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ПРИКАЗИ

Борисав Ћаласан

„СРП СКИ 
НАЦИОНАЛ НИ 
ИНТЕ РЕ СИ“ АУТОРА 
ДРАГОСЛАВА 
СЛО ВИ ЋА

УДК 323.1(=163.41)(049.3)
Те ма ти ка срп ских на ци о нал

них ин те ре са се раз ма тра у мно
гим де ли ма али као ус пут но а 
че сто и спо ред но пи та ње. Ма ло 
је на уч них и пу бли ци стич ких ра
до ва ко ји га об ра ђу ју ин те грал но, 
те је то очи глед но био по вод про
фе со ру Сло ви ћу да се ла ти овог 

по сла и да га са ве ли ким успе хом 
об ра ди у књи зи ко ја се ов де пред
ста вља. Би ла је по треб на без ум на 
хра брост, на пи сао је у ре цен зи ји 
овог де ла про фе сор Ми о драг Зе
че вић, су о чи ти се са овом те мом, 
по себ но у си ту а ци ји ка да се овим 
пи та њем не ба ве на ци о нал не ин
сти ту ци је ко је су за то по зва ни је. 
Ту хра брост је, очи глед но, имао 
аутор овог де ла.

Она је са мо пр ви али не до во
љан услов да би на ста ло де ло ова
кве са др жи не и овог оби ма. За то 
је по треб но и ши ро ко по зна ва ње 
ра зних об ли ка дру штве ног, по ли
тич ког и еко ном ског ста ња ове 
зе мље и овог на ро да. По треб но 
је и ду бо ко по зна ва ње на ци о нал
ног би ћа овог на ро да те се књи га 
„Срп ски на ци о нал ни ин те ре си“ 
ја вља као ло ги чан на ста вак књи ге 
ко ја јој је прет хо ди ла „Ана то ми ја 
срп ске ду ше“. За то је би ло по треб
но по зна ва ње окру же ња, по зна ва
ње про шло сти али и овог вре ме на.

У ово де ло угра ђе но је зна ње 
из ви ше раз ли чи тих обла сти и 
спо соб ност да се та ко ком пли ко
ва на пи та ња раз ма тра ју на та ко 
јед но ста ван на чин. Због то га је 
оно на шло чи та о це у свим сло је
ви ма овог дру штва. Књи га је по бу
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ди ла ин те ре со ва ње ши ро ке јав но
сти до те ме ре да је је дан чи та лац 
њој по све тио пе сму. 

Књи га са ова квим на сло вом, 
по при ро ди ства ри, раз ви ја пр ву 
асо ци ја ци ју да се ра ди о на ци о
на ли стич ком де лу, па чак и пам
фле ту, а у нај бо љем слу ча ју да је 
на пи са на као ода срп ском  на ро ду. 
Као чи та лац ко га за ни ма ова те ма, 
са пре ду бе ђе њем ове вр сте, и сам 
сам јој при сту пио са те по зи ци је.

У њој не ма ни трун ке на ци о на
ли зма, ни ти гло ри фи ка ци је ни би
ло че га што има та кав  пред знак. 
И у то ме је је дан од ње них ква ли
те та. Аутор ко ји при па да овом на
ро ду, ко ји је очи глед но од бо ло вао 
мно ге ње го ве ра не на шао је на чин 
да објек тив но су ди свом на ро ду и 
свим на ци ја ма ко је жи ве са њим 
и по ред ње га. Ве ли чи на је и у то
ме да се при раз ма тра њу ова квих 
пи та ња не на пи ше ни јед на реч 
гло ри фи ка ци је срп ске ве ли чи
не, ни ти пак кри ти ке без осно ва. 
Ни јед на реч у књи зи ни је упу ће
на кри ти ци или ома ло ва жа ва њу 
на ци о нал них ма њи на ко је по ред 
нас жи ве већ ве ко ви ма де ле ћи 
са на ма сва ис ку ше ња ко ја су она 
до но си ла. Као чи та лац чак мо гу 
да твр дим да је пра ва умет ност и 
са мо уме ће да се са то ли ко ре а ли
зма тре ти ра ју пи та ња ко ја по свом 
ка рак те ру има ју емо ци о нал ни са
др жај.

У књи зи су као по себ не гла ве 
об ра ђе на сле де ћа пи та ња:

У де лу ко ји се од но си на ет
нич ке ци ље ве и ин те ре се об ра
ђе на су пи та ња ко ја има ју фун да
мен тал ни ка рак тер, пре све га она 
ко ја екс пли ци ра ју би о ло шки и 
кул тур ни оп ста нак на ро да у нај
оп шти јем сми слу. То је мо гу ће са
мо ако је на род спо со бан да са чу
ва свој на ци о нал ни дух, по ру чу је 
аутор. При том је ука за но на то да 
су ма ли на ро ди, баш са тог аспек
та, нај ви ше угро же ни. Про блем 
је очи глед но у то ме да ма ли на
ро ди по ла ко али си гур но не ста
ју са свет ске сце не и то пре све га 
за хва љу ју ћи то ме што гу бе на ци
о нал ни дух и на ци о нал ну кул ту
ру. Уни шта ва ње ду ха је јед на ко 
би о ло шком уни шта ва њу са том 
раз ли ком да је оно у да ле ко ве ћој 
ме ри ху ма ни је и да се раз ви ја по 
сло бод ној во љи и при стан ку оних 
ко ји са ми уни шта ва ју свој дух. 

Ове кон ста та ци је тре ба схва
ти ти као упо зо ре ње ко је је упу ће
но свим ма лим на ро ди ма на исти 
на чин. У овом де лу не по сто ји ни
шта што је спе ци фич но срп ско те 
су ова кве по ру ке оп шти по зив ци
ви ли за ци ји, а по себ но ма лим на
ро ди ма, да са ми „не ста вља ју гла
ву на пањ“ кад то ни ко од њих не 
зах те ва. На овај на чин аутор нас је 
опо ме нуо да раз ми сли мо да ли ми 
баш то да нас не чи ни мо.

У де лу ко је се од но си на по ли
тич ку ди мен зи ју на ци о нал них 
ци ље ва, об ра ђу ју се по ли тич ки 
кри те ри ју ми за ди јаг но сти ци ра
ње ста ња на ци је у свим об ли ци ма 
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њи хо вог ис по ља ва ња. На гла сак је 
на на ци о нал ној ко хе зи ји као јед
ној од нај сла би јих та ча ка у срп
ском ет нич ком би ћу. Про блем је 
очи глед но у то ме да сва ки об лик 
на ци о нал не ко хе зи је има за прет
по став ку и по сто ја ње уну тар на
ци о нал них су ко ба, а и су ко ба ко ји 
има ју ме ђу на ци о нал ни ка рак тер. 
Ови дру ги нас увек при род но хо
мо ге ни зу ју. На ци о нал ни су ко би 
су по ауто ру овог де ла, при род
но пра во, али оно пра во ко је се 
оства ру је умом а не си лом.

Још два пи та ња у овом кон тек
сту су об ра ђе на у овом де лу. Јед но 
је пре по зна ва ње не ви дљи ве ру ке 
у по ли ти ци, а дру го се од но си на 
про блем ин те гра ци је на ци о нал
них ци ље ва у мул ти ет нич ком дру
штву, ка кво је од у век би ло на ше. 
Сви ови про бле ми при сут ни  су 
у вре ме ну ко ме при па да мо, а са да 
до би ја ју еле мен те гло ба ли за ци је.

У на ред ном де лу ове књи ге под 
на сло вом „По ли тич ка стра те ги ја 
у ет нич ким од но си ма“ об ра ђу је 
се осе тљи во пи та ње на чи на фор
ми ра ња по ли ти ке стра те ги је ко ја 
има за циљ да хо мо ге ни зу је на
ци ју и да је при пре ми за вре ме на 
ко ја до ла зе. Ово вре ме је ис пред 
нас у пре двор ју Евро пе и за ци
је и оно се већ пре по зна је у свом 
пра вом об ли ку. Глав ни про блем 
је  кон со ли да ци ја на ци је у усло
ви ма ви со ке раз је ди ње но сти по 
мно гим осно ва ма, а пре све га због 
ро бо ва ња пар ти ку лар ним ин те
ре си ма стра на ка ко је се бо ре за 

власт. У тој бор би гу би се огром на 
на ци о нал на енер ги ја па је по ен та 
овог де ла пре не та на те рен пре по
зна ва ња се бич них ин те ре са оних 
ко је це па ју на ци о нал но тки во на 
ме сту где је оно нај сла би је по ве
за но. Не ма ве ћег зло чи на ко ји се 
мо же на не ти свом на ро ду од це
па ња ње го вог је дин ства. Чак се по 
ауто ру овог де ла ове по ја ве мо гу 
тре ти ра ти као бо лест, па се чи та
о цу су ге стив но скре ће па жња на 
то ка ко ће да пре по зна его и сте ко
ји афир ми шу ћи сво је ци ље ве ра де 
про тив ин те ре са срп ског на ро да.

Нај ве ћа не во ља обич них љу
ди је у то ме да се та кви по зи ва ју 
на оп шти на род ни ин те рес и са 
оним „на род та ко хо ће“ пра ве му 
ве ли ка исто риј ска зла. Про блем је 
и у то ме да се на овај на чин и на
ци о нал не ма њи не, чак и оне ко је 
су ду хов но уско ин те гри са не у 
на ци о нал но би ће по кре ћу  про
тив ње га. Аутор се ја сно за ла же за 
то да сва ко ми сле ће би ће мо ра да 
пре по зна его и зам љу ди ко ји га во
де и да се бо ри про тив оп струк ци
о них жа ри шта у свом тки ву, ка ко 
их аутор на зи ва у овом де лу.

У на ред ном де лу под на сло вом 
„Ак ти ви ра ње  на ци о нал не све
сти“, а по себ но у под на сло ви ма 
„бу ђе ње на ци о нал не све сти и бу
ђе ње на ци о нал не са ве сти“ аутор 
на сто ји да у чи та о цу про бу ди дух. 
Мо ра мо да схва ти мо да смо се 
успа ва ли и да се мо ра мо про бу ди
ти, да гле да мо а не ви ди мо шта се 
са на ма ра ди. Нај го ре је то да су се 
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на јед нак на чин успа ва ли и ин те
лек ту ал ци ко ји на то не ма ју пра во. 
Њи ма је упу ће на нај о штри ја кри
ти ка. Си ту а ци ја је слич на оном 
ста њу ду ха ко је је Ње гош опи сао 
ре чи ма:

„Пле ме мо је сном 
мр тви јем спа ва.“

Ни ко да нас не ма пра во да спа
ва и да жи ви ла год но че ка ју ћи да 
се исто риј ски про це си од и гра ју 
са ми по се би. Ни ко не ма пра во 
да оче ку је да ће не ко дру ги да ре
ши на ше про бле ме. Сва ко у овом 
дог ма ти зо ва ном све ту у ко ме се 
при ја тељ ство из ра жа ва и ме ри 
ин те ре си ма, не ма пра во да оче
ку је да ће се не ко дру ги ба ви ти 
њи ме. По себ ну те шко ћу у овом 
кон тек сту код нас да нас ства ра 
про блем ак ти ви ра ња со ци јал не 
све сти и на ша не спо соб ност да се 
од у пре мо со ци јал ном по пу ли зму. 
Про блем је и у то ме да ово вре ме 
но си те рет гре ша ка из про шло сти 
и то оне ко је су пре не те на те рен 
со ци јал не јед на ко сти па смо по
ста ли пре о се тљи ви и за сле пље
ни  ка да је у пи та њу со ци јал ни 
по пу ли зам. Ве ли ки део срп ског 
на ро да је оп те ре ћен про бле мом 
со ци јал них не прав ди, чак и та мо 
где оне ни су та ко оштре. Сто га се 
про блем пре те ра не екс пли ка ци
је со ци јал них не прав ди ја вља као 
ве ли ки те рет овог вре ме на. На го
ре је то што и ин те лек ту ал ци жи
ве под тим те ре том. Мо жда је баш 

у то ме раз лог њи хо ве ду хов не па
сив но сти.

У де лу књи ге ко ји се од но си 
на „спе ци фич но сти срп ских на
ци о нал них ин те ре са“ об ра ђу ју 
се оне спе ци фич но сти ко је ди фе
рен ци ра ју срп ске на ци о нал не ин
те ре се у од но су на дру ге на ро де, а 
по себ но оне из окру же ња. По ен та 
је у пре по зна ва њу на ших сла бо
сти да би се оне мо гле пре ва зи ћи 
и оби ћи. Еви дент но је да жи ви
мо у вре ме ну мо рал не кри зе чи је 
узро ке тре ба ис тра жи ти. Без пре
по зна ва ња узро ка мо рал не кри зе 
не ма из ла ска из ње. Нај го ре је то 
што чак и не пре по зна је мо ње но 
по сто ја ње уве ра ва ју ћи на род у су
прот но. Ако се не ки про блем не 
иден ти фи ку је или још го ре, ако 
се не ги ра ње го во по сто ја ње, он је 
за тво рен, па се не ре ша ва. Па сив
ност у од но су на про бле ме и не ги
ра ње њи хо вог по сто ја ња по го ду је 
они ма ко ји тре ба да се ба ве њи ма. 
Они да нас очи глед но „не та ла са
ју“ по оној на род ној пе сми:

Ту кне зо ви ни су 
ра ди кав зи.

Про блем је очи глед но у то ме 
што ре ша ва ње про бле ма у ве зи са 
пре ва зи ла же њем ста ња у ко ме се 
на ла зи мо под ра зу ме ва да се „кне
зо ви“ мо ра ју из бо ри ти за свој ста
тус. То под ра зу ме ва да мо ра ју да 
бу ду ја сни у пред ста вља њу сво јих 
иде ја, а то је про цес ко ји у срп ском 
на ро ду не мо же да про ђе без су ко
ба или у нај бо љем слу ча ју, оштрог 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 1/2011, год. VII vol=10 стр. 389-413

393

су че ља ва ња. Вре ме је да учи ни мо 
на пор да су че ли мо иде је оних ко
ји се бо ре за сво је пра во на власт. 
Вре ме је да се пред на шим очи ма 
по ја ви ого ље на исти на ко ја је још 
увек скри ве на не где ду бо ко. Вре
ме је да има мо сна ге да већ јед ном 
от кло ни мо све хи по те ке и ре ци
ди ве на ше са мо у прав не све сти и 
уве ре ња ко ја су та ко ја ко при о ну
ла уз срп ско на ци о на ла но би ће. 

Сли ко ви то ре че но, аутор овог 
де ла је Ср би ју сме стио из ме ђу ра
ја и па кла. Са мо му дрост и сло га 
је во ди у рај. Без ње ће мо го ре ти у 
па клу и то на ва три ко ју са ми ло
жи мо.

Сви де ло ви књи ге ко ји су до 
са да на ве де ни ба ве се ста њем на
ци о нал ног ду ха и ње го вом кон со
ли да ци јом. Ин те ре сант но је да је 
аутор ви ше про сто ра у овој књи зи 
по све тио ду хов ном ста њу од ма те
ри јал ног.

Да ли то значи да је 
он материјалност 
под ре дио ста њу 

духа?
Од го вор је очи глед но у то ме 

да је су шти на овог де ла у ду хов ној 
ди мен зи ји срп ског на ци о нал ног 
би ћа у ко ме је он ви део сав по нор 
ста ња у ко јем се на ла зи мо. Он је 
очи глед но ста јао на по зи ци ји да 
је да ле ко лак ше по ди ћи ру ше ви не 
од на ших фа бри ка од оних ру ше
ви на ко је се на ла зе у на шим ду ша
ма.

Да ли је аутор у 
пра ву?

Мно штво ар гу ме на та ко ји су 
ко ри шће ни у овом де лу по твр ђу је 
да је то ве ли ка исти на.

То, у исто вре ме по др жа ва 
тврд њу да је на ша ду хов на ди мен
зи ја да ле ко ви ше уни ште на од ма
те ри јал не осно ве. Наш чо век ни је 
сре ћан. Ни су срећ ни си ро ма шни 
сло је ви дру штва као ни бо га ти. 
Сред њи слој иона ко већ одав но 
жи ви у стра ху до па у пре и за ци је. 
Упра во тај слој је нај ја чи ста би ли
за тор сва ког дру штва, а он је код 
нас у нај те жем по ло жа ју. Раз о ча
ре ње при пад ни ка сред њег сло ја 
је нај бо љи до каз о ње го вој кри зи. 
Ов де ни је је реч о кри зи са да шњег 
тре нут ка. У пи та њу је кри за бу
дућ но сти и из не ве ре ност бу ду ћих 
оче ки ва ња. Про блем је у то ме да је 
из гу бље на на да за све. У тој на ди 
се кри је раз вој. У њој су пер спек
ти ве. Њу смо уни шти ли па се на 
ње ном по ди за њу мо ра фо ку си ра
ти сва на ша па жња.

У де лу књи ге „еко ном ска ре
ал ност и мо гућ но сти раз во ја“ 
раз ма тра се упра во ма те ри јал на 
пер спек ти ва овог дру штва и ме
ре ко је во де ка из ла зи ма из ста ња 
у ко ји ма се на ла зи мо. У овом де лу 
об ра ђи ва на су пи та ња та ко зва не 
„пр во бит не аку му ла ци је ка пи та
ла“ ко ја је до ве ла до тран зи тор не 
кри ми на ли за ци је дру штва. Она 
је свој стве на свим тран зи ци о ним 
про це си ма, али се у на шем ам би
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јен ту ма ни фе сту је на сво је вр стан 
на чин под те ре том рас па да за јед
нич ке др жа ве.

У еко ном ском раз во ју се да нас 
у нај о штри јем сми слу ја вља пре
ва зи ла же ње про бле ма ре ви та ли
за ци је фи нан сиј ског си сте ма као 
основ ног усло ва за оздра вље ње, 
ина че по ср ну ле, срп ске еко но ми
је. У овој књи зи сви пред ло зи су 
кон крет ни и до брим де лом за сно
ва ни на огром ном прак тич ном 
ис ку ству ауто ра овог де ла. Упе
ча тљи во је и то да у де лу не ма ап
стракт них ме ди та ци ја ко ји ма нас 
оба си па ју са вре ме ни еко но ми
сти. Сви пред ло зи су прак тич ни, 
кон крет ни и до каз су про жи вље
ног жи во та и нео спор ног ис ку
ства и жи вот ног по зна ва ња ове 
про бле ма ти ке.

Ма ло је код нас ра до ва ко ји су 
то ли ко кон крет ни и ја сни ка да је 
у пи та њу еко ном ска ре ал ност и 
пер спек ти ве ове зе мље.

У гла ви ко ја но си на зив „Про
грам ске и стра те гиј ске по зи ци је“ 
раз ма тра но је ви ше раз ли чи тих 
пи та ња па се она ја вља као сво је
вр сан за кљу чак. У пр вом па су су 
је уну тра шња  кон со ли да ци ја ба
зи ра на на раз ма тра њу иде је уни
та ри за ци је и ре ги о на ли за ци је и 
опа сно сти ма ко је но си сва ка од 
њих.

У под на сло ву „Две ре ал но сти 
ко сов ског син дро ма“ раз ма тра но 
је ово бол но срп ско пи та ње да нас, 
а у на став ку се раз ма тра ју од но си 
се дру гим су сед ним на ро ди ма. 

Ако ово де ло на ста је у вре ме ну 
гло ба ли за ци је и  еви дент ног ула
ска свих ових на ро да у јед ну за јед
ни цу, то се об ра да тих пи та ња вр
ши у том кон тек сту и по сма тра из 
тог угла. Баш тај угао јој да је мно ге 
спе ци фич но сти па и се у то ме ова 
књи га раз ли ку је од мно гих де ла 
ко ја су јој прет хо ди ла.

Ге не рал но по сма тра ју ћи, у 
овој књи зи се на ин те ре сан тан на
чин ана ли зи ра про цес евро пе и за
ци је, да кле пи та ње ула ска Ср би је 
у европ ску за јед ни цу и пра те ће 
по ја ве те ин те гра ци је. Аутор не
ма ди ле му по том пи та њу, иако 
из ве сно ни је ни пре те ра но оду
ше вљен са њом. Еко но ми ја, али и 
по ли тич ки по ло жај у ме ђу на род
ним од но си ма, се ја вља као нај ја
ча спо на ко ја ће све ове на ро де да 
сје ди ни и да у бу дућ но сти њи хо ве 
ве зе учи ни да ле ко чвр шћим не го 
што су то оне да нас. Очи глед но је 
да кле да европ ски на ро ди иду ка 
ду бљој хо мо ге ни за ци ји ко ја ће их 
у бу дућ но сти сто пи ти да ле ко ви
ше не го што се то до га ђа на ула ску 
у ту за јед ни цу.

Сви на ро ди ко ји ула зе у европ
ску за јед ни цу су на до бит ку, по
што ма ло ко мо же да оп ста не без 
ње. Чак и нај ја че европ ске си ле су 
у све ту у ко ме жи ви мо мар ги на
ли зо ва не па аутор у овој књи зи 
упо зо ра ва на то да ће Евро па чак 
и за њих би ти по јас спа са на пу ту 
оп стан ка. У исто вре ме сви ко ји 
ула зе у Европ ску за јед ни цу по не
што и гу бе, по себ но на пла ну сво
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је кул ту ре и тра ди ци је. Нај ве ћи 
гу бит ни ци на том пла ну су ма ли 
на ро ди. Баш због то га они мо ра
ју би ти хо мо ге ни, ка ко би у овој 
ве ли кој европ ској ре ци одр жа ли 
свој иден ти тет.

То су упо зо ре ња ко ја се ви де 
на мно гим ме сти ма ове књи ге. 

Ло гич ки ре зон сва ког ум ног 
чо ве ка је да упо ре ди оно што гу би 
са оним што до би ја и да са гла сно 
ова квом ста ву до не се нај бо ље од
лу ке.

По том пи та њу аутор овог де
ла не ма ди ле ме. Он је ја сан и у том 
сми слу ни су му по треб ни ту ма чи.

Свој при каз овог де ла за кљу
чи ћу опи сом ко ји аутор ко ри сти 
на 352ој стра ни ци ове књи ге.

На пре да ва њу ко је сам 1989. 
го ди не одр жао на јед ном ве ли ком 
ску пу на Мал ти, је дан од слу ша ла
ца ми је по ста вио пи та ње:

 Шта сте ви по на ци о нал
но сти?

Мој од го вор је био:
 Ср бин.
 Да ли је то на ци ја?  упи

тао ме је он.
Ја сам ср ди то од го во рио:
 Го спо ди не зар вам као 

ин те лек ту ал цу то ни је по зна то?
У на став ку он је ре као:
 Ја сам ми слио да је то људ

ска суд би на.
Био сам очи глед но збу њен 

овим од го во ром и не спо со бан да 
га ко мен та ри шем. Је ди на ди ле ма 
ми је би ла у ко јој ме ри је овај чо
век зло на ме ран.

Због то га сам учи нио на по ре 
да се са њим упо знам да бих пре
по знао ону ениг му ко ју ни сам 
раз у мео у том мо мен ту.

На мо је при јат но за до вољ ство 
то је био ве ли ки при ја тељ срп ског 
на ро да ко ји је ду бо ко осе ћао ње
го ве пат ње.

Из свих ових раз ло га не до зво
ли мо да би ти Ср бин тре ба да је 
си но ним за људ ску суд би ну.
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