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ЗО РАН АВРА МО ВИЋ

ПО СТО ЈА ЊЕ, ИЗ ВО РИ И „СА МО ОД БРА НА”  
АУ ТО ШО ВИ НИ ЗМА

Ау то шо ви ни зам ни је по ли тич ка и дру штве на по ја ва ко ја би 
би ла ти пич на за Ср бе и Ср би ју. И у дру гим на ци ја ма, по себ но у 
је вреј ској и ру ској, по ја вљу ју се ве ће или ма ње гру па ци је ау то шо ви
ни ста. Срп ски ау то шо ви ни зам је са мо је дан од об ли ка у исто риј
ском и ак ту ал ном од но су по је ди на ца, дру штве них гру па и по ли
тич ких пар ти ја пре ма др жа ви и на ци ји. На дру гом по лу овог од
но са је шо ви ни зам пре ма дру гим на ци ја ма, а из ме ђу ових по ло ва 
се от кри ва ју ви ше стру ки пре ла зни ста во ви пре ма ко лек тив ним 
ен ти те ти ма. Ана ли за ау то шо ви ни стич ког ми шље ња и по на ша ња 
у окви ру срп ске на ци је мо же се раз у ме ти као је дан до при нос на
ци о нал ном и др жав ном са мо са зна њу.

О пој му ау то шо ви ни сте

Мо же мо да при хва ти мо по јам ау то шо ви ни зма уз од ре ђе не 
ре зер ве. По јам је за сно ван на емо ци ји мр жње пре ма соп стве ној 
на ци ји. Ан ти па три о ти зам је по де сни ји за то што укљу чу је је дан 
пре плет ми шље ња и по на ша ња ко ји су усме ра ва ни, са на ци о нал
ног ста но ви шта, не га тив ним вред но сти ма.

Ау то шо ви ни зам мо же мо од ре ди ти као су прот ност па три о
ти зму, од но сно као дис по зи ци ју за од ре ђе не об ли ке ин ди ви ду ал ног 
и дру штве ног по на ша ња ко ји се кон цен три шу у не га тив ним ста во
ви ма пре ма на ци ји и отаџ би ни. Ови об ли ци ми шље ња и по на ша
ња укљу чу ју не ке са знај не, емо ци о нал не, мо ти ва ци о не чи ни о це. 
Оно што их раз ли ку је од па три от ског сва ка ко је вред но сна ори
јен та ци ја или скуп вред но сти.1

1 Pa tri o ti zam, zbor nik ra do va, prir. Igor Pri mo rac, Kru Zak, Za greb 2004.
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Ау то шо ви ни зам не по ка зу је бри гу за на ци о нал ну за јед ни цу. 
Та ге не рал на од би ја ју ћа ори јен та ци ја пре ма соп стве ној на ци ји 
пре по зна је се на два ни воа ми шље ња и де ло ва ња: 1) ак тив ност ко ја 
од ба цу је за шти ту или од бра ну на ци о нал них ин те ре са; 2) ак тив
ност ко ја по ка зу је не бри гу за уна пре ђи ва ње на ци о нал ног раз во ја. 

Ко је су основ не ау то шо ви ни стич ке вред но сти? (Под пој мом 
вред но сти се под ра зу ме ва сва ки обје кат – лич ност, уста но ва, до
га ђај – ко ји за по је дин ца или гру пу пред ста вља по же љан циљ. 
Од бој ност пре ма свом на ро ду за не ке је вред ност, као што је за 
дру ге по што ва ње и од бра на соп стве ног на ро да.) Ау то шо ви ни ста 
не бра ни сло бо ду, ин те гри тет и иден ти тет на ци је од спољ них сна
га ко је је на раз не на чи не угро жа ва ју. Он се за ла же за уво зну сло
бо ду или сло бо ду ко ју де фи ни ше ино стра ни чи ни лац. На дру гом 
ме сту, не др жи пре ви ше, за пра во ни ка ко до не за ви сно сти др жа ве 
и на ци је. У слу ча ју Ср би је на пре ла зу из дру гог у тре ћи ми ле ни
јум, ау то шо ви ни сти се отво ре но за ла жу за пре у зи ма ње свих вред
но сти, стан дар да, иде ја ко ји до ла зе са За па да. На ме та ње и зах те
ве из цен та ра за пад не мо ћи они отво ре но по др жа ва ју. Спрем ност 
на жр тву за сло бо ду, прав ду, исти ну на ци је и отаџ би не, не што је 
што ау то шо ви ни ста не по зна је. 

Да кле, ау то шо ви ни ста је рав но ду шан пре ма спо ља шњем 
угро жа ва њу вред но сти, сло бо де, не за ви сно сти и иден ти те та на
ци је, али је ак ти ван (хи пе рак ти ван) у кри тич кони хи ли стич ком 
од но су пре ма по ли тич ким гру па ма и по је дин ци ма уну тар на ци је 
ко је бра не па три от ске вред но сти.2 

Бор ба про тив па три от ских иде ја, ста во ва и ми шље ња уну тар 
на ци је по ка зу је ши рок ре пер то ар ау то шо ви ни стич ког де ло ва ња. 
Ла ко се за па жа да они од би ја ју сва ку са рад њу ко ја би би ла у оп штем 
ин те ре су на ци је. Та ко ђе, по ма га ње или по моћ је огра ни че на са мо 
на при ста ли це и ак тив но сти ан ти па три от ских гру па и по је ди на ца. 
Да ро ва ње или на гра ђи ва ње је та ко ђе ре зер ви са но за гру пе при ста
ли ца. Не ма осе ћа ња за па три о те. Би ло би пра во чу до да ан ти па три
о та из го во ри стих „ме не све ра не сво га ро да бо ле”. Он ће, на про
тив, по ка за ти спрем ност да усме ним го во ром у елек трон ским 
ме ди ји ма, у но вин ским тек сто ви ма или ор га ни зо ва ном де ло ва њу 
до при не се па ду угле да на ци о нал ног иден ти те та и ин те гри те та 
др жа ве, не ус те жу ћи се и од нај те жих дис ква ли фи ка ци ја соп стве не 
на ци је.

Ква ли та тив на ана ли за ан ти па три от ског ми шље ња и по на
ша ња по ка зу је да су ове вред но сти део его и стич ких вред но сти 
(су прот но – ал тру и стич ки). Они да ју ис кљу чи ву пред ност лич ним 

2 Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци, Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад 2009.
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ко ри сти ма над ин те ре си ма соп стве не на ци је, и од ба цу ју сва ку 
по ми сао на жр тву за оп шту ствар. И ка да је реч о мо рал ној стра
ни ове дру штве не гру па ци је, мо ра се при ме ти ти да ко ри сте сва 
сред ства за сво је ци ље ве без освр та ња на лич но и на ци о нал но 
до сто јан ство.

Ка кав би био мо гу ћан пси хо со ци јал ни пор трет ан ти па три о те? 
Не ке основ не цр те су: мр жња (не тр пе љи вост) пре ма соп стве ној 
на ци ји, хлад ни праг ма ти зам, осе ћа ње са мо до вољ но сти, „мо ја осе
ћа ња, мо ја во ди ља”, не ве зу је се емо ци о нал но за дру гог, те жња ка 
мо ћи, осло нац на ино стра но, (не)при кри ва ње сво јих мо ти ва. Ме ђу 
њи ма има и оних ко ји су кон сти ту ци о нал но про тив све га у сре
ди ни у ко јој су ро ђе ни и жи ве. Дру га гру па ци ја ан ти па три о та не 
по на ша се екс трем но већ про мен љи во, у скла ду са си ту а ци јом и 
дру штве ним до га ђа ји ма. Њих по кре ћу грам зи вост, по хле па, жеђ за 
угле дом, су је та, за вист али и ра зум, ин те ре си, во ља, ау то ри тет, моћ.

Да кле, ау то шо ви ни зам је скуп иде ја, прак си, вред но сти и 
при ча ко ји су угра ђе ни у кри тич коде струк ти ван по глед на соп
стве ну на ци ју и др жа ву. Реч је о: 1) не га тив ном од но су пре ма вред
но сти ма соп стве не на ци је; 2) не ги ра њу ње ног зна ча ја за вас пи та ње 
и обра зо ва ње мла дих чла но ва дру штва; 3) од ба ци ва њу за јед нич ких 
на ци о нал них вред но сти; 4) спрем но сти за ан га жо ва ње у лич ну 
или ино стра ну ко рист.

Ау то шо ви ни зам у ра ту и ми ру

Ау то де струк ти ван од нос пре ма соп стве ној на ци ји и др жа ви 
ја вља се у од ре ђе ним дру штве но и сто риј ским раз до бљи ма, а то су 
пре све га вре ме на ми ра и ра та. У кру гу срп ских ау то шо ви ни ста 
на ла зе се: део ин те ли ген ци је, не ки на уч ни ци, умет ни ци, но ви на ри, 
ано ним на јав ност на мре жа ма. Ова по ја ва у срп ском на ро ду ни је 
но ви јег да ту ма. Има та квих при ме ра у бли жој и да љој про шло сти.

У ми ру ау то шо ви ни зам је из раз од ре ђе них ин те ре са и не ких 
вред но сти у зна че њу по жељ но сти. Ин те ре си су ма те ри јал ни, по
ли тич ки, пси хо ло шки. Јед на на по ме на: ни је ова по ја ва иден тич на 
у свим др жа ва ма и на ци ја ма. Ов де ће се ана ли зи ра ти срп ско ис ку
ство овог об ли ка ми шље ња и по на ша ња. Не под но ше ње вред но сти 
и исто ри је на ци је у ко јој је ау то шо вин ста ро ђен усме ре но је пре ма 
ин сти ту ци ја ма, тра ди ци ји, љу ди ма на вла сти и у кул ту ри. По ла
зна тач ка де ло ва ња је пре у зи ма ње за пад них (гло ба ли стич ких) 
по ли тич ких кул тур них обра за ца у нај ши рем знач њу те ре чи. Они 
тре ба да бу ду по лу га за тран сфор ма ци ју срп ске на ци је. По сто ји 
ви сок сте пен слич но сти ау то шо ви ни стич ке кри ти ке са ино стра
ним кри ти ка ма срп ске на ци је.
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Њи хо ва об је ди њу ју ћа ми сао о срп ском ин тер су је де фе ти зам, 
во лун та ри зам, ни хи ли зам. Из гле да да је бо лест не га ци је све га што 
је срп ско не из ле чи ва. Емо ти ви зам је по пра ви лу по ве зан са не зна
њем, сте ре о ти пи ма, ис кри вље ним опа жа њем чи ње ни ца, ло шим 
про це на ма. Не ма це ли не до га ђа ја, не ма дру ге стра не, не ма по ли
тич ке пра вич но сти и ре ал по ли ти ке. У њи хо вом за кљу чи ва њу је 
пре ви ше дог ма ти зма, хи пер ге не ра ли за ци је, ети ке ти ра ња. Не бро
је но је огре ше ња о чи ње ни це и ло ги ку. А по себ но тре ба ис та ћи је
зич ко ши праж је, мут ни, кон фу зни по ли тич ки је зик са по гре шним 
или не ја сним зна че њи ма. Исто риј ски гле да но, они би ра ју тра ди
ци ју ан ти па три о ти зма, а вред но сно про јек тив ну ан ти на ци о нал
ност, ју го сло вен ство, За пад ну Евро пу, гло ба ли зам. 

Ау то шо ви ни зам у ми ру мо же мо оце њи ва ти са раз ли чи тих 
ста но ви шта: по ли тич ког зна ња, чи ње нич ке уте ме ље но сти, ва ља
но сти ло гич ког ми шље ња, мо рал но сти из ре че них тврд њи. По ли
тич ко зна ње ове иде о ло ги је оскуд но је и по гре шно. Ње ни при пад
ни ци до ла зе из ра зних про фе си ја и ни воа со ци о по ли тич ких зна ња, 
угла вом без основ них пој мо ва по ли ти ке, на ци је и дру штва. У струк
ту ри њи хо вог јав ног по ли тич ког по на ша ња до ми нан тан чи ни лац 
био је вер ба ли зам ино стра них ма три ца. Не ма ту ар гу мен та ци је, 
већ са мо оп ту жи ва ња Ср ба у скла ду са фик ци јом „ме ђу нар до не 
за јед ни це”.

Де ло ва ње ау то шо ви ни ста мо ра се оце њи ва ти са ста но ви шта 
њи хо ве де струк ци је на ци о нал ног мо рал ног по сто ја ња Ср ба. Ср би 
су зло и то је до вољ но по на вља ти. Ка да се срп ска на ци ја и не ки 
ње ни при пад ни ци пред ста вља ју у штам па ном ме ди ју не и сти ни то 
и са ја ком до зом на си ља, а уз остра шће ну де мо ни за ци ју, он да се 
на но се озбиљ не по сле ди це мо рал ном и кул тур ном ли ку на ци је. 

Не мо же се за о би ћи лич ни и груп ни ин те рес. Ни је ло гич но 
да не ко ко до би ја по ли тич ки но вац из ино стран ства има по зи ти ван 
од нос пре ма срп ској др жа ви и на ци ји. Ова кво де ло ва ње пот кре пље
но је ма те ри јал ним ин те ре си ма по др жа ва ла ца и во ђа ау то шо ви ни
стич ке све сти. У по гор ша ним еко ном ским усло ви ма, не си гур ност 
ег зи стен ци је ра сте. У усло ви ма су ко ба и ра та ја ча по тре ба за си
гур но шћу и без бед но шћу. Не ма стал них при хо да, не ма си гур но сти 
по ро ди це, угро жен је ста тус (углед, на чин по тро шње, ста но ва ње, 
обла че ње...).

Да ли су ау то шо ви ни сти од го вор ни за ре чи ко ји ма обез вре
ђу ју соп стве ни на род и др жа ву? Из го во ре не ре чи су као ли шће на 
ве тру, а за пи са на реч тра је у вре ме ну. Оно што је на пи са но и ре че
но има моћ да про из во ди по сле ди це у вре ме по ја вљи ва ња, а оста
је у би бли те ка ма као део на ци о нал не ин те лек ту ал не исто ри је у 
ко јој зло и до бро по ка зу ју сво ја не скри ве на ли ца. И ка да се кре ће 
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у жан ру фак то граф ском, ка да се утвр ђу ју чи ње ни це али и ка да се 
са оп шта ва ју вред но сни су до ви, ре че но и на пи са но про из во ди не
ко деј ство у све сти чи та о ца, чи та лач ке пу бли ке, а и у дру штве ној 
ствар но сти. У том сми слу, од го вор ност у вре мен ском кон ти ну у му 
се не мо же из бе ћи.

Жеђ за успе хом и са мо вред но ва њем ни су за не мар љи ви у струк
ту ри мо ти ва ци је пред став ни ка ове ми сли. По тре бу за дру штвом 
(при ја тељ ство, при па да ње) про тив ни ци па три о ти зма оства ру ју са 
ино стра ним гру па ма и по је дин ци ма јер је срп ски па три о та не под
но шљив. Та мо љу бав, ов де мр жња. Из ин те ре са, агре сив не ско ло
но сти, све јед но. Али све је по ве за но са стра те ги јом и так ти ком 
сла бље ња ин те гри те та и це ли не на ци о нал ног по сто ја ња.

Сред ства ко ја ко ри сти ова ми сао су кла сич на: фи нан сиј ски 
ре сур си из ино стран ства, ор га ни за ци о не мре же, елек трон ске и 
штам па не ме диј ске цен тра ле у др жа ви и ино стран ству, са мо на
гра ђи ва ње, зах те ви за ре пре си јом др жа ве про тив па три от ских 
ор га ни за ци ја. За што би се ан ти на ци о нал но ста но ви ште од ри ца ло 
си ле? Ау то шо ви ни стич ка ми сао не од ба цу је сред ства ре пре си је 
про тив па три от ских и ор га ни за ци ја. Ње ни ли де ри по зи ва ју по ли
ци ју и ту жи ла штво да ко ри сте прав ни си стем у про га ња њу и за
бра њи ва њу по кре та ко ји се ин спи ри шу је дин ством на ци је. То је 
ме ха ни зам уну тра шње ре пре си је. Спољ но по ли тич ки има та ко ђе 
ра зно вр стан ре пер то ар ди фа ма ци је на ци о нал нопа три от ских ор га
ни за ци ја и по је ди на ца.

Осло ње на је на ино стра не мо де ле на ци је и дру штва, она пре ви
ђа да и у тим дру штви ма по сто ји ле пе за од но са пре ма на ци ји и држа
ви. То је не ма што ви та ми сао о „оно ме што је из ван”, да се пре тво ри 
у про стор и вре ме „овог што је уну тра”. Њи хо ви ау то шо ви ни стич ки 
сно ви тре ба да се оства ре са да и ов де. Об у зи ма их „ек ста ти чан дожи
вљај про до ра” (Ман хајм) у рас та ка ње на ци о нал ног би ћа. При ме ра 
ра ди, у Не мач кој де лу је пар ти ја Ал тер на ти ва за Не мач ку, ко ја се 
у ре цеп ци ји не мач ке де мо крат ске др жа ве као при ме ра за о би ла зи. 

Ау то шо ви ни стич ка ми сао на вла чи ра ци о нал ност пре ко сво
јих стра сти, не га тив них осе ћа ња, хте ња и во ље. У срп ској на ци ји 
по ја вљу је се у ви ше об ли ка: 1) су прот ност Евро па – Ср би ја; 2) не
бри га за Ср бе из ван Ср би је; 3) по де ла на Ср бе и Ср би јан це; 4) пре
тва ра ње пра ва на ци о нал них ма њи на у при ви ле ги је; 5) ино стра но 
по ма га ње дез ин те гра ци је.3

Ова ми сао и по на ша ње по ја вљу ју се у ми ру и рат ним раз до
бљи ма. Ка да ана ли зи ра мо де ло ва ње ау то шо ви ни ста то ком ХХ 

3 Зо ран Авра мо вић, Ро до љуп ци и ро до мр сци, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2013.



29

ве ка, упа да у очи чи ње ни ца да су се у то ку и по сле ра то ва Ср ба 
са не при ја те љи ма увек по ја вљи ва ли по је дин ци, гру пе и стран ке 
ко ји су осу ђи ва ли соп стве ни на род. Ка ко по сле 1918. и по сле 1945, 
та ко и у то ку и по сле 1991–1995/1999. го ди не. Цр њан ски у Ем ба
ха да ма пи ше о Ми ло шу Бо ги ће ви ћу, по сла ни ку Ср би је у Бер ли ну 
од 1907. до 1914. го ди не, ко ји је из ве шта вао Нем це о тај ним спо ра
зу ми ма Ср би је и под у пи рао стра не оп ту жбе о „кри ви ци” Ср би је 
за рат 1914. го ди не. „Тај го спо дин је био из дај ник Ср би је”, ка же 
Ми лош Цр њан ски у Ем ба ха да ма.4

Ко мин тер нов ско оп ту жи ва ње Ср ба као хе ге мо на из ме ђу два 
ра та на ста ви ли су срп ски ко му ни сти у то ку Дру гог свет ског ра та 
и по ње го вом за вр шет ку. До бри во је Ви дић, ви со ки срп ски функ
ци о нер КПЈ, из ја вљу је 1945. го ди не сле де ћу ти пич но ау то шо ви
ни стич ку осу ду соп стве ног на ро да: „Шест сто ти на и пе де сет хи
ља да стре ља них Ср ба у БиХ, то је дуг ко ји је срп ски на род пла тио 
за зло чи нач ку по ли ти ку бе о град ских вла сто др жа ца.”5 

Са из би ја њем ра то ва на про сто ру СФРЈ и ње ним раз би ја њем 
1991–1995/1999. ја вља се јед на стру ја јав ног ми шље ња ко ја је оп ту
жи ва ла Ср бе и Ср би ју за „пла ни ра ни зло чин у СФРЈ”, за „срп ску 
ре пре си ју над Ал бан ци ма” (иа ко су ко сов ски Ал бан ци узе ли оруж
је и кре ну ли у бор бу про тив сво је др жа ве), за све оп шту „кри ви цу”. 
Срп ски ан тиСр би оп ту жу ју Ср бе да ра ту ју са „це лим све том” (!), да 
не ма де мо кра ти је, да еко но ми ја про па да, да је по гре шан осло нац 
на Ру си ју уме сто на За пад. Адво ка ти ка та стро фе ви де ђа во ла са мо 
на срп ској стра ни. Са НА ТО бом бар до ва њем СР Ју го сла ви је (Ср би је) 
де лу је „срп ска НА ТО ин те ли ген ци ја” (из раз До бри це Ћо си ћа).

Мир ко Ко вач, књи жев ник, па ри ским но ви на ри ма 1992. го ди не 
твр ди да је „срп ски на ци зам об но ва ла жи и ла жних ми то ва, по зив 
на кук ња ву и крв... У Ср би ји во љом на ро да бу ја фа ши зам. Мо гу 
се пра ви ти за ни мљи ва по ре ђе ња са хи тле ров ском Не мач ком.”6

Ка да је до шло вре ме кра ја СФРЈ, ау то шо ви ни сти су за сту па
ли став да је ју го сло вен ство вред ни је од на ци о нал не др жа ве и 
по др жа ва ли зах те ве „ме ђу на род не за јед ни це” упу ће не срп ској 
вла ди. Ју го сло вен ска оп ци ја је за њих, упр кос ка та стро фал ном 
би лан су, би ла ја ча и ви тал ни ја. Оту да и без мер на мр жња пре ма 
они ма ко ји су оп ту же ни за „раз би ја ње Ју го сла ви је”. Пи та ње је 
от ку да ово ли ко де струк ци је пре ма на ци о нал ним ин те ре си ма у 
вре ме рат ног су ко ба. Нај ве ћа на ци о нал на со ли дар ност при пад ни

4 Ми лош Цр њан ски, Ем ба ха де, Но лит, Бе о град 1983, 86–95.
5 З. Авра мо вић, Ро до љуп ци и ро до мр сци, 107.
6 Зо ран Авра мо вић, „Ве ли ки бо деж у срп ство”, Но ва Зо ра, зи ма, 2017, 

бр. 56, 125–139.
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ка на ци је по ка зу је се упра во у рат ним опа сно сти ма по др жа ву и 
ко лек тив ни опста нак. Не ки срп ски при ме ри по ка зу ју су прот но. 
Оп ту жи ва ње соп стве ног на ро да за рат не до га ђа је мо же се оправ
да ти са мо по сред ством ин ди ви ду а ли за ци је зло чи на. Окри вља ва
ти на ци ју за ци ље ве у од брам бе ном ра ту, то ра зум не мо же да 
схва ти. Из да ја је по јам ко ји по сто ји још од ан тич ких вре ме на. Али 
ов де мо же да бу де са мо реч о ау то мр жњи.

Дру штве ни и по ли тич ки из во ри ау то шо ви ни зма  
у срп ској на ци ји

Су је та, грам зи вост, агре сив ност, лич ни ин те ре си, ни су до
вољ ни чи ни о ци за да ва ње од го во ра на пи та ње као што је по ја ва 
ау то шо ви ни зма у срп ској на ци ји. 

На ста ја ње ау то шо ви ни стич ке ми сли и де ло ва ња у срп ској 
на ци ји то ком XX и по чет ком XXI ве ка по ве за но је са не ко ли ко 
чи ни ла ца ко ји су пре пле те ни и нео дво ји ви. На пр вом ме сту је 
иде о ло шки чи ни лац – ју го сло вен ство и ко му ни зам. Ју го сло вен
ство је иде о ло ги ја ства ра ња но ве на ци је. Ко му ни стич ка иде о ло
ги ја је, као ин тер на ци о на ли стич ки на дах ну та, не го ва ла од ри
ца ње од на ци је. (Оста ви мо пи та ње за дру ге ис тра жи ва че: за што 
су се ју го сло вен ство и ко му ни зам нај ви ше при ми ли у срп ској 
на ци ји?) 

Ве ћа при вр же ност ју го сло вен ској др жа ви не го срп ској би ла 
је зна ча јан чи ни лац ове ми сли. Срп ска на ци о нал на ели та је ста ла 
на бра ник те др жа ве од 1918. до 1990. го ди не, што је на ци ја пла ти
ла огром ном це ном. У свим кри зним раз до бљи ма, а по себ но по сле 
уста шког ге но ци да, де ло ви по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те бес
ком про ми сно су бра ни ли ју го сло вен ство – иде о ло шки и др жа во
твор но. Ка да је до шло вре ме ње ног раз би ја ња, они су ста ли на 
ста но ви ште дру штва из над др жа ве и по др жа ва ли зах те ве „ме ђу
на род не за јед ни це” срп ској на ци ји. Одр жа ва њу ове ми сли до при
но си ла је ју го сло вен ска но стал ги ја у де лу срп ске ин те ли ген ци је, 
упр кос ка та стро фал ном исто риј скона ци о нал ном би лан су.

Но ва зна че ња др жа ве, дру штва и на ци је та ко ђе су део ши
ре ња ове ми сли у срп ском на ро ду. Иде је о дру штву из над др жа ве, 
гра ђа ни ну из над др жа ве и гло ба ли зму из над на ци је сва ка ко су 
идеј ни оквир за цве та ње ау то шо ви ни зма. Та квим ви зи ја ма дру штва 
па три от ске вред но сти пред ста вља ју смет њу. Вре ме три јум фа ин
ди ви ду а ли стич ки схва ће не сло бо де иде на ру ку оним по гле ди ма на 
дру штво у чи јем сре ди шту је по је ди нац а не ко лек тив ни ин те ре
си. Ова схва та ња су про из вод но вих те о ри ја о дру штву, по себ но 
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те о ри је отво ре ног дру штва, кон струк ти ви зма, пост мо дер не, ин
тер ак ци о ни зма.

Рас пр ше ност срп ске на ци је на про сто ру Бал ка на је та ко ђе зна
ча јан чи ни лац по сто ја ња ми сли о ко јој је ов де реч. Ди ја спо рич ност 
срп ског на ро да ути ца ла је да се ру бо ви или пе ри фе ри ја срп ства 
гу бе, аси ми лу ју, пре ве ра ва ју. Ду го тра ју ћи кон так ти са су сед ним 
на ци ја ма пред ста вља ли су на ци о нал но иден ти тет ско ис ку ше ње 
за Ср бе ко ји су на тим про сто ри ма жи ве ли. Пре ве ра ва ње и од на
ро ђи ва ње су де ло ви срп ске на ци о нал не исто ри је ко ји су сла би ли 
а по не кад и од ба ци ва ли вред но сти соп стве не на ци је а ве ли ча ли 
дру ге на ци о нал не за јед ни це.

Мен та ли тет ски фак тор у об ја шња ва њу ове све сти не мо же 
се за о би ћи. Пи сци о срп ском мен та ли те ту ис ти ца ли су ње го ве 
по зи тив не и не га тив не стра не. Не га тив не цр те овог мен та ли те та 
су сле де ће: ја ка осе ћај ност во ди не про ми шље ним де ли ма, ис ку
ство се за ме њу је емо ци ја ма, ла ко се пре да ју кри ти зер ству, че сто 
реч по и сто ве ћу ју са из вр ше њем. У скло пу ина та, за ви сти и су је те 
ово мен та ли тет ско кри ло у срп ском на ро ду се ру га ло ро до љу бљу, 
сло бо ди на ци је и отаџ би не, тра ди ци ји бор бе за не за ви сност, ду
хов ним вред но сти ма. У сти лу – на ше не ва ља, стра но је до бро. 

Рат но раз би ја ње ју го сло вен ске др жа ве 1991–1995, као и НА
ТО бом бар до ва ње Ср би је (СР Ју го сла ви је) 1999. го ди не, зна ча јан 
су чи ни лац раз у ме ва ња по ра ста ове ми сли и по на ша ња у срп ској 
на ци ји и бро ја ње них при ста ли ца. Про из вод ња срп ске кри ви це у 
не ким европ ским ан ти срп ским цен три ма ни је по че ла са раз би ја
њем СФРЈ. Она има сво ју бо га ту про шлост, али је кул ми ни ра ла у 
по след њој де це ни ји XX ве ка. Ову срп ску кри ви цу за ра то ве и 
зло чи не на про сто ру бив ше др жа ве ра ши ре них ру ку је при хва тио 
и део срп ске ау то шо ви ни стич ке гру па ци је.

Ра спон ње них не га тив них ста во ва кре тао се од иг но ри са ња 
сва ког на ци о нал ног са мо по што ва ња до ис по ља ва ња пре зи ра пре
ма свом на ро ду. Са ста вље на од бив ших ју го сло ве на, ко му ни ста, 
уни вер зи тет ских на став ни ка, пред став ни ка не вла ди них ор га ни
за ци ја, но ви на ра, умет ни ка, они су без за зо ра: 1) по др жа ва ли све 
ме ре За па да про тив Ср ба; 2) ши ри ли стал на оп ту жи ва ња Ср ба за 
зло чи не на про сто ру бив ше СФРЈ (Ср би су де жур ни крив ци); 3) 
под сме ва ли се на ци о нал ној тра ди ци ји; 4) при зна ва ли пра ва дру
ги ма, а ус кра ћи ва ли та иста пра ва Ср би ма; 5) за сту па ли гра ђа ни
стич ку иде о ло ги ју; 6) раз би ја ли на ци о нал ну со ли дар ност и 7) 
до при но си ли са та ни за ци ји срп ског на ро да. Реч ју, сла би ли су вред
ност срп ске на ци је и пот по ма га ли сма њи ва ње срп ске др жа ве.7 

7 З. Авра мо вић, Ро до љуп ци и ро до мр сци.
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Ау то шо ви ни сти ко ји се са мо пред ста вља ју  
као па три о те

Са ста но ви шта са мо пер цеп ци је ау то шо ви ни ста не ће при ста
ти на та кво име но ва ње, већ ће сме ло твр ди ти да је ње гов рад и 
ми сао при лог на ци о нал ном ин те ре су. Ау то шо ви ни зам, ме ђу тим, 
тре ба ме ри ти по сле ди ца ма ко је она про из во ди у ко лек тив ном жи
во ту на ци је.

Раз мо три мо мо гућ ну „од бра ну” ау то шо ви ни сте у ра спо ну од 
по др жа ва ња бом бар до ва ња Ср би је и Ср ба до њи хо вог кле ве та ња 
и ру же ња. (На при мер: кри ти ка пра во слав ног и кул тур ног је дин
ства срп ског на ро да; Ко со во је ту мор срп ске по ли ти ке.) Ка ко се 
ова ква са мо од бра на оспо ра ва ра ци о нал ним ар гу мен ти ма?

Пр ва тврд ња ау то шо ви ни сте је да он бра ни на род од др жав не 
вла сти и ње ног пред сед ни ка (ми сли се на Сло бо да на Ми ло ше ви
ћа). Та ко по вла чи ана ло ги ју са Хи те ло вом Не мач ком – онај ко је 
из дао Хи тле ра, ни је из дао не мач ки на род. Нај пре, ова ана ло ги ја 
ни је одр жи ва, ни са чи ње нич ког ни са по ли тич ког ста но ви шта. 
Ср би ја је има ла де мо крат ске ин сти ту ци је и Ми ло ше вић је био би
ран за пред сед ни ка, а Хи тлер је ус по ста вио дик та ту ру са ге но цид
ном иде о ло ги јом. Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да је Ср би ја 
би ла др жа ва у си сте му ме ђу на род ног по рет ка. 

Дру га од бра на је да у ње го вом ау то шо ви ни зму не ма зна ча ја 
ино стра на лич на ко рист, од но сно ма те ри јал ни ин те рес. Не ма сум
ње да сва ко по на ша ње ко је се ру ко во ди ино стра ном ма те ри јал ном 
ко ри шћу не би мо гло да се оце ни као ан ти па три от ско. Ме ђу тим, 
по сто ји бо га та еви ден ци ја ино стра них фи нан си ра ња не вла ди них 
ор га ни за ци ја у Ср би ји.8 Прет по ста ви мо да не ки ау то шо ви ни ста 
ни је мо ти ви сан ино стра ним нов цем већ иде јом „но ве др жа ве”. У 
по гле ду по сле ди ца јав ног де ло ва ња, ње гов по ли тич ки ин те рес да 
слу жи ино стра ним ци ље ви ма из јед на чен је са ма те ри јал ном мо
ти ва ци јом оних дру гих.

Тре ћи псе у до ар гу мент је мо рал ни – ау то шо ви ни ста де лу је 
за до бро бит на ро да. То је псе у до ар гу мент због то га што је: 1) на
род би рао власт; 2) Ср би ја и срп ски на род су се на шли у про це су 
дез ин те гра ци је др жа ве у ко јој су жи ве ли и за ко ју су да ли ве ли ке 
жр тве и има ли су пра во на са мо о пре де ље ње; 3) стра не др жа ве 
бом бар ду ју ње го ву др жа ву. Овај то бо жњи ар гу мент ау то шо ви ни
сте не мо же да се одр жи јер је те шко по ве ро ва ти да је бом бар до
ва ње мо рал но (и прав но) ва ља но сред ство стра них др жа ва про тив 

8 Сми ља Авра мов, Ци вил но дру штво и не вла ди не ор га ни за ци је, Но ва Евро
па, Бе о град 2006.
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Ср би је. Да кле, и да ни су се бич ни ма те ри јал ни мо ти ви у пи та њу 
већ ве ро ва ње да су по ли тич ки, иде о ло шки и на ци о нал ни ис прав
ни, не мо же се оправ да ти по зив или одо бра ва ње вој них сред ста ва 
ино стра ног де ло ва ња про тив Ср ба и Ср би је.

Украт ко о гло ба ли зму

Од нос на ци о нал но –стра но по ја вљу је се у на ци о нал ним и 
ан ти на ци о нал ним по кре ти ма и иде о ло ги ја ма то ком исто ри је сва
ке на ци је. Иде о ло шка и прак тич на ре ше ња кре та ла су се из ме ђу 
ксе но фо би је и ма зо хи стич ког под ре ђи ва ња стра ним узо ри ма.

Евр оп ски при ти сци и ге о по ли тич ке стра те ги је су увек има ле 
од ре ђе ни број срп ских при ста ли ца. У по след њих не ко ли ко де це
ни ја из био је у пр ви план европ ски (ЕУ) чи ни лац. Зов Евро пе је 
по зив на сла бље ње уло ге на ци о нал ног ин те ре са у ко лек тив ном 
жи во ту и др жав ном по слу европ ских на ро да. Део срп ске ин те ли
ген ци је ни је одо лео том зо ву, па је по чео да да је пред ност европ
ским иде а ли ма на ште ту срп ских. 

Гло ба ли зам као иде о ло ги ја на ци о нал не дез ин те гра ци је под
ра зу ме ва: 1) под сти ца ње ства ра ња над на ци о нал ног ен ти те та (ре
ги о нал ног, евр оп ског, евр о а тлант ског); 2) ре ла ти ви зо ва ње те ри
то ри је на ко јој жи ви део на ци о нал ног кор пу са; 3) иде ју о др жа ви 
гра ђа на ко ја за о би ла зи иде ју на ци је; 4) по ти ски ва ње кул тур не 
тра ди ци је у нај ши рем зна че њу овог пој ма; 5) уни фор ми за ци ју 
ме ди ја и при хва та ње за пад ног ме диј ског „по гле да на свет”; 6) по ред 
ра ди кал них про ме на си сте ма вред но сти ра чу на се и са ра ди кал
ним из ме на ма об ли ка ор га ни зо ва ња. Дру гим ре чи ма, гло ба ли зам 
се за ла же за ре де фи ни ци ју основ них на че ла на ци о нал ног иден ти
те та, на ци о нал ног је дин ства, на ци о нал не сло бо де и ау то но ми је и 
на ци о нал не др жа ве као ње не по ли тич ке фор ме.

Ка да се по гле да ју основ ни пој мо ви гло ба ли стич ких те о ри ја, 
ла ко ће мо кон ста то ва ти ап со лу ти за ци ју по је дин ца, сло бо де, плу
ра ли зма, дру штве не хе те ро ге но сти, ра ди кал них раз ли ка, дис кон
ти ну и те та, слу чај но сти, а од ба ци ва ње иден ти те та, кон ти ну и те та, 
хо мо ге но сти, ну жно сти. Гло ба ли зо ва но дру штво под сти че рав
но ду шност пре ма оп штим ин те ре си ма, кул тур ној тра ди ци ји и 
пре да њу као чу ва њу на сле ђа, а под сти че окре та ње соп стве ном ЈА, 
ап со лут ном ин те ре су по је дин ца. Ства ра се чо век ко ји је оп сед нут 
сво јим ин те ре си ма, сво јом уло гом у дру штву, сво јим „људ ским 
пра ви ма”. Он је из гу био људ ски ин те рес за дру гог, за вред ност 
на ци о нал ног жи во та, а раз вио во а је ри зам за хва љу ју ћи елек трон
ским ме ди ји ма, да за ви ри у свет по зна тих из ма сов не кул ту ре. Овај 
кон цепт дру штва по себ но по га ђа сло вен скопра во слав не кул ту ре, 
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њи хов дух са бор но сти, при че му под сти че по де ле на за пад ња ке и 
на ци о на ли сте.

Јед на од во де ћих иде ја ау то шо ви ни стич ке ми сли сва ка ко је 
оспо ра ва ње вред но сти соп стве ног на ци о нал ног би ћа са ста но ви
шта стран ца и не у мор на де струк тив на и ни хи ли стич ка кри ти ка 
ко лек тив них ста во ва, по на ша ња, ин те ре са. Од нос пре ма стран цу 
је јед на од та ча ка раз два ја ња па три о ти зма и на ци о нал не дез ин те
гра ци је. Па три от ском ста но ви шту се под ме ће да је ксе но фо бич но 
и да има од бо јан став пре ма ино стран ству, тач ни је За па ду и Евро пи, 
а ра ди се о то ме да се кри тич ки ди фе рен ци ра од нос пре ма ино
стра ном.

У гло ба ли зо ва ној де мо кра ти ји ау то шо ви ни зам у сми слу јав
ног де ло ва ња про тив сво је а у ко рист дру ге на ци је и др жа ве све 
ви ше по ста је по ли тич ки ле ги ти ман. Да кле, из дај ник по уве ре њу 
– то је пра ва мо дер на ствар. За нас је ре ле вант но пи та ње: ка кве су 
по сле ди це де мо кра ти зо ва ног ау то шо ви ни зма? И шта се мо же учи
ни ти?

Ка ко се су прот ста ви ти ау то шо ви ни стич кој ми сли?

У де мо крат ском си сте му има ме ста за све по ли тич ке и иде
о ло шке ори јен та ци је. Ау то шо ви ни зам је јед на од мно штва дру гих. 
При ста ли це овог по гле да на на ци ју и др жа ву сло бод но де лу ју у 
јав но сти на раз не на чи не: пи шу тек сто ве и про гла се, пи шу књи ге, 
про те сту ју на ули ци. Да кле, бо ре се. Па три от ске гру па ци је, као 
њи ма опо зит не, по др жа ва ју вред но сти на ци је и др жа ве. Они не 
мо гу да бу ду по сма тра чи ау то шо ви ни ста. И они ула зе у де мо крат
ску бор бу за сво је вред но сти, да их афир ми шу али и да оспо ра ва ју 
ста во ве оних ко ји од ба цу ју (и ди фа ми ра ју) на ци ју.

По треб на нам је си сте мат ска по ли тич кона ци о нал на са мо
ана ли за. Ми зна мо ко смо, али пи та ње је да ли зна мо ка кви смо у 
јав ном ми шље њу и по на ша њу. Дру штве ни и на ци о нал ни жи вот, 
па три о ти зам, гло ба ли зам, шо ви ни зам и ау то шо ви ни зам су у стал
ном пре ви ра њу. На ње го ве то ко ве ути чу осе ћа ња, стра сти, во ља, 
ин те ре си, али и ра ци о нал но ми шље ње о ко лек тив ним и ин ди ви
ду ал ним по тре ба ма. Као на род рас по ла же мо мо ћи ма ра зу ма. Ко
ли ко и ка ко ће мо га ко ри сти ти за ви си са мо од нас са мих. А то се 
пре све га од но си на упо тре бу сред ста ва ко ја ја ча ју па три от ску свест, 
ми сао и по на ша ње – од го ва ра ју ћи прав ни по ре дак, ра ци о нал но 
упра вља ње дру штве ним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма, ква
ли те тан обра зов ни си стем и вас пит не вред но сти, про ду бљи ва ње 
све сти о кул тур ном и на ци о нал ном иден ти те ту. Шан се за от пор 
ау то шо ви ни зму су у: 1) жи ла во сти тра ди ци је; 2) мо ћи на ци о нал ног 
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је зи ка; 3) при род но сти пр вог при па да ња (по ро ди ца, на ци ја); 4) 
све сти о при па да њу (Ко сам ја? Ко ме при па дам?)

Раз у ме се, ни па три о ти зму не тре ба при сту пи ти за тво ре них 
очи ју. Кри тич ки од нос пре ма па три от ском де ло ва њу та ко ђе је по
тре бан. По сто ји раз ли ка из ме ђу не про ми шље ног и ра ци о нал ног 
па три о ти зма, не де мо крат ског и де мо крат ског. Али увек се мо ра 
има ти у ви ду исто риј ско ис ку ство – да је ра зум ни па три о ти зам 
увек пред ста вљао мо рал ну и по ли тич ку вред ност. 

Др Зо ран М. Авра мо вић
На уч ни са вет ник
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња Бе о град
za vra mo vic @i pi.ac .rs 




