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ПИНКТРАНЗИЦИЈАУ 
СРБИЈИ

ШЕСТТЕЗАЗАРАЗУМЕВАЊЕ
НАШИХКУЛТУРНИХПРИЛИКА

Сажетак: Србија, као и друге земље (полу)периферије, током
транзиције постаје економска, политичка и културна колонија
транснационалнекапиталистичкекласе(ТНКК)чијејесредиште
(метропола) у централнимдруштвима светског капиталистич
когсистема–САДиЕУ.ТакосеиуСрбијидовршавауобличење
системамасовнекултурекојиодликују:културазаборава,потро
шачког„ослобођења”од грехаи стида,фетишизмасексаина
сиља,каоинормализације („релаксације”)патологијеиаморал
ности.Теодликеналазимоиу„високојкултури”којупроизводе
иконзумирајуприпаднициТНКК(каоикандидатизаулазакњу).
Највећидео„високекултуре”данасјеподконтроломТНКК,ко
јасуштинскидиктирадоминантниукус.Припадницибуржоазије
који на (полу)периферији успешно производе или демонстрира
ју исправан укус, бивају инкорпорирани у идеократскуфракцију
ТНКК.ОтудајеготовосвависокакултурауСрбијисадржајноу
знакукомпрадорства,астилскиузнаку„концептуалнеуметно
сти”.Икаоштојепрактичнонемогуће,утренутнимдруштвено
историјскимусловима,одбацитисадашњуглавнукултурнуфунк
цијумасовнихмедијауСрбијикао„колектора”потрошачкехип
нозе,такојепрактичнонемогуће,утренутнојдруштвеноисто
ријској констелацији, променити компрадорскоколонизаторски
карактер овдашњих установа високе културе. Јер, оне су само
институционалниизраздоминантне,материјалноисоцијалнохе
гемонекласеусрпскомдруштву–компрадорскебуржоазије.

Кључнеречи:транснационалнакапиталистичкакласа,компра
дорскабуржоазија,светскисистем,културникапитал,укус
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„Пинк транзиција” из наслова овог рада1 не односи се на
ТВПинк.„Пинк”јеознаказаврстумасовнекултуренаме
њене „пролима”–нижимкласама светског капиталистич
когсистема.Поштојетранзицијазаправоубрзаноусисава
њеекономских,политичких,културнихидругихструктура
националне државе у транснационалне структуре, „пинк
транзиција уСрбији” означава консолидацију једног типа
масовне културе за овдашњениже класе.Но ништамање
нијеважнаниконсолидацијањеногпандана–високекул
туре,намењеневишимсредњимкласамауСрбији,тачније
онимсоцијалнимгрупацијамакојесукандидатизаинтегра
цијуутранснационалнукапиталистичкукласу(ТНКК).

Уовомрадуизнећушесттезапомоћукојихсебољемогу
разуметиобапоменутатипакултуреуСрбији.

***

Транзицијаукојојживимонијеодсоцијализмакакапита
лизму, већ од социјализма ка колонијализму. Србија, као
и друге земље (полу)периферије, током транзиције поста
јеекономска,политичкаикултурнаколонијаТНККчијеје
средиште (метропола) у централним друштвима светског
капиталистичкогсистема–САДиЕУ(„Империји”).Удру
штвеномпогледу,завећинуграђанаСрбијеовајтиптран
зицијезначитрансформацијуудеоспољнегпролетаријата
„Империје”,заправоупомоћнураднуснагуусмеренунама
нуелнеиуслужнепослове.

Кадајепакречокултури,упостојећемсветскомкапитали
стичком системуТНККобезбеђује културну хегемонију у
дваправца.Једанправацје„високакултура”којанаглобал
номпланухомогенизујеразличитефракцијеТНКК–корпо
ративну,етатистичку,технократску,идеократскуиликонзу
меристичку.Другиправацје„масовнакултура”,којаобез
беђујеидеолошкудоминацијунадкултуром(вредностима)
унутрашњегиспољнегпролетаријата.

Започећуодкарактеристика„масовнекултуре”,каонижег
обликакултуре.Основнициљсветскекапиталистичкеим
перије је,сведеноречено,дасељудскиодносимерканти
лизују,то јестпретвореутржишне,адасељудииствари
комодификују,тојестпретвореуробу.Несамодасветреба
дабуденапродају,већиљудиусвојимпоступциматребада
серуководепрвенственоновцем,каовредносниммерилом
свега.Такосустицањеновца, алии,истовремено,његово

1 ЧланакјеучинакраданапројектуИзазовиноведруштвенеинтеграције
уСрбији:концептииактери(бр.179035),којисеизводинаИнституту
засоциолошкаистраживањаФилозофскогфакултетауБеограду.
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брзотрошење,постављенизасредишњудруштвенуилич
нувредност.

Основнадруштвена,каоикултурнапоследицаоваквогси
стемавредности–учијемсредиштусе,симболички,налази
култфинансијскогМамона – јесте да тиме практично не
стајејавнаврлинаиздруштва.Јер,врлинајеспремностна
жртвузбогнекогдругогилинечегизвансебе.Аматерија
лизам,хедонизамиегоизам–томамонитскотројствомо
дерног неолибералног капитализма, не тражежртву такве
врсте.Онинамбашкажу–„будиштогодхоћеширадишто
годхоћеш–акопритометрошишилизарађујешпаре”.

Такавпроизвођачипотрошачјеидеални„новичовек”да
нашњегсистемакоји,управопрекоиндустријемасовнекул
туре,обезбеђуједа„проли”прихватеодговарајућиживотни
образац.Одчовекасетражидапреподнебудедисципли
нован,послушнороботизованипроизвођач,док,напротив,
поподнеиувече,онтребадабудераспусни,лакомислено
хистеричнипотрошач.Тајкултурниобразац„новогчовека“
једакледвострук,сапротивуречнимсастојницама,аликоје
су баш због своје супротности комплементарне, па затои
функционалне: „новичовек”до17часова требадамисли
самокакода,поправилимасистема,зарадиштовишенова
ца(значи,првогазди,пасеби),аод17часовасамодамисли
какосвојновацштопреи„штозабавније”дапотроши.

Такосе„новичовек”,крозсистемедукацијеисоцијализа
ције,истовременоподучавадабуде„одговоранрадник”–не
самодисциплинованизвршилацнаређењавећинекокоје
поунутриосвезаповести„продуктивнеекономије”:одоне
„чувајгаздинуимовинукаозеницуокасвога”,дооне„ради
савесноиприљежно,инепитајзанаграду,онаћедоћи”.Са
другепакстране,тајисти„новичовек”сеподучавадање
гова„слобода”наступатекондакадаизађесапосла,теда
сета„слобода”првенственооваплоћујеу„забави”.А„заба
ва”је,каконасучимасовнакултура–којаје,разумесе,сва
производкорпорација–тачносупротнауодносунапосао.
Докнапослутребадасмоодговорнипремагаздинојимови
нииинтересима,„забава”значинеодговорностпремасвом
новцу,свомздрављуисвојимдугорочниминтересима.Док
напослутребадасмоозбиљни,самоконтролисаниираци
онални, у „забави” треба да смо инфантилни, распусни и
ирационални.

Главна забава је, наравно, „шопинг”, та мамонитска „мо
литва”којасесвечанообављаусвојеврснимхрамовима–
„шопингмоловима”.Али,исведруге„забаве”–одспорта
досекса–требадабудуспојенесатрошењемновца,што
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бржим, топожељнијим.Спортседанасдокрајаизградио
каоиндустријаспектакла,којаомогућава„пролима”датро
шеновацнаулазнице,клађењеиспортскеТВканале(заоне
којигагледају),илипакзаопремуисуплементе(заонеко
јигаупражњавају).Истојеиуиндустријисекса.Онанас
снабдеванесамопорнографскомлитературомипорнограф
скимТВканалима,већиодговарајућим„промискуитетним
ситуацијама”којеплаћамо,рецимо,куповиномулазницаза
ноћнеклубове,куповином„опуштајућих”пића(паидрога),
илипаккуповиномодговарајуће(сексуализоване)одеће.

Коначно,акопажљивијепогледамо,видећемоданамодер
ном тржишту највећи део робе заправо чине којештарије,
којеможедакупипрвенственонекокојеинфантилан,ла
комисленилипакхистеричан.Отудајеинфантилизацијаи
еуфоризација„прола”једанодциљеваданашње„индустри
је масовне културе”. Оличење тога можда је она реклама
за пиво која каже: „Направи тоталну будалу од себе!”2.И
томождаи јестекључнимотомасовнекултуренамењене
„пролима”–направитиодприпадниканижихкласаидиоте,
поносненасвојинфантилитет,насопственуглупост,нато
штоимсеживотсастојиодрададабисе„лудо”забављали,
иод„забаве”какобисутраданштомирнијеипослушније
радили.

***

Изовогопштегпрегледакултурнеполитике„замасу”,мо
гусеизвућииосновнеодликедоминантнемасовнекултуре
неолибералногкапитализма.

Првасуштинскаодликајекултуразаборава.Заборавсеод
носинасвеонотрауматично,фрустрирајућеилинепријат
ношто се „пролима” дешава у економском и политичком
систему–немоћ,понижење,експлоатација,рутинскииме
ханички рад („аргатовање”), нехумани услови становања,
одсуствоконтроленадматеријалномегзистенцијомиполи
тичкимодлучивањем...Управотојеоноштоу„забави”тре
базаборавити.Отудајепрвафункцијазабавесоцијалнанар
коза,пајетакоциљиндустријезабавемасовнапродукција
хипнотичких(наркотизујућих)представа.Стогасефракци
јаТНКК,ангажованана таквимпсловимаиможеназвати
хипнократијом.

Нодабиседозаборавадошло,најпресеграђани(станов
ници)некеземљеморајупретворитиугомилу.Атоје,он
да,идругистални,стратешкициљмасовнекултуре.Гомилу

2 www.youtube.com/watch?v=CVjXt_v1roM
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одликује смањењерационалности,инфантилномишљење,
„умањениосећајзаодговорност,нижинивоумнеенергије
ивећаосетљивостнанелогичнеутицаје”,каои„распаље
наанималнастранаљудскеприроде”3.Тајмањакразумау
гомили,дајевишакпримитивнихемоцијаинајнижихстра
сти.Главнипроизвођачигомиледанассу,наравно,масовни
медији,првенственотелевизија,алииштампа (таблоиди),
радио („лаки” програми), интернет (често пројектован да
подстичеанонимностисвеврстепорнографије–тј.прља
вогписања).Такоседобијаисторијскимлађа(тј.модерна)
рођакагомиле–маса.

Угомилијесадалакшеизвршитиследећикорак„забавиза
ције”масовнекултуре–ликвидацијугрехаистида(атиме
итрадиционалногморала).Јер,даби„забава”била„луда”,
требаобразоватиштопространијепољеаморалности.Већ
помињаномамонитскотројствомодерногнеолибеалногка
питализма – материјализам, хедонизам и егоизам, непре
станосепроизводипутемвероватноглавнемодернеформе
културне социјализације „прола” – преко реклама. Таласи
реклама,којинасхипнопедијскизапљускујусвакодневноиз
наших ТВ апарата, основа су културе егоистичке аморал
ности.ПослушајтесамоглавнелозинкеТВреклама–„сле
дисвојеинстинкте”4,„бриниосеби”5,„титозаслужујеш”,
„некасвачулауживају”,„зграбиикрени”(grabandgo;Co
caCola),„зграбиSnickersиидидаље”...Рекламенамједно
ставноутувљујууглавудатребадамислимопрвенствено
насебе(употрошњи,каоцентралномпољуживота,алион
даинадругимпољима),даимпулсивнограбимооношто
намсеусхте,данеразмишљамоодругима,алиниосвојим
дугорочниминтересима (јеронданебисмопилинездрава
пићаијелинездравухрану).Рекламенас,такође,учедави
шеништанијесрамно,даје,рецимо,јавноподригивањеја
козабавно6,данемапроводабезсандукапива7,дајелагање
најближихсасвимуреду8,дајекрађа(одчовекауневољи)
такокул9,дајегајбапиваважнијаодпријатеља10итд.

3 ШумпетерЈ.(1960)Капитализам,социјализамидемократија,(преве
лаВераИлић),Београд:Култура,стр.365.

4 www.cocacolahellenic.rs/Productsandbrands/Sparklingbeverages/Sprite/
5 www.garnier.hr/_hr/_hr/home.aspx
6 www.youtube.com/watch?v=OOPFQLf0Cs
7 www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=zRnCCDDHO5U
8 www.youtube.com/watch?v=gWYLCCDAcI
9 www.youtube.com/watch?v=eW6yZs1ixQM
10www.youtube.com/watch?v=eW6yZs1ixQM
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Нозауспостављањепунедејственостионогашто јеТома
Карлајл (ThomasCarlyle, 17951881)назвао„философијом
свиње”(pigphilosophy)11,потребнојејошнештоосимгоре
описанесвакодневне„маркетиншкеморалке”.Потребноје
даТВсерије,таблоиди,филмовииинтернетсадржајине
престано „пролима” намећу два главнакултурнафетиша
савременогкапитализма.Првијесекс,другијенасиље.

Најпре,каоштојеХаксли(AldousHuxley)одавноприметио
упредговорузаВрлиновисвет,„умериукојојполитичкаи
економскаслободанестаје,долазидонадомештајућегпора
стасексуалнихслобода”12.Поштоимсистем„намештених
карата” ускраћује друге битне слободе, пошто их лишава
других топоса моћи (доминације), „проли” се усмеравају
дасвојеприродне (нагонске,људске)потребезаслободом
илизамоћизадовољавајуусексу.Штомањеслободеимо
ћиустварнојпроизводњиживота,товишевиртуелнесло
бодеимоћиусексу(којије,завећину„прола”,исамвише
представанегостварност,вишевиртуеланнегоправи).Тако
порнографија(разблудност,промисукитет)постајеједанод
обликасоцијалнеконтроле„прола”13.

Сличнојеисанасиљем.Бескојипроизилазиизфрустрације
збогдруштвеногположаја,односноизнемогућностизадо
вољавањавештачки(маркетиншки)увећанихпотрошачких
аспирација,изгрупног(класног,националног)безнађа(ho
pelessness),изисквареностикључнихустановасистемакоје
онда„закуцавају”судбинупојединацазанижепречагесвет
скесоцијалнехијерахије,изстрашнеобезљубљености(lo
velessness)којупроизводиаморалност,егоизамивладајућа
културацинизма,похлепеи заборава, тај,дакле,бесмора
битииспражњенна,засистем,безопасанначин.

Управојеспектаклнасиља,болаисмртитоефикасносред
ствопражњењанагомиланогбесаифрустрације.Каошто
јевећдавноуочено14, оноштосу гладијаторскеигребиле
заримскусветину,тосузаданашње„проле”свеонебројне
смрти,злочинстваимучењаштоихсвакодневногледајуна
ТВекранима(од„форензичких”серија,доемисијавести).

11Carlyle,T.(1850)LatterDayPamphlets.London:ChapmanandHall,
www.books.google.rs/books?id=KnEI3EucEQC&printsec=frontco
ver&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,
VIII,pp.2831.

12Huxley,A.(1946аnd1932)BraveNewWorld.NewYork,London:Harper&
Bros,p.XX

13Jones,E.M.(2009)BalletParking:PerformingTheNutcrackerasaCoun
terRevolutionaryAct.SouthBend:FidelityPress

14Mumford,L.(1988and1961)Graduhistoriji [TheCityinHistory],Zagreb:
Naprijed,р.231.
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Нормализацијапатолошког,крозсвеподробнијеприказекр
ви,болаисвирепости(јерсу,временом,потребнисвејачи
надражајидабисепостигаоистистепенсадомазохистичког
уживања15),доводидопретварањачитавогмодерногсветау
глобалнипатополис–градболести16,местоморалнеиљуд
скеизопаченопсти,СодомаиГомора.

Зато је последњи корак тог „светскоисторијског рада”ма
совне културе – култура смрти (Culture of Death17). Нор
мализација патолошког, у свом историјском току, мора се
завршитипретварањемпатополисаунекрополис–претва
рањемградаболести,уградсмрти18.Јер,акостеуживање
прогласилиглавномвредношћунакон17часова(пре17.00
јето,наравно,новац),ондасвеостало,укључивисамљуд
скиживот,морабитипотчињенотојвредности.Такосеон
да,рецимо,нисексуалноуживањенеможеинесменичим
угрозити–пачакни„колатералномштетом”каквајезачето
дете.Отуданашакултурасмртиизводионусрамну„морал
ну гимнастику”: зачетомдететуодузима се статусчовека,
тему се додељује статус „фетуса”, тј. нежељене израсли
не(попуткаквежлезде).Ату„израслину”,наравно,треба
„оперисати”.Такокултуракоја,иначе,спремнонегујепре
зентистичкирасизам–уверењедасунашипрецибилине
самомањеинтелигентни,већимањеморалниоднас(„ди
вљаци”),можеуистовремедаосуђујечедоморствоуархај
скимдруштвима(чињеноуследдемографскогпритиска),а
дасамапрактикује„утробночедоморство”–приказујућига,
притом,икаоврхунац„еманципацијежена”(„женскољуд
скоправо”,„праводасенемајунежељенадеца”).

Тако смо добили обрисе масовне, „забавизоване” културе
савременог капитализма – културу заборава, потрошачког
„ослобођења”одгрехаистида,фетишизмасексаинасиља,
каоинормализације(„релаксације”)патологијеиаморално
сти.Уследећемодељкуовоградавидећемоданекеодтих
одлика,наравномодификоване,налазимоиу„високојкул
тури”којупроизводеиконзумирајуприпаднициТНКК(као
икандидатизаулазакуњу).

15КараМурза,С.Г.(2011и2000)Манипулацијасвешћу,(срускогпреве
лаСаваРосић),Београд:ВеснаинфоиПреводилачкарадионицаРосић,
стр.268269.

16Mumford,нав.дело,стр.232.
17Evangelium Vitae (1995): Јован Павле II, енциклика Evangelium Vitae,

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_
enc_25031995_evangeliumvitae_en.html,p.12.

18Mumford,нав.дело,стр.236.
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***

Номиналистичкиодређено,„високукултуру”чинедела„мо
дернеуметности”којасеизлажу(приказују)умузејимаили
галеријама (специјализованим за „савремену уметност”),
којасеизводеупозориштимаилиуконцертнимдворанама,
којасеемитујутоком„недељеавангардногфилма”,којасе
читају на „вечерима савременепоезије”, итд.Та дела, да
кле,нису„популарна”(нисунамењена„пролима”),нитису
произведенадабидонелановацсаширокогтржишта(мада
ионадоносеновац).Таделасупоправилуфинансиранаиз
ресурсакојеконтролишувишекласе–билодасутоприват
ниилидржавниресурси.

Највећидео„високекултуре”данасјеподконтроломТНКК,
која суштински диктира доминантни укус у матици дру
штвеногживота,паондаиууметностиикултури.Укусје,
како тоБурдије добро одређује, „дистинктивна преферен
ција”19 – дакле, вредност преко које се успостављаразли
ковање.Модернакултура је, заБурдијеа, системдистинк
тивних знакова, док је укус способностњиховог одабира,
способност распознавања на основу „значајних разлика”.
Дистинкција је, подефиницији, диференцирање, повлаче
његраницепремадругима,алиусвојукорист–онајена
чиндасесвојојдруштвеној групидоделисупериорност20.
Крозукус,стилживота,маниреговораипонашања,актери
се,поБурдијеу,самикласификују.Онајкоутоменаправи
погрешанкоракризикујенегативнуевалуацијудругих(„ма
лограђанин”,„скоројевић”,„сноб”...).Укуссеогледаунизу
изборакојисупресвегасимболичкеикултурнеприроде,те
јенашдруштвенистатусодређенонимштопреферирамо,
алиионимштонамсенедопада.

Таспособностгорњесоцијалнегрупедадефинишехегемо
нисистемвредности,начинживотаиукусе–којимазатим
тежеиосталедруштвенегрупације,називасекултурнахе
гемонија.КултурнахегемонијајеизразАнтонијаГрамшија,
којиупућујенанаметањесистемавредности,образацапо
нашања,каоипожељнелистедруштвенихиликултурних
питањаокојимасеразмишља.Утомсмислусеможерећи
дасеекономскипривилегованположајнеобезбеђујесамо
директномконтроломстранака,владеипарламента,већи

19Bourdieu,P.(1979)LaDistinction:Critiquesocialedujugement.Paris:Édi
tionsdeMinuit,p.189.

20Спасић,И.Дистинкцијанадомаћиначин:дискурсистатусногдиферен
цирањауданашњојСрбији,у:НаслеђеПјераБурдијеа:поукеинадах
нућа,(2006)Београд:Институтзафилозофијуидруштвенутеорију,стр.
137172.
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контролом у сфери културе и медија. Ко влада културом,
владаизаједницом.

Доминантникултурни(уметнички)укусданасодређујуне
самоликовни,музички,позоришни,филмскииликњижев
никритичари,већивласнициилиуправљачигалеријских,
сценских или музичких простора, мецене из корпорациј
скихилидржавнихфондова,каоивећетаблираниуметни
циуовимбраншама.Свисуони,поправилу,припадници
вишесредњекласе.Аоникојимеђуњимауспешнодемон
стрирајуисправанукус,усавременомкапиталистичкомси
стемубивајуинкорпорираниуидеократскуфракцијутран
снационалнихелита.

Данебибилозабунесаовимувођењемкласнеперспективе
укултуролошкуанализу,желимодмахдаподсетимнаХа
узеровуразликуизмеђупојединачногуметничкогдогађаја
(дела)икултурненорме21.Овопрво,којеможебитипоје
диначнаестетскановина,личнаспонтанаидеја,уметников
бунт,случајносрећнорешење–дакле,појединачна,психо
лошкачињеница–нијекласноодређена.Али,кадатоново,
спонтаноипојединачно,постанекултурнанорма,естетско
правило,конвенцијауметничкепродукције,„институција”,
сталнаструктураукусакојадетерминишепонашање–када,
дакле,постанестил,правацилиуметнилчкиманир–тотада
постаједруштвеначињеница.Анањусе,онда,исоциоло
шкилегитимноможеприменитикласнаанализа.

Уданашњојпакподелисистемскихместа,етаблиранекри
тичареиуметнике,кустосеиколекционаре(државнеипри
ватне),уметничкедиректореипродуценте,можемодапо
сматрамокаодруштвенугрупукоја,наосновулегитимиза
цијесвогдистинктивногукусакаосистемскидоминантног,
запоседаодговарајућесоцијалнелокације,уживајући,онда,
утимлокацијамаприпадајућусистемскуренту.Члановите
групесудеосистемскидоминантнекласе,па,иакопоједи
начно или колективно не морају имати класну свест, они
каогрупаделујукласноисправно22.Затосеони,управона
основу тог дистинктивног укуса, препознају, признају као
деоистегрупације,осећајуодвојеностоддругихгрупација,
ачестоиуспостављајугрупнусолидарност.Каоприпадни
цисвојегрупе,онисепонашајуускладусањенимкласним
положајем,итобезобзира јесулисами,појединачноили

21Хаузер,А.(1986и1974)Социологијаумјетности,Књ.1,(превелеРужа
иЈагодаРубчић),Загреб:Школскакњига,стр.129.

22Хаузер,исто,стр.62.
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колективно,свеснисвојекласнеприпадности,илине.„Они
тонезнају,алитакораде”,описујетакавслучајМаркс23.

Штавише,каоштосамнадругомместувећподробнијеоб
јаснио24,људисенепонашајусамопонормамасвојеактуел
негрупе(класе),већипонормамагрупацијеукојужеледа
уђу(најчешће,укојутежедасепопну).Класниафинитет
је једнако снажнабихејвиоралнаили атитудивнадетерми
нантакаоикласнопорекло.Усавременомсвету,укомесу
сеносиоци„високеуметности”успелиподићинавишеси
стемскепозиције–које,наравно,доносеиодговарајућуси
стемскуренту–уметницииуметничкикритичарисусепо
првипутуисторији25конституисаликаонарочитасоцијал
нагрупација(„културнаелита”),чијијеосновнизадатакре
гулацијапотражњеипонудедобарависокеуметности.Да
нассеутугрупацијуможеућипрвенственокооптацијом,
наосновуодговарајућегсоцијалногкритеријума–то јест,
демонстрирањалојалности („креативнепотврде”) захтева
ногдистинктивногукуса.

***

Некеестетскеканонесавремене,светскосистемскихегемо
не,„високекултуре”већсаманализираоукњизиКултур
ни рат уСрбији26.Овде ћу сада обратитипажњу самона
културолошкепоследицедоминантнеестетике„високекул
туре”којесуумногомесличнеонимаштоихналазимоиу
масовнојкултури.Тасличност,наравно,нијеслучајна.Те
мељнисистемвредностинеможебитидругачији,јединосу
другачији знаци којима културне елите демонстрирају ди
стинкцијууодносуна„плебс”.

23Маркс,К.(1974и1867)КапиталIу:Маркс,К.иЕнглес,Ф.Дела,(преве
лиМошаПијадеиРодољубЧолаковић),Београд:ПросветаиИнститут
заизучавањерадничкогпокрета,стр.76.

24Антонић, С. (2012)Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва.Београд:Службенигласник.ДоступноикаоURLдокумент:
https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:3996/bdef:Content/download,стр.64
65;СлободанАнтонић(2008)КултурниратуСрбији.Београд:Заводза
уџбенике,стр.2728.

25„Одкрајасредњегвекауметницисеналазеуготовонепрекидном(со
цијалном–С.А)успону”(Хаузер,исто,стр.123).Иакосевећурене
сансидруштвенистатусуметникаодвајаодстатусазанатлије,јошувек
„већинауметникау16. векуводи скроманживот” (Хаузер,исто, стр.
124)–примеренијинижојсредњој,неговишојсредњојкласи.У19.веку
самонајталентованијиинајпопуларнијиуметнициживеживотомвише
средњекласе.Теку20.веку,поготовозауметникеуСАДилиЕУ,више
није потребан таленат или популарност да би се остваривали високи
приходи,доконикојистварноимајуталенатилиуживајупопуларност
постајубогатипопутприпадникавишекласе(којојондаиприпадају).

26Исто,стр.1218.
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Иувисокојкултуринесталесуранијеграницестида,при
стојности,паиморалности,свеподоправдањемда јереч
о „уметничком изражавању” и „уметничким слободама”.
Критичарска одбрана таквих дела обично наглашава њи
хов„изазивачки”аспекат,односнонастојањедасе„шокира
малограђанскапублика”.Алито„шокирање”публике,ако
мало дубље размотримо ствари, заправо изражаванасиље
–надпубликом,илиуметниканадсамимсобом,свеједно.

Тако је у модерној ликовној (визуелној) уметности сваки
чинилипредметкојидолазиодособесадруштвеномети
кетом„уметник”проглашеноуметношћу–укључивитакве
бизарностипопутшкољкеодписоара27,уметниковненаме
штенкревет28,уметниковизмет29,ђубре30,мастурбирање31,
изговарањеименакухињскогпосуђа32,потапањеРаспећау
мокраћу33,расеклиненасликарскомплатну34,итд.Посебно
сунаценинатуралистичкиакти(само)насиља–попут(са
мо)убадањапрстијуножем35, (само)урезивањакрвавеобр
нутезвезденастомак36,(само)закуцавањаексеримаицрта
њежилетомпо кожи37, (само)копањеочијуи кастрација38,
самоукрашавањелицацрвима39,забадањетрњауподлакти
цуирезањешакежилетом40,разарањеткиваметком41,каса

27www.en.wikipedia.org/wiki/File:Marcel_Duchamp_Fountain_at_Tate_Mo
dern_by_David_Shankbone.jpg

28www.en.wikipedia.org/wiki/My_Bed
29www.en.wikipedia.org/wiki/Artist’s_shit
30www.visualarts.net.au/gallery/carlyfischer
31www.dailymotion.com/video/x7ygpc_vitoacconciseedbed1972_crea

tion#.UYYJWUplLHU
32www.youtube.com/watch?v=3zSA9Rm2PZA
33www.en.wikipedia.org/wiki/Piss_Christ
34www.artitude.eu/it/pillole/12luciofontana(18991968)
35www.tumblr.com/tagged/marinaabramovic;www.youtube.com/

watch?v=h9HVwEbdCo
36www.tumblr.com/tagged/lipsofthomas
37https://www.google.rs/search?q=günter+brus&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&sa=X&ei=SBmGUYHJOcftsgaP0YDQBg&ved=0CEUQsAQ&bi
w=1540&bih=819

38h t t p s : / / w ww. g o o g l e . r s / s e a r c h ? q = R u d o l f + S c h w a r z k o 
gler&hl=sr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RPFUffhBYSHtQ
aE8oCYDA&ved=0CDYQsAQ&biw=1540&bih=819

39www.zakhoronline.com/?attachment_id=4160
40www.ginapane.files.wordpress.com/2011/04/nouvelle.jpg
41www.juleswidmayer.wordpress.com/2009/11/19/introtochrisburden/
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пљењеживотињепрекогологљудскогтела42,садомазопор
нографија43,машинезарастезање(мучење)извођача44,итд.

Уобаслучаја,икадајеречошокирању„традиционалистич
ке”(„конзервативне”)публике,икадајеречоприказу(са
мо)повређивања,можемослободнорећидајепосредиизве
снауметничка(културна)легитимизацијанасиља.Насиље
наднечијимуверењимаилисистемомвредностиможебити
једнакопонижавајућеиповређујућекаоинасиљенадне
чијимтеломилиличниминтегритетом45.Отудаје„естети
кашокирања”,усвомдубљемдруштвеномсмислу,заправо
једнаоддемонстрацијапрактичносоцијалнонеограничене
(некажњиве) воље истинских господара друштва (ТНКК,
„Империје”).Тојесамоуметничка(културна)апотеозајед
непребогатеиобеснемоћидасе–безикаквихграница,без
икаквихскрупула–урадибилошта.Уовомслучају,дасе
извршиједнапосебна,избиљаоригинална,врстанасиља–
дасеништа,ђубреизлопрогласеуметничкимделом.

Управотогосподарењенадвредностима,надсамомдефи
ницијомвредности,можесеузетикаојошједандистинктив
низнакмодерногсоцијалногмоћника.Иакосепоправилу
оправдавајудасвојим,„уметничкииспосредованим”наси
љемзаправопротестујупротивприсустванасиљаумодер
номсвету,„модерни”(„авангардни”)уметници,усуштини,
само несвесно, а каткад и свесно, изражавају обесну моћ
глобалнеелите–алииподземнирадњененечистесавести
збогпосебнопатолошкогинеморалногтипадруштвенедо
минације(којесамгореописао).

Таконцепција„високеуметности”каоапологијанарцисо
иднеиобеснемоћи/насиља(алиииспољавањеколективне
нечистесавестидоминантнекласе,каотипичне„преступ
ничке групе”), види се не само у визуелној, већ и у дру
гим уметностима. Добар пример је разарање уметничке
(„озбиљне”)музике,спроведеноу20.веку.Крозразличите
облике „авангардне”музике, каошто су атонална и доде
кафонска  музика, серијализам, алеаторика, гомилање ди
сонанциитсл,вршенојеизобличењеидезинтегрисањему
зике, све док сеније дошлодо „неслушљивог акустичног

42http://ikblogdusikben.files.wordpress.com/2010/05/hermannitschbloed
kunst94131.jpg

43www.physiologus.de/bilder/maschine.gif(TomiUngerer)
44www.youtube.com/watch?v=Wabsr8Eouts, www.dancetech.net/video/mar

celliantunezrocaepizoo
45Каган,Р. (2003.и2002)Моћинемоћу:Кацарствудобраилиапока
липси,изборИвановић,Ж.,стр.113141.Београд:ФилипВишњић,стр.
130.
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хаоса”46,„атоналнебуке”47којакодслушаоцапроизводиса
мо„бездушнудосаду”(souldestroyingmonotony48).

Такојенастала„модернауметничкамузика”укојојнисами
ауторивишенисуустањударазликујукадасењиховодело
изводитачно,акадасесвирајупогрешнитонови49,нитипу
блика,пачакнионамузичкинатпросечнообразована,уме
даразликујекадаслушаправекомпозиције,акадајесуоче
насанасумичнимударањемпоклавиру50.

„Модернауметничкамузика“постала је, тиме, свакапро
изводња звукова51, укључив и бесмислену буку52. „Бука је
одувекбила акустичкиканалнасиља, апознавање тог ка
нала неопходан је предуслов за свако успешно социоло
шкобављењепостромантичарском–или,тачније,авангар
дистичком–модерноммузиком”53.Сапроглашењембукеза
уметност54,„насиљеје(...)преплавилоцелокупнумузику”,
довевшидотогадасе„уметностпретвориучистонасиље,

46ЈеремићМолнар,Д.иМолнарА.(2009)Нестајањеузвишеногиовлада
вањеавангардногумузицимодернеепохе.књ.1,Музичкиузвишеноу
делимаБетовенаиШенберга,књ.2,МузичкиавангардизамуШенбер
говојдодекафонскојпоетицииАдорновојкритичкојестетици,Београд:
Институтзафилозофијуидруштвенутеоријуи„ФилипВишњић”,т.1,
стр.114.

47Исто,стр.11.
48Michael,J.E.(1994)DionysosRising:TheBirthofCulturalRevolutionOut
oftheSpiritofMusic.SanFrancisco:IgnatiusPress,p.151.

49„Добројепознатачињеница(...)даШенбергнијенипримећиваокада
јенекосвираопогрешненоте”Smith,J.A.(1979)Schoenberg’sWay,Per
spectivesofNewMusicVol.18,No.1/2(Autumn,1979Summer,1980),pp.
258285;p.264;ЈеремићМолнариМолнар,исто,т.1,стр.137138.

50„Галјеамеричкиминемачкимстудентимамузикепустиоснимактрећег
клавирскогкомадаизШенберговогоп.19,заједносајошдванаестсни
маканакојимајесамнасумично`лупао`подиркамаклавира.Студенти
суимализадатакдаидентификујумузички`оригинал`иодвојегаодна
сумичнебукекојујествориосамГал.Тачанодговорједалосамодвоје
студената,којисуодмахизјавилидасуодговорилислучајно“(Јеремић
МолнариМолнар,исто,т.1,стр.185)

51ЈеремићМолнариМолнар,исто,т.1,стр.121.
52www.youtube.com/watch?v=LYKqHzBHjlAилиwww.youtube.com/

watch?v=aNt6a5xFOnE&list=RD023XfeWp2y1Lkилиwww.youtube.
com/watch?v=WyHWLkU7PgQ.Публикаовопродавањебукезамузику
најчешћестрпљивоподноси,чекајућидругидеоконцерта,укомеће
чутиБетовенаилиЧајковског(тј.правумузику).Илипакнабукуса
концертногподијумаодговарамјаукањем,као„креативниммузичким
одглашавањем”(видетиЈеремићМолнариМолнар,исто,т.2,стр.166
167).

53ЈеремићМолнариМолнар,исто,т.1,стр.171.
54Музичкаестетикаседанассастојиу„измишљањуоправдавањабуке”

(ЈеремићМолнариМолнар,исто,т.1,стр.187).
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или,тачније,уидеолошкизакамуфлиранубуку”55.Аакоје
музикапостала„насиљенадслушаоцем”56,самкомпозитор
тенасилнебукемораосепретворитиу„убицумузике”57,у
каквог„естетичкогтерористу”(aestheticterrorist58).Јер,ње
говциљјефактичкипосталапроизводњаитоталитарна
демонстрацијамузичкиодвратногинасилног.

Кажем „тоталитарна демонстрација” затошто таква врста
уметности–какомузичке,такоивизуелне–недозвољава
егзистенцијудругачијег.Она,наиме,проглашавакичемсва
коновоуметничкоделостворенопонормамавечне („кла
сичне”,„традиционалне”)уметности.Ширећитако„страх
одкича”каокључнукомпонентудистинктивногукуса„мо
дерности”, она лепи етикету „анахроног” или „кичастог”
насвакоуметничкоделокојепоседује,рецимо,хармонију
(умузици)илифигуралност(усликарству).

Стога,наконготовостолећатакве„политичкекоректности“
увисокојуметности,музичкоиликовнонаслеђеидеократ
скефракцијеТНККпоказуједасеусветскомтокуистори
је глобалног капитализма изгледа паралелно одвијају два
процесаразвоја –на једној страни је развој (материјалне)
цивилизације, а на другој развитак (духовног) варварства,
деградацијеипримитивизма.Тојеуправодобрасликаце
леТНКК, алии целогмодерног капиталистичког система
који почива на насиљу, лажи, похлепи, заглупљивању и
развраћању.

***

УСрбији се замасовнукултурубринехипнократска, а за
високу културу идеократска фракција ТНКК. Њихови су
страни представници овде лоцирани, а домаћи представ
ницисачињавајублоккомпрадорскебуржоазије (задужене
замасовнукултуру),односнокомпрадорскеинтелигенције
(задуженезависокукултуру59).

55ЈеремићМолнариМолнар,исто,т.1,стр.152;подвуклиаутори.
56ЈеремићМолнариМолнар,исто,т.1,стр.56.
57Hermand, Jost (1986): Kultur im Wiederaufbau. Die Bundesrepublik
Deutschland 19451965. Munchen: Nymphenburger Huxley, Aldous
(1946[1932]):BraveNewWorld.NewYork,London:Harper&Bros,p.404;
премаJones,DionysosRising,исто,p.150.

58Jones,исто,p.181.
59ОдређењеобегрупациједатоуАнтонић,С.Лошабесконачност,исто,

стр.5664.
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Деловањекомпрадорскеелитеусрпскојкултуриопширно
самописаонадругомместу60,паћуовдеобратитипажњу
самонанекеаспектеовогфеномена.Уопштенопосматра
но,речјеофеноменукултурнеколонизацијеСрбије.Зако
лонизатора, објашњаваМеми61, колонизовани је скуп соп
ственихнегативнихпројекцијаколонизатора.Колонизатор
јевредан–колонизованилењ,колонизаторинтелектуални
гигант – колонизовани духовни имбецил, колонизатор ци
вилизован–колонизованидивљак...62Колонизаторсвојудо
минацијуоправдаважељомдасеколонизованиуздигнедо
ступњацивилизованостииморалностиколонизатора.Али,
утоменемауспехазбогсуштинскогдефектаколонизова
ног–првенственозбог„социолошкечињеницекоја једо
биластатусбиолошке,илијошбоље,метафизичке”.Отуда
„колонијалниодносизмеђуколонизованоги колонизатора
(...)постајеконачнакатегорија.Онајетоштојесте,затошто
суонитошто јесу,тесени једаннитидругиникаданеће
променити”63.

То је данашњи оквир српске културе, у коме се креће
„мејнстрим”нашеуметности, главнитокраданашихкул
турних институција (тачније, рада елите која њима упра
вља). Сам дискурс колонијализма је, поМемију, оношто
уконачава колонизацију. Тај дискурс чини да је Колонија
закованаусвојојвечнојмалолетничкојподложности,даје
„дивљак”заковануметафизичкомдивљаштву.Нашиумет
ниции„културнирадници”,каоовлашћенигосподарисе
мантичкогпољауКолонији,непрекиднонамиспредајуна
ративонашемвечномдивљаштву.Тодивљаштвонијепо
једини нашманир, нека наша случајна особина, већ само
језгронашегнационалногикултурногидентитета.

Отуда је свако пропагандистичко и натуралистичко поти
рање знакова тог идентитета – ма колико било изражено
примитивним(не)уметничкимсредствима–подефиници
јиуметност:засипањекамењемпатријархаПавла64,прика
зивање свештеника као дембеланских блудника65, симбо
личко представљање савремене Србије црвеним кукастим

60Антонић, С. (2011) Вишијевска Србија. Београд: Чигоја штампа. До
ступно и као URL документ: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:2782/
bdef:Content/get,стр.61183;такођеиАнтонић,С.(2008)Културнират
уСрбији,Београд:Заводзауџбенике.

61Memmi,A.(1967)TheColonizerandtheColonized.Boston:BeaconPress.
62Исто,стр.82.
63Исто,стр.72.
64http://www.serbiancontemporaryart.info/radovi.php?lang=1&id=998
65http://www.enovine.com/fotogalerija/fotogalerijakultura/30279Gospode

pomiluj.html
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крстом66,означавањеБеоградаиСрбијезаместафашизма67,
стављањенаписа„Новијасрпскаисторија“набурепунокр
вииповраћањепосрпскојзастави68,представљањевлади
кеНиколајаВелимировићакаоперверзногдивљака69,итд.
А да то јестеуметност, и да је свако ко другачије мисли
само „примитивни националиста”, потрудиће се публици
даобјаснекустосиикритичари–одпитомацаЦИТОКа70,
до сталних коментатора у културном додаткуДанаса или
Политике.

Овакавдискурсјенужнидеодемонстрирањадистинктивног
укусанашекултурнеелите,којанаравно,каоисвеостале
фракцијеовдашњеелите,негује снажнекласнеафинитете
премаТНКК71.Тајукуссевидинесамопотематици–„анти
националистичкој”, „антитрадиционалистичкој”,псеудоле
вичарској(речјеоглумљењубунта,обунтукаоестетичком
маниру,неостварномизразунезадовољстваестаблишмен
том72).Тајукуссевидииподоминантномстилу,којимора
битиускладусаонимзакојисмовиделидачинисредиште
хегемоне културе. Рецимо, у ликовној уметности – ника
кофигуралносттрадиционалногсликарстваиливајарства,
већобавезнободиарт,перформанс,видеоинсталацијаитд.
ТранзицијабеоградскогОктобарскогсалонаизнационално
репрезентативнеизложбеуинтернационалнопоказну73,од
носноизизложбесликарскихрадоваупоставкуукојојнема
ниједнеслике(2012),знаковитјепоказатељтогпроцеса.

Овонаравнонезначидајесванашависокакултурасадр
жајноузнакукомпрадорства,астилскиузнаку„концепту
алне уметности”.На ободима главних институција, или у
подземљуетаблиранекултуре,идаљеседешавауметност
каокреативничинснажнихпојединаца74.Али,каоштосе
у српскојмасовној култури главнинамедија претворила у

66http://www.msub.org.rs/izlo%C5%BEba/onormalnosti
67www.liduss.blogspot.com/2010/03/milicatomicumetnicabuntovnica.html
68www.enovine.com/kultura/kulturarecenzije/64898Frljievscenskimetak.

html
69www.blog.b92.net/arhiva/node/5163.html
70Видети критичку анализу у Ђурковић,М. (2009) Слика, звук и моћ:

огледиизпопполитике.Београд:MСТГајић,стр.6972.
71Антонић, С. (2012)Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва,Београд:Службенигласник,стр.1620.

72Штоје,уосталом,иочекивано,будућидасеуправокрозсамоуметнич
коделомораућиустварниестаблишмент(поштоделоимафункцију
демонстрирањалојалностиколективномдистинктивномукусуТНКК).

73www.oktobarskisalon.org/53/uvod/
74Нештоодтихдогађаја,баремкадајеречоликовнојуметности,могусе

наћиуприказимаДејанаЂорића(www.pecat.co.rs/author/dejandjoric/).
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колектореизкојихсепубликазасипаморалнимиестетским
ђубретом,такојеиглавнинаинституцијаелитнекултуре–
одмузејаипозориштасавременеуметности,докултурних
додатака озбиљнихдневникаинедељника –претворена у
медијумезанормативнупромоцијупожељногдистинктив
ногукусазасвеовдашњеамбициознекандидатезаулазак
унекуодфракцијаТНКК(одполитичке,доидеократске).

Нокаоштојепрактичнонемогуће,утренутнимдруштвено
историјскимусловима,одбацитисадашњуглавнукултурну
функцију овдашњихмасовнихмедија као „колектора” по
трошачкехипнозе,такојепрактичнонемогуће,утренутној
друштвеноисторијској констелацији, променити компра
дорскоколонизаторскикарактеровдашњихустановависо
кекултуре.Јер,онесусамоинституционалниизраздоми
нантне,материјалноисоцијалнохегемонекласеусрпском
друштву–компрадорскебуржоазије.

***

Компрадорска буржоазија свој класни положај изводи из
функције убрзане предаје/продаје („интегрисања”) еко
номских, политичких, културних и других структура на
ционалне државе у руке ТНКК. Идентитет компрадорске
буржоазијевезанјепрвенственозатранснационалнеструк
туре.Њениприпадницисузаједницасадругимчлановима
ТНККкојизаузимајусличноместоуглобалнојмрежимоћи
(тј. уживају исти тип системске ренте), или са члановима
класесвогсоцијалногафинитета,анесачлановимадругих
класаизсопственогдруштва.

У идеалнотипском смислу, наспрам компрадорске буржо
азије, која доминира многим земљама (полу)периферије,
стојинационалнабуржоазија75.Онајеудруштвимакапита
листичкогцентрадоминиралапрераздобљаглобализације
(империјализма),каоштоједоминиралаиудруштвимако
јасу,башзахваљујућињој,успешноизвелаекономскумо
дернизацију76.Важнојеразуметиданационалнабуржоази
јамодернизујућихдруштавадоживљавадругенационалне
буржоазијеистогранга–аданасибуржоазијуизсветско
капиталистичкогцентра–каоконкурентеуборбизатржи
ште,докчлановедругихкласаизсопственогдруштвачесто

75Антонић, С. (2012)Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва,Београд:Службенигласникстр.6770.

76Антонић,С.(2003)Нацијауструјамапрошлости:огледиоодрживо
сти демократије у Србији. Београд: Чигоја штампа. Доступно и као
URL документ: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:3560/bdef:Content/
download; стр. 6369; такође у:Антонић,С.Лошабесконачност, стр.
8688.
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видикаосавезникеутојборби.Стогајеона,уидентитет
скомсмислу,ипаквишезаједницасаостаткомдруштва,не
госаиностраномбуржоазијом77.

Национална модернизаторска буржоазија, данас, домини
рауРусији,ИндијиилиКини(маколикодајеусвимтим
друштвима јака и компрадорска буржоазија). Елита ових
земаља,наиме,имаамбицијудаочуванационалнересурсе
(укључиви политички суверенитет), подигнематеријални
стандардстановништвакрозреалнуекономију,теуђеуса
мосредиштесветскогкапиталистичкогсистема.Какобито
постигла,онаузполитичкисуверенитетнастојидаобезбеди
икултурнисуверенитет–усмислуаутономног,одцентрал
ногестаблишментаТНКК(изСАДиЕУ)независног(само
својног)системавредности.

Србијијепосебнополитичкизанимљивикултурноблизак
случајРусије78.Русија се,укултурноидентитетском,паи
политичкомсмислу,данасможевидетикаохришћанскакон
траИмперија –моћни континенталниполитички ентитет
којистојинаспрам,већувеликојмери,дехристијанизоване
(секуларизоване)атлантскеИмперије(САДиЕУ)79.Русија
је,уцарсковреме(до1917),поседовалаелитнуевропскуви
сокукултуру80.Њујекомунизамделимичноконзервисао81,
сачувавшијетакоодразнихоблика„авангардистичке”кул
турне деструкције.Националнамодернизујућа буржоазија
Русијејеиудобасоцијализма,атојеслуачајиданас,задр
жалаодређенеелементеуметничкогукусакласичнеевроп
скекултуре(1619.века).Икаоштосе16овековнаРенесан
савратиланаузорекласичнеантике,такоседанашњаруска
култура без комплекса враћа на узоре класичне европске
културе (како западног, такоиисточнохришћанскогкоре
на),развијајућиихинадограђујућиихускладусалокалним
(традиционалним)уметничкимпраксама.

77Антонић,С.(2008)КултурниратуСрбији,Београд:Заводзауџбенике,
стр.240265.

78Антонић,С. (2009)Путинизам – идеја патриотске елите,Национални
интерес,бр.12,год.V,стр.331339.ДоступноикаоURL:www.nacio
nalniinteres.rs/ni2009broj0102.pdf

79Видети:Антонић,С.(2013)Набриселскимшинама:политичкеанализе.
Београд:Чигојаштампа,стр.186188.

80Jones,E.M.(2009)BalletParking:PerformingTheNutcrackerasaCoun
terRevolutionaryAct.SouthBend:FidelityPress.

81Видети:Антонић,С.(2013)Набриселскимшинама:политичкеанализе.
Београд:Чигојаштампа
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ДобарпримертаквогуметничкогобрасцајемузикаИлари
онаАлфејева(СтрастипоМатеју82,Божићниораторијум83,
Stabatmater84).Овамузикаје,посвомоблику,ефектнасин
теза руског духовног појања и западних барокних хармо
нијскихструктура.Дакле,„синкретичка”,„еклектичка”или
„кичаста”заукус„музичкеавангарде”,ализаправодубоко
емоционална, узвишенаипрелепа за слухобразованему
зичкепубликекласичног(грађанског,буржоаског)укуса.То
једобарпримеркултурногобрасцаРусијекао„хришћанске
контраИмперије”, алиидистинктивногукусањененаци
оналнебуржоазијеињенеелите.Атаелитасенебојида
градиособенувластитукултуру,аутономнукакоспрамхеге
монекултуреатлантистичкогЦентра,такоиспрамколони
јалнекултурењеговихкомпрадорскихиспоставанаисточ
ноевропскојпериферији.

Србија, међутим, као мала земља ипак нема довољне ка
пацитете за аутономнумодернизацију85, па онда ни за ау
тономну(некомпрадорску)културу.Тодолазиотудаштоје
наша национална буржоазија одвећ слаба у економском и
политичком86,паследственоиукултурномпогледу.Веро
ватнодаовдашњанационалнабуржоазијатеккаопратилац
модернизујуће националне буржоазије неке друге земље
можеиматишансуда,наконнаслућујућегсломаактуелног
модела„модернизацијепрекопозива”(којисеуСрбијипри
мењујеод2000),изведеуспешнумодернизацију„улучењем
прилике”87.

Норусканационалнабуржоазијадосадаипакнијепокази
валапревишезанимањазапроблемеиамбицијемалесрпске
буржоазије.Затоће,посвемусудећи,иунаредномраздо
бљу овдашња национална буржоазија остати економски и
политичкиинфериорнауодносунакомпрадорску.Атакав
односснагамораћеондапревладаватииукултури(првен
ственовисокој).

Тонаравнонезначидасеодређенипомацинећемоћиоства
рити у правцу веће уравнотежености продукције култур
нихдобара.Индивидуалнеуметничкеинаучнерадионице

82www.youtube.com/watch?v=KisjhohNZNE
83www.youtube.com/watch?v=NrZtzEYSkc(делимичанснимак)
84www.youtube.com/watch?v=eI0AAnL4X8
85Антонић, С. (2012)Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва,Београд:Службенигласник,стр.9091.

86Исто,стр.6570.
87ОоведвеконцепцијемодернизацијеињенојприменинаСрбију,видети

Антонић, С. (2012)Лоша бесконачност: прилози социологији српског
друштва,Београд:Службенигласник,стр.7394.
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некомпрадорскеинтелигенцијесвакакоћеиугодинамапред
намадавативажнадела.Аликултурнаафирмацијатихдела
иствараоцанужноћебитиограниченасведотледокусрп
ском друштву доминира садашњи модел „дистинктивних
знакова“(тојест,укус)владајућесоцијалнегрупације.Тек
сапроменомдоминантнегрупације–аонаћесеостварити
само након измене стратешких друштвених претпоставки
(политичкихиекономских),моћићедадођеидозначајније
променеуконфигурацијиовдашњегкултурногобрасца.
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PINKTRANSITIONINSERBIA:SIXTHESES
CONCERNINGOURCULTURALSITUATION

Abstract

During transition, Serbia and other (semi) peripheral countries have
become economical, political and cultural colonies of transnational
capitalistclass(TNCC)whosecenter(metropolis)isfoundinthemain
societiesoftheworldcapitalistsystemtheUSandtheEU.Thishas
influencedtheformationoftheSerbiansystemofmassculturethatis
characterizedbythecultureofforgetting,theideologyofconsumerist
“liberation”ofsinandshame,fetishismofsexandviolence,aswellas
normalization(“relaxation”)ofpathologyandamorality.Thesefeatures
dominatealsointhe“highculture”producedandconsumedbyTNCC
members(andcandidatesforit).Mostofthe“highculture”isnowunder
TNCCcontrol,whichessentiallydictatesthedominanttastes.Members
ofthebourgeoisie,whosuccessfullyproduceordemonstratetheright
taste on the (semi) periphery, are incorporated into the idiocratic
fractionofTNCC.HencealmostallhighcultureinSerbiaismarked
withcompradorcontentandstyle,andalsomarkedby“conceptualart”.
And since it is impossible, in the current sociohistorical conditions,
to reject themaincultural functionof themassmedia inSerbiaasa
“collector”ofconsumerhypnosis,itisalsoimpossible,inthecurrent
sociohistorical constellation, to change the colonial comprador
character of the institutions of high culture inSerbia.They are only
an institutional expression of the dominant, financially and socially
hegemonicclassesinSerbiansociety–thecompradorbourgeoisie.

Keywords:transnationalcapitalistclass,compradorbourgeoisie,the
worldsystem,culturalcapital,taste
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