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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
БЕОГРАД

„СРПСКО ДРУШТВО
БЕЗ ОНОГА ЈУЧЕ, ШТА СМО МИ ДАНАС?”

(Проф. �р Пе�ар Анђелковић, Филозофски 
факул�е� Универзи�е�а у Приш�ини, 

Косовска Ми�ровица, 2013)

Ср?ско �руш�во је у кризи.
Криза �руш�ва је �олика �а се може @овори�и

о �руш�веном расулу:
социјална су?с�анца ср?ско@ �руш�ва је ?о�рошена,

њени вре�носни су�ови су ?о�вр@ну�и ру@лу.
а елемен�арна осећања,

која иначе чине кохезивне елемен�е свако@ �руш�ва
(као на ?ример соли�арнос�) су ?ре� ишчезавањем.

Ново насLуDајуће 9оJа је урушило скоро сваки сисLем у свеLу, а
најочи:ле9нији је сисLем вре9носLи, јер ин9иви9уалиLеL Dочи-
ње 9а све више Jива мерило оно: свеоDшLе: а Jу9ућносL све ин-
Lензивније DоLискује DрошлосL. ЗJо: Lо:а Dрофесор Анђелковић,
у самом наслову књи:е DосLавља акLуелно DиLање: Без оно:а ју-
че, шLа смо ми 9анас? За СрJију се чесLо каже 9а је 9ржава Jез јас-
но 9ефинисаних :раница, 9а су СрJи Jез 9ржаве, а DолиLичка ин-
:еренција је Jез ви9иљиво: ауLориLеLа. Све је извеснија

1 mamihajlo@yahoo.com

Приказ је Dримљен 8. новемJра 2015, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJор-
ника о9ржаном 1. аDрила 2016.
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вла9авина ново: мо9ално: 9ржавно: уређења Dо9 DроLекLора-
Lом међунаро9них заје9ница. СрJија није само економски, Dоли-
Lички и вре9носно у кризи. свеоJухваLна је криза и9еја, мисли,
консLрукLивних Dре9ло:а и криLике... ПроJлем није DроJлем
ако је нерешив. То је он9а чињеница. Решење DроJлема у великој
мери зависи о9 свесLи 9а криза DосLоји. ИсLоријско Lумачење
DрошлосLи је незаусLављив Dроцес између 9ве ваLре и ужарених
Dолова Lра9иције и мо9ернизације. „Али, као шLо нема реке Jез
извора, Lако и нема нације Jез Lра9иције.” (Анђелковић, 2013,
сLр. 10)

Научна моно:рафија 9р ПеLра Анђелковића Ср?ско �руш�во -
Без оно@а јуче, ш�а смо ми �анас? наDисана је на 254 сLране. Са9ржај
књи:е је расDоређен у 9евеL LемаLских целина које сушLински
9оDуњују и 9еLаљно разрађују основни DроJлем који ауLор у на-
слову књи:е DроJлемаLизује. По:лавља су изузеLно 9еLаљна, ја-
сна и Dрецизно конциDирана, Lе сваки Dоје9иначни LексL, иако
може сLајаLи као самосLална целина, Dре9сLавља ло:ички сле9 и
насLавак DреLхо9но изречено:. АуLор, на најDрисLуDачнији на-
учни начин и сушLинском анализом чиLаоцу ну9и оLворен Dри-
сLуD оJема сLранама ме9аље, Dо9сLичући на размишљање, уну-
Lрашњи сукоJ, 9ијало: и Dолемику. УDраво кроз Lумачење Lра-
9иције као „лице је9не нације” Dрофесор Анђелковић уDућује на
ширење з9раво: и сLваралачко: оDLимизма. НеоDхо9но је сLво-
риLи и DокренуLи иницијаLиву нових и9еја са Dо:ле9ам у 9аљу
Jу9ућносL са искреном и ауLохLоном жељом 9а са9ашњосL, и
оно шLо 9олази Dосле ње, можемо оJновиLи уDраво на Lемељима
Dрошло:. 

ВРЕМЕ АПСУРДА И СОЦИОЛОГИЈА

Ово реLоричко DиLање Dрожима Dо:лавље у којем Dрофесор Ан-
ђелковић Dокушава 9а о:оли сушLину аDсур9а и социоло:ије,
9рушLвено JивсLвовање и DосLојње човека. ЗJо: Lо:а на самом
DочеLку ауLор DоLенцира 9а „све шLо DосLоји у живоLу је9носLав-
но DосLоји и не оDLерећује сеJе Lражењем смисла сво: DосLоја-
ња”. (ИсLо, сLр. 13) Са 9ру:е сLране, човек је у консLанLној DоLра-
зи за својом сушLином, сво: ја, ауLохLоно: DосLојања са жељом 9а
коначно Dронађе смисао сво: живоLа. О9сусLво исLине, Dа чак и
жеље а исконским JивсLвовањем, уJија исLину, искључује је, :а-
зи и осLавља Dо сLрани у неком куLку у којем човек реLко залази.
Ка9а нема исLине, вла9а мржња, незнање, JезвољносL која Dре-
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расLа у Dара9окс развоја љуJави Dрема злу и (само)9есLрукцији.
ИсLина сама Dо сеJи не DосLоји, јер ако нема лажи, као реDер на
основу које: се о9ређујемо као 9оJро, не можемо знаLи, Dа чак ни
Dо осећају, какво 9ело чинимо. ЗJо: Lо:а лаж LреJа 9а DосLоји,
LреJа је не:оваLи у оквирима разумно:, ако не зJо: иче:а аDсур9-
но: – ако се за лаж може рећи 9а је корисна, оно Jарем зара9 Dо-
сLојања исLине Dрема којој се са уважавањем о9носимо. 

Колико :о9 9анашње време, Jило време аDсур9а оно јесLе
Dре9меL социолошко: исLраживања. АуLор Lвр9и 9а социоло:ија
мора JраниLи исLину ка9 :о9 је она у:рожена, јер наDа9и 9олазе
са свих сLрана DосеJно о9 оних Dоје9инаца и 9рушLвених :руDа
који су жељни власLи и који неDо:решиво циљају ка функцио-
нерским и DолиLичким високо-Dозиционираним фоLељама. Со-
циоло:ија мора 9а зашLиLи уDраво оне који немају Lакве афини-
LеLе, оне који се свако: 9ана Jоре ѕа :оли оDсLанак о9 разуз9ане
JирокраLије из чијих усLа незаусLављиво излазе речи Dоруке 9а
:лоJализам, мoн9ијализам, у украсном Dаковању иносLраних
инLереса, нема алLернаLиву. За9аLак социоло:а је у Lоме 9а се
оLкрије сушLина Lо: 9восмисла, DолLронсLва и :араве чађи Dо-
кварених амJиција и 9а се Lако о:ољена сLрукLура злих намера
јасно Dре9очи наро9у и DиLа за сLав. Такво исLраживање је мо:у-
ће неDосре9но сDровесLи коришћењем 9ијалекLичке меLо9е на
коју се, Dо9сећањем на Маркса и Ен:елса, Dозива и 9р Анђелко-
вић. 

„Начин изла:ања формално се мора разликоваLи о9 начина исLра-
живања. ИсLраживање има 9а у Lанчине овла9а маLеријом, 9а ана-
лизира њене различиLе оJлике развиLка и 9а изнађе њихов уну-
Lрашњи сDој. Тек ка9 је овај Dосао :оLов, моћи ће се сLварно креLа-
ње изложиLи на о9:оварајући начин. Пође ли Lо за руком, и Jу9е
ли се живоL маLерије о:ле9ао у и9еји, он9а не мари ако Jу9е из:ле-
9ало као 9а имамо Dосла с каквом консLрукцијом a priori.” (Маркс,
Ен:елс, 1987, сLр. 24-25)

НеоDхо9но је 9а научници Dокажу вољу и сDремносL 9а кроз
широки сDекLар и савремену 9рушLвену Dризму са:ле9ају сLвар-
носL Jез икакве сеJичносLи, јер Lиме Dоказују своју озJиљносL,
Dре9усреLљивосL и научну о9:оворносL. СујеLа се може Lумачи-
Lи као израз соDсLвене DосеJносLи, али не Dо цену 9а консLанLно
и незаусLављиво 9ру:е осуђујемо за личне неусDехе иако JесDо-
:оворно и у наре9ним еDизо9ама, са исLим жаром, и:рамо :лав-
ну уло:у Dо сценарију који су наDисали свеLски моћници. 
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СрJија је на руJу Dонора, јер нема 9елоLворне елиLе у Dресу9-
ном исLоријском LренуLку. Професор Анђелковић оLворено Dро-
зива указујући на DроDусLе у власLи и не9осLаLак елиLе у 9иDло-
маLској JирокраLији. Како каже, ње нема ни у инLели:енцији.
„Ни Црква није 9уховна сна:а каква нам је нужна и на Њу су се 9а-
нас свом силином оJрушили 9а Jи је рашчеречили и комDроми-
Lовали у наро9у” (Анђелковић, 2013, сLр. 33). То су DроJлеми који
су очи:ле9ни на које ауLор указује 9ирекLно оDLужујући власL
која није Dре9узела нишLа Lемељно, ниLи озJиљно а социолози
нису имали 9овољно сна:е 9а се Dокрену, 9а се Lр:ну из учмало-
сLи 9а се Dокрене искра научне исLине, о:ољене сLварносLи и Dо-
ну9и мо:уће решење за 9рушLвене DроJлеме. (Само)криLички
Dроф. Анђелковић указује на DроJлеме, ин9ифиренLносL, аDа-
LичносL и DоLDуну незаинLересованосL коле:а, Lражећи још је9-
ну шансу, ну9ећи још је9ан DокреLач у на9и 9а ће се социолози
Lр:нуLи из окриља сујеLе, уоJраженосLи и саможивосLи и Dосве-
LиLи се 9рушLвеносLи и исконском Dозиву који Dревазилази
личне инLересе.

ОТКУДА ИЗНИКОШЕ СРБИ И ПО ЧЕМУ

На реLоричко DиLање у наслову Dрофесор Анђелковић Dокушава
9а 9ирекLан о9:овор уDућујући чиLаоца на чињеницу 9а „сна:а
је9но: наро9а извире из ње:ове Lачке :ле9ишLа, о9носно сLава
Dрема живоLу” (ИсLо, сLр. 36). Према ње:овим речима онај наро9
који нема кулLуру, Lра9ицију, исLорију, језик, фолклор и Dравни
Dоре9ак – нема ни својку 9ушу. УDраво је Lа 9уша оно шLо човека
разликује о9 9ру:о: и наро9а чини „Dерсоналним енLиLеLом”
(сLр. 37). Кроз исLоријски Dроцес рађа се је9ан наро9 форми-
рајући своју 9ушу, :ра9ећи „кулLурно-сLваралачку мона9у” и
Lа9а наро9 DосLаје суJјекL. Из наро9не 9уше насLаје кулLура је9-
но: наро9а, а из ње цвеLа самосазнање и самоDоуз9ање, вре9но-
сни сисLем и мо:ућносLи. Без исLоријско: ја, наро9 :уJи на свом
и9енLиLеLу, инLе:риLеLу и самоDосLојању. Ње:ова ауLохLоносL
:уJи смисао, а исLорија је Jезлична усDомена на нешLо шLо се,
Dрема заJораву, у 9аLом LренуLку ника9а није ни 9есило. 

ЗJо: Lо:а ауLор јасно DосLавља DринциDе, за9аLке и оJавезе ко-
јих се наро9 мора Dри9ржаваLи исLичући 9а је неоDхо9но DосLа-
виLи хијерархију вре9носLи и морално: DореLка. Професор Ан-
ђелковић Dо9сећа 9а је још на самом DочеLку XX века МилеLић
веома Dрецизно формулисао концеDL 9уховне сDре:е наро9а и
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Lиме закључуио 9а „само мисао је9на, која наро9ом овла9а и оD-
шLом DосLане, DосLаје коDчом сро9сLва, је9инсLва, целине; само
је и9еја ка9ра о9ржаLи, свезу, чесLо и између оних, који нису и
иначе сро9ни, Jило 9а Lа мисао Dоникне на чувсLвеном, Jило на
умном Dољу 9уховно: живоLа” (МилеLић, 1939, сLр. 148).

Професор Анђелковић у овом Dо:лављу исLиче 9а DосLоје раз-
личиLи ценLри свеLске моћи, који Dо9 велом свеоDшLе :лоJали-
зације желе 9а намеLну мо9еле Dонашања и живљења, као 9а је
Lо уDраво оно шLо нам у крхком вре9носном сисLему не9осLаје.
Циљ је менLално и 9уховно DороJљавање са новим неоколони-
јалним „роJ(оL)сLвом”, јер смо сDремни за сваки некриLички
комDромис, чак и он9а ка9а се Lо о9 нас 9ирекLно не Lражи. Није
мо:уће сачуваLи колекLивни и9енLиLеL и инLе:риLеL уколико је
нарушено лично самоDошLовање. УDраво из Lе чињенице ауLор
назначава 9а је Dравославље веома значајан елеменL кулLурно:
и9енLиLеLа СрJа. Оживљавање Lра9иционализма кроз :енера-
цијско уDознавање са Dравослављем Dре9сLавља оDлемењивање
Lра9иције и освешћење срDско: наро9а. Кроз незаоJилазни,
оLворени и очекивани Dроцес социјализације мо:уће је DренеLи
исконски корен национално:, кулLурно: и рели:ијско: и9енLи-
LеLа свакој новој :енерацији и исLовремено :ајиLи различиLосL и
еLничносL 9ру:их наро9а.

Мож9а је Lо само сан, каже 9р Анђелковић, и Lо сам неколико
милиона занесених љу9и, али наивних и оних који нису Jили у
9овољној мери сDремни 9а се суоче са реалношћу. За ауLора је су-
очавање са Dрошлошћу о9 изузеLне важносLи за самооLкровење
и :урање DроJлема Dо9 LеDих је само Jежање из DрошлосLи са ко-
јом се ка9-Lа9 морамо суочиLи. Он решење Dроналази уDраво у
свеLосављу као је9ином DуLу на во9о9елници између ИсLока и
ЗаDа9а, оJосLраних DриLисака, разJијених цивилизација, вера и
Lра9иција, Dре9 искушењем новом мо9ерно 9оJа у ери :лоJали-
зације.

СРПСКО ДРУШТВО НА ВОДОДЕЛНИЦИ

На самом DочеLку 21. века СрJија на раскрсници између моћно:
заDа9но: каDиLала који DреLDосLавља увођење ново: свеLско:
„мо9ерније:” DореLка, насуDроL социјалкомунизму који је Dро-
Dао. УDраво Lакво о:ољено LренуLно сLање СрJије 9ово9и 9о уну-
Lрашње клацкалице-Dоломике у DиLању :9е кренуLи – ка ЗаDа9у
или ИсLоку. Земље у развоју и Lранзицији, еуфемисLички назва-
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не „мале земље” увек су Jиле на у9ару и Dо9 DриLиском великих,
:уJећи свој и9енLиLеL, DрихваLајући, као свој, онај који им се на-
меће. Ти „мали наро9и”, и9енLификовани и DреDознаLи као
„мали” с оJзиром на физичку величину, као и :ео:рафски велике
земље у развоју, јесу Jили велики у 9уховном смислу, јер се 9рже
Lра9иције, 9уховно: освешћења. Тако је СрJија своју унуLрашњу
сна:у Dронашла у свеLосављу. „Пре9осеLивши још Lа9а, а 9ана-
шње време DоLврђује колико је Jио у Dраву, 9а нам евроDски, а и
9омаћи ’кулLурLре:ери’, и као Dоје9инцима и као наро9у, неDре-
сLано Dре9лажу и намећу хуманисLички Dро:рес, лажни хумани-
зам и космоDолиLизам, а све са намером, 9а нам унишLе нашу
осоJеносL, и9енLиLеL – СвеLи Сава је о9лучио, срDски ро9 Dовео
9ру:им DуLем, DуLем између ИсLока и ЗаDа9а” (Анђелковић,
сLр. 58).

АуLор оLворено :овори о Lоме 9а СрJија све слаJије о9олева
уLицају ЗаDа9а који је и 9аље сисLемаLично разJија и Lо најјачим
оружјем као шLо је оLворени и камуфлирани сеDараLизам са же-
љом 9а се све9е у Lолико Dомињане :ранице „Бео:ра9ско: Dаша-
лука”. Он 9ирекLно и9енLификује наре9не DроJлеме консLаLују-
ћи 9а се жеља ЗаDа9а не за9ржава само на о9узимању Косова и
9авању независносLи, већ се сеDараLисLичке DреLензије и аDеLи-
Lи шире Dрема Војво9ини, Санџаку о9носно Прешевској 9олини,
Не:оLинској крајини... КонсLанLне су уцена, DриLисци еуфеми-
сLичке DреLње, ширење уLицаје у скоро свим 9ржавним и 9ржав-
ничким ор:анима, као и конLрола ме9ија и Dо9мићивање Dоли-
Lичке, економске и инLелекLуалне елиLе. ЗJо: Lо:а Dрофесор
Анђелковић са оDрав9аним сLрахом уDозорава на мо:ућу „косо-
визацију” DреосLало: 9ела СрJије и зJо: Lо:а је неоDхо9но офор-
миLи широки 9рушLвени конснзус око DиLања „шLа је DоLреJно
ура9иLи” све у циљу чувања соDсLвене независносLи. НаDа9 и
оLимање Косова он назива 9ирекLним у:рожавањем националне
срDске JашLине и уколико мирење са Lом сиLуацијом Jу9е ко-
начно он9а значи 9а се урушава чиLава наша и9енLиLеLска конс-
Lрукција. Наро9и у околини се, Jез икакво: срама и Dар9она, Dо-
сесивно о9носе Dрема нашој кулLури, Dрисвајајући све оно шLо је
вре9но, мењајући на Lај начин нашу DрошлосL, Jацајући у заJо-
рав све наше исLоријске заслу:е. Чињеница је, само је DиLање 9а
ли Lо неко жели 9а схваLи, 9а се исLорија, чија :о9 Jила, Dа чак ни
своја, не може DрисвајаLи ниLи оLуђиLи. УDркос Lоме не смемо
се криLи иза све DоDуларнијих исDразних флоскула „9а нам нема
сDаса” и 9а је „DроDасL неминовна”, јер „све је узалу9” и сLа :о9
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9а Dокушамо „нишLа нам не вре9и”, али „иако је и Бо: 9и:ао руке
о9 нас” ми смо „неJески наро9”. Таква размишљања нас 9ово9е
9о рези:нирано: размишљања, 9елања у афекLу, ин9иференLно:
Dонашања, 9еDресије и он9а све већи Jрој љу9и, као и сама 9ржа-
ва, је9ини сDас ви9е у оном шLо Диркем назива „аномичким са-
моуJисLвом” (ви9и: Диркем, 1997).

ЗJо: Lо:а, Dрофесор Анђелковић изричиLо уDозорава 9а се Lре-
Jа Dо9ићи из аDаLачно: сLања нације и Dоје9инца и свим сна:ама
Dронаћи нова решења и самосLалне DуLеве а не оне који нас во9е
ка нужном излазу у случају оDасносLи ко ји нам се намеће из
иносLрансLва. СоDсLвена DамеL и енер:ија, коју некоLролисано
извозима, нас може о9вJесLи на Dрави DуL  који је ефикасан Lим
Dре се о9рекнемо Lуђих мисли и и9еја као своје и DресLанемо 9а
у 9ржавном Dослу функционишемо Dо DринциDу информаLич-
ких Lехноло:ија и ме9иокриLеLских коман9и и оDерација –
copy/paste. Мож9а се решење налази између заDа9но: сурово:
каDиLализма и невешLо Dримењено: социјалкомунизма, али је
чињеница 9а нас соDсLвена DамеL може 9овесLи 9о DоLDуно уLи-
лиLарисLичко: комDромиса и Jаланса између ове 9ве, у нашој зе-
мљи, неDрименљиве каLе:орије. Томе LреJа Dри9о9аLи, шLо са
великом важношћу ауLор исLиче, и 9уховни DреDоро9 и афирма-
цију исLинских Dравославних вре9носLи. Те у овом Dо:лављу,
Dрофесор анђелковић закључује 9а је нужно наDравиLи комDро-
мис између мо9ерно: и Lра9иционално:. „СвеLосавље LреJа ра-
свеLлиLи и афирмисаLи, Lра9ицију ревалоризоваLи, али и мо-
9ерно хрисLојанизоваLи, 9овесLи :а у меру са ХрисLом.” (Анђел-
ковић, сLр.71)

СЛОВЕНСТВО КАО АЛТЕРНАТИВА – ЕВРОАЗИЈА КАО ПЕРСПЕКТИВА

У овом Dо:лављу Dрофесор Анђелковић оLворено Dолемише са
рационалним DиLањима који се Lичу DуLа ка ЕвроDској унији и
чињенице 9а још увек нема јасне Dре9сLаве о Lоме како Jи заDоче-
Lе реформе LреJало 9а из:ле9ају и који је њихов крајњи ефекаL.
ЗJо: Lо:а исLиче 9а „наше време у Lом смислу није неко ’нулLо’,
ново време, ново Jез исLорије и Lра9иције, о9носно, ново у Lој ме-
ри, 9а цео сисLем вре9носLи, на којима се сLолећима заснивала и
:ра9ила наша срDска кућа, са9, Dреко ноћи, LреJа 9а Jу9е Dревре9-
нован, о9носно о9Jачен, Lако шLо ће на ње:ово месLо 9оћи сисLем
који 9икLира неколико мулLинационалних корDорација Dо9 Dла-
шLом 9емокраLије и слоJо9е LржишLа и чији је је9ини циљ осLва-
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рење максимално: DрофиLа за шLо краће време”. (ИсLо, сLр. 76)
Велики је DриLисак заDа9них моћника које DроJлем неразвије-
них земаља и оних које су у Lранзицији искључиво DосмаLрају
кроз Dризму власLиLих инLереса. ЗаLо се и 9ешава 9а су Lи и Lак-
ви, условно названи, „мали наро9и” сама колаLерaлна шLеLа ис-
Lорије, :решка националне еволуције и у Dрило: Lоме ауLор се
слаже са чињеницом 9а „злаLа немамо, велике ин9усLрије за кон-
куренцију немамо; мисLицизма и оDсене величине немамо. ОсLа-
је нам конценLрација 9уха и DамеLи, и 9исциDлина морала. СLара
наша косовска меLафизика. Имамо 9а се усре9сре9имо у Jићу, је-
зику, моралу и Бо:у. Јер, Lо су сLвари са којима се осLаје Dосле ра-
Lова, DоJе9а и Dораза.” (Секулић, 2003, сLр. 61) 

УDраво са јасном намером 9р Анђелковић Dо9сећа на класика
свеLске филозофије, Хе:ела на:лашавајући ње:ово му9ро схваLа-
ње 9а сваки наро9 мора имаLи своју меLафизику која се о:ле9а у
оном нечем шLо Dре9сLавља 9уховну морфоло:ију као Dерсонал-
ни енLиLеL. ПоLреJно је сLвориLи основ за формирање заје9нице
Dоје9инца и 9рушLва у којој DосLоји 9оDуњавање, међусоJна Dо-
9ршка, усавршавање кроз свечовечносL и свеLосавље. Таквим о9-
носом је искључиво мо:уће Dревазићи наиз:ле9 неDремосLиви
јаз између човека и Dриро9е. У Lаквом 9рушLву, које ауLор нази-
ва свечовечанским-Jо:очовечанским љу9и живе Dрема еванђел-
ским врлинама, Dонашајући се Dрема Lако за9аLим аксиолош-
ким и еLичким нормама. Основна и9еја овакво: DуLа и и9еала
свесловенсLва је изникла из љуJави и жрLве, јер човек је он9а ис-
Dраван ка9а љуJи 9ру:е и Lуђе :рехе осећа као своје.

Професор Анђелковић Dо9сећа 9а са је9не сLране се налазе 9р-
жаве коју су нас чесLо JомJар9овале о чему све9очи исLорија, и
које већ ла:ано, као ка9а DиLон :уLа свој Dлен, оLимају LериLори-
ју. УDраво њима смо махали засLавицама 9ок су слоJо9но мар-
ширали нашим улицама, 9очекали их као Dраве ослоJо9иоце, ра-
9ујући се њиховом оLвореном и 9оJро9ошлом DоLчињавању. Са
9ру:е сLране су и оне 9ржаве које нам нису Dома:але, ниLи о9ма-
:але, нису се мешале у наше унуLрашње DроJлеме, на чему смо
им захвални, али и Dомало љуJоморни јер Lаква коноLација о9и-
ше незаинLересованошћу, Dасивном 9езавуацијом наших нацио-
налних инLереса. У ме9ијима се све чешће Dомиње Lермин евро-
азијаLсLва или DоLреJа за Евроазијском унијом коју чине Русија,
КазахсLан, Украјина, Белорусија и СрJија. Ова и9еја је мно:о сLа-
рија и мож9а Lек у наре9ном Dерио9у DоосLоје ин9иције 9а 9о-
Jије своју сLаJилну форму. 
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Тежња ка евроазијаLском комDромису за Dрофесора Анђелко-
вића не значи окреLање леђа ЕвроDи. Dрема ње:овим речима Lо
Jи LреJало 9а Dре9сLавља освежење, оJнову и оснаживање 9ру-
шLвене Jазе. Таква и9еја се може DосмаLраLи као сLаJилносL на
коју се наро9 може ослониLи у жељи 9а сачува своју независносL.
„СрJија има 9овољно свеLлу и 9у:у исLорију Lрајања, коју ника9
није каракLерисало слу:арсLво и слеDо DолLронсLво Dо цену Dо-
нижавања, DоDуL оно: који краси :оре DоменуLи наро9, који и Dо-
ре9 све: Dонижења и освајања о9 сLране :ерманско: наро9а, Lом
исLом наро9у Dесме захвалносLи Dева” (ИсLо, сLр. 108). ЗJо: Lо:а
ауLор, с Dравом, Dо9влачи 9а само JраLске наро9е везује заје9-
ничко Dорекло и вера у о9носе који мо:у :ра9иLи међусоJно ува-
жавање, „а Lакви наро9и, хLео Lо неко 9а Dорекне или не, јесу са-
мо словенски наро9и”.

КОСОВСКИ ЗАВЕТ – СРПСКА УХРОНИЈА И/ИЛИ СРПСКА ЕНТЕЛЕХИЈА

Професор Анђелковић намерно корисLи и Dолемише Dојмовима,
као шLо су „енLелехија” и „ухронија” желећи 9а Dре9очи лчиње-
ницу 9а DосLоје различиLи и9енLиLеLи као шLо су национални,
9ржавни, DолиLички, социјални... и 9а сви е:зисLирају самосLал-
но или у кохаJиLацији али искључиво уз DосLојање 9уховно:
и9енLиLеLа. Он уDраво Dре9сLавља Jазу, сушLину, са9ржину и за-
шLиLнички и9енLиLеL који чува све оне осLале који из ње:а Dро-
изилазе. Уколико наро9и DриDа9ају исLом или сличном и9енLи-
LеLу, Lо нас, Dрема речима ауLора, чини Jраћом, све 9ок не
DосLанемо 9ру:ови, :уJећи на Lај начин свој и9енLиLеL. ЗJо: Lо:а
и наво9и Фромову, концизну, не9восмислену, иако наиз:ле9
шLуру, иDак Dрецизну 9ефиницију и9енLиLеLа – „ја сам ја”.
(Фром, 1980, сLр. 79)

Свака нација се Lру9и 9а не:ује, шLиLи и оDлемењује соDсLве-
ну Lра9ицију, кулLуру, исLорију и чесLо се DриJе:авало, зара9
очувања национално: 9уха, сLварању миLова. Тако свеLосавље,
DосLаје миL који и9еоло:изује Dре9сLаву о сеJи и нацији, заје9-
ничкој DрошлосLи, са9ашњосLи и Jу9ућносLи. Православна ис-
Lина која :овори о Бо:у и о наро9у DосLаје ле:ен9а која нас сDаја
са Dрецима, кореном и сLаJлом срDсLва. Са разло:ом ауLор Dо-
сLавља DиLање 9а ли је Lо разло: 9а на месLо морала 9ође рели:и-
ја. „Тај морал се, Dре све:а, о:ле9а у о9сусLву Dра:маLично:, у
Lвр9окорном инаћењу са јачима о9 сеJе, у сDремносLи на LрDље-
ње, јер смо ми ’неJески наро9’, а шLо нас је и 9овело 9а у XXI веку
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и 9аље LрDимо и DаLимо, чекајући неку неJеску Dрав9у” (Анђел-
ковић, 2014, сLр. 120). АуLор смаLра 9а наро9и који су морално
снажни и 9уховно свежи мо:у оDсLаLи у сLраховиLој JорJи са9а-
шњице, искључиво он9а ка9а је њихова свесL о нацији DоLкре-
Dљена вером.

Професор Анђелковић Dо9сећа су СрJи из:уJили JиLку на Ко-
сову али су сDасили виLешLво и DлемениLосL СрJа. УDраво на Ко-
сову је учвршћено DолиLичко је9инсLво наро9а како Jи се креLа-
ли Dровереном свеLосавском сLазом. Из Lих разло:а ауLор на-
:лашава 9а Косово није оJична земља, или неки сваки9ашњи
живоLни DросLор – LериLорија која се може лициLираLи и усDеш-
но, Dо нижој вре9носLи, куDиLи на аукцији. Косово је ценLар на-
ше: JивсLвовања, извор национално: и9енLиLеLа, колевка и
:роJница. У Lој Lвр9њи 9р Анђелковић Dроналази моLив и Dо-
креLачку сна:у Dо9влачећи 9а „9уша наше 9уше свеLосавље”. То
је је9ина мо:ућносL, завеL, исLоријска свесL и DерсDекLива. Чи-
њеница је 9а мно:и љу9и живе у својој DрошлосLи и за њу, а 9а
има и оних који искључиво Dра:маLично сLоје на 9анашњици и
са9ашњосLи иако за мно:е DосLоји само на9а у Jољу Jу9ућносL. 

СЛУГЕ И ГОСПОДАРИ У НОВОМ СВЕТСКОМ ПОРЕТКУ

У Dо:лављу Слу:е :осDо9ару у новом свеLском DореLку, Dрофесор
Анђелковић DосLавља неколико кључних и сушLинских DиLања:
Да ли човеку 9анашњице знањер служи живоLу и 9а ли ње:овим
живоLом му9росL вла9а? Није ли знање, умесLо 9а Jу9е JарјакLар
слоJо9е, JраLсLва и љуJави, DосLало лакеј „ново: DоLреLка” а му-
9росL Dосрнула у моралној за:ушљивосLи? Да ли 9анас живимо у
сумраку леDоLе и живоLне ра9осLи? Није ли живљење кренуло у
суDроLном Dравцу о9 живоLа? Да ли је на Dомолу осLварење Јова-
ново: оLкровења? Дајући о9:оворе на ова DиLања ауLор исLиче 9а
је мо9ерни ЗаDа9 већ увелико DоLрошачка корDа којој не9осLају
Lра9иционалне вре9носLи, а месLа има само за највул:арнији и
о:ољени хе9онизам. Је9ини начин је 9а Dравоверни хришћанин,
који Dримећује шLеLносL овакво: 9еловања, Dокуша 9а се ишчуDа
из за:рљаја мо9ерне кулLуре. Љу9и су се, Dрема Марсковој Lео-
рији оLуђења, већ о9авно у9аљили о9 исконско:, национално: и
ауLохLоно: DрихваLајући увозно као је9ино исDравно, Jез икак-
во: криLичко: Dромишљања. Човек DосLаје неуLрални Dосма-
Lрач, сLаLер, који иако мозж9а нека9а и Dожели 9а 9и:не свој
:лас, још увек оклева и Lривијално се DреDушLа сLраној 9омина-
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цији. На Lај начин, Dослушно уDија и Dримењује 9ресуру сLрано:
каDиLала, :уJи своју личну Dриро9у и Dреживљава. ЗJо: Lо:а 9р
Анђелковић, Dрецизно, јасно и концизно каже 9а је „економија
DоJе9ила човека” (ИсLо, сLр. 135). Љу9и су из:уJили свој циљ жи-
воLа, јер су, умсеLо 9а Jу9у жива жива Jића, DосLали сLвар, Dре9-
меL, DоLрошна роJа која има своју цену, кварљива је и Jрзо се
раJи. Уколико је искључиво у служJи DрофиLа ин9иви9уалносL
се о9на може DрихваLиLи и величаLи као основно љу9ско Dраво.
„Несумњиво, осоJине маLеријалисLичко: ин9иви9уализма на
којем Dочива свеL, сеJичносL и амJиција, DримиLивни али моћ-
ни DокреLачи љу9ске акције у свом DоJе9ничком маршу су Dо-
сLи:ли, као шLо Lо Jива увек у љу9ској исLорији, Пирову DоJе9у”
(ИсLо, сLр. 136).

Најважније еLичке вре9носLи јесу је9накосL, слоJо9а, мир и
љу9ска соли9арносL као и кулLурни Dлурализам који је DоLекао
са Балкана и ЕвроDе. ИDак, најсLарији конLиненL, се све више 9и-
сLанцира о9 Lо: ауLенLично: 9уха срљајући у раље мрачне 9ухо-
вне кризе. АуLор веома Lрезвено и сLаJилно, самокриLично ис-
Lиче 9а СрJи нису Jез:решни, јер нас на Lо исLорија сLално оDо-
миње. Са 9ру:е сLране, очи:ле9но незаслужено Dокушавају 9а
нам сLално леDе еLикеLе злочиначко: наро9а излажући нас ме-
9ијској саLанизацији и све у жељи 9а на Lај начин, они који су на-
ма Lаква зло9ела чинили на шLо Dерфи9нији начин „оDеру
руке”. У су9ској а све више и у DолиLичкој Dракси је DознаLа Lаква
врсLа замена Lеза ка9а кривац DосLаје жрLва. ЗJо: Lо:а Ћосић Dо-
сLавља DиLање „каквој Jу9ућносLи Dо9 9еценијским санкцијама,
DерманенLним, свако9невним уценама и улLимаLима, у свему
9искриминисан наро9 срDски може 9а се на9а? Бу9ућносL коју
нам ну9е је наређена Jу9ућносL – за9аLа Jу9ућносL. Поново нас
усрећују и9еолошким коман9ама. Нека9а су Lо чинили Jољше-
вичке JирокраLе, са9а Lо чине евроJирокраLе. Бриселски усрећи-
Lељи, Dо меLо9ама у DосLуDању, не разликују се мно:о о9 нека9а-
шњих кремљанских усрећиLе ља. (Ћосић, 2007, сLр. 27)

СрDски и9енLиLеL се о:ле9а у Dравославној вери и зJо: Lо:а Jи
улазак у ЕвроDску унију, Dрема речима Dрофесора Анђелковића
Jио „слом чиLаве наше исLоријске верLикале” (сLр. 152). ЗJо:
Lо:а није нишLа ново рећи 9а СрJи, између живоLа и слоJо9е, Jи-
рају слоJо9у. У Lој чињеници се Dроналази сушLина и о9:овор на
реLоричко DиLање у наслову Dо:лавља 9а је СрJима аDсолуLно
сLрана и9еја 9а Jу9у слу:е новом свеLском DореLку. „С Lо:а, ново
време које је Dре9 нама Lражи нове вође и нове хероје, али не
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више на Jојном Dољу већ DревенсLвено у оJласLи 9ржавно: вођ-
сLва и 9уховно: сLваралашLва, вође и хероје које Dоре9 лављих
красе и лисичје осоJине елиLе (ПареLо), јер је Lо је9ини начин 9а,
ка9а се Dомаља DоLDун крах срDске 9ржаве и 9рушLва, насLао ус-
ле9 неосвешћене и Jезусловне Dримене неоколонијалних мера,
оDсLанемо као наро9” (Анђелковић, 2013, сLр. 153).

„У СРБИЈИ САМО КАМЕН НИЈЕ КРИВ”

АуLор 9ирекLно исLиче инсLанL свеLске Lрен9ове који су вешLач-
ки и уLицај сре9сLава масовно: комуницирања на оJликовање 9о-
:ађаја. Велики Jрој информација свако9невно ме9ији Dласирају
крајњем DоLрошачу који Dокушава 9а се изJори у мору Dо9аLака и
рационално закључује о Dонуђеном. ЖивоL Dолако DосLаје Dри-
ви9 у JорJи са Кјерке:оровим „Или...или” (в. Кјерке:ор, 1990) чо-
век је реално „осуђен на слоJо9у” (в. Мил, 1988). На Dра:у Lо:а 9р
Анђелковић консLаLује 9а је човек „оJјекLивизован и DројекLован
сDоља, чиме је еDоха суJјекLа (лично: и колкLивно:) 9ефиниLи-
вно завршена. ЛичносLи су неDожељне, јер њима је Lешко мани-
DулисаLи, Lражи се клон сDреман на чисLо Dонављање” (Анђелко-
вић, 2014, сLр. 156). Он исLиче 9а је све мање оних који се Dосвећују
исконском сLваралашLву и 9а је неуDоре9иво више оних који са
намером и оLоврено руше живоLне, кулLурне и Lра9иционалне
вре9носLи Dри чему 9оминира 9есLрукција и исLицање маLе-
ријално: на9 оним ауLенLичнијим 9уховним вре9носLима.

Насиље и не9о9ирљивосL 9оJија свој ле:имиLеL и на Lај начин
се 9емокраLија високоразвијених уво9и на велика враLа намећу-
ћи своја Dравила Dонашања. Такав Dресе9ан у нераѕвијеним и зе-
мљама у Lранзицији скоро увек је уз оDрав9ање 9а се инсисLира
на 9емокраLском уређењу и Dромовисањем заDа9них вре9носLи.
То је класичан неоколонијализам у врем ка9а је Jио 9расLично ак-
Lуелан и оJјашњавао своје намеLање као Dомоћ неразвијеним 9р-
жавама како Jи 9осLи:ле о9ређени ниво разумне цивилизације.

Нови свеLски Dоре9ак је најзасLуDлјенији извозни Dре9меL
или роJа која нам Jез царињења 9олази из иносLрансLва, у чију
9екларацију, квалиLеL и рок уDоLреJе још увек нико не :ле9а. На
Lако JајаLу роJу, нико не Dлаћа Dорез, конкуренције нема, Lе су
:рађани Dриморани 9а Lо куDују и Lиме осLварују своја 9ва :лав-
на ефекLа, а Lо су: сLрах и сLрахоDошLовање. На DочеLку се шири
сLрах, морална Dаника и неDоверње Dрема онима који не мисле
као ми а исLовремено се Dојављују И�и�ем вође (Dрим. ауLора)
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које се Lоме суDроисLављају Lе се величају као хероји нације. На
Lај начин се Jаца Dесак у очи, Dо9иже :усLа ма:ла којом се врши
Lрансфер ар:уменLа разума за ауLориLеL насиља уDакован у
украсни DаDир љу9ских Dрава, слоJо9е и 9емокраLије. Професор
Анђелковић са разло:ом Dримећује 9а више нећемо носиLи мај-
це са DринLом Jанана реDуJлике, већ је све извесније, ако већ ни-
смо, 9а ћемо у њој и живеLи. Јер, Dрема ње:овим речима, Lакве
Јенки 9емокраLије изничу као морални DреDо9оJни 9ржаво-
Lворни сDациоци уз велику Dо9ршку 9омаћих ме9ија, Lражећи
:лумце сDоре9них уло:а који су 9о јуче све њих називали „9ома-
ћим из9ајницима” и „сLраним Dлаћеницима”.

ПроDасL наро9а се лако може DреDознаLи у неDаLриоLизму, јер
не9осLаје она архаична и ауLохLона љуJав која се о:ле9а у оLаче-
сLвољуJљу и JраLољуJљу. СрDска исLорија мно:о DуLа 9о са9а :о-
вори о Lоме 9а су се у о9ређеном LренуLку Dојављивали Dоје9ин-
ци или ор:анизације које су 9еловале Dо нало:у сLраних менLора
Lру9ећи се 9а заLру DаLриLизам и Dосеју зрно сумње. УDраво се
Lо 9есило у LренуLку ка9а је је9ан 9ео земље 9ове9ен у DиLање са
Lен9енцијом 9а се оLме а 9ржава разори и све Lо зара9 јефLиних
DолиLичких Dоена и мизерних и DлиLких инLереса. Такви циље-
ви су се осLваривали Dласирањем лажне Dо9ло:е зашLиLе љу9-
ских Dрава, слоJо9е и 9емокраLије, уз снажну иносLрану финан-
сијску и ме9ијску Dо9ршку. Самозване и самокрунисане ИJи9ем
вође, Jез икакве Lрунке срама и морално: инLе:риLеLа :азе Dо ве-
ковним Lра9иционалним вре9носLима са жељом 9а шLо Dре :ур-
ну 9ржаву у сисLемско унуLрашње разарање. У Lоме су иLекако
усDели и зJо: Lо:а у DаLриоLксом ваDају 9р Анђелковић DосLавља
DаLриоLско DиLање: Има ли краја DусLошењу и кома9ању СрJије?

ДЕМОКРАТИЈА ТОПОВЊАЧА НАКОН ДВА ВЕКА

АуLор консLаLује 9а је у СрJији 9емокраLска револуција и 9а су
очи:ле9на 9ва DуLа. Први се о:ле9а у ауLенLичној цивилизовано-
сLи или DовраLак у амJисе неоварварсLва. Да Jисмо Dочели исDо-
чеLка неоDхо9но је DрисусLво исLинске 9емокраLије, која Jи сва-
како LреJало 9а Dре9сLавља колекLивно о9лучивање и конLролу
сDровођења Lаквих о9лука. ДемокраLија се не може искључиво
схваLиLи као вла9авина већине, јер се може 9есиLи 9а уDраво Lа
вла9авина Dређе у Lиранију, јер се, 9осLа је 9оказа у исLорији, у
име наро9а чинило мно:о Lо:а шLо није Jило у скла9у са основа-
ма 9емокраLије. ЗJо: Lо:а 9р Анђелковић сасвим рационално Dо-
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сLавља 9ва кључна DиLања. Како конLролисLаи власL већине у
9емокраLији? Како 9а власL сама сеJе конLролише и оJуз9ава? У
DоLрази за о9:оворима ауLор исLиче 9а је основна DреLDосLавка
усDешно: развоја 9емокраLије у развоју знања, свесLи и криLич-
ко: мишљења. Лажна, Dсеу9о9емокраLија (ауLокраLија) о:ле9а
се у нескромној вери у сDосLвену, инLелекLуалну, DолиLичку и
сваку 9ру:у оJ9ареносL, у захLеву 9а се Jу9е Dосвећен, захLеву за
Dослушношћу, а Lакође и вера у соDсLвено Dосе9овање неDо:ре-
шиво: меLо9а за решавање свако: DроJлема” (ИсLо, сLр. 199). Са-
мим Lим 9емокраLија није завршен Dроцес, ниLи има о:раничен
рок Lрајања, јер она се не осваја, већ 9аје. Не Jи LреJало 9а Jу9е
искључива Dривиле:ија мањине Jо:аLих и изаJраних, не:о 9о-
сLуDна свим љу9има оLDорним на маниDулацију и сDремним на
DрихваLање различиLо: мишљења и сLавова. Није Lешко JиLи ла-
коверан, наиван, некриLички оDре9ељен и Lо јесLе сасLавни 9ео
неDромишљених. Уколико Dрева:не разум, о9:оворносL и оJаве-
за Lа9а се оLвара сDекLар мо:ућносLи и леDеза 9рушLвено: ан:а-
жовања ка оLвореном 9емокраLском 9рушLву. Промене су мо-
:уће ако се Jазично о9ре9е 9рушLвени DриориLеLи и ка9а се са
реор:анизацијом крене о9 Dоје9инца, о9 сеJе само:. На Lај начин,
мењајући сеJе, уLичемо и на 9ру:е у жељи 9а се 9оJије о9:овор и
о9 околине која своје Dонашање Lакође Dрила:ођава. ЗаLо Dрофе-
сор Анђелковић Dо9влачи 9а је DоLреJно мно:о ра9а на сеJи како
Jи ојачали и DоJе9или „у сеJи Lу ’рајинску шићарџијску Dсихо-
ло:ију’ и 9а се Jез сLраха, вођени соDсLвеним и9енLиLеLом, хра-
Jро суDросLавимо и9ејама и DосLуDцима наших вођа и осLалих
’изаJраних’ са ауLориLеLом” (ИсLо, сLр. 200).

Чињеница је, на шLа ауLор јасно и 9ирекLно указује 9а 9емо-
краLија чесLо није увек вла9авина већине, и 9а Lо није вла9авина
наро9а већ DракLично вла9авина ње:ове Jројне већине. И:рајући
се, у филозофској анализи очи:ле9не DракLичне 9емокраLије, Lа-
ква вла9авина већине може веома Jрзо и неDримеLно DрерасLи у
Lиранију на9 мањином и оLвориLи 9ирекLан DуL чешће DрисуL-
ном сLању ка9а се Lиранија мањине сакрива иза квази већине. У
Dрило: Lоме :овори и Ан9рићева оDаска у којој се исLиче 9а су
најоDаснији DроLивници Dро:реса „о:раничени LуDи и саможи-
ви љу9и Lвр9а срца, краLке DамеLи и никакве машLе, који мрзе
све шLо је ново, неоJично и ма само за Dе9аљ више о9 њихово:
мишљења и њихове сDосоJносLи схваLања који Dрема сваком
Dро:ресу осећају физичку о9враLносL, ор:анску мржњу и сDрем-
ни су 9а замисле сваку Dо9лосL, 9а Dомо:ну и о9оJре сваки зло-
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чин Dрема носиоцима Dро:реса и свима које ини Lаквим сма-
Lрају” (Ан9рић, 2004, сLр. 46).

Како се 9емокраLије све више и инLензивније израJљивала,
мењао се њен оJлик и DуL се креLао ка ин9ифиренLном конфор-
мизму, шLо DреLDосLавља не9осLаLак је9накосLи и 9е:ра9ацију
вре9носLи. Неминовно је 9а скоро свака 9емокраLија у сеJи носи
канцер 9есDоLије и Dо default-у нужно није аDсолуLно Dраве9на,
али свакако Dре9сLавља изJор мање: зла. 

ДОМАЋИНСКА ЕТИКА И СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

У Dо:лављу Домаћинска е�ика и све�ска економска криза, Dрофесор
Анђелковић, на самом DочеLку ошLро консLаLује 9а је :лоJализа-
цијски феномен DоLрошачко: 9рушLва цивилизацијски разоран.
То из разло:а јер се човек све више DосмаLра као DоLрошач и ко-
рисник маLеријалних 9оJара. Чињеница је, зуDраво она која се и
не може осDориLи, 9а је маLеријално сLање Dоје9инца иLекако
важно али Lо није сушLина 9рушLвено: JивсLвовања. УDраво је
Lакво DоLрошачко 9рушLво 9оDринело сLварању :лоJално: Dро-
Jлема а Lо је финансијска криза. „Она није нишLа 9ру:о 9о Dро-
изво9 9евијације конзумеризма на Dољу љу9ске личносLи и њен
корен је у о:ромној, 9о са9а невиђеној DохлеDи и сеJичносLи”
(ИсLо, сLр. 221).

СрDски наро9 је о9увек Jио за:оворник вре9носLи као шLо су
„9омовина DоJожносLи, ра9иносLи, Dрав9ољуJивосLи, живоLне
ра9осLи, љуJави Dрема свом завичају, :осLоDримсLва, социјал-
но: заје9нишLва и међусоJне исDомоћи и у 9оJру и у злу”. То
уDраво :овори о СрJији као 9омаћинском наро9у исLичући Lо
као највишу аксиолошку каLе:орију. Тумачење се DоLкреDљује
оJјашњењем 9а је 9омаћин о9:оворан за своје имање које ће ши-
риLи и оDлемењиваLи зара9 живоLа своје Dоро9ице и Dрема Lом
власнишLву се о9:оворно оDхо9иLи. Таквом ра9ном човеку је не-
оDхо9на 9ржава која ће JринуLи о заје9ничким оDшLим сLвари-
ма и 9а се Dоје9инцу Dомо:не 9а наDрави и о9ржи усDешним
своје 9омаћинсLво. 

Према речима ауLора, Lакав 9омаћински 9ух је најзначајнија
каракLерисLика срDско: наро9а и у свакој Dрилици је СрJин умео
9а Dокаже своје :осLоDримсLво и љуJазносL и Lиме ѕа9иви свако:
:осLа, DосеJно оне који 9олазе из иносLрансLва. „А Lај 9омаћин-
ски 9ух јесLе, у сLвари, јеванђељски 9ух, 9ух ХрисLа СDасиLеља,
наји9еалније: и најреалније: 9омаћина за ко:а зна исLорија чо-
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вечансLва. О9Jацујући Lе 9уховне и моралне вре9носLи које леже
у основама Lра9иционално: рели:иозно: Dо:ле9а на свеL, секу-
ларизам је за9ао у9арац не само рели:иозним 9рушLвима, већ и
самом човечансLву, а највише Dоро9ици и 9еци.” (ИсLо, сLр. 225)

Са разло:ом Dрофесор Анђелковић уDозорава 9а се на9 СрJи-
јом на9вила велика оDасносL и 9а је 9ржава у кризи. УDркос Lоме
Lо и јесLе са9а Dрилика и изазов 9а се 9озовемо DамеLи, 9а се на-
Dрави консензус око сушLинских 9рушLвено-DолиLичких DиLа-
ња. Он Dаралелу Dрави са 9омаћинским 9ухом ка9а 9омаћин, у
сиLуацији ка9а се Dојави DроJлем у кући, окуDи око сеJе чланове
Dоро9ице, ује9ини их око исLих циљева и заје9нички Dроналазе
решење за Lешку сиLуацију. НеоDхо9но је заувек иза сеJе осLави-
Lи међусоJне сукоJе и Lрвења, Dо9еле, 9е:ра9ацију, јер је DоLреJ-
но 9а се сLаJилно сLане иза национално: Dро:рама и чврсLо
крене у оJнову и развој. ЗаLо 9р анђелковић оLворено, јасно и
Dрецизно закључује 9а „оно: часа ка9 у СрJији изнова заживи на-
ционално Dомирење, васкрсне 9омаћински 9ух, а са њим и ра9 и
о9:оворносL зацаре у свакоме о9 нас, и 9рушLву као целини, има-
ћемо шансе 9а се сDасемо Dровалије и урвине у коју нас :урају и
враLимо на сLазу са које смо склизнули.” (ИсLо, сLр. 247)

ЛИТЕРАТУРА Ан9рић, И. (2004). Знакови ?оре� ?у�а, Бео:ра9: Ра9.

Анђелковић, П. (2013). Ср?ско �руш�во - Без оно@а јуче, ш�а смо ми �анас?
Косовска МиLровица: Филозофски факулLеL у Косовској МиLровици.

Диркем, Е. (1997). Самоу�ис�во: социолошка с�у�ија, Бео:ра9: БИГЗ.

Кјерке:ор, С. (1990). Или-или, Сарајево: Веселин Маслеша.

Маркс, К. и Ен:елс, Ф. (1977). Дела, �ом 21 – Ка?и�ал I, Бео:ра9: ПросвеLа.

МилеLић, С. (1939). Иза�рани чланци, Нови Са9: ПросвеLно из9авачка за-
9ру:а „Змај”.

Мил, С. Џ. (1988). О сло�о�и, Бео:ра9: ФилиD Вишњић.

Секулић, И. (2003). Балкан, Бео:ра9: Алеф.

Ћосић, Д. (2007). „СрDско DиLање – DиLање исLине”. Национални ин�ерес,
Jр. 1/2007, 19-36.

Фром, Е. (1980). З�раво �руш�во. Бео:ра9: Ра9.


