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Весна Ђукић

(ДЕ)КОНСтРУКЦИјА ИДЕНтИтЕтА:  
УЛОгА ДОМОВА КУЛтУРЕ У пЕРИОДУ 1960–1990.1

Апстракт: Текст је заснован на теоријским и емпиријским истражи-
вањима спроведеним у оквиру моје докторске дисертације Утицај орга-
низације културних делатности на обликовање културног идентитета 
села и рада на пројекту „Идентитет и сећања: транскултурални текстови 
драмских уметности и медија“ Универзитета уметности у Београду. У 
раду је приказана генеза домова културе у Србији и њихова програмска 
концепција у периоду од 1960. до 1990. године. Сврха новог институцио-
налног системског решења културне политике била је да деконструише 
постојеће културне обрасце села и конструише нови и пожељнији кул-
турни идентитет сеоског становништва. Циљ овог типа установе био је да 
задовољи „потребе радних људи и грађана у скоро свим врстама култур-
них делатности“. Ни након три деценије, овај циљ није постигнут, а држа-
ва је улажући значајна финансијска и материјална средства у изградњу 
домова културе, остварила несразмерно мање ефекте од жељених. Резул-
тат је био неуспели покушај да се избришу разлике између села и града. 
Ипак те разлике су непремостиве и, уједно, представљају квалитет који 
треба неговати и развијати, а не укидати. 

Кључне речи: доступност, дом културе, Србија, културна полити-
ка, културни модели, село, град

1 Текст је настао у оквиру пројекта бр. 178012 „Идентитет и сећања: транскултурални 
текстови драмских уметности и медија“, на Универзитету уметности у Београду, који финан-
сира Министарство за просвету и науку Републике Србије.
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Увод

У периоду који посматрамо, улога домова културе се значајно мењала. 
Од маргиналних културних установа, какви су били у првој послератној 
деценији, домови културе су прерасли у централне и комплексне установе у 
којима се планира и организује укупни културни и уметнички живот среди-
не. Овоме се тежило од самог почетка рада домова културе, али настојања 
да они обједине „сав културно-просветни и уметнички рад у једном ме-
сту“ (Димић 1988: 137) нису донела очекиване резултате у почетном пе-
риоду. Вероватно се разлог за овакво стање налазио у чињеници да су у 
планирању и организовању културно-просветног и уметничког живота тога 
времена учествовали многи субјекти. У таквом друштвеном и културном 
контексту, домови културе су представљали само један појавни облик у низу 
многобројних мутирајућих облика институционализовања културе и умет-
ности. Мутирајући – будући да су се често мењали, трансформисали у неке 
друге облике или нестајали с културне позорнице.

Према Димићу, садржаји рада домова културе у прво време били су 
сакупљачке акције књига и осталих предмета, сређивање библиотека и 
музичких збирки, стварање покретних библиотека, и слично. Временом, 
с јачањем њихове административне улоге, они сређују и дају статистичке 
податке о стању народних универзитета, књижница, читаоница, праве пра-
вилнике за књижнице, организују течајеве за библиотекаре, врше поделу 
радио-апарата, и друго. Оваква, претежно пратећа, услужна и администра-
тивна делатност домова културе, резултат је културне политике која овај 
организациони облик културног деловања није третирала као самосталну 
и равноправну форму са осталим формама културно-просветног рада на 
селу. Ово се може закључити анализом садржаја докумената о културно-
просветном раду на селу из 1959. године,2 у којима се домови културе 
уопште не анализирају, нити као институције за „културно-масовни рад 
на селу“ (под којима се подразумевају задружни домови, народни универ-
зитети, библиотеке, читаонице и гостовања професионалних позоришта), 
нити као „организације за масовни културно-просветни рад“, под којима се 
подразумевају културно-просветна и културно-уметничка друштва.

На основу тога можемо закључити да све до 1960. године домови кул-
туре нису представљали релевантан организациони облик културних, про-
светних и уметничких делатности. Они су то постали у наредном периоду 
развоја, и то су остали све до 1990. године. На основу садржаја „Упутства 
за оснивање матичног дома културе“ тадашњег Министарства просвете, 
може се закључити да су се домови културе у почетном периоду развоја 
делили на матичне и месне, при чему су ови први формирни при федерал-

2 Проблеми културног рада на селу, Културно-просветно веће Југославије, Документација 
Завода за проучавање културног развитка, свеска број 4, Београд 1959.
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ним јединицама, а други на основу територијалног принципа – при мес-
ним народним одборима (Димић 1988: 136). Разлике међу њима произила-
зиле су из чињенице да су матични домови културе у својој компетенцији 
имали усклађивање и повезивање рада на народном просвећивању између 
Министарства просвете и масовних културних и културно-просветних 
организација. Захваљујући овој координационој улози, они су могли бити 
посредујућа инстанца између органа власти и организација за културно-
просветни рад, чиме су се и разликовали од месних домова културе.

Да су домови културе у почетном периоду заиста билe мутирајуће уста-
нове које су тек након 1960. године стекле своју програмску и организацио-
ну физиономију и значај за културни живот заједнице, говоре и сами називи 
овог типа нове установе који су варирали од културног центра, културно-
образовног центра, дома револуције, све до домова омладине и пионира. 
На исти закључак указују и подаци који се односе на годину оснивања до-
мова културе у градовима на територији уже Србије, изузимајући Београд 
и Војводину. Градски домови културе на територији уже Србије оснивани 
су следећим редом: до 1945. године основан је један нови дом културе, до 
1950. године – четири, до 1960. године – пет, после 1960. године – основано 
је укупно 40 домова културе.3 На основу тога можемо закључити да је до 
1960. године основано само 10 градских домова културе, што чини 20% од 
укупног броја који је постојао 1983. године. Ова нас чињеница такође може 
упутити на закључак да домови културе нису имали развијену мрежу, како 
у селима тако и у градовима. Ако је 20% домова културе на територији уже 
Србије изграђено до 1960. године, то није занемарљив број, али ни број који 
указује на интензиван развој. 

Домови културе на територији Београда, од укупно њих 17, изграђени 
су овим редом: 1957. године – укупно два, 1959. – један, 1964. – два, 1968. – 
један, 1971. – један, 1973. – један, 1974. – четири, 1975. – пет. На основу ове 
хронологије, може се закључити да је само око 20% домова културе осно-
вано до 1960. године, што значи да ни у главном граду њихов број није био 
знатан, из чега произилази и њихова невелика улога у креирању културно-
просветног живота заједнице тога времена. Исто се може закључити на 
основу анализе хронологије оснивања домова културе у општини Панчево, 
једној од најразвијенијих општина у Војводини, ка којој територијално и ад-
министративно гравитира 10 села. Од 10 села, свако село има дом културе, 
а оснивани су овим редом: 1956. године – један дом културе, 1958. – један, 
1960. – четири, 1961. – један, 1962. – три. Дакле, од 1960. па надаље, основа-
но је 8 домова културе од укупно 10, колико и данас постоји, што чини 80% 
од укупног броја. И на крају овог разматрања хронологије оснивања домова 
културе, интересантно је да закључимо да су и раднички и народни универ-
зитети у највећем броју оснивани после 1960. године, и то нарочито у перио-

3 На основу пописа организација за основно ширење културе, у: Србија – водич кроз кул-
туру, Завод за проучавање културног развитка и Туристичка штампа, Београд, 1983, 25–44.
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ду 1960–1963. године, кад је свој рад почело око 50% од постојећих универ-
зитета на територији уже Србије. На основу тога долазимо до закључка да је 
експанзија две нарочито распрострањене форме професионалног културног, 
уметничког и образовног деловања, ако изузмемо школе, почела тек након 
1960. године. Ако имамо у виду ове податке мораћемо се замислити над 
резултатима који су на плану културно-просветног рада могли бити постиг-
нути током петнаестогодишњег периода, дакле од 1945. до 1960. године, а 
нарочито када је у питању село. Треба имати у виду да је у градовима оду-
век постојао већи број институција различитог програмског профила које 
су располагале и већом количином новца из буџета и, дакако, стручнијим 
кадровским потенцијалом.

Број домова културе у градовима и селима у Србији, доведен у везу с 
резултатима који су постизани на плану културног и уметничког деловања, 
наводе нас да размишљамо о односу између квантитета и квалитета. Наиме, 
треба се запитати да ли број домова културе и њихова техничка и кадров-
ска опремљеност, дакле, квантитет, директно утиче на културно-уметнички 
живот заједнице, дакле, на квалитет, тј. да ли се квалитет културног живо-
та може побољшати бројем седишта у „пункту културе“ (Томић 1969: 561–
570), као и општим финансијским, техничким и кадровским потенцијалом? 
Ово питање нарочито добија на значају када се имају у виду често изно-
шене тврдње радника у култури, па и културолога, како недовољни резул-
тати, нарочито на селу, произилазе из недовољног броја домова културе 
и недостатка материјалних средстава за њихово опремање и успешан рад 
(Иванишевић 1977:165–174). Иако се у тим тврдњама уважавају многи фак-
тори који утичу на неуједначеност у обиму и квалитету културних актив-
ности у селима појединих општина, па и региона у Србији, ипак се многи, 
такође релевантни фактори не узимају у обзир. Тако се однос општина према 
селу и његовим културним проблемима прихвата као чинилац развоја, по-
ред тога и многобројни паракултурни фактори (електрификација, водовод, 
општи хигијенски услови, саобраћајне комуникације, могућност пријема 
радио и ТВ програма, урбанизација села и савремени стамбени објекти, 
изградња и модернизација школа, итд.). При том акценат се ипак ставља 
на важност материјалних средстава, кадрова и просторија за рад. Иако је 
значај ових фактора неоспоран, не може се занемарити ни људски, креа-
тивни фактор, захваљујући чијем испољавању постоји могућност да се и у 
релативно неповољним околностима постигну одређени, па и значајни ре-
зултати. Неке анализе управо указују на то: „Ко анализира податке о раду и 
резултатима сеоских домова културе4 застаће пред противуречним подацима 
које нису у стању да објасне. Постоје релативно богате комуне без култур-
не иницијативе и оне са скромнијим материјалним могућностима, у којима 

4 Републички секретаријат за културу спровео је 1965. године анкету о раду сеоских до-
мова културе у четири типа комуна: Панчево, Брус на Копаонику, Петровац на Млави и Сува 
Река на Космету.
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је културна акција на селу садржајна и разноврсна. Петровац на Млави је 
општина без индустрије и са знатно мањим примањима од других општи-
на у Смедеревском срезу. Али судећи по културним иницијативама на селу, 
изгледа сасвим обрнуто – као да су материјалне могућности највеће. Село 
Хопово у Војводини не спада у ред најбогатијих села у Војводини, али богат 
културни живот у њему, разноврсне иницијативе које се ту одвијају, наводе 
на закључак онога који верује да средства делују механички и сама по себи 
да би ово село морало бити једно од најбогатијих, не само у покрајини него 
и у републици“ (Мајсторовић 1966: 161–183).

Упркос оваквим показатељима, број домова културе у селима је растао, 
иако није био у сразмери с растом квалитета културног живота заједнице. У 
многим селима су подизани нови објекти за домове културе, улагана знат-
на материјална средства за поправке старих, а да њихов рад није могао да 
их оправда. О овоме говори и податак да је од укупног броја просторија 
намењених културним активностима у објектима културе широм Србије, 
који је 1972. године износио 4.495, само 40,4% просторија служило на-
мени, док је 59,6% просторија коришћено за смештај других организација 
(земљорадничке задруге, месне канцеларије, продавнице, кафане, станова 
и сл.).5

Такође, при изношењу тврдњи о значају материјалних средстава није се 
узимала у разматрање могућност да је до слабе интеграције домова културе 
дошло и због тога што су они уведени у село у периоду социјалистичке вла-
сти, у коју сељаштво није имало много поверења. Непрекидна и интензивна 
кампања пропагирања свих социјалистичких тековина није ни допуштала 
да се ова могућност теоријски разматра. Поред тога, домови културе су 
представљали трансмитивне канале продора урбаних културних вредности 
на село, које су биле стране знању и искуству сеоског становништва, тј. 
оном делу сеоског становништва које својим образовањем вишим од основ-
ног није стекло основу за разумевање и прихватање апстрактних вредности 
урбане културе, која се разликује од традиционалне сеоске – конкретне кул-
туре (Ђукић Дојчиновић 1997). Највећи део сеоског становништва и данас, 
дакле после више деценија континуираног просвећивања у коме су учество-
вали многобројни учесници у овом процесу, има само основно или чак не-
потпуно основно образовање или је неписмено. Међутим, како су и ови по-
даци ретко изношени у јавност, може се разумети зашто они нису узимани 
у обзир као фактор недовољне интеграције домова културе и немогућности 
културног развоја села, онако како је то владајућа партијска олигархија же-
лела, а званична културна политика прописивала.

И на крају ове кратке аргументације за тврдњу да квантитет није нуж-
но сразмеран квалитету, морамо рећи да су програми домова културе били 

5 Подаци добијени анкетом спроведеном у 77 општина Србије за 1972. годину. У: Кул-
турни живот села, Документација истраживања, Завод за проучавање културног развитка 
Србије, 1975, 59–81.
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намењени слободном времену и доколици, које сеоско становништво није 
имало због тешког и напорног рада на пољопривредном газдинству, које не 
познаје институцију ограниченог радног времена од 8 сати. Поред тога, они 
су настојали да ни преко лета не прекидају свој рад, на чему је инсистира-
ла културна политика и концепција културног развоја села која је следила 
урбани модел културне акције, иако он није нарочито доприносио динами-
ци културног живота заједнице. Наиме, веома интензивни сезонски радови 
у пољопривреди – којом се бави највећи део сеоског становништва, било 
да живи у пољопривредним, мешовитим, или у радничким домаћинствима 
– онемогућавају културну активност током лета. Ова околност, битно раз-
личита од културе рада у градовима, коју су креатори политике културног 
развоја села свесно желели да игноришу, показала се као превише значајна 
да би смела бити занемарена (Ђукић Дојчиновић 1997).

програмска концепција домова културе

Почетком шездесетих година програмска концепција домова културе 
у селима зависила је у великој мери од развијености осталих културних 
институција и од схватања њихове улоге у локалној средини, општинском 
или регионалном центру, или чак међу запосленима у њима. То је било вре-
ме мутације, када су библиотеке и народни универзитети неретко транс-
формисани у самосталне професионалне установе у оним местима где су до 
тада радили у саставу домова културе, а такође и, супротно овоме, када су 
се релативно самостални институционални облици културног и просветног 
рада интегрисали у рад домова културе. Дакле, то је било време промена и 
лако је разумети зашто није постојала једна општа програмска концепција 
домова културе. Ипак, могло би се рећи да су активности домова културе тог 
времена биле груписане у четири категорије: 
 1. културно-забавна,6 (биоскопска делатност, позоришне и друге пред-

ставе, концерти, приредбе и сл.) 
 2. образовна (курсеви, семинари, предавања и сл.) 
 3. друштвена активност (академије, конференције, зборови, другарске 

вечери, игранке итд.) 
 4. остале активности (изложбе, читаонице, библиотеке и сл.).7

Ова категоризација веома речито говори о облицима рада домова кул-
туре, али не и о заступљености аматерског и професионалног уметничког 

6 Израз оног времена, долази од латинске речи distractio ’разонођење’, ’забављање’.
7 Према категоризацији у: Културни живот на селу, Главни одбор ССРН Србије, Београд, 

фебруар 1962, стр. 11, 12.
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стваралаштва. Стога остаје нејасно да ли она подразумева да су у културно-
забавним програмима имала учешћа и аматерска друштва и професионални 
уметнички колективи. Ово питање je нарочито значајно када се имају у виду 
позоришне представе које могу бити и аматерске и професионалне, као и 
концерти који такође могу бити подељени на концерте озбиљне, забавне и 
народне музике. У првом случају носиоци пројеката су аматери – најчешће 
становништво села у којем дом културе постоји, а у другом професионални 
уметници који у сеоском дому културе гостују. У првом случају, пројекат 
настаје под кровом дома културе, а у другом под кровом градске професио-
налне или полупрофесионалне установе. 

Што се тиче обима активности домова културе у Србији шездесетих го-
дина, могло би се рећи да су програми организовани следећом динамиком: 
на територији уже Србије без покрајина и без града Београда – сваких 10-11 
дана у по једном дому културе, на територији Војводине – сваких 4 дана, а 
на територији Косова – сваких 6 дана.8

У наредном периоду, седамдесетих и осамдесетих година, домови кул-
туре постају све значајнији у остваривању задатака културне политике, 
прерастајући организационо, програмски, материјално и кадровски у центре 
културног живота заједнице, како у селу тако и у граду. Сеоски домови кул-
туре постају комплексне установе чији је задатак да у својој средини – у којој 
су неретко и једине установе културе поред школа – задовољавају „потребе 
радних људи и грађана скоро свим врстама културних делатности“.9 У гра-
довима, а нарочито у општинским и регионалним центрима, домови култу-
ре прерастају у културне центре (или центре за културу и сл.), задржавајући 
по правилу све функције домова културе, али с тенденцијом да, као матичне 
установе културе, координирају рад осталих домова културе на територији 
општине или регионалне заједнице. У оба случаја, они постају установе од 
посебног друштвеног интереса чија је „функција да обезбеде услове за са-
моактивност радних људи и грађана у култури, и да им достигнућа и резул-
тате стваралаштва у уметности учине доступним“.10

У складу с програмском концепцијом коју су домовима културе про-
писали републички и покрајински извршни органи како би обезбедили 
„да делатност домова културе буде прожета социјалистичким садржајима 
и самоуправном социјалистичком идејном оријентацијом“,11 требало је да 
домови културе допринесу „свестраном, марксистички усмереном, хумани-
стичком преображају радног човека и друштва у целини“, користећи при 
том како традиционалне форме културног деловања, тако и нове садржаје 

8 Према подацима у документацији истраживања Завода за проучавање културног раз-
витка Србије Материјалне основе културног живота на селу, 1969.

9 Материјал за припрему средњорочних планова развоја културе у САП Војводини 1976–
1980, СИЗ културе Војводине, Нови Сад 1975, 19.

10 Исто
11 Акциони програм за спровођење Резолуције о самоуправном организовању и остваривању 

доступности културе радним људима, Нови Сад, 1978.
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и облике рада и делатности, а „саобразно начелима културе самоуправне 
социјалистичке заједнице“. 

Уметничко стваралаштво прописује се као садржај рада домова култу-
ре због његове, како се каже „вишеструке, незаменљиве улоге у културној 
надградњи друштва“, те је стога требало да сви његови облици, на 
одговарајући начин и у одговарајућој мери, буду заступљени у програму 
рада домова културе, у сразмери с општим културно-образовним нивоом 
друштвене средине којој су намењени. Нови садржаји и облици рада и делат-
ности су били, мање по свом садржају а више по форми, везани за културни 
и уметнички аматеризам. Већ смо рекли да је он сматран социјалистичком 
тековином, и то стога што настаје у аматерским колективима, а не у про-
фесионалним, и има за циљ да друштвено пожељним вредностима обезбеди 
„масовну подлогу“. Он је представљао пут ка томе да култура постане свеу-
купна пракса радника и осталог грађанства, дакле и сељаштва.

Због своје значајне улоге која му је била намењена у подизању опште-
културног нивоа средине, дом културе је настојао, како се и препоручивало, 
да буде природно, организационо и програмско уточиште аматеризма (креа-
тивне самоделатности). Аматеризам је, опет, требало да обогати програм 
рада домова културе који нису имали материјалног, финанасијског, технич-
ког ни просторног потенцијала да репертоарску политику заснују на пре-
тежно професионалном стваралаштву. Унутар овакве поделе на аматерске 
и професионалне садржаје, домови културе су неретко били организатори 
културних манифестација на селу, од којих су чак неке имале и шири значај 
од локалног као на пример Драгачевски сабор трубача у Гучи, Вуков сабор у 
Тршићу, Фестивал аматерског филма на тему живота села „Жисел“, и други. 
Поред тога, у домовима културе организовала се и музејско-галеријска делат-
ност, иако музеји и галерије на селу нису нарочито распрострањена појава. 
То су најчешће меморијални споменици културе – родне куће знаменитих 
личности у селима Србије, као на пример Родна кућа Димитрија Туцовића 
у Гостиљу у надлежности Дома културе у Чајетини, као и кућа народног 
хероја Другог светског рата Саве Јовановића – Сирогојна, и меморијални 
комплекс Михајла Пупина у Дому културе у Идвору, у Војводини, итд. У 
неким селима домови културе су у својој надлежности имали и издавач-
ку делатност. Дом културе „Вук Караџић“ у Омољици издавао је информа-
тивни лист Омољичанин који је излазио с прекидима у периоду 1968–1972. 
године.

Програмске целине унутар којих се одвијао рад сеоских домова културе 
биле су: 
 1. библиотека (с позајмном делатношћу и организацијом књижевних 

вечери) 
 2. народни универзитет (предавања, изложбе, курсеви, едукативни и 

наменски филмови и сл.) 
 3. друштвени клубови (друштвене игре, забава, рекреација, читаоница 

и сл.) 
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 4. драмска активност (драмско-приказивачко аматерско и рецитаторско 
стваралаштво за децу и одрасле) 

 5. музичка активност (хорско, оркестарско и фолклорно-извођачко ама-
терско стваралаштво) 

 6. ликовно стваралаштво (за децу и одрасле) 
 7. гостовања (професионални, полупрофесионални и аматерски про-

грами)
 8. остали програми (пригодне приредбе и манифестације: академије, 

школске приредбе у оквиру сарадње са школама, забаве, фестивали, 
и сл.) 

 9. културно-пропагандна делатност (ради информисања становништва 
о сопственим програмима и о другим темама, као што је идеолошка 
пропаганда, актуелни догађаји, и сл.).

Велики број ових програма реализован је у сарадњи матичног културног 
центра и сеоских домова културе. Ово се претежно односило на уговарање 
гостујућих позоришних програма. Поред сарадње сеоских домова културе с 
матичним културним центром, постојала је и сарадња са сеоском основном 
школом у оквиру које је реализован одређени број пригодних приредби и 
манифестација (свечане академије, школске приредбе, забаве и сл). Између 
домова културе и сеоских школа постојала је релативно добра сарадња, 
будући да је школа била најорганизованији сегмент сеоске заједнице.

Домови културе су, поред наведених аматерских делатности и сарадње 
с институцијама културе у граду или сеоским институцијама, део своје 
програмске политике усмеравали на сопствене програме, што значи да су 
их планирали и реализовали самостално, без сарадње или арбитраже дру-
гих установа. То су најчешће били пригодни програми поводом одређених 
празника, колажни програми или концерти народне музике. Треба рећи да 
су домови културе радо прибегавали одржавању концерата народне музи-
ке, јер су тиме значајно увећавали сопствене приходе. То су дакако били 
комерцијални програми за које су се наплаћивале улазнице, за разлику од 
других програма са уметничким претензијама. Ови концерти су били веома 
добро посећени, а искоришћеност капацитета сале је, за разлику од умет-
ничких програма, скоро редовно премашивала 100%. Међутим, на тај начин 
су домови културе – програмирани као установе за трансмисију етаблира-
них вредности високе културе – постајали канали трансмисије новокомпо-
новане културе.



144 ВЕСНА ЂУКИЋ

Крах идентитета или крах идеологије?

Први и основни разлог неуспеха концепта преображаја села налази се у 
сељаковој неспремности да се бави политичким радом. Највећи део сељаштва 
који је остао на земљи и бавио се индивидуалним пољопривредним радом 
није био политички и друштвено активан, што значи да није прихватио да 
буде активни носилац револуционарних промена друштва, већ је и надаље 
био окренут свом домаћинству – газдинству. Тиме је самог себе маргинали-
зовао и ставио ван друштвених токова у политизованом друштву, у којем се 
друштвени положај стицао превасходно политичким деловањем.

Други разлог за неуспех налази се у неприлагођености самог концеп-
та постојећим условима. Концепт је био неприменљив, сувише апстрактан, 
шематски замишљен, исказиван у програмским и политичким докумен-
тима, нејасним и сувише компликованим речником. Поред тога, није ува-
жавао специфичности сеоске културе, већ, потпуно супротно, инсистирао 
на њиховом укидању за општу добробит. Овај концепт састављао је нови 
друштвени слој који је чинио политичку олигархију. Он се формирао од 
пролетаријата и деаграризованог сељаштва. Лојални револуционарној 
политичкој идеји, која је њима требало да донесе друштвене привилегије и 
учврсти их на власти, они су крајње некритички прилазили марксистичким 
изворима и на њима градили концепт укидања разлика село–град и „савеза 
сељака и радника“. Тај концепт је требало да сељаку одузме једино добро 
које поседује и из којег произилазе сва остала добра и вредности у његовом 
животу – земљу, а да му заузврат да друштвени положај. Сељак је због про-
кламованог „општег интереса“ и положаја у друштвеној хијерархији морао 
да се одрекне сваког појединачног интереса, сваке индивидуалне потребе и, 
напокон, своје личне судбине, пошто је „опште“ и колективно искључивало 
„појединачно“ и индивидуално. 

Дакако да је општи циљ био „од горе“ инаугурисан интерес за пре-
ображајем коме се морала жртвовати основна вредност сељачког начина 
живота и рада. Интеракција између „општег“ и „појединачног“ није била 
нити могућна нити пожељна, као што није био могућ ни дијалог између 
„различитости“ културних модела. Напротив, зарад хармоничне целине 
морали су се „укинути“ они делови који су тежили релативној самостал-
ности и самодовољности. У име „вишег“ циља разграђиване су оне теко-
вине сељачког друштва које су биле основа његове виталности и које су га 
вековима одржавале на друштвеној сцени. Захтевано је укидање традиције 
у име револуције, приватног власништва над земљом у име друштвеног, 
унутрашње културе у име спољашње, док коначно сељаку не би ништа 
остало. Тако је, иако привидно парадоксално, марксистичка идеја о развоју 
праведног, хуманог друштва, коју су југословенски комунисти пригрли-
ли, надопунили и покушали да примене у стварности, била заснована на 
обесправљености половине укупног броја становништва, оне половине 
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која је деценијама погрдно називана сељаштвом. Ту негативну конотацију 
мање је, међутим, заслуживало сељаштво на селу, од градског становни-
штва прве и друге генерације, које је било покретач појаве коју данас на-
зивамо „посељачење градова“. Сељак, дакако, никако није прихватао „трам-
пу“ која му је одузимала све, а није доносила ништа. Њега друштвена моћ 
није интересовала и није партиципирао у политичком и друштвеном животу 
шире заједнице. Он се определио да остане у свом микрокосмосу, на свом 
домаћинству – газдинству на којем је, упркос свим друштвеним променама, 
остајао и преживљавао вековима.

Трећи разлог налазио се у чињеници да је култура – која је селу намет-
нута и која је заснована на доминантним, препорученим културним моде-
лима – била једна спољашња култура коју је сељак доживљавао као страно 
тело и као диктатуру над аутентичним културним потребама. Он је, дакле, 
испољавао отпор према наметнутим вредностима елитног и догматско-
просветитељског модела. Поред тога, сељак није био довољно образован 
да би разумео и прихватио апстрактне и наглашено симболичке вредности. 
Његово искуство је емпиријско. Његов је духовни склоп формиран на кон-
кретним вредностима везаним за конкретан рад, профану свакодневицу и 
верске празнике. На његову неспособност да прихвати високу културу ути-
цала је, такође, и чињеница да је сељачко друштво – друштво усмене кул-
туре, у којем се сва знања и вредности преносе усменим путем, с колена 
на колено. Висока култура је, међутим, писана култура и захтева релативно 
висок степен писмености и образовања, свакако виши од оног који је сељак 
у просеку поседовао.

Четврти разлог везан је за институције културе које су, редом, изузев 
малог броја, и то претежно у Војводини, патиле од хроничног недостатка 
материјалних и финансијских средстава за рад, али понајвише од недовољно 
стручних, креативних и иновативних људи запослених у домовима културе. 
Поред тога, и сама програмска политика, која је претежно била заснована 
на „лаким и питким“ програмима, како се о већини програма изјаснио један 
директор сеоског дома културе, доносила је пред сеоско становништво де-
валвиране, упрошћене и огољене садржаје који забављају и увесељавају, 
али које би, према уверењу креатора културне акције, сељаштво једино 
могло да прихвати. Међутим, ове вредности нису биле репрезентативни за 
високу културу, већ за неку прилагођену културу, која је имала више одли-
ке масовне културе. Оне, сасвим је јасно, сељака нису ни могле да уведу у 
свет вредности препоручених културних модела. Медији су, опет, уместо да 
доприносе култивисању села путем препоручених културних модела, уче-
ствовали у преображају села, али посредовањем у ширењу масовне културе. 
Они су за сељаштво били прозор у неки други свет – лепши, лагоднији, свет 
звезда, успешних, лепих и богатих људи. Дакако, са забавом је долазио кич 
и шунд, којим су биле преплављене забавне емисије.

И на крају, као последњи али не и мање важан разлог неуспеха кон-
цепта (де)конструкције идентитета и преображаја села, налази се чињеница 
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да партија на власти није хтела да се суочи са стварним стањем, иако је 
морала знати да концепт политике преображаја и култивисања села не до-
носи резултате. Довољно индикатора се могло видети већ десет година на-
кон инаугурације овакве политике у култури, јер се већ тада могло видети 
да је највећи број описмењених постао поново функционално неписмен. 
Дакако, било је и бројних других индикатора, али партија ништа није хте-
ла да мења и остала је доследна свом концепту преображаја, који је био 
потпуно неприлагођен стварности и више се кретао у сфери идеја које 
се нису могле реализовати у постојећем систему културних институција 
на селу. Било је, дакако, спорадичних покушаја да се питање концепта 
преображаја села актуализује: седамдесетих година иницирала га је либе-
рална партијска струја организовањем конгреса у Крагујевцу, али је она, 
заједно са својим схватањима, врло брзо одстрањена из политичког живота. 
Осамдесетих година партијски органи су, што се види из многих докуме-
ната, питање преображаја села поново ставили пред очи јавности. У њима 
се као узрочници неуспеха концепта идентификују институције културе и 
недостатак материјалних средстава за рад. Од пет узрочника, колико смо 
ми овде побројали, Партија је, дакле, признавала само један. Остале је или 
прећуткивала или није била способна да уочи. Овде се суочавамо с привид-
ним парадоксом: Партија, која је себе сматрала револуционарном и аван-
гардном, није мењала свој концепт преображаја села, који и после неколико 
деценија није доносио очекиване резултате. Тако је једна револуционарна 
идеја свеопштег преображаја еволуирала у status quo, који је конзервирао 
јалов концепт само да не би признао његове недостатке и да би Партија 
очувала све позиције власти.

Све наведено упућује на закључак да је културна политика према селу 
током пет деценија, све до половине деведесетих година, била парадигма 
једне у суштини антикултурне политике, која је зарад једног уништавала 
друго, зарад новог – старо, све дотле док је добијала подстицаје из идеологије 
свеопштих друштвених промена и све дотле док је на свим позицијама вла-
сти била Комунистичка, касније Социјалистичка партија. На крају периода 
који се овде анализира, дошло је до политичких промена у Србији, али оне 
још увек трају и нису у фокусу нашег интересовања.

закључна разматрања

Домови културе у Србији су представљали ново системско решење 
културне политике које је требало практично да имплементира концепт 
демократизације и доступности високе културе. Он подразумева читав 
низ практичних поступака, мера, активности и акција које су почеле да 
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се спроводе у Француској у периоду када је министар културе био Ан-
дре Малро (1959–1969), али се спроводе и данас. Малро је веровао да је 
потребно створити услове да елитна култура настала у елитним установама 
културе концентрисаним у културним метрополама буде доступна свим 
грађанима. Ова идеја је била заснована на претпоставци да, самим тим што 
је таква култура доступна, сваки човек који живи на периферији културног 
стваралаштва може учествовати у културном животу. 

Међутим, показало се да могућност непосредног додира становништва 
с елитном културом не изазива аутоматски рађање културних потреба и 
интересовања за елитне уметности, те да није могуће занемарити улогу 
образовања и васпитања у рецепцији културе. Без одговарајућег уметничког 
и општег образовања и васпитања, човек који живи на периферији ства-
ралаштва неће отићи у дом културе само зато што он постоји у његовом 
граду или селу, пошто нема развијене културне потребе, навике и интере-
совања. Он неће знати зашто је за њега користан и потребан додир с 
репрезентативном спољашњом културом, ако га томе нису научили родитељи 
и социјална средина којој припада. И данас у целом свету, и у земљама у 
којима је спровођена демократизација културе и у којима није, веома мали 
број људи одлази у елитне институције културе, у музеје, позоришта, на 
концерте или изложбе. То су људи који већ имају формиране културне 
потребе, навике и интересовања, и којима државне субвенције и нижа цена 
улазница само олакшавају контакт с културом. Знатно већи број људи не 
улази у елитне институције културе, пошто оне код њих најчешће изазивају 
страх од непознатог и осећај нелагоде и инфериорности. Данас се верује 
да доступност није довољан услов за учествовање, већ да је неопходно 
да се грађани укључе у културни живот кроз иновативне методе културне 
политике и менаџмента у култури (Ђукић 2012: 66).

Појам доступности је везан за културни дифузионизам као модел 
културног деловања, који карактерише репрезентативност, традиционалност, 
културно стваралаштво, елитна култура и јавне установе на свим нивоима 
просторног менаџмента, државне управе и локалне самоуправе (Драгићевић 
Шешић, Драгојевић 2005: 21). Једна од основних јавних установа тог вре-
мена био је дом културе који је у сеоским заједницама често био једина 
установа културе. Сврху овог поливалентног типа установе културе културна 
политика у Србији дефинисала је као допринос „културној надградњи 
друштва“. Међутим, културна надградња је и тада, а и данас, подразумевала 
потрошњу јавних средстава. Будући да није учествовала у економском 
развоју друштва, већ је трошила и онако скромне материјалне и финансијске 
ресурсе, култура је увек била на маргинама владиних интересовања. Због 
тога су домови културе и у периоду социјалистичког државног уређења, 
које је карактерисало знатно веће издвајање за културу из државног буџета 
него што је то данас, били принуђени да са својим програмима и услугама 
излазе на тржиште како би обезбедили додатне изворе прихода. Они су 
тако постајали канали ширења новокомпонованог модела културе, који не 
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карактерише репрезентативност, традиционалност и елитна култура. На 
тај начин, држава је, улажући значајна финансијска и материјална средства 
у њихову изградњу, остварила несразмерно мање резултате од жељених. 
Истовремено, доносиоци одлука који су стварали услове за развој културе 
тиме су знатно редуковали поље културе на приказивачке (извођачке) и 
визуелне уметности, комбиноване с идеолошким, забавним и образовним 
програмима. Тиме је занемарено широко поље културе схваћене као начин 
живота, који осим уметности, забаве и образовања, обухвата и културу 
рада, исхране, становања, одевања, религију, веровања, обичаје и читав 
низ имплицитних вредносних ставова који се непосредно и директно тичу 
начина живота становништва. Овај начин живота је увек у интеракцији с 
друштвеном средином и са основним занимањима становништва, а културна 
политика вођена у периоду 1960–1990. занемаривала је у потпуности ове 
факторе културног живота и културног развоја. 

Фонд слободног времена је знатно мањи на селу него у граду, и оно је 
пре свега време неопходног одмора потребног за обнову радне снаге, што 
практично и није слободно време. Онај део времена који би се и могао сма-
трати доколицом, на селу се претежно упражњава као време друштвености 
(Драгићевић Шешић 1994: 70), време које се проводи у друштву комшија, 
пријатеља и породице. Сви они су, више или мање, провели дан радећи на 
својим имањима, обављајући сличне послове у сличном окружењу и на 
сличан начин. Тако време доколице на селу бива такође омеђено вреднос-
ним категоријама које су везане за време рада, па чак без обзира на старо-
сну и социјалну структуру. И младе генерације, као и генерације њихових 
родитеља, проводе на сличан начин и време рада и време своје доколице, 
радећи на имању, а потом слушајући радио или гледајући ТВ програм у кру-
гу породице, пријатеља и комшија, у заједничким друштвеним окупљањима 
испред сеоске продавнице, у сеоској кафани, на сеоском шеталишту или, чак, 
на клупи испред своје куће, где заподену разговор с комшијама или пролаз-
ницима о дневним активностима и проблемима свакидашњице. Чак и онај 
део непољопривредног становништва села који ради у ванпољопривредним 
делатностима има мало газдинство на којем проводи своје слободно време, 
упражњавајући исте послове као и пољопривредно становништво. На крају 
дана, у предвечерје, сви они имају заједничку тему, а она се односи на сео-
ску свакодневницу. Та и таква свакодневница, каква год да је – било да је ве-
зана уз претежно пољопривредне радове у аутаркичном и изолованом селу 
као некада, било да је подељена на рад ван пољопривреде и након њега, на 
породичном газдинству, макар и малом али довољном за производњу основ-
них пољопривредних производа за породичну потрошњу – веза је између 
рада и доколице сеоског становништва. Она испуњава и време рада и време 
доколице.

То нас поново упућује на средиште проблема с којима се суочио менаџ-
мент у култури на селу покушавајући да створи потребе за садржајима висо-
ке културе код сеоског становништва. Суштина проблема је, дакле, у култур-
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ним потребама. Према стварним (унутрашњим) културним потребама, кул-
турна политика и није имала активан однос, или, можда треба рећи, имала 
је активно рестриктиван однос. Културна политика је била оријентисана ка 
новим (спољашњим) културним потребама које треба створити „укидањем“ 
стварних, њиховим механичким измештањем, као да се ради о предмету који 
се може уклонити и на његово место ставити неки други, који је више по 
вољи власника. Такође, ради се и о монополском схватању културе. Држа-
ва је задржавала право на проповедање и афирмацију одређених културних 
образаца, док према другима не само да је била нетолерантна, него није 
презала ни од директних или индиректних репресивних мера како би их 
изобичајила. То не значи ништа друго него да је задржавала право на моно-
пол у обликовању и задовољавању културних потреба становништва, а да 
при томе разлике није хтела да уважава, чак и када је знала да их уочи. Према 
њима је окретала оштрицу репресивне и рестриктивне културне акције која 
је пошто-пото тежила хомогенизацији и уједначавању. Ту се неспорно ради 
о патернализму. Држава је, овде, користећи све расположиве инструменте 
и стратегије, планирала и реализовала развој културе у целини, одлучивала 
о циљевима и приоритетима, усмеравала политиком финансирања и идео-
лошким одређењима и уметничко стваралаштво и његово ширење до корис-
ника, одлучивала о томе које културне потребе треба задовољити, а које не, 
на који начин их задовољити, којим каналима, средствима, и институцио-
налним и програмским облицима. Држава је чак вршила и ревалоризацију 
културног наслеђа и препоручивала „укидање“ свега што се није уклапало 
у доминантни идеолошки концепт. Све је, дакако, ишло на штету традицио-
налног идентитета села и постојећих сеоских културних образаца и вред-
ности. То је разлог због којег се културна акција свела на стереотипе и – не 
поштујући различитости између града и села, као ни разлике између сеоских 
регија, од којих је свака имала своје особености у културном потенцијалу и 
културним потребама – постала униформна, проповедајући и ширећи само 
препоручене догматско-просветитељске и елитне културне моделе (Ђукић 
Дојчиновић 1997). 

Циљеви културне политике нису били усмеравани на стварање услова 
да се задовоље унутрашње културне потребе сеоског становништва, које су, 
будући у интеракцији са специфичним начином жвота и рада на селу, ква-
лификоване као непожељне, назадне и реакционарне. Оне су са становиш-
та културне политике биле негативна вредност коју је преносила негативна 
традиција. Стога су доносиоци одлука желели да у простор којим је сувере-
но владала сеоска култура уведу „позитивну традицију“ и њене етаблиране 
моделе: просветитељски и елитни. Позитивна традиција је тежила да преко 
нових вредности насталих у граду, трансмитованих на село и приказаних у 
домовима културе, утиче на обликовање нових културних вредности и кон-
струише културни идентитет који ће по свим својим основним карактери-
стикама бити сличан градском. На плану културне акције, сукобиле су се 
традиционална, аутентична, унутрашња сеоска култура и, селу препоруче-
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на, наметнута, спољашња елитна култура. Поред ова два културна модела, 
у сеоске атаре ушао је и трећи културни модел – масовна култура (Ђукић 
Дојчиновић 1997: 120). Резултат тога је био неуспели покушај да се избришу 
разлике између села и града, које осим што су непремостиве, представљају 
квалитет који треба неговати и развијати, а не укидати. 
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(DE) CONsTruCTION OF IDENTITy: THE rOLE OF HOusEs  
OF CuLTurE DurING THE pErIOD 1960–1990

Summary

The introduction analyzes the dynamics of establishing houses of culture in Serbia before 
and after 1960, the year that is viewed as a turning point, after which the construction of houses 
of culture intensified, and they were more accurately defined in terms of programs and situated in 
the political and cultural context of the then Serbia. The central part of the paper examines their 
program policies and the scope of work in the context of the entire cultural infrastructure in Serbia, 
especially in rural communities, which represented some 50 percent of the administrative units 
classified into cities, municipalities, and villages. Artistic creativity was prescribed as substance 
of the work Houses of culture were tasked with artistic creativity because of its “multiple, irre-
placeable roles in the cultural superstructure of society”. The new content and forms of work and 
activities were, focusing more on form rather than on substance, related to the cultural and artistic 
amateurism, which was regarded as the Socialistic heritage since it did not originate in communities 
of professionals, but of amateurs, and was aimed at providing a “mass base” for socially desirable 
values. Amateurism was a “way” for culture to become the overall practice of “workers and other 
citizens”, including the peasantry that was not explicitly mentioned in such ideological platitudes. 
In the conclusion, the situation in Serbia was placed in the European context, which was also 
dominated by the idea of democratizing access to culture that was conceived in France during the 
tenure of the first minister of cultural affairs, André Malraux. In this section, the author argues that 
the program activity of houses of culture in villages resulted in neglect of the broad field of culture 
understood as the way of life of the population including, in addition to art, entertainment, and 
education, the culture of work, nutrition, housing, clothing, religion, beliefs, customs, and a series 
of citizens’ implicit values, which are formed in the interaction with the community. The result 
was a failed attempt of (de)construction of identity by erasing the differences between country life 
and city life, which, in addition to being insurmountable, also represent a quality that needs to be 
nurtured and developed, not abolished.


