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Сувишни људи 

Августа ове године отворена је сезона лова на слободне уметнике. Слободни уметници постали 
су врста виђена за одстрел. Они држави нису потребни. Што да их држава носи на својој грбачи? 
Да тамо некима и којекаквима омогућава да се лече и једнога дана Боже здравља оду у пензију? 
Доста је било те елитистичке политике и попустљивости! Ти нерадници и фолиранти такву 
доброту и жртву од стране једне овако озбиљне и организоване државе нимало не заслужују! 
Прво да плате своје, па нека онда уметничаре до миле воље! Нема леба без мотике! 

Ко су уопште ти самостални уметници? Профајлери и саветници за самосталне уметнике из 
Министарства финансија дали би следећу карактеристику: свршени студенти неких неозбиљних 
факултета на којима се уместо бубања једначина и дефиниција гледају филмови, слушају 
концерти или посећују изложбе; лезилебовићи ненавикли на здрав друштвено – користан рад; 
скоројевићи одани алкохолу; непрактични маштари, књишки мољци, промашени романтичари и 
прашњави реликти бивших режима једном речју, безобзирни мешетари који опстају тако што 
дрско музу државу. 

Како самосталном уметнику стати на пут? Лако – ударити га тамо где је најтањи. По џепу. Зашто 
би ти друштвени паразити и даље користили новац стечен поштеним радом грађана ове земље? 
Нека сами плаћају своје дажбине, порезе и доприносе. Ако немају од чега, ако им њихов посао 
то не омогућава – нека размисле шта им је уопште у животу било потребно да се баве таквим 
непрофитабилним и непотребним послом као што је уметност? Ко данас живи од уметности? Ко 
је икад живео од уметности? И коме је уопште уметност потребна? 

Има међутим оних којима уметност јесте потреба. То су уметници. Уметници често не живе од 
уметности, али живе за уметност. Уметност никада никога није угрозила. Напротив, она је била 
угрожена. Уметност је савест друштва и непомирљиви непријатељ оних који на рачун друштва 
живе. 

Уметност је потребна и онима који нису уметици. Да није тако, позоришта, галерије, библиотеке, 
музеји, биоскопи и концертне дворане били би празни. Чак и они који се годинама из све снаге 
упињу да обесмисле постојање уметника самог и његов непрофитабилни посао – чак су и они 
публика. Невоља је у томе што те космополите, изворни Европљани и велики љубитељи са 
синоћне премијере филма или позоришне представе, сутрадан на својим радним местима 
постају разјарени чиновници, уплашени за своју плату. Страх и комплекси чине од њих 
лицемере. А неискреност и уметност никада нису били пријатељи. Данас, у Србији, они су 
отворени непријатељи. Рат између Министарства финансија и самосталних уметника је сукоб 
између оних који и те како живе на рачун друштва и оних који су савест друштва. Сукоб 
профитерства и дела духовности једног народа. Они или самостални уметници – ко су заиста 
сувишни људи? 

Самостални, односно некадашњи слободни уметници не беже од своих обавеза према друштву, 
духовних или материјалних. Ова и овака држава одриче се својих обавеза према самосталним 
уметницима? Зашто и у име кога? 
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