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КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ УРБАНИЗАЦИЈЕ 
У СРБИЈИ ОД 60ИХ ДО 80ИХ ГОДИНА ХХ ВЕКА 

Културолошки  аспект  урбанизације,  подразумева  проучавање  промена  односа  човека 
према физичкој средини, објектима и институцијама које су битне и за односе међу људима. 
Укључено  је  и  разматрање  демографске  димензије  урбанизације.  Одговарајући  културни 
образац, друштва и културе, даје основни печат и урбанизацији. Показано је да се 
урбанизација у Србији у назначених двадесет година одигравала у знаку прекомерног раста 
Београда као главног града и прилично хаотичног развоја тридесетак других градова, у 
средишњој Србији. Велики популациони раст градова остварен је механичким 
прираштајем, што је изазвало пражњење села. Процес је био условљен наглом 
индустријализацијом, и идеолошким концептом, разградње села и стварања индустријских 
радника. 

Кључне речи: урбанизација, градска култура, културни идентитет. 

Још увек живимо у урбаноруралном друштву, с тенденцијом преласка у претежно 
урбано друштво. Расправе о селу и граду, у којима учествују и етнолози, и социолози, 
и демографи и економисти, трају у том смислу већ доста дуго. Понекад су то 
претежно или искључиво расправе  о  селу,  понекад  о граду, а никада, међутим, није 
могао  да  буде  занемарен  један  или  други  аспект  у  суштини  глобалног  друштвеног 
проблема.  Само  за  последњих  десет  година  одржано  је  неколико  великих  научних 
скупова посвећених селу и сељаштву  почев од оног у Великој Плани, преко 
неколико узастопних скупова у Врднику до великог научног скупа у Српској 
академији наука и уметности у лето 1991. године, посвећеног оживљавању села 1 . 
Расправа која се још води о Просторном плану Републике Србије, нарочито неки 
одјеци  о  упрошћеном  третману  пољопривреде  и  села  и  регионалном  организовању, 
показује колико је ова проблематика не само сложена него и недовољно озбиљно 
разматрана до сада. Карта Подручја најинтензивнијег развоја на основу механичког 
прираштаја становништва у периоду 19611987, објављена у листу „Политика“ 14. 
новембра  1994.  године,  рељефно  показује  зоне  хиперконцентрације  становништва  у 
Србији. Регионалне диспропорције и неуравнотежен досадашњи развој са 70,0% 

1 Одбор за проучавање села САНУ организовао је октобра 1984. године у Великој Плани научни скуп на 
тему  Будућност  села  и  сељака,  у  новембру  1985.  године  у  Врднику  је,  на  иницијативу  Института  за 
економику пољопривреде и социологију села, организован скуп на тему Култура села, а јуна 1991. Одбор за 
проучавање села САНУ организовао је у Београду скуп на тему Оживљавање села.
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простора који стагнира  две су основне карактеристике на које је, поред осталог, 
указано у досадашњој расправи. Проблем деметрополизације и место које међу 
великим урбаним средиштима траже Ниш и Нови Сад такође су теме које су 
доминирале у овој расправи. Све то увелико оправдава и ово научно разматрање 
односа  села  и  града,  посебно  карактеристика  урбанизације  у  последњих  тридесетак 
година. 

1. Културни обрасци и урбанизација 

При опредељивању за културолошки приступ проблему урбанизације, какав је 
изабран у овом раду, неопходно  је на почетку укратко назначити теоријски оквир за 
такав приступ. О урбанизацији, и у свету и код нас, постоји огромна литература, чије 
би само и летимично навођење захтевало много простора. Културолошки аспект 
урбанизације  је ређе обрађиван, али и о томе се писало 2 . Овде ће се стога покушати 
да се општи проблеми урбанизације поставе у контекст културолошке концепције. 

Једна  од  општеприхваћених  теза  је  да  је  урбанизација,  припадајући  као  процес 
тзв.  цивилизацијским  универзалијама,  „имала  пресудну  улогу  у  подржавању  раста 
привреде и становништва“ (Е. Лампард, 1977: 20). Већ на почетку овог века удео 
становништва у градовима са сто и више хиљада становника у Северној Америци је 
износио 29,0%, а у Европи 21,0%. Према подацима Уједињених нација за 1987. 
годину, урбано становништво у појединим великим регионима света било је 
заступљено у следећим процентима: 76,1% у Јужној Америци, 74,0% у Северној 
Америци,  73,0%  у  Европи,  71,0%  у  Океанији,  34,0%  у  Африци  и  29,0%  у  Азији 
(World statistics in brief, 1990: 88101). 

Као  једна од цивилизацијских универзалија, урбанизација се, међутим, заједно са 
индустријализацијом, укључује у процес модернизације. У ствари, теорија 
модернизације је управо овај процес „одредила више сумативно, као повезаност више 
трендова  на  основама  индустријализације  и  урбанизације“  (М. Ранковић,  1981:  10). 
Ови трендови се изражавају још и као демографска експлозија, умањивање 
породичног  састава,  отворенија  стратификација,  веће  диференцирање  друштвених 
структура,  итд.  Сви  ти  трендови  су, међутим,  колико друштвено  толико и  културно 
усмерени и,  зависно од доминантног културног обрасца који их обједињује, стварају 
се и карактеристични друштвенокултурни склопови у различитим сферама 
друштвеног живота, који имају своје краће или дуже историјско трајање. 

Урбанизација, међутим, као један од глобалних процеса има и релативно 
специфичну и  донекле  самосталну улогу  у  свим  тим  трендовима.  Једном покренута, 
урбанизација уобличавајуће делује и на друге процесе, пре свега зато што је повезана 
са аспирацијама и потребама људи. Атрактивност града постаје у модерно доба тако 
снажна да превазилази неке непосредне потребе које су  је иницирале. Због тога се у 
многим  савременим  дефиницијама  урбанизације  управо  и  наглашавају  ти  посебни 
аспекти урбанизације. Истиче се, на пример, да је то процес који током времена утиче 
на  понашање  појединаца,  на  стварање  извесних  образаца  понашања  или  мишљења 
која се сматрају „урбаним“. Мада у многим студијама о урбанизацији још доминирају 
тзв.  структурална и  демографска концепција, постоје аутори, као што  је, на пример, 
Жан Реми, који урбанизацију виде као процес који доводи до преображаја у простору, 
у коме чинилац „културног модела повезаног с капиталистичким друштвом и 

2 Тематски број часописа "Култура": Урбанизација као културни преображај, 1977, број 39, 1856.
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усмереног ка социјализацији индивидуе“ има исто тако важну улогу као и технолошки 
развој и друштвена подела рада (према С. Вујовић, 1990: 24). У сваком случају, чини 
се доста прихватљивим тумачење да процес урбанизације значи: "1) просторну 
концентрацију становништва, полазећи од одређених граница величине и густине, 2) 
дифузију система вредности, ставова и понашања названих „урбана култура“, које 
нуди М. Кастелс (према С. Вујовић, 1990: 25). 

Ових  неколико  навода  нас  посредно  приближавају  и  теоријском  оквиру  који  је 
одабран за разматрање процеса урбанизације у Србији у току двадесет 
карактеристичних година у другој половини овога века. Прихватајући тезу да је 
„урбанизација важан посредник између особина глобалног друштва и начина 
живота“, потребно је да још прецизније констатујемо да урбанизација, у ствари, 
доводи  до  ширења  културних  урбаних  модела,  који  теже  да  потчине  цело  друштво 
једном урбаном моделу (С. Вујовић, 1990: 27). Поставља се само питање како се 
изграђује тај  глобални урбани модел. „Ставови и понашања грађана према насељу у 
коме живе  сматра један урбаниста  регулисани су генетским и културним 
кодовима“ (Б. Стојков, 94). 

Може ли се у том смислу поћи од става да су и урбанизација, као дуготрајан 
процес,  и  урбанизам  као  планска  активност  уређења  простора,  и  урбанитет,  као 
стварање урбаног начина живота  у својим историјски појавним облицима 
друштвенокултурно условљени? Прихватањем овог става напустила би се 
једностраност да је све искључиво и до краја друштвено условљено, која је дуго 
апсолутно  била  преовлађујућа  у  многим  и  теоријским  и  истраживачким  радовима. 
Једна  јака  струја  у савременој  социологији  и  антропологији нуди друкчији приступ. 
Основно за тај приступ  је теза да су структура и култура постојано јединство које се 
само  аналитички  може  раздвојити.  „Није  социјална  условљеност  културе,  коју  увек 
треба  имати  у  виду,  оно што  данас  треба  да  је  у  првом  плану,  него  су  то  културна 
условљеност и значења социјалних збивања. Социологија културе не може полазити 
од  начелне  доминације  културе,  али  она  не  сме  ни  да  инсистира  на  схватању  да  је 
ÄдруштвоÄ оно истински реално“ (Ф. Х. Тенбрук, 1980: 17). Постоје, међутим, многи 
разлози за досадашње мање или веће занемаривање културе у проучавању 
друштвених појава  неки су у равни епистемолошких, други у равни социолошких 
тумачења и објашњавања. С  једне стране, отварајући се концепту номотетске науке, 
култура је управо занемаривала идеје и значења, целокупну унутрашњу страну 
деловања, а с друге стране, том занемаривању су много допринеле моћне струје 
времена с почетка овог века, као што су баш индустријализација и модернизација. 

Културни образац  као појам несумњиво  је  изведен из  појма  културе и због своје 
сложености је још и више био занемариван у теоријским радовима, а поготово у 
теоријским оквирима за истраживања. У оквиру једног већег актуелног 
истраживачког пројекта овај појам се јавља као кључни у теоријском приступу 
проучаваном проблему 3 . У  теоријском образложењу за овај пројекат настојало се да 
се појам „културни образац“ изведе и из једног социолошкокултуролошког концепта 
и из једног адекватног антрополошког концепта (М. Немањић, 1994). Мада, као што 
примећује Ф. Х. Тенбрук, „социологија никада није пристајала на једно 
принципијелно и изричито одрицање друштвеног значаја културе“, било  је потребно 
наћи ослонац за то ново промишљање у радовима неких аутора, као што је већ 

3 Пројект  под  називом  Промене  културних  образаца  и  развој  Србије  остварује  се  у  Институту  за 
криминолошка и социолошка истраживања.
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наведени аутор, али и неких других (Ф. Х. Тенбрук, 1980: 26). С једне стране, 
значајно  извориште  је  био  један  рад  Ралфа  Линтона  о  културној  основи  личности. 
Према овом антропологу, култура је само посебан израз друштвеног наслеђа, а 
културни обрасци нису ништа друго до усвојене стереотипне форме понашања. Он 
напомиње да треба имати на уму да људско биће, као члан друштва, није само 
друштвена јединица која се понаша искључиво у складу са културним обрасцима које 
му друштво у свом дугом трајању намеће већ да је као јединка, као личност и 
релативно аутономна.  Јединка остаје посебан организам, са сопственим потребама и 
способностима да мисли, осећа и реагује сасвим независно. Тако Ралф Линтон, у 
тријади јединка, друштво, култура, увек настоји да одреди специфичну тежину сваког 
од  ових  ентитета,  који  се  формирају  у  дугим  временским  периодима  (Р.  Линтон, 
1967). С друге стране, теоријски приступ у поменутом пројекту нашао је ослонац 
такође и у неким радовима Талкота Парсонса, нарочито оним у којима се налази 
идеја о улози културних образаца. Овај амерички социолог посматра културне 
обрасце као кључне чиниоце одржавања интегритета заједничке културне 
оријентације. Систем одржавања образаца неког друштва има, по својој концепцији, 
културни примат. Т. Парсонс такође истиче неке одлике културних образаца, као што 
су свеобухватност, широка распрострањеност и дуго историјско трајање, које свакако 
треба имати на уму приликом проучавања већине друштвених појава, без обзира на 
неке примедбе које овој концепцији с разлогом стављају неки културолози (Т. 
Парсонс, 1988). 

У сваком случају, у општем појму културног обрасца изражава се позиција човека 
и као друштвеног и као културног бића и историјски условљена променљивост 
равнотеже између два момента. Веома је битно прихватити став да је свака 
интерпретација друштва истовремено и једно тумачење човека и да је неопходно 
развијати,  у  духу  учења Макса  Вебера,  осећање  за  многодимензионалност људских 
мотивација.  „И  секуларно друштво,  своју  будућност  у  битном ствара преко културе, 
дакле, у духовном простору значења, тамо где се традиције преносе даље, прерађују 
друштвена и историјска искуства и стварају нова значења, при чему васпитање, 
образовање, наука, партије, црква и масмедији учествују само као најуочљивије, али 
не и као једине снаге“ (Ф. Х. Тенбрук, 1980: 41). 

Наравно, примењујући овај концепт на посебне области друштвеног живота, 
морамо имати смисла за конкретне историјске околности и за специфичан однос 
између  јединке, друштва и културе у одређеном геополитичком простору. Пишући о 
балканској култури, један од књижевних историчара је написао и следеће: „Да ли смо 
ми сами ову културу  ваљало би се питати  не довољно проучили, него да ли смо јој 
са исправне стране приступили кад год бисмо се нашли у прилици да конкретно 
вреднујемо поједине њене појаве из језичке, књижевне или обредне области, односно 
из  свакидашњег људског понашања или  културе  опхођења“  (Н. Петковић,  90). Ово, 
рекли бисмо методолошко начело, посебно би морало да дође до изражаја у 
разматрању културног обрасца урбанизације у Србији. Новица Петковић је, уосталом, 
дао добар пример адекватне примене овог методолошког начела у проучавању 
староварошке културе у делима неких наших старијих књижевника. 

2. Неке карактеристике урбанизације у Србији 

У периоду који је изабран за ово проучавање свакако да се не завршава процес
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урбанизације у Србији, али је, могло би се рећи, заокружена једна фаза урбанизације 
у знаку одређеног културног обрасца. Урбанизација у Србији је током читавог 
последњег столећа, од 1861. па све до 1961. године, била специфична  у суштини у 
знаку једног балканског културног обрасца. О томе Владета Јеротић пише: „Однос 
између варошана, касније прве српске грађанске класе (потекле углавном од 
Цинцара),  затим ÄшколарацаÄ и, напокон, интелектуалаца, који су махом живели у 
Београду и већим градовима Србије, и сељака, који су још дуго, у току целог XIX а и 
у ХХ  веку,  сачињавали  језгро  српског  народа,  неусклађен  је  и  још  једнако  пати  од 
свих Äдечјих болестиÄ оних  земаља код  којих није било природног континуитета у 
развоју села и градова, односно постепеног и спонтаног преображаја сељака у 
варошане“  (В.  Јеротић  93:  35).  Какав  је  овај  однос  био  сведоче  подаци  пописа  из 
1866. године, према коме је у Србији у то време било 38 градова са 115928 
становника, што представља свега 9,5% укупног становништва. У последњој деценији 
XIX века, број насеља коју статистика приказује као градска пење се на 71 насеље са 
286466 становника, односно 13,2% укупног становништва (М. Немањић, 1964: 6768). 
У  тим малим градовима, међутим, развијала се, како пише Н. Петковић „она веома 
профињена староварошка култура из „Газда Младена“, „Нечисте крви“ или 
„Покојникове жене“ (Н. Петковић, 1990). 

За новији период, довољно је навести податке да је у Југославији 1921. године 
живело само 16,6% градског становништва, 1931  17,5%, 1948  19,8%, 1953  21,9%, 
1961    28,3%  (према С. Вујовић,  1990:  34). Дакле,  од  1948.  до  1961. године урбано 
становништво се увећало за непуних десет одсто. За следећих двадесет година, 
градско становништво  је порасло на 46,5% укупног становништва. Према томе, овај 
период од двадесет година, у коме је укупно градско становништво порасло за 18,2%, 
управо и јесте карактеристичан не само за темпо урбанизације већ и за тип 
урбанизације, односно за културни образац у оквиру кога се ова остваривала. 

Према Ружи Петровић, два значајна процеса су изменила слику друштва Србије: 
процес деаграризације и процес одумирања села. Ова два процеса су 
комплементарна, али не у свему и идентична. Кључна фаза деаграризације била је 
између 1953. и 1961. године, а у следећој деценији се заокружила (Р. Петровић, 1978: 
61). Социолошко објашњење за тако интензиван процес деаграризације јесте да је она 
изазвана и подржана великом друштвеном покретљивошћу становништва, која је 
премашила природни прираштај пољопривредног становништва, а културолошко 
објашњење се састоји у томе да је та велика друштвена покретљивост имала снажан 
подстицај у идеолошкој форми која је апсолутно деградирала и пољопривредно 
занимање, засновано пре свега на индивидуалном пољопривредном поседу, и рурални 
начин живота, као нешто преживело и назадно. О тој идеолошкој форми пише један 
млади књижевник: „С обновом и изградњом ратом порушене земље, у наша села 
стигла  је  застрашујућа  вијест.  Пропаганда  тајне  дружине,  која  бјеше широкогрудо 
схватила Маркса, чинила је све да људи поверују како је дошао крај патњама на које 
се они већ бјеху навикли. Пропагандна артиљерија тукла је и ноћу: села, таква каква 
су, задржаћемо, стрпите се, само док уредимо довољно мјеста у градовима. Све ће 
радити машине, ти ћеш само уживати“ (М. Тохољ, 1989: 193). 

Глобално посматрано ситуација је крајем проучаваног периода била следећа. Пре 
свега, Београд се јавља као парадигма урбанизације у Србији. У периоду од 1921. до 
1961. године укупно градско становништво у Србији се удвостручило, док се Београд 
повећао за више од пет пута. Укупно становништво Београда је, према попису 1981. 
године, учествовало са 27,0% у укупном становништву средишње Србије.



Милош Немањић 66

Истовремено, у 24 града средишње Србије са 20000 и више становника, према 
поменутом попису, живело је 1480590 становника. Београд, са 1211790 становника у 
чисто градском подручју (главни град иначе има и 150 сеоских насеља, са 343036 
становника) и ова 24 града са својим становницима обухватали су 2546232 становни 
ка, што је 44,2% од укупног броја становника средишње Србије (М. Немањић, 1991: 
63). У закључку социолошке студије Београд аутори пишу: "... Пораст концентрације 
становништва,  нарочито  већих  градова,  по правилу изазива  још већу концентрацију 
елемената  производних  снага  и  елемената  друштвене  надградње“  (М. Живковић  и 
др., 1977: 75). 

Овакав развој и градских и сеоских насеља означава, пре свега, велики 
дисконтинуитет  и  губљење  раније  стеченог  идентитета  на  обема  странама.  Многа 
градска насеља у којима се крајем још прошлог века зачела градска култура, из којих 
је пореклом био део српске стваралачке интелигенције, у којима су настала прва 
читалишта, позоришта и музеји, у периоду после другог светског рата постала су 
помало сива, индустријализована насеља без свог правог градског идентитета. 
Истовремено, сеоска насеља до овог периода нагле урбанизације имала су свој 
идентитет и пољопривредних производних средишта, и насеља која су чувала 
традицијску  културу,  у  којима  су  били очувани неки темељни облици друштвености 
(М. Немањић, 1991: 63). 

Нешто  више података  о  карактеристикама урбанизације  управо  за  ових двадесет 
година  пружа  један  релевантан  рад  из  урбане  географије  (А.  С.  Вељковић,  1991). 
„Ниво  развијености  мреже  градова  на  територији  средишње  Србије,  посебно  њене 
функционалнопросторне  структуре,  на  почетку  посматраног  периода  (мисли  се  на 
1961. годину  М. Н.) био је прилично низак“ (А. С. Вељковић, 1991). У то време, од 
укупно 52 посматрана центра, само је 30 имало обележје града, пет је спадало у групу 
урбанизованих,  а  17  у групу насеља мешовитог типа. У ова 52 центра у то време  је 
живело само 28,2% укупног становништва средишње Србије, али и 60,0% укупног 
активног становништва у сектору секундарних делатности и 6975% у сектору 
терцијарних и кварталних делатности. После двадесет година, дакле 1981. године, у 
тим градовима је живело 44,0% од укупног становништва средишње Србије, 56,0% од 
укупног активног становништва у сектору секундарних делатности и 6878% у 
сектору терцијарних и кварталних делатности. Значајно место у мрежи насеља 
добили су градови са 50000  100000 становника, којих је било седам, као и градови 
са 30000  50000 становника, којих је било девет. 

Све то, такође, сведочи о једном карактеристичном културном обрасцу 
урбанизације у Србији, обрасцу у коме индустријализација, таква каква је била, 
никако није била повољна основа за стварање уравнотеженог развоја свих 
делатности, међу којима би развој културних делатности имао значајнију улогу. Кад 
је  крајем  седамдесетих  година  почела  једна  велика  истраживачкомедијска  акција, 
мрежа градова који су били обухваћени овом акцијом пружала је следећу слику: 
дванаест градова са 50000  80000 становника, девет градова са 30000  50000 
становника, четрнаест градова са бројем становника до 30000 и три града са више од 
100000 становника (овде, наравно, није урачунат Београд 4 . Ова акција је, у ствари, 

4 Реч  је  о  акцији  коју  су  под  називом  Културни  корак  започели  редакција  Другог  програма  Радио 
Београда  и  редакција  листа  "Илустрована  политика"  јануара  1989.  године,  а  завршили  децембра  1992. 
године. Том акцијом обухваћено је 47 градова у целој Србији: 34 града у средишњој Србији, 10 градова у 
Војводини и три града у покрајини Косово. Основни циљ ове акције био је да се сагледа стање културе у 
локалним  срединама,  да  се  покуша  да  се  утврде  најзначајније  културне  потребе  и  да  се  назначе  главни
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показала какав је био културни идентитет тих градова у неким најбитнијим 
димензијама.

3. Културни идентитет градова у Србији и образац градског живота 

Културни идентитет 16 градова који су већ 1981. године имали вишеод 30000 
односно до100000 становника  таквих је градова 1989. године било већ 21  свакако је 
био одређен културним обрасцем урбанизације управо у протеклих двадесет година, 
када је талас дошљака из сеоских подручја запљуснуо ове градове, у којима није 
сачувана традиција урбане културе која се зачела у време формирања грађанског 
друштва и која би била она неопходна матрица за уклапање дошљака. „За разлику од 
Војводине, где културни код ипак релативно успешно делује код већине актера у 
изградњи и уређењу насеља и простора производећи препознатљив ред у насељима и 
њиховом окружењу идући ка источним, западним и, посебно, јужним деловима 
Србије све више се осећа протејски недефинисан однос према животном окружењу, до 
потпуног хаоса на самом југу“ (Б. Стојков, 1994). Ова оцена арх. Б. Стојкова, 
изречена у сасвим другој прилици, знатно кореспондира с некиммишљењима 
изнетим о стању српских градова за једним округлим столом организованим уоквиру 
поменуте истраживачкомедијске акције 5 . Расправа за овим округлим столом је 
показала колико је сам појам српске градске културе сложен, а посебно колико је 
супротности и различитих тенденција у социјалним, урбаним и културним процесима 
који су у дугом периоду од последњих тридесетак година обликовали изгледи 
функцију данашњих српских градова. Један од учесника је изговорио и ове опоре 
речи: „Радикалне друштвене и политичке трансформације после другог рата донеле су 
одговарајуће ломове и у континуитету просторног развоја српских градова, изразитије 
него било где у југословенском простору. Небројене чињенице урбаног терора 
произашлог из стручне, политичке и менталне окупације, изражене хегемонијом 
једног грађевинског модела, оставиле су пустош. Она је била како духовна, 
уништењем  или  расељавањем мислећих  у  велике  центре, тако и просторна,  настала 
сукобом нагрижене историје и незавршеног прототипа“ (М. Бобић: 37). Ти ломови у 
континуитету просторног развоја праћени су и ломовима у континуитету 
интелектуалног развоја у овим градовима. Већ крајем прошлог века десетак градова у 
Србији је чинило мрежу културних средишта. У неким од тих градова библиотеке су, 
на пример, осниване следећим редоследом: 1846. у Смедереву, 1847. у Шапцу, 1866. 
у Крагујевцу, 1879. у Лесковцу, 1889. у Краљеву, 1895. у Јагодини. Алексинац, 
Пожаревац и Чачак такође се сврставају међу та културна средишта. Шта је, међутим, 
остало од те културне традиције? 

Већина урбаних социолога и културолога се слаже у томе да је за урбану културу 
битно одржавање континуитета и идентитета једног града. Прекид континуитета и 
нарушавање идентитета поред тога што означавају смену друштвених група које 
утичу на обликовање града, увек означавају и поремећај у систему друштвених 
вредности, које претежно одређују један културни образац. Однос између старог и 

правци даљег развоја. Практично, у средишту пажње били су екологија, културно стваралаштво и заштита 
споменика културе. 

5 У Крагујевцу је крајем фебруара 1991. године одржано саветовање на тему Особености српске градске 
културе.  У  расправи  су  учествовали  етнолози,  археолози,  социолози,  архитекте,  музиколози,  управници 
позоришта  и  библиотека  и  многи  други.  Наслов  једног  саопштења  гласио  је  О  прекиду  развоја  урбане 
културе (Маринко Крешић).



Милош Немањић 68

новог је универзална чињеница, са увек отвореним питањем шта је то старо и које је 
потребе  задовољавало  и  шта  је  то  ново  и  којим  је  новим  потребама  изазвано.  Сва 
бројна решења сукоба старог и новог у граду могу се свести на два основна: „а) одр 
жавање културноисторијског континуитета упоредним опстајањем старог и новог, б) 
оријентацијом на  дисконтинуитет   старо у мањој или већој мери жртвовати новом“ 
(М. Живковић,  1981:  10). Већина  европских градова познаје овај први модел, а код 
нас је, нажалост, преовладао други. 

Можда су овај дисконтинуитет највише осетили и најбоље изразили неки 
књижевници, било у својим књигама сећања било у својим романима.  Један од њих 
пише:  „Јагодина    то  лепо име  заувек  је  покопано у хаосу скоројевићке архитектуре 
што сивилом провинцијског ÄмодернизмаÄ укида сву живописност старих 
амбијената, обезличен конфекцијом најпотпунијег кроја; човек провинције изгледа да 
као личност престаје да постоји“ (Ж. Павловић, 1983: 443). Нешто слично, само још 
опорије, написао је о свом родном граду Бајиној Башти књижевник Светислав Басара: 
„Власти су га трпеле на географским картама, и то у крајњем ћошку Србије, само да 
би поправили просек у статистичким извештајима“ (С. Басара, 1993: 98). 

Непристрасни аналитичар ипак мора да констатује да су многи од српских 
градова, поред демографског, урбаног и индустријског развоја, доживели и мањи или 
већи  културни  развој.  У  великом  броју  средњих  и  већих  градова,  као што  су Ниш, 
Крагујевац,  Лесковац,  Ужице,  Чачак,  Ваљево,  Врање,  Шабац,  Смедерево,  Зајечар, 
Крушевац и Пожаревац оснивани су, тамо где већ нису постојали, музеји  било 
народни било завичајни. Неки градови су имали своја позоришта, мада се број 
градова у којима су постојала професионална позоришта у многим реорганизацијама 
стално мењао. Што је много важније, постоје неке институције и неки појединци који 
су својим деловањем разбијали сивило многих мањих или средњих градова. Без 
имало  претензија  да  се  наведу  сви,  објективности  ради,  треба  поменути  само  неке: 
Народни музеј, с његовим дугогодишњим директором Храниславом Ракићем у 
Лесковцу;  часопис  „Развитак“,  с  његовим  у  извесном  смислу  легендарним  главним 
уредником Томиславом Мијовићем у Зајечару; издавачку кућу „Багдала“, с њеним 
дугогодишњим директором Љубишом Ђидићем у Крушевцу; часопис „Градац“, с 
његовим преданим главним уредником Бранком Кукићем у Чачку, итд. 

Остаје, међутим, питање односа већине културних установа и средина у којима су 
деловале  током  дугог  периода  под  одређеним  околностима.  Теза  једног  социолога 
културе  да  су институције  и  субјекти  само две манифестације  једне исте стварности 
више него игде се потврђује на примеру функције многих установа културе у 
градовима Србије. Институционална култура у градовима Србије, као битан елемент 
културног идентитета тих градова, с неким изузецима, од којих су наведени само 
поједини остала је на маргини друштвеног живота у многим срединама. Социо 
културолошко објашњење  за  ову  тврдњу  се  састоји  у  томе да  је основна концепција 
развоја градова у Србији почивала на развоју тзв. секундарног сектора, у ствари пре 
свега индустрије  све до краја седамдесетих година. Образац друштвеног и културног 
живота био  је редукован на неколико елемената: стварање нове радничке класе, која 
је једном ногом била на селу, стварање новог чиновничког апарата, без укорењености 
чак  и  у  ону  релативно  краткотрајну  традицију  предратног  чиновништва,  уздизање 
слоја политичких функционера који су имали пресудну улогу у одлучивању о својим 
питањима,  почев  од  урбанизма  до  културе,  уз  задржавање  релативно  танког  слоја 
стваралачке интелигенције. Градове у Србији је углавном напуштала завичајна
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интелигенција у потрази за социјалнокултурним условима који ће више, погодовати 
њеној друштвеној и професионалној промоцији. Тај процес је, истина, у извесној мери 
и природан и неизбежан, и познат је у нашој историји. Међутим, та сеоба 
интелектуалаца управо се дешавала у оквиру једног препознатљивог културног 
обрасца. Мотиви због којих је део стваралачке интелигенције напустио многе градове 
у  Србији  и  мотиви  за  недовољно уважавање и  ангажовање  те интелигенције  која  је 
остајала у градовима свога порекла или где се школовала и где има своје корене 
припадају у ствари истом културном обрасцу који су карактерисали политичка 
ароганција  владајућег  слоја  и  лаичка  недомишљеност  гарнитура  сарадника.  О  томе 
сведоче и речи једног од учесника на још једном од округлих столова у оквиру 
помињане  истраживачкомедијске  акције 6 :  „Да  српска  култура није  успела  да  окупи 
свој народ, говори подела на културу центра и на културу провинције, с тим што би се 
реч култура у овој другој синтагми најчешће могла ставити под знаке навода“ (Б. 
Кукић,  1990:  71). Многа  истраживања Завода  за  проучавање  културног развитка  од 
раних седамдесетих до средине осамдесетих година у Србији потврђују ту 
располућеност културе и рвање провинцијске културе с једним негативним културним 
обрасцем у коме је више био цењен аматеризам, ма колико он био племенит и 
подстицајан за младе људе, него професионализам у култури 7  . Уз проблем 
конституисања  уметничке публике,  нарочито музичке и позоришне,  па и  читалачке, 
увек је постојао и велики проблем стручних људи за рад у установама културе. 
Професионални глумци и редитељи су се ретко задржавали у позориштима у 
појединим градовима Србије, а хроничан недостатак стручњака осећао се и у 
библиотекама, музејима и другим установама. 

4. Један сумарни поглед на културу у градовима Србије крајем осамдесетих 

Крајем осамдесетих, готово у свим градовима који су били предмет посматрања у 
истраживачкомедијској  акцији, а нарочито у 34 града у средишњој Србији, и поред 
многих позитивних промена, биле су видљиве последице стихијне урбанизације 
током протекле три деценије и једног нецивилизованог урбанизма, који је оставио 
пустош у многим старим градским језгрима. Могло би се рећи да су много више 
сачувани  неки  мањи  и  средњи  градови  него  велики  градови.  Пожаревац,  Ваљево, 
Смедеревска Паланка и  још неки спадају у прву, Ниш, Крагујевац, Краљево, Врање, 
Лесковац и још неки у другу групу. 

Сведочење  великог броја људи  који  су се појавили на  јавној сцени у току посета 
свим овим градовима бацило је нешто више светла на актере и поступке који су 
довели до поништавања културног континуитета, али и на настојања да се сачува што 
се сачувати може и да се унесе много тога новог 8 . Мада ситуација никако није била 
идентична  у свим  срединама,  постоје  и неке  заједничке  карактеристике.  Затечена  је 
релативно развијена мрежа професионалних установа културе, с народним 

6 После првог циклуса истраживачкоразвојне акције Културни корак, почетком 1990. године у Ваљеву 
је одржано саветовање на тему Потреба за реформом у култури. Међу 15 саопштења и краћих дискусија, 
поднето је и саопштење под насловом Сачувати остатак баштине (Радомир Станић). 

7 Треба  погледати  публикацију  Завода  Пројекти  Завода  19671990.  објављену  у  специјалном  броју 
Гласника,  Београд,  1991.  У  садржају  је  дат  преглед  свих  пројеката  и  објављених  радова,  почев  од 
аматеризма, преко теме о културној политици, културној понуди, културним потребама, културном развоју, 
наградама у култури, па све до установа културе и законодавства у култури. 

8 У често и  провокативним  разговорима  у тих 47  градова,  у својеврсној масовној  анкети  која  је увек  била 
усмерена учествовали су готово сви значајни актери друштвеног живота, око 600 личности.
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библиотекама у свим градовима, са музејима у двадесетак градова и позориштима у 
14 градова, са многим домовима културе и народним универзитетима, са развијеном 
издавачком делатношћу у неколико културних центара, као што су Ниш, Крушевац, 
Чачак али и у другим градовима, са музичким школама у великом броју градова и са 
веома много  талентованих ученика  ових школа. Стручни кадар, иако у недовољном 
броју и, што је још важније неадекватног састава с обзиром на захтеве струке, показао 
је да уме да прихвати, подстакне и развије многе културне иницијативе, али је често 
остајао без довољно подршке људи из структура власти. Истовремено, људи на 
кључним  политичким  положајима,  углавном  са  високим  образовањем,  постали  су 
свесни  озбиљних  проблема  и  у  области  екологије,  и  у  области  заштите  споменика 
културе, и у организацији културних делатности, суочавајући се управо с неким 
препрекама  које  су  произашле  из  доминантног  културног  обрасца,  често  му и  сами 
свесно или несвесно робујући. Насупрот томе, акцијом је откривено релативно актив 
но и заинтересовано јавно мњење, критички настројено према постојећем стању, али 
још увек без довољно стварног утицаја на кључне одлуке које се доносе о свим 
важнијим  питањима  градске  политике.  Нажалост,  ова  акција  је  показала,  и  поред 
многих видљивих и значајних резултата који су запажени, да су укупна достигнућа у 
многим областима испод могућног и пожељног нивоа. Шта  је узрок томе? У оквиру 
тог културног обрасца који смо покушали само да назначимо, а који је дао печат и 
самом процесу урбанизације и урбанизму у многим градовима, и стварању 
урбанитета као начина живота у градовима, у појединим срединама се одржао један 
провинцијални и још више секташки дух, који је потискивао и неутралисао 
стваралачке, иноваторске и модерне концепције људи образованих и ширих 
културних погледа. Само тамо где су дошли нови људи, с новим визијама и с новим 
методама рада, постигнути су и заиста видљиви резултати. Најзначајнији су, намеће 
се као основни закључак, сами људи и њихова културна оријентација у том увек 
напетом односу између друштва, културе и личности, оријентација која може да буде 
потпуно подређена оваквом или онаквом културном обрасцу, али која може да буде и 
релативно слободна, доприносећи стварању нових културних образаца. 
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Miloš NEMANjIĆ 

URBANIZATION CULTURE MODEL IN SERBIA 
FROM SIXTIES TO EIGHTIES 

It  is  taken  as  a  starting  point  of  this  work  that  there  are  at  least  three  essential  aspects  of  urbanization: 
demographic  (increase of  city population),  sociological  (social  structure changes), and cultural  (modification of the 
man’s relationship towards the physical environment, towards the objects in it, as well as towards the institutions and 
other people). 

Urbanization, though one of the universal civilization processes, always involves a great variety of experience just 
because the concentration of population is everywhere the process of adaptation, which means that each urbanization 
develops its own unique identity. That unique identity is developed within the framework of an appropriate cultural 
pattern, which  entails  specific  interaction  between  an  individual  and  the  culture  in which a distinctive human  i.  e. 
social environment is created. 

Urbanization in Serbia between sixties and eighties, from the demographic point of view, is characterized by rapid 
enlargement of Belgrade (25 % of Central Serbia population are settled in the capital) and some twenty more cities in 
Serbia  (according  to  the  latest  census  one million  and  three  hundred  thousand  people  live  in  twentyfour  cities  in 
Central Serbia), accompanied by massive abandonment of village regions. Such a great increase of population of the 
capital  city  and  few more  regional  centres  has  been  realized  primarily  due  to  the  mechanical  increase.  From  the 
sociological point of view, such migration of a great number of people from one to the other environment took place 
within  the complex social process, and it  left impact on both the industrialization and the ideological concept of the 
socialist  society  development.  Such  a  sociodemographic  tendency  towards  urbanization  is,  from  the  cultural 
standpoint, connected with adaptation to the existing civic culture, as well as with frustrating creation of the modern 
civic culture. As a matter of fact, the natural continuity in development of the countryside and city has been neglected, 
i. e. gradual and spontaneous transformation of countryfolk and townsmen has not ben achieved. From the cultural 
point of view, due to such urbanization, which expressed itself in the civil planning, building construction style, and in 
the life style, there has not been developed a unique civic cultural identity of modern cities in Serbia.


