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СР ЂАН ШЉУ КИЋ

АУ ТО ШО ВИ НИ ЗАМ И СУ КОБ

СА ЖЕ ТАК: Дру штве не по ја ве има ју мно го стру ке ме ђу соб не 
ве зе, те је у сва ком ис тра жи ва њу нај пре ну жно ода бра ти јед ну од 
њих. У овом при ло гу ау тор се усред сре ђу је на уло гу ау то шо ви ни
зма у дру штве ним су ко би ма, са по себ ним освр том на су коб из ме
ђу Ср ба и За па да. Су коб под ра зу ме ва упо тре бу ви ше раз ли чи тих 
ре сур са, од војнх и по ли тич ких, пре ко еко ном ских, до кул тур них. 
Зна чај кул тур них ре сур са огле да се у то ме што без њих дру ге вр сте 
ре сур са ни је мо гу ће ста ви ти у функ ци ју. Уло га ау то шо ви ни зма 
је сте да ра зо ри кул тур не ре сур се про тив ни ка и та ко га, у кул тур
ном сми слу, „раз о ру жа”. Дру га функ ци ја ау то шо ви ни зма у су ко бу 
је сте де ху ма ни за ци ја про тив не стра не, чи ме се омо гу ћа ва да она 
по ста не пред мет уни шта ва ња. Оту да се „де кон струк ци ја” ау то шо
ви ни зма по ста вља као је дан од нај ва жни јих па три от ских за да та ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ау то шо ви ни зам, За пад, срп ска на ци ја, су коб, 
функ ци ја.

Дру штве ни свет је ве о ма сло жен, што зна чи да ве зе ме ђу 
дру штве ним по ја ва ма го то во ни ка да ни су не са мо јед но став не 
не го ни јед но смер не. На про тив, оне су мно го стру ке, че сто дво смер
не, из у кр шта не, не рет ко и про тив реч не. Исто вре ме но и упра во за то, 
дру штве не по ја ве има ју, оба ве зно, чи тав низ раз ли чи тих аспе ка та 
ко је је по треб но са гле да ти. Ова од ли ка дру штве ног све та при мо ра
ва со ци о ло ге да се при ли ком из бо ра про бле ма ру ко во де од ре ђе ним 
вред но сти ма и да се та ко у сво јим ис тра жи ва ња миа огра ни че на 
јед ну (или не ко ли ко, али ни ка да све) ве зу ме ђу по ја ва ма, или пак 
је дан (или ви ше, али опет не све) ње них аспе ка та. Сто га се у со цио
ло шким ис пи ти ва њи ма ре дов но ра ди о на мер ном на гла ша ва њу не ке 
ве зе, ка ко би ис тра жи вач мо гао да ис так не по ен ту сво је иде је. При 
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то ме он увек мо ра би ти на чи сто са ти ме да сли ка ко ја се та ко пру
жа за пра во ни је ком плет на и да дру штве на ствар ност, по пут не ког 
мо за и ка, са др жи још низ пар чи ћа ко је тре ба укло пи ти. Ова ко је 
по сту пио (и то на на го ре на ве де ни на чин – у ин тер пре та ци ји ау
то ра ових ре до ва – об ја снио) М. Ве бер (We ber) ка да је пи сао о по
ве за но сти ре ли гиј ске ети ке и ка пи та ли зма.1 У сво ме ис тра жи ва њу 
ау то шо ви ни зма, дру штве не по ја ве ко ја озна ча ва мр жњу пре ма соп
стве ном ко лек ти ви те ту, тј. мр жњу пре ма гру пи из ко је упра во по ти
че онај ко ји ту мр жњу ис по ља ва, на сто јао сам да се др жим Ве бе ро вог 
са ве та и иза брао да ис пи там про блем од но са из ме ђу ау то шо ви ни зма 
и дру штве ног су ко ба, тач ни је функ ци је ко је ау то шо ви ни зам вр ши 
у не ком дру штве ном су ко бу.2 По себ но се освр ћем на су коб из ме ђу 
Ср би је и Ср ба с јед не и За па да с дру ге стра не, све стан да на овом 
ме сту да јем са мо де лић ве ли ког дру штве ног мо за и ка.

Јед на од ства ри ко ја се у јав но сти, али и у дру штве ним на у ка
ма, нај че шће не схва та је сте да си ту а ци је су ко ба из ме ђу дру штве
них ен ти те та, на ро чи то оних ве ћег оби ма и зна ча ја, као што су то 
на ци једр жа ве или ет нич ке гру пе, има ју не ка кве осо бе но сти у 
од но су на дру штве но ста ње чи ја је јед на од глав них ка рак те ри
сти ка од су ство озбиљ ни јег су ко ба. Не схва та ње ове у ства ри вр ло 
про сте чи ње ни це узрок је број ним не ра зу ме ва њи ма дру штве них 
про це са и њи хо вим јед но стра ним и/или по гре шним ин тер пре та
ци ја ма. Ме ђу осо бе но сти ма дру штве не си ту а ци је су ко ба по себ но 
се ис ти че по тре ба да се у ци љу са вла да ва ња про тив ни ка упо тре
бе сви рас по ло жи ви об ли ци ре сур са, укљу чу ју ћи ту не са мо вој не 
не го и по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не. Енер ги ја це лог дру штва 
се кон цен три ше и усме ра ва ка јед ној тач ки, ка ко би су коб до био 
же ље ни ток и имао што по вољ ни ји ис ход за од ре ђе ног ак те ра. 
Ин стру мент ове кон цен тра ци је укуп не дру штве не енер ги је че сто 
би ва цен тра ли за ци ја.3 Ка да је реч о кул тур ним ре сур си ма, је дан 
од аспе ка та њи хо вог зна ча ја огле да се у по тре би да стра на у су ко бу 

1 We ber, M. (2005). The Pro te stant Et hic and the Spi rit of Ca pi ta lism. Ro u tled ge: 
Lon don and New York. Tran sla ted by Tal kott Par sons, with an In tro duc tion by Ant hony 
Gid dens, xxxix–xl.

2 Без об зи ра на то што овај при ступ под се ћа на Ко зе ров (Co ser), ов де ни је 
реч о фун ци ја ма су ко ба у дру штву (што је Ко зе ро ва те ма), већ о функ ци ја ма ода
бра не по ја ве (ау то шо ви ни зма) у дру штве ном су ко бу. Ви ди: Лу ис Ко зер, Функ ци је 
дру штве ног су ко ба, прев. Ми ла на Бо шко вић, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад 2007.

3 Оту да је ов де по тре ба за цен тра ли за ци јом у сво јој су шти ни узро ко ва
на си ту а ци јом су ко ба. Пре не бре га ва ње ове чи ње ни це ре дов но во ди по гре шним 
об ја шње њи ма. Упр кос у на шој јав но сти до ми нант ном го во ру о не га тив но сти 
цен тра ли за ци је и по зи тив но сти де цен тра ли за ци је, оне ни су уна пред ни до бре 
ни ло ше. Њи хо ва дру штве на функ ци о нал ност за ви си од кон тек ста. Ин си сти
ра ње на ну жно сти де цен тра ли за ци је не за ви сно од дру штве них окол но сти мо же 
би ти део ау то шо ви ни стич ког дис кур са.
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има ја сан иден ти тет и сна жну дру штве ну ко хе зи ју, уско по ве за ну 
са ле ги ти ми са њем дру штве них ин сти ту ци ја и дру штве не прак се. 
Ово се по сти же пу тем кре и ра ња, за шти те и дру штве не про мо ци
је за јед нич ких сим бо ла (по пут је зи ка, али и дру гих), на је дин ствен 
на чин про ту ма че не исто ри је, кроз за јед нич ке мит ске пред ста ве 
итд. Оту да пи та ње ту ма че ња исто ри је, чи сто ћа је зи ка и по је ди ни 
ми то ви сту па ју у пр ви план у баш у вре ме ну су ко ба.4 Сто га сва ка 
од стра на љу бо мор но чу ва ове кул тур не тво ре ви не, јер би без њих 
мо гло до ћи од уну тра шњег ра су ла и по ра за. Без дру штве не со ли
дар но сти и кул тур ног је дин ства, не ком дру штве ном ен ти те ту не би 
по мо гла ни вој на, ни еко ном ска над моћ. У крај њој ин стан ци, сви 
су ре сур си за пра во ин стру мен ти ко је ко ри сте љу ди, а љу ди сво је 
из бо ре пра ве на осно ву вред но сти и нор ми ко је при хва та ју. 

Уко ли ко прет ход но има мо на уму, он да је са свим ло гич на 
тврд ња да стра не у су ко бу има ју ин те рес не са мо да сво је кул тур не 
ре сур се за шти те и раз ви ју не го и да оште те, раз о ре или пот пу но 
уни ште исто вр сне ре сур се свог про тив ни ка. Зна чај оште ће ња, ра
за ра ња или пот пу ног уни ште ња кул тур них ре сур са про тив нич ке 
стра не те шко да мо же би ти пре це њен, јер се ти ме упо тре ба дру гих 
ре сур са (по ли тич ких, вој них, еко ном ских) чи ни го то во не мо гу ћом 
– ово чи ни ула га ње у ра за ра ње кул тур них ре сур са про тив не стра не 
ве о ма ис пла ти вим. Јед но став но, уни шта ва њем кул ту ре опо нен та 
по сти же се дво стру ки ефе кат, што обр ну то ни је слу чај. На при мер, 
уни шта ва ње вој не си ле не мо ра да зна чи и уни шта ва ње кул тур них 
тво ре ви на, док се уни шта ва ње еле ме на та кул ту ре оба ве зно од ра
жа ва на упо тре бљи вост вој них сред ста ва. Пу шке, тен ко ви, ави о ни 
и др. не вре де мно го ако их ко ри сте љу ди чи ји је мо рал по љу љан, 
ко ји сум ња ју у основ не иден ти тет ске еле мен те сво је гру пе, ко ји ми
сле да је бор ба у ко јој уче ству ју бе сми сле на. За то ак те ри су ко ба 
на сто је да, на раз ли чи те на чи не, до ве ду у пи та ње кул тур не ре сур
се про тив нич ке стра не. За из вр ше ње овог за дат ка да нас су су ко бље
ним стра на ма на рас по ла га њу број на сред ства: ме ди ји, ма сов но 
обра зо ва ње, та ко зва не „не вла ди не” ор га ни за ци је итд. Нај пре се 
из вр га ва ру глу и про гла ша ва по гре шним опо нен то во схва та ње 
исто ри је, јер у исто риј ском се ћа њу ре дов но уко ре њен иден ти тет 
јед не гру пе. Да ље, обе сми шља ва ју се ње го ви кључ ни иден ти тет
ски ми то ви и про гла ша ва ју „пра зним при ча ма”, „не по треб ним, 
штет ним и при ми тив ним глу по сти ма” и сл.; ово се у на шем вре
ме ну на зи ва „про цес де ми то ло ги за ци је”. С об зи ром на то да је 
кру на сва ке кул ту ре ре ли ги ја (она је то би ла, у пер вер ти ра ном 

4 За од нос ми то ва и су ко ба ви ди: Ср ђан Шљу кић, Мит као суд би на, Ка и рос, 
Срем ски Кар лов ци 2011.
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об ли ку, чак и у дру штви ма ко ја су са ма се бе про гла си ла за ате и стич
ка), до ми нант на ве ро и спо вест про тив не стра не, она ко ја пот по ма же 
и чак ства ра дру штве ну ко хе зи ју, озна ча ва се као „ин фе ри ор на”, 
„за о ста ла”, па и „зло чи нач ка”. Са ма срж сим бо лич ке ко му ни ка ци
је, је зик, „раз вод ња ва” се и да је му се ка ри ка ту ра лан из глед, та ко 
да се они ко ји га упо тре бља ва ју осе ћа ју ма ње вред ни. Кул тур ни 
ства ра о ци, на ро чи то књи жев ни ци, би ва ју „про вла че ни кроз бла то” 
и про це ње ни у умет нич ком сми слу гле да но, као сла би и без вред ни.

Ов де се по сао уни шта ва ња кул тур них ре сур са про тив ни ка 
не за вр ша ва. По треб но је, исто вре ме но, по ну ди ти дру га чи је од
го во ре на пи та ња ко ја сва ка за јед ни ца ну жно по ста вља, оне ко је 
стра ни ко ја то чи ни од го ва ра ју, ко ји ће јој омо гу ћи ти да по стиг не 
сво је ци ље ве. Ово је нео п ход но, чак се де ша ва мал те не ау то мат ски, 
јер се ту обич но ра ди о кул тур ним тво ре ви на ма ко је мо ра ју да по
сто је у дру штву. Не ка квог „ва ку у ма” ту јед но став но не мо же би ти, 
јер се ра ди о уни вер зал ним, ан тро по ло шким еле мен ти ма. Не ма 
дру штва и кул ту ре без је зи ка, исто риј ског пам ће ња, ми то ва. Из 
тог се раз ло га од мах ну ди и „пра во” ту ма че ње исто ри је, она кво 
ка кво се укла па у ви ђе ње про тив ни ка, оно ко је гру пу на уда ру 
ли ша ва не са мо ау тен тич не про шло сти већ и би ло ка кве бу дућ
но сти. Ну де се и на ме ћу стра ни или тек ис фа бри ко ва ни ми то ви, 
они ко ји ће ле ги ти ми са ти по раз и пра ва по бед ни ка.5 У ства ри ма 
је зи ка је ве о ма слич но, јер се стра ни је зик (је зи ци) про мо ви ше као 
пре ци зни ји, ја сни ји, чак су пер и о ран у од но су на до ма ћи. Од јед
ном, нај ква ли тет ни јим се про гла ша ва ју књи жев ни ци ко ји о сво јој 
гру пи ми сле све нај го ре и пи шу ис кљу чи во о ње ним „там ним” 
стра на ма. За њих би ва ју ре зер ви са не све на гра де, по ча сти, ме диј
ска па жња и при ви ле ги је, њи хо ва се де ла свр ста ва ју у ан то ло ги је, 
али и у школ ску лек ти ру. 

Уко ли ко овај по сао вр ши стра на у су ко бу, то од мах иза зи ва 
по до зре ње – и обич ној па ме ти је бли ска иде ја да дру га стра на не 
ми сли ни шта до бро о ва шој кул ту ри. За то је бо ље из вр ши о це на ћи 
у ре до ви ма са мог про тив ни ка: тре ба за ту ра бо ту ан га жо ва ти љу де 
ко ји су спрем ни да се, за рад нов ца или не ке дру ге вр сте до би ти, 
окре ну про тив соп стве не кул ту ре. Дру гим ре чи ма, тре ба про на ћи 
ау то шо ви ни сте, да ти им но вац, ра ди ти на њи хо вом ор га ни зо ва њу 
и ме диј ском на сту пу, пот по мо ћи њи хо во по зи ци о ни ра ње у ин сти
ту ци ја ма вла сти. 

Ов де до ла зи мо до пр ве зна чај не функ ци је ау то шо ви ни ста у 
су ко бу: си сте мат ско ра за ра ње кул тур них тво ре ви на, ко је за пра во 

5 Та ко се, на из глед па ра док сал но, а у ства ри са свим ло гич но, про цес 
„де ми то ло ги за ци је” за вр ша ва усва ја њем но вих ми то ва.



17

пред ста вља кул тур но „раз о ру жа ње” соп стве не на ци је. Оту да на ши 
до ма ћи ау то шо ви ни сти ки ди шу упра во на срп ску кул ту ру, као на 
свог нај ве ћег не при ја те ља. Ни је те шко пре по зна ти на чи не на ко је 
се то чи ни. На њи хо вом уда ру су сва ка ко срп ски сим бо ли, по пут 
др жав ног гр ба, за ста ве и хим не. Они се про гла ша ва ју „нео д го ва
ра ју ћим” јер су, то бо же, „исто риј ски не тач ни” (у про тив ни ко вој 
вер зи ји исто ри је), „за не ма ру ју дру ге на ци је” (као да срп ска на ци ја 
не ма пра во на сво је сим бо ле, док сви дру ги то пра во има ју) и „сим
бо ли шу зло чи не пре ма дру ги ма” (као да су кроз исто ри ју је ди но 
Ср би би ли ти ко ји су чи ни ли зло чи не). Ау то шо ви ни сти се по себ но 
об ру ша ва ју на Ко сов ски мит (за вет), јер је он кон сти ту ти ван за срп
ску на ци ју. За ње га се ка же да је „ана хрон” (ми то ви дру гих на ци ја 
су, ваљ да, „мо дер ни”), „исто риј ски не та чан” (као да ми то ви и мо гу 
би ти тач ни), да га ва ља „де кон стру и са ти”. При то ме се, пре ћут но, 
као за ме на ну ди мит о мо рал ној иза бра но сти За па да, тј. о ње го вом 
пра ву да сву да у све ту свим сред стви ма про мо ви ше „сло бо ду и де
мо кра ти ју”. Не слу чај но, фор си ра ју се за ла га ња да Ње го ша и Иву 
Ан дри ћа тре ба из ба ци ти из школ ске лек ти ре јер су „ге но цид ни”. 
Ћи ри ли ца се про гла ша ва за „за о ста ло”, „не е вроп ско” и „не мо дер
но” пи смо ко је „уоп ште ни је угро же но”, док се исто вре ме но ла ти
ни ца же ли на мет ну ти као „са вре ме на” и „је ди но европ ска”. Не 
про ла зи бо ље ни пра во сла вље, ко је се озна ча ва као „при ми тив на” 
и „су ви ше тра ди ци о на ли стич ка ве ра”. Срп ска пра во слав на цр ква 
се оп ту жу је да је „по др жа ва ла зло чи не”, фа бри ку ју се и на ду ва ва ју 
афе ре о цр кве ним ве ли ко до стој ни ци ма, свим се си ла ма на сто ји 
ис про во ци ра ти цр кве ни рас кол. При ме ра је без број и њих је мо гу ће 
на ћи прак тич но у свим сфе ра ма кул ту ре. „Твр ђе” ва ри јан те ау то шо
ви ни зма чак це лу срп ску кул ту ру про гла ша ва ју „фа ши стич ком”, 
чи ме за пра во же ле да ка жу да је тре ба у це ло сти од ба ци ти.

За раз у ме ва ње дру ге функ ци је ау то шо ви ни ста у су ко бу по
треб но је по ћи од узро ка су ко ба и уло ге не при ја тељ ских осе ћа ња 
у њи ма. На тра гу не мач ког ми сли о ца Г. Зи ме ла (Sim mel), аме рич ки 
со ци о лог Л. Ко зер (Co ser) на ве о ма убе дљив на чин је по ка зао да 
су ме ђу на род ни су ко би ре а ли стич ки по сво ме ка рак те ру, што зна
чи да се во де за рад кон тр о ле над не ким ре сур си ма ко је не мо гу 
има ти исто вре ме но обе стра не, као што су, на при мер, те ри то ри
ја и слич но. Су прот но у јав но сти до ми нат ном гле ди шту, су ко би 
ове вр сте у пра ви лу не из би ја ју због не при ја тељ ских осе ћа ња ко је 
стра не у су ко бу га је јед на пре ма дру гој. Не при ја тељ ска осе ћа ња 
(мр жња и сл.) су пра те ћи еле мент не ког су ко ба, она га по ја ча ва ју и 
на од ре ђе ни на чин чи не мо гу ћим.6 На и ме, ни је јед но став но пу ца ти 

6 Л. Ко зер, нав. де ло.
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на не ко га, бом бар до ва ти, сла ти ра ке те и слич но ако тог дру гог (про
тив ни ка) ви ди те као чо ве ка (љу де), ко ји, баш као и ви са ми, има 
сво је име, по ро ди цу, тра ди ци ју, пра зни ке итд. За то је про тив ни ке 
нео п ход но де ху ма ни зо ва ти: тре ба их про гла си ти „уби ца ма де це”, 
„вар ва ри ма”, „фа ши сти ма/на ци сти ма”, „ге но цид ном на ци јом”, 
„бан ди ти ма”, „от пад ни ци ма од за ко на” итд. Дру гим ре чи ма, људ ска 
ли ца не при ја те ља тре ба за ме ни ти звер ским и/или чак ђа вол ским 
об лич јем. Ка да их не бу де мо ви де ли као љу де, сма тра ће мо да их 
и тре ба уни шти ти и ла ка ср ца ће мо на њих по сла ти та над, бом бе и 
ра ке те. Уни шта ва ње ова ко де ху ма ни зо ва ног про тив ни ка ви ди се 
као „спас чо ве чан ства”. Сва ка рат на про па ган да иде упра во у овом 
сме ру – то је не што што смо у два де се том ве ку има ли при ли ке да 
ви ди мо ве ли ки број пу та. Још јед ном, ту сво је ме сто на ла зе и ау то
шо ви ни сти, по је дин ци и ор га ни за ци је спрем ни да соп стве ну на ци ју 
про гла се „ма ње вред ном”, „не кул тур ном”, „на сил ном” и „ге но цид
ном”. Као та ква, та на ци ја он да „пот пу но за слу жу је” да бу де по ра
же на, по ни же на, па ако тре ба и ис тре бље на. За хва љу ју ћи де лат но
сти ау то шо ви ни ста, про тив ник има пу но оправ да ње за агре си ју, 
јер, ето, „то они са ми о се би го во ре и ми сле”.

Уло га срп ских ау то шо ви ни ста је сте да за срп ске не при ја те ље 
оба ве по сао де ху ма ни за ци је срп ске на ци је, да са ње укло не све што 
је људ ско и до стој но сим па ти је, по што ва ња и би ло ка квог об зи ра. 
Ср би ма се на ми че жи во тињ ска ма ска, они се ви де као „не при ја те
љи ху ма но сти”, „крв ни ци”, „ка са пи”, „опа ка и не мо рал на ство ре
ња” ко ји ма је стра но све што је људ ско. У вре ме рат них деј ста ва 
де ху ма ни за ци ја се ин тен зи ви ра, те су сто га и срп ски ау то шови
ни сти де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, за јед но са стра ним про
па ган ди сти ма, Ср бе пред ста вља ли као оне ко ји:

...„ко љу”, „спро во де пси хо ло ги ју те ро ра”, „вр ше се ри је јав них 
си ло ва ња и по ни жа ва ју жен ско ста нов ни штво”, „упра жња ва ју ра сни 
ге но цид”, „спро во де ужа се не ви ђе не у Евро пи од 1945”, „иш ча ше не 
су кре а ту ре”, „же ле све да ли кви ди ра ју”, „у ко ји ма пул си ра ју ја ке 
мрач не те ме срп ског на ци о на ли зма: ре ли ги ја, иде о ло ги ја, огор че ње 
и смрт”, „ко ји су стра на ко ја ла же и во ди рат”, „на мер но и успе шно 
уни шта ва ју на ци о нал не би бли о те ке, му зе је и ар хи ве”, „ко ји су пу
ште ни с лан ца”, „по би ли су и пре див не че тво ро но шце Ли пи ца не ре 
у ер ге ли Ли пик”, „снај пе ри сти ко ји за 300 фун ти по гла ви уби ја ју 
де цу”, „на род су без ве ре и ча сти, бан да раз бој ни ка и те ро ри ста”, 
„на род су бо ле стан, одав но за тро ван и за пао у опа сну па ра но ју”, 
„но си о ци су опа сног ви ру са ко ји се мо ра из бри са ти”, „им план ти
ра ју псе ће ем бри о не у бо сан ске же не”, „уби ју мла дог Ал бан ца, 
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исец ка ју га, па га сер ви ра ју ње го вим ро ди те љи ма за ру чак”, „ва де 
не ро ђе не бе бе из утро бе ал бан ских труд ни ца”...7 

Де ху ма ни зо ва ни, Ср би по ста ју са мо ле ги тим на ме та за од
стрел; оно што ни је до зво ље но чи ни ти дру гим љу ди ма, у од но су 
на Ср бе је сте до зво ље но и чак по жељ но. То је и раз лог што за 
ау то шо ви ни сте срп ске жр тве не зна че ни шта, а рат ни зло чи ни над 
Ср би ма не по сто је. Са свим јед но став но, за њих Ср би ни су љу ди, 
већ не ка кви „...на о па ки ство ро ви чи ја је при пад ност људ ској ра си 
у ве ли ком за ка шње њу”, ка ко је то фор му ли сао глу мац, ре жи сер, 
књи жев ник и ам ба са дор UNI CEFa П. Ју сти нов (P. Us ti nov).8

Ве ру је мо да у гор њим ре до ви ма ле жи ба рем део об ја шње ња 
на пи та ња због че га на ши ау то шо ви ни сти ју ри ша ју упра во на срп
ску кул ту ру и због че га при пад ни ке срп ске на ци је сма тра ју „сто
ком”. Ре кли би смо да су овом свом по слу до ма ћи ау то шо ви ни сти 
до бра но од ма кли, већ и пре ма то ме што се сам при дев „срп ски” 
у од ре ђе ним кру го ви ма у са мој Ср би ји сма тра го то во псов ком. Ако 
би смо на ше ау то шо ви ни сте на зва ли „срп ским ау то шо ви ни сти ма”, 
њи ма би ве ро ват но ви ше сме та ло од ре ђе ње „срп ски”, не го то што 
смо их озна чи ли као ау то шо ви ни сте. С дру ге стра не гле да но, „де
кон струк ци ја” ау то шо ви ни зма, тј. ука зи ва ње на ње го ву дру штве
ну су шти ну, по ста вља се као је дан од нај ва жни јих па три от ских 
за да та ка.

Др Ср ђан Љ. Шљу кић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за со ци о ло ги ју
sr djan.slju kic@ff.uns.ac.rs

7 Из бри са ти срп ски ви рус – ма ла ан то ло ги ја ра си зма и шо ви ни зма на 
кра ју ми ле ни ју ма, прир. Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Чи го ја штам па, Бе о град 
2002, 5–6.

8 Исто, 35.




