
УДК:94:323.1(=163.41)"19" ; 327(497.11:100)
ИД: 195684364
Прегледни рад

ДОЦ. ДР ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ1

Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици

Филозофски факултет, Катедра за социологију

СЛУГЕ И ГОСПОДАРИ У НОВОМ СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ

Сажетак. Ко је господар, а ко је слуга у ,,новом врлом свету у настајању” у
коме влада идеологија насиља, крви и зла, идеологија силе и нечовештва. У свету у коме
доминира тиранство и слугарство да ли нама, Лазаревим потомцима, и даље света дуж-
ност остаје ,,тирјанству ногом за врат стати” или је много мудрије, као неки други народи
прихватити господаре и постати њихов слуга? Да ли је наше национално питање вазалско
питање? 

Кључне речи: Србија и свет, слуге и господари, српско питање.

Нема слуге већег од господара својега
(Мт. 10, 24-25)

Стабло које је израсло на љутим иверцима историје,
које у дубини носи памћења на згаришта и збегове
на спаљена села и вароши, тражи много неге,
култивисања, благородног стрпљења, рада и нежности. 

Д. Ћосић

Знање служи животу, а мудрост животом влада (Artes serviunt vitae,
sapientia imperat), говорио је мудри филозоф Сенека. Да ли човеку данашњице
знање служи животу и да ли његовим животом мудрост влада? Није ли знање,
уместо да буде барјактар слободе, братства и љубави, постало лакеј „новог по-
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ретка” а мудрост посрнула у моралној загушљивости данашњице? Да ли данас
живимо у сумраку лепоте и животне радости? Није ли живљење кренуло у суп-
ротном правцу од живота? Да ли је на помолу остварење Јовановог откровења? 

Модерни Запад је одавно већ постао једна огромна пластифицирана „пот-
рошачка корпа” из које су избачене све традиционалне вредности: љубав, страст,
лепота, аскеза, вера, верност… У тој корпи има места само за материјална добра
и пориве најниже врсте: новац, похлепу, секс, успех, задовољство… И култура је
на Западу већ одавно само један велики „Дизниленд”. Сваким даном, она је све
више и више само робна марка испражњена од смисла, у коју може да се смести
све – од Моцарта до Мадоне!… Као у доба позног Рима, на све стране ничу окул-
тни и сатанистички покрети; отворено се клања Луциферу и призива се његов
„дух”, ради коначног и последњег „посвећења” које треба да се обави у обновље-
ним хришћанским црквама и масонским ложама. Правоверни хришћанин види
све то, и хтео би да се супротстави тој субверзији којом модерни Запад подрива
традицију – али је његова моћ да се одупре ослабљена под дејством „модерне кул-
туре”. Све силе модерне културе радиле су – и још увек раде! – да га привуку се-
би, да заволи овај свет, да се препусти његовим „чарима” и да се одвоји од тради-
ције. Да би опстао, принуђен је да напусти све, да окрене леђа том „свету изо-
биља”; да се повуче у добровољну самоизолацију.

Имајући у виду став Франкла Бетелхајма, да ,,логор није био ништа друго
до микрокосмичко огледало људског света уопште” (Франкл, 2003: 76), Милоји-
ца Шутовић изриче констатацију с којим се можемо сложити, да ,,искуства груп-
не психотерапије убијања душе, нажалост нису само привилегија концентрацио-
них логора” (Шутовић, 2009: 15). Нажалост, ,,убијање душе” постаје доминантна
константа ,,Новог врлог света”, глобалног света данашњице. Боравећи у срцу за-
падне цивилизације и имајући прилике да се на лицу места упозна са процесима
колективног и индивидуалног ,,превредњавања вредности” и њихово прилагођа-
вање турбо капитализму, који се, како примећује нобеловац Мухамед Јануз ,,де-
генерисао у касино” (НИН, 16.10. 2008: 11), психолог Мила Алечковић Николић,
процес ,,убијања душе” описује на следећи начин: ,,Сваку очајну жељу да се ски-
ну ланци назваћемо ’екстремном’, а све што је понизно зваћемо ’слободним’. Та-
ко ћемо у психолошком језичком рату у душе људи опет угурати пелцер шизоф-
реније, ослабићемо њихов природни имунитет и сломићемо њихов идентитет. А
та будућа гомила скуваних резанаца без идентитета и укуса постаће ’потрошачи’
и конзументи чија ћемо ’права’ штитити, ако буду хтели да купују. Ако немају
ништа и сиромашни су, усадићемо у њих осећај кривице зато што немају (нисте
способни, ко вам је крив), а ако умеју да обрћу дукате угојићемо их па ће и њима
лево и десно постати само коалициони дијалектички одраз и претег стомака. Оне
друге ћемо вијати као вешце и вештице, екстремисте, отпаднике и маргиналце,
судити им и полако им одузимати право говора („говор мржње”). Даћемо им до-
ста забаве како би их угушило „друштво спектакла” (Гиј Дебор). Уморићемо их
бескорисним информацијама и рекламама, обраћаћемо им се као дебилној деци
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како бисмо их спустили у „регресију” без критичности, храбрићемо медиокрите-
те, а игнорисати интелигентне . На телевизије не треба звати оне који умеју нешто
да објасне, већ само оне који се муче или су слуђени. Слаћемо им лажне економ-
ске рачуне да имају чиме да се баве без остатка времена. Деполитизоваћемо их
тако што ћемо им објаснити да је политика куповина из левог и продаја у десни
излог. После тога, нико више неће ни питати шта је „лево”,а шта „десно” (Алеч-
ковић Николић, 2009).

Људи и народи данашње цивилизације налазе се у отуђењу, јер слепо, бес-
поговорно прихватају оно у чему се налазе као нормално стање, прихватају моћ и
богатство, као и ропство и сиромаштво као природну појаву. Отуђење се дешава,
јер су људи затајили у својој човечности и препустили се току догађаја у коjима
не учествују својом свесном делатношћу, већ су пуки посматрачи и пропратна
појава историјског и друштвеног дешавања. Човек је све више дресиран и све те-
же препознаје своју праву природу, па животари у свету заплашености (лојална
бесперспективност). Економија је победила човека. Неморал стварања новца
изједначава се са неморалом отимачине. Човек је дефинитивно престао да буде
сићушан пред Богом, али је постао сићушан пред снагом власти и немоћан пред
искушењем новца. Етика је растурена у пежуркастој (печуркастој) стихији масов-
ног убијања, а достојанство и част постали су јефтина роба на тржишту бесмисла.
Човек данашње цивилизације изгубио је циљеве живљења, јер се претворио у
ствар, живот је потчињен поседу, његовим бићем господари поседовање и у њему
је остала још једино жеља да избегне несигурност материјалне егзистенције и уса-
мљеност. Људски живот, како пише Карл Јасперс, постаје живот масе. Инди-
видуализам се признаје само ако је у служби профита. На купопродајном моралу
не може се одгајити човек. Данашња цивилизација прави превелике скокове које
природа човека не може да прати. Промене друштвених услова, а последњих де-
ценија то се одиграва застрашујућим темпом, затичу људе неприпремљене да их
упију у себе, да им се прилагоде, или да се саживе с њима до оног степена да у њи-
ма открију задовољство живљења. Брзе промене услова живота (преобиље ства-
рања предмета и уништавање природне средине) нов су и најтежи притисак на
људе данашње цивилизације. Тражећи материјално богатство, људи су се почели
гушити у њему, њихову слободу заробили су предмети. Ту су и чести друштвени
притисци, тако да човек са старим навикама тешко живи у новим условима. Поје-
динац осећа у себи неповерење према колективизму, али и колектив гаји непове-
рење и настоји да угуши наглашен индивидуализам.

Несумњиво, особине материјалистичког индивидуализма на којем почива
свет, себичност и амбиција, примитивни али моћни покретачи људске акције у
свом победничком маршу су постигли, као што то бива увек у људској историји,
Пирову победу. Систем који је успео у свом циљу да створи богатство и постигне
моћ потрошио је људе успут, што је цивилизација више напредовала то је јаз из-
међу човека и човека, човека и његове средине постајао дубљи и шири. Тај свет
створио је моћну светску привреду у којој су људи све мање потребни. Ту почиње
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оно што је човечанство много пута открило и заборавило, да су човек и његов жи-
вот једина права и трајна вредност. Човек је изградио и гради нови свет и своју па-
мет троши на радикалну промену услова под којима живи. Али, како се сам није
изменио, све му је теже да се снађе у тим условима. Људи су постали противреч-
ни, пуни тескобе и мрзовоље, особе без идентитета, и као такви, лак плен за ма-
нипулацију. Човеков рад и његова дела, реална су основа његовог људског живо-
та, Стваралачка делатност, слободна делатност је оно што човек јесте (његова
есенција). Уколико човек заиста жели да нађе себе самог, он се мора приклонити
и поклонити животу у себи, мора се везати за Живот и у њему открити смисао
живљења. Лажна идеологија повампиреног новог светског поретка, изражена у
људској гордости и незајажљивој похлепности замагљује хоризонте будућности.
Организовано и систематски, глобализам као идеологија тог новог светског по-
ретка, смишљено настоји да обезличи савременог човека како би се он са што
мање отпора уклопио у остваривање његовог основног циља, а који се огледа у
жељи за доминацијом и повећањем сопственог богатства. Да би се то остварило,
потребно је индивидуалну и колективну свест претворити у једноумље, чиме се
индивидуални и национални идентитети обезвређују и угрожавају. То је, на нај-
бољи начин исказао Енценсбергер ставом да: ,,Ко је господар а ко слуга, не реша-
ва се само на основу тога ко располаже капиталом, фабрикама и оружјем, него ко
располаже свешћу других” (Енценбергер, 1980: 36).

У савременом друштву, у ововременој америчкој империји (Ерик Обсбом
аутор књиге ,,Доба империје”), где се глобализација инструментализује у корист
крупног капитала транснационалних компанија, савремени човек али и читаве
нације утапају се у једноумљу и гомили, губећи на тај начин свој лични и колек-
тивни идентитет. Са циљем да се што лакше прихвате нове, унифициране вред-
ности новог светског поретка ,,,мали” народи и грађани агресивном кампањом и
шареним лажима, а по потреби и силом, усмеравају се да се одрекну и забораве
своју традицију, националну бит – своју историју. Савремени глобализам ,,капи-
тализам дивљих звери” како га назива некадашњи западнонемачки канцелар
Хелмут Шмит, човека потпуно гура у страну, а на престо поставља ново ,,божанс-
тво – капитал и профит” (Шмит, 2007). Такав човек све теже је у стању да разли-
кује добро, морал и неморал, истину и лаж, и као такав постаје лак плен манипу-
лације. Фром ће, још шездесетих година XX века сјајно антиципирати оно што се
данас догађа са човеком, тврдећи да у таквом стању отуђени човек себе ,,не до-
живљава као носиоца сопствених снага и богатства, већ као осиромашену ствар
која је зависна од сила изван њега” (Фром, 1980: 146).

Мит о свету без граница, демократији, људским правима и томе слично,
који прати савремени мондијализам, само су маске иза којих се крије права суш-
тина, која се огледа у интересима мултинационалних компанија да остварују екс-
тра профит, чиме богати постају још богатији а сиромашни још сиромашнији.
Обезличен човек, човек без идентитета у гомили усамљених људи постаје отуђен
човек. Неутољива глад за профитом и жудња за неконтролисаним правом за уп-
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рављањем људима неолибералног капиталистичког поретка поткопала је све
вредности и сопственог друштва а све принципе претопила у лицемерје и лага-
рије. Тако је говорио Ноам Чомски још пре деценије док се тај принцип није при-
мењивао на земље „Трећег света”. Суманути профити финансијских институција
тада ником на Западу нису изгледали чудни и нико није ни помишљао да ће та не-
ман без икаквих принципа и правила понашања стићи и до њих. Чомски износи
тврдњу да је контрола мишљења важнија за власти које су слободоумне и народ-
ске неголи за деспотске и милитаристичке државе. Објашњење је логично: Де-
спотска држава може да контролише своје домаће непријатеље силом, али како
држава губи ово оружје, траже се други механизми који би спречили неупућене
масе да се уплићу у јавне послове, што није њихов посао. ,,Због њихове сопствене
користи неуке и глупе масе морају бити контролисане” (Чомски, 1999: 451). На-
равно, објективна социолошка анализа глобализма, не сме и не може занемарити
позитивне ефекте глобализације, који се пре свега огледају у томе што развијена
технологија и модерне комуникације омогућују, знатно лакше и брже повези-
вање људи, друштвених група и читавих друштава, прожимање и бржу реализа-
цију њихових идеја и свестрану размену свих човекових продуката. 

У свету доминације и потчињавања влада принцип силе која одређује ко ђе
да служи, а ко да заповеда, господари. У савременом друштву, у ери компјутерске
цивилизације, у „глобалном селу”, људи, друштвене групе, али и читави народи
нераскидиво су повезани у однос господара и слуге, надмоћних и потчињених,
оних који доминирају и доминираних. Но, у таквом односу, као што је приметио
Хегел, нема слободе ни за слугу ни за господара. Господар ништа није слободнији
од слуге, он истина доминира и заповеда, али зависи од слуге и при томе уништа-
ва и туђу и своју слободу. У таквом свету неслободе и доминације најбољи начин
да се преживи јесте да се прихвати тај принцип силе, и да се човек (народ) потчи-
ни кад мора, а да влада кад може. То је свет здравог разума прагматичне трезве-
ности. Ако је у овом свету, био и јесте за већину људи и народа, основни циљ пре-
живљавање, онда се поставља питање зашто се Срби не понашају као други наро-
ди (посебно из окружења) и зашто не прихватају положај потчињених кад морају,
а не теже да буду господари кад могу? Зашто Срби осећају одвратност и према
слугама и према господарима?

Свима је јасно да постоје (и код људи и код народа) различити животни сти-
лови. Различито се људи радују, тугују, плачу и смеју, мире и ратују, другују и
свађају и сл. Међутим, генерално (уз ризик апстракције), слободно се може рећи
да постоје два основна типа индивидуализма. Један тражи потврду сопственог
живота у спољном свету – материјални индивидуализам. Тај животни стил сврху
живљења види и налази у материјалном поседовању и друштвеној моћи. Он је у
утакмици са свима, у свему тежи да буде победник, да друге порази и покори, ту
доминира лична корист, а успех индивидуалног живота мери се количином стече-
не имовине и величином друштвене моћи. Профит постаје вреднији од хуманиз-
ма, егоизам и егоцентризам потискују истинску човечност, а бледа људскост све
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више поприма облике животињског. Човек, homo sapiens, у таквом друштву је
осуђен да буде сам, да буде индивидуа која је „у рату са другим људима”, али и са
природом. У свету је све више људи, а све се ређе међу њима види Човек. Под
претњом свеопштег уништења, људи, али и читави народи, хтели то или не, пос-
тали су покорни према „властима”. Покорност према креаторима „светског по-
ретка” постала је врлина, а свака побуна завршава се тешким репресивним мера-
ма.

За разлику од овог животног стила који се мери бројем људи изнад којих се
човек уздигао, у средишту другог је човек, а успех се у њему мери слободом коју
је човек (народ) остварио. Не кажу Срби узалуд: „Бог изнад свега, а човек пре све-
га.” Овакав индивидуализам није прост нагон за самоодржањем већ највећу вред-
ност налази у самом живљењу и у остваривању живота, тежи да у сопственом жи-
воту открије смисао постојања и успостави прави однос са другима и светом у це-
лини. Овде је реч о духовном индивидуализму који се огледа у отворености и
спремности за емпатију, у давању себе другима, у спремности на жртву због дру-
гих и отаџбине, а све ове идеје се базирају на искреном богољубљу и чове-
кољубљу. 

Свако мери реалност и догађаје према томе какав је и шта носи у себи.
Одатле и толика размимоилажења, различита виђења и супротстављени ставови
наспрам истих догађаја, људи и околности. Заправо, ми се целога живота и свако-
га дана у извесној мери опредељујемо између „духовно-небеског” и „материјал-
но- земаљског”, звали га тим именом или не. Није овде реч о филозоско-религи-
озним апстракцијама, већ о конкретном животу и свакодневном избору кога сви
ми, и то стално, доносимо. Духовно, ако га посматрамо у егзистенцијалном смис-
лу, представља врлину, љубав, солидарност, несебичност и истинољубивост у
свакоме од нас. Сваки пут када нам је избор последица усклађености срца и ума,
када се према другима односимо искрено и несебично, када нас води љубав и со-
лидарност, када без сујете и егоизма користимо материјална добра којима смо
окружени и не дозвољавамо да она кроз навике господаре нама, ми бирамо спрам
оног духовног у нама. Када се не миримо с трулим компромисима не би ли пош-
то-пото очували начете оквире своје егзистенције и животарења у њој, када не
подлежемо уценама, манипулацијама или сопственој сујети и саможивости, у на-
ма превладава оно духовно-небеско. Сваки пут када себи дозволимо да робујемо
својим предрасудама, страсним, односно себичним везивањима за ствари и људе
око себе, када се миримо с неправдом убеђујући себе у то како је она, можда,
ипак за нас некако „добра”, када не разликујемо истину и лаж ма колико једна на
другу наизглед личиле, ми се опредељујемо за оно материјално-земаљско. Када
нам се учини да се поштење и искреност „не исплате”, када зарад своје краткови-
дости не видимо ствари какве јесу и дозволимо себи да нас опхрвају сујета, мало-
душност и егоизам, па при томе поштење видимо као наивност, глупост, па чак и
као безумље или „сужење свести”, ми потпадамо под избор материјалног. 



Петар М. Ан-елковић: Слуге и господари у новом светском поретку 383

Овде није реч о идеалистичком моралисању. Ма колико бирање духовнога,
што посебно у условима егзистенцијалне угрожености, делује теже, а понекад и
нереално, па и немогуће, све оно што је материјално око нас свој исправнији ток
има само ако је надахнуто „духовним”, и то се, раније или касније, увек и врло
конкретно покаже ономе ко то стварно жели да увиди. На кратке стазе тај избор
изгледа тежи, некад и јесте, али се после пређеног пута, по правилу, схвати да је
био вредан труда, да се само тако суштински решавају проблеми и животни тере-
ти. Јер, с друге стране, материјално-земаљска опредељивања најчешће се пока-
зују као јалова, тескобна и бесмислена, и то управо из перспективе жеље за очу-
вањем онога због чега смо их бирали (иметка, породичног статуса, угледа, личног
живота, па и опстанка), пре или касније. На крају крајева, опредељивање само за
оно што је земаљско доводи и до његовог трајног губитка. Ово се стално и изнова
потврђује у нашим животима, у нашим успонима и падовима. „Коме ћеш се при-
волети царству?” Какве одговоре дамо, какав избор учинимо или избегнемо да га
учинимо, такав ће нам живот и бити. И од тога се, као ни од сопствене савести, не
може побећи, већ само или суочити или бежати у промашеност, бесмисао и
губљење онога што смо. А то смо у великој мери што бирамо, или што су бирали
наши преци, ближи и даљи. Садашњица те судбоносне дилеме и, уопште гово-
рећи, живљења у Србији и савременом свету све наше изборе и опредељивања
интензивира у нашим „обичним и необичним” животима.

Вероватно кључ за разумевање српског карактера (српске ћуди), српског
индивидуализма лежи у српској земљи. Срби су имали срећу (несрећу) да су иза-
брали да од најопаснијег парчета земље у Европи направе своју кућу (отаџбину).
Прво је требало (мада има уверавања, све егзактнијих, у које је и писац ових ре-
дова све више убеђен, да су ту одувек и постојали) с муком и великим жртвама да
је запоседну, а када су је једном запосели, морали су скоро непрекидно (и данас је
то случај) да је бране. Српска земља је била скоро под сталном опсадом, и само
захваљујући енергији и генију српског народа, одупрели смо се светским ајкула-
ма и изборили за свој опстанак. Многа племена отуђивала су се од Срба и бежала
од Сизифовог посла (одустајање је привилегија слабих), јер Срби као да ништа
друго нису радили него непрекидно дочекивали и протеривали освајаче са своје
земље. 

Разлику између слободарског и ропског духа, на примеру два народа српс-
ког и бугарског, социолошки прецизно а опет песнички надахнуто, објасниће у
својим беседама, владика Николај. Објашњавајући бугарски – ропски дух, за
који каже да је и несрећа али и срећа за тај народ, он ће у чланку ,,Место Србије
у светској историји” записати: ,,Бугарски народ је способан само за једну мисао,
то јест мисао свог господара, па био то Фердинанд, или ко други, и он има само
једну вољу, вољу свог господара.” Стога, објашњава даље Владика, ,,бугарски
владари и народ не пружају отпор освајачима, већ се понизно удружују са њима,
као и што чекају да их други ослободе ропства. Било Руси, Срби, Румуни. Али тај
ропски дух у трагичним и смутним догађајима светске историје у временима ми-
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ра био је срећа за бугарски народ и оспособљавао га је за миран организован рад
за који се тражи послушност и потчињеност” (Велимировић, 2001: 425). Слобо-
дарски, бунтовнички српски дух, опеван у нашим епским песмама, изражен у на-
шем епском моралу, и садржан у геслу „за крст часни и слободу златну” и „све за
образ образ ни за шта”, је и врлина али и мана српског народа. Врлина јер слобо-
ду ставља изнад свега, не признаје ропство и господаре и стога ће се упорно и жи-
лаво борити против свих завојевача и господара. То је разлог зашто је српски на-
род увек задњи падао у ропство не прихватајући никакве ултиматуме (у прошлом
веку одбио је четири), а први се дизао на устанак и сам се ослобађао ропства. Али
та врлина у миру често прерасте у грех: „Та врлина сјаји као сунце, у доба борбе
против општег непријатеља; али у доба мира, када преовлађује потреба за удру-
женим трудом око друштвеног добра, та врлина постаје грехом. Овај дух независ-
ног живота, независног и од непријатеља и пријатеља, знатно је реметио наш
друштвени живот и напредак” (Исто, 425).

Оно што највише смета творцима нових хуманистичких вредности јесте
храброст и јунаштво који се славе у епици. Да би му се што више наругали они га
представљају као силеџијство, подљудски порив, или прежитак. А ради се о срча-
ности којом се увек брани нешто високо и вредно: част своја, девојачка, породи-
це, брака, нације, вере, и људскост уопште. Храброст у епици настаје из потребе
да се очува нека вредност без које живот не вреди, и нема никакве везе са „савре-
меним”, лицемерним, вербалним, „грађанским” залагањем за заштиту „вреднос-
ти” које се мењају из броја у број неких недељних новина. Српска храброст, за-
бележена епским предањем, није зато никакво кабадахијско, безумно и безраз-
ложно разметање снагом. У свакој епској творевини зло је кажњено, а врлина
награђена, али не по неким тренутним, идеолошким или интересним мерилима,
него по Божијем закону. И кад се ратује, ратује се за „Крст часни и слободу злат-
ну”. Када се пред српским народом постави дилема ропство или слобода, Срби ће
радије изабрати: ,,Боље гроб него роб!” и кренути у борбу без страха против зла
пред којим дрхти цео свет.

Најзначајније моралне вредности које свет и данас има: слобода, једнакост,
мир, рационалност, људска солидарност, културни плурализам и друге потекле су
са Балкана, из античке Грчке, па су се преко византијске духовности шириле даље
европским простором. Стара дама, цивилизована и демократска Европа, све се
више удаљује од свог духа просвећености и тоне у све дубљи мрак духовне кризе.
Поткопавање темеља европске духовности започето нихилизмом ХIX века, на-
стављено је милитаризмом, фашизмом и стаљинизмом у XX веку, да би у дана-
шње време кулминирало ,,аномијом, деконструкцијом, деморализацијом и само-
вољом насилника ,,Новог светског поретка”, који су погазили сва начела међуна-
родног права и општег људског морала” (Марковић, 2010: 13). Духовна криза
која као магла све више прекрива животни простор има своје различите појавне
облике. Један од њих је и идеолошки цинизам којим се окупација и уништавање
малих народа подводи под хуманитарну интервенцију. ,,Као носилац „просвеће-
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ности” док је дизала вешала по Мачви и када је из Мекензенових топова тукла
Београд, пропаганда империјалне Аустро-Угарске позивала се на заосталост и
варварство Србије” (Константиновић, 1969: 12). Лицемерно позивање на слобо-
ду и демократију претвара се у цинизам позивањем на правду која се мора спро-
вести по сваку цену, огњем и мачем. Трагично је и потпуно парадоксално да се на-
роду који је у прошлом веку добио сва четири рата у којима је учествовао (два
балканска и два светска), народ који је у свим овим ратовима био на правој стра-
ни, ставља историјска хипотека кривице, за измишљене грехове и то од дела ху-
манистичке Европе која нас је „милосрдно” бомбардовала „хуманим уранију-
мом” и у коју сада ми по сваку цену желимо да уђемо. Без трунке историјског ра-
зума и правде, слепи за будућност. Америка и велике силе Европске уније стале
су на страну балканског варварства: еволуцијом стварају Велику Албанију –
државу будућег генератора неоосманизације и исламизације Балкана. Балканска
колевка Европе 1999. године 79 дана, ,,за своје добро”, имала је прилику, да се
увери у сва та ,,дозвољена” средства ,,светских хуманитараца и мировњака”. За-
вршни чин извргавања руглу онога што представља светињу српског народа јесте
изручење Хашком трибуналу, суду формираном да једном народу наметне ко-
лективну кривицу и легализује злочиначке намере глобалистичког инжињерин-
га, легално изабраног председника државе Слободана Милошевића, мимо Устава
те земље, управо баш на Видовдан, намерно-случајно, чудне ли коинциденције.
Такође, са намером да се уништи један од темељних стубова српског идентитета,
војнички дух, у сарадњи са домаћим властодршцима, који су душу своју продали
Западу, за грам власти и шаку сребрњака, цео војни врх који је храбро бранио на-
род и земљу од нелегалне НАТО агресије, неправедно и нелегално чами у Хаш-
ким казаматима. 

Свакако, нисмо ни Ми народ безгрешан. И Ми смо чинили грехе у својој
историји. Али, са друге стране оптужују нас и настоје да нам прилепе етикету зло-
чиначког народа, стављају нас на медијски и политички стуб срама управо најви-
ше они који су управо та чудовишна зла чинили нама и у прошлим и у садашњим
временима. Никада са ових простора нису кренуле бомбе пут Европе, али зато
много је бомби са истих места и у Првом (сваки четврти човек у Србији страдао)
и у Другом (и непријатеља 1941. и од ,,пријатеља” 1945) великом рату, али и у
овом недавном несрећном грађанском рату, из те ,,хумане” Европе, на српске гла-
ве пало. Оптужују нас да смо нељуди и плаше своју децу нама, лажући их да смо
прогонили друге људе са њихових огњишта. Али, управо тамо где нас оптужују за
етничка чишћења, ни и у Книнској Крајини, ни и у Славонији, ни на Косову и Ме-
тохији, тамо готово да нас више нема. Опет, по ко зна који већ пут у историји, уло-
ге су замењене, опет је жртва проглашена за џелата. Међутим, оно што је најопас-
није у свему томе, је што та јефтина политичка смицалица прети да постане опш-
ти принцип овог ,,новог врлог света”, и што постаје тако моћно хипнотишуће
средство, да жртва почиње мирно, као нужност (слично змији која хипнотише жа-
бу – а ово је ,,Време змија”), да прихвата оно што се од ње тражи, за њено добро.
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Формиран је суд у Хагу да једном народу наметне колективну кривицу, а где је
суд за Вијетнам, Камбоџу, Ирак? Непосредни сведоци чија је савест прорадила
(француски генерал Пјер Галоа) сведоче да су две стотине хиљада Ирачана Аме-
риканци живе затрпали у пустињски песак, а да о томе нико није ни писао. А оно
што није забележено, као да се није ни догодило. Оптужују нас они чије су руке
упрљане крвљу до рамена, чији је грех који су чинили и чине неописив, а забо-
рављају поуку Спаситеља да на грешника (мада не знам у чему се састоји наш грех
осим у томе, ако је то грех, ,,што бранимо кућни праг”) камен може бацати само
онај ко је без греха: Који је ме7у вама без греха, нека први баци камен на њу (Јн.
8, 7). Грешници су на српске главе бацали бомбе пречесто у новијој историји.
Схвативши колико је моћан и неуништив овај божији народ у најновијем рату,
којег су против Србије водили мимо свих светских правила и закона, , дејство тих
бачених бомби појачали су уранијумом како би генерације још нерођене деце
имале последице. То само највећи геноцидни ум може да смисли и уради. ,,Децу
вам нећемо опростити.” И вас чека суд, ако не земаљски онда сигурно Божији.
Само болестан ум може да смисли и реализује идеју трговине људским органима.
Ко је тај ко сме да не осуди људе – нељуде (а ради се о убицама који се налазе на
челу новоформиране ,,квази” државе) који су се тако нељудског посла латили.

Наши преци, једна од најстаријих војних аристократија Европе, оставили
су нам завештање које нам не допушта да данашње ,,наше” полутане и лукавце,
насилнике и преваранте држимо ичим другим до изродима. Noblesse oblige
(племство обавезује), и не вреди нам залуђивати се да смо tabula rasa, и да све за-
виси једино од наше добре или зле воље. Наиме, од измета се пита не прави а од
пите измет лако: лажне наше величине, вође и политичари јесу само именом Ср-
би, а понижења каква нам управо приређују досада нисмо искусили. Да нам стра-
ни амбасадори, њихове супруге, белосветски службеници међународних органи-
зација попују шта нам ваља чинити са сопственом државом, историјом, и будућ-
ношћу прави Срби нису хтели да трпе, по цену ратног пораза па и окупације. 

Ми смо ту Европу у прошлости увек више волели него што је она нас пре-
зирала. Немачки генерал, фелдмаршал  Аугуст фон Макензен је својим војници-
ма пред полазак на српски фронт рекао: 

„Ви полазите на српски фронт и Србију, а Срби су народ који воли слобо-
ду и који се бори и жртвује до последњег. Пазите да вам овај мали непријатељ
не помрачи славу и не компромитује досадашње успехе. Јунаци! Шаљем вас у
рат против једног малог, али веома храброг народа. То су Срби, који су за вре-
ме три недавна и врло тешка окршаја са Турском, Бугарском и Аустро-Угар-
ском пружили свету доказа о најубедљивијим врлинама и сјајним војничким
способностима, и који су, на својим заставама, упрсканим крвљу, уписали то-
ком четири године само ненадмашне и славне победе.”

Шта је срећа, чиме се она мери? Може ли човек који је душу своју продао
ђаволу, ,,за шаку сребрњака”, бити срећан? Срећа човека почива на унутрашњем
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миру, хармонији и стабилности сопственог идентитета, а не на једнакости са дру-
гима. Индивидуализован и слободан човек је јединствен пример људске личнос-
ти и он са другима ступа у односе у своје име и на свој начин. Тако је и са народом
и нацијом. Нација није ништа друго него личност народа, она је за народ оно што
је личност за индивидуалног човека. Као што је личност унутрашњи ред који има
пресудну улогу у свему што човек мисли и ради, тако је и нација ред и структура
која повезује све припаднике народа у једну заједницу. Народ који није интегри-
сан у чврсту националну заједницу личи на незрелог дечака, или нестабилног чо-
века чије је понашање хаотично и непредвидиво. Снага једног народа потиче из
тачке гледишта из става према животу. Тај унутрашњи компас, односно изграђе-
на тачка гледишта, не само да показује правац, већ несумњиво гони на акцију. Ср-
пски народ има дуго историјско памћење, Опстајао је и када је био уништен, по-
беђивао је и када је био побеђен, враћао се са пута без повратка, повијао се пред
слабијим, а моћне и силне побеђивао и прогањао овенчан славом. На овом парче-
ту земље, ветрометини на којој се сударају цивилизације опстајао је и опстаје зато
што има своју величину, индивидуалност, свој дух. Зато што није изневерио своје
претке, напустио своје светосавље, зато што је увек преферирао небеско-земаљс-
ком, вечно-временском. ,,Нама, народу који има културу стару осам векова, сва-
кодневно командују чиновници бриселске канцеларије, Стејт департмента, раз-
них идеолошких и финансијских форума „међународне заједнице”, многе
„невладине организације” и апарати. Они нам налажу да се не бавимо нашом
прошлошћу зато што су нам они именовали прошлост: она је за њих митоманска,
хегемонистичка, великосрпска, агресорска, злочиначка, геноцидна… Али, ми их
не смемо послушати: ми се морамо бавити и прошлошћу, не због историзма као
националистичке опсесије, него због критичког, истинског сагледавања себе, да
бисмо образовали делатан историјски разум с којим би се ослобађали својих за-
блуда и странпутица и јасније видели куда ћемо и шта можемо за свој угрожен
опстанак и напредак да учинимо” (Ћосић, 2007: 24).

Притисак медија (и страних и домаћих) довео је до тога да смо обележени
као нацисти након Другог светског рата, а наше преваспитавање подразумева
репресивније мере од оних које је Хитлер примењивао над Јеврејима. Кодирају
нас тако да се стидимо сопствене традиције и прошлости јер знају да је национал-
ни потенцијал изузетан покретач у одбрани сопственог интегритета. Прекрајају
нам историју како би нам доказали да смо крволочни варвари. Тако стварају ге-
нерације зомбија које не виде да се у мултикултурализму крије замка губљење
осећаја нације и припадности, које за консеквенцу може имати (и бојим се имаће)
нестанак личности. Медијском репресијом постали смо овце које воде на клање.
Стога је потпуно несхватљиво недостојно подаништво и слугарско понашање јед-
ног дела српске елите, посебно политичке, која уместо да свим средствима пружи
снажан отпор овом ,,организованом лагању” о Србима, она као да пружа логис-
тичку подршку у сатанизацији српства. Наравно, обилићевски српски дух у Ср-
бији није замро иако неорганизовано не мали број појединаца и удружења суп-
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ротставља се овом процесу. Један од њих је и књижевник Милован Данојлић, који
оштро критикује такво поданичко понашање и каже: „Део политичке елите пона-
ша се удворички а и код једног дела интелигенције оживео је рајетински синдром.
И то је страшније од војног пораза. Ако нисмо у стању да се одупремо надмоћном
непријатељу и да га истерамо из нашег поседа, могли бисмо му бар дати на знање
да га мрзимо. Не разумем како је могуће пријатељевање са онима који су нас јуче
бомбардовали. Поред слободарских тежњи, код нас је увек била јака и она друга
тенденција, традиција сарадње са окупатором” (Данојлић, 2008: 51).

Питање које као Дамоклов мач лебди над српском судбином гласи – да ли
је српско питање вазалско питање? Односно да ли је услов да биолошки опстане-
мо као нација да се одрекнемо слободе, независности, достојанства, управо оних
основних конститутивних елемената српског бића? Још давно мудри Његош у
књизи Лажни цар Шћепан Мали записа да су ,,одвазда … Срби народ храбри”.
Али данас, на почетку новог миленијума у који смо закорачили, из ове непобитне
констатације са којом се у потпуности слажемо, извире питање које од свих нас
тражи одговор. Да, били смо народ храбри, али где смо сада? И велики патриота
и песник Лаза Костић још почетком двадесетог века пророчки примећује и упо-
зорава да је српски народ на низбрдици (Костић, 1984: 28).

Снажни, темељни постулат бивствовања српског народа находи се у њего-
вој колективној, историјској, етничкој и религиозној свести о потреби жр-
твовања, као опредељења за „крст часни и слободу златну” и „царство небеско”.
Међутим тај основни постулат нашег бивства најчешће је праћен великим жртва-
ма које су претиле да угрозе и сам физички опстанак српског народа. Оно што ср-
пски народ није желео да види, а још мање да прихвати као принцип живљења,
јесте став да је у муци опстајања Бог људима дао и моћ попуштања као чин ра-
суђивања, разумно попуштање пред силом, пред јачим од себе, да би се опстало.
Оно што се често заборавља јесте чињеница да и овај постулат има, без обзира на
то што се према њему већина Срба односи са гнушањем, такође своје утемељење
у српској историји. Миличино свесно жртвовање ћерке, у циљу опстанка и купо-
вине мира и слободе, такође и вазалство Деспота Стефана, а у новијој историји и
Милошево вазалство.

Срби, дакле, имају неку своју ђуд, која има историјски и животни смисао, а
која се између осталог огледа у тврдом, скоро ирационалном поносу оним што је-
су. Начин на који Срби живе и виде себе и свет је за њих исто онолико природан
као и језик којим говоре и вера и обичаји којих се држе. Једноставно, Срби живе
на свој начин, и није да не знају да има и других начина, можда лакших и једнос-
тавнијих, али живе и поносни су на овај свој начин живота и не воле да им га други
мењају, и да други одређују како да живе. То судбинско морање, тај диктат не-
умитности чини да Срби, чак и онда када то изгледа готово немогуће, стављају
слободу изнад свих вредности, не пристају на голи опстанак без слободе, спрем-
ни су на велике жртве због слободе, јер велика је, највећа је љубав према слобо-
ди. Стога су Срби вероватно једини народ, који између живота и слободе бира
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слободу. „Боље гроб него роб” и „Крст часни и слобода златна”, два су најваж-
нија симбола српског народа. Нас је слобода поставила овде на Балкану, на овој
ветрометини, као своје вечне стражаре, а ми стражаримо и не тражимо смену.
Слобода (Србија) не зна за компромисе. Србима је страна свака помисао да буду,
као неки други народи, слуге новог светског поретка.

Као последица дуготрајног духовног геноцида који се над нама, посебно у
последње две деценија, надвио, Србија је доживела и доживљава духовни ин-
фаркт. Стога, ново време које је пред нама тражи нове вође и нове хероје, али не
више на бојном пољу већ првенствено у области државног вођства и духовног
стваралаштва, тражи вође и хероје које поред лављих красе и лисичје особине
елите (Парето), јер је то једини начин да, када се помаља потпуни крах српске
државе и друштва, настао услед неосвешћене и безусловне примене неоколо-
нијалних мера, опстанемо као народ. То своје опредељење „за крст часни и сло-
боду златну”, то што се у свим прекретним историјским моментима опредељивао
у складу са Косовским заветом односно видовданском етиком, српски народ је
понављао гробовима, угрожавајући и сам биолошки опстанак, и ризикујући да
доживи судбину Хазара. У циљу изналажења правих оријентира за извеснију бу-
дућност српског народа, у дијалектици континуитета и дисконтинуитета, времену
у коме ми живимо, времену помрачења ума или лукавству безумља, свакако је
више примеренија девиза: „Нека буде оно што можемо”, од максималистич-
ко-моралистичке девизе: „Све за образ, образ ни за главу!” 
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SERVANTS AND LORDS IN THE NEW WORLD ORDER2

Summary

Who is the lord and who is the servant in the „brave new world of development“ where
the ideology of violence, blood and evil – the ideology of force and unhaminity rules? Since
we live in the world where tiranny and servility dominate, do we, the descendants of Lazar,
still have the holy duty to stop tyranny or is it wiser to accept the lords, like some other nations
did, and become their servant? Is our national question actually the vassal's question?

Key words: Serbia and the world, servants and lords, Serbian question

2 Рад je примљен 6. октобра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције Збор-
ника одржаном 19. децембра 2012.


