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Сто ја ди но вић Ми ша
КУЛ ТУР НИ РАТ 
У СР БИ ЈИ

Сту ди ја Кул тур ни рат у Ср би ји 
Сло бо да на Ан то ни ћа пред ста вља 
скуп огле да и књи жев них при ка за 
(ве ћи на на ста ли као књи жев ни 
при ка зи пи са ни за не дељ ник Пе
чат) ко ји ма он ука зу је на по сто ја
ње кул тур ног ра та у Ср би ји. Он на 
са мом по чет ку ка же да је ње го во 
де ло пи са но у кри тич ком то ну, са 

ја сним вред но сним опре де ље њем 
и да у ње му бра ни вред но сти до 
ко јих му је ста ло. 

По јам кул тур ног ра та (cul tu
re war) по ти че из САДа. Њи ме 
се озна ча ва су коб око основ них 
вред но сти. Кул тур ни рат је рат 
ко ји јед на фрак ци ја кул тур не ели
те во ди про тив од ре ђе них вред
но сти. У овом ра ту се во ди бор ба 
око сим бо ла и то по мо ћу сим бо
лич ких сред ста ва. Пред мет на па
да су сим бо ли од ре ђе них вред но
сти ко ји пред ста вља ју пред ме те 
сим бо лич ког по ри ца ња у кул ту ри 
по мо ћу осо бе не есте ти ке у ко јој 
се оно што је при ват ни или груп
ни по ли тич ки став пред ста вља 
као умет нич ко де ло par ex cel len
ce. Ов де ћу украт ко да ти пре глед 
огле да и при ка за да тих у Ан то ни
ће вој сту ди ји. 

Го во ре ћи о Бо ри сла ву Пе ки ћу 
и До си те ју Об ра до ви ћу Ан то нић 
ка же да се њих тре ба увек се ћа ти 
јер ће нам то по мо ћи да бо ље раз у
ме мо ко смо и шта тре ба да ура ди
мо да би по ста ли на ци ја мо ра ла, 
кул ту ре и сло бо де.

Ко мен та ри шу ћи при мед бе Ве
не ци јан ске ко ми си је на 10. члан 
Уста ва о то ме да у но вом Уста ву 
по сто ји ума ње ње за шти те пра ва 

* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о
град
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на је зик ма њи не (јер се ви ше не 
спо ми ње ла ти нич но пи смо) Ан
то нић ка же да je глав ни па ра докс 
у то ме што се овим чла ном ре гу
ли ше упо тре ба срп ског, а не не ког 
дру гог је зи ка, те сто га не мо же би
ти ре чи о кр ше њу пра ва ма њи на.

Ан то нић да ље раз ма тра збор
ник ра до ва На ци о нал ни и др
жав ни ин те рес мо дер не Ср би је 
за чи је но се ће тек сто ве ка же да 
их ка крак те ри ше став да ет нич ка 
рав но ду шност срп ске др жа ве тре
ба да по сто ји са мо у од но су на Ср
бе, тј. са мо о Ср би ма ова др жа ва 
не сме да во ди ра чу на, док би свим 
оста лим ет нич ким за јед ни ца ма 
мо ра ле би ти га ран то ва не по себ не 
при ви ле ги је.

Ан то нић, за тим, ука зу је на де
ло Мон ти ра ни про це си про тив 
ко сов ских Ал ба на ца 19992001 
пре ма ко ме су сви Ал бан ци ухап
ше ни за рат не зло чи не (без об зи
ра на то да ли про тив њих по сто је 
до ка зи или не) у ства ри не ви ни, па 
чак и они ко ји јав но го во ре о сво
јим зло чи ни ма. 

Књи га Ка из град њи одр жи
вог ко сов ског дру штва ука зу је 
на то ка ко би ко смет ски Ср би 
тре ба ли да се што без бол ни је 
ин те гри шу у ко сов ско дру штво 
и да је то што Ср би не же ле да 
при хва те ре ал ност у ства ри глав
ни про блем. Ко сов ски про блем, 
по њој, у ства ри не по сто ји, већ то 
ср би јан ска ели та др жи Ко со во на 
днев ном ре ду из уну тарпо ли тич
ких раз ло га.

Збир ка до ку ме на та Шкор пи
о ни од зло чи на до прав де го во ри 
о су ђе њу пе то ри ци при пад ни
ка Шкор пи о на оп ту же них да су 
1995. уби ли ше сто ри цу му сли
ман ских за ро бље ни ка. Глав на за
мер ка Ан то ни ћа је у огром ном 
тру ду На та ше Кан дић да чи та ву 
срп ску др жа ву до ве де у ве зу са 
овим зло чи ном.

У све му ово ме ја вља ју се књи
ге На де Но ва ко вић Про па да ње 
рад нич ке кла се и (Дез) ин те
гра ци ја рад нич ке кла се дру ге 
Ју го сла ви је за ко је ка же Ан то нић 
да не би тре ба ле ни да по сто је јер 
го во ре о јед ном вре ме ну ко је смо 
МИ уни шти ли, о вре ме ну ко је 
нам да нас де лу је по пут фан та зи је. 
То вре ме у ко ме је рад нич ка кла са 
би ла це ње на и у ко ме се ле по жи
ве ло да нас нам де лу је та ко да ле ко 
и та ко нео ствар љи во.

Књи га Обр ну та еко но ми
ја 20042006 пре ма Ан то ни ћу 
оби лу је евро ре форм ским сте ре
о ти по ви ма: но вац је глав на вред
ност и кроз ње га се све мо же раз
у ме ти; при ва ти за ци ја је лек за све 
и нај го ра при ва ти за ци ја је бо ља 
од јав ног вла сни штва; ЕУ је глав
ни циљ ко ме тре ба те жи ти и због 
ко га тре ба све жр тво ва ти; Ср би ја 
се на ла зи на ко рак од по врат ка у 
де ве де се те... Ан то нић ка же да су 
Ср би пре ма овој књи зи ису ви ше 
глу пи и при ми тив ни да би ушли у 
ЕУ јер не во де ра чу на о нов цу, већ 
су оп те ре ће ни ми то ви ма о ча сти, 
прав ди, љу ба ви, о све том Ко со ву, 
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уме сто да ово за бо ра ве и по ђу на 
пут у ЕУ. 

За Те о фи ла Пан чи ћа (Кроз 
кли су ри не) ка же да је ве о ма да
ро вит, за во дљив и да пи ше бо ље 
од мно гих ин те лек ту а ла ца, али да 
се тре ба чу ва ти оно га што он пи
ше. Он на ве о ма за во дљив на чин 
пи ше о на ци о на ли зму и на ци о на
ли сти ма (где чак и де цу пре тва ра у 
на ци о на ли сте) и го во ри о до ла ску 
Ве ли ког хи ги је ни ча ра ко ји ће нас 
очи сти ти овог зла. Тре ба ло би се 
чу ва ти ова квог спа се ња. 

Ми лан Си тар ски, На та ша Ра
до вић, Сми ља на Ан то ни је вић и 
Дра га на Пет ко вић (Ин тер нет 
и јав на сфе ра у Ср би ји) су ура
ди ли јед ну ко рект ну сту ди ју о 
ин тер не ту у ко јој су го во ри ли о 
пред но сти ма и ма на ма ин тер не та 
без то га да не ко га кри ти ку ју или 
хва ле, и у то ме упра во ле жи пре
ма Ан то ни ћу глав на ма на овог де
ла, јер је про пу ште на при ли ка да 
се же сто ко на пад не зло у по тре ба 
ин тер не та на на шим про сто ри ма.

Ан то нић се те шко од лу чио да 
ура ди при каз књи ге Не ко је ре
као фе ми ни зам? Ка ко је фе ми
ни зам ути цао на же не XXI ве ка, 
али да, ка ко он ка же, про сто ни је 
имао из бо ра ка да је при ли ком 
пред ста вља ња ове књи ге ре че но 
да би она тре ба ло да се увр сти у 
уџ бе ни ке. Он се пи та ка ко је мо
гу ће да 26 обра зо ва них и та лен то
ва них аутор ки ове књи ге не при
ме ћу је ли це мер је у тврд ња ма да у 
по ло жа ју же на ни је до шло до ни

ка квих про ме на, као и ли це мер је 
са рад ње овог по кре та са гло ба ли
стич ким струк ту ра ма.

Аутор го во ре ћи о је зи ку по ли
тич ке ко рект но сти (ПК) по ка зу је 
ка ко и он мо же би ти сред ство кул
тур ног ра та. Ту он го во ри о пред
ло гу За ко на о дис кри ми на ци ји 
ЛДПа и о то ме ка ко он пред ста
вља пра ви при мер ап со лу ти зма. 

У де лу Бог ти по мо гао Ан то
нић кри ти ку је тер ми но ло ги ју и 
из бор те ма у ње му. Ви дој ко вић 
је пре ма ње му до спео у ви со ке 
књи жев не кри ти ке са мо због иде
о ло шке по доб но сти јер ако смо 
у то ме ис прав ни све ће нам би
ти омо гу ће но и све ће нам би ти 
опро ште но.

Књи га Пе шча ник ФМ, књи га 
10 пред ста вља тран скрипт еми
си ја од сеп тем бра до но вем бра 
2007. и де се та је у ни зу. Ан то нић 
ка же да је глав но де на ци фи ка циј
ско сред ство ко је се про па ги ра у 
њој де на ци фи ка циј ско трој ство 
– кур шум, на палм и ло ма ча, и да 
уко ли ко се иде је ове књи ге спро
ве ду до кра ја сви ће би ти срет ни 
сем 250.000 про фе со ра, но ви на ра 
и пи са ца, и сви ће слу ша ти Пе шча
ник. 

За Ко сту Ча во шког (Че му Де
мо крат ска стран ка) ка же да је 
био ве чи ти опо зи ци о нар ко ји је 
увек био ме та на па да иде о ло шких 
моћ ни ка ко ји у ове свр хе упо тре
бља ва ју и не тач не ин фор ма ци је 
(ла жи).
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Ан то нић се за тим ба ви уџ бе
ни ци ма за гра ђан ско вас пи та ње 
Де мо кра ти ја и људ ска пра ва: 
При руч ник из гра ђан ског вас пи
та ња за уџ бе ни ке I и II раз ре да 
сред њих шко ла  и Ја и дру ги: гра
ђан ско вас пи та ње – са зна ње о 
се би и дру ги ма, уџ бе ник за пр ви 
о дру ги раз ред основ не. Пр ви је 
пре ма ње му до бар при мер ути ца
ја Хел син шког од бо ра на ре фор
му обра зо ва ња. На и ме, у ње му се 
ни јед ном не по ми ње реч Ср би ја 
или срп ски, што по ста је уста ље на 
прак са и у свим оста лим уџ бе ни
ци ма. И та ко ми по ста до смо је
дан без и ме ни на род. Дру ги је, пак, 
пра ви при мер Ор ве ло ве бу дућ но
сти ко ја нас че ка. У ње му се ро ди
те љи и на став ни ци при ка зу ју као 
глав ни де чи ји не при ја те љи, као 
на сил ни ци ко ји су глав ни кр ши о
ци њи хо вих основ них пра ва.

За Бран ка Ми ла но ви ћа (Два 
ли ца гло ва ли за ци је) ка же да је 
је дан од рет ких ко ји се усу ђу ју да 
ка жу по не ку исти ни ту реч о гло
ба ли за ци ји и да је ви ше та квих 
бо ље би смо раз у ме ли свет у ко ме 
жи ви мо.

Ан то нић хва ли Сло бо да на Ву
ко ви ћа (Пра во мо рал и ко руп ци
ја) јер он при па да пр вим на ра шта
ји ма шко ло ва них срп ских со ци о
ло га ко ји је оста вио зна ча јан траг 
у на шој со ци о ло ги ји. Ву ко вић је у 
сво јој сту ди ји ве о ма си сте ма тич
но и пот кре пље но гра ђом из нео 
оп шти по глед на по што ва ње за

ко на у Ср би ји као и на рад  јав них 
слу жби.

За Ла сла Се ке ља Ан то нић ка
же да пред ста вља пра ви при мер 
про гон ства. Се кељ је пи сао мно го 
и до бро али је стал но био на уда ру 
по ли тич ких не ис то ми шље ни ка 
јер се ни је пла шио по ли тич ких 
ауто ри те та и ни је се бо јао да то 
ка же.

Вла дан Ба тић је пре ма Ан то
ни ћу у сво јој сту ди ји Две Ср би је 
из нео не ке до бре иде је, али је про
блем у то ме што ни је нај бо ље раз
у ме оно о че му је пи сао и ни је био 
до сле дан у сво јим по ступ ци ма.

Књи га Чу вај те се да вас ко не 
пре ва ри: пра во сла вље на ме ђи 
ве ко ва спа да пре ма Ан то ни ћу у 
ред књи га ко је не ће би ти пред
ста вље не у кул тур ним ру бри ка ма 
ни ти пак по ме ну те на те ле ви зи ји. 
Реч је о хри шћан ској пу бли ци
сти ци, о књи га ма ко је из тра ди
ци о нал ног угла по сма тра ју свет 
у ко ме жи ви мо, о књи га ма ока
рак те ри са них ан ти гло ба ли стич
ким, јер хри шћа ни ве ру ју да ће 
крај исто ри је за по че ти ства ра њем 
свет ског цар ства, свет ске то та ли
тар не др жа ве.

За књи гу Мо ра ли стич ки 
фраг мен ти Ан тић ка же да спа да 
у ред до брих књи га за ко је се чу је 
пре ко ло ших кри ти ка (ту он ми
сли на кри ти ку Ива на Чо ло ви ћа 
у Пе шча ни ку). Пе шча ник је за 
Ан ти ћа маљ ко ји не пре ста но ме
ље не во де ћи ра чу на о вред но сти 
књи жев ног де ла. За ње га је ло ше 
све оно што се ко си са ње го вим 
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на чи ном раз ми шља ња, са ње го
вом иде о ло ги јом.

За књи гу Фи ло со фи ја па лан
ке ка же да је на пи са на те шким и 
не ра зу мљи вим је и зи ком и да се 
са крај њом му ком мо же раз у ме ти, 
и то ви ше на слу ти ти шта је пи сац 
хтео уоп ште да ка же не го да раз
у ме мо ло гич ну це ли ну ове књи ге. 
Ме ђу тим и по ред све га ово га ова 
књи га је по ста ла би бли ја Дру ге 
Ср би је и ма ло ко ће се усу ди ти 
да ка же да ју је про чи тао а да је у 
ства ри уоп ште ни је раз у мео. Ан
то нић ка же да је од Кон ста ти но
ви ћа (ауто ра ове књи ге) до Пан
чи ћа (ко ји је про гла шен за ње го
вог на след ни ка) Дру га Ср би ја 
про шла дуг пут ко ји сва ка ко ни је 
пут на ви ше.   

У по след њем огле ду у сво јој 
књи зи Ан то нић раз ма тра кри зу 
де мо кра ти је и тран сна ци о нал не 
ели те и ка же да но ви то та ли та ри
зам до во ди не са мо до кра ја де мо
кра ти је, већ и до кра ја дру штве не 
од го вор но сти ели та и, исто вре ме
но, до кра ја до са да шњих људ ских 
за јед ни ца, што по тен ци јал но мо
же зна чи ти и крај са ме људ ско сти.

Ова сту ди ја Сло бо да на Ан то
ни ћа пред ста вља зна ча јан до при
нос у раз у ме ва њу про бле ма ти ке 
кул тур ног ра та. Ан то нић ка же да 
је ова књи га на пи са на са ци љем да 
се по стиг не уми ру ју ће деј ство и 
да је, иако ова књи га го во ри о ра ту, 
она про тив ра та. И за и ста, аутор у 
овој књи зи на је дан ле пр шав на
чин са из ве сном до зом иро ни је, 
ко ји ће сва ка ко др жа ти па жњу 

чи та о ци ма, свом же сти ном кри
ти ку је нај ра зли чи ти је на чи не 
кул тур ног ра та. Она сва ка ко има 
свој зна чај и у ука зи ва њу то га да је 
кул тур ни рат под јед на ко опа сан 
по пут би ло ко је дру ге вр сте ра та, 
ако не и опа сни ји. 

Јер, пе ро не ка да мо же би ти 
убо ји ти је од мет ка...
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