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Национална култура 

Кад говоримо о националној култури подразумевамо пре свега ниво колективне 
свести народа која и обликује његове духовне и материјалне основе. 
Размишљања о култури српског народа не дају нам право да будемо спокојни, да 
се радујемо, а то би било тако у садашњем тегобном тренутку. Духовна обнова 
нам је неопходнија од материјалне јер тек она порађа благостање и хармонију у 
држави. 

Шта рећи о култури српског народа који је већ шездесетих година XX века 
бацио под ноге своје најлепше народно поетско и мелодијско благо зарад “модерног царства зла 
и кича”. Шта рећи о материјалној и духовној култури српског народа на међи два миленијума 
када још не може да скупи културне институције од националног значаја. Ми још немамо 
збринут Историјски музеј Србије (мада би требало да се зове Историјски музеј српског народа), 
а Народни музеј се “оправља” већ десетак година (за исти је Досовски министар Лечић учинио 
“много” организовао је донаторски ручак) – скеле на главном улазу озбиљно “прете” и музеју и 
народу. Никако да обезбедимо смештај Музеја града Београда који је прославио и стогодишњицу 
постојања, мада је реагујући на натписе у средствима информисања, поводом Трибине “Лице 
града” која је била посвећена управо проблему смештаја музеја, у функцији члана Градске владе 
“свемоћна” Горица Мојовић обећала да ће се музеј за прославу стогодишњице уселити у зграду 
у Ресавској улици. Од обећања ништа а пошто је сада на “непостојећој” функцији 
потпредседника градоначелника Београда госпођа Мојовић заузета је набавком скупоцене 
опреме и намештаја за позоришта и друге институције културе. Музеје размештају којекуда а 
културно благо, понос Србије, чами у мрачним депоима недоступно. 

Зар се још увек на пепелу старе Народне библиотеке Србије, баш у овом бременитом времену, не 
може уздићи Маузеј српске књиге и српског писма и језика, и опомињући Српски музеј добра и 
зла. 

Све док се у Србији не обједине научне, културне и издавачке институције око стратешких 
пројеката у којима оскудевамо и који би нам дали ново духовно утемељење не можемо рећи да 
смо дозрели у култури. Ту се пре свега мисли на крупне и још неостварене неционалне пројекте 
као што је Српска енциклопедија, Историја српске уметности, Српска библиографија 
(делимично објављена), Речник српског књижевног и народног језика (делимично објављен)... 

Бићемо савесни и свесни себе, у колективном смислу, тек када се те књиге објаве и када се у 
свакој кући нађе још и приступачно фототипско издање наше најсветије и највредније књиге, 
Мирослављево јеванђеље. Та књига биће на прави начин део српске културе тек када се нађе у 
рукама народа чија би духовност, свакако постала богатија са непосредним сазнањем какво 
благо поседујемо. Осим тога, требало би да се нађе и једна прегледна Историја српског народа 
јер ми у већини случајева још не знамо ко смо, где смо и чији смо. Док се сви извори, од 
пресудне важности за наша историјска спознања, доследно не истраже и објаве неће бити ни 
целовите свести 

о нашим вредностима и нашој прошлости; ми ћемо увек бити народ недозреле и несређене, 
суицидне свести која је очита у нашој свакодневници, индивидуалној и колективној. Недостају 
нам научне синтезе које вреднују националну политику, уметност и науку. У Србији нема више 



места чамотињи, заблудама и кобним грешкама, којима смо били изложени вековима и 
деценијама. Замро је сваки национални оптимизам, замукли интелектуалци, као да су своје 
ангажмане окончали у депресији или прећуткивању свега наопаког што свакодневно и тако 
очигледно угрожава наше национално биће. 

Треба нам ослобођење српске политике од политиканства, рада од нерада, савести од несавести, 
племенитости од примитивизма, осмишљавање сутрашњице, успостављање нових вредности, 
налажење смисла у бесмислу, сврхе и улоге наше маленкости у новом, суровом светском поретку 
који уводи нове законе и нове односе. 

Нема више времена да будемо само народ крајности и кампањског деловања у свему па и у 
образовању, култури и уметности: не будимо опседнути традиционалном сујетом и себичлуком 
који нас спутавају и саплићу у тимском грађењу научних синтеза, опште свести и паметних 
одговора на једноставна питања: ко смо, где смо, куда идемо, где нам је место, пут и исходиште. 

Гламур и ароганцијаКатрин Данев – ФЕСТ 2005.

Фест је прошао, а мистерија је остала. Овогодишњи ФЕСТ отворила је француска глумица 
Катрин Данев, са филмом Времена се мењају француског редитеља Андреа Тешинеа, у којем 
Катрин Данев игра главну улогу. 

Да ли се “времена мењају” или ус-луге плаћају?! Организатори нису званично саопштили колико 
кошта долазак француске диве, мада ни портпарол ФЕСТ-а није демантовао цифру од 20.000 
евра уз коментар да њен долазак вреди и много више. Да ли?! Организатор ФЕСТ-а Скупштина 
града и незаобилазна Горица Мојовић имали су извесних превида и пропуста, а који се односе на 
питања новинара и памћење “обичних” људи. Као прво француску диву Кетрин Данев на 
црвеном тепиху испред Центра “Сава” нису, како се очекивало, дочекале хорде обожавалаца, већ 
само неколико радозналаца, и извесна госпођа са транспарентом на којем је писало: “Сећаш ли 
се бомбардовања Србије?” У медијима је овој гест представљен као изазивање скандала 
међународних размера. 

Весна Мијаиловић, власница транспарента, описала је свој сусрет са “лепотицом дана” као и 
мотиве који су је навели на овај вид протеста према гошћи ФЕСТ-а: 

“Била сам згрожена када сам сазнала за њен долазак, јер су ми одраније познати њени 
непријатељски ставови према Србима, који су кулминирали за време бомбардовања 1999, о чему 
су извештавали сви светски медији. Зато сам решила да не дозволим ни њој, а ни онима који су 
је позвали у госте да забораве ту срамотну истину. 

Када је поменута ’дива’, праћена свитом домаћих чанколизаца и својим француским агентом 
’изронила’ из лимузине и упутила се ка улазу, стала сам поред црвеног тепиха, носећи 
транспарент ’Сећаш ли се бомбардовања Србије’. Г-ђа Данев је била видно изненађена, али се 
одмах прибрала и покушала да од тога направи свој мали шоу, што јој није успело. Питала ме је 
да ли можемо да разговарамо на енглеском, на шта сам ја узвратила да можемо и на њеном 
матерњем језику. Била је зачуђена зашто је питам за бомбардовање Србије, а ја сам јој 
одговорила да сам читала њене изјаве у страним медијима. Упитала ме је да ли верујем у све што 
чујем и прочитам. Рекла сам: Не, али за ово сам сигурна! Она је бесно узвикнула: Е па, варате 
се! Видевши да сам истрајна у свом ставу, гђа Данев је љутито отишла. 

И даље стојим иза речи које сам написала на транспаренту, јер сам о Катрининим ставовима 
читалаиудомаћим и у страним новинама, а пријатељи који живе у Француској, још тада су ми 
причали да је она јавно подржавала бомбардовање на Каналу 5, и да је у те сврхе чак снимила и 
пропагандне спотове. Зато се толико и предомишљала око гостовања на ФЕСТ-у. Требало би да 
се, пре него што разне светске “величине” позивамо у госте, претходно информишемо о 



њиховим ставовима према нашем народу”, закључила је Весна и истакла да је протест против 
Катрин Данев био “искључиво лични чин”. 

Сајам књига 2005. 

Таман смо се обрадовали прошлогодишњој одлуци Министарства културе да Сајму књига врати 
“стари” назив и организатора, кад нас је, и ове године на Сајму чекало изненађење. ДОС-овска 
власт је, својим доласком сајму дала име Први миленијумски са-јам књига и такав назив је 
осигурао неупућеном закључак да ова културна манифестација никада раније није ни постојала. 
Име је враћено, и ове године Сајам књига је прославио 50 година одржавања. Међутим, 
организатор није враћен а Скупштина града се појављује као оснивач Сајма књига и исти је опет 
у њеној надлежности. Уместо да врате Сајам издавачима, други су хтели нешто друго, па имамо 
фарсу која се зове “Почасни гост”. Нешто што треба да буде централна тема Сајма, постало је 
промоција “трговачке” куће “Инглиш бук”. Практично нисмо имали британски штанд, већ 
рекламни пункт за овог издавача. 

Харолд Пинтер и Срби 

Зашто организатори и Савет овогодишњег Сајма књига нису управо за “почасног госта” који би 
и отворио Сајам књига довели британског писца светског угледа Харолда Пинтера, најновијег 
лауреата Нобелове награде за књижевност? Харолд Пинтер важи за најеминентнијег 
представника енглеског драмског театра друге половине 20. века. Из његовог опуса, посебно су 
издвојене драме којима се прославио: Соба, Рођендан, Повратак, Тишина, Ноћни излазак,  
Настојник, Стара времена, Лифт за кухињу. Неки од наведених комада играни су и у нашим 
позориштима у ранијем периоду. 1999. изведени су његови Гласови и Нека Аљаска и као теме 
“савршено су се уклапале у нашу свакодневицу”. Код нас су у последње време објављене три 
књиге овог значајног писца: Избор из англоамеричке драме, Изабране нове драме и Разни 
гласови: проза, поезија и политика који и представљају есенцију онога што он пише. 

Шведска Академија је уважила и Пинтеров ангажман у кампањама за људска права, посебно у 
вези са ратом у Ираку. У његовом стваралаштву преовладава интересовање за несрећне људе, 
њихове мрачне стране, унутрашње страхове, чежње, осећања кривице... а пре две године објавио 
је и збирку антиратне поезије. 

Харолд Пинтер је, спајајући драму апсурда са апсурдом друштвене сцене, постао драмски 
великан садашњице. Пинтер је писац који верује у моралну улогу интелектуалаца у овом добу, 
жестоки критичар свих интервенција и ратова који се воде широм света. 

Увек на страни људске патње, Харолд Пинтер је снажно реаговао на политичка збивања и у 
својој земљи и свету. Агресију НАТО на СРЈ 1999. године јавно је назвао “бандитском акцијом”, 
а недуго затим изјавио: “Срамота ме је што сам Британац. Блер, Кук и Робертсон упустили су се 
у окрутна убиства”; “Америка је постала неконтролисана и опасна сила, чија се политика своди 
на девизу – (не марећи много за добар речник) пољуби ме у стражњицу или ћу ти разбити главу. 
Председник Југославије Слободан Милошевић не испуњава тај захтев, али га зато испуњава 
премијер Тони Блер.” Након тога, буру у британској јавности изазвао је прилажући своје име 
“Међународном комитету за одбрану Милошевића”, мада је истицао да никада и нигде није 
изјавио да је Милошевић невин, већ да је само тражио “поштено суђење” бившем 
југословенском председнику. Безбројне оптужбе и замерке на свој рачун, поводом изјава, Пинтер 
је одбацио тврдњом: “Окружен сам непријатељским, новинарством зато што изражавам своје 
мисли. Жалосна је традиција уметника у Британији да ћуте и пишу.” Једна од Пинтерових 
реакција на критике написана у лондонском “Гардијану” била је: “Агресија НАТО је лоше 
смишљена, погрешна и катастрофална. Она је такође тотално илегална и вероватно означава 
последњи ексер на мртвачком сандуку Уједињених нација.” На конгресу аналитичких психолога 



јавно је исказао свој политички став, уверавајући британске психологе: “Тврдим да 
бомбардовање српских цивила није нимало случајно, већ намерно терорисање невиног народа. 
Велике количине експлозива бачене на Србију нанеле су огромне штете ненадокнадивој 
културној баштини. То је психотички вандализам.” 

За свет забринути нобеловац Харолд Пинтер је због својих оштрих и јавно изношених ставова, 
многи су примећивали, био и остао трн у оку “западне демократије”. Коментар доследног 
лауреата био је: “Да им је да ме некако ућуткају.” На саму вест из Стокхолма, да је добитник 
Нобелове награде, Харолд Пинтер, у свом стилу, понављао је двосмислени одговор: “Чудим се, 
чудим се”. 

Срби бране списатеља! 

Српски ПЕН центар укључио се у одбрану осуђеног хрватског књижевника Предрага 
Матвејевића. Најпознатији хрватски књижевник Предраг Матвејевић осуђен је у загребачком 
општинском суду на казну од пет месеци затвора, условно на две године, јер је оклеветао и 
увредио босанскохерцеговачког колегу Мила Пешорду у тексту “Матвејевић: Наши талибани”, 
објављеном у “Јутарњем листу” пре четири године. Иако је у поменутом тексту Матвејевић 
“талибанима” назвао писце за које сматра да шире ратну мржњу: Добрицу Ћосића, Мому 
Капора, Матију Бећковића и Мила Пешорду (који га је једини од поменуте четворке тужио), у 
Матвејевићеву одбрану, поред хрватских интелектуалних кругова, стала су и поједина српска 
књижевна друштва. 

“Потурица против посрбице” 

Иначе етикету “талибан” Матвејевић је Пешорди “прилепио” са намером да одбрани сарајевског 
колегу Абдулаха Сидрана. У једној од својих колумни Пешорда је Сидрана назвао “посрбицом 
гором од Србина”. 

Српски ПЕН центар најоштрије је осудио изрицање судске казне за вербални деликт, а у 
саопштењу је оцењено да осуде за изјаве у полемичким расправама припадају режимима који су 
пали заједно са берлинским зидом. Данас такви процеси и казне представљају повремени 
анахронизам и нема им места у демократском друштву – каже се у саопштењу српског ПЕН 
центра. 

У исто време, Матија Бећковић, кога је Матвејевић у тексту “Наши талибани” сврстао у писце са 
простора бивше Југославије који су ширили говор мржње, каже да је осуђен човек који се 
залагао да се други писци изведу пред међународни суд. Даље Бећковић истиче да је Матвејевић 
најпогоднија особа да буде председник суда за писце, који предлаже да се оснује. Био би 
идеалан, јер у суђењу писцима има већ вишедеценијски стаж. Још нико није погрешио када је 
реч о Ћо-сићу, Капору и мени, али Матвејевић можда није требало да дира никог другог осим 
нас. Можда смо ми више “вахабити” него “талибани”, али у суштини, то ништа не мења на 
ствари. Он би да суди писцима, али не и да се суди њему, у чему га подржава и српски ПЕН 
центар – закључује познати српски писац Матија Бећковић


