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Телевизијско ђубре 

У процесу дебилизације народа телевизија игра посебну улогу. Та срамна 
улога додељена је медију који је велико цивилизацијско достигнуће 
двадесетог века. Телевизија и компјутери су убрзали подизање општег нивоа 
знања и културе, комуникације између поједнинаца, народа и државе. Изрека 
да је телевизор прозор у свет значила је, између осталог, да је стотинама 
милиона људи та техничка направа про ширила видике, да су прогледали, 
помогла им да виде и упознају оно што нису могли ни да замисле. Ми који 
смо живели у Титовој Југославији, која се привидно трудила да држи 

прикључак са западном цивилизацијом, жељно смо чекали дан када ћемо моћи, као у 
капиталиситичкој Америци, да гледамо телевизијски програм 24 часа и да имамо избор од 
стотинак ТВ канала. 

Нисмо се освртали на приче оних који су живели у Америци, који нису били очарани 
њиховом телевизијом и могућношћу да даљинским управљач ем бирамо канале до бесмисла. 
Једна од великих тековина Октобарске неокомунистичке револуције из 2000. јесте увођење 
кабловских дистрибутивних система који нам нуде више десетина програма – од 30 до 70. То 
америчко телевивизијско достигнуће до шло је коначно и у наше градове и села. Међутим, 
највише смо разочарани ми који смо расли уз блуз и рок, уз америчке филмове који су нас 
научили шта је слобода, а шта ропство, шта је добро, а шта је зло, шта је морал, а шта је 
неморал, шта је љубав, а шта разврат. Ти филмови су нас научили да будемо против сваког 
вида терора... Ми који смо волели Америку због њене врхунске културе и науке, која је 
преобразила човечанство у двдесетом веку, сада смо дубоко разочарани телевизијским 
отпацима и фекалијама који се из минута у минут врте на каналима у Србији. Не зна се шта 
је горе: Велики брат, Пирамида, лиценцни квизови који су у ствари коцкарскопљачкашке 
игре, које би требало опорезовати са 80% у корист гладних, па филмови са насиљем као 
јединим смислом и садржајем, у којима су Америкаци надљуди, јачи од природних закона, до 
серија кретенске садржине. У дебилске америчке серије убрајам и шпанске и португалске 
сапунице јер су и оне настале у истој кухињи са истим циљем. 

Телевизијског ђубрета има толико да је било каква памет протерана. То бомбардовање људске 
свести дебилским и кретенским садржајима има јасан циљ: испирање мозга и претварање 
нормалних људи у дебиле. Тако је радио и Гебелс: сто пута поновљена лаж постаје истина! 
Ко сто пута гледа дебилску серију постаје дебил! Без наде на излечење. Дебил без повратка. 
Када су Америкнци срушили Милош евића, што је народ одушевљено поздравио, уместо да 
дођу најбољи, најгори су дошли на многа кључна места. Народ је мислио да не може нико 
бити гори од Милошевића и његових људи, али показала се као тачана стара истина да и од 
горег постији горе. Ти најгори запосели су телевизије, радио станице, новине... Такав корак 
уназад, на почетку XXИ века, није се могао ни наслутити, то ни најгори песимисти нису 
могли да предвиде. 

Шта се у ствари догодило? Зашто смо уместо врхунске америчке културе добили америчко 
културно и телевизијско ђубре које нас озрачује и уни штава успешније од осиромашеног 
уранијума и нуклеарног отпада? Да ли су нам то ђубре увезли американци или неокомунисти 
који су на власти на свим нивоима? Ја сам искрено уверен да то нису урадили Американци. 
Амерички отпад увезао нам је комунистички отпад. Они народним парама, које су њихови 
преци пљачкали још у Титово време, а после њега још више, купују по багателним ценама 
културни отпад, а продају нам по високим ценама као да је у питању најпрефињенија 
америчка и западна култура. Такође су потпуно протеране и руска култура и духовност које 



су такође део духовног, културног и биолошког српског бића. На могу да верујем да 
Американци све то посматрају и не реагују, јер таква неокомунистичка културна политика и 
пракса ствара талас разочарања и антиамериканизма. Америци, која се данас бори против 
глобалног тероризма, потребни су сви народи као пријатељи па макар били мали и слаби као 
Срби. 

Вештачки изазивајући антиамериканизам, неокомунистички владари желе српски народ 
поново да посвађ ају са Америком, да га поново гурну у бесмислене сукобе, у којима Срби 
немају никакве шансе и гарантована им је пропаст. Филмска уметност и сјајне телевизијске 
серије производ су Америчке културе XX века. Хиперпродукција филмова и серија потпуно 
је убила уметност покретних слика. Некада су људи годинама причали о добрим амери чким 
филмовима. Сада на разним каналима човек има у једном тренутку бар двадесет филмова у 
понуди, али ни о једном нико ништа не говори. Америчку врхунску културу убило је 
америчко телевизијско ђубре. Телевизија је у позитивном смислу обележила другу половину 
XX века, телевизијско ђубре је обележило почетак XИX века у Србији. На домаћим каналима 
које нам нуде фантомски власници домаћих кабловских система у касним вечерњим сатима 
само се могу видети порнографија, астрологија и коцкарски квизови у којима сви губе. 

Телевизор је некада био прозор у свет. Телевизор је данас прозор у куплерај, телевизор је 
данас прозор у коцкарницу, телевизор је данас прозор у азил за малоумне. 


