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Дарја Бајић1

Независни истраживач, Београд  

(НЕ)МОЋ КУЛТУРЕ ПАМЋЕЊА  
И ПОЛИТИКЕ ИДЕНТИТЕТА

(Весна Ђукић, (КА)КО СМО? Студије културе памћења 
и политике идентитета у Србији, Београд: Институт за 

позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, 2017)

Током већег дела 20. века, Србија није била самостална и суверена 
држава, већ у саставу Југославије, почев од Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, Краљевине Југославије, до Југославија основаних после 
Другог светског рата (ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, Државна заједница Србија и 
Црна Гора). Прелазећи из монархистичког у републиканско државно 
уређење, држава је мењала политички идентитет, али је однос према 
националним идентитетима у Југославији остао скоро исти. Када се та 
држава крајем века распала, политика европских интеграција је Србију 
одмах окренула ка промени имиџа земље у свету, па је питање нацио-
налног идентитета поново занемарено. У тој фази се није водило до-
вољно рачуна о томе да се имиџ, односно углед (како нас други виде) и 
идентитет (како себе видимо) не могу одвојити један од другог. Зато су 
крајем прве деценије 21. века, у поодмаклој фази демократске транзи-
ције и интеграције у ЕУ, питања везана за национални идентитет кључ-
на за будућност Србије. 

У књизи (Ка)ко смо – студије културе памћења и политике иденти-
тета у Србији, ауторке др Весне Ђукић из 2017. године у издању Инс-
титута за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, та питања се про-
учавају са становишта теорије културне политике као јавне практичне 
политике коју води држава на основу универзалног начела културног 
суверенитета и супсидијарности. Професорка Ђукић се тим питањем 
бавила и у својој књизи Држава и култура – студије савремене култур-
не политике коју је 2011. годинe такође објавио Институт за позориште, 
филм, радио и телевизију ФДУ. У овој, најновијој књизи, ауторка заједно 
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са још пет коаутора (Биљана Ђукић, Ивана Волић, Милица Кочовић, 
Данијела Вићентијевић и Урош Ђурић) посебно проучава питање под-
ршке културног идентитета као једног од четири принципа савремених 
европских културних политика које је до скора релативно мало истра-
живано – како у Србији, тако и у Европи и свету. 

Уредница књиге је проф. др Милена Драгићевић Шешић, а рецензен-
ти проф. др Милован Митровић, проф. др Јелена Кочовић и проф. др 
Дивна Вуксановић. Аутор поговора је др Владимир Кривошејев. Аутор 
идејног решења корица је мр Ксенија Марковић Божовић, а књига је 
илустрована фотографијама из архива Етнографског музеја, РТС-а и 
Народног музеја у Ваљеву. Предметни регистар систематично обухвата 
кључне појмове књиге.

Књига обухвата 20 радова насталих у оквиру научно-истраживачких 
пројеката у којима је ауторка учествовала током своје истраживачке 
каријере, а највећим делом у оквиру НИП „Идентитет и сећање: транс-
културални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014)”, 
који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја. Подељена је у пет делова који се баве областима које, по аутор-
кином мишљењу, имају значајан утицај на национални идентитет. То 
су култура, медији, катастрофални ризици који угрожавају баштину и 
културна политика према селу. 

Прво, поглавље, „Теоријско-емпиријски контекст”, доноси преглед ре-
левантних културолошких (Assmann, Menasse), историјских (Towney, 
Burke) социолошких (Bourdieu, Jenkins, Brubaker, Cooper, Nash), по-
литиколошких (Spengler, Linz, Stepan, Miller, Harvey), антрополошких 
(Sapir, Голубовић, Јарић), психолошких (Fromm, Krech, Crutchfield, 
Ballachey, Требјешанин, Лаловић), психијатријских (Бојанин), фило-
зофских (Berdjaev) и теолошких (Florovsky, Велимировић, Поповић) 
теорија памћења, идентитета, државе, културе и медија посматраних у 
светлу принципа савремених културних политика и инструмената јав-
них практичних политика (Young, Quinn, Matarasso, Landry, Драгићевић 
Шешић, Стојковић, Ђукић). Такав интердисциплинарни теоријски кон-
текст помаже да се боље разуме и објасни велики број проблема којима 
се бави ова научна студија. 

Друго поглавље, „Култура и идентитет” обухвата један број студија слу-
чаја о политици идентитета у Југославији и Србији. У њима се, упркос 
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привидној разнородности тема – од позоришта, књижевности, језика 
и писма до целокупног духовног наслеђа православне културе, размат-
ра кључно питање „борбе за вредности”. Њихов „избор” је прерогатив 
власти, било да она своју физичку и симболичку силу оличену у поли-
тици идентитета показује кроз научну, образовну, културну (позориш-
ну, језичку, баштинску и др.) или монетарну јавну практичну политику. 
Како ауторка наводи, заједничко свим проучаваним случајевима је то 
што видимо да је након једног века акција коначно изазвала реакцију. 
Али, борба на свим нивоима власти – од републичког, преко покрајин-
ског до локалног – траје и даље, а расте и број заинтересованих актера 
за отворено такмичење. Демократска власт је наклоњена дијалогу, за 
разлику од тоталитарне, која је била склона аутодеструктивном моно-
логу. Да ли ће она водити уравнотежењу деловања које не подразумева 
избор између постојећих дихотомија, већ визију будућности – ауторка 
не зна. Она истиче да је транзициони модел културне политике тек ус-
постављен и да се кретање ка консолидованој демократији наставља.

У овом поглављу је посебно занимљива студија „(Не)моћ културне по-
литике”, у којој ауторка покушава да утврди однос између програма по-
литичких странака у области културе и културне политике у Србији. 
Основно истраживачко питање гласи – у којој мери различити партијс-
ки циљеви културног развоја омогућавају државној администрацији 
да води избалансирану територијалну културну политику узимајући 
у обзир потребе и проблеме свих грађана и различитих друштвених 
група на укупној територији државе, а који имају једнака права на кул-
туру. Резултати истраживања су показали да су грађани Србије више 
него икада пре били изложени надметању политичких противника које 
само привидно промовише одређене вредности културног идентитета, 
а суштински не одговара на захтеве добре управе одговорне демократ-
ске владе која води рачуна о интересима различитих друштвених група 
и појединаца. У погледу утицаја на вредносне ставове грађана, култур-
ну политику замењује медијска политика коју не воде државни орга-
ни управе, већ транснационалне медијске компаније. Њима није циљ 
промоција националног, већ транснационалног културног идентитета, 
те културна политика постаје само радно место министра и његових 
помоћника којима политичке партије репрезентују формално право 
да управљају јавним питањима, иако немају фактичку способност да 
решавају нагомилане проблеме маргинализованог културног система 
транзиционог посттоталитарног друштва у Србији. 
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Треће поглавље књиге, „Катастрофални ризици и култура памћења”, од-
носи се на НАТО бомбардовање Србије током пролећа 1999, тероризам 
на Косову и Метохији од 1999. до 2004. и природне непогоде 2014/15. 
године, услед којих је дошло до прекида међународних односа и дели-
мичног или потпуног уништавања културног наслеђа, укључујући и оно 
на УНЕСКО листи светске културне баштине. Све проучаване студије 
случаја указују на потребу комуникације и мудрог управљања иденти-
тетом и памћењем, независно од тога да ли фактор ризика представљају 
нестабилна политичка ситуација, тероризам или природне непогоде. 

Поглавље почиње радом „Локални и глобални идентитети”, који се бави 
међународном изолацијом и НАТО бомбардовањем Србије 1999. годи-
не. Ови догађаји нису представљали само катастрофални ризик по очу-
вање европске и светске културне баштине, већ и по национални кул-
турни идентитет који се увек развија у комуникацији са другима. У том 
контексту се посебно проблематизује актуелни етички приступ који 
уништавање наслеђа једне заједнице види као губитак за целу Европу, 
док се у Србији руше културни споменици, манастири, мостови, споме-
ници под заштитом УНЕСКО-а, природне и амбијенталне целине.

Четврто поглавље – „Медији и идентитет” посвећено је вредносним 
системима које развијају медији као посредници у културном систе-
му и „пси чувари” државне политике или политике транснационалних 
медијских компанија у чијем власништву се претежно налазе или као 
креатори медијских садржаја који утичу на вредносне обрасце у друш-
тву. У поглављу се прати развој медијске политике у Србији почев од 
посттоталитарног периода Милошевићевог режима до приватизације у 
периоду демократске транзиције. Акценат је ипак на експанзији глобал-
ног развоја културне индустрије у области медија и издаваштва и њеног 
профитно оријентисаног транснационалног приватног власништва које 
(ни)је довољно осетљиво за питања националног културног идентитета 
на територији држава у којима послује. 

Медији су посредници у културном систему. Њихова улога је да будно 
мотре на потезе Владе, због чега је важан однос медијске и културне 
политике у Србији. Тим питањем се бави рад „Живети без културе”, у 
којем професорка Ђукић поставља важно питање: ако културна поли-
тика представља одговор на културне потребе и проблеме друштва и 
посебних друштвених група у области културе и уметности, на који на-
чин медији посредују у остваривању ове функције? Посебно питање је 
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чије интересе медији заступају? Ако су у приватном власништву, да ли 
чувају интересе грађана, у чије име владе воде јавне практичне полити-
ке, или интересе власника капитала? Број објављених медијских текс-
това о савременој уметничкој продукцији и културној баштини указује 
на то да не постоји корелација између културне политике и медијског 
садржаја у Србији. Културна политика фаворизује непрофитно оријен-
тисане културне и уметничке програме високог уметничког домета, а 
медији – профитно оријентисану индустрију забаве.

Пето поглавље, „Село и идентитет”, проучава политику идентитета сео-
ских заједница. Професорку Ђукић ово питање посебно интересује још 
од њене докторске дисертације одбрањене 1995. године и књиге Право 
на разлике село – град (1997). Сада се поново враћа истој теми јер се 
однос културне политике према селу није битно мењао ни у транзици-
оном периоду. О културном идентитету села и даље се не воде јавне де-
бате нити су донети стратешки планови који би обухватили све аспекте 
маргинализације и питања идентитета села у којима живи нешто мање 
од половине укупног становништва Србије. Зато је циљ дубинских ис-
траживања спроведених на територији града Панчева да кроз сећање 
на политику преображаја села вођену у периоду комунизма и соција-
лизма сагледа комплексност проблема с којима се суочава савремена 
политика сећања и идентитета. Проучавање је примарно усмерено на 
политику заштите културне и природне баштине које су претходних де-
ценија сеоско наслеђе физички, интелектуално и емоционално одвојиле 
од сеоског становништва, те оно данас нити познаје сопствено наслеђе, 
нити то наслеђе може да утиче на културни идентитет села. 

Занимљиво је напоменути да је по називу првог рада у овом поглављу 
–„(Де)конструкција идентитета”, који се бави домовима културе у Ср-
бији, названа једна тематска целина у оквиру трећег по реду фестивала 
хуманистике, културе и уметности ФЕСК – ПАЗИ ШТА ЧИТАШ, који је 
одржан у Београду марта ове године. То говори о значајном потенција-
лу ове књиге да инспирише догађаје у култури, а нарочито доносиоце 
одлука да питање националног идентитета коначно ставе у фокус свог 
деловања. Због тог потенцијала, књига је и награђена Наградом за књи-
гу која има трајну вредност или остварује важан научну допринос, која 
је ауторки додељена у оквиру овогодишњег фестивала ФЕСК – ПАЗИ 
ШТА ЧИТАШ.




