности, друштвена одговорност и шира контекстуална 
перспектива. 

Када су, почетком шездесетих година, уметници који 
су живели у Њујорку имали проблеме са градским властима 
одлучили су да протестују. Изашли су на улице, али сем 
њих никога другог није било да им се придружи, чак ни 
левичарске организације. Једноставно, нико није знао за 
њихове проблеме и цела акција је пропала. То је била бол
на лекција из које су уметници, не само у САД, извукли 
поуке.

Наша удружења немају дефинисане стратешке циље
ве, приоритете и инструменте деловања, јасне планове рада, 
савремене критеријуме избора и провере чланства. Нису по
стала ефикаснија, нити научила како да циљно артикулишу 

захтеве – са једне стране према државној администрацији и 
тржишту, а са друге тако да придобију и активирају публику. 
Само уз подршку шире јавности њихови захтеви добијају 
снагу и утемељену друштвену контекстуалност. И за једно 
и за друго потребна им је стручна помоћ, везе са свим 
структурама заједнице, ванпартијски и унутарпартијски 
лобији. 

Нажалост, наша удружења уметника јављају се – ду
гим конференцијама за штампу и стереотипним апелима 
– само када су у питању тренутни материјални проблеми и 
на сваки мали уступак власти углавном пристају. Изостаје 
права колективна борба за бољи друштвени и тржишни 
статус културе и културне продукције, а једино то има сми
сла и једино тако се може обезбедити и перспективнији 
материјални положај.

Удружења нису успела да постану респектативни 
друштвени фактор. Због тога губе и њихови чланови и 
друштво у целини. 

А истина је да су наша култура и уметност одавно 
део културног богатства старог континента. С друге стране, 
већина наших политичара, посебно технократа, никада 
неће отворити врата Европе. Управо они су наша највећа 
препрека уласка у ЕУ!

*Текст је објављен у листу Политика, 17. септембра 2005. го
дине. 
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НА КрАЈУ

Место културне продукције у друштвеној структури 
јесте област мог професионалног интересовања и овој 
теми су и били намењени текстови које сам објављивао у 
последњих пет година.

Положај културе и уметничке продукције код нас то
ком последњих пет година није се суштински много побољ
шао. Креативни потенцијали остали су маргинализовани, 
чак испод нивоа који су имали седамдесетих и почетком 
осамдесетих година прошлог века. 

Циљеви, приоритети и инструменти културне полити
ке – као и национални културни програм, нису одређени. 
И даље у култури важи потпуно анахрона легислатива, 
фискална и пореска политика, јер ниједан нови законски 
акт, изузев дестимулишућег ПДВ, из ове области није донет 
у Скупштини Србије. 

Испоставило се да то није само кадровско питање 
– ко је министар, ко су помоћници, или директори установа. 
Свакако да сви они, али и несложни уметници и културни 
практичари, сносе део одговорности за стање у култури. 
Међутим, проблем се показао много озбиљнијим! 

Почетком 21. века Срби нису исказали довољну од
говорност нити сазрелу свест о значају неговања културног 
наслеђа и изграђивања уметничког стваралаштва – исхо
диштима (конституисаним вредностима) и поприштима 
(где се конституишу вредности) етичких и естетских пре
испитивања, као и темеља истинске културне и уметничке 
јединствености. 
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Планови економског развоја Србије нису укључили 
културну индустрију, иако постоје богати креативни ресур
си и ради се о изузетно профитабилном сектору. 

Наши, углавном користољубиви политичари, показа
ли су се као лоши визионари и неспособни практичари, а 
лидери политичких партија не баш мудрим државницима. 

Све ово ме наводи да гајим озбиљну сумњу да ће 
дезоријентисани Срби преживети 21. век, као значајни 
културни и национални садржај Европе. Желео бих да се 
моја сумња не оствари!

руке, детаљ (Александар рафаjловић)
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