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МЕДИЈИ – АРТИЉЕРИЈА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

КАКО ЖИВЕТИ У ТОТАЛИТАРНОЈ 
КУЛТУРИ КОЈА ДЕЛУЈЕ КАО 

ПРОИЗВОДЊА ПОКОРНОСТИ
Сажетак:Глобализацијасветскеекономијеиуспостављањегло
балног друштвадонело је у историји незапамћен јаз између бо
гатихисиромашних.Овадиспропорцијачиникасникапитализам
изузетно нестабилним и постаје разлогоммогућих великих дру
штвенихпромена.Глобалнизападнимедијисуупрвојлинијиод
бранетакоуспостављеногновогсветскогпоретка.Медијскаин
дустрија једеоробуснепропаганднемашинерије којапроизводи
оправдањезастање,алиучествујууприпремамаратоваивођењу
војнихоперацијапротивоних,билогдеусвету,којиугрожавају
stаtusquо.

Кључнеречи:касникапитализам,спектакл,експерти,терори
сти,rеаltimеnеws,тоталитаризам

I

„ВекјезапочеоЗолиним‘Оптужујем’које јеуимеправде
и слободе, на ступцималиста ‘Орор’ (L’Аurоrе) прозвало
јавност.ЗавршаваселажниммасовнимгробницамауТеми
шваруивидеоиграмауЗаливу“1.Измеђутадваглобална
крајпуташапрошласудвасветскарата,двепослератнеоб
новеидвапланетарнекампањеда„ратавишеникаднебуде“

1 БалФ.,Моћмедија,Београд1997,стр.65.
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и небројено заклињања да ћемо, коначно, да „изградимо
хумансвет“.

УстварностисмосведаљебилиодЗоле,акриковикаоонај
Камијев1945:„Гладзановцемиравнодушностпремапле
менитимстваримаучинилисудајеФранцуска(читај–свет,
С.Р.)ималаштампукојој је,узреткеизузетке, јединициљ
биодаојачамоћнеколицинеи јединанамерадаобесцени
одважностосталих”2свесусеслабијечули.Таквипокушаји
супохрањениупрашњавимкњигамапополумрачнимби
блиотекама,ањиховнапоруданашњемзападњачкомдру
штву изгледа као бајка из дечјих сликовница, за коју сви
„знају“дајеплоднадреалнемаште.

Ачувенасцена„масовнихгробница“биојезаједничкирад
великихорганизација,чијаделанисузабајке.3Конкретно,
тусусекаодиректниизвршиоцинашлиЦИАиСиенен:
ЦИАрежисерисуубрзавалигласинеомасовнимгробница
мауТемишваруукојимајебило„око4.500тела,масакри
раниходстранетајнеполицијезасамотридана“;такосе
појавила „слика непознатог човека који плаче над телима
својемајкеисвогдетета“упрвомплану,аизањегауредно
поређана„колона“лешева4.Послећесеиспоставитидачо
веккојиплачеимртваженанисуродитељимртвогдетета,
дасликанилешевинису„жртведиктаторскогрежима“,да
јемајкаумрлаодцирозе јетре,адетеоднеизлечиведечје
болести.Светонијебилопрепрекадасесмишљенапревара
хитно ставиу телевизијскеBrеаkingNеwsСиенен и јави
светукаонесумњиваистина.

Запотребевеликогглобалногспектаклатогдецембра1989.
удигиталнимуралразапетизнадпланете„убачена“јеи–
ВеликапотеразадиктаторомЧаушескуомизломвештицом
Еленом.Кадипакстижемодозавршнесцене„суђења“,ви
димодарежисери„нисуодовогасвета“,јерспектаклоста
вљајубезвеликихзавршнихсцена.Текдвојепрепаднутих
старијихљудиитужиоциизсенкекоји,какојезаписаона
интернетуанонимнициник,„изговарајуовешталефразеса
чињенеодречизакојејеPаulVаlеryговориодаимајувећу
ценунегосмисао:геноцид,демократија,слобода“.Наравно,
оникојиислеђујусускривени,„ноћнезнаданштаноси“,
али каошто то у оваквом глобализованом и ослобођеном

2 КамиА.,Моралиполитика,Београд2004,стр.45.
3 БалФ.,Моћмедија,Клио,Београд1997;EwenS.,Pr!Asocialhistoryof
Spin,NewYork1967.ГалбрајтЈ.К.,Новаиндустријскадржава,Загреб
1970.

4 TimisoareMassacre, Iconic Photos, 30. avgust 2010,www.iconicphothos.
worldpress.com/2010/08/30/timisoaremassacre/
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моралнихобзирасвету,поправилу,бива,понесенискуше
њем славе, један од иследника доцније ће продати видео
касету‘суђења’,накојојсепојављујуилицаонихкојису
игралисудијеЕlеniиNikоlаеu“5.Идоксевеликамедијска
потера, коју је страсно и са примереном мржњом пратио
читав„цивилизованисвет“,окончавалаприказивањемизре
шетанихтелаиотрежњујућихфлекакрвипомусавомсне
гу,јошсусамолокалнидоносиоцидемократијеи„братство
интернационалнихусрећитеља“поинерцијинастављалида
намртве„звери“додају„компромитујућиматеријал“којије
постајаосвебаналнији.

Испоставићесе,дајетобилоијединоштосуонинамера
вали дадајународу„саПолупериферија“ (какобиу гло
бализованомсветуситуираоевропскиИстокИмануелВо
лерстин).Свештосуотворенихсрцадочекиванипобедни
цибилиспремнидадарују,билисудемократскисимболии
имагинацијаслободе.Глобалнимедијисуутомпроцесудео
фалангекојајеустројенадабичувалаиповећавалатрансна
ционалноцарство,укоме„најбогатијих358људинасвету
поседује једнакобогатствокаои45%светскепопулације,
или2,3милијардељуди.Јошшокантнијаодовејечињени
цадапрватрисветскамилијардерапобогатствупоседују
богатство једнако здруженомбогатству свихнајнеразвије
нијихземаљасвета,укојимаживи600милионаљуди.Ова
статистикаозначаваогроманодливбогатстваиресурсаиз
сиромашних земаља у богате, и од сиромашних богатим
појединцима“6.Одливбогатстваиресурса,штојеосновни
циљчитавогпроцеса,учинићедадемократијаекспортована
наевропскиИстокдугонећебитимањемусаваимањесу
морнаодсценекрвавогснежногдвориштаудракулијанској
недођији.

II

Та1989.показаћесвубеду„идустријесвести“иједносмер
ностпроизводнихпогонахипертрофиранемедијскепродук
ције.Док јеЗападхистеричнославиопобедунадкомуни
змом,пажљивијимпосматрачима7постајало је јаснодасе
Марксова дијагноза из 1848. још једном историјски вало
ризовала.„Гдјегоддаједошланавласт,буржоазија...није
оставила између човјека и човјека никаву другу везу осим

5 Вишеу:СтошићА.,NicolaeiElenaCeausescu:20годинаодреволуције,
2009,стр.45.

6 ХикелЏ.,Златнагреда,у:Краткаисторијанеолиберализма(икакоби
сеистамоглаисправити),НовиСад2012.

7 МеђукојимасусвакакоХобсбаум,2002;Валерштајн,2005;Греј,2011.и
други.
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голог интереса, осим безосјећајног ‘плаћања у готову’...
Онајеличнодостојанстворастворилаупрометнојвријед
ностиинамјестобезбројнихповељамапризнатихиизвоје
ванихслободаставилаједнубесавјеснуслободутрговине...
Буржоазијајесасвихдотадашњихдостојанственихпрофе
сија,накојесегледалосастрахопоштовањем,скинуласве
тачкуауреолу.Онајељекара,правника,свећеника,пјесника
иучењакапретворилаусвојеплаћененајамнераднике.“8

Доксете1989.карневалскиславио„коначнитријумфлибе
рализмакаоидеологије“повељеослободи,славнедеклара
цијеислободарскичиновислужилисудаприкривајутри
јумф„гологинтереса“, али су– то вишеинијеистројска
иронијаиодсамог„победника“прикриледаје„топотпуно
погрешноопажањестварности.Сасвимсупротноодтога,ти
истидогађајичаквишеобележавајуколапслиберализмаи
нашдефинитивниулазакусветпослелиберализма“9.Меди
јисуутојисторијскојситуацијидалинемерљивдопринос
„потпунопогрешногопажањастварности“,акадбистари
Маркспоновонаводиосписак„достојанственихпрофесија“
којесуосталебезореолаипретворилесеу„плаћененајам
нераднике“,ондавишенебимогаодаизбегне–новинаре.

УантикомунистичкојхистеријиЦентра1989.набилдовани
„слободнимедији“сукумовалиивеликимисторијскимгре
шкамакојећезападнуцивилизацијукоштатидалекосежних
стратешких промашаја. Тако је потпуно потцењен значај
разрешењакинескогунутрашњегсукобакојисеујавности
видео као протест студената на Тјенанмену. Самоуверена
пропагандајетајдогађајпаковалакаомасакр.Безбројпута
јеемитованаслика:студентубелојкошуљиисазавежљајем
уруцистојинасабласнопустомтргуиспредпеттенкова...И
нијесеостављаломестасумњидасусегусеницеследећег
момента подмазивале крвљуневиних који су умирали „за
демократију“.

Две деценије касније, „Викиликс“ ће објавити тајне изве
штајеамеричкеамбасадеуПекингуизјуна1989.„Дипло
матске депеше... показују да током протеста на Тргу Тје
нанмен... кинески војници нису пуцали на демонстранте,
штоделимичнопотврђујеверзијудогађајакинескихвласти,
пише британски лист Дејли Телеграф“ (РТС, 2011). Кон
кретно:„НасамомТјенанменубиојечилеанскидипломата
који јеамеричкимколегамапомагаокаоочевидацпослед
њихчасовапродемократскогпокрета.‘Онјепосматраокако

8 МарксК.иЕнгелсФ.,Комунистичкиманифест,Београд1945.,
стр.3132.

9 ВалерштајИ.,Послелиберализма,Београд2005,стр.9.
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војскаулазинатргинијевидеоникаквомасовнопуцање...
Онјерекаодајевећинавојникакојисуушлинатргзапра
вонаоружанасамоопремомзаразбијањедемонстрација–
пендрецимаидрвенимпалицама;њихсуподржавалинао
ружанивојници,наводисеудепешиизјула1989.године.“

ДејлиТелеграфјеобјавио„дајепоследњидописникБиБи
СијаизПекингаЏејмсМајлс (ЈаmеsМilеs)2009.признао
даје‘пренеопогрешанутисак’ида‘нијебиломасакрана
Тјенанмену’.‘ДемонстрантимакојисујошбилинаТргукад
јевојскастигладопуштеноједаодупослепреговора.Није
биломасакранаТјенанмену,алијебиломаскарауПекин
гу’,рекаојеМајлс“.Иповодомгодишњице„масакра“2009,
објављиванојеТhеrеWаsNо‘ТiаnаnmеnSquаrеМаssаcrе’,
штојенаслов„покајничке“исповестиСиБиЕсовог(CBS
Nеws)  извештача „с лица места“ Ричарда Рота (Richаrd
Rоth).  Западнасамообманакоштаћеихпревиђањапотен
цијалаКине.

Међутим,Полупериферијаћетекосетититерормедијско
пропаганднеиндустрије.Произвођачи„истине“(БиБиСи,
Дојче веле и друге пропаганднимедији западних држава)
основаћеаdhоcшколеновинарства,обуке,модернизације
програма,хармонизацијудемократскетранзицијеилокал
них медија; државне и приватне фондације ће учитељски
утицатинаревизијепрограмаобразовањановинараимедиј
скихделатника,аупроцесуприватизацијезападникапитал
подржаванвладинимпрограмимапокуповаћепрофитабил
наипотенцијалнамедијскапредузећаасвештосенебуде
уклапало умодел покоравања „ослобођеногИстока“ биће
гурнутоустрану.10Локалномстановништвућесетообја
шњавати„неуспеломприватизацијом“.

Светионици„слободногинформисања“ћеорганизоватихи
љадепрозаичнихкурсеваза„новинареудемократскимпро
менама“;културнообавештајнеекипе„школановинарства“
БиБиСија „реформисаће“ десетине националних јавних
сервиса;такоћепропаганднообавештајнакомпоненатакоја
јеуновинарствубилаприкривенисегмент,превладатисамо
новинарство11.КаоштојеЗападнаколонијализованимпро
сторима бившег комунистичког блока „реформисао“ тајне
службе,демонтирао„црвене“војске,профилисаополиције
иуниверзитете,такосуимедијскисистеми–посталињи
ховителедиригованипропаганднипогони.

10Видиу:РељићС.,Одумирањеслободнихмедија,Београд2011,
стр.121135.

11МаршалТ.,Играсенки,Београд2002.
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III

Учувеном„рушењуБерлинскогзида“,главниамалгамније
биолажкаоТемишвариТијенанмен,алипретварањеједне
украјњојлинијиоперетеу„спектаклослобођењабезгра
ница“(окончано13.јуна1990.)симболизоваћесвулапидар
ностисторијекојајесејанаиз„демократскогсвета“.Итим
пројектованим одушевљењем Запад ће прекривати знаке
сопственедубокекризе.

Техникерадаглобализованемедијскеиндустријећесеуна
пређиватиитехнолошкииметодолошки.ЗаратуИраку,на
пример,Пентагонјерегрутоваочету„војнихексперата“,за
јавност„независних“,акојисууоперацијидеоспецијалних
пропаганднихјединица.Акадјепообављеномпослудошло
наредритуалнојавнопрање„образ“важнихипотребних
и за будуће операције „независних медија“ – експерти су
проказаникаоједнократноупотребљениплаћеници.

“Њујорктајмс“(20.април2008.)нијежалиопросторадаоб
јавиправуистинуподнасловом:„Машинавести–Позади
навојниханалитичара:скривенарукаПентагона“(Меssаgе
Маchinе – Bеhind Мilitаry Аnаlysts, thе Pеnаtgоn’s Hiddеn
Hаnd,byDаvidBаrstоw).Одједномиз„океанаистине“ко
ји је окруживао рат уИракунаповршинуизбијају „орке
страција“,„трансформацијааналитичараутројанскогкоња
умедијима“,атосесазнајекадједоправедног„Тајмса“из
ненада„исцурело8.000странаимејлпорука,транскрипта
изаписа.“12Типичноамерички.Увек„процури“кадјепо
саообављен.Иондасеоноштовишенемаупотребнувред
ностампутира„надемократскиначин“ипостајеколомаст
заподмазивањемеханизмакојиостаједарадидаље.

„Напочетку2002,употајијеспремандетаљанпланзамо
гућуинвазијунаИрак...ВећинаАмериканаца,показивала
суистраживања,нијебилазаувлачењеземљеуратбезја
сневезесанападом11.септембра.ПентагониБелакућасу
веровалидабивојнианалитичаримоглиодигратикључну
улогу“,објашњава„Њујорктајмс“.„Тимзапреокрет“јеби
ла,уплаћеничкувојску,регрутованачетаод„75пензиони
санихофицира...НајвећиконтигентјеповезансаФоксњу
зом,пасаЕнбисииСиенен,аондаисаосталиммрежама
којеимају24часовнипрограм.Аналитичарисутакођепри
кључениСибисииЕјбиси...некисугостовалиурадио
програмима,алисуиписалиоpеdкоментареуновинама,
давалиизјавезамагазине,вебсајтовеиновине“.Најмање

12BarstowD.,MessageMachine–BehindMilitaryAnalysts, thePenatgon’s
HiddenHand,NewYorkTimes,2008.
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деветњихјеписалоиза„Њујорктајмс“,скрушенојепри
знаодневниккојисесматранајугледнијимуданашњемсве
ту.„Ујесениузиму,какосеближилаинвазија,Пентагонје
аналитичареусмерионанаглашавањеопасностикојапрети
изИрака. Главна чињеница биће претворена у општепри
сутнумантру:Иракпоседујехемијскоибиолошкооружје,
развијаојенуклеарнооружје,асветоједногданаможедоћи
урукеАлКаиде;инвазијабиморалабитибрзијефтин‘рат
заослобођење’.“Иусептембру,поплану,свејебилоспрем
но.Аналитичари су већ имали „поверљиве“ (како се зову
проверене)информације,а„сагосподиномРамсфелдом(др
жавнисекретарзаодбрануСАД)већсусесрели18пута,
алитојебиотекпочетак“13.

У том мутљагу од нафтног бизниса, војноиндустријског
комплекса, државнихпослова, војнихоперација, политич
ких интереса, ствара се паралелни систем информисања
такоштоПентагонплаћастотинехиљададолараприватној
фирмиОmnitеc Sоlutiоns,да „храни“ аналитичареимеди
је  од чувеногшоуа „ТhеО’RаillyFаctоrдо интервјуа за
DејliintеrlејkуМонтанисатиражомод20хиљадапримера
ка“.Принципомосмозесеиздоминатнихамеричкихмедија
истелажиширенасвечетиристранесвета.Накнадномана
лизомОmnitеcSоlutiоnsизвештаја,сазнајеседааналитича
ридобијајујаснеинедвосмисленепорукеидаонепостају
вести. Једног дана „господин Рамсфелд је написаомемо
рандумусмеравајућигрупноинтересовањенаглавнетачке.
Двесубилеподвучене:

‘Усмерите сена глобалниратпротив терора– 
несамоИрак.Ширират–дугират.’

‘ПовежитеИракиИран.Иранјепреокупација.
АкопаднемоуИракуилиАвганистанутоможе

помоћиИрану’.“14

Такотораде„независнимедији“.Такосеправедубокоумне
анализеиферинезависнепроцене.Промишљено,плански,
патриотски.Никогаувеликимкампањаманезанимачиње
ницадатоамеричкадржаварадијошодотимањаКубеод
Шпанаца,крајемXIXвека.Кадсемирвишенијемогаото
лерисати,15.фебруара1898. америчкивојниброд„Мејн“
који је био укотвљен у хаванској луци – експлодирао је!
То ће се после испоставити као „амерички специјалитет“
 од „Мејна“ до Рачка, лажне приче оСадамовом оружју,

13BarstowD.,MessageMachine–BehindMilitaryAnalysts, thePenatgon’s
HiddenHand,NewYorkTimes,April20,2008.

14Исто.
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разарањаЛибије,алисвакипутојачаненовомтехнолошком
подршкомисвенеумеренијимцинизмом.Те1889.тоније
моглобезописа„ноћибезмесечине“укојојодјекнестра
шнаексплозија.Дојутрајебродпотонуо...Изводејевирио
само део олупине.Шпанци су одмах саопштили да они с
тимнемајуникавевезеипонудили–независнусудскуис
трагу.Иконезна„случајМејн“,данасзнадасуамеричке
властиодмаходбиленезависнуистрагу,аамеричкеновине
истогтренабеззадршкезапочелекампањуо„деловањутај
нихнепријатељскипакленихмашина“.Њимајесветолико
очигледнодасесвидокази,питања,чињеницеодбацујукао
смрдљивсир.ИускоросетајчиннадчитавомАмериком–у
новинама,наулицама,ухоловимаКонгресапретвараурат
нипоклич:„НезаборавитеМејн!“Ирешењесесублимира
уништадужислоган:„Шпанцеупакао!“

Послеспаљивањаирачкеземље2003.иотпремањаСадама
Хусеинаупакао,портпарол„Фоксњуза“јерекао,новинару
„Њујорк тајмса“да сераскринкајулажљивианалитичари,
дањегови „шефови компаније ‘одбијају да будудео’ овог
текста“. Јасно.И чему?Али „либералнији“Сиененнеће
пропуститиприликуданапоменекакоони„готовотриго
диненисубилисвеснидајеједанодњиховихглавнихана
литичара, генералМаркс,биодубокоуплетенупословес
Владом,укључујућиипословевезанезаИрак“.

Кад је Сиенен унајмио пензионисаног генерала Џеј
мса Маркса 2004. он је имао руководећу улогу уMcNeil
Technologiesувођењувојнихиобавештајнихпослова.Иако
биСиенен,безсвакесумњесазнаозаовакавуговорнеке
руске, грчке или кинеске телевизије и извргао га општем
јавномруглу,овомујенанекичуданначин„промакло“.Ка
ко?„‘НисмомистерМарксуондапоставилипитањакојаје
требалодапоставимо’,објасниојеСиененуписменомса
општењу.“15АгенералМаркссеискреноизненадио,јерни
штаувезињеганијебиланикаватајна.Напротив.Онјеза
својуфирму„интензивнорадионареализацијиуговораод
4,6милијардидоларазаангажовањенахиљадепреводилаца
заСједињенеДржавеуИраку“.Аликадједошаотренутак
растанка2007.Сиененнијечасионичаса.„Увиделисмо
коликосуњеговипословиширокииодлучилиодтогвре
менадатребадапрекинемонашеодносесњим,саопштио
јеСиенен”(Барстоу,2008).Ништалично.Посаојепосао.

15Исто.
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IV

Касникапитализамкојиусебиносидокрајњихграница
заоштренуМарксовујош1848.уоченузаконитостдакапи
тал свакиуспон завршавадубљимипогибељнијимпадом
друштвојенарушеногимунитетакојисевишенеможеви
тализовати технолошким прогресом. Напротив, подижући
технологију, оно се систематски самоугрожава. Парадок
сално,ширифронтсамоуништења.“Послеземље,мора,ва
здухаисвемира,информацијапостајепетадимензијарата”,
констатује Зоран Јевтовић у разматрању о “масмедијском
преображају теоризма у глобалном поретку”. Међутим,
каоштодруштвокојејеунапређивалосредстваиоружјада
би колонизовали народе, територије и богатства, ризикује
да постанежртва својих преображених колонија  које су
усвојилеистатехнолошказнања,абилошкисудоминантне
такоиинформативнасредства(масовнимедијикаооружје
латентногтоталногспецијалнограта)постајусредствате
рора над “белим човеком”, а колонијама намењени “слат
киотров”иматрансграничниток. “Амнезијаи анестезија
јавности,којасевештиммедијскимтриковимаиподвалама
усађујеусвестаудиторијума,наконкраћегвременавраћају
секреаторимасабумерангдејством.”16

Цивилизацијасликеисимбола,штојепостаомодерниЗа
пад,нападнута јебашуАхиловупету,штосутерористи
каојединимогућодговорусистемубезреалнеопозиције,
научили управо из западњачке рационалне суровости. Те
ористима недостаје западњачко лицемерје, али питање је
коликобионобилофункционалноупостојећемсистемуи
успостављеним токовима.А “крв и смрт најбоље подижу
тираже и рејтинге, због чега тероризам постаје масмедиј
скиспектаклкојивассвојомсуровошћупривлачизаекране,
радиопријемнике,страницештампеилиинтернет...Рејтинг
гледаноститерористичкогдогађајарастесколичиномужаса
којегпроизводи,паинформационимтоковимаструјеројеви
порукакојеуказујунапропаганднудимензију...”17.Средства
Западасуидаљетехнолошкисупериорнија,алињиховиса
држајисувештачки,млитави,декадентни.Такосеу“старе
(пропаганднемедијске)мешине”,поисторијскилегитими
зираном моделу  уливају “нова вина”. Ишта може бити
противударизустајалогконформизмамоћнојпоруци:“На
шиљудисужељнидаумруистотоликоколикосуАмери
канцижељнидаживе’,наводифранцускипостмодерниста

16ЈевтовићЗ.,Масмедијскипреображајтероризмаирелигијеуглобалном
поретку,Београд2007,стр.97124.

17Исто,стр.104.
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Бодријармотоисламскихмилитариста,наглашавајућидасе
садасвеиграокосмртистварне,симболичкеилиобредно
жртвене.Симболичкамоћаpriоriдобијамедијскикарактер
јер,представљенаговоромисликом,намећеартифицијалну
стварносткојапривилегованимелитамадоносиполитичку
иекономскукорист”18.

Арогантнасупериорностсеуправилупретвараумане.Све
последицејенемогућепредвидетииканалисати.Техноло
гије, на пример, већ омогућавају да на телевизији имамо
„вестиуреалномвремену“ (rеаltimеnеws)  каддогађаји
стижу„укомфордневнесобеистовременодокседешава
ју“.БомбардовањеБеограда,операцијаокупацијеБагдада,
уличнинемириуТунисуиКаиру...Али,упренатрпанојјав
ности,таквиспектаклиносесвевишедруштвенихпробле
ма.Милиониљудипадајуустањеcоmpаssiоnfаtiguе–„за
мородсаосећања“кодгледалаца,штосвечешћезначиира
сипањекапитала,јерпотрошачнемаснагеивољедавише
разазнаје„злоизлочинца“ипатњу„жртве“.Другипроблем
којићезаrеаltimеnеwsуочитиистраживачису„нежељене
импликацијезауправљањекризама“,те„политичаривише
немогудареагујунаконфликтеикризе...пожељнимогра
ничењимакојанамећуконтрола,поверљивостихладнокрв
ност.Ониморајудасеносесаситуацијомукојојмасов
напубликаприступаинформацијамаистомбрзиномкаои
политичари ...Rеаltimевестимогуданатурајуполитичку
реакцијукојавишеодговарајавноммнењунегопотребама
ситуације“19.

V

Западујеувекнедостајалоснагезасамоконтролу.Бертранд
Расел је 1923. наЛондонскојшколи за економију и поли
тичкенаукеговориоо„нужностиполитичкогскептицизма“,
итокаоусловадасесавременичовеккакотакоизбориза
некаквумерицуслободногодлучивања.Неговорисеосло
боди, него о настојању и многозначним путевима који се
отварају.

„Индустријализамјестворионовупотребузасветскомса
радњом,алииновемогућностидаједнидругеповређујемо
ибудемонепријатељи“,кажеРасел.Битидобарјепожељно,
алипартијскиуспехиполитичкиуспонседосежујединона
осећањунепријатељстваи„човеккојисеослањанапотре
бузасарадњомјенемоћан.Докобразовањеусмеравагене
рацијекановимканалимаиштампаподупиремржњу,само

18Исто,стр.97124.
19БригсА.иКолбиП.,Уводустудијемедија,Београд2005,стр.286.
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политикананошењaштетеимашансудабудепривлачна
у пракси наших садашњих политичких метода“. Расел је
сматрао–времекојејеследилодаломујезаправо,анаше
времемуједефинитивнодалозаправо–дасеосновнедру
штвенеулогеобразовањаимедија„ниукојојмеризадуги
период“ нећемоћимењати и да је зато „највише чему се
можемонадати,какосетоменичини,дасенужнопостане
политичкискептик,чврстоапстинираодвереуразличите
атрактивнепартијскепрограмекојисесвременанавреме
стављајупреднас“20.

Скептицизам насупрот неспутаном прогресивизму делује
као сушта истина, алињегова привлачна моћ у масовном
друштву, сувише јемала.Уследиће стање када разне дру
штвенегрупеизлажуопојнепрограме,привлачепрестраше
неинезадовољне,алитонећениунапређиватисистем,нити
ширитипољеслобода.Напротив.„Многисасвимразборити
људи,одХ.Џ.Велсапанадаље,веровалисудајепоследњи
рат(РаселмислинаПрвисветскират,прим.С.Р.)биорат
закрајрата.Њиховеилузијесусераспршиле.Многи,исто
такоразборитиљуди,верујудаћемарксистичкикласнират
битиратзакрајрата.Акосетоикадбудедесилоињихове
илузијећесераспршити–акоикоодњихпреживи.Добро
усмеренаособакојаверујеубилокојијакполитичкипокрет
самопомажеопстанактогорганизованогсукобакојиразара
нашуцивилизацију.“21

Аштајенашацивилизацијадругонегонепрестанонамета
њебољеорганизованихпокретаонимакојисугубиликорак
ионимакојисучекалишансу.

ЏорџОрвелјејошусеријитекстоваототалитаризму,про
пагандиикњижевностинаБиБиСијуумајуи јуну1941.
сагледаодубинуглобалнекапиталистичкекризеконстатују
ћидаје„оводобатоталитарнедржавекојанедопуштаивје
ројатнонеможедопуститипојединцубилокаквуслободу“.
ПобедничкипоходСАДпослеДругогсветскогратаобеле
женјепоништавањемсмислазареалносагледавање„стања
ствари“,пасенаОрвеловеисличнеопоменегледалокаона
„интелектуалнеегзибиције“.Пропаганднакампањапобед
никакојасеширикаоплимаод1945,акојојјеозбиљност
давао „хладнират“, учинићеда тридеценије каснијеЏон
КенетГалбрајт„открије“прикривеногЛевијатaнау„новој
индустријскојдржави“.

20RusselB.,ScepticalEsseys,London1977,pp.108.
21RusselB.,ScepticalEsseys,Unwinpaperbacks,London1977,pp.109.
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Индустријализацијасвихделатности–одекономиједокул
туре – и технолошки прогрес који намеће друштву нова
правилапонашањастворићеособенуврстутоталитаризма:
„Постојинеколикобитнихразликаизмеђутоталитаризмаи
свихортодокснихсистемапрошлости,билоуЕвропи,би
лонаИстоку.Најважнијеједасеортодокснисистемипро
шлости нисумијењали или барем нисумијењали брзо.У
средњовјековнојЕвропицркваједиктиралаштоморатевје
ровати,аливам јебаремдопушталадазадржитеиставје
ровањаодрођењадосмрти.Нијевамговориладау једну
стварвјерујетеупонедељак,аудругуууторак...Посебност
јетоталитарнедржаведаконтролирамисли,алидаихне
утврђује. Она успоставља неоспорне догме и мијења их
изданаудан.Њојтребајудогме, јер јој јепотребнаапсо
лутнапослушностподаника, алинеможеизбјећињихове
промјенекојесуузрокованепотребамаполитикесиле.Про
глашавасенепогрешивом,аистодобнонападасамконцепт
објективнеистине“22.

ПолавекапослеРаселовихупозорења,НоамЧомскијемо
гаодаконстатуједаje„слободномишљење“посталодру
штвенамаргиналност.Ширењеинформацијејетехнолошки
достиглонезамисливеразмере,аобезбеђенаје,технолошки,
тоталнаконтрола токоваинформације.Ивишесенеради
оспољанаметанојманипулацији,ово јевећ„веомадобро
вођенатоталитарнакултура“која„делује(као)производња
покорности“23.

Објашњавајућикакосумедијии„официјелнапропаганда“
поступилиуслучајусвргавањаСадамаХусеина,иначеду
гогодишњегсавезникаАмерикеуугрожавањувеликогне
пријатељаИрана,Чомскићедоказатидадоношењетаквих
одлука нема никакве везе с мишљењем грађана. Тако је
1990,анкетаВашингтонпостаиЕјБиСителевизијепо
казиваладаграђани„отприлике2:1“миследаби,акоИрак
пристаједасеповучеизКувајта,требалоодустатиоднаси
ља.Али,„људикојисутоподржавалимислилисудасуони
једининасвету...Сасвимсигурноникоуштампинијерекао
дабитобиладобраидеја.НаређењаизВашингтонагласи
ласудабисмотребалидабудемопротивтог‘повезивања’,
тј.дипломатијеистогасусвикаокрдотрчкаралипокоманди
исвисубилипротивдипломатије...“Дајеадминистрација
изВашингтоназаистабила„заинтересованазамир“,логич
нобибилодабисе„дветрећине(америчкепопулацијекоја

22ОрвелЏ.,Заштопишемидругиесеји,Загреб1977,стр.139.
23ЧомскиН.,Контроламедија–спектакуларнадостигнућапропаганде,

НовиСад,Београд2009,стр.53.
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јесматраладатребаизбећиубијањебезпотребе)вероват
нопопелона98%популације“.Али,„овдеимамоогроман
успехпропаганде“.Систематскидезинформисанипоједин
ципосталисугаранцијада је„могућенаставитисратном
политикомбезпротивљења“24.

АкојеСадамХусеинимогаодасепропагандомпредстави
као„монструмкојихоћедапокорисвет“,МануелНоријега
–скојимје„урађенапотпуноистаствар“–текје„ситанод
метник.Лош,алинијеодметниксветскекласекојисенама
допадају.Он је претворен у створење веће одживота“.И
–САДсунаступиле„убијајућинеколикостотинаилимо
жда хиљадаљуди враћајући властмалој белој олиграхији
од неких 8% становништва и постављајаћи војне службе
нике САД на власт на сваком нивоу политичког система
[Панаме]“25.Зашто?Затоштојетоконстанта„тоталитарне
културе“ дефинитивно утемељене почетком XX века, јер
„светонијепунодругачијеодКриловекомисијекадјепре
окренулапацифистичкупопулацијуупобеснелехистерике,
који сужелелидауниште свешто јенемачкода се спасу
одШваба,којикидајуудовебелгијскимбебама.Техникесу
мождасофистицираније,узтелевизијуимногоновцакоји
сеулажеуто,алитоје,ипак,приличнотрадиционално“26.

Системсеразвиодокрајњихграницаињеговадруштвена
утемељеностсвејемањеорганска,онасепростонавлачи,
као„шпанскакошуља“.Вешто,сасвемањенасиљаикрви,
алибезидејеограницамамоћи.„Мислимданисуупита
њу...једноставнодезинформације...Питањејемногошире.
Питање једалижелимодаживимоуслободномдруштву
илиподнечимштодостижеформусамонаметнутогтота
литаризма.“27

VI

Аналогије ЛиусаМамфорда са “здрављем друштва” Рим
скогцарстваувремеопадањасвакакосуодкористи.“Они
којисуподиглимоћРимабилисуприсиљенидапрошире
границе Царства: њихов страх од инвазије као и њихове
свевећеобавезедаштитесвојепутовеснабдевањаиизво
рахранеисировинадовелесудоснаоуниверзалномпо
литичком пројекту.”28 Идеја о универзалном политичком
пројектујеидејаизакојесекријепаничнапотребаочувања

24Исто,стр.4951.
25Исто,стр.54.
26Исто,стр.55.
27Исто.
28МaмфордЛ.,Градухисторији,Загреб1988,стр.230.
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stаtus quоа.Друштво без рата  друштво грађанских сло
бода,правдеиодсустваугњетавањаитерора“нијеникада
остварено”(Мамфорд),алисејестемоћноримскодруштво
расточило,ауодсуствувеликеидеје“тисућеРимљана(је)
стваралоплановеиуроте...подносиледобровољноизгнан
ствоисвоједанеиспуњаваледосаднимјавнимпословима...
Тиримскифункционериобављалисусвоједужностиупр
костешкоћамаидосади,сећајућисеучасусмртихладних
али утјешнихмислишто се приписују час Зенону изКи
тиона,часТеренцијуилиВергилију...Човјексаминишта
људсконијемистрано”29.Таквојдржавинијеосталоништа
негодаподари“грађанскиобликсвомпаразитизму“заувек
познатомPаnеmаtcircеnsеs.

У“светуобмане”читавживотјепретворенуспектакл,који,
гледанизциркускихшатрииарена,“каоиуданашњојАме
рицинијепознаваоквантитативнихграница”.И:“башкао
штоданас‘правиживот’замилијунељудипостојисамона
телевизијскомекрану,доксусвенепосреднеманифестације
животадругоразредне,помоћнеиготовобесмислене,тако
је и за Римљане цијели тај континуитет представа постао
нештообавезно:Представасемораодржати!(...)Потре
базаоваквоммасовномразонодомпостајалајеутоликојача
уколикојеосталиживотбиоиспразнији.Чакјеиинтелек
туалниживотРима,никадтоликојаккаоугрчкимградови
ма,одаваосличнупразнинуииспразност.ПремдаРимније
дошаодотледауведеквизове, које телевизијски гледаоци
толиковоле,људисусезанимализасличнаиспразнапита
ња:КоликојељудивеслалонаЕнејинојгалији?ШтајеСци
пионпојеозадоручакпријенегојепоразиоКартажане?”30
Мамфорд јеовописаопочетком1960ихкад јетелевизија
биладалекоод“Великогбрата”ипоплавераспусних“ри
јалитија”,алијезнаодаје“старахеленскакултура‘здравог
духауздравомтијелууглавномбездухакојајеслужиласа
монадраживањувластитогтијела’иживјелапаразитскина
властитојмоћи”.

Време„ријалитија“и„добаспектакла“остављајупоследи
ценадруштвокојеисветокосебепочињедамерикритери
јумимаPаnеmаtcircеnsеs.Даизаћиизтоганесамоданије
лако,негојеинемогуће,сликовитопоказујуневољекојејеу
тренуткуотрежњењаипокушајаконверзијеимаоКрисХе
џиспредсвојим„верницима“.

Хеџис је, као привилеговани дописник, две деценије про
изводио “идеолошки исправне” вести за читаоце “Њујорк

29Исто,стр.230.
30Исто,стр.233234.
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тајмса”изЦентралнеАмерике,саБлискогИстока,изАфри
ке, са Балкана.Награђен је иПулицеровом наградомшто
јетообављаозапример.Имаојеимеиугледкадјеодлу
чиодасвојечитаоцеобавестидастварност,ипак,изгледа
другачије.Наравно,тонијемогућечинитинапрвојлинији
фронтау“Њујорктајмсу”,пасеХеџисодлучиодаискори
стидругемедијеукојеје,поосновустареславе,имаопри
ступ.Писаојекњигеиговорионатрибинама.

Такосе2003.обреонаРокфордколеџууИлиноису.“Стајао
сампредокохиљадугостијуиговориоорату...”Повод је
билањеговакњигаWаr is аFоrcеТhаtGivеsUsМеаning,
“оштракритикаимперијеирата...Биојеветровитдан”.А
Хеџисобученупригоднуцрнуодежду,говориоједаје“уби
јање,илибарнајгореодтога,окончаноуИраку.Али,треба
битиспреманнатодаћекрвињиховаинашанаставити
дасепролива...Усвемуовоммисмопосталипарије,тирани
премаслабијимаоднас...ипосталисмовеомаизоловани”.
ГовориојеосукобуАмерикесмуслиманима,којичинепе
тинусветскепопулацијеинапомињаоједавећинањихнису
Арапи. “Бес, у светуукоме готовопедесетодстопланете
преживаљавасамањеоддвадоларадневно,усмеренјена
нас...Тероризамћепостатиначинживота.

У том тренутку гомила, незадовољна и љута, почиње да
протестује.Зачуосеповик:Не!”31

Хеџис им је онда вешто подметнуо “архинепријатеље”
ВладимираПутинаиАријелаШарона, да биимобјаснио
да “они”, Американци, не треба да буду као ова двојица.
“Модерназападнацивилизацијаможеуништитисебе,упо
зораватеологРајнхолдНејбор,затоштопогрешноупотре
бљаватехнологијукаокључнодобро’“,цитираоимјемудру
опоменупренегошто сеосврнуонаизраелскуокупацију
територијауПалестиниибруталнеикорумпиранережиме
америчкесавезникенаБлискомистоку...

“Садсевећчуохорзвиждукаиповика.”

Он јенаставиодаговориоризикукадсилаизгубивезус
реалношћу...

“Гдеситибио11.септембра,викаојемушкарацизгомиле.

Страхпроизводиокрутност,говориосам.Окрутностјебо
леснаигуранасупарализу.

Букаипретњабилесусвејаче.

Кожелидаслушаовоблебетало?,викаојенеко.

31HedgesC.,DeathoftheLiberalClass,Toronto2010,рр.127128.



335

СЛОБОДАН РЕЉИЋ

УцентруДантеовогпакла,настављаосам...”32

Говорнијепотрајао јошдуго.Гомила јепостајала свене
стрпљивија.Једнаженајевикала:GооdblеssАmеricа!Хе
џисујеискљученмикрофон,сабинегајеодвелообезбеђе
ње...

ЛокалненовинеRockfordRegistarStarсусутраданобјави
ле “Говорник растурио свечаност дипломаца”. У “Њујорк
тајмсу” су били бесни. “Позван сам уТајмсову зграду од
помоћникауредникаБилаСмитаидатамијеписменаопо
меназбог‘јавногнаступакојиможеподритиповерењеуне
пристрасностновина’.ПроцедурапоправилимаНовинског
удружењаЊујоркаподразумевадаакоопетбудемговорио
оратумогубитиотпуштен.”33Суоченсареалношћу,Крис
Хеџис,којисебеисличнедоживљавакаопоследњеостатке
некадвеликелибералнекласеуАмерици закључуједа су
семедијиутопилиуистоветномедиокритетство,корпора
тивизамикаријеризам,каоисвиосталитрадиционалнино
сиоциамеричкелиебралнеидеје–универзитет,синдикати,
уметност, Демократска партија и религијске институције.
„Медији,каоиуниверзитет,држесепогрешнеидејеоне
пристрасностииобјективностикојом,уствари,маскирају
својувезусмоћи.Ониутврђујуапсурднуидејудасузнање
иразумевањеексклузивнодостижникрозвизионарствоида
свитребадабудемопукипосматрачиживота.”34

Јавностјеокована„медиокритетством,корпоративизмоми
каријеризмом”,алиКрисХеџис,каоивећинаонихскојим
онделиидејуо„смртилибералнекласе”неманикавујасну
идејуомогућемрешењу.„Каосамосвојнаиморалнабића,
миможемопостојатикрозмале,понекадприкривенечино
вепркоса.Пркос,нашаспособностдакажемоне,јеоношто
масовна култура имасовна пропаганда настоје да искоре
не.Оноликодугоколикожелимодасеопиремотимсилама,
имаћемошансу, аконе занасондаунајмањуруку заоне
којидолазепосленас.Оноликодугоколикосебудемоопи
рали,постојаћемо.Али,садајетојединамогућапобеда.”35
Ова„умереност”,којаподсећанадезоријентисаногЧовека
изподземљаДостојевског,мождаједовољназа„мртвогли
берала”,алијемалозадруштвоуовакодубокојкризи.

32Исто,стр.129.
33Исто,стр.130.
34Исто,стр.131.
35Исто,стр.217.
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VII

Имавременакадселокалконформизаммасамаукажекао
ослобођење, посебно ако сељудскобићепоставидабира
измеђуживота у беспризорном сиромаштву (двемилијар
де становникаЗемљеживиод1доларадневно)иизазова
потрошачкогдруштва.Појединцуумасипредтомреално
шћунесврховитојеподметати„бригузачовечанство“,„да
сусвиљудибраћа“идајестабилностсистема(ивеликих)
толиконепроцењивадасеувекваљасетити„ефекталепти
ра”ЕдвардаЛоренсакоји јепроучавајућикорелацијухао
саиредадошаодозакључка„какомалеваријацијемогуда
утичунаогромнеикомплекснесистеме”,пајетосликовито
описиваокакотрептајкрилалептирауАмазону,акопогоди
тренутак,можепроизвеститорнадоуТексасу.

Ачињеницемогуличитинамрачностнебапредолују.“Да
нас најбогатијих 1% светске популације контролише 40%
светскогбогатства,најбогатијих10%управља85светског
богатства,докдоњих50%располажесасвега1%свеукуп
ногсветскогбогатства.Акојенеолибералнаполитикадове
ладопогоршања(иумногимслучајевимастагнацијеиопа
дања)стопеекономскограста,ондаубрзанонагомилавање
богатствауџеповимабогатихпојединацаидржаванијене
штоштосемоглодогодитијединопримањемономалови
шкакојиприспеваодумањенограстапривреде.Извесније
једајетоликаколичинабогатствастеченауправоузимањем
одсиромашних.”36

Овечињеницедобијајуна јасноћикад се томедодада се
„готовосвасредствастеченауследопоравкаодкризеуСје
дињенимДржавамауплаћујунарачуне1%најбогатијих”.А
заилустрацијуризикаод„лептировогефекта”упланетра
нимреалцијамаможепослужитичињеница„какосумулти
националнекорпорацијебуквалноотеле11,712доларасамо
одАфрикеод1970.године.Путемповољнихтрансферних
ценаидругихобликанеплаћањапорескихобавеза”37.Каква
сестабилностможеочекиватиусветукојитесамоубилачке
диспропорције,свеубрзаније,чинисвеграндиознијим.

Основнопитањеданасје:доклејестигаокасникапитализам?
ЈерОрвеловамисаодаукапитализмуреално“немапросто
ра за било којиљудскиоднос; оннемаправа семоногда

36ХикелЏ.,Краткаисторијанеолиберализма(икакобисеистамоглаис
правити),Златнагредабр.133/134,НовиСад2012.

37Исто.
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увекморадасеправипрофит”38никаднијебилареалнија.
УмањепознатомесејуобјављеномуњузлетеруLеftNеws,
британског Lеft Bооk Clubа,39 Орвел је писао: ”Пре само
једногвекашестогодишњадецасурадиладосмртиурудни
цимаиуиндустријипамука...Тонијебилоништасуровије
одшпанскеинквизиције,алијебилонехуманије,јеронајко
терадецудадосмртирадемислиоњимакаооалаткама,
док јешпанскиинквизитормислиооњимакаоодушама.
Ускладускапиталистичкометикомапсолутнонеманичег
погрешногуизбацивањучовекадалипшепосле40година
службе,напротив,томожезвучатибизнисменскикаонеоп
ходносмањењетрошковаштоједеообавезепремасвојим
акционарима.Истина једа секапитализамприпитомљује,
мењаиразвијаизвесневрлине...алијамислимдабиморало
дасеузимадајеонђаволскеприродеидаћеувекрезултат
тогабитиизопачавањељудскогживотауизвеснимправци
ма”40.

***

ДодаћемоовомеинајсажетијуМамфордовуповестопадања
ВеликогРима.Наиме,Патополис(градболести)„претворио
сеуПсихопатополис,сНерономиКалигуломкаоапсолут
нимвластодршцима.ТајсеПатополиснијевишемогаоспа
сити,чакикадсепретвориоуТиранополис:никаквачврста
рукаиникаква тиранија нису вишемогле очуватињегову
сигурностиконтинуитет.Саманавикакаопокретачкасила
иинерцијамасаповећалајебрзинутогкретањапремадоље.
Sаuvеquipеut!Преостаојејошсамоједанстадијуразвоју
града,аонјеубрзонаступио:Некрополис,градмртвих”41.

Ово није закључак. Више предлог за размишљање. Нема
сумње да јеМамфорда, док је ово писао, више занимала
судбинаАмерикенегоистинаостаромРиму.

38OrwellG.,WillFreedomDieWithCapitalism?,LeftNews,London1941.
pp.16825.

39Основан 1936. као једна од “главних левичарских институција” за
“обновуиедуковањебританскелевице”.Вишена:(wikipedia.org):Will
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MEDIA–ARTILLERYOFGLOBALIZATION

HOWTOLIVEINATOTALITARIANCULTURE
THATACTSASANOBEDIENCEMANUFACTURE

Abstract

Globalizationoftheworldeconomyandimposingoftheglobalsociety
havecreatedagapbetweentherichandthepoorthatisunprecedented
in history. This disproportionmakes “late capitalism” very unstable
and becomes a cause of possible major social changes. Western
Globalmediaarestandinginthefirstlineofdefenseofthesocreated
newworldorder.Themedia industry is part of a robust propaganda
machinerythatcreatesexcusesforthecurrentstateofaffairs,buttakes
part in preparingwars and leadingmilitary operations against those

whoendangerthestatusquo.

Key words: late capitalism, spectacle, experts, terrorists, realtime
news,totalitarianism


