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Različite teorije zavjere kruže već desetljećima, no u posljednje vrijeme kao da je 

nastupilo njihovo zlatno doba, pretvorile su se u pravi društveni fenomen, ali i ozbiljan 

problem, pa je čak i Europska komisija sastavila dokument koji nas uči kako prepoznati i kako 

spriječiti teoriju zavjere.  Inflacija fake newsa postala je zabrinjavajuća i čini se kao da je lažne 

vijesti nemoguće izbjeći. Čitav svijet zahvaćen je valom dezinformacija. Istraživanja Instituta 

za tehnologiju u Massachusettsu (MIT) pokazuju kako prava informacija putuje čak šest puta 

dulje nego ona lažna.  Možda zbog toga što su oni koji nas uvjeravaju u istinitost laži u pravilu 

uvijek nekako glasniji, a često i prilično uvjerljivi. Jer svaki pravi teoretičar zavjere uvijek će 

vam reći da se ništa ne događa bez razloga, slučajnosti ne postoje, sve je povezano i ništa nije 

onako kako se čini. Krivci su detektirani, tajni plan otkriven, postoje dokazi, svjedoci, 

znanstveno provjerene činjenice, a postoji li išta pouzdanije od znanosti?  

 

Mnogi će reći da je sumnja prešla sve granice i lagano se, ali sigurno pretvara u 

paranoju. No nismo li svi barem jednom povjerovali u skrivenu stranu istine? Nismo li se svi 

barem jednom upitali: što ako…? Nismo li svi barem jednom uronili u bespuća interneta i 

klikajući povjerovali da smo konačno došli do prave istine i dobili potvrdu za stih Vojka V. 

„Netko me sabotira…“? Živimo nesigurnost, privikavamo se na „novo normalno“ i lažni 

osjećaj kontrole nikada nam nije bio potrebniji. Istovremeno informacije nam nikad nisu bile 

dostupnije, a mi imamo sve manje vremena i sve manje volje provjeriti njihovu istinitost. 

Koliko nas je samo npr. u prvom valu pandemije povjerovalo da nas soda bikarbona pouzdano 

štiti od korone? Barem na trenutak? Toliko smo bili prestravljeni, da smo naprosto htjeli 

vjerovati. A strah je uvijek najbolje oruđe. U trenucima kada nam tlo izmiče pod nogama 

nastupa vrijeme samoproglašenih stručnjaka koji se kunu u svoje neprikosnoveno znanje, a 

mi samo trebamo povjerovati. 

 

 

 



Autorski projekt Teorija zavjere redateljice Marine Pejnović i dramaturga Filipa 

Jurjevića i Marina Lisjaka duboko je uronjen u stvarnost koju živimo, u strah koji živimo i 

postavlja pitanje što se događa kada zaista povjerujemo. Tematizira svijet u kojem više ne 

postoji razlika između tvrdnje i činjenice, a znanstvene metode poistovjećuju se sa 

svjetonazorom. Na scenu stupaju avatari koji klikaju za nas, informacije se serviraju 

strelovitom brzinom i svaka sljedeća uvjerava nas u svoju istinitost. Pred nama se izmjenjuju 

protivnici 5G mreže, inselaši, antivakseri, internet ovisnici i interenet warriorsi, uvijek pod 

budnim okom Algoritma koji će vješto predvidjeti koji nam sadržaj treba servirati – 

senzacionalnost afere Rimac ili pak umirujuće klipove malih maca. Iza svega uvijek stoje ONI. 

Nekad naši ONI, nekad njihovi ONI, u svakom slučaju uvijek opasni ONI za koje nismo sigurni 

tko su, ali smo uvjereni da nam žele zlo. Vješto balansirajući između urnebesne komike i 

zastrašujućeg mraka, Teorija zavjere predstavlja pravu suvremenu satiru koja će nas 

istovremeno nasmijati, ali i duboko potresti, koja će nas iz zaglušujućeg vrtloga informacija 

izbaciti u trenutke tišine u kojima ćemo dobiti vremena da shvatimo kako za sve možda ipak 

nisu krivi ONI, jer tu negdje nalazimo se i MI. Svijet se ipak ne može podijeliti na dobro i zlo, 

ipak postoje neke nijanse. Nijanse u kojima se skrivaju i kritičko mišljenje i pitanje naše 

osobne odgovornosti bez kojih je nemoguće razlučiti što su istine, a što laži. 
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