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П Р И К А З И

ПРИ ЧА КО ЈА СЕ МО РА ЖИ ВЈЕ ТИ

Ка срп ском ста но ви шту, збо р ник ра до ва гру пе а у то ра, „ЕвроЂун ти”, 
Бе о град 2014

Збо р ник ра до ва и ви ше не го сим бо лич но на сло вљен Ка срп ском 
ста но ви шту ода је ути сак не цен зу ри са ног при ја тељ ског раз го во ра ко ји 
мо ти ви шу љу бав и бри га пре ма на ро ду. У ње му се го во ри о Ср би ма да
нас и Ср би ма кроз исто ри ју (али са срп ског ста но ви шта!) при че му при ча 
пот кре пље на ва ља ним те о риј ским ар гу мен ти ма ни је ли ше на свог ду хов
нофи ло зоф ског ка рак те ра и осје ћај но сти. Јед на од ље по та овог про јек
та огле да се у то ме што нас он не по сред но под сје ћа да ми сао о срп ском 
ста но ви шту не по чи ње овом књи гом, али и што нам ин ди рект но са оп
шта ва да се она у њој и не за вр ша ва. Сва ки текст збор ни ка пред ста вља 
за себ ну ми кропри чу ко ја, упр кос те мат ским раз ли ка ма, са оста лим ко
ре спон ди ра на идеј номо тив ском пла ну кре и ра ња про гре сив не ви зи је 
за на шу на ци ју и чи ни ва жан дио мно го ком плек сни јег мо за и ка на ста лог 
из су ме зна ња ко ја, ни жи вот но ни ли те рар но, не би смје ла би ти одво
је на. Ра до ве је мо гу ће услов но по ди је ли ти на оне ко ји го во ре (или бри ну) 
о ма те ри јал ној и оне ко ји го во ре о ду хов ној ег зи стен ци ји срп ског на ро
да и др жа ве. Та не при род на по дје ла је у сва кој дру гој си ту а ци ји из ли шна 
(осим у овој ка да је из прак тич них раз ло га по треб на) бу ду ћи да код на
ро да по пут срп ског је ди но сви јест о на ци о нал ном и кул тур ном иден ти
те ту мо же до ни је ти сло бо ду и бо љу бу дућ ност о че му, без из у зет ка, свје
до чи сва ки рад.

Нит ко ја спа ја гру пу „прак тич них” тек сто ва сат ка на је од кри ти ка 
на ра чун ком пра дор ског ка рак те ра вла да ју ћег сло ја ко ји, ин фи ци ран 
нео ли бе ра ли змом, на ци о нал на бо гат ства (рас)про да је или уки да у ко рист 
тран сна ци о нал них ком па ни ја, али и за ла га ња за на ци о нал ни кон сен зус 
ко ји би на свим дру штве ним по љи ма по ста вио чврст кри те ри јум ква ли
те та. Дру гу гру пу, гру бо прем да не и не тач но ре че но, по ве зу је по ја ча но 
ин си сти ра ње на пи та њу на ци о нал ног иден ти те та. 

У тек сту „Обра зо ва ње у Ср би ји – по се бан ин те рес или оп ште до бро” 
Зо ран Авра мо вић ука зу је на гре шке де струк тив них ре фор ми на шег обра
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зов ног си сте ма ис ти чу ћи ве ћи ном про бле ме по ли тич ке при ро де – ро ка да 
на уч них ин сти ту ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја у по љу кон сти ту и са ња 
обра зов ног си сте ма, (по лу)струч ност ми ни стар ског са ста ва, пре тје ра но 
ве зи ва ње за европ ске мо де ле и груп но фи нан сиј ски ин тере си пар ти ја. 

Текст „Ста ње дру штва и стра те ги је об но ве” Сло бо да на Ан то ни ћа 
ука зу је на ло шу де мо граф ску сли ку Ср би је. Ана ли зи ра ње про бле ма Ан
то нић по чи ње ука зи ва њем на мањ ка во сти дру штве них стра ту ма ко је 
ди рект но ути чу на ре про дук тив ност по пу ла ци је. Дио о на ро ду, ко ји је 
ујед но и нај сла би је мје сто у тек сту, ука зу је на но ва нор ма тив на оче ки ва
ња ста нов ни штва под вла че ћи рас кол из ме ђу по тро шач ких аспи ра ци ја 
и ре ал но сти. Ње го ва сла бост огле да се у де фи ни са њу пој ма на род. По узо
ру на текст Ср ђа на Ви дри ћа „Ма са (и)ли на род” об ја вљен на Но вом по ли
су, или на По бу ну ма са Хо се Ор те ге и Га се та, Ан то ни ће во де фи ни са ње 
про сјеч ног пред став ни ка овог стра ту ма, чи ји су иде а ли три те ле ви зо ра, 
два пса и јед но ди је те, ви ше би од го ва ра ло де фи ни ци ји ма се. Про блем на 
ко ји ау тор ука зу је оцр та ва про цес де фор ми са ња на ци је ко ја ће, на кон што 
бу де са свим из об ли че на у ма су, пот пу но не ста ти. Про блем (не)осни ва
ња по ро ди це не огле да се са мо у по ме ну том рас ко ра ку из ме ђу же ља и 
мо гућ но сти већ и у чи ње ни ци да не ма ли број гра ђа на не мо же да обез
бје ди ни основ не ег зи стен ци о нал не усло ве у ко ји ма би та дје ца жи вје ла 
– три обро ка, дви је пла те и је дан стан. Ве ли ки дио тек ста Ан то нић по све
ћу је мје ра ма ко је би сприје чи ле фи нан сиј ске раз ло ге све те жег осни ва ња 
по ро ди це.

Бо јан С. Ди ми три је вић и Јо ван Б. Ду ша нић у сво јим ра до ви ма „Пред
ло зи за но ву раз вој ну по ли ти ку Ср би је” и „Ка еко ном ском опо рав ку” 
ар гу мен то ва но по ка зу ју за што је ак ту ел но во ђе ње по ли ти ке, еко но ми је 
и при вре де на ше зе мље по гре шно и по губ но, а исто вре ме но да ју и кон
крет не при је дло ге за њи хов про гре сив ни пут. Текст „У по тра зи за сна
жном др жа вом – или ка ко из ле чи ти ин сти ту ци о нал ну им по тент ност 
Пе то ок то бар ске ре пу бли ке” Ми ло ша Јо ва но ви ћа раз ма тра про блем 
прав ног уре ђе ња Ср би је – хо ри зон тал ну и вер ти кал ну по дје лу вла сти, 
фи гу ру пред сјед ни ка, пи та ње де цен тра ли за ци је и нео збиљ ну про мје ну 
фо ку са ли бе рал не ље ви це и де сни це ка пи та ла у од но су на ље ви цу ра да 
и де сни цу ври јед но сти. Дру ги Јо ва но ви ћев текст, чи ји је ко а у тор Жељ ко 
Бу ди мир, ука зу је на ва жност вој ног пре сти жа и узро ке ње го вог гу бље
ња. У тек сту „Ка нео п ход ном пре по ро ду срп ске вој ске” про бле ма ти зу је 
не си гу ран ге о по ли тич ки по ла жај, фе ми ни зи ра ње вој ске, ла жни па ци
фи зам и за ми ра ње рат нич ког ето са, али се ну ди и пер спек ти ван про грам 
об но ве вој не ин ду стри је. Сло бо дан Ре љић у тек сту „Ме ди ји пред иза зо вом 
кон зер ва ти зма – Ка ко иза ћи из ве ли ке кри зе ко ја угро жа ва оп ста нак на
ци је” по ка зу је да ме ди ји „не са мо да ни су у функ ци ји тра же ња ре ше ња 
за из лаз из Ве ли ке кри зе” већ су се да ли „у не у пит но одр жа ва ње нео ли
бе рал ног дру штва и за шти ту бо гат ства и кон цен три са не мо ћи кон тро
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ло ра све та”, но на во ди и шта је нео п ход но по сти ћи да би се оства ри ла 
њи хо ва ис прав на функ ци ја.

У тек сту „По тре ба за др жа вомна ци јом срп ског на ро да” Алек са 
Бу ха раз ма тра пи та ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та – ду хов не ка те
го ри је са ко јом је нео п ход но упо зна ти све по је дин це не ког ко лек ти ва јер 
упра во сви јест о на ци о нал ној при пад но сти пред ста вља онај ка мен те ме
љац без ко јег се не мо же зи да ти ни ка ква ку ла на прет ка др жа вена ци је, 
већ са мо ла ба ва, илу зор на кон струк ци ја ко ја ће се ис то пи ти у та ла си ма 
гло ба ли зма. Па ра фра зи ра ју ћи Еду ар да Ба ла ди ра ау тор по ка зу је су пери
о р ност на ци о нал ног иден ти те та у од но су на ко смо по ли ти зам и при бли
жа ва ху ма ну иде ју по ко јој пра во људ ско за јед нич ко дје ло ва ње по тре бу
је прин цип по себ не вр сте, Прин цип ду ша, у по сљед ње ври је ме по ти снут 
прин ци пи ма мо ћи и нов ца. Је дан од сту бо ва на ци о нал ног иден ти те та 
пред ста вља исто риј ско сје ћа ње чи ју кри зу Ми лош Ко вић раз ма тра у тек
сту „Зна ме ње по бе де, узро ци по ра за: кон ти ну и те ти и дис кон ти ну и те ти 
срп ске исто ри је”. Исто риј ски дис кон ти ну и тет код Ср ба ау тор ар гу мен
ту је и че стим про мје на ма др жав них сим бо ла. Тим дис кон ти ну и те ти ма 
су пр от ста вље на је Срп ска пра во слав на цр ква – истин ски одр жи тељ кон
ти ну и те та на ци о нал не свије сти. Ко вић, да кле, пи ше о за му ћи ва њу про
шло сти ко ја во ди не из вје сној бу дућ но сти и о „ми ни му му за јед нич ких 
ври јед но сти и мо рал них на че ла” око ко јих се за јед ни ца би ло ко јих раз
мје ра мо ра оку пља ти ка ко се не би рас па ла са пр вим ис ку ше њи ма.

Ми ло Лом пар у тек сту „Ми сао о срп ском ста но ви шту” овај фе но
мен де фи ни ше као без у слов но оспо ра ва ни кул тур нопо ли тич ки став. 
То ста но ви ште, пре ма Лом па ру, нај ви ше су уру ша ва ле иде о ло ги је ју го
сло вен ства. Ци ти ра ју ћи и об ја шња ва ју ћи по ле ми ку из два де се тих го
ди на про шлог ви је ка Лом пар по ка зу је ка ко је ју го сло вен ски иден ти тет 
на ста јао бри са њем срп ског, али пра ви бит ну раз ли ку из ме ђу Ју го сла ви је 
и ју го сло вен ства чи ју ре ин кар на ци ју ви ди у иде ји европејствa. Тај став 
пот кре пљен је из ја ва ма и по ли ти ком ак ту ел них вла сти ко је као да има ју 
циљ да по др же срп ско са мо по ри ца ње, са мо за бо рав, на мет ну то осје ћа ње 
кри ви це и стид. Дар ко Та на ско вић се у тек сту „Срп ски на род из ме ђу 
ислам ског и ка то лич копро те стант ског иза зо ва” ба ви те о риј ским про бле
мом по зи ци је из ме ђу. Он, по мо ћу не ко ли ко на во да, под сје ћа на про бле ме 
стал не срп ске раз је ди ње но сти, по ка зу је пре вла да ва ње иде о ло шког дис
кур са над ствар но шћу и ис кљу чи во по ли тич ко (ни ка ко ре ал но!) по сто
ја ње по је ди них је зи ка.

Збо р ник ра до ва Ка срп ском ста но ви шту им пли цит но го во ри да 
пра ва ин те лек ту ал на ели та да нас не ма до ди ра са вла да ју ћом ма сом и да 
би, уко ли ко се за то отво ри мо гућ ност, ње на етич ка и са знај на сна га по
но во мо гла да ус по ста ви ону ал хе миј ску ве зу из ме ђу на ро да и ели те ко ја 
се те ме љи на по ште њу и по вје ре њу. Ре че ни ца ко ја вје ро ват но нај бо ље опи
су је зна чај збо р ни ка по ру ка је Сто ја на Но ва ко ви ћа срп ским вла сти ма 
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(на ла зи мо је у Та на ско ви ће вом ци та ту сту ди је Ми ха и ла Вој во ди ћа) ко ји 
је ре као „да тре ба на пра ви ти про це не на осно ву са вре ме ног ста ња и да се 
тре ба осла ња ти на ствар ну сна гу”. По ла зе ћи од оно га чи ме у овом тре
нут ку рас по ла же мо, узи ма ју ћу у об зир ма те ри јал не ре сур се, ста ње ду ха 
и ни во ин те лек та, ау то ри збор ни ка на пра ви ли су про цје не и по ну ди ли 
кон крет на рје ше ња ко ја нас мо гу из ба ви ти из свих кри за у ко је као др жа
ва и на ци ја све ви ше за па да мо. Ме ђу тим, да би ови тек сто ви/при че има ли 
сми сла ни је до вољ но са мо да се чи та ју и пи шу – мо ра ју и да се жи ве.

Мар ко ТО ШО ВИЋ

КАД СВА НЕ ДАН И ПРО ЂЕ НОЋ...

Фи лип Да вид, Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва, „Ла гу на”, Бе о град 2014

Ро ман Фи ли па Да ви да за по чи ње бу ком ко ју про из во ди ло ко мо ти
ва – да кле, оном филм ском се квен цом ко ју су ве што ко ри сти ла ре ди
тељ ска име на по пут Ф. Ф. Ко по ле или С. Спил бер га, упра во као на зна
ку на до ла зе ћег зла или уну тар њих да ма ра у са мим ју на ци ма пре но што 
се од ва же на не ко фа тал но де ло. Бу ка у на ве де ном ро ма ну отва ра пи та
ње се ћа ња, ко шма ра, не из ве сног и за стра шу ју ћег пу то ва ња. Њо ме се и 
за вр ша ва ро ман, али, док ју нак, Ал берт Вајс, до жи вља ва смрт као ко
нач но спа ја ње са по ро ди цом ко ју је из гу био још као де чак – бу ка по ста
је за глу шу ју ћа и све ја ча. Чи ни се да бисмо, уко ли ко по сма тра мо ро ман 
Ку ћа се ћа ња и за бо ра ва Ф. Да ви да као књи жев ну ела бо ра ци ју пи та ња 
зла и зло чи на, тач ни је – јед ног од нај ве ћих не по чин ста ва по чи ње них у 
ХХ сто ле ћу – Хо ло ка у ста – мо гли да бу ку чи та мо као ме та фо ру упра во 
тог нео д го не тљи вог, не ис ка зи вог мрач ног ста ња ко је оби та ва у гла ва ма 
по је ди на ца а ши ри се по пут по ша сти за хва та ју ћи ши ро ке ма се. 

Зло је, као што сâм на ра тор на по чет ку ро ма на ве ли, основ на пре
о ку па ци ја Ал бер та Вај са и ње го вих при ја те ља ко ји су са мо за хва љу ју ћи 
срећ ним окол но сти ма пре жи ве ли оно што ми ли о ни њи хо вих су на род
ни ка ни су, али се оно не да об ја сни ти људ ском ло ги ком. Од „Уво да” („Из 
днев ни ка Ал бер та Вај са”) ди љем ро ма на на фан та стич ки дис курс Фи
ли па Да ви да спрет но се на до ве зу је иде ја да по сто је мрач не си ле ко је 
вла да ју све том, ко је се не мо гу об ја сни ти исто риј ским или пси хо ло шким 
про це си ма (узи мам за при мер Ана то ми ју људ ске де струк тив но сти 
Ери ха Фро ма) ни ти со ци о ло шком усло вље но шћу (нпр. сту ди јом Љу ди 
ла жи Ско та Пе ка) већ над на рав ним за ко ни то сти ма ко је пре ко ра чу ју 
праг не са мо ег закт но сти већ и са мих екс пе ри мен ти са ња на пла ну ме
та фи зи ке и по ни ра њи ма у ка ба ли стич ке спи се. Онај ко ји је био нај бли




