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Доминација свеопштег привида* 

Стање у српској култури није, и не може бити, другачије него што је то опште 
стање што га диктира дух вре-мена. Коначно, ваљда први пут у исто-рији, 
живимо у свету без утопије, без било какве трансцендентне пројекци-је, у 
свету у којем је рационализам за-падног, белог човека однео планетар-ну 
превагу. Утемељен на филозофији разума и просвећености XВИИи 
XВИИИвека, те на тријумфу технологије, ли-бералне капиталистичке 
економије и западноевропског па америчког импе-ријализма, тај поглед на 
свет раскрс-тио је са свим традиционалним, мета-физичким, духовним и 

моралним вред-ностима, а принцип производње и по-трошње претворио у замајац светске 
историје. 

Живимо у времену светске инте-грације – наметане и милом и силом – где појединачне 
културе губе своје особености и своје корене, у ери гло-бализације, у власти банкара, 
господара света, који су од човечанства на-правили руљу произвођача и потро-шача 
материјалних добара. Живимо у времену придављених духовних вред-ности, где је култура, 
као и све остало, бачена на тржиште. Живимо, притом, у друштву које се не развија органски, 
са извесном поступношћу и континуи-тетом, као цивилизоване и културне земље. Ми стално 
живимо у траума-тичним историјским прекретницама. Таман смо, некако, од хајдука постали 
(какви-такви) грађани, помало се опи-сменили и уљудили, кад нас је разбио “тајфун” 
комунизма. Таман смо се на тај комунизам навикли, таман се и он упристојио и 
релативизовао, доживе-ли смо насилни повратак у разбојни-чку, првобитну акумулацију 
капитала, у овом парчету некадашње државе, које има тенденцују да се распарчава и даље. 

Они српски глобалисти који при-жељкују пречицу ка “демократској” Ев-ропи, нису свесни да 
сањају архаични сан што га изображени синови сељачке Србије сањају још од краја претпро-
шлог века, пренебрегавајући све сто-летне етапе европског развоја, сан који се најчешће 
завршава у форми ком-плекса ниже вредности пред свим оним што долази са Запада. Да 
иронија буде потпуна, у исто време, највећи духови Запада већ више од једног столећа ла-
ментирају над пропадањем свога света и његових темељних духовних, етичких и политичких 
вредности. 

У сваком случају, ти школски сно-ви српских синова о великом свету згодно се дају 
инструментализовати од стране политичких инжењера што промишљају планетарну 
стратегију и тактику доминације. Књиге се могу на-писати о томе како су наша очекива-ња, 
често наше очајничке наде, зло-употребљаване од стране тог “великог света” од XВИИвека 
до наших дана. Уосталом, многе од тих књига већ су написане. Но, Срби, као што је по-знато, 
историју не уче на властитим грешкама. 
Културна (као и економска и поли-тичка) окупација Србије одвија се уз предану, страсну 
помоћ пете колоне квислиншне псеудоелите или ергеле добро истимарених, одгајених и 
угоје-них тројанских коња – чији је задатак да изврше “деконтаминацију” и “дера-тизацију” 
српске културе, и тако сво-јим европејски поткованим копитама изравнају терен за свеопшту 
импери-јалну нивелацију и унификацију срп-ских простора, како ови проклети, пр-љави, 
варварски простаци не би сне-вали некакве своје, српске снове, оме-тајући, као камичак у 
чизми освајача, славодобитни, планетарни поход бан-карске, лихварске интернационале. 

Застрашујућа, фашизоидна искључивост домаћих најамника господара новог светског 
поретка, њихова агресивна нетрпељивост и “правоверност” много је, чак, већа него што 
њихови послодавци очекују. Они, као сваки “капо” у логору, морају бити све же-шћи и 



суровији, како би привукли па-жњу, стекли поверење (новац) и утвр-дили се у милости 
господара. “Пусти Србина на Србина – па бриге не бе-ри!”, каже стара турска пословица. 

Људи који контролишу културне институције и токове културе у нас, не налазе се, дакле, у 
служби национал-них циљева, нити подстицања слобод-них, аутентичних стваралачких 
стрем-љења. Како, уосталом, формулисати српске националне циљеве? У тради-ционално 
поцепаном српском друшт-веном организму води се (као и оби-чно) истребљујућа, 
немилосрдна бор-ба на живот и смрт. Док су све околне “транзицијске” државе и државице 
по-стигле какав-такав консензус о нацио-налним циљевима и интересима–уСр-бији се и даље 
води грађански рат из-међу четника и партизана новога доба, 

Овде нема праве културне климе, ни јавног мнења – постоји само дивљачка агресија медија, 
који неснађеном пучанству испирају и оно мало мозга што му је остало. Овде нема праве 
културне политике, постоје само за-творене интересне групе и значајни финансијски 
интереси, прање новца и доминација свеопштег привида. 

Људи који озбиљно мисле, осећају и стварају, маргинализовани су и, ма-ње или више, 
сабијени у мишије рупе своје приватности, где се, бар, склањају пред поплавом тешког 
примитивиз-ма, снобизма и профитерства скоројевића, пред насиљем цинизма и дема-гогије 
оних који контролишу власт и новац. 

* Одговор на анкету недељника “Печат”: “Духов-на и културна окупација Србије – 
претеривање или стварност?” ( “Печат”, бр. 13, 23. мај 2008) 


