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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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РЕЧ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА,
ПРЕДСЕДНИКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

И УМЕТНОСТИ

Поштовани господине министре, поштовани чланови Српске ака-
демије наука и уметности, поштовано Председништво и остали уче-
сници састанка који сте нам учинили част да својим учешћем што је 
могуће боље заокружимо ову тему. Током моје специјализације из не-
уропсихијатрије наш драги професор Јосиф Весел терао нас је да чи-
тамо радове антрополога. Посебно оних под утицајем Маргарет Мид. 
У дневнику једног истраживача, који је живео и испитивао обичаје и 
навике неког изгубљеног племена, не сећам се више имена, он покуша-
ва да саговорнику, да употребим ту одвратну реч „домороцу“, објасни 
шта је то уметност. Након извесног времена пажљивог слушања био 
је прекинут, готово са олакшањем у напетој пажњи коју му је покло-
нио „домородац“, изјавом коју парафразирам: „О, ми то немамо. Ми 
све радимо на најбољи могући начин.“ Ја вас видим како се мрштите 
на овакво редуковање појма, али мени је била дирљива прва асоција-
ција, изабрана након детаљне елаборације, шта је тај човек сматрао под 
уметношћу. Да не будем малициозан, кроз векове уметност је била тим 
потребнија уколико се ствари нису радиле на најбољи могући начин.

Желим да, отварајући овај скуп, са нашим чланом Александром 
Костићем, будем и до краја искрен. У припреми скупа нису изостала 
питања. Зашто ова, а не она личност? Или, знате ли да предавачи а, b 
и c, припадају опцији X, за разлику од предавача d, е и f, који припа-
дају опцији Y? Желели смо, међутим, озбиљност и компетентност под 
сенком обавезне различитости. Чему би служио скуп истомишљени-
ка? Симпатична ми је констатација да је и за појам слободе, не само 
дијалога, потребан онај други. Сами не можемо постићи слободу. Не 
желим да идем тако далеко да тврдим да je неслобода инхерентна изо-
станку дијалога, али ми смо желели да овај скуп организујемо тако да 
бисмо показали да разилажење у мишљењу, упркос забринутости, не 
мора да буде и краљевски пут у конфликт. Отуда и мото овог састанка 
који је предложио Бојан Ковачевић: Неслагање без љутње.

Коначно, иза овог скупа је и наша скривена завереничка намера 
да особе укључене у процес културе, данас то отворено кажем, трајније 
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неформално, али не и мање озбиљно, вежемо за овај простор Српске 
академије наука и уметности и да данас започети разговор наставимо 
у дужем временском формату. Наравно, са вашим пристанком. Нису 
сви који имају шта да кажу данас у програму, али ако прихвате да је 
реч о нашој грешци као организатора, хајде да већ данас разговарамо о 
новим програмима.

Даме и господо, на крају ћу вам одати мој неприхваћени предлог 
за мото овог скупа; прихваћен је предлог Бојана Ковачевића. Ипак, зло-
употребљавам прилику да га наведем: Данас је само наша намера пово-
дом овог скупа потпуно чиста.


