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ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

РАСРБЉАВАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА
И ПРОМЕНА ИДЕНТИТЕТА
У ГЛОБАЛИЗИРАЈУЋЕМ ДРУШТВУ
САЖЕТАК. Један од услова очувања идентитета сваке заједнице јесте континуитет
културног наслеђа, односно свесни и активни однос према традицији,
чиме се потврђује оно што је непроменљиво и константно. Дисконтинуитети, које је у свом историјском трајању, као резултат идеолошке и
политичке манипулације, чинио српски народ, доводили су до личног
и колективног заборава и потирања сопственог идентитета. У тешким
и неповољним историјским околностима, под присилом и индоктринацијом Срби су често били принуђени да прихватају туђу веру, која је
доводила до расрбљавања, а то се у највећем броју случајева завршавало тиме што су Срби постајали припадници друге етничке и националне заједнице. Тај процес српског конформирања, који је водио ка самозабораву и расрбљавању, дешавао се, углавном, као акт принуде, уцене
и имао је за циљ очување голе физичке егзистенције. Оно што се дешава данас у глобализирајућем друштву има сасвим други карактер. Са
намером да се изврши десуверенизација Србије и прихвати статус њене потчињености Западу, у оквиру глобалног система компромитују се
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и разарају све битне националне институције и чиниоци колективног
националног идентитета, чиме се врши расрбљавање српског народа и
промена идентитета. Наравно, ако занемаримо себе, ако настојимо да
променимо свој идентитет негацијом онога што смо били, нећемо постати други, већ ћемо поништити оно што нас је до тада битно одређивало.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: глобализам; Србија; национални идентитет; расрбљавање.

Немој е озволи и а ваша леGа уша GроGа не у ђу$ре у. Ја верујем у
$у ућнос вашеF наро а. Дух Косова, Карађорђа, Куманова и Кајмакчалана Gоново ће се Gро$у и и. Мора се, међу им, $рзо Gро$у и и. Су $ина
вам је у влас и им рукама: $лис ава $у ућнос или Gоново роGс во!
АрчиKал9 Рајс

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Да Kи 9рушNво функционисало на @ожељан начин и 9а Kи се у
свом исNоријском Nрајању @ро:ресивно развијало, нео@хо9но је
9а усвоји и @ошNује о9ређене колекNивне вре9носNи које исхо9е
из наро9но: колекNивиNеNа и :9е су ин9иви9уалне вре9носNи @о9ређене колекNивним. У савременом свеNу развија се визија 9рушNва коју можемо назваNи релаNивизмом у коме 9оминирају Nаква @равила и:ре, која омо:ућују свакоме 9а ра9и оно шNо жели,
уколико @ошNује Nуђа @рава. Ново KожансNво, које се љу9има намеће, као колекNивни кулN, као вре9носN изна9 свих вре9носNи
јесу ин9иви9уализам и мулNикулNурализам. Секуларизовани,
@осNхришћански свеN сNвара сисNем у коме различиNе оријенNације, различиNи човекови @роизвољни изKори, Kез оKјекNивно: и
@ризнаNо: морално: узора и9у руку @о9 руку, а 9а се не зна ни
ку9а и9у, ни ку9а во9е. Нема хармоније, нема @озиNивно: о@шNе@рихваћено: узора. Окружени маNеријалним 9оKрима и у@лашени о9 @омисли 9а их мо:у из:уKиNи, љу9и не ви9е @рави смисао
живоNа. Човек @осNаје роK Nехнике, о9носно Nехника @осNаје су9Kина човека (Хај9е:ер). ОNр:нуNи о9 своје 9уховне верNикале, о9сечени о9 ценNрално: сNаKла и @осNављени у релаNивисNички
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конNексN, захваћени @оNрошачком Kујицом живоNа љу9и се ко@рцају, 9аве и све Nеже 9рже :лаву изна9 во9е. РелаNивисNичка
и9еоло:ија и ин9иви9уализам 9елују на живоN на 9ва начина:
@оNко@авањем класично: морала и сNварањем, намесNо Nра9иционалних вре9носNи и 9рушNвених о9носа, @разнине, коју ис@уњава новац.
Не@оKиNна исNина која ср@ски ро9 @раNи оNка9а он @осNоји, @а
9о 9анашњих 9ана, а шNо @ланери наше @ро@асNи у@раво и желе
9а @ромене, јесNе 9а је ср@ски наро9 @оKеђивао, Kорио се и сNра9ао као заје9ница. То је и9еја @равославно: ауNокефално: национализма, као живоNа у конкреNној заје9ници и соли9арносNи са
њом. ОNу9а је за СрKе национално @иNање @ресу9но @иNање. У
својој исNорији ср@ски наро9, захваљујући својој колекNивној
свесNи, увек је у @реломним исNоријским моменNима колекNивно реа:овао на сличан начин. Такође, не@оKиNна исNина је и Nа 9а
се вековима 9уховни и кулNурни и9енNиNеN СрKа на@а9а са разних сNрана, 9а се во9и KорKа за расрKљавање СрKа и 9а се он о9воји о9 @равославно: ИсNока. Кључни разло: зашNо се За@а9 Nако
о9носи @рема СрKији је онај који наво9и Гавриловић, а са којим
смо са:ласни. ХиNлер је у @оруци коју је у@уNио свом с@ецијалном изасланику за Балкан Херману НојKахеру, рекао сле9еће:
„СрKи су 9ржавоNворно @оNенNан наро9 на Балкану, и, као Nакви,
не смеју 9а живе уз Дунав. А је9ан о9 кључних начина 9а се СрKима сNане но:ом за враN јесNе разарање њихове самосвесNи. Они
морају 9а @ресNану 9а знају ко су, шNа су, о9акле су и ку9а и9у“
(Гавриловић, 2015, сNр. 365). У овом ра9у насNојимо 9а укажемо
9а је @роцес расрKљавања СрKа „@роцес 9ру:о: Nрајања“ (Бро9ел)
и 9а се он у „уKрзаном времену“ у коме се 9анас налазимо све
више уKрзава.

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ГЛОБАЛИЗИРАЈУЋЕМ
ДРУШТВУ
Национални и9енNиNеN најчешће се о9ређује као свесN о @ри@а9носNи о9ређеној нацији, уNемељена на уверењу о @осNојању
„низа заје9ничких, оKјекNивних и суKјекNивних, кулNурних и социјалних, сNварних и симKоличких каракNерисNика, које ује9но
@ре9сNављају и њене с@ецифичне разлике“ (Павловић, 1991,
сNр. 211). Иако се као оKјекNивне заје9ничке о9лике @ри@а9ника
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нације чесNо наво9е и оне кулNурне, национални и кулNурни
и9енNиNеN нису @о9у9арни. Дефинишући национални и9енNиNеN, ЕнNони СмиN сNавља акценаN на симKоличко-кулNурне аNриKуNе еNничко: и9енNиNеNа, чиме :а је на неки начин @осNавио и у
саме кулNуролошке основе нације. Међу из9војеним оKележјима
еNничко: и национално: и9енNиNеNа које ауNор наво9и, @о9у9арни су у@раво аNриKуNи @реNежно кулNурне и исNоријске са9ржине и изразиNо суKјекNивне @риро9е. Као аNриKуNе еNничко:
и9енNиNеNа ауNор наво9и: колекNивно, власNиNо име, миN о заје9ничким @рецима, заје9ничка исNоријска сећања („кулNура сећања“ је @римарна, а не исNоријска чињеница), је9ан или више 9иференцирајућих елеменаNа заје9ничке кулNуре (језик, вера,
оKичаји, инсNиNуције…), @овезаносN са о9ређеном „9омовином“
– 9уховна @риврженосN и носNал:ија (миNско и суKјекNивно својсNво NериNоријалне @риврженосNи), осећање соли9арносNи ко9
значајних 9елова @о@улације. БиNна оKележја национално:
и9енNиNеNа су, @рема ње:овом мишљењу: исNоријска NериNорија, о9носно 9омовина, заје9нички миNови и исNоријска сећања,
заје9ничка масовна јавна кулNура, заје9ничка законска @рава и
9ужносNи @ри@а9ника нације, заје9ничка економија с NериNоријалном моKилношћу @ри@а9ника нације (СмиN, 1998, сNр. 39–41).
КолекNивни и9енNиNеN својим кулNурним оKрасцем, вре9носNима које не:ује и развија уNиче на формирање @оје9инаца, њихових сNавова, чиме се оKезKеђује конNинуиNеN и Nрајање наро9а.
Токвил је врло 9оKро Nо уви9ео и на Nо указује ка9а исNиче слаKу
сNрану 9емокраNије у савременом 9рушNву, која је искључиво
окренуNа на са9ашњосN: „ДемокраNија Kрише @рошлосN као и Kу9ућносN. ДемокраNија чини 9а сваки човек не само заKорави своје
@реNке већ она о9 ње:а сакрива и @оNомсNво“ (Токвил, 2006,
сNр. 613). ГусNав Ра9Kрух смаNрао је 9а је национална свесN увек
Kила најјача он9а ка9а је нека нација веровала 9а је у@раво она
@озвана 9а оKави мисију неке на9националне и9еје и 9аље наво9и: „То је сNрукNура националне свесNи: свесN је9но: наро9а 9а је
он носилац неке вре9носNи човечансNва, 9а је он наро9 човечансNва… СNвараNи љу9ске вре9носNи, а не с о:ле9алом у руци @осеKну националну кулNуру и @ре@усNиNи @оNоњим :енерацијама 9а
у маNеријалној вре9носNи @ре@ознају још и руко@ис национално: каракNера: је9ино Nо је својсNвеносN самосвесно: наро9а“
(Према: Huizinga, 1977, сNр. 47).
У свом @ознаNом 9елу Суко$ цивилизација, ХанNин:Nон је исNицао 9а су у свим временима рели:ија и веровања кључни чини90
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лац и9енNиNеNа. Највећа илузија је вероваNи 9а се љу9и @рвенсNвено руково9е рационалним разлозима у којима 9оминанNно
месNо заузимају инNереси. „Љу9и не живе руково9ећи се је9ино
разумом. Они не мо:у 9а калкулишу и 9елују рационално 9ок не
9ефинишу своје со@сNво. ПолиNика инNереса @реN@осNавља
и9енNиNеN“ (ХанNин:Nон, 1998, сNр. 107). МиN о @ореклу, како смаNра Бела, „9акле, NренуNак или 9о:ађај који је9ан наро9 9оживљава као свој @очеNак мно:о :овори о ње:овом најNемељнијем
разумевању само: сеKе“ (Бела, 2003, сNр 28). Пре9ање је, за руско:
@равославно: 9уховника Бул:акова, не@реки9но, у њему није
само @рошлосN већ и са9ашњосN у којој је већ за@очела Kу9ућносN. То је жива сила која се може схваNиNи „као самосвесN је9инсNвено: ор:анизма у коју је укључен чиNав ње:ов @реNхо9ни живоN“ (Бул:аков, 1991, сNр. 82). Је9ан о9 наших најцењенијих анNро@оло:а, За:орка ГолуKовић смаNра 9а „ако је кулNура ‘:рамаNика
9рушNвено: живоNа’ (Harris), он9а је ус@осNављање кулNурно:
и9енNиNеNа condition sine qua non не само свих форми колекNивно:
већ и @ерсонално: и9енNиNеNа“. Можемо KиNи са:ласни с њеном
Nезом 9а су инсNиNуције, Kез и9енNификације @оје9инаца са
„симKоличким универзумом“ кулNуре, који им лежи у основи,
@уки инсNруменN, „ор:анизациона схема за функционисање
сNан9ар9изовано: @онашања. И9енNиNеN Kу9и @оNреKу 9а се @ри@а9а не:9е, а нико не може 9а @ри@а9а „целини свеNа“, јер је Nо
а@сNракNни енNиNеN, а не „свеN живоNа“. „Појам :лоKално: свеNа
лишен је селф @ерс@екNиве и не може 9а оKезKе9и основу за
и9енNиNеN. То је основни разло: шNо @оново оживљава национално Nле, Kу9ући 9а се национална заје9ница 9оживљава као ‘@риро9ни/@римарни колекNив’ који ну9и смисао @ри@а9ања. А ка9а
се ин9иви9уе заNворе у изоловане еNничке :ру@е, национална
и9енNификација их с@речава 9а сNварно @осNану ‘:рађани свеNа’,
Nрен9 који форсира :лоKализација“ (ГолуKовић, 2003, сNр. 59–60).
Наравно, @осNоје ауNори који акценаN сNављају на вирNуелносN
@ојаве каква је нација, о9носно она се NреNира као је9на „замишљена заје9ница“, насNојећи 9а 9окажу 9а су нација и Nра9иција
„измишљене“ Nворевине. Зи:мунN Бауман @о9сећа 9а је у 9авно
@рошлом свеNу време Nекло мно:о с@орије, и 9а су се љу9и у свом
сиромашNву и немоћи на9али реинкарнацији или ускрснућу.
У нашем „флуи9ном мо9ерном свеNу“ 9ошло је 9о велико: оKрNа
у @о:ле9у уна@ређења услова живоNа, али се мо:у уочиNи извесне сличносNи @ово9ом реинкарнације: „и9енNиNеN је, @о@уN нека9ашње: ’ускрснућа’ @овезан са мо:ућношћу @оновно: рађања
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са @ресNанком 9а Kу9еNе оно шNо јесNе, и @реNварањем у оно шNо
још нисNе. Све Nо захваљујући незаусNављивом, ком@улзивном и
о@сесивном @реуређењу, реновирању, рециклирању, ремонNу и
реконсNруисању и9енNиNеNа (Бауман, 2009, сNр. 17). Је9ан о9
услова очувања и9енNиNеNа сваке заје9нице јесNе конNинуиNеN
кулNурно: наслеђа, о9носно свесни и акNивни о9нос @рема Nра9ицији, чиме се @оNврђује оно шNо је не@роменљиво и консNанNно. Бојан Јовановић уочава 9а је ср@ски назив за шири ас@екN насле9сNва, који је сNечен @ре9ајом, KашNина, која у смислу не@осре9но: насле9сNва значи очевину, Nј. ро9но месNо. У Nом
смислу, у@ре9ање није само усмена 9уховна кулNура већ и знање
и вре9носNи са9ржине у оKрасцима мишљења и @онашања, који
су изаKрани из 9оNа9ашње: искусNва 9а Kи се @ренели насле9ницима (Јовановић, 2009, сNр. 99–101).
РелаNивизација вре9носNи у :лоKализирајућем 9рушNву, коју
сNвара Нови свеNски @оре9ак, :уши рели:ијска веровања и на9у у
Kу9ућносN, @ромовишући сNил живоNа „са9 и ов9е, ко, ако не
ми?“. Ка9а се љу9и је9ном навикну 9а више не Kрину о ономе шNо
ће 9оћи @осле њихово: живоNа, он9а ла:ано @а9ају у @оN@уну
равно9ушносN @рема Kу9ућносNи. Чим из:уKе навику 9а своја
основна на9ања усмеравају 9у:орочно, љу9и су склони 9а Kез
о9ла:ања осNварују своје и најмање @рохNеве. О9 NренуNка ка9а
из:уKимо на9у у вечни живоN с@ремни смо 9а @осNу@амо као 9а
ћемо живеNи још само је9ан 9ан. Указујући на о@асносN 9рушNвених, кулNурних и 9ру:их 9исконNинуиNеNа у је9ном наро9у, Е9мун9 Берк на@исао је: „Ка9а нам сNара схваNања и @равила живоNа Kу9у о9узеNа :уKиNак ће KиNи не@роцењив. О9 Nо: NренуNка нећемо имаNи ком@ас @рема коме ћемо се у@рављаNи, ниNи ћемо
Nачно знаNи ка којој луци @ловимо“ (Берк, 2001, сNр. 95). На:ли и
ра9икални исNоријски 9исконNинуиNеNи, на@ушNање власNиNих
кулNурних оKразаца и њихова замена Nуђим и сNраним неминовно во9е ка :уKиNку националне само9исци@лине, а Nо је @уN ка
урушавању нације.
Са циљем ус@осNављања Ново: свеNско: @ореNка, широко се
@римењују сNраNе:ије 9емонNаже наро9а и 9ржава, њихово раскорењивање, које је на најKољи начин о@исао Јури Безменов, КГБ
а:енN у инNервјуу Е9вар9у Грифину, @ри@а9нику 9рушNва John
Birch. Процес се, @рема Безменовом мишљењу, о9вија у чеNири
фазе: @рва фаза је 9еморализација која @о9разумева @ромене у
националном и9енNиNеNу, сNрукNуралну 9еконсNрукцију фун9аменNалних @ринци@а на којима је наро9 уNемељен, и елимина92
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цију рели:ије; 9ру:а фаза је криза: @роизво9ња економске, финансијске и кризе националне KезKе9носNи, која укључује и слом
моралних норми и вре9носNи у 9аNом 9рушNву и 9ржави; Nрећа
фаза је нормализација: у овој фази о9вија се а@сорKовање и @рихваNање :уKиNка слоKо9е. Љу9и су Nолико @резасићени @роменама и Kрзином њихово: намеNања 9а @очињу 9а @рихваNају @ромене као „нову нормалносN“; @осле9ња, чеNврNа фаза је 9есNаKилизација: У овој фази љу9и који су @омо:ли оркесNрирање
@ромена више нису @оNреKни. ЦенNрализоване :лоKалисNичке
сNрукNуре @реузимају 9ирекNну конNролу на9 земљом (@рема
Ђоровић, 2015). Државе @олако несNају, наро9и као носиоци суверениNеNа Nо@е се у лонцу мулNикулNурализма, а оKезличен @оје9инац, ин9иви9уа, искорењен из наро9носNи све мање зна ко је и
шNа је. НесNају наро9и, а о@сNају ин9иви9уе Kез личносNи. НесNанак 9ржаве @оје9инац може 9а @о9несе, али Kез наро9а, о9носно
и9еје на којој наро9 Nемељи своју исNоријску верNикалу, @оје9инац је из:уKљен, не зна коме више @ри@а9а, ра9и че:а @осNоји и
коме служи. „Ка9 несNане наро9 нису ли и @оје9инци који :а
чине заувек из:уKљени, унесрећени, лишени сваке Nо@лине коју
9аје живоN заје9нице“ (Милосављевић, 2012, сNр. 9).
СвесN и @ре9сNаве коју имамо о сеKи о9ређују и наш о9нос @рема свеNу. „Изложени не@ресNаним живоNним @роменама осNајемо исNи 9ок @амNимо сеKе и сNварамо свој и9енNиNеN. Ако насNојимо 9а @роменимо свој и9енNиNеN, нећемо @осNаNи 9ру:и, већ
само @оNиснуNи у заKорав оно шNо нас је 9о Nа9а KиNно о9ређивало“ (Јовановић, 2014, сNр. 38). У@раво ово сNановишNе Бојана Јовановића 9а осNајемо исNи 9ок @амNимо сеKе и сNварамо свој и9енNиNеN о9 сушNинске је важносNи за са:ле9авање о9носа Nра9иције
и мо9ернизма и Nо @осеKно у времену ка9а се @ро:лашава и крај
и9енNиNеNа. Указивање на @риви9носN наше: заKорава само @оказује колико је крхко о9рицање и самозаKорав, @ре све:а, национално: и9енNиNеNа. Тра9иција је оно шNо не@осре9но о9ређује
и9енNиNеNску сNрукNуру и њен оKлик, како @озиNивна Nако и не:аNивна искусNва, која су е:зисNенцијални и вре9носни оријенNири у Nра:ању за соKом, и9енNиNеNом и смислом сво: ин9иви9уално: и колекNивно: @осNојања. У Nом Nра:ању, каже Б. Јовановић налази се само оно шNо се Nоком Nражења сNвори о9 сеKе.
Значајно је ауNорово о9ређење 9а „за колекNивни и9енNиNеN важно је осећање @ри@а9носNи о9ређеној заје9носNи који се може
не:оваNи кроз разноврсне оKлике кулNуре, али се може и @оNиснуNи и @реки9ом @амћења 9овесNи 9о самозаKорава“, (ИсNо,
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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сNр. 39), који нас неумиNно во9и 9о с@онNано:, али и @рисилно: и
9оKро ор:анизовано: @онишNавања и разла:ања со@сNвене @рошлосNи. ЗаNо увек NреKа указиваNи на 9анас веома @рисуNну @ојаву @онишNавања и 9овођења у @иNање конNинуиNеNа наше: исNоријско: и национално: @осNојања и и9енNиNеNа. Преношењем
Nра9иционалних вре9носNи наро9ној :енерацији ус@осNавља се
кулNурни конNинуиNеN колекNива, који Nиме @оNврђује и чува
свој и9енNиNеN. Везу са @раизворима љу9ско: @осNојања и љу9ске
кулNуре у@раво и оKезKеђује Nра9иција (о9 trado – носим) – Nо је
9оношење искусNва 9оживљавања Nих @раизвора. Је9ини начин
9а се Nо искусNво носи је ње:ово усвајање: нео@хо9но је ући у Nра9ицију, живеNи са њом и наћи у њој живо је9инсNво са смислоNворним основама љу9ско: @осNојања.
И9енNиNеN, као немаNеријална, 9уховна вре9носN, каNе:орија је
вечносNи. Ср@ски наро9 је увек, свесно или несвесно, косовску
мисао, ви9ов9анску еNику, осећао и 9оживљавао као основ сво:
национално: и9енNиNеNа и своје самосвесNи. ИсNоријска 9уховна
верNикала, верNикала крсNа Kез које хоризонNале крсNа (ср@сNво у
конкреNном времену и @росNору) нема. Дакле, и9еја ср@сNва, ср@ска енNелехија, укорењена је у косовском завеNу. Косовски завеN,
завеNна мисао, као 9уKинска маNрица наро9но: KиNисања, као 9уховни @ринци@ @онашања у кључним исNоријским моменNима,
значи о@ре9ељење за царсNво неKеско („земаљско је за малено а
неKеско 9овијека…“), а Nо је Kила, јесNе и NреKа 9а Kу9е :лавна осовина ср@ске исNорије. Та маNрица, као 9уховна ко@ча, о9ре9ила је
и о9ређује каракNер, а Nиме и су9Kину ср@ско: наро9а. Косово и
МеNохија колевка су ср@ске 9уховносNи, 9ржаве и нације – СвеNо
NројсNво у коме нема је9но: Kез 9ру:о:. То @осNаје јасније ако се
зна 9а за СрKе @равославне вере, како је @исао јеромонах АNанасије, 9уховносN не значи @уку кулNуру или умеNносN, већ оно шNо је
о9 Духа, шNо је @рожеNо Духом. Дакле, Kез Косова и МеNохије за
СрKију нема ср@ске 9уховносNи, нема 9ржаве и нема нације.
Смисао своје исNорије и своју уло:у у њој ср@ски наро9 је „@очео налазиNи оно: часа ка9 је, са:ласно и9еји свеNосавља која је
сачињавала основу ње:ово: 9уховно: живоNа, @очео схваNаNи 9а
је царсNво на њему осNало и 9а он, као насле9ник KашNине Немањића, има за њу @реузимаNи све већу Kри:у“ (Самарџић, 1990,
сNр. 36). Тиме се је9ан наро9 @реоKразио у нацију, у смислу и значењу које је овај @ојам 9оKио касније. ОKичан наро9 @ре@ознао је
сеKе у и9еји о 9ржави коју, с @ризивом на сNару, NреKа оKновиNи,
KашNиниNи и о њој се сNараNи. Ра9ован Самарџић @ронаћи ће
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основ за Nезу која :ласи: „СрKи су @осNали је9ан о9 @рвих наро9а
на сNаром конNиненNу који су оKразовали своју националну
свесN“ (Самарџић, 1989, сNр. 239). Кроз наро9ну @есму, косовски
јунаци ће своју KорKу @ре9сNавиNи као жрNву за своју веру. Наро9на @есма изричиNо и са @оносом исNиче и на:лашава Nу везу
9ржаве и цркве. Гуслари ће јој 9аNи свесни израз, казујући 9а је
KорKа „за крсN часни и слоKо9у злаNну“ основна верNикала наше:
@осNојања. Тиме је речено 9а је KорKа за своју веру ује9но и KорKа
за своју нацију. О9рећи се своје вере значило је KиNи из9ајник
со@сNвене нације, ро9а и @лемена, KиNи слаKић и кукавица – изро9. ПревериNи, значило је о9рећи се све наро9не Nра9иције, о9KациNи све наро9но @ре9ање, @римиNи нешNо сасвим Nуђе о9
че:а је сNра9ало целоку@но @леме и @роNив че:а се Kорило: заNвориNи сеKе у Nуђина. УкраNко: ко @оклекне и @ревери, носиће жи:
вечиNе срамоNе којим ће оKележиNи сеKе и свој ро9. С 9ру:е сNране, не узмакнуNи, о9ржаNи се у својој вери, 9ржано је за чин
9осNојан највеће хвале и славе који оKезKеђује месNо међу миNским @рецима. Како је за@азио Ра9ован Самарџић „СрKи су ро9ољуKиву жрNву схваNали као Kо:оу:о9но 9ело“ (Самарџић, 1990,
сNр. 147). У сре9ишNу све:а, уку@не црквено-наро9не Nра9иције,
као чворишна Nачка национално: и9енNиNеNа сNоји е@ска слика
Косовско: Kоја – нај9ра:оценије Kла:о ср@ско: наро9а. „ЗаисNа –
каже Ра9ован Самарџић – косовско о@ре9ељење нај9уKље је усечена црNа која оKележава заје9нички каракNер СрKа. Ако се Nом
наро9у, као шNо се више @уNа хNело, из ње:ове исNоријске свесNи
силом изKаци @ре9ање о Косову, Nо неће више KиNи исNи наро9.
Он ће осNаNи 9уховни Kо:аљ. Чини се, међуNим, 9а је корење ср@ске самосвесNи Nолико, рас@лићући се, урасло у косовско Nле 9а
ће, и @осле нај9уKље: @реоравања, @онека жилица и@ак на9живеNи и Nо @оNоње зло и изKациNи нове из9анке“ (ИсNо, сNр. 30).
Е@ска @есма :овори о Косову као о @реломној Nачки ср@ске
исNорије. Она у њој Nражи еNички смисао, морално начело и врлину Kез које се не о@сNаје. Је9ан 9о:ађај уз9иже се у миNску сферу, како Kи 9оKио функционално месNо у наро9ном @ре9ању.
У свом о@ре9ељењу за ЦарсNво неKеско, ср@ски наро9 на Косову
ис@ољио је свој хришћански, @равославни и9енNиNеN. То косовско о@ре9ељење @осNало је исNоријска су9Kина, јер је @ресу9но
уNицало на формирање енNелехије ср@ско: наро9а. У свему @о
чему ће нас исNорија @амNиNи, у свему великом шNо смо учинили као наро9 и @оје9иначно налази се о9јек косовско: завешNања.
Или, како Kи Nо рекао Ан9рић, @ишући о Ње:ошу: „рефлекс коПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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совске крви у @о:ле9у“. Иси9ора Секулић казала је 9а је у Nоме
„наша Nра:ична косовска ле@оNа“. О9сецање Косова о9 ср@ске националне 9ржаве и ср@ске нације уо@шNе @ре9сNавља оно шNо
АнNони СмиN зове еNноци9ом: кулNурно унишNење наро9а, за разлику о9 :еноци9а као Kиолошко: унишNења (СмиN, 1998, сNр. 53).
Наш знамениNи еNноло: Душан Бан9ић, у својој анализи Косовске ле:ен9е, на@исао је нешNо слично: „Физичко унишNење наро9них маса Nешко је и замислиNи. Но, унишNење ‘9уше’ наро9а,
унишNење ње:ово: и9енNиNеNа, чесNо се 9о:ађало Nоком исNорије. Такви су наро9и заувек силазили са исNоријске @озорнице“
(Бан9ић, 1990, сNр, 40).

РАСРБЉАВАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА – ПРОЦЕС
ДУГОГ ТРАЈАЊА
Нација није само социјална заје9ница не:о и онNолошка каNе:орија, колекNивна личносN, ор:анизам, шNо нас у@ућује 9а је @рвенсNвено као 9уховна заје9ница уNемељена на о9ређеној и9еји.
Вла9ика Николај је у својој @ро@ове9и @о9 насловом „Душа СрKије“ смаNрао 9а је у@раво Nа 9уша или Kожанска сушNина нације
оно шNо је СрKима 9авало сна:у 9а исNрају, Kез оKзира на сва искушења која су исNовремено клесала и уоKличавала лик наше: наро9а. Рели:ијска @ри@а9носN умно:оме о9ређује каракNер, а
Nиме и су9Kину је9но: наро9а. У ср@ском наро9у укорењена је
мисао 9а се @равославна вера назива и „ср@ска вера“, @а је о9рицање о9 @равославља @риNом значило и о9рицање о9 ср@сNва.
Ко9 СрKа су се вера и наро9носN сNо@или у је9ан ви9 осећања свеNа и @ри@а9носNи заје9ници, а @ромена вере значила је и @ромену и9енNиNеNа. Ср@ски наро9 је захваљујући СвеNом Сави @рихваNио хришћансNво као универзалну рели:ију, али и формирао
је9ан свој осоKен, национални 9оживљај Бо:а – свеNосавље као
@равославље ср@ско: сNила и искусNва. То ће уочиNи и је9ан о9
„највећих СрKа“ (СрKин @о уKеђењу, а не @о рођењу), АрчиKал9
Рајс, који у својој @осNхумно оKјављеној књизи љуKави и о@омене
СрKима @ише: „НисNе мо:ли 9а @рихваNиNе Бо:а какав је у БиKлији, @реNворили сNе :а у вечно: и свемоћно: :лавара сво: наро9а“
(Рајс, 2008, сNр. 17). Рели:ија је најKиNнији чинилац Nра9иционално: ср@ско: и9енNиNеNа, оNу9а је @релаз у 9ру:у веру и рели:ију
значио расрKљавање, које се у највећем Kроју случајева завршава96
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ло Nако шNо су СрKи @осNајали @ри@а9ници 9ру:е еNничке и националне заје9нице. Промена вере ко9 СрKа означавала је и @очеNак @роцеса самозаKорава и :уKљења сеKе. Прелазећи у 9ру:у
веру (каNоличансNво, ислам, Kу:арско @равославље…), СрKи су :уKили и основ сво: и9енNиNеNа и @осNајали @ри@а9ници 9ру:их
националносNи. У Nешким и не@овољним исNоријским околносNима, @о9 @рисилом и ин9окNринацијом СрKи су Kили @ринуђени 9а @рихваNају Nуђу веру, која је 9ово9ила 9о расрKљавања. Тај
@роцес ср@ско: конформирања, који је во9ио ка самозаKораву,
9ешавао се као акN @рину9е, уцене и имао је за циљ 9а очува :олу
физичку е:зисNенцију. У Nом смислу, Бранислав Јовановић
ис@равно закључује 9а Nа верска и кулNурна амнезија „није резулNаN с@онNано: @роцеса, већ исNоријских @рилика у којима
није Kило о9:оварајућих о9:овора на @рисилну @ромену и9енNиNеNа“ (Јовановић, 2014, сNр. 247).
Мануел КасNелс је у својој Nеорији умрежено: 9рушNва разликовао 9ва мо9ела сNварања и о9Kране и9енNиNеNа. Је9ни насNају
из оN@ора, а 9ру:и се формирају @реко @ројекNа. СрKи су свој
и9енNиNеN @рвенсNвено сNварали на Kази оN@ора и KорKе за слоKо9у. СлоKо9ан Јовановић му9ро ће схваNиNи @раву @риро9у насNанка ср@ске 9ржаве и Nо @оказаNи на различиNим схваNањима
исNе ко9 ХрваNа и СрKа: „ХрваNи, који мисле 9а се 9ржаве оснивају на на:о9Kама, с @равом оNказа, али Nо не мо:у @ре9ла:аNи СрKи,
који су у 9ржави навијек :ле9али је9ну исNоријску Nековину,
основану на нео@озивим жрNвама чиNавих @окољења“ (Јовановић, 2006, сNр. 306). Да нисмо ово шNо јесмо, 9а немамо оно шNо
имамо, 9уховну верNикалу на којој смо укорењени („за крсN часни и слоKо9у злаNну“) о9авно нас не Kи Kило. С 9ру:е сNране, 9ок
су свој и9енNиNеN СрKи сNварали на Kази оN@ора, @ромена и9енNиNеNа ор:анизован је „@роцес 9у:о: Nрајања“. На 9елу, шNо је @осеKно ви9љиво 9анас, ор:анизован @ројекаN сNварања ново:
и9енNиNеNа СрKа, у коме NреKа сломиNи 9ух оN@ора и СрKе @ревесNи из слоKо9арско: у @ослушан слу:арски наро9, @ромена и9енNиNеNа је @ромена и морално: хаKиNуса уз моралне 9раме конверNиNа, јер у њих сумњају и они којима служе и они о9 којих су
о9Kе:ли. То ће Вла9еNа ЈероNић исказаNи на сле9ећи начин: „каква мора 9а је Kила и 9о 9анас осNала @сихоло:ија рене:аNа, није
нам осоKиNо Nешко 9а замислимо“ (ЈероNић, 2004, сNр. 99).
ЕNос ср@ско: наро9а, оKликован 9уховним ра9ом Св. Саве,
Св. Симеона и њихових 9уховних насNављача у вре9носним коор9инаNама визанNијске, исNочно-@равославне цивилизације, меПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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њао се Nоком ново: века @о9 @риNиском а:ресивне, свеоKухваNне
и свеизје9начавајуће весNернизације. ЖрNва @роцеса весNернизације Kила је 9уховно Kиће СрKа, о9носно нај9уKље ло:осно назначење ср@ско: наро9а као кршNене исNоријско-есхаNолошке заје9нице. ВесNернизацијом се ки9а сам 9уховни корен ср@ско: наро9а, зKо: че:а @оза@а9њачене :енерације СрKа @осNају 9уховни
сNранци својим крвним @рецима, луNајући Kез ло:осне крме Kурним свеNскоисNоријским океаном. У СрKији, у њеном исNоријском Nрајању, у више навраNа на 9елу је Kила @сеу9оморфоза свесNи и кулNуре. Немањићки ср@ски наро9 је о9 само: @очеNка, 9о
9анашњих 9ана, имао је9ан колеKљив, неуравноNежен сNав @рема
свему шNо 9олази са За@а9а. ПознаNи и @ризнаNи ауNориNеN каракNероло:ије СрKа, Вла9имир Дворниковић о СрKији између
ИсNока и За@а9а @ише: „СрKија која је већ о9 Немањиних @очеNака
@ре9сNавља ели@су са 9ва жаришNа, Рашком и ЗеNом, са :рчко-визанNијским и за@а9њачко-лаNинским елеменNом, 9у:о је осцилирала између Nе 9ве кулNуре и @олиNичке сфере. СNефаново и Савино 9ело у @риви9ној унуNрашњој су@роNносNи, 9онело је срећно
измирење Nих сфера формулом која је 9ала оријенNациону линију за векове, а Nо је: маNеријално-Nехничко @ријањање уз „За@а9, а
9уховно-кулNурно уз ИсNок“ (Дворниковић, 1990, сNр. 853). Сава
Немањић још Nа9а је уви9ео 9а је ср@ска 9ржава @ре9о9ређена 9а
Kу9е злаNни мосN између ИсNока и За@а9а. Све 9ок се 9ржала „@оученија“ сво: 9уховно: оца, Kила је у узлеNу. Наравно, Nај @роцес
знаNно је ус@орен и укочен за време 9у:о:о9ишње: ро@сNва @о9
Турцима, ка9а 9олази и 9о развоја рајинско: менNалиNеNа ко9 СрKа, о чему @осеKно @ише Цвијић. Након ослоKађања, 9олази 9о @оновно: узлеNа у оKнови и развоју ср@ске 9уховносNи и кулNуре на
свеNосавским основама. МеђуNим, @о9 уNицајем жеље За@а9а 9а
се СрKија шNо више у9аљи о9 Русије и своје 9уховносNи, у СрKији
за@очиње ор:анизован @роцес @сеу9оморфозе кулNуре. Први ра9икалнији 9исконNинуиNеN у ср@ској кулNурној Nра9ицији 9ешава се 9оласком ДосиNеја ОKра9овића у СрKију 6. ав:усNа 1807. :о9ине и ње:овим @осNављењем за @рво: минисNра @росвеNе. Бу9ући
9а је цео свој живоNни век @ровео у 9ру:им сре9инама и неуNемељен у ср@ској Nра9ицији, ДосиNеј Nежи ка Nоме 9а :ра9и нови кулNурни оKразац и конце@N национално: и9енNиNеNа заснован на
рационалносNи 9а изврши реформу @осNојећих Nра9иционалних,
уNемељи нове кулNурне инсNиNуције и ус@осNави нови сисNем
вре9носNи на @росвеNиNељским криNеријумима.
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Процес „сисNемаNско:“ разарања ср@ско: наро9но: наслеђа и
самосазнања за@очео је крајем XIX и @очеNком XX века, у време
@олиNичко: и инNелекNуално: екс@анзионизма За@а9а, а @рвенсNвено највише заслу:ом 9ела ср@ске инNели:енције, која се школовала на немачким и аусNроу:арским универзиNеNима и која се
@о@рилично у9аљила о9 @равославно: хришћанско: 9уха и оKичаја сво:а наро9а. РасрKљавање СрKа нај@ре је @очело у крајевима
@о9 аусNријском и венецијанском влашћу, у @розелиNској сре9ини, не@римеNно и @осNе@ено @рихваNањем Nуђих оKичаја и Nуђе:
@исма. ЕNос наро9но: јез:ра, сачуван @о9 вековним Nурским ро@сNвом, крњио се и Nањио, @осеKно након фаNалне исNоријске :решке и сNварањем заје9ничке 9ржаве. После 1918. :о9ине, у заје9ничкој 9ржави са наро9има Nуђе:, @оунијаћено: за@а9но: цивилизацијско: оKрасца, уKрзао се @роцес расрKљавања, кварећи
наслеђене моралне основе јавно: и @риваNно: живоNа СрKа у име
@олиNичко: о@орNунизма и 9ржавно: резона. Духовно заNирање
ср@ско: наслеђа и урушавање ње:ово: хришћанско: наслеђа @осеKно је 9оKило на замаху након Дру:о: свеNско: раNа, у времену
комунисNичке вла9авине. И9еоло:изована наука, коју су ревносно с@рово9или @о9оKни @олиNички намесници међу ср@ском
„елиNом“, свим сре9сNвима су – и9еолошки и „научно“ – черечили и @оNискивали ср@ско наслеђе и Nемељне вре9носNи на којима је @очивала ср@ска 9уховносN. Након 9емокраNске револуције,
насле9ници комунисNа – комунисNка@иNалисNи, @оN@уно раскорењени, у ср@ској Nра9ицији ви9е узроке свих не9аћа у којима се
СрKија налази и заNо насNоје 9а је @олиNички 9исквалификују и
ликви9ирају. Тра9иционални кулNурни оKразац, заснован на наро9ној кулNури замењује се новоизмишљеним. Нема више @озиNивних јунака, мењају се кулNурни и9оли и сNварају нови, који
NреKа 9а во9е ка срећи, али @ара9оксалној, како каже Жил Ли@овецки, који ће у својој књизи у@раво насловљеној Nим изразом,
између осNало:, рећи: „Док симKолички ауNориNеN, инNелекNуално: живоNа слаKи, ин9усNрије ау9иовизуелних @ро:рама жању
ус@ех, NемаNски @аркови и и:ре @ривлаче масе, време @рове9ено
ис@ре9 Nелевизора се @ро9ужава: славно 9оKа кулNуре @овукло се
у корисN царсNва заKаве“ (Ли@овецки, 2008, сNр. 411). Мушкарци
не изKијају из кла9ионица, а 9евојке @осNају заKављачице. Мушкарцима и9оли @осNају криминалци, а 9евојкама @евачице. Дакле, оно на9 чим се з:ражавао @рисNојно вас@иNан 9омаћин и 9омаћица, са9а @осNаје узор њиховој 9еци. Као 9а се ис@уњава @ре9-
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виђање из Еванђеља @о МаNеју: „И не@ријаNељи човеку @осNаће
9омаћи ње:ови“ (МN 10, 36).
Урушавање ср@ско: национално: и9енNиNеNа @рвенсNвено је
@осле9ица лоше: сNања у ср@ским националним инсNиNуцијама,
које (кључно је @иNање из ко: разло:а и ко је Nо с@речио и с@речава), након рас@а9а Ју:ославије, нису кренуле @уNем со@сNвене оKнове. Ср@ски наро9 ску@о @лаћа оно шNо кључне ср@ске националне инсNиNуције, @ре свих Ср@ска @равославна црква и Ср@ска
ака9емија наука и умеNносNи, не чине. УмесNо 9а @реузму о9:оворносN и укажу на @уN националне оKнове, 9а Kу9у кључни сNуKови на којима ће се национални и9енNиNеN :ра9иNи и чуваNи,
оне у@раво чине оно о чему :овори Бо9ријер, симулирају 9а је ненормално сNање нормално и @рећуNно су са:ласни 9а оно шNо
важи за 9ру:е не важи за СрKе, чиме (свесно или не) 9ају свој 9о@ринос 9аљем раз9роKљавању ср@ско: национално: и9енNиNеNа.
Без 9илеме, за сNање у које се СрKија нашла, најо9:оворнија је
ср@ска елиNа. Јер, је9ан наро9 је с@реман на изазове времена у
оној мери у којој је с@ремна ње:ова елиNа. Промишљајући о „Kес@уNносNи @уNа“ којим СрKија и9е, заKринуN 9а не „осNанемо Kез
исNорије“, ЉуKинко Милосављевић у@озорава 9а смо као нација
за@али у ћорсокак и Kезмало из:уKили сеKе. „Свој камен смо“,
како са жаљењем @римећује искрени социоло:-@аNриоNа, „9о:урали 9оNле 9а нам је национална инNели:енција, цвеN или круна
свако: наро9а, као није9на 9ру:а и ничија више, @осNала анационална. Све ср@ско њој је Nуђе, нишNа Nуђе није јој сNрано“ (Милосављевић, 2009, сNр. 9). Сличан сNав износи и Зоран Аврамовић и
каже: „У великим исNоријским KорKама је9но: наро9а за своја
@рава, очекује се 9а ње:ови @ри@а9ници, :оNово је9инсNвено сNану у о9Kрану своје колекNивне слоKо9е“ (Аврамовић, 2009, сNр. 9).
МеђуNим, несхваNљиво је, закључује Аврамовић, 9а „ср@ски ро9омрсци конNинуирано, :оNово 9ва9есеN :о9ина, 9елују @роNив
Nемељних националних и 9ржавних инNереса ср@ско: наро9а“
(ИсNо, сNр. 11). С@ремносN @оје9иних @ри@а9ника Nзв. „инNели:енције“, @осеKно оних школованих у за@а9ним вре9носним сисNемима, који олако @рихваNају све шNо 9олази са За@а9а, смаNрајући а@риори 9а је Nо мо9ерно, 9оKро и @ро:ресивно, врло 9оKро ће уочиNи је9ан о9 највећих @ријаNеља СрKа АрчиKал9 Рајс.
Уочивши још Nа9а 9а су @оје9ини „инNелекNуалци“ ра9и личне
корисNи с@ремни 9а хла9но жрNвују слоKо9у и о@сNанак своје земље, он каже: „Она ро@ски @раNи сва засNрањивања и све :лу@осNи Nакозвано: савремено: живоNа, и у Nоме још @реNерује и 9е100
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лује @о@уN Kуђи. Заразила је све шNо је с њом 9ошло у 9о9ир. Та
Nрулеж већ захваNа и село. УмесNо 9а 9елује @озиNивно она 9елује не:аNивно, умесNо 9а :ра9и она раз:рађује и @ре9сNавља жаришNе Nрулежи и исквареносNи о9 че:а Nолико Nр@иNе. Ако јој 9о@усNиNе 9а насNави земља вам је из:уKљена. ПочисNиNе кућу, @омеNиNе све Nе охоле и шNеNне марионеNе. НемојNе 9а вас засене
љу9и који у сушNини немају никакву вре9носN, али чији је лош
@ример неизмерно о@асан @о 9уховно з9равље ваше: наро9а“
(Рајс, 2008, сNр. 87). Колико је овај искрени срKољуKац Kио у @раву
и колико је Kио 9алекови9 најKоље @оNврђује ово време – невреме
у коме се 9анас СрKија @омела, највише у@раво заслу:ом Nаквих
„инNелекNуалаца“, којима нишNа није свеNо, а @онајмање оNаџKина, који су сеKе @ро:ласили елиNом уз свеср9ну (и финансијску, и
ме9ијску, и @олиNичку) @о9ршку својих менNора са За@а9а, и који
су се као Ју9а @ро9али за шаку среKрњака, а заузвраN @љују @о
својој 9омовини. Сличну консNаNацију износи и Милан Бр9ар у
књизи са але:оричним називом Хроника разорене Троје (наравно,
Троја је у овом мо9ерном времену СрKија). Бр9ар скреће @ажњу
9а „имамо инNели:енцију која није уNемељена ни у чему, која на@роNив, @резире шNо је ср@ско“ (Бр9ар, 2012, сNр. 148), 9о9ајући 9а
се „ми сNи9имо 9а у@оNреKимо @ри9ев ‘ср@ски’“ (ИсNо, сNр. 188).
АуNор као @ример наво9и синNа:ме „Вла9а СрKије“ или „Војска
СрKије“, које ће се хиља9у @уNа @оновиNи у неком NексNу или у
исNој весNи, а 9а се није9ном неће рећи „ср@ска вла9а“ или „ср@ска војска“. „ИнNелекNуална елиNа, :енерално и 9екларисано –
неће 9а Kу9е ср@ска. Она, у сNвари, ка9 :о9 9а :овори, не може 9а
из:овори @ри9ев ’ср@ски’, и не може нишNа 9а из:овори Kез ауNошовинизма“ (Бр9ар, сNр. 390).
Мала, али не@окорна, Kарем 9о са9а, СрKија о9 сNране за@а9них
земаља и 9аље се разKија, расрKљује @уNем @о9сNицања оNворено: и камуфлирано: се@араNизма, како Kи се свела на :ранице
„Kео:ра9ско: @ашалука“ и Nиме онес@осоKила за Kу9ући оN@ор.
Са 9авањем независносNи Косову, разKијање СрKије није завршено, @а се оNворено @о9ржавају се@араNисNичке сна:е у Војво9ини,
Санџаку, Nзв. Прешевској 9олини, Не:оNинској крајини… „Оно
шNо је за@очеNо 1999. :о9ине у оKлику ‘9емокраNије KомKи’ и варварсNва на9 СрKијом“, насNавља се камуфлираном „9икNаNуром
са осмехом“ (Р. ПиN), о9носно @сеу9оморфозом свесNи. СисNемски се сNеже омча око враNа СрKије консNанNним уценама и @риNисцима, уливањем сNраха, @о9сNицањем се@араNизма, @рисусNвом у свим 9ржавним инсNиNуцијама за@а9них „савеNника“
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(конNролора – „а:енаNа уNицаја“), конNролом ме9ија, а @осеKно
@о9мићивањем и конNролисањем 9ела @олиNичке, економске и
инNелекNуалне Nзв. елиNе. У кризним временима за ср@ски наро9, као @о неком @равилу (9а ли и @о нечијем нало:у), о@еN 9ижу
:лаву разни „евро@ејци“, који Kи @о сваку цену 9а СрKију увуку у
Евро@у, а највише @о цену самозаKорава. Све реформе које се у
СрKији ра9е, након „9емокраNске револуције“, о9 реформе војске, су9сNва, з9равсNва, оKразовања и кулNуре уз инсNруменNализацију веће: 9ела НВО (које су у улози „Nројанско: коња“ и у
функцији „велико: KраNа“), јесу, како @римећује ЉуKиша МиNровић, насNавак а:ресије на СрKију, а све „са циљем 9есNрукције
9рушNвене свесNи и „@ри@иNомљавања“ сNановнишNва за 9оKровољну оку@ацију и реколонизацију о9 сNране нових :ос@о9ара“
(МиNровић, 2009, сNр. 201).
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Све9оци смо је9не свеоKухваNне акције: @о9 лозинком „уласка у
Евро@у“ врши се „@ревре9новање“ чиNаве наше 9рушNвене заје9нице – њене свесNи и њених инсNиNуција. Оно шNо @осеKно Kрине
јесNе чињеница 9а нико нема јасну @ре9сNаву о @осле9ицама за@очеNих реформи и ку9а ће нас о9весNи ове @ромене. У овом
часу, налазимо се @о9 @риNиском највећих и економски најмоћнијих 9ржава За@а9а, које не @ризнају нишNа 9ру:о осим власNиNих инNереса; у скло@у Nих њихових „инNереса“ мале земље и наро9и не @осNоје; они су колаNерална шNеNа исNорије, и Nе мале
земље и Nи мали наро9и NреKа 9а се @реNо@е у оKезличеносN. Таква @озиција у@раво је она коју је још раније @ре9осеNила И. Секулић и коју о@исује у есеју „Балкан“ у @о:лављу „ЗлаNа немамо, велике ин9усNрије за конкуренцију немамо; мисNицизма и о@сене
величине немамо. ОсNаје нам конценNрација 9уха и @амеNи, и
9исци@лина морала. СNара наша косовска меNафизика. Имамо 9а
се усре9сре9имо у Kићу, језику, моралу и Бо:у. Јер, Nо су сNвари са
којима се осNаје @осле раNова, @оKе9а и @ораза“ (Секулић, 2003,
сNр. 61). Је9ан о9 врсних @ознавалаца 9ела Црњанско:, З. Аврамовић, у@озоравајући 9а је заKорав је9ан о9 великих @роNивника Kу9ућносNи, указује на чињеницу 9а је Милош Црњански још 1930.
@ре@ознао и указивао на не:аNивно @олиNичко мишљење 9ела
Евро@е @рема ср@ском наро9у и 9а у Nом смислу Црњански закључује: „За нас она ника9а није имала Nе сим@аNије, наш наро9
је све сNварао у кукњави, у :розоNи, у ужасним жрNвама. И скоро
ника9а није чуо 9оKре речи. Ка9а Kи се, 9о9аје @исац, „ску@ило
све оно шNо је :оворено у иносNрансNву о нашем наро9у… Nо Kи
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Kио 9окуменN који 9анас не Kи мо:ао 9а се слуша Kез :ађења“
(Аврамовић, 2009, сNр. 13).
Је9инсNво наро9а, @ре све:а, о:ле9а се у саKорносNи, само9исци@лини, скромносNи и @ожрNвовању, а Nо:а нема Kез колекNивно: миNа. Са9а ка9а се налазимо у сре9ишNу нај9уKље кризе у којој се ср@ски наро9 нашао (криза на :рчком значи су9, али и раскршће, 9ок је кинези Nумаче као о@асносN и 9оKру @рилику), Nо је
@рилика 9а Nрезвено @ромислимо @уN којим и9емо, 9а на раскршћу вера, вре9носNи и @уNева на које нас је су9Kина (Бо:) @осNавила 9онесемо су9 о 9аљем @уNу, о9носно искорисNимо 9оKру
@рилику која нам се изнова ну9и. АлNернаNива је NоNални самозаKорав, 9уховна смрN и 9аље Nоњење у KезличносN ново: свеNско: @ореNка, 9аље урушавање ср@ске 9ржаве и нације. Правећи
@аралелу измећу нека9ашње мураNовске и савремене наNо@акNовске Nираније, миNро@олиN црно:орско-@риморски Амфилохије закључује: „МураNовска Nиранија је @осјекла злаNну :лаву
Лазареву; наNо@акNовска Nиранија оKнавља сулNан-мураNовски
злочин“ (Ра9овић, 2013, сNр. 23). Али, исNовремено @оручује „9а
не 9а Бо:, 9а се нађе неко из Ср@ско: ро9а 9а Kу9е саучесник Nе Nираније и оKез:лављивања СрKије“ (ИсNо, сNр. 23). ТренуNна @олиNичка сиNуација у којој се ср@ски наро9 налази је @оразна. Околни наро9и @рисвајају ср@ску исNорију и кулNуру, мењајући @рошлосN. СушNина је схваNиNи 9а @рошлосN – исNорија није нешNо
шNо се не може @рисвојиNи и @осNаNи Nуђе, у@раво зKо: Nо:а шNо
се све више указује 9а нишNа није не@ре9ви9љивије не:о @рошлосN, о9носно 9а узрок 9рушNвених @роцеса више није сувишно
NражиNи у @рошлосNи. За нас је најо@аснија Nеорија 9а нам с@аса
нема и 9а морамо @ро@асNи, 9а је све узалу9 и 9а нам нишNа не
вре9и. Таква сиNуација во9и у @анику, рези:нацију, леNар:ију у
којој све већи Kрој љу9и, а @оNом и 9ржава, самоуKисNво ви9и и
као излаз и као решење. Наро9на му9росN, у време ро@сNва @о9
Турцима, изрекла је и у аманеN ср@ском ро9у осNавила им@ераNив: Иако смо из:уKили царсNво, Душе своје :уKиNи немојмо! (Из
наро9не @есме „Турци не 9а9у @иNи у славу Божију“). Данас, ка9а
све више у@а9амо у ново ро@сNво, немојмо заKоравиNи овај им@ераNив и изневериNи своје @реNке. Нација која се о9рекне своје
@рошлосNи, наро9 који 9озволи 9а :а раскорене, оKезKе9ио је си:уран @уN – @уN у @онор. АрчиKал9 Рајс, СрKин (не @о рођењу, већ
@о о@ре9ељењу), веровао је у Kу9ућносN наше: наро9а, али верујемо ли ми?
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DE-SERBIANISING OF SERBIAN NATION
AND CHANGE OF IDENTITY IN A GLOBALIZED SOCIETY

SUMMARY

One of the terms of preserving the identity of each community is
the continuity of cultural heritage, that is, to have an aware and
active attitude towards the tradition which confirms what is
unchanging and permanent. Discontinuities, which Serbian people
have often suffered as a result of ideological and political manipulation, brought about personal and collective oblivion and abolishing
of its own identity. In severe and unfavorable historical circumstances, under compulsion and indoctrination, Serbs were forced to
accept another religion that led to de-serbianising, which in most
cases resulted in the Serbs becoming members of other ethnic and
national communities. This process of Serbian compliance then led
to this oblivion, happening mostly as an act of coercion and blackmail, aimed at preservation of bare physical existence. What is
happening today, in a globalized society, has a completely different
character. With the intention of enforcing the Serbian sovereignty to
accept its subordination to the West in the context of the global
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system, all relevant national institutions are destroyed. In addition,
factors of collective national identity were compromised, thus
performing a de-serbianisation which leads to the change of identity.
Of course, if we neglect ourselves, if we strive to change our identity
by negating what we have been, we will not become someone else,
but we will annul the one thing that denotes us. The national
wisdom, at the time of slavery under the Turks, pronounced and gave
the Serb ancestor an imperative: even though we have lost the
empire, we will not lose our souls! (From the folk song, the Turks will
not drink to the glory of God). Today, when we are increasingly
embroiled in new bondage, let us not forget this imperative and fail
our ancestors. A nation that renounces its past, a nation that lets it be
forgotten, is on a sure path into the abyss.
KEYWORDS: Globalisation; Serbia; national identity; de-serbianising.
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