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Сажетак
По ку шај да се при бли жи мо достојнијем ту ма че њу иден ти те-

та срп ског на ро да, а кроз ис тра жи ва ње пре по зна тих ста во ва срп ске 
по ли тич ке ели те мо дер ног до ба (уста ље но од 1804. до да на шњих 
да на), вр ло че сто оста вља ути сак не до сти жног. Из те шке за пу-
ште но сти, пре ко уста нич ког под ви жни штва до ре во лу ци о нар ног 
за но са у вла сто љу би ву ком би на то ри ку, па пре ко му ком осво је не 
ин сти ту ци о на ли за ци је, до на ци о нал не др жа ве, пар тиј ске оси о но-
сти, вла дар ске ам би ци о зно сти до ју го сло вен ске кон тро вер зе и на-
род ног жр тво ва ња, де ма го шке де мо кра ти је, иде о ло шке вла да ви не 
у тран зи ци ју пост мо дер ни зма где по ли тич ке ели те праг ма ти зам 
пре тва ра ју у кон зу ма ци ју, а де ло твор ност под ре ђу ју ме диј ском на-
сту пу и од го вор ност из ли зу ју за бо ра вом. Ис цр пљу ју ћа не ста бил-
ност са осци ла ци ја ма од ус хи ће на до ду хов ног стра ти шта усло ви-
ла је по ја ву ко ја је че сто има ла об лик по пу ли стич ке по др шке али 
је ствар на ми сао оста ја ла ду бо ко са кри ве на од по ли тич ких ели та 
на ко је се од но си ла. На том те ме љу ства рао се вредносни си стем 
ко ји је ули вао при вид ну ло јал ност по др шке до ми ни ра ју ћем по ли-
тич ком кон тек сту и ства рао си му ла крум ста бил но сти ко ји се, при 
сва ком но вом дру штве ном иза зо ву уру ша вао кроз из раз за те че но-
сти и нео че ки ва но сти.  Вред но сти, иако пре по зна те, оста ја ле су 
не до сти жан де кор и ре то рич ка под ва ла. У овом ра ду, скре ну ће мо 
па жњу на оне ко ји су нас упо зо ри ли на ове по ја ве, а ар гу мен те 
при твор но сти по ку ша ће мо да обе сми сли мо кроз узор ко ва ње њи-
хо вог сми сла. 
Кључ не ре чи: по ли ти ка, иде је, по ја ва, при твор ност, Ср би, кет ман. 
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1.НАГОВЕШТАЈИСТРАЖИВАЊА

Све до ци смо да је дру штве на ствар ност оп те ре ће на број ним 
противречностима чи ји сми сао иде до бе сми сла и упра во за то је 
из на ла же ње ре ше ња уто ли ко оте жа но јер не пре по зна је до вољ но 
ра ци о нал не мо мен те већ је ира ци о нал на кон фи гу ра ци ја но се ћа 
сли ка ре а ли зма. Та кав кон текст ди рект но угро жа ва на ме ру епи сте-
мо ло шког од ре ђе ња ка рак те ра иден ти те та јед ног на ро да и ти ме се 
под сти че ства ра ње тзв. „не у хва тљи вог кон цеп та“ у чи јој не до ку-
чи во сти за пра во ле жи нај ве ћа моћ. Та не до ку чи вост је за до вољ на 
соп стве ном ми ми кри јом и ни је ин спи ри са на за кон такт са дру гим 
иден ти те ти ма. Шта ви ше, по пут бли ских си ту а ци ја у про шло сти, 
по ди жу се зи до ви ме ђу ци ви ли за ци ја ма и оформ ље ним вред но сти-
ма у жи во ту.1) Та ква кон ста та ци ја би ла је на пра гу сум њи ко је су 
се ја вља ле и у вр ло оп ти ми стич ној на ме ри да се од ре де смер ни це 
Евро пе у 21. ве ку, а ка ко би из бе гла суд би ну пр ве по ло ви не 20. 
ве ка.2) Ру си ја, од но сно ис ток на кон иде о ло шког ко лап са 90-тих го-
ди на про шлог ве ка још увек тра га за сво јим иден ти те том и су о ча ва 
се са ра зно род ним син кре ти змом ко ји не успе ва да осми сли је дин-
стве ни пут. У том сми слу об лич је кри зе је бес по штед но и при ти ска 
по зна ту европ ску ци ви ли за ци ју3) пр ко се ћи са мо про гла ше ним људ-
ским по ли тич ким по де ла ма. „Ни Ис ток ни За пад не мо гу да жи ве 
одво је ни  је дан од дру гог.“4) Бек ство од го ми ле ла жи ко је су на ста ле 
у про шло сти иде о ло шких об ма на би ло је, за мно ге су ви ше ве ли ки 
ис ко рак, а страх је од лу чи вао о спрем но сти за не из ве сност про ме-
не. Епо хал ни до га ђа ји би ли су за епо хал не по је дин це, на род је тра-
жио на чин да пре жи ви.5) Уобра зи ље и на дах ну ћа су си ја ла и иси-
ја ва ла, а на род их је пре жи вео – не кад ма ње, не ка да ви ше бол но. 

1) ‘’Ми у Евро пи да нас има мо рат иден ти те та.’’ Ин тер вју са Але ном Ба дју ом, За тва ра-
ње во ди Евро пу ка ауто ри тар ном кон цеп ту, НИН, ју би лар ни број, број 3343, 22. jануар 
2015, стр. 50. 

2) Бли же ви ди: Ерик Хоб сба ум, Добаекстрема–историјакраткогдвадесетогвека1914-
1991, Де ре та, Бе о град, 2002; Eric Hob sbawm,  ‘’A Li fe in Hi story’’, PastandPresent, 2002, 
Vo lu men 177,  Is sue 1, p. 3-16, http://past.ox for djo ur nals.org/con tent/177/1/3, 18/01/2015. 

3) ‘’Чо ве чан ство је у кри зи и то не крат кој, да на шњој – то ни је кри за 20. ве ка. Чо ве чан ство 
је у ду го трај ној кри зи.’’ Ми лан Су бо тић, Солжењицинанђеоисторије, Ло гос, Бе о град, 
2007, стр. 36.

4) Вла де та Је ро тић, Европаиевропљани,записисапутовања, Бе о град ска књи га, Бе о град, 
2007, стр. 136. ''Син те зом ис точ ног и за пад ног ду ха тре ба да се чи тав ду шев ни тип ев-
ропског чо ве ка из диг не  на јед ну ви шу ра зи ну.''; Вла ди мир Двор ни ко вић, Борбаидеја, 
Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995, стр. 94. 

5) ‘’У пр вој по ло ви ни 20. ве ка до шло је до доминације исто ри је над сва ко днев ни цом, а с 
овом чи ње ни цом од мах и до за о штре но сти про бле ма чо ве ко вог жи во та.’’; Ан дреј Ми-
тро вић, Култураиисторија, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008, стр. 88. 
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И на на шим про сто ри ма по сто ја ла су упо зо ре ња на ову тен-
ден ци ју гу бит ка иден ти те та и ја ча ња оси о но сти и са мо до вољ но-
сти. „Евро па ни је са мо не до вр ше ни не го и не до ми шље ни про је кат 
са мо о сло бо ђе ња и до мо о дре ђе ња чо ве ка.“6) И ни је то био от клон 
од европ ске иде је, на про тив био је то до бро на мер ни при ступ 
превазилажења не до ста та ка ко ји су чи ни ли да се иде ја ис кра да из 
сво јих из вор них об лич ја. „Та ко је ду хов ни лик Евро пе на гло по-
при мио не ке дру ге ка рак тер не цр те. У мно го ме су прот не оним за-
че тим у ста рој Грч кој.“7) 

Срп ско дру штво, у вре ме ну свог мо дер ног кон сти ту и са ња, 
по чев од тзв. „срп ске ре во лу ци је“, по чет ком 19. ве ка, има ло је кон-
ти ну и ра ни про блем про на ла же ња дру штве ног кон сен зу са у ве зи са 
вред но сти ма ко је је срп ски на род, то ком сво је исто ри је,8) оства рио. 
По ли тич ка ели та је ко ри сти ла ово ду хов но лу та ње ин те ли ген ци је. 
Не моћ ни и ан та го ни стич ки на стро је ни, срп ски ми сли о ци, њи хо ви 
во де ћи про мо те ри, ис цр пљи ва ли су се у ме ђу соб ним оп ту жба ма у 
ве зи са по врат ком и по тра гом из гу бље ног на ци о нал ног иден ти те-
та.9) „Ми има мо је дан агре си ван, ба хат, за ко лек тив че сто не под но-
шљив мен та ли тет.“10) Ова кав при ступ све до чио је о са мо кри ти ци 
до не под но шљи вог то на ли те та ко ја је, услед не у рав но те же но сти 
по сма тра ња про бле ма то ну ла у сво је вр стан ни хи ли зам. Он је, опет 
услед пре пу ште но сти остра шће ном по гле ду ства рао вр ло бол не 
ра не кон струк ци ји о иден ти те ту. Из њих су про из и ла зи ле но ве вр-
сте ис ку ше ња на ста ле на осно ву ста ва да за то што о соп стве ном 
на ро ду ми сли мо вр ло кри ти зер ски и то до гра ни це ода ног, по ла-
же мо, са јед не стра не хи по те кар но и је дин стве но пра во на то, а 

6) Ми ха и ло Ђу рић, СрбијаиЕвропа, БИГЗ, Бе о град, 2003, стр. 96. 

7) Ми ха и ло Ђу рић, СрбијаиЕвропа, БИГЗ, Бе о град, 2003, стр. 173; ''Хе лен ска ми сао уоп-
ште је сте не пре кид на, ако не и по сто ја на, по крет на сна га европ ске културе, и ње ну 
при влач ност чо ве чан ство осе ћа сва ки пут кад год по ку ша да се од ње уда љи.'';  Ми лош 
Ђу рић, Историјахеленскеетике, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997, 
стр. 2. 

8) О ис тра жи ва њу ге не зе на ци о нал них вред но сти бли же по гле дај и: Ђу ро Бо дро жић, 
‘’Срп ска на ци ја – по ре кло и етос срп ског на ци о на ли зма'', Српска политичка мисао, 
број 4, 2009,  стр. 323-336; Ди ми три је Бог да но вић, КњигаоКосову, Раст ко про је кат; 
http://www.rast ko.rs/ko so vo/isto ri ja/knji ga_o_ko so vu/in dex_c.html. 12/01/2015.

9) ‘’Сваг да је би ло ви ше спо ре ња и оспо ра ва ња не го сла га ња и са гла ша ва ња. И то не са мо 
око круп них, суд бин ских  пи та ња, не го и око сит них и бе зна чај них ства ри. Рас кол је зла 
коб срп ске исто ри је. .. Неће се ни ма ло пре те ра ти ако се ка же да су по де ље ни и за ва ђе ни 
Ср би, не пре за ју ћи ни од нај го рих мо гућ них под ме та ња и опањ ка ва ња, на не ли Ср би-
ји мно го ви ше зла не го сви ње ни да на шњи спољ ни не при ја те љи за јед но.’’; Ми ха и ло 
Ђу рић, Изазовнихилизма,искустворазлике, Слу жбе ни лист СР Ју го сла ви је, Бе о град, 
1997, стр. 295. 

10) Сла во љуб Ђу кић, Човеку свомвремену,разговорсаДобрицомЋосићем, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 1989, стр. 308. 
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са дру ге стра не усу ђу је мо се да не чу је мо дру ге већ оста је мо при 
свом чак и уко ли ко уви ди мо да су они дру ги у пра ву.11) Сва ова 
ис по ље на ис ку ше ња у од ре ђе њу иден ти те та јед ног на ро да скре ћу 
па жњу на по тре бу ис тра жи ва ња кул ту ре у Ср ба као уни вер зал не 
ин те гри шу ће си ле12), а по том и по ли тич ке ми сли код Ср ба и ње не 
ре флек си је у на ро ду. 

2.КЕТМАНКАОМОДУЛ

Су о ча ва ње са про бле ми ма ко ји ути чу на ка рак тер иден-
ти те та јед ног на ро да је стал но при сут на по тре ба. Вр ло че сто су 
ре ше ња про на ла же на у скла ду са иде јом о ли ни ји ма њег от по ра. 
Де ли мич ног оправ да ња по сто ја ло је у са зна њу о ра зор но сти иде-
о ло ги је са ко јом се су о ча ва ло и ко ју је тре ба ло од ба ци ти или при-
хва ти ти. С об зи ром на то да је иде о ло ги ја, уко ли ко се на сла ге на-
вод ног сми сле ног по сто ја ња од стра не, има ла крај ње праг ма ти чан 
ма ки ја ве ли стич ки циљ пре у зи ма ња и одр жа ња вла сти, тен зи је ко је 
су по сто ја ле у ве зи са тим у дру штву, а од но си ле се на мо да ли-
тет на ме тљи во сти учи ни ле су ра за ра ње де мо крат ских по тен ци ја ла 
дру штва и на во ди ле ста нов ни штво на про на ла же ња mo du sa vi ven-
di на су прот сло бод ног и од го вор ног при хва та ња но вих вред но сти 
уко ли ко за и ста по сто је.13) 

Та кав па ра докс јав ног и при ват ног жи во та, сво је вр стан фе-
но мен, обе ле жио је број на европ ска дру штва чи је су иде о ло ги је 
по чи ва ле и на ле ви чар ској и на де сни чар ској и на из ба лан си ра ној 
ми сли о вла да ви ни вред но сти.14) За хва љу ју ћи од го вор ним ис тра-

11) ‘’Свој ге не рал ни по глед на сви јет Ћо сић ми је, у раз го во ру, ока рак те ри зи рао као -  
‘’бор бе ни пе си ми зам’’. То зна чи: бо рио се и он да кад ни је вје ро вао у успјех.’’; Дар ко 
Ху де лист,Мојбеоградскидневник,сусретииразговорисаДобрицомЋосићем2006-
2011; http://www.hel sin ki.org.rs/ser bian/se arch.html?http%3A%2F%2Fwww.hel sin ki.org.
rs%2Fser bian%2F=dar ko%20hu de lin, 22/12/2014. 

12) ''Кад је реч о кул ту ри јед ног на ро да, мо ра ју се узе ти у об зир све гра не ње го вог ду хов ног 
жи во та: не са мо ње го ва на у ка не го исто та ко ње го ва ве ра и мо рал...'', Сло бо дан Јо ва но-
вић, Културниобразац, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, стр. 42.

13) ‘’...Ели тар на др жа ва бу дућ но сти свој су штин ски за кон од ре ђу је ди ја лек ти ком ‘вла да-
ви не и слу же ња.’’’; Пе тер Дин цел ба хер,Историјаевропскогменталитета, Слу жбе ни 
гла сник,  Бе о град, 2009, стр. 406.  Аутор ов де пре и спи ту је ста но ви ште Фри дри ха Вол-
тер са (1876 -1930.), исто ри ча ра, пе сни ка и пре во ди о ца, а  ко је је об ја вље но  у: Friеdrich 
Wol ters, HerrschaftundDienst, Ber lin, 1923.

14) У не ким, сма тра мо ин те ре сант ним про ми шља њи ма  ја ви ло се ста но ви ште о је дин стве-
ној дру штве ној гру пи  са им пре сив ном по ли тич ком мо ћи ко ја сво је ста но ви ште, кроз 
про цес гло ба ли за ци је (а не гло ба ли зма) же ли да на мет не. ‘’Иде о ло ги ја се ку лар ног све-
штен ства тре ба да са кри је да по ли тич ку кри ви цу... и има  уло гу да он то ло ги зу је по бед-
ни ко ву во љу.’’; Ми ро Лом пар,  Духсамопорицања, Ор фе ус,  Бе о град, 2012, стр. 93.
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жи ва чи ма овај фе но мен је сво је вре ме но пре по знат и по слу жио је 
као сред ство у лак шем раз у ме ва њу са јед не стра не при хва та ња 
иде о ло шке ди сци пли не и оп ста ја ња тра ди ци о нал не при вр же но сти 
вред но сти и по ро ди ци са дру ге стра не. Не ко би ре као до бро до шли 
у свет кет ма на. „Онај ко упра жња ва кет ма на глу ми за пра во чо ве ка 
не ких дру гих уве ре ња.“15)

 Иде о ло шко дру штво ини ци ра пред ста ву и зах те ва што бо ље 
од и гра ну уло гу. Пред ста ва мо ра до те ме ре да бу де са вр ше на да се 
не пре по зна је, а уло га мо ра из гле да ти увер љи во да је њен иден ти-
тет прет по ста вљен ствар ном. У та квим окол но сти ма кет ман од но-
сно глу мац има мо гућ ност да се оства ри. Уко ли ко се при хва ти овај 
на чин функ ци о ни са ња ствар но сти, не ми нов но се отва ра пи та ње 
по ве ре ња у од но си ма ко ји се ме ђу соб но гра де. Под јед на ку од го-
вор ност за одр жи вост овог си му ла кру ма има ју и по ли тич ка ели та 
и ста нов ни штво ко је сту па  у од нос са њом на овај на чин. 

Не при ме тан је по ку шај да се од но си из гла де у сми слу тру-
да за бо ље ме ђу соб но раз у ме ва ње. Не ма ис тра ге о са рад њи већ 
је ис ко рак, уко ли ко се и учи ни, оства рен ра ди лак шег при хва та-
ња обо стра ног ли це мер ја. Ова ко устро је не од но се до дат но оп те-
ре ћу је не и сти на о то ме да кет ман ски ка рак тер зна чи под ре ђе ност 
и слуганску са ви тљи вост. Ова за блу да по чи ва  на не ра зу ме ва њу 
ста ва ста нов ни штва пре ма ели ти. Иако и ви ше де це ни ја мо же 
да по тра је, ипак  по др шка вла сти ни је од раз ка пи ту лант ства већ 
при ла го дљи во сти – ко је мо же би ти оства ре на као по и сто ве ће ње 
(иден ти фи ка ци ја) са ауто ри те том или по у ну тра шње ње (ин тро-
јек ци ја) ауто ри те та,16) али ко ја за пра во че ка по во љан исто риј ски 
тре ну так да си ту а ци ју про ме ни. У та квим тре ну ци ма за те че ност 
и вид но из не на ђе ње по ли тич ке ели те је до каз ње ног нео др жи вог 
при ви да у на из глед оства рен успех соп стве не до ми на ци је над би-
рач ким те лом од но сно ма сом по др жа ва ла ца.17) Иде о ло ги је  вла сти 
та да пре жи вља ва ју нај ду бље дру штве но пре и спи ти ва ње и су о ча ва-
ње са соп стве ном уобра зи љом вред но сти. Ње на из вор на ми сао чак 
и уко ли ко је има ла де мо крат ског ху ма ни зма у се би пре жи ве ла је 
тран сфор ма ци ју тзв. „би ро кра ти за ци ју иде је“18), од но сно до жи ве-
ла је тран зи ци ју од на до но сне иде је у ри ту ал ну ко ло те чи ну у ко ју 

15) Че слав Ми лош, Заробљениум, БИГЗ, Бе о град, 1985, стр. 263, 264. 

16) Љу бо мир,  Та дић, Наукаополитици, РАД, Бе о град, 1988, стр. 325. 

17) ‘’У ства ри то је фик тив на (под ву као С. М.) по ли тич ка ак тив ност јер се  иза гром ких 
апла у за, скан ди ра ња и ова ци ја во ђа ма кри је она вр ста не мо ћи ко ја је мај ка сва ке ти ра-
ни је.''; Љу бо мир, Та дић, Наукаополитици, РАД, Бе о град, 1988, стр. 324.

18) ’Кон цен тра ци ја и цен тра ли за ци ја мо ћи у ру ка ма вођ ства су зби ја и осу је ћу је сва ку 
озбиљ ну кри ти ку ко ја до ла зи из  ‘ба зе’...Та ко се де мо крат ска  цен тра ли за ци ја пре о-
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ма ло ко има по ве ре ње, али ни ко не ма хра бро сти да је се од рек не 
услед при ви ле ги ја ко је омо гу ћу је. 

Је дин стве ну од го вор ност за пре ва зи ла же ње ове ду бо ке про-
тив реч но сти по ли тич ких ели та и ста нов ни штва има ин те ли ген ци ја 
ко ја фор ми ра дру штве ну ми сао. Ипак, уме сто да ука зу је на иза зо ве 
кроз нај ши ру де ба ту о вред но сти ма  и ну ди из ла зе из кри зних си-
ту а ци ја, ин те ли ген ци ја је, уко ли ко се ни је са ма  мар ги на ли зо ва ла 
кроз струч ну по све ће ност че сто тра жи ла сво је ме сто кроз свр ста-
ва ње уз ак ту ел ну ели ту на вла сти, чак и уко ли ко ње ни де ло ви де-
лу ју опо зи ци о но пре ма зва нич ном по ли тич ком кур су. На тај на чин 
она је  оства ри ва ла сво ју ам би ци ју дру штве ног чи ни о ца sinequa
non. Сво је ве шти не она је уса вр ша ва ла, не кроз на ме ру да кре и ра 
већ кроз фор ми ра ње и при хва та ње ста во ва ко ји су ну ди ли за до во-
ље ње оче ки ва них про јек ци ја по ли тич ке ели те.  

3.ПОБУДАПРЕТВОРСТВА
(ХИПОКРИЗИЈЕ)НАСРПСКИНАЧИН

Ла пи да ран из раз срп ског на ци о нал ног иден ти те та, че сто не-
при ме ре но екс пло а ти сан у ме ди ји ма, ви ше стру ко је дис кре ди то-
ван по јам пре тво рен у ме ди о кри тет ску по тре бу. Су прот но оче ки ва-
ном при сту пу – ра ци о на ли зму уте ме ље ном на обра зо ва њу, у ве зи 
са број ним до га ђа ји ма ко ји су има ли од ре ђе ну по сле дич ну те жи ну 
по сту па ло се че сто са мо вољ но, сти хиј ски и емо тив но. Пред ста ве 
о про шло сти ра ци о нал ног и ира ци о нал ног ка рак те ра би ле су нај-
че шће у де ба лан су за рад ко ри сти емо ци је. На тај на чин се ства рао 
сте ре о тип по жељ не ин тер пре та ци је ко ја се не го ва ла и уме сто ис-
тра жи ва ча и пре и спи ти ва ча ства ра ла ље ње по др жа ва о це. „...Про у-
ча ва ју ћи то тра га ла штво за ра ци о нал ним зна њи ма... не мо же мо се 
оте ти ути ску  да је оно ста ло би ло под над зо ром, би ло ди рект но 
ми то ло шких ве ро ва ња, бо го ва, про ви ђе ња, суд би не, бо га, би ло др-
жа ве, пар ти је, ко те ри ја, иде о ло ги је, цр кве, во ђа...“19)

О овим ди ле ма ма и својеврсним при ти сци ма су уме ли да 
све до че и они ис так ну ти по је дин ци у срп ској исто ри ји ко ји су, 
упр кос оче ки ва ном, сво је ду го го ди шње ста во ве о по је дин ци ма и 
до га ђа ји ма из не на да ко ри го ва ли и ути ца ли су на до дат ну кон фу-
зи ју у про це су пре по зна ва ња исто риј ских окол но сти и са њи ма у 
ве зи уоча ва ња вред но сти. „Кад сам опи си вао слав на де ла Ми ло-

бра ћа у сво ју су прот но сти: у би ро крат ску цен тра ли за ци ју.’’; Љу бо мир Та дић, Наукао
политици, РАД, Бе о град, 1988, стр. 328.

19) Ђор ђе  Стан ко вић, Историјскистереотипиинаучнознање, Пла то, Бе о град, 2004, стр. 75.
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ша Обре но ви ћа, по том ство има пра во тра жи ти од ме не  опи са ни је 
и ње го ва мо рал но га ка рак те ра и рђа ви де ла... Он се мо же на зва ти 
пра вим ти ра ни ном и нај ве ћим бе за ко ни ком... Ме ни се чи ни, да ће 
се нај лак ше пред ста ви ти пор трет Ми ло ше ва жи во та у вла сти и го-
спод ству, кад му се опи ше ови пет глав ни свој ста ва  ње го ви: спрд-
ња, са мо љу би је и пре зре ни је сви ју дру ги љу ди, са мо вољ но вла-
да ње и упра вља ње зе мљом и на ро дом, не по сто јан ство и лаж.“20) 
Овај Ка ра џи ћев став ни је остао не по знат срп ској исто ри о гра фи ји 
и у мно го ме је ути цао на од ре ђе ње ка рак те ра вла да ви не Ми ло ша 
Обре но ви ћа.  

Са ста но ви шта вре мен ске дис тан це ко јој и на ше раз у ме ва ње 
до га ђа ја при па да ми, ува жа ва ју ћи до ме те исто ри о гра фи је, мо же-
мо да стек не мо при бли жно ве ро до сто јан ути сак о епо хи. Уоча ва ње 
не до ста та ка не би тре ба ло да ума њу је зна чај на ци о нал не бор бе, 
шта ви ше, но ва са зна ње оства ре на кроз су о ча ва ње упри ли чи ла би 
ква ли тет ни је раз у ме ва ње ком плек сно сти вре ме на у ко јем су пре ци 
жи ве ли, а и до са да шња афир ма тив на ми шље ња21) о на шој про шло-
сти тре ба де таљ но про у ча ва ти и евен ту ал не кри тич ке то но ве при-
хва ти ти као до бро на мер но при ме ће ни не до ста так чи је по на вља ње 
тре ба из бе ћи. „Сва власт је сје ди ње на у Ми ло ше вим ру ка ма. То је 
по ре дак рат ног ло го ра у ко ме се до зво ља ва јед на је ди на нео гра ни-
че на во ља.“22) 

Апо стро фи ра ње афир ма тив ног ка рак те ра му ко трп ног про-
це са са зна ња, овом при ли ком свр сис ход но ис ти че мо де лом и због 
раз ме ра њи хо вог за не ма ри ва ња као и због по тре бе уоча ва ња ам би-
ва лент ног од но са срп ске ин те ли ген ци је23) пре ма до га ђа ји ма чи ји 
су ак тив ни уче сни ци. У том сми слу у пи сми ма Ка ра џи ћа, на ста лим 
на кон на пу шта ња Ср би је про на ла зи мо суб сти ту ци ју за ве штач ки 
одр жа ва ну ен тро пи ју и ода ност. Ре ду ко ва ни при ступ ис пу ња вао је 

20)  Вук С. Ка ра џић, Историјскисписи, Про све та, Бе о град, 1969, стр. 163. 

21) ‘’Сва ка ко, по сто ји на да да ће се срећ но на ста ви ти по че ци  ко је смо при ка зи ва ли ов де и 
да ће на ши след бе ни ци јед ног да на има ти  да за бе ле же све тле ства ри.’’; Ле о под Ран ке,  
Српскареволуција, Срп ска књи жев на за дру га , Бе о град, 1991, стр. 164

22) Ле о под  Ран ке, Српскареволуција, Срп ска књи жев на за дру га , Бе о град, 1991, стр. 159.

23) По ра жа ва ју ћу  уло гу ин те ли ген ци је уоча ва ли су ауто ри и у европ ским зе мља ма. Та ко је 
фран цу ски пи сац и  фи ло зоф Жи ли јен Бен да (1867-1956.) пи сао  о ‘’из да ји ин те лек ту-
а ла ца.’’ ‘’За чу ђу ју ће оштро гле да ју ћи, пи сци су... увидели да  се при ла же ње на стра ну 
ауто ри те та, ди сци пли не и тра ди ци је из вр сно мо же пре о бра ти ти у кру те, охо ле по зи ци је, 
ко је су бес крај но по де сни је да чи не ути сак на при про сте ду ше не го сен ти мен тал но сти 
ли бе ра ли зма и ху ма ни зма.’’; Ju lien Ben da, Der Ver rat der In tel lek tu e len, La tra hi son de 
slercs. Mit einem Vor wort von J. Améry, München, 1978; ци ти ра но пре ма: Пе тер Дин цел-
ба хер,Историјаевропскогменталитета, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 407.
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остра шћен ду хов ни его и зам и под сти цао је из у ми ра ње уни вер за-
ли зма и епи сте мо ло ги је.24) 

Кри ти ка по ли тич ког жи во та код Ср ба, у овом кон тек сту и са 
на ме ром уоча ва ња чи ни о ца ко ји та кав жи вот од ре ђу ју, без из ра зи те 
по тре бе за сни ва ња на кон крет ним ар гу мен ти ма, пре до ча ва сли ку 
ко ја сва ка ко има свој ства по гле да по је дин ца ко ји их из ла же, али и 
не из о став но ре ме ти сли ку о пре све га па три от ској ели ти по све ће-
ној на ци о нал ној бор би и осло бо ђе њу. Фрак ци о на штво по ли тич ког 
жи во та Ср ба, без об зи ра у ко јој др жа ви жи ве ли, то ком два по след-
ња ве ка мо дер не исто ри је, оп те ре ћи ва ло је за мах и по све ће ност 
на ци о нал ног и др жав нич ког ра да и њој ана лог не по ли тич ке ми сли. 
По ли тич ка на че ла о ува жа ва њу  људ ских пра ва и де мо кра ти је су у 
овом кон тек сту би ла или не по тре бан ба ласт или део из ли за не фра-
зе о ло ги је.25) По ли ти ча ри од  за на та ко ји су се при др жа ва ли ових 
на че ла би ли су пре по зна ти и у по е зи ји под име ном „ус та ра ба ри“. 
„Ал од тих сви ју стал ни је су ства ри: УС ТА РА БА РИ.“26) На род о 
ко ме се нај ма ње пи са ло, а на ко ји се нај ви ше по зи ва ло и чи ја се 
му дрост че сто до во ди ла у пи та ње,27) све вре ме је био при су тан и 
сто ич ки је уоча вао сва ки да шњи цу по не кад и по гре шном сме ру али 
вр ло рет ко се де ша ва ло да су му из у зет ни ства ра о ци и њи хо ва де-
ла про ма кли.28) Сва ка ко  да је де ло Јо ва на Цви ји ћа јед но од нај а-
у тен тич ни јих и нај о ри ги нал ни јих ет но-ге о граф ски и по ли тич ких 
ис тра жи ва ња ко ја су на ста ла у срп ској дру штве ној ми сли. „Обо-

24) О иза зо ви ма иден ти те та и по тра зи и за ‘’прин ци пом ду ше’’  код Ср ба по гле дај и: Гру па 
ауто ра, Касрпскомстановишту, Евро Ђи ун ти, Бе о град, 2014.

25) ‘’Кли ку злат не сре ди не пред во де они ко ји ма се хо ће, да бла гу ју и си ја ју, па ма ка ко се 
вре ме на мењала... Лисичећи из ме ћу вла де и опо зи ци је, они ће фи ло со фо ва ти, ка ко и 
вла да и опо зи ци ја има ју пра во, и опет ка ко  сва ка од њих у не че му претерује... Клика 
про да них душа... Сва јој је за да ћа, да из ра чу на, на ко јој је стра ни си ла и ке са, па ето је 
на при ви  миг та мо; ср це, ду ша, ум – све је, све је у ње на про да ји....’’;  Чла нак Клике
истранкеуСрба, Вла ди мир Јо ва но вић, Изабранисписи, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2011, стр. 129-131. 

26) Јо ван Јо ва но вић Змај, Устарабари, 1873, пре у зе то из: Ва са Ста јић, Политичкепесме
ЈованаЈовановићаЗмаја, Но ви Сад, 1945. 

27) ‘’На род ни ети чар је култ вр ли не то ли ко уз ди гао да се на ле стви ци вред но сти чак и по-
раз оправ да вао уко ли ко му је прет хо ди ла ча сна и хе рој ска бор ба...’’; Ру жи ца Пе тро вић,  
‘’На род на  и фи ло зоф ска му дрост у де лу Ксе ни је Ата на си је вић’’, Српска политичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број  1/2013, стр. 245. 

28) ‘’Нај ду бљи ути сак ми је оста ви раз го вор о ‘ауто ри те ти ма’ ко ји сам во дио у Бе ри љу код 
Про ку пља с Ми ком Па вло ви ћем, јед ним од по то ма ка Пе ка Па вло ви ћа, хер це го вач ког 
вој во де... Је ли ауто ри тет поп, учитељ,... народни по сла ник, ми ни стар ?  При  по ме ну 
сва ког од ових ‘ауто ри те та’,  Ми ка је од би јао гла вом..., а за ми ни стре је сле гао ра ме-
ни ма. Ауто ри тет је  чо век ко ји је ство рио не што ви ше не го за јед ну на ци ју, чо век ко ји 
до но си но ва бо гат ства, трај на бла га за чо ве чан ство. У све ту је  ауто ри тет  је дан Те сла,  
код нас, ‘па бо га ми и у Евро пи’,  је дан Цви јић.’’; Дра го љуб Јо ва но вић,''Јо ван Цви јић'',
Медаљони, књи га пр ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 396-397. 
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жа ва ње, култ, пре це њи ва ње са мо га се бе код на ро да је исто та ко 
зло че сто као и код по је ди на ца... Шо ви ни стич ке те жње одговарају 
де ма го ги ји у по ли тич ком жи во ту.“29) Ипак, мно ги су би ли све сни 
да је ели та ко ја је во ди ла др жа ву про ис те кла из на ро да и у мно го 
че му је сле ди ла на у че не кли шее о људ ском по ве ре њу и са рад њи. 
„Ко руп ци ја  је ужа сно овла да ла све том.30) Цео на род је за ра жен.“31)

У ова квом ста њу ства ри нео п ход на је би ла и би ће, шта ви ше 
нео д ло жна ин тер вен ци ја од го вор не ин те ли ген ци је.32) На да у ње ну 
ми си ју ни је на пу шта ла срп ски на род. „Све сна ин те ли ген ци ја сва-
ког европ ског на ро да ра ди на том, да књи гом  уне се сво је иде је у 
на род, да га њи ме про бу ди, осве сти и упу ти на прет ку. Срп ска би 
ин те ли ген ци ја ви ше не го ико ја има ла раз лог да се о том по слу ба-
ви.“33) Ње на глав на ка рак те ри сти ка тре ба ла је да бу де пот кре пље-
на кул тур ним стре мље ни ма и ми си јом у успех вред но сти. Мно ги 
пи сци су о то ме све до чи ли и по спе ши ва ли уве ре ње у оства ри вост. 
„Кул ту ра у  нај бо љем сми слу ре чи. Мо рал, ху ма ни зам, ети ка, че-
сти тост. Ва ља ност и че сти тост и пр во кла сност не са мо срп ска, не-
го чо ве чан ска.“34) 

Ин те ли ген ци ја је ипак, по све до че њу мно гих, уз из у зе так 
по је ди на ца, ма ло чи ни ла да ути че на усме ра ва ње но се ћих иде ја 
дру штва. У сво јој  по во дљи во сти и она је за рад сит но соп стве нич-
ких до би та ка при ста ја ла да бу де део фол кло ра а не део кри тич ке 
са ве сти. У том кон тек сту ко ри сти ла се лу кав ством да пи ше „о оно-
ме шта по ли тич ка ели та оче ку је, а не о оно ме шта одговоран став 
под ра зу ме ва.“35) „Пра во је имао Јо ван Цви јић ка да је ба цио реч о 

29) Јо ван Цви јић, Онационалномраду, Бе о град, 1907, стр. 22; Бли же ви ди и: Са ша Мар ко-
вић, Сне жа на Бе сер ме њи, 'Кул тур ни на ци о на ли зам’ у по ли тич кој ми сли код Ср ба по чет-
ком 20. ве ка'', Српскаполитичкамисао,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број 
4/2011,  стр. 377-394. 

30) ‘‘Ko rup cio op ti ma pes si ma’’  (Ис ква ре ност нај бо љих је нај го ра). – Бли же ви ди и о Ва си 
Пе ла ги ћу у: Дра ган  Си ме у но вић, Великанинашеисторије19.века, Цен тар за кул ту ру 
Фи лип Ви шњић, Угље вик, 2011. 

31) Дра го љуб Јо ва но вић,ЈованЖујовић,Медаљони, књи га пр ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2008, стр. 399. 

32) ‘’Про бу ђе ну на ци ју, пу ну тво рач ке сна ге и ду хов не све жи не, у мо дер ну  ци ви ли за ци ју 
мо гли су уве сти      са мо на пред ни, обра зо ва ни и ви со ко мо рал ни учи те љи.’’; Пре-
драг Па ла ве стра, Историјамодернесрпскекњижевности, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2013, стр. 25, 

33) Ти хо мир Осто јић,  Извештај референтаРедакцијског одбораМатице српске, Но ви 
Сад, 1902, стр. 6-7. 

34)  Иси до ра  Се ку лић, Кул тур ни на ци о на ли зам, НовиСрбин, ја ну ар-ју ни 1913, Сом бор. 

35) Ар чи балд Ру долф Рајс, ЧујтеСрби,чувајтесесебе. Срп ски при вред ни и кул тур ни клуб,  
Бе о град, 2005.                                                                                                                                                     
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'врап чи јој интензивности' ра да у на ше ин те ли ген ци је.“36) Она је, 
по во де ћи се по тре ба ма и у скла ду са тим оме ђе ним мо гућ но сти-
ма, ве ли ке иде је при ла го ђа ва ла соп стве ној сли ци ствар но сти. Ни је 
се од у ста ја ло од су сре та са мо дер ним иза зо ви ма вре ме на, али се, 
у не до стат ку сна жни јег ду хов ног мен тор ства, ми сао код но се ћег 
де ла интелигенције у по ли тич ком ми љеу при ла го ђа ва ла и по не кад 
по ста ја ла му тант ски мо дул. Пу ко ти на из ме ђу иде је и ње не ре а ли-
за ци је  по ста ла  је  при хва тљив про стор за сво је вољ на  и су ге-
стив на ту ма че ња. По ја ви ли су се мно ги про та го ни сти ко ји су сво ју 
ви зи ју мо дер не Ср би је осми шља ва ли на европ ским дру штве ним 
иде ја ма при хва ће ни уз раз ли чи то мо ти ви са ну ре дук ци ју. На ро чи то 
је то би ло ви дљи во код мла де по пу ла ци је ко ја је тра жи ла свој идеј-
ни из раз. Они су по ста ја ли: ли бе ра ли, анар хи сти и др. Сви ма њи ма 
би ла  је за јед нич ка ми сао о по тре би од луч ног де ло ва ња. Че ка ње за 
њих ни је би ла по сле ди ца опре зно сти и од го вор но сти већ сла бо-
сти и без и деј но сти. Осла ња ју ћи се на узор на ци о нал не и ре во лу-
ци о на ре Евро пе, број на срп ска ин те лек ту ал на мла дост за ла га ла се 
оства ре ње на ци о нал не иде је huncetnunc без об зи ра на мо гу ће по-
сле ди це као на и ме ђу на род не окол но сти. Кон ти ну и тет ове од суд не 
по ли ти ке, уко ли ко је до жи ве ла не у спех, код истих мла дих љу ди у 
сред њем и ка сни јем жи вот ном до бу по ста ла је но ва уобра зи ља ко-
ха би та ци је са ре жи мом и  ри гид ни кон зер ва ти ви зам.

Ово је био пут го то во из ве сног по ли тич ког успе ха у иде о-
ло шким (си му ла крум)37) дру штви ма ка ква су до ми ни ра ла на овим 
про сто ри ма, а као је ди ни спас кре а тив но сти и ства ра ла штва, уко-
ли ко је не ко по се до вао на ме тао се од ла зак из по ли тич ког еста бли-
шмен та. У ви ше на вра та де мон стри ра на не сна ла жљи вост срп ске 
ин те ли ген ци је38) у кон тро верз ним исто риј ским тре ну ци ма усло ви-
ла је ат мос фе ру незадовољства у ње не спо соб но сти и сум ње у би-
ло ка кав успех уко ли ко се став ин те ли ген ци је и ње но ста ње у овом 
об ли ку очу ва ју. „По ста ли смо  по во дљи ви, снис хо дљи ви и пот ку-
пљи ви. Сте кли смо ин те ли ген ци ју ко ја ни ка да ни је би ла број ни ја а 
ма ње кре а тив на...“39) 

36) Вла ди мир Двор ни ко вић, Борбаидеја, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1995, стр. 111.

37) ‘’На ша оп шта свест је ла жна свест, наш је зик је ла жан је зик. Ми ми сли мо и из ра жа ва мо 
се  ла жним пој мо ви ма. ..Лаж је да кле исти на.’’; Сла во љуб Ђу кић, Човекусвомвремену,
разговорсаДобрицомЋосићем, Фи лип Вишњић, Београд, 1989, стр. 275. 

38) ‘’Исти на се ви ше ни је утвр ђи ва ла, већ про пи си ва ла..’’; Бли же ви ди: Ду шан Чкре бић, 
Живот,политика,кометнатри, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008;  Пе ро Си мић, Тито,
феномен20.века, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 323. 

39) Ва си ли је Кре стић, ‘’Ду хов ни про бле ми срп ског на ро да’’, Ака де ми ја на у ке и умјет но сти 
Ре пу бли ке Срб ске, Ба ња Лу ка, 1999, http://www.rast ko.rs/isto ri ja/de lo/12886, 14/01/2015.
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4.НАПРАГУЗАКЉУЧКА

Од го вор на  ова кво ири та тив но ста ње тре ба да збли жа ва да-
нас ми сле ће љу де у по тра зи за ре ше њем. Оно из и ску је ре не сан су 
срп ске дру штве не ми сли. По вра так за бо ра вље ном и с тим у ве зи 
уру ша ва ње кет ман ске или пре твор не (при твор не) тра ди ци је уча у-
ре ног очу ва ња. По треб но је до зво ли ти кет ма ну (прeтворнику или 
при твор ни ку) да бу де свој и ван по ро ди це. Он ће  се оства ри ти је-
ди но у но вој кул тур ној по ли ти ци ко ја ће пре ки ну ти са до са да пре-
по зна тим кон ти ну и те том фик ци је, од но сно от кло на од кри тич ког 
ми шље ња и у ве зи са њим кре и ра не сло бо де.40) Нео п хо дан услов за 
то је де и де о ло ги за ци ја дру штва и отклон од „ма сов ног дру штва“.41) 
Уте ме ље ње вред но сти от кри ва ју чо ве ка до след ног са мом се би. 
Ово је из у зе тан на пор и с об зи ром на сум њу ко ја се сва ко днев но 
по бу ђу је а мо ти ви сан је те зом о искре но сти на ме ре. На сла ге не-
за до вољ ства би ле су прет по став ке  не по ве ре ња и ре ла ти ви за ци је 
би ло ка квог чи на али и са мог жи во та. Чо век је под ле гао  пред ста ви 
у сво јој без и деј но сти. „Чо век да на шњи це чвр сто ве ру је да у исто-
ри ји не ма ни чег трај ног, а ка мо ли веч ног, да се све ме ња, да је све 
ко нач но, ограничено и про ла зно...“42) Су прот ста вља ње ни хи ли зму 
ове вр сте нај зна чај ни ји је иза зов, али је дин стве ни пут у об ра чу ну 
са хи по кри зи јом. Из лаз је у пот пу ном за о кре ту нај ши ре кул тур не 
по ли ти ке и при хва та ње од го вор ног кон цеп та во ђе ња др жа ве ко ји 
ува жа ва епи сте мо ло ги ју као не за о би ла зни при ступ по ли ти ци. 
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SasaMarkovic

HYPOCRISYASTHEPRETENDERTOTHEARHETYPE
OFINCONCLUSIVEPOLITICALTHOUGHTOFSERBS

Resume
In the se arch to find out the an swer abo ut the di rec tion of mo-

dern Ser bian po li ti cal tho ught – the term mo dern re fers to the pe riod 
from the be gin ning of the so cal led Ser bian re vo lu tion in 1804 – we 
of ten co me ac ross ste re otypes at temp ting to re cog ni ze the con ti nu ity 
of the tho ught which re fers to na ti o nal re spon si bi lity ba sed on a he ro ic 
per so na lity ready to sac ri fi ce. In such ima ges of the past, the cri ti cism 
of po li ti cal at ti tu des in cer tain hi sto ri cal mo ments was re du ced to ine-
vi ta ble décor which did not only je o par di ze the com mon pic tu re abo ut 
ex tra or di nary na ti o nal ef forts but rat her strengthe ned it by po or ar gu-
men ta tion. Cre a ted in this man ner both con se qu en ces and ima ges of 
the past to get her with its po li ti cal eli tes’ ro les we re of ten un de si ra ble. 
That is to say that re cog ni zing mo dels from the past, the re pre sen ta ti-
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ves of po li ti cal eli tes ten ded mostly to ide o lo gi ze the ir idols and the ir 
sig ni fi can ce, whi le the cri ti cism of the ir ac ti ons was per ce i ved as the 
be trayal of na ti o nal and sta te in te rests. When such stand po ints we re 
ba sed on a mo ral pat tern and ra ti o nal esti ma tion they co uld hardly be 
ob jec ted to.  Po li ti ci ans of such ca li bre we re exem plary and pe o ple co-
uld easily re cog ni ze them. Ho we ver, this was a con tro ver sial sta te ment. 
By the man ner in which they per for med and ac ted, the re pre sen ta ti ves 
of Ser bian po li ti cal eli te mostly con tra dic ted the stand po int of re spon-
si ble per so na li ti es who sub or di na te the ir own in te rests to the in te rest 
of the sta te. The ir ac ti ons we re ba sed on strengthe ning po pu lism and 
de ma gogy thro ugh the ra ti o na li za tion of com plex hi sto ri cal pro ces ses, 
alt ho ugh they them sel ves we re una ble to ex pla in the very es sen ce of 
the se pro ces ses. The con text of such po li ti cal per for man ce re qu i red less 
need for any cri ti cal ob ser va ti ons and tho se who fol lo wed the le a ding 
po li ti cal slo gan we re be co ming mo re and mo re suc cessful. In this way, 
every po li ti cal stand po int fa ced a se ri o us re duc tion and thus ge ne ra ted 
a po li ti cal pro duct with a dis tor ted ima ge of the ori gi nal. Du ring all of 
this ti me many in tel lec tu als war ned of the fact that do mi na ting fi gu-
res in po li ti cal li fe we re tho se who prac ti ced this way in bu il ding the ir 
po li ti cal ca re ers.  The gre a test pro blem of this con cept was an un pre-
dic ta ble mas si ve sup port for le a ding po li ti ci ans of a cer tain ide o logy to 
rely on.  Sup port was im por tant not be ca u se it was ba sed on the be li ef 
in the suc cess of a cer tain ide o logy, but rat her be ca u se it co uld bring 
as ser ti ve pri vi le ges in the so ci ety. In the ti me when the pre va i ling ide-
o logy met se ri o us chal len ges it was fa ced with mass aban don ment of 
its po si tion. Such ket man-na tu re or hypoc risy in flu en ced the po li ti cal 
tho ught of Serbs in the way that it be ca me a sur fa ce and op por tu ne re-
ac tion in fa vo ur of per so nal in te rests. Un der such con di ti ons, na ti o nal 
iden tity lost the qu a lity of the cha rac ter and was re du ced to a worn-out 
cliché that sa tis fied both party and in di vi dual in te rests. The war nings 
abo ut our own re spon si bi lity for re ac hing this mo ment of po li ti cal mi-
mi cry and pre va i ling non-con cep tu a lity stayed on the mar gins of me dia 
at ten tion and the re fo re on the mar gins of the na ti o nal im por tan ce due 
to the fact that me dia po pu la rity be ca me the me a su re of sta te sman li ke 
abi lity. The way out is the com ple te tur na ro und of broad cul tu ral po licy 
and in ac cep ting re spon si ble sta te ad mi ni stra tion which ac know led ges 
epi ste mo logy as the ine vi ta ble po li ti cal ap pro ach.
Key words: po li tics, idea, phra se, Serbs, hi story, re spon si bi lity 
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