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Грађански рат у Америци, који се водио између 1861. и
1865.године,представљапреломниисторијскидогађајчији
јеисходобликоваодаљиразвојједненацијеидржаве.Исто
риографијаједосадапружилаобиљестудијанатемурата
измеђуСевераиЈуга,доксупроизводипопуларнекултуре
додатнодопринелидаонпостанеједаноднајзнаменитијих
тренутака америчкеисторије.Међутим, чињеницада се у
СједињенимАмеричкимДржавамапоследњихдеценијаXX
векаводиладругаврстаграђанскограта–културногграђан
скограта–текјерелативноскороприхваћенакаореалност
икаолегитимнапроблематикаисторијскихисоциолошких
истраживања.Управо је овај културни грађанскират тема
друге по реду књиге ЕндруаХартмана (AndrewHartman),
ванредног професора историје на Универзитету државе
Илиноис, под насловом Рат за душу Америке: историја
културнихратова.

Каоидеја занасловХартмановекњигепослужио је говор
ПатрикаБјукенана(PatrickBuchanan)одржаногнаРепубли
канској националној конвенцији у Хјустону 1992. године,
када је овај конзервативни политичар скренуо пажњу јав
ностидајеутокураткојипосвомзначајунималонезао
стајезаХладнимратомикојисеводинизаштадругодоза
сâмудушуАмерике.Бјукенан је на тај начинкрстиокул
турнератове,односносукобекојисусеод1960ихводили
наподручјукултуре,аучијемсесредиштуналазипроблем
идентитета америчке нације. На који начин Американци
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требадамислеосеби,штачиниисправнуидејуАмерикеи
какотумачитисвојуисторијскуулогубиласуглавнапитања
ококојихсуселомилакопљаукултурнимратовима,чију
историју Хартман студиозно расветљава у својој одлично
написанојиизузетноинтересантнојкњизи.

СвакуповесткултурнихратовауАмерицитребазапочети
одпериодакојијеуследионепосреднопозавршеткуДругог
светскогратаикоји јеприближнотрајаодоубистваЏона
Ф.Кенедија (JohnF.Kennedy).Токомготоводведеценије,
великибројАмериканацаделиојеодређенскупвредности
којијеслужиокаојаснодефинисанаграницакојараздваја
нормалнооддевијантног,моралнооднеморалног,друштве
ноприхватљивооддруштвенопатолошког.Овајскупвред
ностиХартманназива јошинормативномАмериком,при
чемунебибилагрешкакориститикаосинонимАмерикабе
лесредњекласе.НормативниАмериканцисукаосвојенај
вишевредностиславилимарљивирад,личнуодговорност,
појединачнопостигнуће,узлазнудруштвенупокретљивост,
доксуцрква,религија,отаџбинаитрадицијабилепредмет
најдубљег поштовања. Овакав поглед на свет подразуме
ваојеистрогуподелуроднихулога,самушкарцемуулози
хранитељаиоцапородицеиженомуулозисупруге,мајке
идомаћице.Поредглорификацијенуклеарнепородице,хе
теросексуалност се сматрала јединимнормалнимобликом
сексуалног понашања, док је хомосексуалност била стиг
матизованаитретиранакаопоремећај.Међутим,шездесе
тих година прошлог века дошло је до бујања друштвених
покретакојисупопутсеизмичкихпотресауздрмалиначин
на којиАмериканцидоживљавају својунацију.Разнолики
друштвенипокретикаоштосуконтракултурни,студентски,
феминистички, мировни, покрет за грађанска права црна
цаидруги,обједињенигенеричкимтерминомНовалевица,
почелисудаоспоравајудотадаопштеприхваћеневредно
стимилионаАмериканацаитимезадалитежакударацнор
мативномамериканизму.СтогајеНовалевицабилатакоја
је, какопишеХартман, „испалила прве хице у културним
ратовима”(37).

Овипокретизаеманципацијуилиидентитетскизасновани
покрети,какоихХартманназива,представљалисуборбени
покличсвихгрупацијакојесубилеискљученеизтрадици
оналнеидејеАмерикеиликојењоменисубилезадовољне,
што ће рећи жена, Афроамериканаца, Чиканоса, доморо
дачког становништва, хомосексуалаца, лезбејки и других.
Сржовихпокрета сачињавала је америчка омладина, тач
није генерација бејби бумера, која је одрасла у послерат
нимгодинамаиуживалауплодовиматадашњегекономског
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просперитета, од којих посебно треба истаћи доступност
универзитетског образовања широким масама људи. Због
тогасеможерећидајеНовалевицадалагласмаргинали
зованима и обесправљенима, који су бучно протестовали
против дискриминацијежена, расизма, супремације белог
мушкарца,ратауВијетнаму,хомофобијеиосталихвидова
друштвененеправде.НафасадинормативнеАмерике,која
седотадачиниланепробојном,полакосусејављалепуко
тинекојесусенеизбежношириледабисевременомпојавио
непремостивијазизмеђудвеАмерике,једнепрогресивнеи
другетрадиционалне.Друштвенипокретиизшездесетихсу
отворили питања попут родне равноправности, абортуса,
мултикултурализма, секуларизације школског курикулума,
цензуре,порнографије,уметности,афирмативнеакције,ин
терпретацијенационалнеисторије,западногканонаимно
гадруга,којасуполаризовалаамеричкодруштвоикојасе
нисумогларешитипроналажењемсвојеврснезлатнесреди
не.Свакиоднаведенихпроблемабиојеповодзабиткекоје
су вођење у културнимратовимаи којеХартмандетаљно
описујеусвојојкњизи.

УратузадушуАмерике,каоиусвакомдругомрату,бор
басеводилаизмеђудванепомирљивосупротстављената
бора.Каореакцијанадруштвенепокретеизшездесетихи
њихове незанемарљиве успехе профилисала се конзерва
тивнадесница,која јеламентираланадонимштојезању
представљало богохулан чин одбацивања традиционалних
вредности и прижељкивала повратак Америке педесетих.
Ударну песницу конзервативног табора у културном гра
ђанскомратучинилајетакозванахришћанскадесница,која
јесавеликомзебњомдочекалакоренитепроменедокојих
судовелипротестиНовелевице,посебнокадајеречоши
рењусекуларногхуманизма,еманципацијиженаирушењу
табуа везаног за хомосексуалност. У њиховим очима, ове
променесупредстављалеозбиљнупретњустожернимсту
бовиманормативнеАмерике–религијиипородици.Ипак,
најагресивнијакритикаНовелевицебилајеоличенаунео
конзервативцима,односногрупилевооријентисанихинте
лектуалацакојисусетокомшездесетихпомерилизначајно
удеснонаполитичкомспектру.Неоконзервативцисуустали
против„нечистихсиламодерности”иставилисеуодбрану
традиционалне,и зањих јединеисправне,идејеАмерике.
Промовисањеслободнељубави,јавноспаљивањегрудњака
одстранефеминистичкихактивисткиња,заузимањезграда
универзитета од стране бунтовних студената, објављива
њеФилипРотовог(PhilipRoth)романаПортнојевабољка,
конзумирањепсихоактивнихсупстанци,музичкифестивали
попутоногуВудстокубилисусамонекиоддогађајакојису
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деловалипоражавајућепонеоконзервативце,којисууњима
виделисимптомедекаденцијезападнецивилизације.Отуда
нечудичестореферирањенакласичноделоЕдвардаГибо
на(EdwardGibbon)ОпадањеипропастРимскогцарства,у
којемсемеђуузроцимапропастиРиманаводенеобуздани
хедонизам,развратисексуалнеизвитоперености.Хартман
наједномместуцитираГертрудуХимелфарб(GertrudeHim
melfarb), једнуодводећихпредставницанеоконзервативи
зма,којајеповодомтрансгресијаидентитетскизаснованих
покретазаписала:„Зверимодерностисумутиралеузвери
постмодернизма – релативизам у нихилизам, аморалност
у иморалност, ирационалност у лудило, сексуална деви
јантноступолиморфнуперверзност”(250).

Таква реакција конзервативне деснице можда представља
најбољи показатељ  далекосежних промена које су захва
тилесоцијални,културнииполитичкипејзаж.Уистину,по
кретизаеманципацијууспелисудазацементирајурезулта
тесвојеборбе.Феминистичкипокретјезначајнодопринео
умањивању неравноправности између мушкараца и жена.
Покретзаправахомосексуалацајеизвојеваокрупнепобеде
усвомкрсташкомратупротивдискриминације,међукојима
сепосебноиздваја одлукаАмеричкепсихолошке асоција
ције1973.годинедахомосексуалностскинесалистепоре
мећаја.Увођењеженских,етничкихицрначкихстудијана
факултетимаширомАмерикетакођепредстављанепосред
нупоследицустудентскихпротестаи,самимтим,институ
ционализовано наслеђе идентитетски заснованих покрета.
Током периода који је уследио након бурних шездесетих
наступила је секуларизацијашколског курикулума,што је
значилодасунаставнициначасовимамоглидапредајуте
оријуеволуцијеилидадецуучеразумевањуипоштовању
културнихразлика.Отуданечудизбогчегајеуратузадушу
Америкешколабилаједноодглавнихпоприштаборбе,јер
какосекурикулуммењаодабизадовољиозахтевемулти
културногдруштва,то језарелигијубилосвемањеместа
уњему.Хришћанскифундаменталистинисублагонаклоно
посматралитакавразвојдогађајаи,каоодговорнањих,ма
совно су напуштали државнешколе и оснивали властите.
Истотако,наамеричкимфакултетимахуманистичкихнаука
великиутицајзадобилесуидејеМишелаФукоа(MichelFo
ucault),ЖакаДериде(JacquesDerrida),ПоладеМана(Paul
deMan),ЖакаЛакана(JacquesLacan)идругихпостструкту
ралистичкихмислилаца. Релативистичкафилозофија ових
аутора играла је значајну улогу у културним ратовима из
разлогашто јеакадемскојлевиципослужилакаопушчана
муниција којом je засулa вредности које су конзерватив
ци сматрали ванвременским и непроменљивим. Овакве и
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сличнеутакмиценатржиштуидејасведочеда јеивисоко
образовањеуАмерицибилозахваћеновихоромкултурног
грађанскограта,штопотврђујеиконтроверзаокотакозва
ногзападногканонакрајемосамдесетих,којисулиберални
културниратници,инспирисаниФукоовимпромишљањем
знањаимоћи,осудиликаорасистичкиисексистички.

Међутим,уколикобибилонеопходноиздвојитиједнубитку
којанајбољесажимаприродучитавогратазадушуАмерике,
ондабито,понашеммишљењу,билаострашћенарасправа
око изложбеЕнола Геј уНационалноммузеју авијације и
астронаутике1995.године.ОпречниначининакојиАмери
канциперципирају историјскуулогусвојенације,каобе
неволентногхегемонаилинезајажљивогагресора,честосу
избијалинаповршинутокомкултурнихратова,алијетоком
расправеоизложбиЕнолаГејовајспордостигаотачкуцр
веногусијања.Поменутаизложба јебилапосвећенапеде
сетој годишњицибацањаатомскихбомбинаХирошимуи
Нагасаки,стимдасуорганизаторипрвобитнопланиралида
овајдогађајбудеодржанусветлукритичкогпреиспитивања
одлукеамеричкевладедаупотребиатомскооружјеинатај
начинокончаДругисветскират.Такавприступ јеизазвао
гласнонегодовањератнихветеранаиконзервативнихполи
тичаразбогтогаштојезањихонпредстављаообезвређи
вањехеројскеулогеСједињенихДржавауправедномрату
противјапанскогмилитаризма.Иакосуисторичаритребали
даимајупоследњуречунационалнојдебатиоузроцимаи
импликацијамаХирошиме иНагасакија, победу је однела
конзервативнаструјамишљењаудруженасаснажниманти
интелектуализмом,доксуставовистручњаказаДругисвет
скиратпроглашениирелевантним.Првобитнанамераорга
низатораизложбебилајеповученауследоногаштојеназва
но„патриотскомкоректношћу”(282).Будућиисторичарпо
образовању,Хартманнијепропустиодаукажекакојекон
троверзнаизложбабилаједнаодепизодакултурнихратова
укојојсуприпадницињеговогеснафабилинајнепосредније
умешани.

УзакључкусвојекњигеХартманизносимишљењедакул
турниратовикојисуобележилипоследњедеценијеXXве
каприпадајуисторији,доксеодјециогорченихборбимогу
препознатииуXXIвеку,иакоонисадаимајупризвукфар
се.КоначнипобедниккултурногграђанскогратауАмери
цијестелибералнитабор,чијасеборбаукрајњојинстан
ци водила за остваривање истинске једнакости, односно,
премаречимаЛиндонаЏонсона(LyndonJohnson),несамо
за„једнакосткаоправоитеорију”,већиза„једнакосткао
чињеницуирезултат”(104).Истотако,Хартмансматрада
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културнератоветребапосматратикаонеизбежнупоследи
цуприлагођавањанадруштвенепроменезапочетешездесе
тихгодинапрошлогвека, јеркако јенормативнаАмерика
почеладапуцапосвимшавовима,нормативниАмериканци
сукренулиуборбузањеноочување.Ипак,какоовајаутор
примећује,„додвадесетпрвогвека,сећањанаовајизгубље
нисветсуизбледела”(285).Хартмановојоценикултурних
ратовакаојошувекприсутноганахронизматребаупутити
умеренукритику,будућидасупредседничкиизбориуАме
рици2016. годинепоказалидасумногапитањаококојих
сувођеникултурниратовијошувекактуелна.Сједнестра
не,ХилариКлинтон (HillaryClinton) сепредстављала као
(аутентични?)носилацидеалапокретазаеманципацијуиз
шездесетих,докјеДоналдТрамп(DonaldTrump),сдруге,
својом ксенофобијом, расизмом и мизогинијом нагињао
крајњојдесници.Најпосле,Хартманутребаодатипризна
њезбогнастојањаданаобјективанначиниспишеисторију
културнихратова,иакосеприпажљивомчитањуможеза
пазитидасуауторовесимпатијенастранилевице.Свена
веденочиниразумљивимвеликиуспехРатазадушуАме
рике,којиједодатнопотврђеновогодишњимобјављивањем
другогиздања.Збогтогасенадамодаћеидомаћииздавачи
уочитизначајиактуелностХартмановекњиге,асамимтим
ипотребузапреводомнасрпскијезик.




