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гле ди ва). Ипак, ис кљу чи ва ње 
но вих тех но ло ги ја је ра зу мљи
во, об зи ром да је фе но мен ути
ца ја те ле ви зи је на де цу зна ча
јан, те је ис кљу чи ва ње оста лих 
ва жних ва ри ја бли не ми нов но 
при ли ком из у ча ва ња ова ко ши
ро ке те ме. Но ве тех но ло ги је 
иако зна чај не, на гло бал ном ни
воу још увек ка ска ју за уло гом 
и ути ца јем те ле ви зи је. Не ја сан 
је до не кле и из бор те ма ко ји ма 
се књи га ба ви. Оне пре про из и
ла зе из пре фе рен ци ауто ра, не го 
из не ког ја сног те о риј ског или 
кон цеп ту ал ног окви ра. 

Сва ка ко пре по ру чу је мо књи
гу за де таљ но чи та ње, а не ке 
де ло ве и као ко ри сно шти во у 
обла сти де чи јих раз вој них сту
ди ја, со ци јал не пси хо ло ги је и 
ме диј ских сту ди ја. 
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ЖА МОР КРИ ЗЕ (ИЛИ 
ТИ: КРИ ЗА ЖА МО РА)
Не дав но је из штам пе (Apol

lo graphic production) иза шла 
књи га, ко ја је при ву кла зна чај
ну па жњу на уч не и струч не јав
но сти, али и свих ла и ка – по
кло ни ка шти ва ко ји са ве ли ким 
ин те ре со ва њем пра те све оно 
што до ти че пред мет уну тра
шње при ме ње не по ли ти ке. Књи
га но си на слов Жамор кризе, 
и пред ста вља тек сту а ли за ци ју 
ин тер вјуа ко ји је, мо жда наш 
по нај бо љи ана ли ти чар уну тра
шње по ли тич ких зби ва ња, Ми
лош Кне же вић, оба вио у на да
све на дах ну том, са жи вље ном и 
про ми шље ном ин тер вјуу са но
ви нар ком Би ља ном Жив ко вић. 
Књи га је штам па на у ма лом 
џеп ном из да њу А5 фор ма та 
на 150 стра ни ца тек ста (font 12 
TimesNewRoman, про ред 1,5). 
На на слов ној ко ри ци књи ге на
ла зи се ли ков ни при каз (цр теж) 
у бо ји чо ве ка збу ње ног из ра
за упа лог у не спо кој ур ба ног 
ста ни шта град ске вре ве ноћ
ног жи во та, сти шње ног из ме ђу 
ви со ких со ли те ра (ко ји она ко 
на кри вље носра сли ис ка зу ју 
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сву не моћ от по ра ур ба ни те ту) 
и мо дер них тех но ло шких до
стиг ну ћа, ка кве су те ле фон ска 
го вор ни ца и ауто мо бил, ко ји се 
про сти ру на по след њој стра ни 
ко ри ца. На овој по след њој стра
ни ко ри ца на ла зи се и не ко ли ко 
фо то гра фи ја ауто ра са чи ње них 
у ње го вом рад ном ка би не ту, по
ре ђа них као на ка квој филм ској, 
ка ле и до скоп ној тра ци.

До ви тљи вост ко ри ца пра ти 
још до ви тљи ви ји са др жај тек
сту а ли зо ва ног ин тер вјуа. Са
др жај раз го во ра је сме штен у 
15 (пет на ест) по гла вља, ко ја су 
опет из де ље на на по не ко ли ко 
на сло ва. Пр во по гла вље но си 
на слов: Неразумевањеположа
ја и по де ље но је на три под на
сло ва: Обнова мултиполарног
света, Чија је наша полити
ка?, и Гласоводи уместо гасо
вода. Дру га гла ва но си на слов: 
Ништа није завршено, и из де
ље на је у три на сло ва: Отпор
стварности протектората, 
Косметски проблем није ре
шен и Подмитљиве комшије. 
Тре ћа гла ва се зо ве: Несаосе
ћајни суседи, и са др жи че ти ри 
на сло ва: Препакована полити
касиле, Македонијабезимена, 
Црњаигора и Неспорнаевроп
скаважностБалкана. Че твр та 
гла ва је: Европа испред свега, 
и са др жи пет на сло ва: Европа
–предеонезрележудње, Жиле
евроскептицизма, Европаизван
ЕУ–ЕвропаунутарЕУ, Евро
сумње преко ровова, Неиску
ствоЕвропе. Пе та гла ва је: Оп

сењеностЕвропом: Еврољубље
на проби, Европска мантра, 
Српска евроутопија. У ше стој 
гла ви је опи сан Потресанкрај
америчкогсна, и има под на сло
ве: Прекорачења судбинског
прага, Поремећајуцентрузби
вања, Оловна фигура терори
сте, Пољуљано самопоуздање. 
Сед ма гла ва сло ви са: Умножа
вање средишта, и но си на сло
ве: Окапана постимперијална
свећа, Посустала американи
зација, Настанак другог пола
моћи, Србија не касни са ула
ском у ЕУ, Мекејн или Обама,
свеједно. Осма гла ва по све ће на 
је Приврженицимаглобализма, 
и има че ти ри на сло ва: Србија
као"америчкикутак", Учтива
критичка дистанца, Страте
гијасмањеноготпора и Страх
одсрпскорускесарадње. У де
ве тој гла ви Кне же вић се по за
ба вио НовимликомРусије, и у 
то име по ста ви шест на сло ва: 
Успон српскоруских односа, 
Природа јељцинизма, Пути
новапојава, Постоји лианти
руски лоби?, Проблематични
неоимперијализам, Можда су
ракете спасиле Русију? Де се
та гла ва но си на слов: Европско
самосазнање и са др жи та ко ђе 6 
(шест) на сло ва: Пакоснасвест, 
ДвеУнијеуједнојЕвропи, Кон
тиненталне државе, Европа
Уније гурнута на Русију, Ру
сијаиСрбија и УћиуЕУ–не
ућууНАТО!? Је да на е сто по гла
вље је: Клискодипломатисање, 
са че ти ри на сло ва: Смерови и
приоритети, Рекреативни ам
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басадори, Бестидни енџиоовци 
и Бананизацијаполитике. Два
на е ста гла ва је на сло вље но са: 
Партијашка надгорњавања, и 
са др жи 4 (че ти ри) на сло ва: Пу
котине у националном блоку, 
Галеријаразлогаиузрока, Мо
тивигруписања и Неостварени
савез. У три на е стој гла ви из не
те су: Могућности патриоти
зма, кроз сле де ће на сло ве: Нова
сучељавања, Расипање снага и
гласова, Неусахло родољубље 
и "Надничарење" слободе. Че
тр на е ста гла ва но си на слов: 
Коалиционивуцисити–агла
сачкеовчиценаброју, и са др жи 
4 (че ти ри) на сло ва: Односпре
маМилошевићу, Прагматично
прећуткивање, Конспиративне
стрине и стрикани, Партиј
скадржаваипартитократија 
(?, тре ба ло би: партократија, 
прим. В.С). Ко нач но, у по след
њој пет на е стој гла ви, сме ште но 
је 5 (пет) на сло ва: Прерушава
ње, а не скривање, Хватање и
испоручивање, Политички ка
рактер суда у Хагу, Изборна
наравоученија и ко нач но, Упо
тразизаизлазом. 

Већ са ми на сло ви ка кви 
су: Европска мантра, Рекреа
тивни амбасадори, Бестидни
енџиоовци и Бананизација по
литике, "Надничарење" сло
боде, Европа – предео незреле
жудње, Подмитљиве комшије, 
Црња и гора, или нпр. Гласо
водиуместогасовода сли ко ви
то осли ка ва ју за те че но ста ње 
про ма тра не по ја ве и ука зу ју на 

пу те ве за ко ји ма Кне же вић тра
га у спо зна ва њу гор ке исти не о 
ре ал по ли тич ким до ме ти ма срп
ске (и ср би јан ске) при ме ње не 
по ли ти ке. Игро каз ко ји пред
ста вља са мо зна ко ве по крај 
пу та ко ји тре ба да нас уве ду у 
ана ли тич ка раз ма тра ња уну тра
шње по ли тич ке зби ље и од но са 
са "окру же њем" и "све том" (пре 
свих Евро а ме ри ком и Ру си јом), 
на го ве шта ва ин те ре сант на и 
ин три грат на се ци ра ња по ли
тич ке зби ље ко ја су баш она ква 
ка квим их Кне же вић и пред
ста вља. Ре кло би се да ни ко на 
овим на шим про сто ри ма, во де
ћи се исти но љу бљем и на зи ва
њем ства ри баш она квим ка кве 
оне за и ста је су, не раз об ли чу је 
све об ли ке дру штве ног ин же
ње рин га, ме диј ске ма ни пу ла
ци је и иде о ло шких "постњуеј
џов ских" си му ла кру ма, као што 
то чи ни аутор књи ге Жамор
кризе, Ми лош Кне же вић. Оту
да и са свим упри ли чен на слов 
при ка за: Жамор кризе илити:
Кризажамора, има за циљ да 
ука же на сав не до ста так кри
тич ког освр та на са вре ме ну по
ли тич ку зби љу, у вре ме ну ка да 
смо (бар фор мал но) за ко ра чи ли 
у пу ну сло бо ду го во ра и јав ног 
из но ше ња ста во ва (ко ју апо ло
ге те вла да ју ћег по рет ка под во
де под не за о би ла зан са сто јак 
де мо кра ти је). Ко ри сте ћи да нас 
за по ста вље ну и сва ка ко под це
ње ну тех ни ку ин тер вјуа, ко ји 
по том пре ра ста у тек сту ал ну 
фор му мо но гра фи је, Кне же вић 
се вра ћа вре лу нај у спе шни јих 
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фор ми са оп шта ва ња освр та на 
дру штве ну и по ли тич ку ствар
ност ка кву су пре ње га већ пру
жи ла звуч на име на свет ске на у
ке, ауто ри те ти фор ма та: Сар тра, 
Га да ме ра, Хај де ге ра, Мар лоа... 
Фор ма ин тер вјуа са ма по се
би омо гу ћа ва чу де сан ка рак тер 
ди на ми ке не по сред ног раз го во
ра из ко га иска чу искре про ми
шља ња ка кве је те шко ре чи то, 
не спу та но и жи во са оп шти ти 
у ве ли ким на уч ним сту ди ја ма. 
Ов де се ра ди о фор ми жи вог 
је зи ка, до вољ но пла стич ног да 
про пра ти сва ко днев на по ли тич
ка и дру штве на зби ва ња (ме диј
ска, кул тур на, иде о ло шка), али 
до вољ но уби тач ног да ства ри 
у ре а ло по ли тич кој ди мен зи ји 
на зо ве оним име ном (и атри бу
ти ма) ка кве оне за и ста је су, без 
еуфе ми за ма и не по треб не хи по
кри зи је. Мо гло би се за кљу чи
ти ка ко Ми лош Кне же вић све
сно пр ко си по ку ша ји ма да се 
по ли тич ка на у ка под ве де под 
mainstream по ли тич ки ко рект
не идеј но по ли тич ке по доб но
сти иде о ло шког, "њуеј џев ског" 
иде о ло шконор ма тив ног хи ли
ја зма – ољу шту ре не фор ме, без 
ика квог са др жа ја али и сми сла. 
На мно гим ме сти ма у књи зи 
ви дљи ва је та Кне же ви ће ва ре
скост да по ја ве пре ци зно осли
ка, да их на зо ве пра вим име
ном, да от кри је и у ерот ском 
сми слу раз об ли чи исти ном: ла
жи, еуфе ми зме, пре ва ре, ма ни
пу ла ци је, по лу и сти не и си му ла
кру ме, јед ном реч ју све оно што 
фа бри кан ти "Но вог до ба" про

из во де на во де ћи по ја ве, до га
ђа је, па и сам жи вот на во де ни
цу не при род ног, из ве шта че ног, 
пер вер вер то ва ног. Ма ко ли ко та 
бор ба Ми ло ша Кне же ви ћа би ла 
по ма ло и дон ки хо тов ска, она је 
зна ча јан до при нос, ако ни че му 
дру гом, оно бар на уч ном ства
ра ла штву, ко је се ни ка да ни је 
од ре кло исти не (бар не до кра
ја, прим В.С).

Услед не до стат ка про сто ра 
ов де ће мо на ве сти са мо не ка од 
Кне же ви ће вих опа жа ња, ана ли
за и уви да из књи ге Жаморкри
зе са ак ту ал ним по ли тич ким и 
дру штве ним де ша ва њи ма. Та ко 
Кне же вић у раз ма тра њу од но са 
Цр не Го ре пре ма Ср би ји ис ка
зу је тач но пред ви ђа ње: "Цр но
гор ско при зна ње не за ви сно сти 
Ко со ва,.., у Под го ри ци ће се 
схва ти ти са мо као праг ма тич ни 
чин уми ља ва ња оним по ли тич
ким струк ту ра ма ко је,.., ка жња
ва ју не по слу шне и на гра ђу ју 
по слу шне." (стр.29) О од но су 
Сло ве ни је и Хр ват ске пре ма 
пи та њу ста ту са ју жне срп ске 
по кра ји не: "Сло вен ци и Хр ва ти 
су у пот пу но сти пред ви дљи ви, 
они ће учи ни ти оно што се од 
њих на За па ду оче ку је, а што 
иона ко же ле са ми." (стр. 31) 
"(...) окол не зе мље за др жа ле би 
се це си о ни кон ти ну и тет и још 
јед ном по ка за ле да ни за јо ту 
ни су из ме ни ле свој ду бин ски 
не га ти ван од нос пре ма Ср би ји." 
(стр. 31) Раз ма тра ју ћи ме диј ску 
и по ли тич ку евроманију, Кне
же вић из но си тврд њу: "Евро па 
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је, за пра во, ес ха то ло шки про је
кат вла да ју ће по ли ти ке и по ли
ти ча ра." (стр. 35) На исту те му 
он сар ка стич но, али ого ље но, 
опа жа сву су шти ну ствар но сти 
у ко јој жи ви мо: "На екра ни ма 
де фи лу ју са мо упе ва ни хо ро ви 
еврофоричнихдечака." (стр. 47) 
Ови три де се то го ди шњи де ча
циудво ри це по зи ва ју да: "Евро
па не ма ал тер на ти ву" ри тал но 
ЕУроп ски ман тра ју ћи, во ђе ни 
де ви зом: "жи ви се крат ко, за
то жи ви бр зо и ужи вај слат ко". 
Њи ма упра вља ју ба зич ни на
го ни са мо о др жа ња све де ни на 
ру ди мент са ку пљач ког при вре
ђи ва ња; они су спрем ни на све 
ка ко би у тр жи шној утак ми ци 
нај пр ља ви јег ве ша, у бес кру пу
ло зној бор би узе ли са сто ла бар 
не што од оно га што ста ри неса
мо држ ци у "жа лу за мла дост" 
узур па тор ски и љу бо мор но чу
ва ју за се бе. Оп шти не у кус по
ли тич ког са о бра ћа ња до дат но 
је ба на ли зо ван иде о ло шком ис
кљу чи во шћу: "Све то на ли ку је 
на вре ме на иде о ло шког мо ни
зма, са мо што је у овом ча су 
европ ска иде о ло ги ја – еврои
зам, за ме ни ла дог мат ски марк
си замле њи ни зам." (стр. 48). У 
кул тур ном сми слу при хва ћен је 
мо дел Ср би је као ма ле аме рич
ке ко ло ни је. Овај аме ри ка ни зам 
ви дљив је на сва ком ко ра ку, та
ко Кне же вић за кљу чу је: "До ма
ћи про вин ци јал ни иди о гра фи 
при хва ти ли су све,.. Усво ји ли 
су гло да ра Ми ки ја Ма у са... жи
ви ну Па ју Пат ка чи је су ква
ка ње пре у зе ли..." (стр. 64) Не

спрем ност до ма ће псе у до е ли те 
да са гле да ре ал но сти про ме на 
још је ви дљи ви ја на спољ но
по ли тич ком пла ну: "На ши аме
ри ка но фи ли и ве стер ни сти још 
увек не до пу шта ју мо гућ ност 
про ме не јед но пол не сли ке све
та. (...) Њи ме се још увек при
ви ђа ом ни по тент на Аме ри ка, са 
сво јом мар љи вом слу шки њом 
Евро пом." (стр. 69) За из бор ну 
"ди ле му" Оба ма или Ме кејн, 
аутор ка же: "Ди ле ма око сим па
ти ја за Џо на Ме кеј на или Ба ра
ка Оба му,.., ли чи на из бор из ме
ђу не ми ла и не дра га, или на шки 
ре че но на оно: СјашиКуртада
узјаши Мурта." (стр. 71) По
не кад за бли ста и пре ци зан ге
о по ли тич ки увид у су шти ну 
ства ри, као ка да Кне же вић из
не се: "(...) че тво ро ен ти тет ска 
Ал ба ни ја, са сре ди штем на Ко
со ву, у ства ри у Бонд сти лу, не 
би би ла но во е вроп ска не го но
во а зиј ска зе мља на европ ском 
Бли ском ис то ку. Под се ти ћу на 
ор јен тал не ге о граф ске то на ли
те те ко је во ле ан гло сак сон ски 
и евро а ме рич ки ге о прак ти ча
ри. По вра так Ази је у Евро пу у 
аме рич ком из во ђе њу до го ди ло 
би се на тзв. Зеленојтрансфер
зали у окви ру ре а ли зо ва них 
за ми сли из чу ве не SECI ини
ци ја ти ве." (стр. 72) (...) "Иако 
је Ср би ја иза бра ла так ти ку и 
стра те ги ју по бољ ша ња од но са 
са Ва шинг то ном, упр кос же љи 
Бе о гра да, ти од но си ни су бит но 
по пра вље ни. (...) На ши по ли ти
ча ри не же ле да при зна ју да је 
При шти на ствар ни аме рич ки 
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фа во рит, а не Бе о град. За пи тај
мо се, уоста лом, ко ли ко нов ца 
Аме ри ка сва ке го ди не до де љу је 
Ко со ву, а ко ли ко пре о ста лој Ср
би ји? Мно го стру ко ви ше да ју 
Ал бан ци ма!" (стр. 73) У освр ту 
на на ша ди пло мат ска и ам ба са
дор ска де ша ва ња, Кне же вић је 
го то во ну ши ћев ски све док вре
ме на: "Ам ба са ду ре су по ста ле 
уте шне на гра де ис тро ше них 
ДОСов ских ве те ра на. Ода тле 
по ти че чи тав низ ди пло мат ских 
про ма ша ја са дру го ра зред ним 
књи жев ни ци ма, умет ни ци ма, 
но ви на ри ма, дра ма тур зи ма, 
уред ни ци ма, про фе со ри ма, и 
сл. (...) А хте ли су, по штопо
то да оду да би пред ста вља ли 
би ло ко га и би ло шта, а ако не 
зна ју баш си гур но ко га и ка ко, 
он да бар се бе. По не ки су се, 
до ду ше, вра ти ли пре пу ни ре
кре а тив них и ту ри стич ких ути
са ка. Не ки су... на пи са ли но ве
ле и ро ма не, по не ко ме мо а ре. 
Са да шњи ка дро ви МИПа су у 
ве ћи ни кло но ви тран зи ци о не 
тран си де о ло ги је,.." (стр. 106) О 
не вла ди ном сек то ру, тво ре ви ни 
"гра ђан ског дру штва" Кне же
вић пи ше у са ти рич ном ма ни ру 
ко ји уме да на сме је, ука зу ју ћи 
на сав сми са о ни, ло гич ки и се
ман тич ки бе сми сао ис ки пео из 
ку хи ње дру штве ног newageин
же ње рин га: "Об но ва и раз вој 
гра ђан ског дру штва је про блем 
со ци јал не ево лу ци је, а не сек
та шког и ми си о нар ског де ло
ва ња по ме ну тог сектора и пе
да го ги је секташа сектораша. 
Ни сам си гу ран да сам схва тио 

у че му се за пра во са сто ји ци
вил на или не вла ди на ком по
нен та у том сек то ру? Па, не ке 
од тих ор га ни за ци ја су ди рект
ни екс по нен ти стра них вла да и 
ко је ка квих јав них и тај них слу
жби." (стр. 107) Вред но сни си
стем ових "гра ђа на" и ове "гра
ђан шти не" Кне же вић ла кон ски 
из ра жа ва: "Данас је Време, за 
Републику, на ро чи то ако то са
оп шти Б92! (...) Њи хов је сло
ган: Де кон та ми на ци ја – де на
ци фи ка ци ја – де ср би за ци ја!" 
(стр. 108) Ба на ни за ци ја на ше 
по ли тич ке ствар но сти ви дљи
ва је на сва ком ко ра ку: "Има мо 
функ ци о не ре ко ји ра де у при
лог стра них ба на ка и кор по ра
ци ја." (стр. 109) Ипак, на шом 
ба на назби љом не вла да United
FruitLtd, већ ам ба са до ро кра ти
ја: "... има ам ба са до ра ко ји не 
скри ва ју сво је не рас по ло же ње 
и охо лост пре ма зе мљи у ко јој 
су. Моћ ни ци са стра не су схва
ти ли да штос са стра ним ам
ба са до ри ма до бро про ла зи у 
ло кал ним сре ди на ма. Упа ли ло 
је у слу ча ју Ја го дин ца Пал ме 
и још по ко јег. За то су се раз
ми ле ли по Ср би ји,.." (стр. 110) 
Кне же вић не по гре ши во уви ђа 
на хиј ски ка рак тер ср би јан ских 
до ма ћи нана ку па ца спрем них 
да тр гу ју свим и сва чим – па и 
су ве ре ни те том по су ста ле др жа
ве, у за ме ну за сла ба шне бе ни
фи те жи ра фо ли ких об ли ка. На 
са мом кра ју књи ге у на сло ву 
Надничарење слободе, Ми лош 
Кне же вић из но си сву тра гич
ност љу ди ово га про сто ра ко ји 
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без сло бо де и до сто јан ства при
хва та ју мо дел пре ма ко ме "све 
има сво ју це ну", и "сва ко се 
мо же ку пи ти", по не кад и пи то
реск ним сит ни ца ма: "Отаџ би на 
је мо не та ри зо ва на, она је по ста
ла оте жа ни нов ча ник и пре гре
ја на кар ти ца." (стр. 127) Овај 
по след њи ис каз зву чи као ве
ли ка, али и бол на исти на. Та ко 
се на но во ак ту а ли зу је пи та ње 
сми сла бор бе у сре ди ни у ко јој 
се по је ди нац окре ће ис кљу чи во 
се би, сво јој се бич но сти, сит
ним ин те ре си ма и ужи ва њи ма, 
ко ји та ко са ми по се би по ста ју 
циљ.

Књи га Ми ло ша Кне же ви ћа 
Жамор кризе успе шно је из ве
де на тек сту а ли за ци ја ин тер вјуа 
из обла сти при ме ње не по ли
ти ке. На дах ну те оп сер ва ци је, 
сна жна ин ту и ци ја и пре ци зно 
кле са ње пој мов не апа ра ту ре 
ука зу ју на ону дру гу ауто ро
ву жи вот ну страст – умет ност. 
Ма ње је по зна то да је овај ви
ше де це ниј ски по ли ти ко лог и 
фи ло зоф пра ва из ра дио зна чај
ну ко лек ци ју умет нич ких екс
по на та у др ве ту. Ве ро ват но да 
је тај све ти др во де љач ки по
зив опле ме нио и Кне же ви ће во 
ства ра ла штво на по љу на у ке и 
пу бли ци сти ке.

Због све га по бро ја ног ову 
књи гу нај ср дач ни је пре по ру чу
је мо свим за љу бље ни ци ма ле пе 
ре чи и бес ком про ми сне кри тич
ке ми сли. 
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