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Културна политика Београда у транзицији (3) - ПОЛИТИКА И УМЕТНОСТ 

Слобода у култури део је настојања да се живи стваралачки, песнички, спонтано, да човек 
буде то што јесте. Ако се уметност не реализује као најслободнији вид бивствовања, доведена је 
у  питање  њена  суштина.  Уметност  је  свет  за  себе,  свет  креативне  посебности,  никако  свет 
илузија и привида. Да би стигао до стваралачке самопотврде, уметник мора бити слободно биће.  
А сама уметност је слободна ако не служи никавим сврхама изван себе саме. 

У времену садашњем, када се изгуби политичка независност, када економска моћ спадне на 
најнижи праг, кад се моралне вредности деградирају и атрофирају, кад запрети стање ентропије, 
мора  доћи  до  ослобађања  културне  стваралачке  енергије.  У  последње  време,  прилике  су, 
нажалост, све неповољније, нарочито ако се гледа са становиштва индивидуе као учесника у 

култури. Указују се невиђени неред и деструкција. Установе које су позване да штите и шире културне каноне раде 
сасвим другачије него чак пре неколико деценија. Дошло је до такозване демократизације канона који се претворио 
у безобличну гомилу дела, идеја и вредности којој недостају хијерархијска вредновања и унутрашња структура у  
којој би односи били успостављени како то највише одговара сопственом културном бићу. Индивидуа је све више 
захваћена оним што се уобичајило називати робном естетиком, дакле, преовлађујућим утицајем масовне потрошње 
у којој, се као у океану, налазе само остаци правих уметничких вредности, намењени безбројним корисницима свега 
и свачега. Та “бујица” масовне продукције избацује на површину и масовног потрошача.

Ако смо се определили за европске културне каноне, или смо на путу да то учинимо, онда морамо стварати 
простор за боље разумевање народа и њихових културних традиција. Свест о европској припадности није спорна, 
као што није непознато да и идеја о њеном уједињењу има перспективу и трајност само ако постоји јединство с 
разликама. 

Политика  је  вештина  владања,  тј.  вештина  освајања  власти  и  стицања  моћи  као  и  њиховог  што  дужег 
поседовања. Све што се добија освајањем, одржава се силом и принудом. Код нас су главни носиоци културне 
политике, са једне стране, Министарство културе, које репрезентује државу и њене органе управе и надлежно је за  
стварање услова за културни развој. Са друге стране, то су институције културе, јер се културни развој и културна и 
уметничка  продукција  остварују  у  њима.  Однос  Министарства  и  институција  културе  функционшре  тако  што 
Министарство именује управнике и директоре институција културе, без дефинисања јасних циљева и стратегије при 
именовању. Управници и директори се именују према политичкој основи, према чланству у одређеној политичкој 
странци. Без јасног постављања циљева стратегије развоја, Министарство културе, користи још један инструмент  
културне политике а то је финансирање, код кога такође не дефинише јасно циљеве, а ни правила исплаћивања нису  
постављена и поштована. Политика непосредно утиче на развој уметности. 

Да би се изашло из државног модела културне политике, који подразумева директно мешање и уплитање у свет 
уметности,  потребно  је  именовати  Национални  савет  за  културу  и  уметност,  који  већи  број  земаља  у  нашем 
окружењу већ има. Тако би одговорност за доношење кључних одлука у области културно-уметничког развоја, са 
политике била пренета на стручна тела и експерте. 

Својом инструментализацијом кроз државу, друштво и режим. политика постаје опако средство ограничавања 
бића уметности и елементарних права на слободу, док уметност, која оличава начело духовне слободе, буди у човеку 
потребу за неограниченим присвајањем њених простора.  Да би  се  постигао  што сношљивији меусобни однос, 
неопходно је да политичари стално пролазе кроз школу духовног и моралног преображавааа и уздизања како би се  
стално ослобађали разних искушења везаних за поседовање власти и моћи, као што су комплекси инфериорности,  
разни облици агресивности и садизма. Тиме би се постизала права равнотежа супротности: да власт што мање 
потчињава, а уметност што више ослобађа. 

На питање:  Какав је  однос данашњих,  илити демократских политичара према уметности?,  академик Матија 
Бећковић је изјавио: 

“Уметност и политика су два света. Или су можда ипак један, с тим што политичари живе у свом а уметници у 
њиховом свету. Уметници су идеални за пребацивање одговорности и ослобађање од сопствене кривице политичара 
и њихових трабаната.  Руља ће до краја  света  кликтати:  ’Распни га!’ И поред свега,  политичке протуве се још 



натресају на песнике, трпају их у пре-граде и држе под одређеним етикетама како не би морали да се замарају и о  
њима мисле.” 

СВЕМОЋНА ГОРИЦА МОЈОВИЋ (2 део) 

Поводом укидања престижне награде “Златни беочуг” наша позната новинарка-публициста Мирјана Влајић, у 
свом ауторском тексту “Поглед из угла” под насловом “Шаком о сто”, објавила је следеће: “Неко ће рећи да сам 
опседнута Горицом Мојовић. Можда су ти људи у праву, али, ипак, не могу а да не напишем све ово што следи. 

У доба социјализма, титоизма, била је значајна политичка личност на коју се Савез комуниста јако ослањао. За 
њу тврдим – и поред осмеха и доказивања да је чврст демократа, она је била и остала комуниста који лупа шаком о 
сто када се проблеми не решавају како то она хоће и жели. Јер једном комуниста, увек комуниста! 

Није ништа необично. У нашем менталитету навике имају значајну улогу, и то је – то! Код ње ме је, ми-слим на 
Горицу Мојовић, посебно наљутио тренутак када је као одговорна особа из градске владе, управо лупајући шаком о 
сто,  јер  се  тако  понаша,  одбила  да  Скупштина  града  Београда  финансира,  односно  исплати  овогодишњим 
добитницима, награду ’Златни беочуг’, признање које се у Београду за доприносе развоју културе додељује већ 
тридесет година,  и,  када  је  рекла да се  свечаност уручивања овог  признања не  може одржати  у просторијама  
Скупштине града! 

Чудно, врло чудно! Горица Мојовић, та стара комунисткиња, доказује 

–  да Скупштина града није  оснивач ове  награде и зато,  и  није  дужна да  свој  новац  даје  за,  тамо неке ’игре’ 
смишљене у Културно просветној заједници Београда. Уз то, пита се – шта је то и каква је то организација Културно 
просветна заједница Београда?! 

Хајде Горице Мојовић, не претеруј! Хајде Горице Мојовић, не играј се. Јер си и ти, као и остали комунисти а 

данас  инфилтрирани у  структуре власти  такозване демократске  Србије,  која  није  ништа друго  до  Србија  деце 
Титових послушника и зато је на нашој друштвеној сцени у току владавина неокомунизма као облик управљања 
друштвом; бивала си на уручивањима те и других награда и подржавала организације типа културно просветних 
заједница, као облик демократских организација са задатком да културу шире међу све друштвене слојеве, међу све  
људе, градове, у свим насељима, селима, крајевима... 

То ти Горице Мојовић добро знаш. 

Па ипак, ове 2001, изјављујеш: ’Пара за награђене као и за коктел у Ску-пштини града нема... Свако је могао да 
оснује свој жири, додели награде по свом нахођењу и онда другом испостави рачун. КПЗ није у нашој ’мрежи’...  
Можда су људи из КПЗ, поучени дугогодишњим искуством да ће на крају неко то платити, овог пута упутили захтев 
на погрешно место...’ 

И да закључим цитат, јер, колико знам и колико ми је познато, Горица Мојовић добро зна и шта су и када су  
основане ове заједнице и ко их је финансирао. Управо општине и скупштине градова. Али... Данас јој то више неје  
важно.  Јер,  данас  као  ’демократа’,  не  признаје  традицију  дугу  тридесет  година  и  чињеницу  да  се  нико  није  
потрудио, да било коме каже – нама више нису потребне културно-просветне заједнице и организације сличног  
карактера и типа! Не, то нико није рекао! А дошло је време да се целокупни систем у култури мења, модификује,  
модернизује. Јер, очигледно је, више нико није спреман да негује традицију она се, једноставно брише из сећања и 
са списка буџетних давања. Јер, данас је безначајна улога оваквих организација, оне никоме, изгледа, више нису 
потребне, њих нико неће! 

Да, о свему томе је требало разговарати пре ударца песнице о сто и изјаве – то никоме није потребно! 

Уосталом, када је Горица Мојовић у питању њој баш ништа не верујем. Једном комуниста увек комуниста и 
једном трговац увек трговац.” 

“Случај Гојко Ђого” 

Културној јавности су добро познати многи “случајеви” Горице Мојовић. Један од њих је свакако и “случај” са 
писцем Гојком Ђогом и  забрани његове  књиге  “Вунена  времена”.  Забрана  књиге,  представљала  је  скандал.  У 
одбрану слобода и слободе писања стали су многи културни и јавни радници. Међу онима који су потписивали 
петиције и дигли свој глас против забране, зашто не истаћи налазила се и моја маленкост уз дужну напомену да сам  
се у то време налазио на функцијама у граду Београду и Скушптини Републике Србије, за област културе. 

Значајна  књижевна  манифестација  “Београдски  међународни  сусрет  писаца”  у  организацији  Удружења 



књижевника Србије одржавана је на трибини испред Културног центра Београда. Поред већег броја страних писаца,  
на списку домаћих нашло се и име Гојка Ђога. Горица Мојовић, тада, као директор Културног центра, забрањује  
Удружењу књижевника Србије да се на трибини појави и Гојко Ђого – писац “Вунених времена” која су комунисти 
забранили.  Протестом писаца,  а  посебно треба истаћи изричит захтев који је  уложио истакнути руски писац и 
нобеловац Јосиф Бродски под претњом да ће напустити Сусрете писаца и обавестити светску јавност, уколико се не 
дозволи учешће Гојка Ђога, обезбеђено је његово учешће. Наши писци са Бродским заједно, победили су Горицу 
Мојовић и Гојко Ђого је наступио. 

Касније је Гојко Ђого био један од оснивача Демократске странке, и о његовом раду имали смо прилике доста да 
чујемо. Потом је и Горица Мојовић – комунисткиња, постала члан исте. После пет година ћутања, ових дана је сам  
Ђого изјавио да је после 5. октобра двехиљадите године напустио Демократску странку јер се, како каже, када је  
видео да је запаљена Савезна скупштина, за такву демократију није борио. Гојко Ђого је напустио Демократску 
странку. А Горица Мојовић?! 

Знала је Горица Мојовић како се треба обрачунати са неподобнима, а још боље је знала, можда и најбоље, како 
се постаје уважени поданик. Ову титулу непревазиђена Горица Мојовић и даље, кроз такозвану демократску власт, 
носи – “са завидним успехом”. 

Безимена награда Скупштине града 

Познато је да је “Октобарска награда” града Бограда укинута 2001. го-дине. Поводом изјава Горице Мојовић, о 
награди “Златни беочуг” Културно-просветне заједнице Београда, огласили су се бард српског глумишта – Љуба 
Тадић и композитор Војислав Воки Костић, добитници ове награде за животно дело. Запрепашћени, пи-тали су ко је 
Горица Мојовић, да може да ниподаштава награду која је установљена још 1970. године, на иницијативу великог  
писца и њиховог пријатеља Васка Попе. На то вишедневно коментарисање, уследио је и један од одговора Горице 
Мојовић, да ће Београд ако му требају награде установити своју награду. Обећано је и остварено. Град Београд 
илити Горица Мојовић, већ трећу годину додељују безимену награду, посвећену “Данима Београда”. Код доделе ове 
награде  не  зна  се  који  су  критеријуми,  не  зна  се  ко  је  у  жирију  али,  зато  се  зна  да  је  добијају  политички 
послушници, поданици и пријатељи. Такође се зна да су новчане награде изузетно високе, а добитници, сем часних 
изузетака, у већини случајева су неафирмисани и и широј јавности скоро непознати уметници. 

О награди одлучује скуп људи несамосталних и неспособних да нешто сами ураде. Удружују се у кланове да би 
се у том крду, или по систему вукова, збили и остварили своје циљеве. Њих десетак расподеле те награде, намире  
себе,  док  самостални  људи  и  признати  ствараоци  обично  не  добију  ништа.  Кланови  су  погубни  баш  као  и 
национализам. Окупљају се мање вредни који и неуметничким критеријумима остварују разне, своје добити. 

Горица Мојовић у “Просвети” 

Превирања у, издавачкој кући Просвета открила су, крајем априла, још један траг Горице Мојовић. Како је сама 
саопштила средствима информисања,  постала је  члан Управног одбора самоиницијативно у жељи да “помогне  
директору ’Просвете’ Дејану Михаиловићу (доскорашњи лектор ове куће, иначе син познатог публицисте Шиље 
Михаиловића, и брат новинарке Гордане Суше) у спасавању куће која годинама пропада, и њеном постављању на 
здраве ноге”. 

Мојовићка је истакла да јој је ово једино чланство у УО и да се овог посла прихватила без новчане накнаде. Тако 
се  Мојовићка ненамерно,  по ко зна који пут,  налази у друштву свог верног друга из  студентских дана,  Јована  
Радуловића, председника УО “Просвете", иначе директора Библиотеке града Београда и председника комисије за 
откуп књига. Да ли случајно, истог дана средства информисања пре-носе изјаву Горице Мојовић, а председник УО 
Јован  Радуловић  и  члан  УО академик Љубомир Симовић  подносе  оставке  на  чланство  у  УО.  Остале  чланове 
сменила је Скупштина “Просвете”. 

Колико су Горица Мојовић и ос-тали “помогли” Дејану Михаиловићу најбоље илуструје саопштење новог УО од 
05. 7. 2005. год.: “...Од краја 2004. године када је Михаиловић изабран за директора, затекао је дуговања од око 10  
милиона динара, да би у време његовог одласка са функције дуговања износила 22 милиона динара...” 

Откуп дела 

За похвалу је свакако откуп дела на савременој ликовној сцени, као и редовни пролећни откуп књига од стране  
Скупштине града Београда. Горица Мојовић, помоћник градоначелника за културу упознала је јавност са откупом 
књига по годинама: 2000. године откупљено је нешто виише од 11.000 књига; 2001 – 28.439; 2002 – 46.465; 2003. – 
73.218, а 2004. године 106.533 књиге. За похвалу! Али, чињеница да је Скупштина града највише књига откупила од  



издавача књига а тек по неку од аутора, намеће извесна питања. 

Највећи откуп извршен је од издавача “Народна књига” и “Клио” док су осталим издавачима остале мрвице. Од 142  
одабрана издавача и 1604 наслова само је  12  самосталних аутора.  Многа насушна дела,  познатих аутора нису 
откупљена. 

Реплика – Иван Бекјарев 

Велика врућина и почетак сезоне годишњих одмора нису омели одборнике Скупштине града, да на седници од 
01. јула о.г. изазову бројне коментаре и расправу о “Извештају о реализацији програма установа у области културе у 
2004.  години.”  Извештај  је  поднела,  ко други до Горица Мојовић помоћник градоначелника,  и истакла да  је  у  
прошлој  години много новца уложено у  културу (око 2.  милијарде динара),  али и да  су  реализовани изузетно 
значајни  пројекти  и  инвестиције,  због  чега  је  културни  живот  престо-нице  био  веома  садржајан.  На  то  су  
реплицирали  поједини  одборници,  а  међу  њима  најоштрији  је  био  одборник  –  глумац  Иван  Бекјарев.  Између  
осталог, емотивно је рекао: 

“Добили смо нове зграде, али немамо позоришта. Средства и пројекти о којима овде говори Горица Мојовић, 
доступни су само уском кругу људи, клановима. Управни, Надзорни одбори и Савети за културу, скоро уопште, се  
не састају а често се велика средства додељују пројектима који никога не занимају. Дајте да се то једном промени и 
да средства постану доступна свима...” 

Нужним се намеће, и овом приликом треба истаћи, да је непревазиђена Горица Мојовић именована за помоћника 
градоначелника  Београда  задужена  за  културу,  противзаконито  и  супротно  толикој  галами  о  демократији  јер,  
Статутом таква функција није предвеђена. 

ДУХ ИЗ БОЦЕ “ВЛАСНИЦА КИБЛЕ“ 

Наш истакнути новинар Богдан Тирнанић, једну од својих колумни посветио је нашој драмској списатељици 
Биљани Србљановић. 

“Добро је учинила једна драмска списатељица по позиву када је разочарење из неке сумњиве љубавне везе 
излечила тако што је своје ципеле преселила у Париз, на мансарду једног ражалованог дипломате. И мимо тога, њој  
је живот у овој земљи џибера, џиберки и њихове џиберске деце био тешко подношљив. Париз лечи боље од горке  
траве. 

Иначе, она тврди како не воли да пише по уговору, а пише на “скакавац” програму, да јој није до славе, али не  
пропушта да нас подсети на своје светске успехе, набрајајући таксативно земље у којима се њени комади већ играју  
и земље у којима се њени комади још не играју, а има, каже, и своје место у француском позоришту. Да л’ у ложи ил’ 
на галерији? Знао сам једну која је имала своје место на тротоару булевара Сен Дени. Не знам да ли је сиротица још  
у животу. Будући да се, освојивши поменуто место, није изјашњавала у вези са српским приликама. 

Драмска списатељица по позиву не пати од сличних обзира, нема она ту врсту “самозатајности”. Јер,баш зато 
што има своје место у француском позоришту, она се осећа обавезном да, када поново дође у Београд, било на 
премијеру било по преостале ципеле, изручи киблу зна-се-чега на овдашњу стварност, која је разуме се, ужасна, 
дибидус пропала, све џибер до џибера, култура запуштена...” 

Даље Тирнанић пише: 

“... Не пада ми на памет да тврдим како овде теку само мед и млеко. Моју маленкост је овом случају привукло  
нешто друго.  Нешто иначе добро познато.  Наиме,  зашто неко ко има своје  место  у  француском позоришту (и  
маторог  љубавника),  ко  се  избавио  из  ове  клоаке,  преселивши у  Париз  своју  душу,  односно  ципеле,  држи  за 
обавезно да комаде приказује и на сценама Србије у говнима, те да, користећи тај алиби, и благонаклоност неких 
овдашњих медија, допуни сенкруп обарајући се гневно на све и свашта, а нарочито на туђу децу. 

... Наша списатељица није, у том послу, усамљена. Само се мало више истиче. Оно што је у тој ствари једино 
спорно  јесте  тај  нагон  да  се  пиша  преко  плота,  да  се  из  неке  земље  “просвећене  демократије”  и  из  кревета  
ражалованог дипломате стално изнова врши час анатомије овдашњег постојања, да се вечно изиграва бабасера. То је 
лако, а и отмено је, имаш предност код добијања стола у ресторанима”. 


