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одговор на питање – ко јето српски народ?По че
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* Овај рад је на стао у окви ру про јек та Ин сти ту та за европ ске сту ди је у Бе о гра ду бр. 
179014 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ср би је.
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Излазиздраматичнекризеидентитетавидисепре
свегауоживљавањуиактивирањуонихправославних
садржаја,вредностиитрадиције,којибимоглизадо
вољитипотребеСрбаовдеиданас!
Кључне речи: криза националног идентитета, крах
вредности, одсуство друштвеног заједништва, ре
формадруштва,православнадуховност.

Sве до ци смо број них про бле ма са иден ти те том 1) у ско ро свим 
дру штви ма ко ја да нас са чи ња ва ју Европ ску уни ју. Они обе ло-

да њу ју ду бо ку кри зу кроз ко ју да нас про ла зи кла си чан на ци о нал ни 
иден ти тет, а по го то ву, про бле ме у ве зи са ње го вим ту ма че њем и 
ре кон струк ци јом. До ње, на пр вом ме сту, до во ди че сто ис ти ца на 
иде ја о „сла бље њу“ на ци о нал ног ( др жав ног) иден ти те та, а у име 
ја ча ња ре ги о на и над на ци о нал не за јед ни це. Јер, не мо же се по ре ћи 
да је у мо дер ном све ту (ет но) на ци о нал на гру па2) из у зет но моћ на 
дру штве на ка те го ри ја, а код ве ли ког бро ја љу ди се чак на ла зи при 
са мом вр ху за ми шље не ска ле со ци јал них ка те го ри ја, па да кле и 
са мо и ден ти фи ка ци је. На и ме, упра во на ци о нал ни иден ти тет бит-
но од ре ђу је са му чо ве ко ву лич ност; и, без об зи ра  на то да ли се 

1) На ци о нал ни иден ти тет по бу ђу је да нас све на гла ше ни ју па жњу на ше јав но сти; о ње му 
се го во ри у сва ко днев ном жи во ту, по ли ти ци, на у ци , те, пу бли ци сти ци. Но, оп ти цај ни 
при ла зи иден ти те ту су углав ном по вр шни и ујед но ста вље ни; а у не ки ма се већ на пр ви 
по глед пре по зна ју по ли тич ка упо тре ба и зло у по тре ба. Та ко се, за пра во, зби ва сво је вр-
сни па ра докс: хи пер про дук ци ју го во ра о на ци о нал ном иден ти те ту пра ти за бри ња ва ју-
ће си ро ма штво озбиљ них и на уч но вред них тек сто ва о ње му.На и ме,по сто ји за не мар-
љи во ма ли број на уч них ра до ва ко ји се ти ме уоп ште ба ве; а исто то ва жи и за про ве-
де на ем пи риј ска ис тра жи ва ња у овој обла сти. Сто га се,ов де, су о ча ва мо с не ма лим и 
ла ко „ре ши вим“ про бле ми ма. На пр вом ме сту, тре ба ис та ћи дра ма ти чан не до ста так 
ва ља них и до вољ но ве ри фи ко ва них „де фи ни ци ја“ пој мо ва, ко ји тво ре сам ка те го ри-
јал ни апа рат ис тра жи ва ња. Реч је о те мељ ним, „но се ћим“ пој мо ви ма, као што су то 
ре ци мо – на ци ја, на ци о нал ни иден ти тет, ет но цен три зам, па три о ти зам. У оп ти цај ним 
на уч ним,по ли тич ким и дру штев ним рас пра ва ма, али и у сва ко днев ном жи во ту, ова-
квим пој мо ви ма при да ју се са свим раз ли чи та, па и су прот на зна че ња.Ова ква њи хо ва 
ту ма че ња – на ста ла про из вољ ним и ола ким ин тер пре ти ра њи ма, оп те ре ће ним број ним 
пред ра су да ма и ин тру мен та ли за ци ја ма – ну жно до во де до пра ве тер ми но ло шке збр ке, 
ко ја озбиљ но пре ти чак на ру ша ва њем сва ке ко му ни ка бил но сти. А ти ме се, ујед но, кон-
сти ту и ше плод но тле за да ље, не са гле ди во штет не, мно го вр сне зло у по тре бе и ма ни-
пу ла ци је у овом под руч ју. Уко ли ко пак при хва ти мо иде ју да је на ци о нал ни иден ти тет 
је дан од ле ги тим них на уч них пој мо ва, он да је „пр ви ко рак“ ко ји ва ља учи ни ти упра во 
ње го во раз гра ни че ње од дру гих срод них (на ве де них) пој мо ва.

2) Ет нич ка гру па (енгл. et hnic gro up) озна ча ва гру пу љу ди ко ји де ле за јед нич ки иден ти тет 
на те ме љу исте кул ту ре, тра ди ци је, ре ли ги је, по ве сти, истог је зи ка, ет нич ког по ре кла 
и др. осо би на. Ет нич ки иден ти тет је, ина че, ком плек сан и сло је вит, а нај ва жни ји еле-
мен ти ко ји га тво ре је су – до ми нант ни кул тур ни обра сци, дру штве не уста но ве и со-
ци јал ни ак те ри ко ји об ли ку ју груп но ве ро ва ње и осе ћа ње, те по на ша ње и де ло ва ње у 
еко ном ском и по ли тич ком жи во ту не ке ет нич ке за јед ни це; али и ње не од но се са дру ги-
ма. Слич но зна че ње има и син таг ма на ци о нал на са мо свест, ко ја се ме ђу тим не од но си 
са мо на кул тур но-исто риј ску ба шти ну не ког на ро да, већ и ње но кри тич ко са мо ра зу ме-
ва ње.
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пер со нал ни иден ти тет ви ше или ма ње опи ре со ци јал ном, па да кле 
и на ци о нал ном иден ти те ту,осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ној за јед-
ни ци увек је из ра же но.3) То исто вре ме но зна чи да те ку ћи про це-
си гло ба ли за ци је не во де ка „од у ми ра њу“ на ци о нал ног иден ти те-
та, но тек оја ча ва њу на ци о нал них фру стра ци ја и тен зи ја у са мом 
иден ти те ту. Сто га су са свим по гре шне про це не не ких  углед них 
ана ли ти ча ра да ће два де се ти век би ти век без на ци ја, век у ко ме ће 
се „уки ну ти“ на ци о нал ни иден ти те ти, а свет се у пот пу но сти гло-
ба ли зо ва ти! То се ја сно по твр ђу је и на „при ме ру“ Европ ске уни је, 
ко ја ни је ус пе ла да по ни шти на ци о нал не иден ти те те сво јих др жа-
ва чла ни ца. Оту да, на ци ја, на ци о на ли зам, на ци о нал ни иден ти те ти 
ни по што ни су да нас пре ва зи ђе ни фе но ме ни! То ме се не би тре ба ло 
чу ди ти, с об зи ром да је мо дер на де мо кра ти ја по ни кла баш на тлу  
на ци о нал не др жа ве! 

Оту да је са свим не при хва тљи во да нас „по пу лар но“ ста но ви-
ште да кри за иден ти те та во ди пре све га ка афек тив ној иден ти фи-
ка ци ји са на ци о нал ним ми то ви ма, „про из во де ћи“ та ко де струк тив-
ну на ци о нал ну свест! Те да без осло ба ђа ња од ми то ва, фик ци ја и 
пред ра су да уоп ште ни је мо гу ће да Ср би оства ре соп стве ни иден ти-
тет као „иден ти тет мо дер не на ци је“! Ни шта ни је ма ње про бле ма-
ти чан и став да на ци о на ли зам  у исто риј ском и по ли тич ком сми слу 
пред ста вља тек „ис пу ње ње пра зни не“ на ста ле кра хом  дру гих иде-
о ло ги ја и по ли тич ких про гра ма, бит но оне спо со бље них у оства ри-
ва њу истин ских по тре ба чо ве ко вих, те ње го вих ве ли ких ко лек тив-
них на да! Као и да ис кри вље ној на ци о нал ној све сти и ет нич ким 
пред ра су да ма пр вен стве но до при но се  не по вољ ни дру штве ни и 
еко ном ски усло ви, ства ра ју ћи ат мос фе ру де пре си је, фру стра ци је 
и не си гур но сти. А све то по твр ђу је, ве ли се, „про ста“ чи ње ни ца 
да лич но сти с раз ви је ним пер со нал ним иден ти те том не ће раз ви ти 
сна жну иден ти фи ка ци ју с на ци јом, јер су са мо по твр ђе не, те сто-
га при да ју ма њи зна чај при пад но сти ра зним дру штве ним гру па-

3) По ка зу је се да упра во тра ди ци је – схва ће не тек као ди на ми чан си стем „пра ви ла“ оп хо-
ђе ња отво рен ка учин ци ма вре ме на – успе ва ју мно го ефи ка сни је да усме ре де лат но сти 
ин ди ви дуа, не го што би то био ка дар учи ни ти ма ко ји по је ди нац  у Де кар то вом сми слу. 
Са свим је из ве сно, сто га, да би сва ко пре тва ра ње тра ди ци је – као пре да је де лат не у 
одр жа ва њу и ре про дук ци ји иден ти те та чо ве ка (и на ро да) – у не де ло твор ну и ни штав ну 
про шлост, не из бе жно до ве ло до ка та стро фал них по сле ди ца на пла ну људ ске ег зи стен-
ци је. Јер, у том слу ча ју људ ско по сто ја ње сво ју са да шњост ви ше не цр пи из по ве сног, 
по ре кло по ста је са мо „го ла про шлост“, а бу дућ ност – са да шњост „про ду же на убу ду-
ће“! А до бро зна на исти на је да чо век без про шло сти не ма иден ти те та, што сва ка ко ва-
жи на не ки на чин и за је дан на род. (Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Цркваикризаполитичке
заједнице, Цен тар за хри шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006, стр 152).
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ма.4)Да кле, на ци о на ли зам се за пра во про гла ша ва „де жур ним крив-
цем“ за све на ше  број не дра ма тич не про бле ме и те шко ће! Ре ци мо, 
већ „оп ште ме сто“ у „хел син шким исти на ма“ у нас 5) чи ни тврд ња 
да је у слу жбу срп ског на ци о на ли зма ста вљен као пр ви „про цес 
ре тра ди ци о на ли за ци је“, што пру жа из у зет ну шан су Срп ској пра-
во слав ној цр кви за рас ту ћи ути цај у дру штву и об ли ко ва ње за њу 
по жељ ног но вог срп ског ко лек тив ног иден ти те та за сно ва ног на 
ан ти ко му ни зму и фи ле ти зму! 6) А у окви ру та кве ре тра ди ци о на-
ли за ци је , твр ди се, до ла зи до не по сред ног оспо ра ва ња основ них 
мо дер ни за циј ских и де мо крат ских те ко ви на из не дре них у окри љу 
за пад но е вроп ског ци ви ли за циј ског кру га. Тач ни је, Срп ска пра во-
слав на цр ква  про гла ша ва се ак тив ним су бјек том ан ти мо дер ни за-
циј ских, ре трод град них, кон зер ва тив них про це са у тран зи ци о ном 
срп ском дру штву, али и не ком  вр стом њи хо вог „про фи те ра“. У пи-
та њу је  цр ква ко ја про мо ви ше за о ста лост, за ста ре лост, ока ме ње ни 
мо ра ли зам и не гу је об ли ке жи во та и по на ша ња са свим пре ва зи-

4) Ме ђу тим, о ка квим се то „са мо по твр ђе ним лич но сти ма“ уоп ште мо же да нас го во ри ти? 
Још Ве бер из ри че ја сан суд о бо ле сној за пад ној ци ви ли за ци ји ко ја гу ши чо ве ка, ње го ву 
сло бо ду и дар ства ра ла штва. Јер, си сте ма тич но ин стру мен та ли зо ва ње мо дер не ра ци о-
нал но сти мо ра ло је до ве сти до ра за ра ња  ху ма ни зма, ко ји до спе ва и сам на по при ште 
же сто ке кри зе мо дер ни те та, по ста ју ћи ко нач но ње на жр тва. На и ме, у окви ру вла да-
ју ћег ти па ра ци о нал но сти не ма про сто ра за ис по ља ва ње ти пич но људ ских фе но ме на 
– ве ре, умет но сти,љу ба ви, пат ње, кре а тив но сти...Тач ни је, ов де ру ти на, ад ми ни стри ра-
ње, тех но кра ти ја и би ро кра ти зам за ме њу ју оства ре ње чо ве ко вог те мељ ног он то ло шког 
прин ци па сло бо де, ства ра ла штва и ак тив не са рад ње, тј. истин ске дру штве но сти.За пра-
во, чо век по сто ји тек као сред ство и при до да так  тех ни ци, ис пра жњен од свог пра вог 
сми сла и на зна че ња. Оту да би се упра во у име чо ве ко ве еман ци па ци је и осло бо ђе ња 
не из о став но мо ра ле укло ни ти штет не по сле ди це ап со лу ти зо ва не ра ци о нал но сти! Са-
мо  је дан од од го во ра на ра ци о нал ност „про из ве де ну“ ин ду стриј ским дру штвом – а 
чи ји „ра ци о на ли тет“ се по твр ђу је још  је ди но ефи ка сно шћу у спу та ва њу чо ве ко вог 
осло бо ђе ња – пред ста вља, ре ци мо, по ли тич ка ак ци ја ко ја ин си сти ра на „но вом мо ра-
лу“ , „но вој осе ћај но сти“, те  ус по ста вља њу не ког ти па „брат ских од но са и со ли дар-
но сти“- као нео п ход ним пред у сло ви ма дру штве не про ме не, ко ји уста ју про тив на ло га 
ре пре сив ног  ума. (Ви ди: Гор да на Жив ко вић, „Пра во сла вље и мо дер на ра ци о нал ност“, 
у Цркваикризаполитичкезаједнице, на ве де но де ло). Све ово опо вр га ва спо ме ну ту те-
о риј ски не за сно ва ну и нео збиљ ну те зу о сло бод ном и са мо о ства ре ном по је дин цу ко ји 
има вла сти ти пер со нал ни иден ти тет, што „по се би“  ис кљу чу је ма ка кву на ци о нал ну 
иден ти фи ка ци ју и при пад ност.

5) Срп ска пра во слав на цр ква ,ве ли се, „ста вља у за гра де уни вер зал не по ру ке еван ђе ља, 
на сто је ћи да за у зме што ва жни је ме сто ме ђу пред вод ни ци ма на ци о нал не бор бе, кли зе-
ћи у фи ле ти зам ко ји су са ми цр кве ни оци про гла си ли за је рес“. (Србија2007:Самоизо
лација–реалностициљ, на ве де но де ло). Два кру ци јал на обе леж ја де ло ва ња ове цр кве 
на из град њи но вог срп ског иден ти те та су – ан ти ко му ни зам и фи ле ти зам, што је са свим 
ра зу мљи во, с об зи ром да се у њој за сту па ста но ви ште да про цес ре де фи ни са ња на ци о-
нал ног иден ти те та тре ба спро ве сти ње го вим „чи шће њем“ од по сле ди ца ко му ни стич ке 
иде о ло ги је, ка ко би се омо гу ћио по вра так ве ри, тар ди ци ји и цр кви. Упра во у та квом 
„за но су ре тра ди ци о на ли за ци је“, ве ли се, по че ло је иоспо ра ва ње и мно гих мо дер ни за-
циј ских те ко ви на раз во ја ју го сло вен ског дру штва по сле дру гог  

6)  Србија2007:Самоизолација–реалностициљ, на ве де но де ло.
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ђе не у са вре ме ном дру штву. И за то су, по ред оста лог, с ци ље ви ма 
срп ског на ци о на ли зма пот пу но ин ком па ти бил не те мељ не вред но-
сти за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је – ин ди ви ду а ли зам, вла да ви на 
за ко на, прав на др жа ва.(?!) Нео спор но  је да се цр ква ви ди као је дан 
од кључ них чи ни ла ца „бло ка де“ у ко ју је до ве ден да нас срп ски на-
род, ти ме што је „ра за пет“ из ме ђу зах те ва мо дер ног до ба, с јед не 
стра не, и  „фик ци ја ми то ва“, с дру ге стра не. Но, да ли ће  ре тра-
ди ци о на ли за ци ја, аутар хич ност, де се ку ла ри за ци ја, па и кле ри ка-
ли за ци ја оста ти је ди ни од го во ри Ср би је на мно го број не иза зо ве 
вре ме на, сма тра се, не би тре ба ло да за ви си са мо од цр кве . И уме-
сто да се су прот ста ве та квим по губ ним тен ден ци ја ма и ути ца ји ма 
срп ске др жав не ин сти ту ци је, по ли тич ке пар ти је, ме ди ји, уни вер зи-
те ти, кул тур на јав ност се прак тич но до дво ра ва ју цр кви и окле ва-
ју да би ло ко ји по тез ње них зва нич ни ка из ло же кри ти ци.7) И то је 
ве ли ки про блем про тив ко га се свим рас по ло жи вим де мо крат ским 
сред стви ма и на чи ни ма тре ба бо ри ти.8) С пра вом мо же мо ре ћи да 
је ова ква де на ци фи ка ци ја срп ског дру штва њи хов при о ри те тан и 
опе ра тив ни циљ, из ме ђу оста лог и за то што се ру ко во де ста вом 
– „гу бит нич ка на ци ја“ ( ка ква је пре ма њи хо вој тврд њи срп ска на-
ци ја)  не сме има ти ко ман ду над сво јим иден ти те том , јер ће твр-
до гла во од би ја ти да се по ви ну је зах те ви ма по бед ни ка за мо рал ном 
и ду хов ном пре да јом. 9)Са свим су прот но из ре че ном, уве ре ни смо 
да ова кав дра сти чан зах тев за по ни ште ње „ста рог“ и тре нут но ус-
по ста вља ње „но вог“ срп ског иден ти те та са о бра же ног зах те ви ма  
„тран зи ци о не прав де“ кло ни ра не у хел син шкој иде о ло шкој ра ди-
о ни ци, мо же во ди ти је ди но ра за ра њу аутен тич не срп ске дру штве-
не за јед ни це и по ни ште њу иден ти те та чо ве ка и на ро да.10) А баш 
као не по сред на ре ак ци ја на ова ко агре сив ну „мо дер ни за ци ју“ и 
„гло ба ли за ци ју“и ја вља се „пост мо дер на“ ре тра ди ци о на ли за ци ја, 
с ра зним ва ри јан та ма ло кал не кул ту ре. Јер, не мо же се за не ма ри-
ти твр до кор на чи ње ни ца да се гло ба ли за ци ја, у кул тур ној сфе ри 

7) Исто.
8) Исто.
9) Пот пу но је у пра ву Јо ван Ба бић ка да ка же да дру штво ни је не што што на ста је из по-

чет ка, већ по сто ји од ра ни је, као и да оно као та кво већ са др жи не ке ин сти ту ци је и 
вред но сти ко је га чи не оним што је сте, ин сти ту ци је ко је чи не за ви чај ње го вим љу ди ма, 
и чи јом би се ра ди кал ном и на глом про ме ном оно то ли ко из ме ни ло да те основ не ин-
сти ту ци је и су штин ске вред но сти ви ше не би по сто ја ле и не би ви ше пру жа ле мо гућ-
ност ло ци ра ња и ар ти ку ли са ња жи вот них пла но ва у кон ти ну и те ту. (Ви ди: Јо ван Ба бић, 
„Овла шће ње и де мо кра ти ја“, у „Др жа ва и мо рал“, збор ник Људскаправа, Ин сти тут за 
европ ске сту ди је, Бе о град, 1996).

10) Ви ди: Ми ло ван  M. Ми тро вић, Традиционалниимодерниелементисрпскогидентите
та, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град  (PRI VA TE).
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ви ше не го у дру ги ма  (али и у еко ном ској, по ли тич кој и прав ној) 
да нас про ја вљу је у об ли ку ал тер на тив них мо де ла: као на мет ну та 
мо но цен трич ност или као ко ор ди ни ра на по ли цен трич ност. Пр во, 
во ди кул тур ном мо ни зму ко ји по ти ре на ци о нал ни иден ти тет и сва-
ку дру гу по себ ност, а дру го омо гу ћу је кул тур ни плу ра ли зам као 
об лик сло бод не ко му ни ка ци је раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра.11)  
Да кле, стра те шко пи та ње за нас гла си: да ли нам на ша исто риј ска и 
кул тур на тра ди ци ја мо гу по мо ћи да се одр жи мо као на род, са чу ва-
мо сво ју др жа ву и раз ви је мо као мо дер но европ ско дру штво? Уко-
ли ко се под мо дер но шћу под ра зу ме ва спе ци фи чан си стем вред но-
сти и од го ва ра ју ћи на чин жи во та, он да је ја сно да Ср би не мо ра ју 
да од ба це сво ју тра ди ци ју и иден ти тет, бес по го вор но пре у зи ма ју ћи 
ту ђе кул тур не обра сце. А пре но што по сег ну за ту ђим ис ку стви ма, 
тре ба ло би да оса вре ме не соп стве ну по зи тив ну др жав но-прав ну, 
кул тур ну и ду хов ну тра ди ци ју!  

Ако је све то до и ста та ко, ни ка ко се не би сме ла за о би ћи сле-
де ћа зна чај на пи та ња:  За што упо ре до с про це си ма гло ба ли за ци је 
те че да нас и про цес све сна жни јег ве зи ва ња по је дин ца за вла сти ту 
на ци ју? Шта је то што на ци о нал ном иден ти те ту пру жа та ко упа-
дљи ву пред ност у од но су на све оста ле ко лек тив не иден ти те те?12) 
Ода кле  цр пи он за пра во сво ју жи вот ну сна гу? Украт ко, ко ји су 
раз ло зи „оп стан ка“ и „пре жи вља ва ња“ на ци о нал ног иден ти те-
та као кључ не ег зи стен ци јал не и по ли тич ке од ред ни це (и) у раз-
у ме ва њу да на шњег све та ?  У пот пу но сти се сла же мо са Вла ди-
ми ром Цвет ко ви ћем да је на ци ја нај о бу хват ни ји и нај сло же ни ји 
об лик ко лек тив ног иден ти те та, чи ју ва жну функ ци ју пред ста вља 
„уко ре њи ва ње“ мо дер ног ин ди ви ду у ма у ова кву но во фор ми ра ну 
за јед ни цу! Баш као што је то и  ну ђе ње емо ци о нал них са др жа ја и 
кул тур ног окви ра за по ли тич ко де ло ва ње и ег зи стен ци јал ну уте ху 

11) Не мо же се по ре ћи да су са свим обез вре ђе на не та ко дав на „пред ви ђа ња“ не ких углед-
них зва нич ни ка из окри ља Европ ске уни је да ће се европ ске на ци је од ре ћи сво јих иден-
ти те та у име за јед нич ког европ ског иден ти те та. То ни је мо гла „за у ста ви ти“ ни ве о ма 
про мо ви са на и по пу лар на тзв те о ри ја о плу рал ном иден ти те ту, пре ма ко јој на ци о нал-
ни иден ти тет чи ни са мо је дан у чи та вом ни зу иден ти те та ко је по је ди нац има – по ред 
по ро дич ног, про фе си о нал ног, ло кал ног, ре ги о нал ног, европ ског итд. Су прот но то ме, 
чи та во ду хов но вођ ство Евро пе с уз не ми ре њем ука зу је на за бри ња ва ју ће не ста ја ње на-
род них је зи ка и њи хо ве упо тре бе у ли те ра ту ри,те на пу шта ње на род них оби ча ја.Та кав 
сми сао има, ре ци мо, и из ри чи ти зах тев Ка то лич ке цр кве да у тек сту пр вог уста ва ЕУ 
бу де пре по зна то за јед нич ко хри шћан ско на сле ђе Евро пе. (Гор да на Жив ко вић, «Европ-
ска уни ја и на ци о нал ни иден ти тет», у збор ни ку: СрбијаупредворјуЕвропскеуније:
искушењаимогућеисходиште, Уред ник Гор да на Жив ко вић, Ин сти тут за европ ске сту-
ди је, Бе о град, 2010).

12) Ви ди: Вла ди мир Н. Цвет ко вић, Моћимудрост(Ополитичкојдимензијифилозофије), 
Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2000.
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у све ту гру бог ни ште ња  тра ди ци о нал них об ли ка дру штве но сти 
,те  ме та фи зич ки за сно ва них на чи на ор га ни за ци је лич ног и ко лек-
тив ног по сто ја ња.13) Јер, не би ни ка ко тре ба ло смет ну ти с ума да 
у кул ту ро ло шком сми слу упра во на ци ја пред ста вља јед ну вр сту 
по след њег от по ра но во ве ков ној де са кра ли за ци ји све та,  пру жа ју-
ћи сво је вр сно уто чи ште раз ду хо вље ном, дез о ри јен ти са ном  и уса-
мље ном мо дер ном ин ди ви ду у му.14) То ни је ни шта чуд но, ка да се 
до бро зна да иде ја „про гре са“ – ко јом но во ве ко вље сме њу је хри-
шћан ску иде ју „спа са“- не са мо што не во ди „осло бо ђе њу људ ског 
ли ка“, већ озбиљ но до во ди у пи та ње чак са му иде ју чо ве ка! На и ме, 
ма те ри јал ни на пре дак као „крун ски до каз“ про пул зив но сти чи та-
ве за пад не ци ви ли за ци је све очи ти је се ма ни фе сту је као при вид 
на прет ка; док уисти ну пред ста вља тек пу ко чо ве ко во тра ја ње у 
усло ви ма без пер спек тив но сти, изо ла ци је, уса мље но сти, сма ње ња 
ауто ном но сти, спо соб но сти из ри ца ња не за ви сног су да, те ко нач но 
за кр жља ња да ра има ги на ци је и ства ра ла штва ...

По ка зу је се оту да да су упра во на ци је и на ци о нал ни иден ти-
те ти у ста њу да за до во ље на су шне ег зи стен ци јал не по тре бе „мо-
дер ног“ чо ве ка –  на ди ла же ње за бо ра ва пре ко по том ства, те оства-
ри ва ње брат ства пу тем сим бо ла, об ре да и це ре мо ни ја ла ко ји жи ве 
при пад ни ке за јед ни це по ве зу ју с мр тви ма. 15)  То је мо гу ће за то што 
на ци ја не ма „рок тра ја ња“, ста ра је обич но не ко ли ко сто ле ћа, те 
„об у хва та“ ви ше ге не ра ци ја – да кле не са мо жи ве, но и пре ми ну-
ле чла но ве, као и сва бу ду ћа по ко ле ња. Сто га је баш на ци он тај 
ко ји мо же оси гу ра ти  из ве сну ме ру лич не бе смрт но сти  кроз ве-
ру у исто риј ску и суд бин ску за јед ни цу, пру жа ју ћи та ко сво је вр сно 
по уз да ње у сми сао ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по сто ја ња.16)  У 

13) Ле шек Ко ла ков ски скре ће па жњу да је нај ве ћа опа сност им пли ци ра на мо дер ном упра-
во не ста ја ње та буа и де са кра ли за ци ја уоп ште: „Ако по ку ша мо да ука же мо на јед ну 
је ди ну, нај о па сни ју стра ну мо дер ни зма, он да не ка ко сав страх об је ди њу је мо у јед ној 
је ди ној син таг ми; не ста нак та буа...Раз не тра ди ци о нал не ве зе ме ђу љу ди ма без ко јих 
је за јед нич ки жи вот не мо гућ и без ко јих би се наш жи вот упра вљао са мо на осно ву 
по хлеп но сти и стра ха, не ће мо ћи да пре жи ве без си сте ма та буа...У оној ме ри у ко јој 
ра ци о нал ност и ра ци о на ли за ци ја угро жа ва ју при су ство та буа, у ис тој то ли кој ме ри они 
сла бе спо соб ност ци ви ли за ци је да пре жи ви... (Ви ди: Ле шек Ко ла ков ски, „Мо дер но на 
бес ко нач ној про би“, у: збор ни ку Окризи, при ре дио Кши штоф Ми хал ски, Но ви Сад, 
1987, стр. 77, 78). 

14) Ви ди: Вла ди мир Н. Цвет ко вић, Моћимудрост, на ве де но де ло.
15) Ви ди: Исто.
16) Ми сли мо да упра во ов де ле же зна чај ни по тен ци ја ли пра во сла вља, као не спор не ком-

по нен те срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Оно ,уисти ну, има ве ли ке за ли хе сми сла, 
зна че ња, тра ди ци је и вред но сти, чи јим се по кре та њем и осло ба ђа њем да нас мо гу у 
зна чај ној ме ри пре ва зи ћи штет не по сле ди це мо дер ни стич ке обез ли че но сти и не мо ћи 
чо ве ка као по је дин ца пред све мо ћи ор га ни за ци је и ње не би ро кра ти је. Још ши ре, уво ђе-
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окри љу на ци је мо де ран чо век за до би ја и  мо гућ ност об но ве лич ног 
и ко лек тив ног до сто јан ства, а кроз на ци о нал не об ре де и сим бо-
ле - осе ћа ње брат ства и за јед ни штва , што ина че има чак пре суд но 
зна че ње у број ним ис ку ше њи ма с ко ји ма je сва ки, па и на ци о нал ни 
ко лек ти ви тет, не из бе жно су о чен.17)Оту да, при пад ни ци јед не на ци-
је има ју за јед нич ки иден ти тет и го то во увек за јед нич ко срод ство 
и по ре кло. А на ци о нал ни иден ти тет под ра зу ме ва пре по зна тљи ве 
спе ци фич но сти од ре ђе не гру пе, као и лич ни осе ћај при пад но сти.18) 
Уоста лом, то исто ве ли Ве бер упо зо ра ва ју ћи нас да се дру штве на 
за јед ни ца „ус по ста вља“ на осећањуза јед нич ке при пад но сти сво јих 
чла но ва, а не ра ци о нал ним раз ло зи ма у чи јој осно ви ле жи кон кре-
тан ин те рес!  Има ти на ци о нал ни иден ти тет зна чи, да кле, има ти ја-
сну свест да жи ви мо у јед ној ис тој дру штве ној за јед ни ци и де ли мо 
ње не за јед нич ке вред но сти; те уве ре ње да су на ше „по је ди нач не“ 
суд би не и „ко лек тив на“ суд би на не раз двој не и те сно по ве за не... 
Реч ју, зна чи по се до ва ти дух за јед ни штва и истин ске дру жев но сти, 
са здан на на шем уза јам ном пре по зна ва њу и по и сто ве ће њу- а  из-
над све га  на за јед нич ком осе ћа њу да при па да мо јед ном истом кул-
тур ном, на ци о нал ном, ци ви ли за циј ском и ду хов ном те лу!

Има ју ли он да Ср би да нас ја сну свест о свом на ци о нал ном иден-
ти те ту?  По се ду ју ли ва ља ни од го вор на пи та ње – ко је то у ства ри 
срп ски на род? По че му је он пре по зна тљив у за јед ни ци ци ви ли зо-

њем „пра во слав них обра за ца“ у дру штве но са о бра ћа ње мо гу се убла жи ти број не не до-
стат но сти ра ци о на ли стич ког ти па од но ше ња.Јер, ра ци о нал ност на ко јој се уте ме љу је 
мо дер на по ли тич ка за јед ни ца пре вас ход но во ди ра чу на о зах те ви ма оси гу ра ња мо ћи у 
чи јој је осно ви кон кре тан ин те рес, по ти ску ју ћи у да ле ки план ак ту ел на и на да све зна-
чај на пи та ња о људ ској сло бо ди, прав ди, исти ни, мо ра лу и ети ци...Су прот но то ме, у те-
ме љу пра во слав не иде је дру штве не за јед ни це на ла зи се схва та ње чо ве ка као сло бод не 
лич но сти.Ста вља њем те жи шта упра во на њу – из ко је ди рект но про ис ти че сло бо да на-
ро да и дру штва – пра во сла вље у ства ри за го ва ра „је дин ство мно штва и раз ли чи то сти“, 
ко је не по ни шта ва већ као нај ве ћу дра го це ност чу ва и раз ви ја ори ги нал ност сва ког де-
ла. Ти ме оно на не ки на чин ди рект но про тив ре чи за пад ном мо дер ни стич ком ду ху чи ји 
је иде ал и пра во ис хо ди ште „све оп шта ра ци о на ли за ци ја све та“, ко ја се мо же оства ри ти 
тек уко ли ко се над по сто је ћим раз ли чи тим и ди вер гент ним ин те ре си ма ус по ста ви пре-
ва га и до ми на ци ај јед не „цен трал не иде је“!  

17) Др жа ва ко ја се спе ци фич но из ја шња ва као до мо ви на од ре ђе не на ци је на зи ва се на ци-
о нал на др жа ва и ве ћи на мо дер них др жа ва спа да у ту ка те го ри ју, упр кос по сто је ћим 
спо ро ви ма о ње ном ле ги ти ми те ту.

18) Ни је мо гу ће да ти тач ну и ко нач ну де фи ни ци ју на ци је, с об зи ром да не по сто је би ло 
ка ква до ми нант на свој ства при пад ни ка јед не на ци је по ко ји ма би се она у пот пу но сти 
раз ли ко ва ла од ма ког дру гог ен ти те та. Исто та ко, про бле ма ти чан  је  сва ки по ку шај 
објек ти ви за ци је пој ма на ци о нал ног иден ти те та. Док не у спех објек тив них кри те ри ју ма 
за од ре ђе ње на ци је (је зик, ет ни ци тет, исто риј ска про шлост, кул ту ра, те ри то ри ја), са-
мо до дат но осна жу је те зу да је ва ри ја би ли тет ма ка квих пси хо ло шких свој ста ва ве ћи 
уну тар гру пе, но из ме ђу по је ди них гру па. Су бјек тив ни пак кри те ри јум за де фи ни са ње 
на ци је те жи ште ста вља на ко лек тив ну и ин ди ви ду ал ну свест;  да кле,  сам из бор и опре-
де ље ње љу ди да за јед нич ки жи ве и при па да ју од ре ђе ној на ци ји. 
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ва них, исто риј ских  на ро да?19) Шта је то што нас да нас ме ђу соб но 
по ве зу је, али и ја сно из два ја од дру гих? Има мо ли сво ја за јед нич ка 
опре де ље ња ,те ја сно де фи ни са не др жав не и на ци о нал не ин те ре-
се? По сто ји ли са гла сност о дру штве ним вред но сти ма и ци ље ви ма 
ко ји мо гу оси гу ра ти бар ми ни мум со ци јал не ин те гра ци је, отва ра-
ју ћи та ко пут кон сти ту и са њу ста бил ног дру штве ног за јед ни штва у 
нас? На жа лост, ско ро сва ко од ових пи та ња има не га ти ван од го вор!  
Ср би ја да нас не ма свој на ци о нал ни план и про грам, не у са мо у 
об ли ку не ког пи са ног за кон ског до ку мен та, већ ни по сто ја ња би-
ло ка квих  „нај ми ни мал ни јих“ ру ко во де ћих  прин ци па и пра ви ла. 
А њен без ма ло не ре шив про блем чи ни од су ство ми ни мал ног дру-
штве ног кон сен зу са по во дом пи та ња од ви тал ног на ци о нал ног и 
др жав ног ин те ре са, те не по сто ја ње ма ка квих оп ште при хва ће них 
нор ми по на ша ња! Овај про блем је уто ли ко озбиљ ни ји, што смо све 
до да нас оста ли без ика квог од го во ра на пре суд но пи та ње - чи ме 
се мо же по пу ни ти зја пе ћа пра зни на на ста ла ра за ра њем и по ни ште-
њем со ци ја ли стич ке иде о ло ги је ап со лу ти стич ких пре тен зи ја ( од 
„по гле да на свет“,  па до нај сит ни јег де та ља чо ве ко вог жи во та...), 
ко ја је де це ни ја ма ин те гри са ла ју го сло вен ско дру штво та ко што 
је ра за ра ла све дру ге чи ни о це ње го вог по ве зи ва ња? А нео д ло жан 
за да так из град ње и ус по ста вља ња оп ште при хва тљи вих ори јен та-
циј ских, мо ти ва циј ских, ре гу ла тив них и ле ги ти ми шу ћих нор ми 
по на ша ња и де ло ва ња у дру штву, и са да је под јед на ко ак ту е лан као 
и на са мом по чет ку! Тач ни је, пред на ма су и да нас „отво ре на“ и до 
кра ја „не ре ше на“ сва она пи та ња ко ја је још на са мом по чет ку срп-
ска кри за по ста ви ла у пр ви план! А то су сле де ћа пи та ња: ко је су 
гра ни це срп ске др жа ве20); ка кав је дух и устрој ство срп ске др жав не 

19) Ин те ре сант но је да Со ња Би сер ко, пред сед ни ца Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва у 
Ср би ји, још 12. фе бру а ра 2002. го ди не у ин тер вјуу за лист „Вре ме“ ис ти че ка ко „ ни ко 
још ни је ре као шта је и до кле се же Ср би ја; те, да је „ Ко со во већ осам де се тих го ди на 
би ло из гу бље но за Ср би ју, али се ин стру мен та ли зо ва ло за до би ја ње дру гих те ри то ри ја 
у Хр ват ској и Бо сни, а ка да се у то ме ни је ус пе ло, за кон сти ту и са ње кул тур ног и ду хов-
ног про сто ра ко ји об у хва та Ср би ју, Ре пу бли ку Срп ску и Цр ну го ру...“).

20)  Упра во то у мул ти ет нич ком, мул ти кон фе си о нал ном и мул ти кул ту рал ном дру штву, ка-
кво је на ше дру штво, под ра зу ме ва ети ку плу ра ли зма, тј. ети ку ди ја ло га и са рад ње. Сто-
га, мо рал но „здра ва“ за јед ни ца и је сте упра во оно на че ло и зах тев од ко јег да нас ни ка ко 
не би смо сме ли од у ста ти.  Ја сно, у ожи вља ва њу та квог де ла на шег би ћа, бол но по го-
ђе ног ис ку ством по ни ште ња уни вер зал них за ко на пра вед но сти и исти не, те пот пу ног 
су но вра та и ра су ла свих мо рал них и етич ких вред но сти, не ће нам ни ма ло по мо ћи наш 
већ тра ди ци о нал но „ина џиј ски“ мен та ли тет и тем пе ра мент, али ни на гла ше ни „по зи-
ви“ на евро пе и за ци ју, де мо кра ти за ци ју и мо дер ни за ци ју, па ма ко ли ко гла сни и зах тев-
ни би ли.  Јед но став но, не ма да нас тих ре чи ко је би мо гле над вла да ти оштро из ра же не 
со ци јал не тен зи је и мо гу ће кон флик те уно ше њем бар ми ни му ма kтолеранције и сло ге 
у дру штво оп те ре ће но сна жним и мно го вр сним раз ли ка ма и су прот но сти ма Си гур но 



- 130 -

КРИЗАСРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТАГорданаЖивковић

за јед ни це; ко ји су на ши ви тал ни на ци о нал ни и др жав ни ин те ре-
си, те ка ква је стра те ги ја њи хо вог оства ри ва ња; на ко ји се на чин 
мо же по сти ћи пре ко по тре бан дру штве ни кон сен зус око основ них 
пи та ња ства ра ња, оп стан ка и раз во ја дру штве не за јед ни це; ко је су 
вред но сти при хва тљи ве за ве ћи ну ста нов ни штва на осно ву сво је 
мо рал но сти, а не при си ле не ког спо ља шњег ауто ри те та ( по ли тич-
ке пар ти је, др жа ве или ко јег дру гог); ка ко је мо гу ће кон сти ту и са ти 
„ ста бил но“ за јед ни штво са зда но на од лу ци и до бро вољ ном при-
стан ку гра ђа на да жи ве за јед но и пре по зна ју ову др жа ву као сво ју; 
шта је да нас при хва тљи во за из ну тра раз је ди ње ну и ду бо ко кон-
фликт ну срп ску јав ност; нај зад, мо же ли ма шта да по кре не да нас 
обез ли че ног и уса мље ног по је дин ца и да га ин те гри ше у дру штве-
ну за јед ни цу?

С об зи ром на то да се дру штве на за јед ни ца мо же кон сти ту-
и са ти тек на те ме љу сло бод не во ље, же ље и од лу ке гра ђа на да 
за јед нич ки жи ве, да нас и је сте из у зет но ва жно про бу ди ти у љу-
ди ма го то во за мр ло осе ћа ње бли ско сти, за јед нич ке при пад но сти 
и со ли дар но сти! 21)  Но, то ни по што ни је јед но став но и ла ко за то 
што све до чи мо упра во су прот ну тен ден ци ју  – алар мант но и за бри-
ња ва ју ће тро ше ње по след њих ре зер ви по зи тив не енер ги је за јед-
ни штва, со ли дар но сти и ства ра ла штва.  За пра во, Ср би ја је да нас 
јед но ду бо ко раз је ди ње но, кон фликт но, и , у мно го че му, чак па то-
ло шко дру штво;  дру штво „осли ка но“  про це си ма дез ин те гра ци-
је, не то ле рант но сти, ра ста агре сив но сти, омра зе, остра шће но сти 
и чак мр жње .22) А да би се об ли ко вао иден ти тет би ло пер со нал ни 

је за то  да у усло ви ма по сто ја ња ба рем не ко ли ко са свим раз ли чи тих,  ја сно раз де ље них 
и чак  умно го ме су прот ста вље них „ли ца“ Ср би је, гра ди ти за јед ни штво на „ду ге ста зе“ 
под ра зу ме ва мно го ви ше од де кла ра тив них опре де ље ња! Та кав про цес, за си гур но, ни је 
пра во ли ниј ски, без ве ли ких пре пре ка и те шко ћа, а да ли ће се он вре ме ном раз ви ти, 
или чак би ти пот пу но оне мо гу ћен, за ви си мно го и од на шег кон крет ног дру штве ног 
„окру же ња“. Јер, да би се ство ри ло „окру же ње“ по год но за де мо кра ти за ци ју, ну жно је 
оства ри ти ве ли ки дру штве ни ан га жман, уло жи ти огро ман ин те лек ту ал ни и ду хов ни 
на пор. Баш на том тра гу се са гле да ва ју еви дент не мо гућ но сти кон сти ту и са ња тзв ци-
вил ног дру штва.

21) То ме не по сред но по го ду је по сто ја ње ви ше од 200 сек ти  (60 ре ги стро ва них), број них 
фон да ци ја, ра зних аген ци ја, „ху ма них“ ор га ни за ци ја, „ми ров њач ких“ по кре та, тзв. ко-
ри сних по је ди на ца ко ји ра де ис кљу чи во из „ал тру и стич ких“ раз ло га...  Не сум њи во, 
да нас се  на сто ји ство ри ти свет по слу шних по је ди на ца и др жа ва, што се чи ни по ред 
оста лог и про до ром у ин фор ма тив ни и кул ту ро ло шки про стор др жа ве, ка ко би се оси-
гу ра ли усло ви за про дор у пси ху, од но сно ин док три на ци ју, ра ди ме диј ског под чи ња ва-
ња. 

22) На 35. ре дов ном го ди шњем за се да њу Ко ми те та за свет ску ба шти ну у Па ри зу, тра же но 
је да се че ти ри срп ска кул тур на бла га – ма на сти ри Пећ ка па три јар ши ја, Де ча ни, Гра-
ча ни ца и Бо го ро ди ца Ље ви шка преименујуукосовске.То је ина че био тре ћи по ре ду 
по ку шај, а те шко да ће се од ова квог зах те ва убу ду ће од у ста ти.
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или ко лек тив ни (да кле, и на ци о нал ни) нео п ход но је да по сто је ста-
бил ни со ци јал ни, еко ном ски и кул тур ни усло ви ко ји омо гу ћа ва ју 
по је дин ци ма и гру па ма ре ша ва ње про тив реч но сти и ре ду ко ва ње 
кон фли ка та у дру штве ној сре ди ни, те ми ран и по сту пан ево лу тив-
ни раз вој ко ји обез бе ђу је ускла ђи ва ње на ра слих по тре ба са про ме-
ње ним окол но сти ма, от кла ња ју ћи тра у ме иза зва не бр зим и не на да-
ним про ме на ма.Оту да, по сто је ћа „срп ска си ту а ци ја“ за си гур но иде 
на ру ку по губ ном и вр ло моћ ном „гло ба ли стич ком“ ра ту за ду ше 
на ро да, за но ви иден ти тет ко ји би се ра ди кал но су прот ста вио тра-
ди ци о нал ном! Ре ци мо, за са мо не ко ли ко ме се ци на Ко со ву и Ме то-
хи ји шип тар ски „бор ци за не за ви сност“ спа ли ли су нај ма ње ми ли-
он срп ских књи га, сру ши ли го то во 80 цр ка ва и ма на сти ра, док са да 
нај ве ће срп ске ду хов не ле по ти це и све ти ње  Пећ ку па три јар ши ју, 
Де ча не, Гра ча ни цу и Бо го ро ди цу Ље ви шку хо ће Ко ми тет за свет-
ску ба шти ну ( као ле гал на ин сти ту ци ја ци ви ли зо ва ног, ху ма ног и 
де мо крат ског све та...?) да пре тво ри у ис тро ше ни му зеј ста ри на... 
�До шло је из гле да вре ме у ко ме Ср би ма „ва ља“ да оста ну и без 
сво јих све ти ња. Да се до бро вољ но од рек ну ко лев ке сво је др жав но-
сти и жи ву ће ма на сти ре пре тво ре у ко сов ске му зе је... Ми сли мо да 
је све то учи ње но с ја сним стра те шким ци љем – уко ло ни ти с ли ца 
зе мље све пи са не тра го ве о пра вом ку ћи шту и из во ри шту срп ске 
за јед ни це и ње ном иден ти те ту! Прет ња да се Ср би мо ра ју од ре ћи 
сво је ду ше,пам ће ња, име на, са мо све сти и пра ва на по сто ја ње сто ји 
као мач над на шим гла ва ма. Шта чи ни ти?  Мо же мо ли он да, сме мо 
ли, по ко зна ко ји пут за тва ра ти очи пред овим не у мо љи вим чи ње-
ни ца ма, пра ве ћи се да не раз у ме мо њи хо во кру ци јал но зна че ње за 
наш на ци о нал ни, кул тур ни, ду хов ни оп ста нак, за на шу са свим не-
из ве сну и по мно го че му су де ћи нео п ти ми стич ку бу дућ ност? Ма да 
смо ,из гле да, због све га што нам се на овом тлу то ком по след њих 
де це ни ја до га ђа ло, «про би ли» све гра ни це тр пље ња, бе де, по ни-
же ња, пре ва ре, гну со бе, стра да ња и бо ла, из гу бив ши по ве ре ње у 
би ло ко га и у би ло шта, ипак, не сме мо упра во због нас са мих, а 
на ро чи то ра ди жи во та на ших бу ду ћих по ко ле ња, и на да ље чи ни ти 
пот пу но исте по гре шне ства ри и бо ло ва ти од истих бо ле сти. Не 
сме мо, опет, до да љег жи ве ти као биљ ке,»про гра ми ра ни» љу ди ис-
пра них мо зго ва... Оста ти рав но ду шни, апа тич ни, не ме ња ју ћи се 
ни ма ло «из ну тра», и не спрем ни за «суд» бу дућ но сти ко ји нас не 
мо же ми мо и ћи... Ако смо вер ни ци, где нам је ве ра? Ако смо љу ди 
где нам је до сто јан ство? Ако смо још жи ви, за што спа ва мо мр твим 
сном? Тра жи мо од на ше др жа ве, Срп ске пра во слав не цр кве, де мо-
крат ске ме ђу на род не јав но сти да за у ста ве ти хо не ста ја ње јед ног 
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ста рог европ ског на ро да! Ја сно, дра ма тич на кри за ко ју све до чи мо 
да нас не во ди са мо ре фор ми дру штва, већ мо жда чак и ви ше „ре-
фор ми са мог чо ве ка“. Јер, тек по сле ду хов ног про чи шће ња мо гла 
би од по че ти истин ска ин ди ви ду ал на и дру штве на об но ва, ка ко би 
Ср би ја ко нач но иза шла из мра ка у ко ме већ пре ду го жи ви.

Мо же ли у то ме би ти ишта бли же чо ве ку с овог тла од пра-
во слав не ду хов но сти и ње не фи ло со фи је жи во та? Пра во слав не 
вред но сти, ина че од кон сти ту тив ног зна ча ја за на ци о нал но би ће и 
иден ти тет Ср ба, исто риј ски су ве ри фи ко ва не као функ ци о нал не у 
обез бе ђи ва њу дру штве не ин те гра ци је и ле ги ти ми те та. Прет по ста-
вља се за то да би оне под од ре ђе ним усло ви ма мо гле и да нас, сна-
гом сво је из вор не мо рал но сти а не би ло ка квом при си лом, оку пи ти 
и по ве за ти Ср бе у заједницу. За то се да нас с пу ним пра вом оче ку је 
упра во од Срп ске пра во слав не цр кве да ство ри „обра сце“ ре ли ги-
о зно-мо рал ног жи во та, а свој став пре ма пи та њи ма од ви тал ног 
на ци о нал ног ин те ре са пот кре пи истин ском мо рал ном и ду хов ном 
сна гом. По ред оста лог, то сва ка ко под ра зу ме ва и уно ше ње не ких 
но вих са др жа ја у до ста „јед но смер ну“ ко му ни ка ци ју цр кве не је-
рар хи је с тзв. ла и ци ма, истин ско ми си о на ре ње и жр тве ну бор бу 
с вла да ју ћим са бла зни ма, по мет њом, дез о ри јен та ци јом... А из над 
све га ус по ста вља ње пу ног је дин ства Цр кве, ка ко би се мо гли уоп-
ште про на ћи аутен тич ни пра во слав ни од го во ри на кон крет не иза-
зо ве вре ме на у ко ме жи ви мо. Да кле, ка ко би пра во слав на тра ди ци-
ја мо гла да за до во љи по тре бе срп ског на ро да ов де и са да! Уко ли ко 
се то не бу де учи ни ло, а оста ло је још ве о ма ма ло вре ме на, по сле-
ди це ће би ти тра гич не.

GordanaZivkovic
SERBIANNATIONALIDENTITYCRISIS

Summary
In themiddle of theauthor’s analyses are the following
questions:DotheSerbstodayhaveaclearawarenessof
theirnationalidentity?Dotheyhaveavalidanswertothe
question–whoistheSerbianpeople?Whatistheirspeci
ficinthecommunityofcivilizeandhistoricpeople?What
isthatconnectustoday,butalsoapartusfromtheothers?
Dowesharecommoninterestsandclearlydefinedpublic
andnationalinterests?Isthereaconsensusonsocialva
luesandgoalsthatcanprovideatleastaminimumlevelof
socialintegration,whichcanprovidetheconstitutionofa
stablecommunity?Basedonouranalyseswecanseethat
allofhisquestionshavenegativeanswer.Today,Serbiais
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deeplydivided,conflictedandinmanywayspathological
societythatrapidlyconsumedthelastreservesofpositive
energy,solidarityandcreativity.Itiscertainlyinfavorof
thelethalandpowerful‘’global’’warforthe‘’harts’’and
thenewidentitythatisradicallyopposedtothetraditio
nalone.AppealingtotheSerbianstate,SerbianOrthodox
Churchanddemocraticinternationalpublictostopquiet
disappearanceoftheSerbianpeople,astheoldEuropean
nation,theauthorpleadsforthereformofsocietyandthe
humanity. Overcoming of the dramatic crisis of identity
canberealizedprimarilywiththerecoveryandactivation
ofOrthodoxcontent,valuesandtradition,whichcouldsa
tisfySerbianneedshereandnow!
Keywords:nationalidentitycrisis,thecollapseofvalues,
lackofsocialunity,reformsociety,Orthodoxspirituality.
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