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РЕЧ УРЕДНИКА

Зборник који је пред нама садржи радове саопштене на скупу под 
насловом „Култура: основа државног и националног идентитета“ који 
је одржан у Српској академији наука и уметности 24. и 25. новембра 
2016. године. Скуп посвећен култури трећи је у оквиру циклуса од пет 
скупова под заједничким насловом „Стратешки правци развоја Србије 
у ХХI веку“. Претходна два скупа била су посвећена образовању и нау-
ци, а следе скупови о економији и државном уређењу, чиме би у окви-
ру поменутог циклуса били обухваћени најзначајнији сегменти државе 
и друштва.

За разлику од претходних скупова посвећених образовању и на-
уци, областима чији је опсег мање или више јасно одређен, култура је 
домен чије су границе флуидне, а видови испољавања до те мере ра-
зноврсни да је једним скупом, ма колико био амбициозно замишљен, 
немогуће захватити све њене аспекте. Стога је овај скуп тематски био 
усмерен на културу као основу државног и националног идентитета. 
Међутим, већ у припреми скупа се показало да је и такво сужавање фо-
куса недовољно да би се проблеми културе у овом контексту сагледали 
на систематичан и тематски хомоген начин. Недоумице су се кретале 
од дилеме да ли култура треба да буде у функцији промовисања држав-
ног и националног идентитета до питања у којим видовима и каквом 
државном политиком би она могла то да буде. Поменуте недоумице и 
ширина опсега који захвата појам „култура“ неизбежно су довеле до 
тога да је овај скуп тематски мање хомоген од претходних скупова по-
свећених образовању и науци. Ова хетерогеност се примећује већ по-
вршним увидом у садржај Зборника јер се питања покренута на овом 
скупу крећу од проблема финансирања културе до питања елите која 
културу ствара, од очување културне баштине до општих смерница и 
странпутица у културној политици Србије.

Оваква хетерогеност може бити предмет критике, али притом се 
мора имати у виду природа феномена који је на овом скупу размотрен. 
Разлике у ставовима о томе шта је култура и која је њена улога нису 
биле само концепцијске природе, кроз њих се понегде назирао и поли-
тички и идеолошки став што је, чини се, одувек било у већој или мањој 
мери инхерентно свакој расправи и разматрању проблема у култури. 
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Стога овај Зборник није збир сложно усмерених мишљења и предлога 
о томе како да се стање у култури Србије побољша и како би култура 
могла да буде основа државног и националног идентитета. Он је, мог-
ло би се рећи, драгоцено сведочанство о тренутку глобалне цивилиза-
цијске транзиције чије дубине у највећој мери нисмо свесни нити је до 
краја разумемо, а која се одражава и на стање културе у Србији. Најзад, 
овај Зборник је и сведочанство о начину на који у овом тренутку кул-
турна елита у Србији види проблеме културе и њене улоге у друштву.

A. К.
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ПОВОДОМ ЦИКЛУСА СКУПОВА
„СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ У XXI ВЕКУ“

Цуклус скупова под насловом „Стратешки правци развоја Србије 
у XXI веку“ представља покушај целовитијег сагледавања стања у коме 
се Србија данас налази, са намером да се кроз темељну анализу ра-
зличитих аспеката друштвеног живота наговесте правци развоја који 
би Србију учинили стабилнијом и просперитетнијом заједницом. Срп-
ска академија наука и уметности, као иницијатор и организатор овог 
циклуса, тиме даје подстицај широј расправи о актуелним проблемима 
српског друштва и поставља оквире научног и стручног сагледавања и 
решавања проблема са којима се Србија суочава данас и са којима би 
могла да се суочи у будућности.

Ова серија скупова је и покушај да се у оквиру САНУ установи 
образац деловања који би се одликовао целовитошћу, континуитетом 
и заокруженошћу. Основни циљ је да се из стручног, научног и вред-
носног аспекта размотри пет кључних области на којима почива свако 
уређено друштво. То су образовање, наука, култура, економија и др-
жавно уређење. У пресеку координата ових области, надамо се, могла 
би се назрети целовита слика стања српског друштва у овом тренутку, 
али и перспектива из које би се могле извући поуке за будуће деловање.

Овај покушај добија свој пуни смисао тек када се у целини сагледа 
стање у поменутим областима и њихова међузависност. Свака од њих, 
узета појединачно, даје само непотпуну, парцијалну слику, и ма колико 
темељно била обрађена, она остаје ван контекста и без увида у ширу 
органску повезаност са осталим областима без које није могуће њено 
дубље разумевање. Проблеме образовања, на пример, тешко је разуме-
ти ако се не узму у обзир економски потенцијали и потребе друштва; 
питања научног развоја остају недоречена без јасне повезаности са 
образовањем и привредом; стање у култури постаје замагљено ако не 
постоји визија државе која у њој препознаје једну од кључних полуга за 
очување и промовисање националног и државног идентитета; економ-
ска питања завршавају у академским расправама ако не постоји дуго-
рочна стратегија развоја државе и друштва. Тек интегрални увид у међу-
зависност поменутих области пружа могућност поузданије дијагнозе 
стања у друштву, а самим тим и назнака могућих праваца деловања.
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Стога би серију од пет скупова, од којих би сваки био посвећен једној 
од поменутих области, требало посматрати као јединствену целину, са 
надом да ће на крају циклуса њихове путање да се стекну у заједничкој 
тачки из које ће бити могуће назрети целовиту слику стања Србије у 
овом времену, као и пожељне и могуће правце њеног даљег развоја.

После сваког скупа штампао би се зборник радова. Пет зборника 
посвећених кључним сегментима савременог српског друштва предста-
вљали би целину која би била не само документ о времену у коме се 
Србија данас налази, већ и сведочанство о томе како је српска елита 
видела стање у коме се налазе народ и држава и шта је понудила као 
могуће правце деловања. Било би то и сведочанство о томе да је САНУ 
у овом драматичном времену била активни чинилац у решавању про-
блема и да је рекла своју реч у оквирима и на начин који јој приличи. 
Ако би оваква серија скупова била подстрек за нове пројекте ове врсте, 
њен циљ би био у потпуности испуњен.

Александар Костић


