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Делатност сервисирања као отуђена креативност или: Бити или не бити – то је питање 

Реч “сервис”, што у преводу на српски значи “услуга”, све је чешће у 
употреби, како у колоквијалној, тако и у пословној комуникацији, чему 
премоћно доприноси агресиван маркетиншки набој, чији је задатак и 
пробитак у поробљавању популације, којој се “објашњава” да су им ини 
“сервиси” неопходни за живот и његово закономерно функционисање. 
Те се овом потписнику јавља идеја о “делатности сервисирања као отуђеној 
креативности”. 

Шта је то “делатност сервисирања”? Пре свега нас “сервисирају” рекламама за разне 
виртуелно употребне производе, чему председава “труст мозгова” глобалне економске 
империје, који нема шта да изгуби, пошто је губитак по дефиницији резервисан за 
транзициони синдром, а добитак, опет по дефиницији, за јачање и коначно необориво 
успостављање њихове банкарске власти. То значи, ако подлегнете искушењу и купите 
“учвршћивач за косу”, већ сте се делићем корака приближили именованој и означеној 
империји као њен неотуђив и адоптиран члан. По принципу функционисања секте или тајне 
службе. 

Затим вас, на амбалажи сваког свог производа, најситнијим словима и знацима, упуте у 
руковање за употребу, вредност, важност и на научној бази “доказану” круцијалност оваквог 
“навлачења”, о чему ситне словне и друге ознаке, собом самима, сведоче о диктатури 
јувенократије (старија популација има проблеме са видом), јер је свет младих заправо циљна 
група сваке манипулације, с обзиром на биолошку и друштвену дуготрајност. Док се не 
измозга следећа замка за поробљавање аутентичне креативности. 

Свет младих је, значи, поробљен, а свет старих је означен као групни талац глобалистичке 
манипулације и гушења креативности, ео ипсо, живота у својој матичној и првотној форми. 
И, садржају. 
Нити је упутно, нити могуће номиновати и наводити све шеме и системе глобалистичког 
поробљавања и гушења креативности, стога што глобализам, кроз гушење и ништење, 
управо “унапређује” креативност, што је, за мислеће субјекте, прави траг мондијалистичког 
пан-светског злочина. Култура се уништава условљавањем технолошког приказа, путем 
незаобилазне власти електронских медија; интернет је узус уметничке комуникације 
информацијама које самосвојно производи, без контроле и оповргавања, а “конкурси” за 
индивидуалну или групну креативност, само су релевантни у случају служења медију, који је 
про-вучен кроз неуметничке и акултурне акције, типа банкарство, спонзорисање и глобално 
унапређивање. 

Рећи ће добронамерни читалац како је све ово “слика света” у коме живимо и деламо и како 
би сваки отпор значио утопијску, ретроградну и реакционарну реакцију на “напредак”. Али, 
гле, то мора бити оспорено! 

Живимо и деламо (читај: пониремо и пропадамо) у свету културног маркетинга који 
промовише само она де-ла која доприносе његовој манипулацијској пропаганди, те се 
фабрикују и творниче “бест-селери”, за које важи један једини непрекршиви узус: не 
противречити новом светском поретку! Када се догоди изузетак–аонсеима догодити у 
рачунаљци поретка, као алибију за неукидање истог – тада се НИН-ова награда додели 
(заслужено) Светиславу Басари и тиме се “покрије” потмули секташки план 
мондијалистичког нивелирања ничега са ничим, у име нечега за њих пробитачног! 
Или се додели “Виталова” награда двојици писаца: Марку Видојковићу и Јовици Аћину, зато 



што Марко мора бити награђен, а Јовици награда треба! Даровити Марко и није свестан да је 
“душу продао ђаволу”, али је, као адоптиран, свестан, да без дотичног више не може ни да 
пише, нити објављује, чиме је његова креативност – поробљена! А самосвојни Аћин, просто 
“пролази” као даровити уметник који се тренутно уклопио у глобалистичку расподелу 
признања, а њему се даје још једна шанса: да јој се тотално приволи... 

Деривати глобалистичког феномена “сервисириња”, очитују се, како на највишем, тако и 
најнижем нивоу порицања креативности, или, барем, позиционирања исте у други, 
неважнији, план. Непорецива релевантност (али не и премоћност) Биљане Србљановић, 
пренаграђена је на рачун, за њих “ирелевантних” дела и тада, закономерно, долази до 
“гутања” једног важног опуса савремене драмске литературе, у име глобалистичке 
неурачунљиве прождрљивости онога што ова промовише. По дефиницији, свака ће лоша 
драма Србљановићеве (овде се не оцењује и не именује таква) изнедрити европску и 
интерконтиненталну заслугу, а најбоље ће драме наших писаца у “лустрацији” остати 
неизведене и неконкурентне, чак и на домаћој сцени. То значи да ће пет Србљановићкиних 
добрих драма, произвести извођење њених стотинак лоших, али ће и пет добрих драма (без 
осталих лоших) наших, глобализму неусмерених писаца, остати неизведене. Србљановићкин 
Супермаркет је светска глобалистичка прича недорађене драматургије, која ће побрати 
мондијалистичке ловорике, зато што је уједно циљан и спонзор и емитер, а Дивљач је пала, 
Миладина Шеварлића, подлеже, чак, и домаћој, штавише булеварској, цензури, јер 
конкретним реплицира глобалу, уместо обрнуто, да глобалистички добацује шлагворт нашој 
актуелној збиљи. То, “у корист” Шеварлића, није патриотизам, напротив! Управо је његова 
драма поклич апатриотизму, али је глобалистички учинак једне Србљановићеве, који се 
патриотизма клони као крста, у ствари глобалистички урлик, који се савршено стапа са 
америчком химном: “Нек Бог чува Америку”. Што се код наших, мада неизвођених, српских 
драмских писаца, или – код већине њих – никако не стапа са мелодијом и текстом државне 
химне “Боже правде”. 
Ближимо се већ закључку овог огледа који слови да је “сервисирање” једини релевантан, 
делатан и опипљив облик културне и културолошке комуникације, а да је “креативност” само 
ризик губитништва, уколико није оде-нут прикривеним копренама “параноидне” делатности, 
која ће, као и свака болест, наићи на много жртава, а мало исцелитеља. 

А, пред крај се још једном, с почетка и коначно, запитајмо: зашто се Хамлет опредељује 
између “бити ил’ не бити” и зашто закључује: “то је питање”. 

Не опредељује се Хамлет, у дилеми између живота и смрти, између истине и лажи, рата и 
мира... Хамлет се, не определивши се, опредељује; између ГЛОБАЛИЗМА и 
ИНДИВИДУАЛНОГ ТАЛЕНТА, што рекао – чувени енглески песник и филозоф, Т. С. Елиот. 
Међутим, глобализам Хамлета наводи на смрт и разарање, али га и индивидуални таленат, 
односно, самосвојна и непоновљива креативност – води у ис-то. Ипак, опречно су различити 
предзнаци ове две, у основи истоветне, одлуке: разарање је у глобализму неупитно, а у 
индивидуалној, националној и од тотала скривеној припадности – оно је упитно, макар било 
и неразрешиво. 

Намеће се прост закључак да је ла-кше бити светски познатим писцем, него скрајнутим 
домаћим. Јер је теже изборити се у “бјелониној колевци” (Његош), него у мондијалистичком 
сабирном центру за метафоричну ново-рођенчад! 

Писац, напосе драмски, прелази и превазилази географске и геополитичке границе, али је 
невоља у томе што такав, нити физички, нити изведеним делом, не може да их премости. 
Више него прозни, драмски је писац заптивен међама мондијалистичке пропаганде и 
доктрине, јер се од њега очекује да исписује “људски говор”. Од прозног се очекује да 
исписивање људског говора филтрира кроз направу естетичке машине. Такав још може и 
успети, мада највећма случајно. 

Музичари, ликовни уметници, напосе “интермедијални”, имају још ма-ње проблема, јер их, 



барем у старту, не “лови” машина сурове и аестетичне глобалистичке машинерије. Мада им 
се, у укупном скору и бројању, као бумеранг, враћа ненамењеност уметничког дела правом 
“конзументу”. 
А, код писца – и то драмског – који вековима, у ствари, исписује “бити ил’ не бити”, неки се 
регрутују у исписивање рекламног написа с почетка текста, а други, оштећени, враћају се 
Шекспиру. Засад – узалуд. 


