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НЕ МА ЊА РА ЈАК

УЛО ГА ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛА ЦА  
У НЕ ГО ВА ЊУ КУЛ ТУ РЕ ОТ ПО РА  
НА ДРУ ШТВЕ НИМ МРЕ ЖА МА

Жи ви мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пу ла ци
је и дез ин фор ма ци је. По тре ба за из ла зом, за ал тер на ти вом, ни је 
ни ка да би ла ве ћа. Про же ти осе ћа јем не мо ћи, на ро ди се тран сфор
ми шу у пу ку го ми лу не при ме ћуј ћи све сну ма ни пу ла ци ју ко ја се 
над њи ма вр ши. По ла ко гу бе сво ја основ на пра ва за гле да ни у оби ље 
дез ин фор ма ци ја ко је су си стем ски про из ве де не у ци љу одр жа ња 
ор га ни зо ва ног ха о са вла да ју ћег си сте ма. 

За пад ни свет у мо дер ну епо ху уве ла су три епо хал на от кри ћа 
– штам пар ство, ба рут и ком пас. Пре и ме но ва но у да на шњи кон текст 
– про па ган да (ма ни пу ла ци ја све шћу), „ху ма ни тар не” ин ва зи је (ко
ло ни за ци ја) и гло ба ли за ци ја – све у ци љу то та ли тар не вла да ви не 
остат ком све та. Гу тен бер го ва штам пар ска пре са је за по че ла ра цио
на ли за ци ју ме ђу људ ске ко му ни ка ци је, те же ћи ка исти ни као свом 
вр хов ном иде а лу. Гле да ју ћи из са да шње пер спек ти ве, иде ал је 
не стао, али је оста ла тех но ло ги ја пре се. Вре ме ном је сва ки аспе кат 
за пад не кул ту ре би вао об ли ко ван тех но ло ги јом штам пе, ко ја је 
одво ји ла чо ве ка од тра ди ци о нал не кул тур не ма три це, по ка зу ју ћи 
му ка ко да сла же по је дин ца пре ко по је дин ца у ма сов ном гру пи са њу 
на ци о нал не и ин ду стриј ске мо ћи.1 Про из вод то га је Гу тен бер гов 
чо век, ли шен исти не, за ро бљен у тех но ло ги ји пре се, из ко је не 
мо же по бе ћи, али се за сло бо ду мо же из бо ри ти. 

Пре са је услед на прет ка тех но ло ги је за ме ње на дру гим сред
стви ма исте свр хе. Мо дер но ме ди ја ти зо ва но дру штво не по зна је 

1 Мар шал Ме клу ан, Елек трон ски ме ди ји и крај кул ту ре пи сме но сти, прев. 
Ми лош Три фу но вић, Кар пос, Ло зни ца 2012, 31. 
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ви ше то ли ко ре чи, ко ли ко сли ку. Си стем ефек та ка ме ре,2 у ко јем 
оно што ни је сни мље но ка ме ром ни је се ни до го ди ло, об ли ку је на шу 
ре ал ност. Из та кве фор ме из би ја је ди но спек такл. Он је ви дљив јер 
на нај бо љи на чин си му ли ра ре ал ност. Ства ра сли ку ко ја об ли ку је 
ме диј ску по ру ку, а ин фор ма ци ја се при ла го ђа ва да том ви зу ел ном 
до га ђа ју. Да ти мо ме нат спек та кла по ста је је ди но би тан, без пам
ће ња, без бу дућ но сти. 

Спек такл је не пре ста ни го вор вла да ју ћег по рет ка о са мом се би, 
ње гов не пре кид ни мо но лог са мо у зди за ња, ау то по р трет тог по рет
ка у фа зи ње го ве пот пу не до ми на ци је над свим аспек ти ма жи во та. 
Фе ти ши стич ки при вид чи сте објек тив но сти у спек та ку ла р ном 
од но су при кри ва чи ње ни цу да се у ствар но сти ра ди о од но си ма 
из ме ђу љу ди и из ме ђу кла са: као да не ка дру га При ро да, са сво јим 
не у мит ним за ко ни ма до ми ни ра чи та вим на шим окру же њем... Сви 
ме ди ји пре по ру чу ју се вла да ри ма по сто је ћег по рет ка као сред ство 
за спро во ђе ње по себ них об ли ка упра вља ња. Дру штве на по де ла 
из ра же на кроз спек такл не рас ки ди во је ве за на за мо дер ну др жа ву 
– тај про из вод дру штве не по де ле ра да, ко ји је у исто вре ме глав ни 
ин стру мент кла сне вла да ви не и кон цен три са ни из раз дру штве них 
по де ла.3 

Спек такл је си му ла ци ја ко ја ви ше ни је „пред ста ва не ке те ри
то ри је, не ког ре фе рен ци јал ног би ћа, не ке суп стан це. Она је про
из вод ња, по мо ћу мо де ла, не чег ствар ног без по ре кла и ствар но сти; 
не чег над ствар ног.”4 Гу би се раз ли ка исти ни тог и ла жног, ствар ног 
и има ги нар ног, а у то ме ле жи дис курс вла сти, у ма сов ној си му ла
ци ји про па ган де но вог до ба. 

Ње на осно ва по чи ва на ин фор ма ци ји, ба зи це ло куп ног по ступ
ка пот чи ња ва ња. Зна ње и ко му ни ка ци ја ни су ви ше сми сао ин фор
ма ци ја, ко је, бла го ре че но, ви ше и не ма ју сми сао не го број. Моћ 
ле жи у нео гра ни че ном го ми ла њу ин фор ма ци ја у ме ди ји ма и си
му ла ци ји ди ја ло га као на став ку де струк ци је дру штве них од но са.5 
То је стра те ги ја ма ни пу ла ци је ко ја гу ши чо ве ко ву сло бо ду на је дан 
но в на чин и на ме ће дру штве но по жељ но и по ли тич ки ко рект но 
по на ша ње и ми шље ње.

На ста нак пој ма про па ган де као тех ни ке ма сов ног уве ра ва ња 
ве зу је се за пе ри од 17. ве ка, ка да па па Гру гур XV оку пља кон гре

2 Фран сис Бал, Моћ ме ди ја, прев. Иза бе ла Ни ко ди је вић, Clio, Бе о град 1997.
3 Ги Де бор, Дру штво спек та кла, прев. Алек са Го ли ја нин, Камграф, Бео

град 2003, 12.
4 Жан Бо дри јар,Си му ла кру ми и си му ла ци ја, прев. Фри да Фи ли по вић, Све

то ви, Но ви Сад 1991, 5. 
5 Исто. 
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га ци ју за „про па ги ра ње ве ре” (de pro pa gan da fi de)6 и ства ра име 
за де ло ва ње свим сред стви ма са свр хом уве ра ва ња, укљу чу ју ћи 
и цен зу ру као об лик гу ше ња сло бод не ре чи. По грд но зна че ње по
при ма тек ка сни је, док се у том пе ри о ду ве зу је за по јам ор га ни зо
ва ног ши ре ња не ког ми шље ња или уче ња, иа ко су ре чи од у век ко
ри шће не као ору ђе за ма ни пу ла ци ју, још од вре ме на ан тич ке Грч ке 
и со фи ста са њи хо вом ве шти ном убе ђи ва ња, по зна том као ре то
ри ка. Со фи зам је у том пе ри о ду био си но ним за пре ва ру или ла жну 
ар гу мен та ци ју. Ан тич ки фи ло зо фи су та ко ђе схва та ли моћ про па
ган де. Пла тон се за ла гао за јед ну вр сту то тал не про па ган де, за го ва
ра ју ћи све при сут ност др жа ве, кри ти ку ју ћи де мо кра ти ју и од би ја ју
ћи да при хва ти ле ги тим ност по ли тич ке ар ти ку ла ци је и сло бод не 
про мо ци је плу ра ли зма по ли тич ких ин те ре са. Ари сто тел је из у ча
вао кон цеп те стра те шке др жав не про па ган де, ме ха ни зме вла да ња 
и тех ни ке др жав ног над зо ра.7 

ЖанМа ри До ме нак де фи ни ше про па ган ду као тех ни ку ко ја 
при ме њу је пет пра ви ла об ли ко ва ња: сим пли фи ка ци ју, на ро чи то 
пер со ни фи ко ва њем је дин стве ног не при ја те ља, хи пер бо ли за ци ју, 
ко јом се из об ли ча ва ју чи ње ни це, ор ке стра ци ју, по на вља ње та ко 
по јед но ста вље них и из об ли че них чи ње ни ца, тран сфу зи ју, ко ја омо
гу ћу је при ла го ђа ва ње раз ли чи тој пу бли ци, и нај зад, за ра зу, ко јом 
се по сти же јед но гла сје.8

Мо дер на про па ган да свој раз вој бе ле жи осва ја њем сред ста ва 
за ма сов но ин фор ми са ње, ус по ста вља њем мо но по ла и кон тро ле 
над ин фор ма ци ја ма. „У дру штву у ко ме по сто ји мо но пол на ва жне 
ин фор ма ци је (иде је), не по сто је мо гућ но сти да се ми сли у ал тер
на ти ва ма.”9 Мо но пол на ин фор ма ци је омо гу ћа ва ма ни пу ла ци ју 
њи ма, по ка зу ју ћи да онај ко по се ду је пра во на ин фор ма ци ју и на 
ње но ко ри шће ње у ства ри у ру ка ма има сна жан из вор дру штве не 
мо ћи. Циљ ма ни пу ла ци је по ста је кон тро ла над све шћу од ре ђе них 
дру штве них гру па, од вла че ње па жње са ствар них на спо ред не или 
ла жне дру штве не про бле ме и из јед на ча ва ње исти ни тих ин фор
ма ци ја са ла жним ка ко би се по сти гао нај ве ћи мо гу ћи сте пен дру
штве не ста бил но сти за сно ван на исти на ма вла да ју ћих гру па.10 

6 Фи лип Бре тон, Из ма ни пу ли са на реч, прев. Ма ри ја на Ива но вић, Clio, 
Бе о град 2000, 39.

7 Phi lip M. Taylor, Mu ni ti ons of the Mind: a hi story of pro pa gan da from the 
an ci ent world to the pre sent era, Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster 2003. 

8 Ф. Бре тон, нав. де ло, 66. 
9 Ђу ро Шу шњић, Ри ба ри људ ских ду ша, Чи го ја, Бе о град 1995, 50.
10 Исто. 
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То по ста је је ди на при хва тљи ва исти на, уо кви ре на у про па ган ду 
ко ја ти ме по ка зу је сво ју то та ли тар ну бит. 

Ва жан део сва ког про па ганд ног де ло ва ња је ин фор ма тив ни 
рат ко ји се од ви ја у бор би за ми шље ња љу ди. Са др жи три аспек та 
– са зна ва ње, спре ча ва ње дру гог да до ђе до са зна ња и усме ра ва ња 
дру гих ка сти ца њу „ла жних” са зна ња – и шест на чи на – оп ту жи ва
ње про тив нич ке стра не за зло чи не и не де ла, при да ва ње пре ве ли ког 
зна ча ја по је ди ним до га ђа ји ма, са та ни за ци ју и де ху ма ни за ци ју 
не при ја те ља, по ла ри за ци ју ти па „ко ни је са на ма он је про тив нас”, 
при зна ва ње „не бе ске ка зне”, као и во ђе ње про па ган де ко ја дис
кре ди ту је про тив нич ку про па ган ду и све што до ла зи са су прот не 
стра не.11

Ма сов ни ме ди ји у фор ми спек та кла ума њи ли су зна чај раз
ли ко ва ња из ме ђу исти ни тог и ла жног, што омо гу ћа ва да иза оног 
ла жног по сто ји чи та ва про па ганд на ор га ни за ци ја ко ја на сто ји да 
по ти сне оно исти ни то у ци љу ши ре ња свог по гле да на свет. 

Тех ни ке про па ган де за сни ва ју се на уз бур ка ва њу осе ћа ња, 
ства ра њу пред ра су да, об ли ко ва њу сте ре о ти па и уз не ми ра ва њу 
груп не све сти. Ко ри шће ње де ма го шких фра за је сте на чин на ко ји 
се пре о бли ку ју си сте ми вред но сти дру шта ва ко ји ма је та по ру ка 
на ме ње на. По ли тич ка ко рект ност је од ли чан при мер ова кве про
па ганд не фра зе о ло ги је ко ја је пра ће на још јед ном тех ни ком – стиг
ма ти за ци јом. Сва ко ко се не сла же са про па ганд ном по ру ком до
би ја ети ке ту не при ја те ља уз по моћ ко је се де ху ма ни зу је и лак ше 
од стра њу је. Су прот ност ми шље ња је од ли чан ло ка тор основ ног 
објек та про па ган де – то тал ног не при ја те ља. 

Карл Шмит уво ди по јам то тал ног не при ја те ља у по ли тич ку 
на у ку ба ве ћи се про бле мом то та ли за ци је др жа ве и опа сно сти ма 
то тал ног ра та.12 Он уво ди па ра диг му при ја тељ –не при ја тељ ко ја 
са др жи у се би и опо зи ци је у до ме ну мо ра ла, есте ти ке и еко но ми је, 
одва ја ју ћи до бро и зло, ле по и ру жно, ко ри сно и штет но.13 Глав на 
про па ганд на ак тив ност је про на ла же ње то тал ног не при ја те ља пре
ма ко јем ће се иза зва ти нај ве ћи пре зир. Ма сов ни ме ди ји се од лич
но ко ри сте Шми то вом па ра диг мом при ја тељ –не при ја тељ ка ко би 
ство ри ли ла ко пре по зна тљи ва зна че ња ко ја под сти чу на кло ност 
или пре зир код пу бли ке. 

11 Алек сан дар Ја зић, Спољ но по ли тич ка про па ган да: ак те ри и сред ства, 
Ма ла књи га, Но ви Сад 2013, 32.

12 Алек сан дар Мол нар, „Став Кар ла Шми та о то тал ном ра ту и то тал ном 
не при ја те љу уо чи из би ја ња Дру гог свет ског ра та”, Фи ло зо фи ја и дру штво, 1/2010.

13 Сло бо дан Ву ко вић, Ети ка за пад них ме ди ја: ан ти срп ска про па ган да 
де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа – Ин
сти тут дру штве них на у ка, Но ви Сад – Срем ски Кар лов ци – Бе о град 2009. 
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Са вре ме ни ма сов ни ме ди ји има ју кључ ну уло гу у од ре ђи ва њу 
по доб них и не по доб них. Но ви не, ра дио, те ле ви зи ја и ин тер нет су 
фор ме ма сов них ме ди ја чи јим ка на ли ма се пре но се про па ганд не 
по ру ке. Они има ју ди рек тан кон такт са по је дин ци ма на ко је ди рект
но ути чу. За то мо же мо ре ћи да основ ни окви ри у ко ји ма се кре ћу 
про па ган ди сти је су ме диј ски. 

Кри за де мо кра ти је и пост де мо крат ска епо ха

Ро ман тич на уто пи ја де мо кра ти је ни је се до го ди ла. На род је 
на јав ну сце ну сти гао као го ми ла – по ре чи ма Гу ста ва ле Бо на. Ње
го ва књи га Пси хо ло ги ја го ми ле по ја сни ла је да по је ди нац не са мо 
да не ће до би ти оно че му се на дао – сло бо ду – не го ће би ти по ро бљен 
но вим ни ти ма „ме ког на си ља”.14 На род је же лео да бу де сло бо дан, 
а уме сто то га до де ље на му је уло га гра ђа ни на у кон тро ли са ном 
дру штву. Иде ал де мо кра ти је гу би сво ју ду шу, а са тим и на род 
гу би ду шу сво ју. „Оно ви ше ни је ни шта до ја то изо ло ва них по је ди
на ца и по ста је оно што бе ше у свом за чет ку: јед на го ми ла... Ис ко
ра чи ти из вар вар ства у ци ви ли за ци ју иду ћи за јед ним сном, а по том, 
чим је тај сан из гу био сво ју моћ, кло ну ти и из у мре ти – то је круг 
жи во та јед ног на ро да”15 – овим ре чи ма Ле Бон за вр ша ва сво ју књи
гу, об ја шња ва ју ћи про ла зност и илу зи ју де мо кра ти је ка ква је би ла 
по ну ђе на.

Чо век ко ји је раз у мео де мо кра ти ју као пу ку над град њу ма
ни пу ла тив ном си сте му иза ко јег тре ба да вла да оли гар хи ја био је 
Едвард Бер најс, отац ПРа, по знат и по то ме што је био Фрој дов 
се стрић. Он је у на ро ду ви део го ми лу, и са тим на уму је и ту ма чио 
де мо крат ске про це се. Сма трао је да го ми лом тре ба да вла да про
све ће ни ко ми тет ко ји се слу жи про па ган дом ка ко би усме ра вао 
ма се у по жље ном сме ру. То је је ди ни из бор ако дру штво же ли би ти 
„де мо крат ско”. Упо тре био је ма ни пу ла ци ју и про па ган ду као ле
ги тим на сред ства вла сти. Ту ма чио је си стем као ор га ни зо ва ни ха ос 
ко јим при род но тре ба да упра вља не ви дљи ва вла да, ко ри сте ћи се 
ме ким по лу га ма вла сти.16 

До ба мо дер не де мо кра ти је и фе ти ши за ци ја пој ма сло бо де ни су 
до не ли крај про па ган де и истин ску сло бо ду ми шље ња већ су је 
истин ски уса вр ши ли и пре тво ри ли у огром ну ма ши не ри ју за ма
ни пу ла ци ју, ко ја ви ше ни је пу ко по ли тич ка не го све о бу хват на – 

14 Сло бо дан Ре љић, Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат – сма трај те се мо би
ли са ним, Ca te na mun di, Бе о град 2016, 14.

15 Гу став ле Бон, Пси хо ло ги ја го ми ле, прев. Жи ван Жи ва но вић, Ал го ри там, 
Бе о град 2005, 200.

16 С. Ре љић, Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат, 15.
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на се ља ва сва ку по ру дру штва. У ра ту ин фор ма ци ја ма до шло је до 
мар ги на ли за ци је сло бо де ми шље ња, ди ја ло га, би ло ка кве раз ме не 
иде ја ко је не спа да ју у вред но сни мејнстрим. Обез бе ђе на је то тал на 
кон тро ла то ко ва ин фор ма ци ја, јер ви ше се не ра ди о спо ља на ме
та ној ма ни пу ла ци ји – ово је већ ве о ма до бро во ђе на то та ли тар на 
кул ту ра ко ја има за циљ да про из во ди по кор ност.17 

У та квој де мо кра ти ји сло бо да ме ди ја је пу ки мит. Ин фор ми
са ње гра ђа на ка ко би они до не ли сво ју ми сле ћу од лу ку не по сто ји, 
њи хо ва уло га је дез ин фор ма ци ја, збу њи ва ње, раз вла че ње па жње 
и усме ра ва ње ка си стем ски по жељ ном ми шље њу.18 Че твр ти стуб 
де мо кра ти је ли чи на оне дав но за бо ра вље не и рас пад ну те ан тич ке 
гра ђе ви не чи је се свр хе ни ко ви ше не мо же се ти ти. 

Сло бо да ин фор ми са ња је кор пус гра ђан ских пра ва: на сло бо
ду ми сли, сло бо ду из ра жа ва ња ми сли, сло бо ду штам пе и дру гих 
об ли ка јав ног оба ве шта ва ња, пра во на (исти ни ту, пот пу ну и бла го
вре ме ну) ин фор ма ци ју без об зи ра на гра ни це и сред ства ин фор ми
са ња, као пра во да се бу де оба ве штен и пра во да се зах те ва ин фор
ма ци ја, пра во да се упу ти кри ти ка и тра жи об ја шње ње по сту па ка 
др жав них ор га на, пра во на од го вор и на ис прав ку, те пра во да се не 
бу де уз не ми ра ван због свог ми шље ња. Ове сло бо де су фор му ли са не 
и га ран то ва не у ме ђу на род ним до ку мен ти ма, по пут Уни вер зал не 
де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, Европ ске кон вен ци је о људ ским 
пра ви ма, Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви
ма. Али сва та сјај на кон струк ци ја пре тво ре на је у го ми лу фра за и 
спи сак ле пих же ља.19 

Но ам Чом ски је у свом ин те лек ту ал ном ра ду об ја снио пре
ла зак де мо кра ти је – с вла да ња на ма ни пу ли са ње.20 Обич на де фи
ни ци ја де мо кра ти је за сни ва се на кон цеп ту по ко јем де мо крат ско 
дру штво на сми слен на чин уче ству је у ре ша ва њу вла сти тих по сло
ва, а сред ства ин фор ми са ња су отво ре на и сло бод на.21 Раз ви ја се 
иде ал од лу чи ва ња це ло куп не за јед ни це, као и јед на ко сти пра ва у 
уче ство ва њу. Та ква ор то док си ја оста ла је на ни воу уџ бе ни ка, а 
ре ал на ал тер на ти ва је сте то тал на кон тро ла ма са под ве лом де мо
кра ти је, ко ју би смо за и ста мо гли де фи ни са ти као по ли тич ки об лик 

17 Но ам Чом ски, Кон тро ла ме ди ја: спек та ку лар на до стиг ну ћа про па ган де, 
прев. Мир ко Би жић, Ру би кон, Но ви Сад 2009.

18 Сло бо дан Ре љић, Кри за ме ди ја и ме ди ји кри зе, Слу жбе ни гла сник, Бео
град 2014. 

19 С. Ре љић, Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат, 69.
20 С. Ре љић, Кри за ме ди ја и ме ди ји кри зе.
21 Н. Чом ски, Кон тро ла ме ди ја.
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дик та ту ре нов ца.22 Ти ме уо ча ва мо Ман хај мо ву де мо крат ску ре
ал ност у ко јој је бо гат ство кључ но ме ри ло, а по ли тич ком де мо
кра ти јом упра вља оли гар хи ја ко ја има за да так да усме ра ва ма се 
у по жељ ном сме ру.23 

От кри ва њем ме диј ских сред ста ва ко ји ма се мо же кро ти ти и 
усме ра ва ти енер ги ја ма са ели те ни ка да не ће оста ви ти то оруж је, 
а де мо кра ти ја се стал но ис пра жња ва од основ ног сми сла. Ње ни 
прин ци пи, сло бо де, ње не при влач но сти по ста ће – сред ства ма ни
пу ла ци је.24 

Тех но ло ги ја вла да ња за др жа ва де мо крат ску ме то ду, спре гом 
вла сти и гла са ча. По ли ти ча ри су ту да сти чу гла со ве и си му ли ра
ју из бор. Пред ста ва без њих не би мо гла да се одр жи, на рав но уз 
оба ве зан на род, са ја сно од ре ђе ном уло гом по сма тра ча. У та квом 
вре ме ну ко ва ни ца вла да ви на на ро да под ле же тех ни ка ма ко је вео ма 
бр зо де лу ју на др жав не струк ту ре и сло бо ду из бо ра на ро да сво де 
на ода бир ли ца са по сте ра ко ја ће њи ма вла да ти. По кор ност се 
ја вља у из бо ру, и ту оче ки ва ња про ме не пре ста ју. 

Под ри ва се де мо кра ти ја и те жи ства ра њу но ве оли гар хи је. „У 
та квом дру штву, де мо кра ти ја мо же би ти са мо при вид. Чак и у овом 
тре нут ку, прет по став ке та квог ста ња ства ри мо же мо ви де ти у 
про па ган ди. Ка да је реч о др жав ној про па ган ди, ту ви ше не ма ни 
го во ра о де мо кра ти ји.”25 По бе ђу је она стра на чи ја је про па ган да 
нај ви ше тех нич ка, нај ве шти ја и нај ин тен зив ни ја, и ко ја на осно ву 
то га до би ја нај ви ше гла со ва. Тех ни ке про па ган де ри ба ре људ ским 
ду ша ма и омо гу ћа ва ју функ ци о ни са ње по рет ка пре ру ше них дик
та ту ра ко ји се и да ље зо ве де мо крат ски. Илу зи ја се одр жа ва ин тен
зив ни јим убе ђи ва њем.26 „У та ко зва ним де мо кра ти ја ма, про па ган
да мо ра би ти све ин тен зив ни ја да би до ми ни ра ла над ри ва ли ма. 
Та ко по ста је све под му кли ја.”27 

Ри ту а ли за ци ја де мо кра ти је ову по ла ко раз ма ђи ја ва и уво ди 
нас у епо ху пост де мо кра ти је, у ко јој ау то ри тар ни ре жи ми вла сти 
по ста ју све по пу лар ни ји и по жељ ни ји. По тре бу за сло бо дом си му
ла крум де мо кра ти је не мо же да за до во љи. По ве ћа на не си гур ност 
по је дин ца, си стем ска кри за, ра за ра ње ин сти ту ци ја и ме диј ско 
гу ше ње сло бо де, до во де до пер ма нент не не ста бил но сти. Уну тар 

22 Ми лан Ми лен ко вић, „На ци ја и де мо кра ти ја”, http://mi lan mi len ko vic.
co m/2016/01/24/na ci jaide mo kra ti ja/.

23 С. Ре љић, Кри за ме ди ја и ме ди ји кри зе.
24 С. Ре љић, Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат, 100.
25 Жак Елил, Тех ни ка или Улог ве ка, Анар хи ја / Блок 45 и Брат ство из Ер

во на, Бе о град 2010, 291.
26 С. Ре љић, Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат.
27 Ж. Елил, нав. де ло, 292. 
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та квог си сте ма по ла ри за ци ја дру штва и за о штра ва ње од но са из ме ђу 
раз ли чи тих дру штве них гру па све су ви дљи ви ји. 

Де мо кра ти ја, исто риј ски усло вље на та ко да се де фи ни ше као 
ли бе рал на де мо кра ти ја, ис ти че ма сов но уче шће на из бо ри ма као 
глав ни вид по ли тич ке ак тив но сти, огром ну сло бо ду за ло би ра ње 
и фор му по ли ти ке ко ја из бе га ва да се ме ша у ка пи та ли стич ке еко
но ми је. Вре ме ном, ни зак праг оче ки ва ња од ова кве фор ме де мо
кра ти је до во ди до кре и ра ња ат мос фе ре за до вољ ства успо ном пост
де мо кра ти је.28 

Иде ја вла да ви не на ро да по ла ко би ва пре ва зи ђе на. По ли тич ки 
свет, не спо со бан да се вра ти на ра ни је по зи ци је вла сти и по што ва ња, 
не спо со бан да ра за зна шта за пра во ста нов ни штво тра жи, на ла зи 
уто чи ште у оп ште по зна тим тех ни ка ма са вре ме не по ли тич ке ма ни
пу ла ци је, ко је пру жа ју све пред но сти ко је от кри ва ње рас по ло же ња 
јав ног мње ња но си са со бом, без мо гућ но сти да бу де у при ли ци да 
сам кон тро ли ше про цес. Тај по ли тич ки свет та ко ђе опо на ша ме
то де дру гих све то ва ко ји су по у зда ни ји и са мо у ве ре ни ји у по гле ду 
вла сти тог иден ти те та: свет шоуби зни са и свет мар ке тин га.29

По ли тич ка пред ност је да та они ма ко ји же ле да се вра те на 
ни во из пре де мо крат ске про шло сти, ни ка ко не они ма ко ји се бо ре 
да сма ње не јед на ко сти у дру штву. Су штин ске по сле ди це ова квог 
ста ња по ста ју ви ше не го очи глед не. 

Со ци јал на др жа ва се по сте пе но сво ди на огра нак ко ји се за ла
же за оства ре ње са мо ма лог де ла, а не чи та вог спек тра уни вер зал
них гра ђан ских пра ва; син ди ка ти по сто је на мар ги на ма дру штва; 
уло га др жа ве као по ли цај ца и су ди је до би ја по но во ис так ну то ме
сто; јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних ра сте; опо ре зи ва ње се ма ње 
ре ди стри бу и ра; по ли ти ча ри ре а гу ју пр вен стве но на бри ге ша чи це 
во де ћих пред у зет ни ка чи ји се па ри ку лар ни ин те ре си пре тва ра ју у 
јав ну по ли ти ку; си ро ма шни по сте пе но узи ма ју све ма ње и ма ње 
уче шћа, па чак и не гла са ју, вра ћа ју ћи се сво је вољ но на по зи ци ју 
на ко јој су би ли у пре де мо кра ти ји.30 

По ста је мо све до ци од у ми ра ња де мо кра ти је. Ау то ри та ри зам 
до би ја но ву ва ло ри за ци ју у вре ме ни ма де мо крат ског ра су ла. Услед 
убр за не мо дер ни за ци је, за рад бр зих ра ди кал них и нео п ход них ре
фор ми ко је ни су по пу лар не, за рад хо мо ге ни за ци је и од бра не зе мље, 
др жа ве, на ро да, за рад ре ша ва ња кри зе ле ги ти ми те та или кри зе 

28 Ко лин Кра уч, Пост де мо кра ти ја, прев. Ми ла на Ђу ра ши нов, Кар пос, 
Ло зни ца 2014. 

29 Исто, 35. 
30 Исто, 38. 



151

ин сти ту ци ја, за рад об ра чу на са не тран спа рент ним об ли ци ма мо ћи 
ко ји зло у по тре бља ва ју де мо крат ске и тр жи шне сло бо де за ус по ста
вља ње соп стве них мо но по ла, за рад су о ча ва ња са ра зним об ли ци ма 
еко ном ске кри зе, као што је, ре ци мо, кри за за ду же но сти зе мље,31 
ау то ри тар не ме ре де лу ју све при влач ни је пу ку из ба че ном из де мо
крат ског стро ја. 

У ова квом схва та њу ре жи ма вла да ња на род уви ђа да кла сич ни 
по ли тич ки об ли ци, пре ко ко јих су они мо гли да ис ка жу свој по глед 
на дру штво и да ути чу на про ме не, ви ше не по сто је. По ли тич ке 
пар ти је ста вља ју се у слу жбу ка пи та ла, тач ни је ре че но кор по ра ци
ја, чи је ин те ре се спро во де без из у зе та ка, а обе ћа ња да та би ра чи ма 
пре ви ше бр зо за бо ра вља ју по сле из бо ра. Свој основ ни циљ – по
бољ ша ње усло ва жи во та гра ђа на уну тар сво је др жа ве – они су 
из гу би ли, под ре ђу ју ћи се кор по ра тив ним же ља ма. Ка ко све то не 
би би ло очи глед но, би ла им је по треб на иде о ло ги ја ко ја ће сво јом 
пре на гла ше ном ху ма но шћу од лич но за ма ски ра ти њи хо во де ло ва ње. 
Ле ви ли бе ра ли зам се укло пио у њи хо ву по тре бу, пре ва зи ла зе ћи 
до мен по ли ти ке, де лу ју ћи на сва ком ко ра ку, по себ но у кул ту ри, 
пре ко са вре ме них ма сов них ме ди ја. 

Ин тер нет и моћ ко му ни ка ци је

По ја ва ин тер не та усло ви ла је, че сто не кри тич ки, раз не по ма ло 
уто пиј ске по гле де о мо гућ но сти ма ре ша ва ња на го ми ла них дру штве
них про бле ма с кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка. Та ко је овај но ви, умре
же ни свет ком пју те ра био ви ђен као по след њи спа си лац по су ста ле 
гра ђан ске пар ти ци па ци је и дру штве ног ан га жма на.32 Сма тран је 
но вим ко му ни ка ци о ним про сто ром за ши ре ње плу ра ли зма ми шље
ња. Оп ти ми зам је ла га но спла шња вао, ка ко до круп них дру штве них 
про ме на ни је до ла зи ло. Оно за шта се про стор ин тер не та по ка зао 
спо соб ним је сте по тен ци јал да мул ти пли ци ра по ли тич ке ре сур се 
(кроз њи хо во ефи ка сни је ши ре ње, ве ћом бр зи ном, ка ши рој пу бли
ци и по ма њој це ни), као и да пер ма нент но раз ви ја но ве апли ка ци је 
за по ли тич ко де ло ва ње.33

Ин тер нет функ ци о ни ше као сред ство ин фор ми са ња, као ко му
ни ка ци о ни ка нал и као јав на сфе ра од но сно ко му ни ка тив ни про стор 
у дру штву кроз ко ји цир ку ли шу ин фор ма ци је, иде је, де ба те и фор

31 Ми ша Ђур ко вић, Там ни ко ри до ри мо ћи: пу те ви са вре ме не по ли тич ке 
те о ри је, Цен тар за из у ча ва ње тра ди ци је Укро ни ја, Бе о град 2013, 223. 

32 Да ли бор Пе тро вић, „Спе ци фич но сти по ли тич ког де ло ва ња у сај берпро
сто ру”, По ли тич ки екс тре ми зам у сај берпро сто ру Ср би је, збор ник, ур. Ја дран
ка Је лин чић и Сне жа на Илић, Цен тар за раз вој ци вил ног дру штва, Зре ња нин 
2013, 12. 

33 Исто, 13. 
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ми ра се по ли тич ка во ља. Он се раз у ме и као тех но ло ги ја за по
сре до ва ње у ин тер пер со нал ној ко му ни ка ци ји ко ја на ста је у кри лу 
дру шта ва у спе ци фич ном исто риј ском тре нут ку као про из вод 
ра ди кал не фа зе мо дер ни за ци је, од но сно гло бал не дру штве не транс
фор ма ци је ко ја се убр за ва у по след њој че твр ти ни 20. ве ка.34 Прет
ход не три де це ни је по ка за ле су да ин тер нет пред ста вља но ву и 
моћ ну ал тер на тив ну по ли тич ку аре ну за ор га ни зо ва ње мар ги на
ли зо ва них по ли тич ких ор га ни за ци ја.35 

Ин тер нет је ус пео да ома со ви дру штве ну ин тер ак ци ју и ко му
ни ка ци ју. Ње го ва исто ри ја озна че на је бор бом за ма сов ност и ве ћу 
пар ти ци па ци ју љу ди. У са мим ко ре ни ма са да већ на и ла зи мо на 
ре ал ну, не вир ту ел ну бор бу на жи вот и смрт (при мер за то је аме рич
ки ма ри нац Бре дли Ме нинг, ко ји се су о ча ва са ви ше де це ниј ском 
за твор ском ка зном због ода ва ња ин фор ма ци ја Wi ki le aksу, али ни је 
је ди ни – ту су и до бро по зна ти Џу ли јан Асанж и Едвард Сно у ден, 
ко ји се кри ју по ку ша ва ју ћи да из бег ну из ру че ње вла сти ма САД), 
из ме ђу оних ко ји на сто је да са чу ва ју сло бо дан дух сај берпро сто ра 
и оних ко ји на ње му же ле да ус по ста ве апа ра те кон тро ле и ма ни
пу ла ци је.36 На тај на чин се ин тер нет ви ди као моћ на ин фор ма цио
ноко му ни ка ци о на тех но ло ги ја ко ја омо гу ћа ва да од ре ђе ни про це си 
бу ду ви дљи ви ји, по не кад мо жда и под стак ну ти, а че сто ефи ка сни је 
ор га ни зо ва ни и спро ве де ни. Ме ђу тим, са ми ис хо ди не ће за ви си ти 
од тех но ло ги је, већ нај пре од њи хо вих но си ла ца и мре жа ко је гра де.37

Мре же38 су ком плек сне струк ту ре ко му ни ка ци је ко је су са гра
ђе не око ни за ци ље ва ко ји одр жа ва ју је дин ство свр хе и флек си бил
ност из вр ше ња, при ла го ђа ва ју ћи се окру же њу у ко јем опе ри шу.39 
Пред ност ових струк ту ра је сте у флек си бил но сти, при ла го дљи во
сти и спо соб но сти мре жа да се пре фи гу ри шу – ту се кри је њи хо ва 
сна га. Уво де но ве ак те ре и но ве са др жа је у про цес дру штве не 
ор га ни за ци је, уз ре ла тив ну ау то но ми ју ко ја по сто ји ка да је реч о 
цен три ма мо ћи.40

34 Да ли бор Пе тро вић, Дру штве ност у до ба ин тер не та: сту ди ја ко му ни
ка ци о не упо тре бе ин тер не та у Ср би ји, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2013, 13. 

35 Д. Пе тро вић, „Спе ци фич но сти по ли тич ког де ло ва ња у сај берпро сто ру”, 
14.

36 Исто, 19. 
37 Исто, 20. 
38 „Ин тер нет ути че и на тран сфор ма ци ју ин тер пер со нал них ве за гра де ћи 

мре жу ко ја обез бе ђу је дру штве ност, по др шку, ин фор ма ци је, осе ћај при пад но
сти и дру штве ни иден ти тет. Ства ра се но ви обра зац мре жне дру штве но сти – 
јед на вр ста умре же ног ин ди ви ду а ли зма.” Д. Пе тро вић, Дру штве ност у до ба 
ин тер не та, 13.

39 Ма ну ел Ка стелс, Моћ ко му ни ка ци ја, прев. Ти ја на Спа сић и Ђор ђе Трај
ко вић, Clio, Бе о град 2014, 43. 

40 Исто. 
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Дру штве ни ка пи тал је не рас ки до во по ве зан са дру штве ним 
мре жа ма јер по ве зи ва ње љу ди пре ко мре жа је сте јед на вр ста дру
штве ног ка пи та ла. Он се не на ла зи у не по сред ном вла сни штву 
по је дин ца већ ле жи у од но си ма ко је по је ди нац гра ди са дру гим 
по је дин ци ма, да кле уко ре њен је у дру штве ној мре жи41 ко ја је об ли
ко ва на и кул ту ром, с об зи ром на то да она ути че на сва ку дру штве
ну тво ре ви ну, па ти ме и на ин тер нет. По јам кул ту ре у овом слу ча
ју се ви ди као скуп вред но сти и ве ро ва ња ко ји об ли ку ју по на ша ње. 
Ин тер нет је об ли ко ван мејнстрим кул ту ром, али и кон тра кул ту
ром, за ко ју се сма тра да је осно ва сај берпро сто ра,42 бу ду ћи да ин
тер нет већ де це ни ја ма пред ста вља уто чи ште иде ја ма ко је ни су 
део вла да ју ћег мејнстри ма. 

Кул тур ни рат и ал тер на тив ни ме ди ји

Јед но од глав них под руч ја у ко ји ма мо же мо ви де ти ау то ри тар
ност да на шњих вла да ју ћих ре жи ма су са вре ме ни ма сов ни ме ди ји, 
ко ји услед по тро ше но сти сво јих про па ганд них са др жа ја де лу ју 
све то та ли тар ни је, од стра њу ју ћи не ис то ми шље ни ке из ме диј ског 
про сто ра. Си стем ви ше не мо же под не ти кри ти ку, ко ја је у овом 
тре нут ку истин ски не по жељ на и сва ка по бу на про тив ова квог 
си сте ма во ди ка мар ги на ли за ци ји по бу ње ни ка. 

Цен тар су ко ба је си стем вред но сти, што нас во ди до фе но ме на 
ко ји се зо ве кул тур ни рат. По ли тич ка ели та, услед не мо гућ но сти да 
по др жи иде је ко је не од го ва ра ју на ло зи ма вред но сног мејнстри ма и 
све про жи ма ју ће по ли тич ке ко рект но сти, по вла чи се у вред но сним 
пи та њи ма, док дру га чи је ор га ни зо ва не сна ге пре у зи ма ју то по ље 
бор бе. Цен трал ни та лас су ко ба по чи ње ше зде се тих го ди на ве ли ким 
гло бал ним успо ном ле ви чар ских пот кул ту ра, по кре та и иде о ло ги ја, 
за тим хе до ни зма, про ми ску и те та, кул ту ре дро га и сва ко вр сног пер
ми си ви зма се дам де се тих, што иза зи ва сна жну кон зер ва тив ну ре ак
ци ју осам де се тих. У по след ње две де це ни је, по себ но у САД, ја сно 
се по ни зу дру штве них пи та ња уо ча ва ју два твр до ушан че на фрон та 
ко ји се спо ре око вред но сти, по ли ти ка, жи вот них ци ље ва и на чи на 
пре зен та ци је сво јих иде ја и по тре ба у јав ном про сто ру.43

Тер мин „кул тур ни рат” по ти че из не мач ке исто ри је, из пе
рио да 1871–1878, ка да се под име ном Kul tur kampf од ви ја ла оштра 

41 Д. Пе тро вић, Дру штве ност у до ба ин тер не та, 208.
42 Ми ро слав Ке ве жди, „Спе ци фич но сти сај берпро сто ра с об зи ром на 

иде о ло шкопо ли тич ки екс тре ми зам”, По ли тич ки екс тре ми зам у сај берпро
сто ру Ср би је, 39. 

43 Ми ша Ђур ко вић, Сли ка, звук и моћ: огле ди из поппо ли ти ке, МСТ Га јић, 
Бе о град 2009, 14. 
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бор ба из ме ђу кан це ла ра Би змар ка, ко га су по др жа ва ли ли бе ра ли, 
и ка то лич ке цр кве у Не мач кој и њој бли ске пар ти је Цен тра. Су коб 
се од ви јао из ме ђу вер ни ка тра ди ци о на ли ста и се ку лар них ре фор
ма то ра око ни за дру штве них пи та ња.44 По јам се по но во по пу ла ри
зу је де ве де се тих го ди на ХХ ве ка у САД, пре ко ре пу бли кан ца Пе та 
Бју ке не на, ко ји је ти ме же лео да упо зо ри аме рич ку јав ност на аген ду 
Клин то но ве ад ми ни стра ци је, сма тра ју ћи је из у зет но опа сном и 
ду го роч но ра зор ном по аме рич ко дру штво. Основ на пи та ња око ко
јих тра ју рас пра ве и су ко би је су „абор тус и ре про дук тив на пра ва, 
су коб око пре да ва ња кре а ци о ни зма и ево лу ци је у шко ла ма, фе ми
ни зам, те ле сно ка жња ва ње де це, пра во на по се до ва ње и упо тре бу 
оруж ја, хо мо сек су а ли зам и исто пол ни бра ко ви, ими гра ци ја и мул
ти кул ту ра ли зам, пер ми сив ност у дру штву, по ли тич ка ко рект ност, 
еу та на зи ја, одво је ност цр кве и др жа ве, ис тра жи ва ње ма тич них 
ће ли ја и смрт на ка зна”.45 

Сло бо дан Ан то нић на во ди три раз ло га због че га се реч рат у 
овом кон тек сту упо тре бља ва:

1. За ра ди кал ну кул тур ну ели ту по сто ји ја сна по де ла по на че лу 
„при ја тељ –не при ја тељ”. На рав но, то не зна чи да не по сто је и дру ги 
уче сни ци кул тур ног жи во та као што су „нео пре де ље ни”, „не све сни 
оно га што се зби ва”, „так тич ки са ве зни ци”, „не при ја те љи по дру гој 
ли ни ји”, итд. Ипак ли ни ја фрон та по сто ји, а ка да год до ђе до су
ко ба до ста по у зда но се мо же ре ћи ко ће се по ја ви ти на јед ној, а ко 
на дру гој стра ни. 

2. Не при ја тељ се стра сно, го то во свим би ћем мр зи. Мр зе се 
за пра во вред но сти (вр ли не) до ко јих је ње му ста ло. Мр жња је че сто 
оп се сив на, а глав ни не при ја те љи по ста ју за мр зи те ље из во ри ште 
нај чу до ви шни јих фиксиде ја. 

3. Из те стра сне мр жње про из и ла зи же ља да не при ја тељ бу де 
уни штен, да га јед но став но не бу де. У не мо гућ но сти да се спро ве де 
ис тре бље ње ње го вих иде ја, вред но сти, па и љу ди, же ли се њи хо во 
по ни же ње. Иде је и љу ди се из вр га ва ју сим бо лич ким и ства р ним 
из ру ги ва њи ма, по ни жа ва њи ма...46

(...)
Са др жај кул тур ног ра та, да кле, је сте по ри ца ње или ни по да шта

ва ње од ре ђе них кул тур них вред но сти, а ње гов глав ни об лик је по ни
жа ва ње, исме ва ње, ци ни зам, у од но су на глав не сим бо ле и но си о це.47

44 Исто, 14–15. 
45 Исто, 18. 
46 Сло бо дан Ан то нић, Кул тур ни рат у Ср би ји, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 

2008, 10.
47 Исто. 
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Пи та ње ко је сле ди је сте – а ко во ди кул тур ни рат? 
„У САД реч је о де лу дру штве не, кул тур не, ме диј ске, ака дем

ске, па и по ли тич ке ели те. Ње ни при пад ни ци нај че шће се на зи ва
ју ра ди ка ли ма или про гре си ви сти ма, док се на су прот њих на ла зе 
тра ди ци о на ли сти или кон зер ва тив ци.”48 Из раз по ста је део аме рич
ког јав ног жи во та са књи гом со ци о ло га Џеј мса Хан те ра Кул тур ни 
ра то ви: бор ба за де фи ни ци ју Аме ри ке (1991). Не ду го по сле об ја
вљи ва ња књи ге Бју ке нен ис ти че зна чај ове син таг ме и она по ста је 
кључ но ана ли тич ко оруж је у ана ли зи су ко ба у са вре ме ној кул ту ри, 
по ли ти ци, на у ци, па и дру штву уоп ште.49 

Су коб за по чи ње ше зде се тих го ди на 20. ве ка, „аме рич ком кул
тур ном ре во лу ци јом” и на па дом на тра ди ци о нал не вред но сти аме
рич ког дру штва. У том пе ри о ду до ла зи до бор бе око ин сти ту ци ја. 
Про гре си ви сти по ла ко пре у зи ма ју кул тур не, обра зов не и ме диј ске 
уста но ве, оства рив ши по бе ду у до ме ну кул ту ре. За тим, то ком де
ве де се тих го ди на 20. ве ка, за вре ме вла да ви не Клин то но вих, осва
ја ју и по ли ти ку.50 

Прак тич ном при ме ном Грам ши је вог пој ма ду гог мар ша кроз 
ин сти ту ци је, про гре сив не стру је осво ји ле су кул тур ни и ме диј ски 
про стор САД и ти ме обез бе ди ле ду го го ди шњу власт. Ге не зу осва
ја ња вла сти Бју ке нен ви ди у еми гра ци ји Франк фурт ске шко ле у 
САД. Те о риј ску по став ку за кул тур ну ре во лу ци ју на ла зи у де ли ма 
Лу ка ча и Грам ши ја, ко јег на зи ва нај ве ћим марк си стич ким стра те
гом 20. ве ка. Бју ке нен је ви део Лу ка ча као за чет ни ка ми сли о кул
тур ној ре во лу ци ји. Лу кач је, по Бју ке не ну, пр ви уви део да се ре во
лу ци ја на За па ду мо же до го ди ти је ди но „кул тур ним те ро ри змом” 
и по ни шта ва њем ста рих вред но сти.51

Грам ши је, на том тра гу, сма тра Бју ке нен, ми слио да кул тур
на ре во лу ци ја не мо же да се на мет не од о зго, већ тре ба да се ме ња 
„ду гим мар шем кроз ин сти ту ци је” – умет ност, филм, по зо ри ште, 
шко ле, ко ле џе, се ми на ре, но ви не, ча со пи се, ра дио, ка сни је те ле
ви зи ју и оста ла тех но ло шка сред ства.52 Он је за о би шао кла сич ну 
марк си стич ку те о ри ју, ко ја ин си сти ра на го лој до ми на ци ји ору
жа не си ле и дру гим об ли ци ма др жав не при си ле. По ње го вом ми
шље њу, ва жни ја је хе ге мо ни стич ка вла да ви на на свим сек то ри ма 
про сто ра мо ћи. Про стор кул тур не де лат но сти је – као и про стор 
оп ште обра зов не по ли ти ке или ме диј ске сфе ре – у осно ви ди на

48 Исто. 
49 Сло бо дан Ан то нић, Де мон та жа кул ту ре, Ca te na mun di, Бе о град 2016.
50 С. Ан то нић, Кул тур ни рат у Ср би ји. 
51 Па трик Бју ке нен, „Франк фурт ска шко ла или ка ко је свет ска ре во лу ци ја 

по ко ри ла За пад”, http://www.stan dard.rs/isto ri ja/36994B5.
52 Исто. 
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мич но под руч је на ко ме раз ли чи те гру пе стал но во де бит ку за хе
ге мо ни ју. По пра ви лу по бе ђу ју нај бо ље ор га ни зо ва не гру пе, а не 
гру пе чи ји су зах те ви на пра вед ни ји или нај о бјек тив ни ји.53 

До ла ском Франк фурт ске шко ле у САД за по чи ње раз вој кри
тич ке ми сли ко ја је до ве ла у пи та ње тра ди ци о нал не вред но сти 
аме рич ког дру штва. Те о дор Адор но, Макс Хорк хај мер, Ерих Фром, 
Вил хелм Рајх и та да тек ди пло ми ра ни сту дент Хер бет Мар ку зе 
(ка сни је пер ја ни ца и за штит но ли це кул тур не ре во лу ци је) ус по ста
вља ју но ву Франк фурт ску шко лу у Њу јор ку и кре и ра ју сво ју кри
тич ку те о ри ју ко ја је до ве ла у пи та ње основ не еле мен те за пад не 
кул ту ре, укљу чу ју ћи хри шћан ство, ка пи та ли зам, ау то ри тет, по ро
ди цу, па три јар хат, хи је рар хи ју, мо рал, тра ди ци ју, сек су ал но уз
др жа ва ње, па три о ти зам, на ци о на ли зам, на сле ђе, ет но цен три зам, 
кон вен ци је и кон зер ва ти ви зам. Ко ри сте ћи се ме ха ни зми ма кри тич
ке те о ри је, за кљу чу ју да је аме рич ко дру штво ра си стич ко, сек си стич
ко, ксе но фо бич но, хо мо фо бич но, ан ти се мит ско и фа ши стич ко.54 
Оту да на ста ју да нас већ чу ве не ко ва ни це по ли тич ки ко рект ног 
је зи ка.

Аме рич ка ин те лек ту ал на ели та при хва ти ла је ова кав пост мар
ку зе ов ски по глед на свет, за у зе ла ра ди ка лан став у по ри ца њу тра
ди ци о нал них кул тур них вред но сти и из оп шти ла из ме диј ског 
про сто ра сва ку ин те лек ту ал ну ми сао ко ја је мо гла до ве сти у пи та
ње њи хов sta tus quo. Не стан ком ди ја ло га по ри ца ла се и де мо кра
ти ја. Дру штво је по ла ко све ви ше кли зи ло у је дан флу ид ни об лик 
пост де мо кра ти је у ко јој је до ве де на у пи та ње са ма су ве ре на др жа ва 
– на ци ја. На ци о нал не др жа ве по ла ко гу бе бит ку у бор би са над на
ци о нал ним кор по ра ци ја ма, а де мо кра ти ја се сво ди на по ли тич ки 
об лик до ми на ци је круп ног ка пи та ла, где јед на кост по ста је мит, а 
упра вља ње је да то у ру ке оли гар хи је ко ја има за да так да ма се усме
ра ва у по жељ ном сме ру. 

Су ве ре ност др жа ве се бу ши из ну тра. Ин те ре сне гру пе гло ба
ли стич ког ка пи та ла си стем ски ра де на сла бље њу на ци о нал не др жа
ве. Ин те ре сне гру пе из обла сти ка пи та ла по ве зу ју се са ин те ре сним 
гру па ма из обла сти гло бал не по ли ти ке. Њи ма се при дру жу ју и идео
ло зи „ко смо по лит ске де мо кра ти је” и „ин тер на ци о нал не др жа ве” из 
ре до ва гло бал не ака дем ске и ме диј ске ели те. За јед но, они чи не сна гу 
ко ја мр ви др жа ве ма лих и не до вољ но раз ви је них дру шта ва.55 Др жа
ве се пре тва ра ју у те ри то ри је, осло бо ђе не „те ре та” су ве ре ни те та.

53 М. Ђур ко вић, Сли ка, звук и моћ: огле ди из поппо ли ти ке, 14. 
54 П. Бју ке нен, нав. текст.
55 Сло бо дан Ан то нић, „Кри за де мо кра ти је и тран сна ци о нал не ели те”, 

Фи ло зо фе ме, збор ник Срп ског фи ло зоф ског фо ру ма, ур. Ни ко ла Кај тез, бр. 4, 
Но ви Сад 2007, 70. 
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Удар ну пе сни цу „осло бо ди ла ца” чи ни да на шња „ко смо по
лит ска ели та”. Они пред ста вља ју са став ни део гло бал не оли гар хи
је – ње не глав не иде о ло ге и бра ни те ље гло ба ли стич ког по рет ка. 

Књи га По бу на ели та и из да ја де мо кра ти је (1994) Кри сто фе ра 
Ла ша од лич но опи су је ова кву гло бал ну ели ту, ко ју мо же мо на зва ти 
и гло бал ном оли гар хи јом. Њу чи не „не са мо кор по ра циј ски ме на џе
ри већ и све стру ке ко је про из во де и ма ни пу ли шу ин фор ма ци ја ма 
(жи ла ку ца ви ца гло бал ног дру штва).”56 Жи вот ни при хо ди им се 
осла ња ју на ма ни пу ла ци ју ин фор ма ци ја ма и про фе си о нал ну екс
пер ти зу. У њих убра ја мо за ни ма ња по пут: по сред ни ка, бан ка ра, гра
ђе вин ских фи нан си је ра и пред у зи ма ча, ин же ње ра, кон сул та на та 
свих вр ста, си стем ских ана ли ти ча ра, на уч ни ка, док то ра, пу бли ци
ста, из да ва ча, уред ни ка, ди рек то ра ре клам них аген ци ја, умет нич ких 
ди рек то ра, фил ма џи ја, за ба вља ча, но ви на ра, те ле ви зиј ских про ду
це на та и ре ди те ља, умет ни ка, пи са ца, про фе со ра уни вер зи те та.57 
Та ква за ни ма ња Лаш на зи ва „сим бо лич ким ана ли ти ча ри ма”; они 
ин тер пре ти ра ју сим бо лич ке ин фор ма ци је и ма ни пу ли шу њи ма.

Одсу ство на ци о нал не ло јал но сти и од го вор но сти они бра не 
тер ми ном ко смо по ли ти зам. Ни шта их не ве зу је за те ри то ри ју, а 
по глед на свет им је у су шти ни ту ри стич ки. Мул ти кул ту рал ност 
по сма тра ју као гло бал ну пи ја цу у ко јој су негло бал не, на ци о нал не 
кул ту ре све де не на ег зо тич не ку хи ње, ег зо тич но обла че ње, ег зо
тич ну му зи ку, ег зо тич не пле мен ске оби ча је ко ји се мо гу ку ша ти 
на су ми це, без су ви шне за пи та но сти и од го вор но сти.58 Њи хо ви жи
во ти ни су по ве за ни са ствар ним за јед ни ца ма. По хлеп но чу ва ју 
свој хе до ни стич ки на чин жи во та, не оба зи ру ћи се на уни же ну сред
њу и ни жу кла су, ко је вре ме ном по ла ко про па да ју. 

Ака дем ска ин те ли ген ци ја на пу сти ла је по зи ци је кри ти ке екс
пло а та ци је љу ди и по че ла да сла ви по тро шњу као ау тен тич ност, да 
се пре пу шта тзв. ор ги ји раз ли чи то сти, хи бри ди за ци је, фраг мен та
ци је, де кон струк ци је и оста лих по ли тич ки ко рект них стра те ги ја 
за раз би ја ње тра ди ци о нал них за јед ни ца и дру шта ва ко је за крај њи 
циљ за пра во има ју пот пу ну ато ми за ци ју чо ве ка.59 Ан ти ста во ви 
по ста ли су њи хо ва глав на про мо ци ја. Тај пре фикс је од раз не стан ка 
ства ра лач ких спо соб но сти. Оту да овај фе но мен не га ци је по ста је 
знак уни ште ња – ан ти те за кре а ци ји, ства ра њу, афир ма ци ји. 

Про мо ви ше се је дан са мо де струк тив ни си стем ан ти вред но сти 
и ан ти нор ма тив но сти, мул тикул ти па стиш, га ли ма ти јас ма лих, 

56 Кри сто фер Лаш, По бу на ели та и из да ја де мо кра ти је, прев. Еми ли ја 
Ки ел, Све то ви, Но ви Сад 1994, 10. 

57 Исто, 36–37. 
58 Исто, 11. 
59 М. Ђур ко вић, Сли ка, звук и моћ: огле ди из поппо ли ти ке, 20. 



не до вољ но моћ них по ли тич ких за јед ни ца и ато ми зо ва них по је ди
на ца ко је сла бо шта по ве зу је, што чи ни од лич ну осно ву сва ког то
та ли та ри зма, чи ји је основ ни прин цип сво ђе ње за јед ни це на пу ког 
по је дин ца и ра за ра ње сва ке осно ве за из град њу дру штве них ве за.60 

Пре фикс „ан ти” мо же мо до да ти и ова квој ин те ли ген ци ји. Та
ква ан ти ин те ли ген ци ја из гу би ла је по што ва ње пре ма ма ну ел ном 
ра ду. Жи ви у све ту ап стракт ног кре а тив ног ра да ко ји се од ви ја уз 
по моћ ком пју те ра, а је ди ни до дир са про из вод ним ра дом зби ва се 
кроз по тро шњу. Њи хов свет је си му ла ци ја – хи пер ре ал ност.61 Та ко 
изо ло ва ни, они не ма ју ни ка квих до ди ра са ствар ним све том и због 
то га не при ме ћу ју по сле ди це сво јих од лу ка. За по ста вља ју го ру ће 
про бле ме дру штва, за бо ра ви ли су на ху ма ност свог по зи ва. Про
бле ми по пут по ве ћа ња ја за из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, рас па
да по ро ди ца, по ра ста на си ља, сма ње ња оп ште кул ту ре, про па ган
де бе стид но сти62 и ви дљи вог све оп штег рас па да ња град ског јав ног 
про сто ра, што гра до ве пре тва ра у ме ста си ро тињ ских квар то ва 
иза ко јих се на зи ру твр ђа ве гло бал не оли гар хи је – све је то скрај
ну то због сим бо лич ких про бле ма ака дем ске ан ти ин те ли ген ци је. 

Ста вља њем ан ти ин те ли ген ци је у слу жбу гло ба ли стич ких 
струк ту ра до шло је до рас ки да из ме ђу ели те и на ро да, до гу бит ка 
на ци о нал ног су ве ре ни те та и со ци јал не др жа ве. У ко ло ни јал ним 
др жа ва ма ан ти ин те ли ген ци ја по ста ла је за пад њач ка, мо дер ни за
тор ска и евро пеј ска, ста вље на у слу жбу про тив тра ди ци о нал не за
о ста ло сти на ро да. Ра ни је су на ро ди по ла га ли ве ли ке на де у сво ју 
на ци о нал ну ели ту, ко ја је би ла ту да их во ди ка бо љој бу дућ но сти. 
Они су но си ли бре ме про гре са. Да нас, у епо хи гло ба ли зма, би ти 
ели та зна чи, за пра во, би ти члан гло ба ли стич ких ор га ни за ци ја ко је 
ни ка ко ни су по ве за не са на ци о нал ним ин те ре си ма.63 

Са вре ме не ели те пред ста вља ју не што по пут ме ђу на род ног клу
ба за тво ре ног ти па, са сво јом кор по ра тив ном ети ком, ко ја не ма ни
чег за јед нич ког с обич ном гра ђан ском и по ли тич ком ети ком, ко ја 
оба ве зу је да се слу жи сво јој зе мљи, сво ме на ро ду и др жа ви. И по што 
на ро ди ма то те шко да се мо же сви де ти, та иде о ло ги ја са вре ме но га 
гло ба ли зма не из бе жно са др жи не ки скри ве ни под текст, не ка кву 
езо те ри ку, ко ја под се ћа на уче ња не ка да шњих гно стич ких сек ти.64 

60 Исто, 22. 
61 К. Лаш, нав. де ло, 24. 
62 Исто. 
63 Алек сан дар Па на рин, „Ма ни пу ла то ри и ме ше та ри но ве ин тер на ци о на

ле”, прев. Ми ле на Д. Да ви до вић и Дра го мир М. Да ви до вић, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, књ. 490, св. 3, сеп тем бар 2012, 416. 

64 Исто. 
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Ан ти ин те ли ген ци ја не ви ди пат њу сво јих су на род ни ка, јер их 
ви ше и не де фи ни ше на тај на чин. Они су за њу кон струк ти ко ји 
сво јим ве ћин ским ста ту сом оме та ју њен уто пиј ски свет то та ли тар
не јед на ко сти фи нан си ран тран сна ци о нал ним ка пи та лом. Ан ти
ин те ли ген ци ја је у су шти ни тр жи шна ин те ли ген ци ја ко ја ми сли 
гла вом свог до на то ра и ту је да опе ра ци о на ли зу је ње го ве зах те ве. 
Чи ни ва жну иде о ло шку фрак ци ју гло бал не оли гар хи је, а сво ју 
фун да мен та ли стич ку иде о ло ги ју пред ста вља као на у ку, да кле као 
сво ју ко нач ну исти ну, ко ја се не мо же до ве сти у пи та ње. Ко ри сти 
се зна њем ко је је са мо дру го име за моћ. На ме ће сви ма оста ли ма 
сво је иде је, свој ка нон, се би слу же ћу ин тер пре та ци ју исто ри је. Њена 
моћ да су зби је кон ку рент ске ста во ве омо гу ћа ва јој да сво ју пар ти
ку ла ри стич ку иде о ло ги ју пред ста ви као уни вер зал ну исти ну. И 
та да из јед на ча ва иде о ло ги ју са зна њем, при че му ни је нео п ход но 
рас пра вља ти са про тив ни ци ма на ин те лек ту ал ној осно ви или по
ни ра ти у њи хов став, до вољ но је од ба ци ти их као евро цен трич не, 
ра си стич ке, сек си стич ке, хо мо фо бич не – дру гим ре чи ма, као по
ли тич ки сум њи ве.65 Оби та ва углав ном на уни вер зи те ти ма, ода кле 
ди рект но ути че на сту ден те ко ји по ста ју ње ни нај ми ли тант ни ји 
пред став ни ци. Сре ди ште иде о ло ги је ан ти ин те ли ген ци је по чи ва 
на по ли тич ки ко рект ном је зи ку, за сно ва ном на схва та њу да је реч, 
че сто, моћ ни ја од му ни ци је.

Ка да ре чи по ста ју моћ ни је од му ни ци је и до во де се у пи та ње, 
пре и спи ту је се и све људ ско.66 Је зик као уни вер зал но сред ство ко
му ни ка ци је из ме ђу љу ди по по тре би мо же би ти ста вљен у слу жбу 
до ми нант ног по рет ка, и та да се ре чи вред ну ју са ста но ви шта мо ћи, 
а не исти не. 

Ан ти ин те ли ген ци ја слу жи се го вор ним ко дек сом ми ло срд
них ре чи ко ји ма се гу би из ви да су ро ва ствар ност, не про мен љи ва 
без кон крет них де ла. 

Све бо ле сти дру штва пр во су ви дљи ве у бо ле сти је зи ка: ако 
бо лу је је зик, он да бо лу је и дру штво! Обо ле ли је зик увек прет хо ди 
обо ле лом дру штву: пр ве там ни це, пр ви зло чи ни и пр ве гроб ни це 
при пре ма ју се у је зи ку и го во ру! Пр ве ми не су је зич ке ми не: оне пр во 
екс пло ди ра ју у је зи ку и го во ру, а он да у до мо ви ма и гра до ви ма.67 

Реч је свој стве на са мо чо ве ку. „Ко ри сти се у три основ не рав
ни: при из ра жа ва њу, ин фор ми са њу, и уве ра ва њу.”68 Ре чи са ме не 

65 К. Лаш, нав. де ло, 17. 
66 Ф. Бре тон, нав. де ло, 203. 
67 Ђ. Шу шњић, нав. де ло, 12.
68 Ф. Бре тон, нав. де ло, 29. 
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мо гу да иза зо ву дру штве не про ме не, али, про скри бо ва не кроз сред
ства ма сов ног ин фор ми са ња, мо гу да ути чу на раз у ме ва ње, ту ма
че ње и вред но ва ње про ме на. Иде о ло ги за ци ја је зи ка је на чин на 
ко ји вла да ју ће гру па ци је гра де сво ју моћ. „За тва ра ње у иде о ло шки 
го вор и је зик знак је ду хов ног за о ста ја ња и нео се тљи во сти за дру
га чи је са др жа је ис ку ства.”69 

Је зик пред ста вља „си стем зна ко ва чи је би ће ни је у по ру ци, 
већ у си сте му.”70 Си стем мо же да есте ти зу је по ру ку ко јом на го ми
ла ва афир ма тив не ис ка зе без не ке пре ве ли ке ар гу мен та ци је, раз
ви ја ју ћи ти ме сво ја сред ства ма ни пу ла ци је.71 За то за је зик ни је 
до во љан кри те ри јум исти ни то сти већ и кри те ри јум ва ља но сти.72 
Је зик је тај ко ји кре и ра по лу ге мо ћи сво јом спо соб но шћу убе ђи ва
ња. Тре ба при хва ти ти јед ну сло же ну и не стал ну игру у ко јој је зик 
мо же у исти мах би ти ору ђе и деј ство вла сти, али и пре пре ка, ка мен 
спо ти ца ња, тач ка от по ра и по ла зи ште за не ку су прот ну стра те ги ју.

Гло бал на оли гар хи ја слу жи се ко ва ни ца ма по ли тич ки ко рект
ног је зи ка као што су „ми зо ги ни ја”, „ра си зам”, „сек си зам”, „на цио
на ли зам”, „хо мо фо би ја”, „евро цен три зам” итд. За да так ових ко
ва ни ца је да де тек ту ју зло, иден ти фи ку ју га и ис ко ре не. Над зо ром 
над је зи ком они ус по ста вља ју хе ге мо ни ју над умом, ко ји до во ди 
све људ ско у пи та ње, од но сно де ху ма ни зу је и од ба цу је сва ког ко 
ми сли дру га чи је. Ко не ко ри сти њи хов сленг – „род на дис кри ми
на ци ја”, „хо мо фо би ја”, „сек си зам” и слич но, ко им се не при дру жи 
у њи хо вом згра жа ва њу над „си стем ском дис кри ми на ци јом” род
них, сек су ал них, тран ссек су ал них и оста лих ма њи на, су о чи ће се 
са отров ном мр жњом73 ан ти ин те ли ген ци је. Они ко ји су спрем ни 
да се су о че са дог ма ма да на шњи це, ети ке та ма и од ба ци ва њем, мо гу 
се бе на зва ти ин те лек ту ал ци ма. 

Глав но сред ство де ло ва ња ан ти ин те ли ген ци је су са вре ме ни 
ма сов ни ме ди ји. Они удо мље ни у сво јим ме диј ским твр ђа ва ма ба
ца ју кле тве на ова зле ху да вре ме на.74 Над зи ру и ка жња ва ју не по
доб не. Не ис то ми шље ни ке од стра њу ју из свих ме диј ских, кул тур них 
и обра зов них уста но ва. Не до пу шта ју да се њи хов глас чу је и ус по
ста вља ју не ку вр сту ме диј ског јед но у мља. На сва ки об лик от по ра 
њи хо вом по гле ду на свет они од го ва ра ју по ни жа ва њем, исме ја ва

69 Ђ. Шу шњић, нав. де ло, 16.
70 Ро лан Барт, Књи жев ност, ми то ло ги ја, се ми о ло ги ја, прев. Иван Чо ло

вић, Но лит, Бе о град 1971, 16. 
71 Ф. Бре тон, нав. де ло.
72 Р. Барт, нав. де ло.
73 С. Ан то нић, „Кри за де мо кра ти је и тран сна ци о нал не ели те”. 
74 Ми шел Уел бек, По ко ра ва ње, прев. Вла ди мир Д. Јан ко вић, Bo o ka, Бео

град 2015.
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њем, де ху ма ни за ци јом и од стра њи ва њем из дру штве ног про сто ра. 
Ин те лек ту ал на сло бо да кри ти ке да нас је истин ски не по жељ на. 

Ин те лек ту ал ци кон зер ва тив не ми сли ко ји ни су мо гли да се 
по ми ре са ова квим ре жи мом и си сте мом вред но сти, а сво је ми шље
ње ни су мо гли да ис ка жу пре ко мејнстрим ме ди ја, по тра жи ли су 
сво је пар че сло бо де на ал тер на тив ним ме ди ји ма. Осно ва ли су сво
је ин тер нет стра ни це, Ју тјуб ка на ле, Феј сбук и Тви тер про фи ле и 
за по че ли де ми сти фи ка ци ју ра сту ћег то та ли тар ног про гре си ви зма. 
Уз по моћ њих, по че ли су да не гу ју кул ту ру от по ра на ме ди ју ко ји 
им је пре о стао. Ту су се кон зер ва тив ци по сле гу бит ка ин сти ту ци
ја по че ли ре ор га ни зо ва ти, на пра вив ши но ви фронт. Кул тур ни рат 
про ши рио је сво је под руч је бор бе. 

У скла ду са ал тер на тив ним ме ди ји ма, по не ли су и од го ва ра
ју ћи на зив – ал тер на тив на де сни ца. Ин те лек ту ал ци ко ји су то ли
ко ду го за у зи ма ли ме сто на оп скур ним де сни чар ским ин тер нет 
стра ни ца ма, ни ма ло оче ки ва но, до би ли су при ли ку да из вр ше ути
цај на из бор пред сед ни ка САД. Од мар ги не по ста ли су удар на пе
сни ца кон зер ва тив нотра ди ци о нал не ми сли у кул тур ном ра ту. На 
пр во ме сто ста ви ли су кул ту ру и на ци ју, а иде о ло ги ју жи вот ног 
стан дар да и чи сто еко ном ски по глед на свет од ба ци ли. 

Те шко је де фи ни са ти шта све ал тер на тив на де сни ца пред ста вља, 
због флу ид но сти са мог пој ма и ра зно вр сно сти ста во ва ин те лек
ту а ла ца ко ји јој при па да ју. Она не спа да у стан дард ну уџ бе нич ку 
кон зер ва тив ну оп ци ју. 

Ка ко би смо од ре ди ли зна чај и ути цај ал тер на тив них ме ди ја, 
из дво ји ће мо до ми нант не пред став ни ке но вог по кре та на дру штве
ним мре жа ма. 

Нај у ти цај ни ји ме ди ји и пред став ни ци ал тер на тив не де сни це су:

1) Bre it bart News Net work (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 
3.121.719; на Ју тју бу – 61.059; на Тви те ру – 690.780);

2) In fo Wars and The Alex Jo nes Show (Укуп но пра ти ла ца: на 
Феј сбу ку – 749.922; на Ју тју бу – 2.030.184; на Тви те ру – 279.063);

3) The Daily Wi re (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 1.468.400; 
на Ју тју бу – 167.508; на Тви те ру – 49.723);

4) The Daily Cal ler (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 4.293.843; 
на Ју тју бу – 4.785; на Тви те ру – 286.006);

5) The  Bla ze (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 1.762.959; на Ју
тју бу – 91.783; на Тви те ру – 633.600);

6) Paul Jo seph Wat son (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 386.373; 
на Ју тју бу – 916.306; на Тви те ру – 578.420);

7) Мilo Yian no po u los (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 2.245.029; 
на Ју тју бу – 603.936; на Тви те ру – 61.044);
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8) Ann Co ul ter (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 634.057; на 
Тви те ру – 1.497.531); 

9) Ste fan Molyne ux (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 43.061; на 
Ју тју бу – 608.216; на Тви те ру – 181.249); 

10) Ste ven Crow der (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 2.135.060; 
на Ју тју бу – 764.631; на Тви те ру – 392.592); 

11) The Ru bin Re port (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 55.295; 
на Ју тју бу – 452.750; на Тви те ру – 223.316); 

12) Mark Di ce (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 459.959; на Ју
тју бу – 991.614; на Тви те ру – 189.299).75 

На рав но, де ло ва ње ал тер на тив них ме ди ја не мо же се по ре ди
ти са мејнстрим ме ди ји ма, ко ји оства ру ју да ле ко ве ћи ути цај пре
ко те ле ви зи је. CNN, BBC, CNBC, Al Ja ze e ra и да ље пред ста вља ју 
го то во не про бој не твр ђа ве и глав на ме диј ска ору жја гло бал не 
оли гар хи је. На су прот њи ма у том по гле ду сто ји Rus sia To day – RT, 
са ци љем да по ка же ону стра ну при че ко ја не мо же да се ви ди у 
мејнстрим ме ди ји ма.76 

Ал тер на тив на де сни ца по но во је ушла у јав ни про стор то ком 
пред сед нич ких из бо ра у САД, 2016. го ди не, а по вра так дру га чи је 
ми сли по ка зао је очи глед ну по тре бу за дру штве ним и по ли тич ким 
про ме на ма. Пред сед нич ки кан ди дат, ка сни је и иза бра ни пред сед
ник До налд Трамп, пре у зео је си стем вред но сти ко ји ал тер на тив на 
де сни ца већ го ди на ма ба шти ни у сво јим ме ди ји ма. Ду ги низ го ди
на ве ли ки број гра ђа на ни је мо гао да на ђе аде кват ног за го вор ни ка 
сво јих иде ја и ве ро ва ња ме ђу по ли ти ча ри ма упла ше ним од на ло
га по ли тич ке ко рект но сти.77 Трамп пре у зи ма си стем вред но сти 
одав но по знат ал тер на тив ној де сни ци – на род гу би пред став ни ка 
у по ли тич ком жи во ту Аме ри ке и си стем вред но сти ко ји при жељ
ку је, као и рад нич ка пра ва, пре ме шта њем ин ду стри ја у зе мље Тре
ћег све та.

Аме рич ки ин те лек ту а лац Ри чард Спен сер ско вао је на зив 
ал тер на тив на де сни ца још 2008, а за це мен ти рао га 2010, ка да је 
по кре нуо ин тер нет сајт Al ter na ti ve Right.co m.78 Из вор ни кон зер ва
ти ви зам је гур нут на мар ги ну јав ног жи во та, док је за ме на за ње га 
нео кон зер ва тив на оп ци ја, ко ја се за мно ге не раз ли ку је од вла да
ју ће ле воли бе рал не оп ци је. Раз о ча ра ни кон зер ва тив ци оку пи ли 
су се у сај берпро сто ру и осно ва ли ал тер на тив ну де сни цу, до бив ши 
но ву енер ги ју за раз вој сво је ан ти е ста бли шмент ми сли. 

75 По да ци пре у зе ти са дру штве них мре жа 10. 05. 2017. 
76 С. Ре љић, Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат.
77 М. Ђур ко вић, Сли ка, звук и моћ. 
78 John Un don ne, What is altright?, http://ka te hon.co m/ar tic le/whataltright.
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Убе ђе ња те о ре ти ча ра дру штве них на у ка да би ра чи у до ба 
еко ном ских не ста бил но сти гла са ју за ле ви цу ни су се оства ри ла. 
Ал тер на тив на де сни ца је, због ра зно вр сно сти ми шље ња сво јих 
пред став ни ка, по ред вред но сних пи та ња уве ла и кла сно. Та кав 
спој кон зер ва тив них вред но сти и по тре бе за вра ћа њем рад нич ких 
пра ва за до био је ме ђу на ро дом ве ли ку по пу лар ност ко ју је Трамп 
ис ко ри стио. 

Нај и стак ну ти ји и у мејнстрим ме ди ји ма нај са та ни зо ва ни ји 
пред став ник ал тер на тив не де сни це био је Сти вен Бе нон, ко ји за 
вре ме из бор не кам па ње по ста је Трам пов глав ни стра тег и шеф 
из бор ног шта ба. Као уред ник Bre it bart News Net work, Бе нон је 
сво ју ме диј ску ку ћу одав но про гла сио за плат фор му овог по кре та, 
до жи вља ва ју ћи је као ал тер на ти ву по сто је ћим струк ту ра ма мо ћи 
(еста бли шмента) у аме рич ком кул тур ном ра ту. Кључ на стра те шка 
ме та ал тер на тив них де сни ча ра је со ци јалли бе рал на ле ви ца (ко ју 
не кад на зи ва ју либ тардс, као спој ре чи ли бе рал и ре тард). На так
тич ком ни воу, њен основ ни циљ је да дис кре ди ту је онај део аме
рич ке де сни це (чи тај: ре пу бли ка на ца) ко ји са аме рич ком ле ви цом 
де ли од ре ђе не вред но сти. Он ис ти че да ал тер на тив ни де сни ча ри 
се бе по пра ви лу до жи вља ва ју као из вор не кон зер ва тив це, бес ком
про ми сне бор це, аме рич ке па три о те, и нај ва жни је као фун да мен
та ли сте сло бод ног го во ра. Еко но ми ста Џ. Та кер сма тра да је ал тер
на тив на де сни ца по све ће на пи та њи ма ко лек тив ног иден ти те та, и 
да су де сни ча ри скло ни да свет ви де као бор бу раз ли чи тих гру па 
у пре вла сти над ре сур си ма и про сто ром. За ла жу се за на ци о нал ни 
ин те рес у еко но ми ји и про ти ве се ими гра ци ји. Бе нон про ши ру је 
тер мин ал тер на тив на де сни ца об у хва та ју ћи њи ме све оне ко ји су 
про тив со ци јалли бе ра ла у аме рич ком кул тур ном ра ту. На тај на
чин је ство рен је дан де сни суп кул тур ни по крет.79 

По ли тич ки го вор је у вре ме кам па ње, пот пу но оче ки ва но, 
био усме рен на ал тер на тив ну де сни цу, оп ту жу ју ћи је за ан ти се ми
ти зам, ра си зам, сек си зам и хо мо фо би ју. Глав на од бра на од но во
го во ра је по ка зи ва ње да ле пље ње ети ке та и де ху ма ни за ци ја ко јој 
аме рич ка со ци јалли бе рал на ле ви ца при бе га ва ни је ни шта дру го 
не го на чин да се бе жи од ар гу мен то ва не и на чи ње ни ца ма за сно ва
не рас пра ве. Ал тер на тив на де сни ца на ста ви ла је да де ми сти фи ку је 
ле ви цу, по зи ва ју ћи се на то да иза ње сто ји ме диј ски и фи нан сиј
ски ло би са те мељ ном иде јом гло ба ли зма, а да је страх од гу бит ка 
у аме рич ком кул тур ном ра ту кла у зу ла про мо ви са ња и фи нан си
ра ња ле ви це. За јед нич ког не при ја те ља на ро да, без об зи ра на ра су, 

79 Дра ган Шљи вић, „Но ва гло бал на де сни ца! Ко? Ка ко? За што? До кле?”, 
http://www.stan dard.rs/svet/36968.



де сни ца је ви де ла у Де мо крат ској стран ци, ко ју је за вре ме из бо ра 
пред ста вља ла Хи ла ри Клин тон, и она им је по ста ла глав на ме та 
на па да. Мо ме нат по бе де овог ал тер на тив ног суп кул тур ног по кре
та би ће ка да ус пе ју да осво је уни вер зи те те и ме ди је. Иде о ло шки, 
ко ли ко је ал тер на тив ној де сни ци би ло ва жно да из бег не ети ке те 
ан ти се ми та и ра си ста, то ли ко су се ла ко мо гли пре по зна ти по ан
ти фе ми ни зму, исла мо фо би ји и на ци о на ли зму, што је у ства ри нит 
ко ја их спа ја, а то ни је не што но во – већ не ко вре ме су та кви ста
во ви би ли при сут ни на аме рич кој де сни чар ској сце ни – али сна га 
ал тер на тив не де сни це ле жи пре све га у ње ном при сту пу ко му ни
ка ци ји, као и емо ци ја ма ко је она иза зи ва.80

Алум Бо ха ри и Мај ло Ја но пу лос на пи са ли су ма ни фест ал тер
на тив не де сни це (altright) у ко јем су ука за ли на бит ну раз ли ку у 
од но су на ста ре де сни чар ске по кре те, ис ти чу ћи да су они амор фан 
по крет ин те лек ту а ла ца ко ји се бе ви ди као бор це за сло бо ду.81 Њи хов 
бунт, ро ђен из са вре ме не омла дин ске ин тер нет кул ту ре, под ри ва 
си стем и ру ши та буе. При стој ност је про па ла стра те ги ја – са мо 
оштар од го вор ле ви ча ри ма до но си ре зул та те. По треб но је ко ри сти
ти се бру тал ним и про во ка тив ним ху мо ром, ко ји пред ста вља пот
пу ну ан ти те зу по ли тич кој ко рект но сти (а че сто и ци ви ли зо ва ној 
ко му ни ка ци ји). Јед на од по стој би на altright је вир ту ел ни про стор 
све та ви деоига ра и спе ци фич них фо ру ма (4chan, 8chan).82 

У ма ни фе сту на во де сво је ин те лек ту ал не уз о ре. Ми сли о ци 
по пут Освал да Шпен гле ра, Хен ри ја Лу и са Мен ке на, Ју ли ју са Ево ле, 
Се ма Фран си са и Па три ка Бју ке не на на ла зе се на спи ску. Та ко ђе 
ис ти чу да су ин спи ри са ни фран цу ском но вом де сни цом.83 Ту се 
још на ла зе име на и Фри дри ха Ни чеа, Мар ти на Хај де ге ра, Кар ла 
Шми та и То ма са Ма на, из ме ђу оста лих. По себ но ин те ре со ва ње по
ка зу ју за Шпен гле ро ву те о ри ју па да ци ви ли за ци ја, за по јам веч ног 
вра ћа ња истог у Ни че о вој фи ло зо фи ји и за Шми тов по ли тич ки 
кон цепт. Не бе же ни од мо дер них европ ских ми сли ла ца, по пут Ала
на де Бе ноа и Алек сан дра Ду ги на.84 Бо ре се про тив нео кон зер ва
ти ва ца, фе ми нист ки ња, бо ра ца за со ци јал ну прав ду и афир ма тив ну 
ак ци ју, и ап со лут но су про тив по ли тич ке ко рект но сти. 

За Ја но пу ло са и Бо ха ри ја кон зер ва ти вац је го то во би о ло шки 
фе но мен. Ин стинк тив ни кон зер ва ти ви зам се ма ни фе сту је кроз кон
зер ва тив ни мо рал ко ји ин си сти ра на по ро дич ним или ко му ни тар

80 Исто. 
81 Al lum Bok ha ri & Mi lo Yian no po u los, „An Esta blis hment Con ser va ti ve’s 

Gu i de To The AltRight”, http://www.bre it bart.com /tech/2016/03/29/anesta blis hment
con ser va ti vesgu i deto th e al t right/.

82 Д. Шљи вић, нав. текст.
83 A. Bok ha ri & M. Yian no po u los, нав. текст.
84 John Un don ne, „What is altright?”, http://ka te hon.co m/ar tic le/whataltright.
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ним (на у штрб ин ди ви ду а ли стич ким) вред но сти ма. Пре ма њи хо вом 
ви ђе њу љу ди при род но те же хо мо ге ни за ци ји, ста бил но сти, хи је
рар хи ји и по рет ку. Одр жа ње кул ту ре им је ва жни је од еко но ми је.85 

Хан ци Фрај нахт пи ше да је ал тер на тив на де сни ца ти пи чан 
пост мо дер ни про дукт. По ку шај ње не кла си фи ка ци је у кон крет ну 
по ли тич ку иде о ло ги ју про ма шу је по ен ту овог по кре та. Ал тер на
тив на де сни ца је пре све га по крет на стао на бе су и раз о ча ра њу у 
вла да ју ћу ели ту. Оту ђе на гло бал на оли гар хи ја и ње на ан ти ин те
ли ген ци ја са сво јом по ли ти ком иден ти те та ство ри ли су дог му од 
свог си сте ма ко ја ис кљу чу је сва ки об лик кри ти ке и ди ја ло га. Сво
ђе њем иде о ло ги ја на пу ке фра зе кре и ран је иде о ло шки ва куум и 
ин те лек ту ал на кли ма из ко је ал тер на тив на де сни ца ву че сна гу. 
Фрај нахт ис ти че че ти ри ва жне од ред ни це ал тер на тив не де сни це:86 

1) Ал тер на тив на де сни ца је ан ти те ти чан по крет 
Ал тер на тив на де сни ца кри ти ку је пост мо дер ну ми сао, ко ја је 

по њи ма по ста ла иде о ло ги ја за се бе. Озна ча ва ју је тер ми ном кул тур
ни марк си зам и сво ју сна гу усме ра ва ју на ње но оспо ра ва ње, не 
ну де ћи ве ли ке иде о ло шке од го во ре на те ку ћа пи та ња пост мо дер ног 
дру штва, већ се за до во ља ва ју про тив но шћу пре ма свим до ми нант ним 
на ра ти ви ма. Она је пост мо дер на ан ти те за гло бал ној вла да ју ћој те зи.

2) Ал тер на тив на де сни ца је иден ти тет ски про је кат
Углав ном бе ла, ал тер на тив на де сни ца фор ми ра свој иден ти

тет на уни жа ва њу бе ле ра се ши ром За пад ног де ла све та од стра не 
пред став ни ка ма њин ске по ли ти ке иден ти те та ко ја, пост мар ку зе
ов ски, крив ца за сва ки про блем у дру штву на ла зи у „бе лим при
ви ле ги ја ма”. Умор ни од се де ња на оп ту же нич кој клу пи због бо је 
сво је ко же, при пад ни ци овог ал тер на тив ног по кре та фор ми ра ју 
сво ју по ли ти ку иден ти те та су прот ста вља ју ћи се нео ко ло ни јал ним 
и род ним те о ри ја ма, исто вре ме но тра же ћи вра ћа ње „по но са” обич
ном бе лом му шкар цу. 

3) Ал тер на тив на де сни ца усво ји ла је пост мо дер не ме то де
Де кон струк ци ја, не ка да глав но ору ж је у ру ка ма ле вих ли бе

ра ла, слу жи ла је за обе сми шља ва ње пој мо ва по пут на ци је, на цио
нал ног иден ти те та, ре ли ги је, па три о ти зма и па три јар ха та, а да нас је 
пре шла у ру ке ал тер на тив не де сни це ко ја то исто ра ди са мул ти
кул ту ра ли змом, фе ми ни змом, исла ми змом и ате и змом. 

4) Ал тер на тив на де сни ца је ме диј ски фе но мен ин тер нет до ба
По пу лар ност ал тер на тив не де сни це на дру штве ним мре жа ма 

по ка зу је ко ли ко је дог ма ле вог ли бе ра ли зма крх ка и сла ба пред 

85 Д. Шљи вић, нав. текст.
86 Han zi Fre i nacht, „4 Things that Ma ke the AltRight Post mo dern”, http://

me ta mo der na.or g/4thingsthatma keth eal trightpost mo dern?lang=en.
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кон струк тив ном кри ти ком. Пост мо дер ни свет се од ли ку је ефек том 
ка ме ре – сли ке кон стру и шу свет, а но ви ал тер на тив ни по крет то 
од лич но схва та и при ме њу је.87 

Бит но обе леж је ал тер на тив не де сни це је на чин ко му ни ка ци је. 
По ру ке фор му ли са не крат ко и ја сно, уну тар ви зу ел ног дис кур са 
ги фо ва, ме ма (основ не је ди ни це кул тур не ин фор ма ци је, ка ко ре че 
До кинс), крат ких ви деофор ма та, ста ту са на Феј сбу ку и пи са них 
тек сто ва на бло го ви ма, њи хов су на чин из ра жа ва ња. Је дан од ци
ље ва, на ро чи то ме ма и ги фо ва, је сте шо ки ра ње и де гра да ци ја са
вре ме них аме рич ких и европ ских по жељ них вред но сти. Ху мор, 
та ко црн и бру та лан, не ве ро ват ном бр зи ном се ши рио дру штве ним 
мре жа ма и пер ци пи ран је као еле мент бун та, за ба ве, „тро ло ва ња” 
и оче ки ва не емо тив не ре ак ци је (trig ge red) оних с ко ји ма се ко му
ни ци ра. Ал тер на тив на де сни ца ша ла ма уно си про ме не у бу дућ ност 
по ли тич ких окр ша ја и ти ме отва ра про стор да ху мо ром фор му ли
ше ја сну по ли тич ку по ру ку. Ма ска ху мо ра и сло бо де го во ра оста
вља мо гућ ност да се спро во ди бру тал но вер бал но на си ље. Овај 
ме ха ни зам је сво је вр сна спре га – сва ки скан дал ис пра ти ће се ша
лом, а сва ка ша ла по ди же праг то ле ран ци је за све оне пред ра су де 
и не де мо крат ске иде је ко је су до ско ро оп ста ја ле на мар ги на ма дру
штве ног жи во та.88

Ма ло љу ди да нас по др жа ва основ не прин ци пе мејнстрим си
сте ма, али све при сут ност иде о ло га у ме ди ји ма кре и ра дру га чи ју 
сли ку, спре ча ва ју ћи до ла зак ал тер на тив не иде о ло ги је и си сте ма. 
Оту да, ви ди мо све ве ћу по пу лар ност кон зер ва ти виз ма на дру штве
ним мре жа ма. Ин те лек ту ал на ис кљу чи вост мејнстри ма до ве ла је 
до не го ва ња јед не то та ли тар не ли бе рал не кул ту ре ко ја успо ном 
ал тер на тив не де сни це мо ра да се су о чи са кон зер ва ти ви змом као 
но вом кон тра кул ту ром. Пол Џо зеф Вот сон, је дан од нај зна чај нијих 
пред став ни ка ал тер на тив не де сни це, де фи ни сао је кон зер ва ти ви
зам као но ву кон тра кул ту ру, по ка зу ју ћи ти ме да она мо же би ти 
ви ше од иде о ло ги је. 

Кон зер ва ти ви зам као но ва кон тра кул ту ра

Ако кул ту ру схва ти мо као „скуп свих оних про це са, про ме на 
и тво ре ви на ко је су на ста ле као по сле ди ца ма те ри јал не и ду хов не 
ин тер вен ци је људ ског дру штва (у при ро ди, дру штву и ми шље њу), 
основ ни сми сао кул ту ре са сто ји се у то ме да олак ша одр жа ње, про

87 Исто.
88 Д. Шљи вић, нав. текст.
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ду же ње и на пре дак људ ског дру штва,”89 а ре гре си ја до ми нант не 
кул ту ре и по сте пе ни рас пад дру штва про из во де по тре бу за но вом 
кул ту ром. Оту да на гла сак ал тер на тив не де сни це на зна ча ју кул ту ре 
и ви ђе њу се бе као но ве кон тра кул ту ре. 

Кон тра кул ту ре се ја вља ју у усло ви ма из оп ште ња од ре ђе не 
дру штве не гру пе из глав них и ва жни јих вред но сти, ис кљу че ња 
из про це са ко му ни ка ци је и он да ка да на сту пи по ре ме ћај (кон фу
зи ја) у си сте му вред но сти.90 Зва нич но озна че на као де струк тив ни 
по крет ко ји уру ша ва по сто је ће вред но сти, кон тра кул ту ра мо же би ти 
схва ће на и као из лаз из ре гре си је вред но сти до ми нант не кул ту ре. 

Кон зер ва тив не иде је на ста ју као ре ак ци ја на све бр же по ли
тич ке и еко ном ске про ме не, чи ји је сим бол, у мно гим по гле ди ма, 
би ла Фран цу ска ре во лу ци ја. С об зи ром на то да се на ста нак кон
зер ва ти ви зма по сма тра као ре ак ци ја, Хеј вуд ис ти че да је баш због 
то га он нео бич но ела сти чан. „Кон зер ва ти ви зам на пре ду је за то што 
ни је спре ман да се ве же за је дан фик си ра ни си стем иде ја.”91 Чак, 
че сто се ис ти че да кон зер ва тив ци ја сни је схва та ју оно че му се про
ти ве не го оно шта фа во ри зу ју. Та ко схва ћен, кон зер ва ти ви зам се 
по сма тра као иде о ло ги ја чи ја је свр ха про сто да пр о по ве да от пор. 
Мно ги кон зер ва тив ци сво ја ве ро ва ња опи су ју као „ду хов ни став” 
или „здрав ра зум”, на су прот „из му” или иде о ло ги ји, а њи хо ва цен
трал на ве ро ва ња за сни ва ју се на тра ди ци ји, ор ган ском дру штву, 
хи је рар хи ји и ау то ри те ту.92 

САД и мно ге европ ске зе мље су о ча ва ју се с мно штвом но вих 
иза зо ва као што су по гор ша ње од но са с ислам ским све том и те ро
ри зам, де мо граф ско ста ре ње и од у ми ра ње до ми цил ног бе лог ста
нов ни штва, но ви та ла си ими гра ци је ко ји пре те да озбиљ но на ру ше 
тра ди ци о нал ну де мо граф ску, вер ску и кул ту рал ну сли ку тих дру
шта ва, енер гет ска кри за, по ве ћа ње не за по сле но сти, кри за мо рал
ног иден ти те та и тра ди ци о нал не по ро ди це, еко ном ски иза зо ви гло
ба ли за ци је итд.93 Све то до во ди до ја ча ња не си гур но сти и ства ра ња 
по тре бе за кон зер ва тив ним иде ја ма – иде ја ма от по ра. По тре ба да 
се очу ва, за др жи и са чу ва са да шњи стил жи во та, на спрам зах те ва 
за ра ди кал ним про ме на ма вла да ју ћег мејн стри ма, до ве ла је до по
пу ла ри за ци је кон зер ва ти ви зма. 

89 Ми лош Илић, Со ци о ло ги ја кул ту ре и умет но сти, На уч на књи га, Бео
град 1983, 13. 

90 Исто. 
91 Ен дру Хеј вуд, По ли тич ке иде о ло ги је, прев. Ми лан ка Ра дић, За вод за 

уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2005, 73.
92 Исто.
93 Ми ша Ђур ко вић, Кон зер ва ти ви зам и кон зер ва тив не стран ке, Слу жбе

ни гла сник, Бе о град 2007, 32.
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Кон зер ва ти ви зам на ста је са Бер ком, упра во као ре ак ци ја на 
фи ло зо фи ју и прак су по јед но ста вљи ва ња, ка рак те ри стич ну за про
све ти тељ ство, ко је је ин си сти ра ло на ра ди кал ном дис кон ти ну и те ту 
и на ра ди кал ним, про стим, ап стракт ним ме та фи зич ким прин ци
пи ма по пут људ ских пра ва и дру штве ног уго во ра.94 Бер ко ву те зу 
о сло же но сти да нас ко ри сти ал тер на тив на де сни ца, об ја шња ва ју ћи 
да се дру штво не мо же ту ма чи ти на осно ву по јед но ста вље них прин
ци па ма њин ске по ли ти ке иден ти те та, мул ти кул ту ра ли зма и по ли
тич ке ко рект но сти. 

Ли бе ра ли зам да нас је сте је дан гло бал ни, ап стракт ни, еко ном
ски ли бе ра ли зам. Та кав се по себ но при ка зу је у ме ди ји ма и из да је 
се за ап стракт ноко смо по лит ску, про све ти тељ ску иде о ло ги ју људ
ских пра ва усме ре ну про тив др жа ве и су ве ре ни те та. Та ква иде о
ло ги ја за и ста слу жи оно ме што се на зи ва нео ли бе ра ли зам, а сво ди 
се на ап стракт но за сту па ње нео гра ни че ног, ни чим не спу та ног 
гло бал ног ши ре ња тр жи шта. У крај ње по јед но ста вље ном ре зул
та ту, ова при ча се сво ди на бор бу нео ли бе ра ли зма и др жа ве.95 По
пу ла ри зу је се при ча о кра ју су ве ре ни те та, о уни вер зал ној вла да
ви ни људ ских пра ва и о мал те не ско рој тран сфор ма ци ји свет ског 
дру штва у јед ну гло бал ну по ли тич ку за јед ни цу. Кри ти ку ју се сви 
об ли ци пар ти ку ла ри за ма као што су на ци о на ли зам, па три о ти зам, 
ет ни ци тет, на ци о нал на кул ту ра итд. Ли бе ра ли зам се из јед на ча ва 
са нео гра ни че ним ко смо по ли ти змом96 чи ја је основ на иде ја јед на 
бес ко нач но да ле ка уто пи ја, ко ја не мо же би ти узе та као ак ту е лан 
по ли тич ки про грам чи јем би се ис пу ње њу под ре ди ла сва сред ства 
и ме ха ни зми без об зи ра на ак ту ел ну си ту а ци ју, на сле ђе но ста ње 
и ре ал не мо гућ но сти. Та кви про све ти тељ ски про гра ми су овом 
све ту до не ли и пре ви ше пат ње и тра ге ди ја. Сва ки озби љан про грам 
по ли тич ког де ло ва ња мо ра по ћи од пар ти ку лар не на ци о нал не 
др жа ве као са свим до бро скро је ног окви ра за ре ша ва ње огром ног 
бро ја пи та ња за ко ја су гра ђа ни за ин те ре со ва ни.97 

Кул тур ни рат и ал тер на тив ни ме ди ји у Ср би ји

На кул тур не ра то ве ни је оста ла иму на ни Ср би ја. Срп ска фрак
ци ја тран сна ци о нал не ели те од лич но је опо на ша ла гло бал ну, пре
у зев ши ве ћи ну ме диј ских, обра зов них и кул тур них ин сти ту ци ја. 

94 Исто, 32. 
95 Ми ша Ђур ко вић, Ка пи та ли зам, ли бе ра ли зам и др жа ва: осно ве за ре кон

струк ци ју мо дер не по ли тич ке фи ло зо фи је, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2005, 13. 
96 Исто, 413. 
97 Исто, 415. 
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Та кав по глед на свет за чи ни ла је свој стве ним ау то шо ви ни змом, 
ства ра ју ћи си стем ски пре зир пре ма на ро ду. 

Кул тур ни рат у Ср би ји за сни ва се на осмот ском си сте му опо
на ша ња. Си сте ми вред но сти из вр ха ели те пре но се се на обо де 
ели те пре ко ме ха ни за ма опо на ша ња. Са вре ме но свет ско дру штво 
мо же се по сма тра ти као ле стви ца не јед на ких ста ту сних по ло жа ја. 
Ти по ло жа ји сва ка ко има ју ве зе са ма те ри јал ним за ле ђем. Али 
њи хо ва глав на од ред ни ца ипак је си стем вред но сти по је дин ца, јер 
при хва та ње од ре ђе них си сте ма вред но сти мо же до ве сти до бо љег 
ста ту сног по ло жа ја. Оту да кул ту ру ви ших ста ту сних сло је ва – њи
хов из глед, по на ша ње, на чин жи во та – опо на ша ју ни же ста ту сне 
гру пе. Та кво опо на ша ње је вид ка пи лар но сти, што зна чи да се осмот
ски ши ри дру штвом. Љу ди ни жих по ло жа ја при хва та ју си сте ме 
вред но сти ви ших дру штве них кру го ва по ка зу ју ћи не све сно при
хва та ње њи хо ве кул тур не над мо ћи.98 Кул ту ра у Ср би ји по ста ла је 
по при ште су ко ба, про стор кон фли ка та, пре ко ко јих се на сто је ре
ши ти ра зна ва жна кул тур на (иден ти тет ска, дру штве на, есте тич ка) 
пи та ња.99 

На при ме ру Ср би је ви ди мо ка ко су се не га тив ни сте ре о ти пи 
о Ср би ма, њи хо вој кул ту ри и тра ди ци ји, ме ха ни змом опо на ша ња 
пре у зе ли и по ста ли део си сте ма вред но сти ов да шње кул тур не ели
те. У Ср би ји је јед на фрак ци ја кул тур не ели те, ко ја по свим сво јим 
осо би на ма под се ћа на гло бал ну ан ти ин те ли ген ци ју, ус по ста ви ла 
мо но пол над сфе ром кул ту ре. Би ра ју ћи сво је чла но ве по иде о ло шкој 
по доб но сти и лич ној ло јал но сти, за у ста ви ла је ре гру та ци ју на осно
ву лич не спо соб но сти, уво де ћи кул ту ру у ре гре сив ну фа зу. На ша 
„ми си о нар ска” ин те ли ген ци ја ус по ста ви ла је пер со нал ни и груп ни 
мо но пол над мно гим кул тур ним ре сур си ма у Ср би ји. Са да, на ша 
„пост на ци о нал на” ин те ли ген ци ја у са му де фи ни ци ју „кул ту ре” и 
„умет но сти” угра ђу је сво је иде о ло шкопо ли тич ке на зо ре,100 прав
да ју ћи ти ме епи тет ан ти ин те ли ген ци је.

Иза „ми си о нар ског” ра да ан ти ин те ли ген ци је сто ји из да ја до
ма ћих ели та ко је очај нич ки же ле да по ста ну део гло бал не оли гар
хи је и спрем ни су да по ста ну су ж њи по лу пе ри фер ног дру штве ног 
кру га гло ба ли стич ких струк ту ра. Они, оту ђе ни од свог на ро да, њих 
из ри чи то кри ве за очај но ста ње у дру штву на чи јој „гр ба чи” оби та
ва ју. С об зи ром на то да је про из вод ни рад за њих чи ста ап страк ци ја, 
они мо ра ју сво ју по зи ци ју у дру штву да оправ да ју не чим, а иде о ло
ги ја гло ба ли зма и про цес ве стер ни за ци је „на зад не” ко ло ни јал не 
зе мље ну ди јед ну ду го роч ну свр ху и оправ да ње.

98 С. Ан то нић, Кул тур ни рат у Ср би ји, 27–28. 
99 С. Ан то нић, Де мон та жа кул ту ре.
100 С. Ан то нић, Кул тур ни рат у Ср би ји. 
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Сло бо дан Ан то нић са чи нио је ти по ло ги ју ин те ре сних гру па
ци ја, по де лив ши их на че ти ри фрак ци је ко ло ни јал них управ ни ка, 
на звав ши их ан ти ли бе рал ним кар те лом. 

Пр ву ин те ре сну ску пи ну чи не ме ђу на род не би ро кра те, чи нов
ни ци из Бри се ла или Ва шинг то на, за ду же ни за „ре кон струк ци ју” 
и „ин те гра ци ју” ис точ но е вроп ских дру шта ва. Они су део гло бал
не по ли тич ке кла се. Уз њих, ам ба са до ри за пад них др жа ва (САД, 
Не мач ка, Бри та ни ја итд.), ра зни слу жбе ни ци европ ских и аме рич
ких аген ци ја за „ре кон струк ци ју”, „ре фор му” и „раз вој” (USAID, 
Eu ro pean Agency for Re con struc tion, The Eu ro pean Com mis si on’s 
De le ga tion, Sta bi lity Pact итд.), пред став ни ци ме ђу на род них не
влади них ор га ни за ци ја (Fre e dom Ho u se, Am nesty In ter na ti o nal, 
Tran spa rency In ter na ti o nal, The In ter na ti o nal Cri sis Gro up – ICG, The 
In ter na ti o nal Re pu bli can In sti tu te, NDI – Na ti o nal De moc ra tic In sti tu te, 
Fri e drichEbertSti ftung, Kon radAden a u erStif tung итд.) и пред став
ни ци ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја (Свет ска бан ка, 
ММФ, СТО и дру ге) чи не ком плет ну апа ра ту ру вр ха ко ло ни јал них 
управ ни ка. Они, за јед но са „парт не ри ма” из др жав ног апа ра та ко
ји ма да ју но вац за „ре фор ме”, вр ше ева лу а ци ју успе шно сти тран
зи ци је.101 Њих Ан то нић на зи ва ева лу а то ри ма. 

Дру гу фрак ци ју Ан то нић од ре ђу је као „ре форм скомо дер ни
за циј ски” и „евро а тлант скоин те гра ти ви стич ки” ста леж стра нач
ких по ли ти ча ра и др жав них ад ми ни стра то ра ко ји чи не око шта лу 
др жав ну апа ра ту ру спро во ди ла ца упут ста ва ева лу а то ра и би ва ју 
на гра ђе ни нео гра ни че ном пљач ком вла сти те др жа ве и вла сти тог 
на ро да.102 На зив ре зер ви сан за њих је ре фор ма то ри. Они су пра ви 
пред став ни ци ше сте ко ло не (Ду гин), ко ји зна ју да њи хов шеф не 
се ди у пред сед нич кој или пре ми јер ској фо те љи већ у Ва шинг то ну 
или Бри се лу, и са мо њему по ка зу ју ода ност, оста ју ћи за уз врат на 
по зи ци ја ма мо ћи, ко ји год ре жим био на вла сти. 

Тре ћу фрак ци ју чи не ло кал ни иза сла ни ци тран сна ци о на лне 
вла снич ке кла се у Ср би ји. То су тај ку ни по пут Ми ло ра да Ми шко
ви ћа, Стан ка Су бо ти ћа и Фи ли па Цеп те ра и чел ни ци ов да шњих 
огра на ка стра них тран сна ци о нал них ком па ни ја као што су U. S. 
Steel (Же ле за ра Сме де ре во), Phi lip Morris (Ду ван ска ин ду стри ја 
Ниш), Bri tishAme ri can To bac co (Ду ван ска ин ду стри ја Вра ње) итд. 
Та кви би зни сме ни обез бе ђу ју мо но пол на тр жи шту из ба цу ју ћи 
др жа ву и пред у зет ни ке, исто вре ме но обез бе ђу ју ћи нов ча не на гра
де за оста ле фрак ци је.103 

101 Сло бо дан Ан то нић, Ели та, гра ђан ство и сла ба др жа ва: Ср би ја по сле 
2000, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 35–36. 

102 Исто, 36. 
103 Исто, 36–37. 
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По след ња, че твр та фрак ци ја је оп слу жу ју ћа кла са – до ма ћа 
ака дем ска, ме диј ска и кул тур на ели та ко ја про по ве да и одр жа ва 
иде о ло ги ју „ре фор ме”, „мо дер ни за ци је” и „евро а тлант ске ин те гра
ци је”. Њи хов за да так је кон стант но ука зи ва ње на при ми тив ност 
дру штва у ко јем жи ви мо.104 

Вла да ју ћа мејнстрим кул тур на ели та, си ту и ра на у ви шим и 
ви шесред њим кла са ма, пред ста вља кич му гло ба ли стич ких струк
ту ра. Она је у ства ри „си стем ски оп слу жу ју ћа ин те ли ген ци ја” ко ја 
слу жи гло бал ни си стем ка ко би оста ла део вла да ју ће кла се ти ме 
што ће се под ре ђи ва ти зах те ви ма цен тра си сте ма,105 пред ста вља
ју ћи јед ну обич ну си стем ску пе ри фе ри ју. На спрам ње се на ла зи 
на ци о нал на нон кон фор ми стич ка ин те ли ген ци ја чи ји рад је на ме
њен до ма ћој пу бли ци.106

Оно што вла да ју ћа ан ти ин те ли ген ци ја же ли је сте уни ште ње 
на ци о нал не, срп ске кул ту ре и до би ја ње јед не „сте рил не мо но кул
ту ре, јед ног гро теск ног му тан та на ста лог хи бри ди за ци јом кул тур
ног ко ло ни ја ли зма Им пе ри је са аспи ра тив ним пр о вин ци ја ли змом 
на ше ком пра дор ске ин те ли ген ци је.”107 Ка да ком пра дор ска ан ти ин
те ли ген ци ја ру жи на род, она же ли да га су штин ски ре де фи ни ше 
у еко ном скопо ли тич ком и кул тур ном сми слу, да га „де мон ти ра” 
на је дан со ци јал ни, ло кал ни ен ти тет ко ји чи не са мо иде о ло шки 
по доб ни чла но ви, а оста ло ста нов ни штво се гу ра у ста тус уну тра
шњих вар ва ра. Во де се ис ка зом да је „пре зре ње на ро да нај ви ша 
фор ма ро до љу бља”, да на ње го вом пре у мље њу тре ба ра ди ти ка ко 
би му се про ме нио на ци о нал ни иден ти тет и ство рио но ви ко ји ће 
од го ва ра ти иде о ло ги ји ан ти ин те ли ген ци је и же ља ма гло ба ли стич ких 
струк ту ра. На сто ји да исме ва њем кул ту ре сво га ста нов ни штва, 
ру га њем сва ком раз ло гу за па три о ти зам и су зби ја њем на ци о нал них 
осе ћа ња, оправ да ко лек тив ну пот чи ње ност и оку па ци ју.108 

Та ква ан ти ин те ли ген ци ја, уел бе ков ски удо мље на у ме диј ским 
твр ђа ва ма, ба ца кле тве на при ми тив ни на род ко ји се још увек 
опи ре њи хо вој ре фор ми. Сво је уто чи ште на ла зе у ме диј ским ку
ћа ма по пут Б92, Н1, РТС, РТВ, Сту дио Б, у но ви на ма и ин тер нет 
пор та ли ма – Да нас, Вре ме, Блиц, Пе шча ник и јед но вре ме Ено ви не. 
Во де се ре че ни цом да ће Ср би ја би ти мо дер на, са Ср би ма или без 
њих, и са та квим по гле дом на свет на сту па ју у јав но сти. Га је си стем

104 Исто, 37. 
105 „Цен тар за про из вод њу ма сов не кул ту ре, као и цен тар за про из вод њу 

ви со ке кул ту ре, на ла зе се да нас на истом ме сту: у еко ном ском, по ли тич ком и 
вој ном сре ди шту свет ског си сте ма – у САД и ЕУ”, С. Ан то нић, Де мон та жа 
кул ту ре, 70. 

106 Исто.
107 Исто, 70. 
108 Исто. 



172

ски пре зир пре ма на ро ду ко ји се осли ка ва на фил му, у умет но сти, 
по зо ри шту, на у ци, књи жев но сти, „су о ча ва њу са про шло шћу” и 
це ло куп ној ме диј ској сли ци. Вре ме ном су по ста ли сим бол ма ни
пу ла ци је и оку па ци је др жа ве, чи ју ре ак ци ју ви ди мо у ал тер на тив
ним ме ди ји ма и „тро ло ва њу” це ло куп не ка сте ан ти ин те ли ген ци је 
ко ја већ ду ги низ го ди на кро ји кул тур ну по ли ти ку Ср би је. 

Кул тур на афир ма ци ја на ци о нал не (не ком пра дор ске) ин те ли
ген ци је би ће огра ни че на до кле год ин сти ту ци је бу ду бло ки ра не. 
Тек са про ме ном до ми нант не гру па ци је – а она ће се оства ри ти са мо 
на кон из ме не стра те шких дру штве них прет по став ки (по ли тич ких 
и еко ном ских) – мо ћи ће да до ђе до зна чај ни је про ме не у кон фи
гу ра ци ји ов да шњег кул тур ног обра сца.109 

Мо дел хе ге мо ни је ко ји је ус по ста вљен над Ср би јом овла дао 
је мејнстрим ме ди ји ма, а ка сни је и зва нич ном по ли ти ком. Спо ља
шњи фи нан сиј ски фак тор, ко руп ци ја по ли тич ких и еко ном ских 
ели та, као и иде о ло ги ја ан ти ин те ли ген ци је га одр жа ва ју, а је ди ни 
на чин су прот ста вља ња је јак ал тер на тив ни ства ра лач ки мо дел или 
не ка вр ста тек тон ских дру штве них и по ли тич ких по тре са.110 

Ин те ли ген ци ја ко ја се су прот ста ви ла ова квом ин сти ту ци о
нал ном им пе ри ја ли зму на шла се из ба че на из свих мејнстрим ме
диј ских ин сти ту ци ја. Њи хов глас ни је мо гао да се чу је, та ко да су, 
слич но као и аме рич ка ал тер на тив на де сни ца, сво је ме сто про на шли 
на дру штве ним мре жа ма. Ви ше из ну жде не го осмот ским си сте
мом опо на ша ња, ин те лек ту ал ци па три от ске ори јен та ци је кре ну ли 
су да се ор га ни зу ју по дру штве ним мре жа ма – пр о сто ру на ко јем 
ни је по треб на ве ли ка ко ли чи на нов ца за одр жа ва ње ме ди ја. Фор
ми рао се свет ал тер на тив них ме ди ја ко ји по сво јим кон тра кул тур
ним опо зи ци о ним вред но сти ма има атри бу те ал тер на тив не де сни
це. Чак, од ре ђе ни не дав но на ста ли ме ди ји, спе ци ја ли зо ва ни за 
крат ке по ру ке и „тр о ло ва ње” бру тал ним ху мо ром, се бе ди рект но 
по и сто ве ћу ју са altright по кре том из САД. 

У ал тер на тив не ме ди је у Ср би ји убра ја мо, на осно ву њи хо вих 
вред но сти, њи хо вог кон тра кул тур ног де ло ва ња и опо зи ци о них 
по ли тич ких ста во ва пре ма вред но сном, кул тур ном и по ли тич ком 
мејнстри му, сле де ће зна чај ни је ме ди је и пред став ни ке ко ји де лу ју 
са мо стал но: 

1) Но ва срп ска по ли тич ка ми сао (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу
ку – 21.162; на Ју тју бу – 828; на Тви те ру – 5.610); 

2) Фонд стра те шке кул ту ре (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку 
– 13.250; на Ју тју бу – 2.349; на Тви те ру – 645);
109 Исто, 50. 
110 М. Ђур ко вић, Сли ка, звук и моћ, 70. 
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3) Спут њик Ср би ја (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 51.793; 
на Ју тју бу – 2.407, на Тви те ру – 9.221);

4) Ср бин ин фо пор тал (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 17.081; 
на Тви те ру – 5.301); 

5) Ра дио Сна га на ро да (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 9.858; 
на Ју тју бу – 2.826; на Тви те ру – 249);

6) Бал кан ин фо (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 29.349; на 
Ју тју бу – 33.594; на Тви те ру – 4.005);

7) Ра дио Сер бо на (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 2.928; на 
Ју тју бу – 2.773);

8) Фак ти (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 7.134); 
9) Но ви По лис (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 8.191; на Тви

те ру – 3.126); 
10) Бо рис Ма ла гур ски (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 238.176; 

на Ју тју бу – 18.051; на Тви те ру – 17.282);
11) Ан дреј Фај гељ (Укуп но пра ти ла ца: на Ју тју бу – 5.692; на Тви

те ру – 6.279); 
12) Ра дио 2М / Ми лан Ми лен ко вић (Укуп но пра ти ла ца: на Фејс

бу ку – 1.099; на Ју тју бу – 2.913);
13) Шта је де мо краЦ ки? (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 

19.024);
14) Днев на до за оку па ци је (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 

4.260); 
15) Же не у ша ре ном (Укуп но пра ти ла ца: на Феј сбу ку – 1.247).111 112

Су о че ни са пот пу ном мар ги на ли за ци јом у глав ним ме ди ји ма 
у Ср би ји, ин те лек ту ал ци су про на шли сво је ме сто у ал тер на тив
ним ме ди ји ма. Пре ко њих ја сно за сту па ју од ре ђе не ста во ве ко ји 
су не по жељ ни од стра не вла да ју ћег мејнстри ма. Пи шу и го во ре о 
за пад ној оку па ци ји Ср би је, кри ти ку ју по губ ну по ли ти ку ре жи ма 
пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, ис ти чу ва жност на ци о нал ног иден ти
те та на спрам ко смо по лит ског, бра не срп ску кул ту ру и иден ти тет 
од де кон струк ци је ан ти ин те ли ген ци је, ука зу ју на по сте пе но про
па да ње обра зо ва ња, вој ске, суд ства, цр кве и оста лих ин сти ту ци ја. 
При ка зу ју по сле ди це де ин ду стри ја ли за ци је гра до ва и за не ма ри
ва ња се ла. Из ра жа ва ју евро скеп ти ци зам про ти ве ћи се ула ску Ср би
је у Европ ску уни ју. И по ла ко се су о ча ва ју са де ло ва њем „но вих” 
иде о ло ги ја за пад ног си сте ма по пут хо мо сек су а ли зма, фе ми ни зма 
и мул ти кул ту ра ли зма као јед не дру га чи је фа зе суб ми сив но сти. 

111 Шта је де мо краЦ ки?, Днев на до за оку па ци је и Же не у ша ре ном су Фејс
бук стра ни це ко је де лу ју тр о ло ва њем и крат ким по ру ка ма. 

112 По да ци пре у зе ти 20. 05. 2017.
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Они за сту па ју ал тер на тив ни си стем вред но сти ко ји мо же мо 
ока рак те ри са ти као кон зер ва тив нотра ди ци о нал ни, кон тра кул тур
ни, го то во бун тов нич ки. За сту па ње ста ва да је кон зер ва ти ви зам 
но ва кон тра кул ту ра је ве зив на нит са ал тер на тив ном де сни цом у 
САД, на ко јој се и гра ди ком па ра ци ја. Дру штве не мре же олак ша ле 
су ме ђу соб но умре жа ва ње ин те лек ту а ла ца, као и по ве зи ва ње са 
мла ђим ге не ра ци ја ма. Де лу ју ћи у скла ду са вре ме ном, сло бод но 
ми сле ћи ин те лек ту ал ци кре ну ли су пу тем ал тер на ти ве – иа ко је 
це ло куп на ма три ца по сток то бар ског, „де мо крат ског” ре жи ма у 
Ср би ји би ла да ал тер на ти ве не ма – отва ра ју ћи ти ме мо гућ ност 
не ког но вог пу та у бу дућ ност.




