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МИ ТРА РЕ ЉИЋ

О ЈЕ ЗИ КУ (СА МО)МР ЖЊЕ У ДИС КУР СУ  
ОД РО ЂЕ НИХ КО СМО ПО ЛИ ТА

СА ЖЕ ТАК: Ко смо по ли ти зам – овај зву ча њем и зна че њем 
„мар кант ни” гре ци зам, баш као и од ре ђен број ла ти ни за ма или 
сло ве ни за ма, од јед не до дру ге епо хе под вр га ван је ре се ман ти за
ци ји, ре ла ти ви за ци ји па и вул га ри за ци ји, у ме ри у ко јој је ње гов 
пр во бит но фи ло соф ски са др жај ко ри го ван те о ло шким, кул тур ним, 
по ли тич ким и дру гим зна че њи ма. Из о па че не пред ста ве ко смо по
лит ске иде је, по пра ви лу при сут не у ли бе рал но ори јен ти са ним 
про за пад ним кру го ви ма, им пли ци ра ју от клон од вла сти те на ци је, 
тра ди ци је и кул ту ре и као та кве пред ста вља ју нај кра ћи пут ка ау то
шо ви ни зму ко ји, са сво је стра не, пред ста вља од зив на ту ђи жи го
шу ћи шо ви ни зам и при хва та ње ње го вог вер бал ног и не вер бал ног 
ре пер то а ра. Је зик (са мо)мр жње ко ја је на раз ме ђу два ју по след њих 
ве ко ва код пра во слав них Сло ве на, по себ но Ср ба, по при ми ла па
то ло шке раз ме ре, по ста је све уоч љи ви ји сег мент је зич ког и ду хов
ног за га ђе ња бу ду ћи да, за раз ли ку од је зи ка мр жње упу ће ног 
пред став ни ци ма дру ге на ци је или ве ре, не под ле же за кон ској ни ти 
до вољ но тран спа рент ној јав ној осу ди. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко смо по ли ти зам, ау то шо ви ни зам, ау то ко ло
ни ја ли зам, рас по лу ће ни или не до вр ше ни иден ти тет, кон вер тит ство, 
ет но фо ли зам, го вор (са мо)мр жње.

Ин стру мен та ли за ци ја и де гра да ци ја иде је  
ко смо по ли ти зма

Из ве сно је да фи ло соф ски ко смо по ли ти зам, пр во бит но за чет 
у Ки нич кој шко ли Ста ре Грч ке, од ли ку је не ги ра ње роп ства, па трио
ти зма, по ро ди це и др жа ве, за ла га ње за за јед нич ку имо ви ну те отво
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ре ност пре ма пи та њу ре ли ги је.1 По зна то је та ко ђе да се екс цен трик 
Ди о ген пр ви са мо и ден ти фи ко вао као ко смо по ли та, да су по сле 
сто и ча ра и хри шћан ских апо ло ге та (Ори ге на, Тер ту ли ја на) те му 
ко смо по ли ти зма при хва ти ли след бе ни ци пре по ро да те да је она 
умно го ме ути ца ла на иде је Ера зма Ро тер дам ског, Мо ра, Мон те ња.2 
Од ко смо по ли ти зма као иде а ла о јед на ко сти љу ди и уса гла ша ва ња 
на чи на жи во та са при ро дом, од но сно ко смо сом, пред ста вље ног у 
сто ич ком уче њу, бр зо се, већ у Рим ском цар ству, сти гло до де ге
не ра ци је тих иде а ла и њи хо ве ин стру мен та ли за ци је као иде о ло
ги је осва ја ња.3 Из о па че не пред ста ве те иде је ја сно из ла зе на ви де ло 
кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка у не ким „офран цу же ним” европ ским 
кру го ви ма, по себ но у кру го ви ма ли бе рал но ори јен ти са ног ру ског 
плем ства ко је се јав но под сме ва иде ји ро до љу бља. Илу стра тив на 
је Пу шки но ва опа ска на по на ша ње ру ских двор ја на у ве зи са вој
ним не у спе си ма ру ске ар ми је то ком пољ ског устан ка 1830. го ди не. 
„Жа ло сно је би ло слу ша ти го вор ка ња мо сков ске дру жи не то ком 
по след њег пољ ског устан ка. Оту жно је би ло ви де ти без ду шне 
чи та о це фран цу ских но ви на ко ји су с осме хом до че ки ва ли ве сти 
о на шим не у спе си ма.”4 Ни Го го љу ни је про ма кла по шаст са мо мр
жње ко ја је пра ти ла то бо же ко смо по лит ску ори јен та ци ју од ре ђе
них дру штве них кру го ва то га до ба. Ва ља се при се ти ти ње го ве 
по ве сти Та рас Буљ ба, у ко јој Ан дриј, у же љи да се до дво ри де вој
ци у ко ју се за гле дао те до би је по хва лу од ње них су на род ни ка 
По ља ка, не би ли и сам по стао „на пред ни Евро пља нин”, при бе
га ва из да ји. Ка ко По ља ци ни су спрем ни да ри зи ку ју због пре бе га, 
Ан дриј оста је сам и су о ча ва се са пи та њем оца Та ра са, ко је ће до 
да нас оста ти са став ни део па ре ми о ло шког фон да ру ског је зи ка: Чֳо, 
сынку, ֲо мо ֱ ли ֳе бе ֳвои ляхи?5 Кључ ни про блем Го го ље вог 
кон вер ти та је у сле де ћем: „Чак да Ан дриј и ни је по ги нуо од ру ке 
свог оца, те шко да би му из да ја по мо гла да по ста не ’Лех’.”6 То нај
бо ље по твр ђу је суд би на Ире не Не ми рев ске, ко ја је, не би ли по 

1 Је ле на Бо жи ло вић, „Исто риј ски раз вој иде ја о ко смо по лит ском дру
штву”, Го ди шњак за со ци о ло ги ју, VI II/9 (2012), 86.

2 Вил лем Фрейхоф, „Ко смо по ли тизм”, Мир Про свещени я. Исֳо ри че ский 
сло варь, Памятни ки исто ри че ской мысли, Мо сква 2003, 31.

3 Ј. Бо жи ло вић, нав. чла нак, 88.
4 Ве ли ко рус сия.рф /rus ska jasa mo ne na vist.
5 Лех, да нас че сто лич но име у Пољ ској, не ка да шњи је ет но ним ко јим су 

дру ги на ро ди име но ва ли По ља ке. „Ста ри срп ски ле то пи си и дру ги пи са ни из
во ри По ља ке све до ду бо ко у XVII век на зи ва ју ’Ле си ма’, а њи хо ву зе мљу по 
при пад ни ку на ро да – ’Лех’ или ’Ле хи ја’, ’ле шка зе мља’.” (Пе тар Бу њак, Пре глед 
пољ скосрп ских књи жев них ве за до II свет ског ра та, до пу ње но и ис пра вље но 
ин тер нет из да ње, 1. ав густ 2001).

6 Татьяна Ни кольск ая, „Рус ская са мо не на висть”, mo lo ko.ru spo le.in fo/
no de/8750.
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сва ку це ну по ста ла Фран цу ски ња, нај пре и по соп стве ном из бо ру 
по ста ла ан ти је вреј ка. Ипак, во ље на Фран цу ска је ни је за шти ти ла 
те је свој тра гич ни жи вот још тра гич ни је за вр ши ла – у га сној ко мо
ри за јед но са су на род ни ци ма ко је је за жи во та не скри ве но мр зе ла. 
Оно што ва жи за Го го ље вог Ан дри ја, ва жи и за ау тор ку по зна те 
Фран цу ске сви те: све да је пре жи ве ла на ци зам, све јед но ни кад не 
би по ста ла Фран цу ски ња, јер, ка ко ис ти че Алек сан дар Гор дон, 
„она ни је мо гла у пот пу но сти при па да ти фран цу ској кул ту ри, 
но си ла је бре ме је вреј ског по ре кла и пре жи вља ва ла муч ну двој
ност”.7 Олег Не мен ски да ти фе но мен на зи ва „уну тра шњом ко ло ни
за ци јом, ка да чо век у се би сје ди њу је и уми шље ност ко ло ни за то ра 
(за пад ног чо ве ка ко ји гле да на ’ис точ ну’ кул ту ру), и са мо свест 
уро ђе ни ка, то јест оног на ко га су усме ре не ко ло ни за тор ске прак се”.8 
Ау тор ци ти ра Бо ри са Грој са, ко ји ка же: „Ру си ја је од го во ри ла на 
за пад ни екс пан зи о ни зам стра те ги јом са мо о ку па ци је, са мо ко ло
ни за ци је, са мо е вро пе и за ци је... Ру ски ин те лек ту а лац по ста је на тај 
на чин рас це пљен из ме ђу за пад не све сти и ру ске под све сти.”9 Са мо
о ку па ци ју Ср ба Н. Па вло вић илу стру је при ме ром из јед не од нај
ста ри јих срп ских гим на зи ја, у ко јој су де ца при ну ђе на да гле да ју 
до ку мен тар не фил мо ве о ра сној дис кри ми на ци ји у Аме ри ци и то 
без ика квих прет ход них или на кнад них на по ме на о раз ли ка ма из
ме ђу срп ског и аме рич ког дру штва те раз ли ка ма при кон сти туи
са њу две ју на ци ја.

Да кле, (...), „ко пи ра” се аме рич ки про блем на срп ско дру штво. 
Са мим тим, уче ни ци ма се ства ра илу зи ја о не ка квим про бле ми ма са 
дис кри ми на ци јом у Ср би ји, што је у ства ри уво ђе ње у атлан ти стич
ку иде о ло ги ју. Ко се ово ме од уче ни ка бу де ус про ти вио, ау то мат ски 
до би ја ети ке ту – фа ши ста (до га ђај ко јем сам лич но при су ство вао). 
На тај на чин се, (...), јед на од нај ста ри јих срп ских гим на зи ја, (...), транс
фор ми ше у сво је вр сну ан тиин сти ту ци ју, фа бри ку ма лих ис ко ре
ње них гра ђа на и (су де ћи по са мим гра фи ти ма, ко ји су „окр њи ли” 
ре не сан сну ле по ту гра ђе ви не) по тен ци јал них ау то шо ви ни ста.10

Са мо мр жњу је по нај бо ље осли као Ф. До сто јев ски по сред
ством Па вла Смер дја ко ва и оста вио нам са свим аде ква тан на зив 
овог фе но ме на – смер дја ков шти на. Да та ква ли фи ка ци ја је је дан 

7 Алек сан др Гор дон, „Нео кон чен ная сим фо ния”, http://www.new swe.com /
in dex.ph p?go =Pa ges&in =vi ew&id =8862.

8 Олег Не мен ский, Ру со фо бия как иде о лоֱия. Часֳь че ֳ вер ֳ ая, https://
ve spa re ven ge.ru /?p=2957.

9 Исто.
10 Ни ко ла Па вло вић, „Ан тиин сти ту ци ја као сим бол са мо о ку па ци је”, 

www.ar he o fu tu ra.rs /dru stvo/an tiin sti tu ci jaka osim bolsa mo o ku pa ci je/.
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од при мар них мо ти ва за „но во кри тич ко са гле да ва ње” де ла ве ли ког 
пи сца, ко ји се у да на шњој Ру си ји на шао на уда ру ау то шо ви ни ста, 
под јед на ко као ве ли ки Ње гош или Ан дрић код нас. Су шти ну про
тив реч но сти ау то шо ви ни стич ког „кри тич ког при сту па” ства ра
ла штву срп ских пи са ца пре до чио је у сво јој књи зи Б. Бу ла то вић:

Не до след ност про из ла зи из схва та ња по ко ји ма се ау то шо ви
ни зам (не при су тан као вла сти ти прин цип код оног „Дру гог” чи ја 
се не га тив на сте ре о тип ска сли ка о Ср би ма при хва та) на по ли тич
ки и ме диј ски агре си ван на чин пред ста вља као вид и до каз мо дер
но сти, што би ва узро ко ва но при хва та њем ту ђих (за пад них) ин те
ре са, уме сто њи хо вих прин ци па. Сто га, до след но сле де ћи ло ги ку 
и европ ске прин ци пе, на ме ће се за кљу чак да се упра во „по вла шће
ни ре пре зен ти евр оп ских вред но сти” и „аген си мо дер но сти” ме ђу 
Ср би ма (кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка) за ла жу за оне вред но сти 
ко је су штин ски и ег зи стен ци јал но про ти ву ре че прин ци пи ма за
пад но е вроп ских и се вер но а ме рич ких др жа ва, па та ко, уме сто да 
сле де прин ци пе „дру гих”, они ис пу ња ва ју њи хов хо ри зонт оче ки
ва ња (су прот ста вљен срп ским ин те ре си ма, али и соп стве ним прин
ци пи ма „Дру гог”), од но сно на сту па ју као за ступ ни ци ту ђих ин те
ре са и на мет ну те сли ке о Ср би ма.11

На ве де ни при ме ри по ка зу ју да ау то шо ви ни зам ни је фе но мен 
свој ствен ис кљу чи во Ср би ма, већ да је при су тан и код дру гих 
европ ских на ро да, исти на нај че шће код Је вре ја и пра во слав них 
Сло ве на, што не из не на ђу је с об зи ром на то да су ови на ро ди би ли 
и нај че шће жр тве стиг ме.12 О је вреј ској и ру ској са мо мр жњи на
пи са ни су чи та ви то мо ви. У Бу гар ској се та ко ђе отво ре но рас пра
вља ло и рас пра вља о бу гар ској са мо мр жњи, ње ним узро ци ма, 
ма ни фе ста ци ја ма и по сле ди ца ма. При се ћа ју ћи се са мо на из глед 
бе за зле не уз ре чи це осֳа ви ֱо, бълֱар ска ра боֳа13, по себ но фре
квент не три де се тих го ди на про шлог ве ка, Вла ди мир Свин ти ла 
(Вла ди мир Ни ко лов) за кљу чу је: „Са мо о мра за и омра за код Бу га ра 

11 Бо рис Бу ла то вић, Окле ве та на књи жев ност: иде о ло шки аспек ти у 
кри тич ком са гле да ва њу срп ске књи жев но сти и кул ту ре кра јем 20. и по чет ком 
21. ве ка, На уч но удру же ње за раз вој срп ских сту ди ја, Но ви Сад 2017, 21.

12 У ин тер вјуу да том Га ли ни Са по жни ко вој, Ђу ли је то Кје за (Джульет то 
Кьеза): „Ру со фо бия у рус ских – явле ние уни кальное ” (https://www.bal kans.kp.
ru/daily/26521.5/3540824/) се при се ћа су ро во сти ру ских при ста ли ца ка пи та ли зма 
ко ју су они де ве де се тих го ди на ми ну лог ве ка вер бал но ис по ља ва ли пре ма си
ро ма шним су на род ни ци ма и за кљу чу је да та кво што не по сто ји код Ита ли ја на, 
а ни је ви део ни код Фран цу за или Не ма ца. 

13 Иден тич на из ре ка (срп ска по сла) под јед на ко је фре квент на и у срп ском 
је зи ку. 
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већ је по ста ла ре ли ги ја. Ако си чо век са до сто јан ством, ако си лич
ност са ин те гри те том, не мо жеш да до пу стиш да те на зо ву Бу га ри
ном и да бу деш тре ти ран као Бу га рин. Та ква уве ре ња по при ми ла 
су ка та стро фал не раз ме ре на кон 1918. и на кон 1944. го ди не...”14 
Не скри ве ни оди јум пре ма до се ље ни ци ма из Хер це го ви не и По са
ви не у Хр ват ској се та ко ђе кри тич ки под во ди под ау то шо ви ни зам, 
а у нај но ви јој по ли ти ци Европ ске уни је, ко ја, по ми шље њу не ких, 
ну ди Уни ју „гдје је му сли ман као ими грант по же љан, али По љак 
ни је”,15 кри ти ча ри та кве по ли ти ке у њој већ на зи ру европ ски ау то
шо ви ни зам и ау то ра си зам.

Ге не за ау то шо ви ни зма код Ру са и пра во слав них бал кан ских 
на ро да по ка зу је да је овај фе но мен свој ствен пр вен стве но при ста
ли ца ма ли бе ра ли зма и ко му ни стич ке иде о ло ги је те да по пра ви лу 
пред ста вља ре ак ци ју на за пад ни жи го шу ћи шо ви ни зам, од но сно 
ње го во при хва та ње. Ау то шо ви ни зам му зич ког кри ти ча ра Ар те ми ја 
Тро иц ког са жет у ре че ни ци: „Др жа ву ру ску мр зим, мр зео сам је 
и увек ћу је мр зе ти”16 под јед на ко је екс пли ци тан као и шо ви ни зам 
пе сни ка Ал фре да Те ни со на, ко ји је у сво је вре ме кли цао: „Мр зим 
Ру си ју от кад сам се ро дио и мр зе ћу је док сам жив.”17 Кор пус основ
них сред ста ва де ле ги ти ми за ци је Ср ба и Ру са ко јем при бе га ва ју 
да на шњи и бив ши ау то шо ви ни сти исто ве тан је кор пу су ква ли фи
ка ти ва ко ји ма су се слу жи ли и слу же за пад ни шо ви ни сти. У дис
кур су јед них и дру гих оба ма на ро ди ма се при пи су је ин ху ма ност, 
пр ља вост, за пу ште ност, ле њост, не по у зда ност, све до нај но ви јег 
сте ре о ти па о Ср би ма – „на ци о на ли сти ма”, што се схва та као њи
хо ва „ка рак тер на осо би на”.18

За бе ли свет тај сте ре о тип је по го дан пред текст за ка жња ва ње 
Ср ба кад год то за тре ба, а у са мој Ср би ји то је уса ђи ва ње у свест 
ма ње упу ће них, по го то ву оних ко ји се тек фор ми ра ју, тј. мла дих, 
ло ше сли ке о соп стве ном на ро ду и осе ћа ња ни же вред но сти, што је 
са мо на ко рак од круп них про бле ма с на ци о нал ним иден ти те том.19

14 Вла ди мир Свин ти ла, „Опе ра ция ’са мо о мра за’ успе шно ма ни пу ли ра 
бълга ри те по ве че от век”, https://tan grabg.wor dpress.com /2013/01/22/ope ra ciqsamo
o mra zama ni pu li rabal ga ri te/.

15 Ivi ca Šo la, „Bran ko Schmidt ili zbo gom pa me ti”, https://www.slo bod na dal
ma ci ja.hr/mi slje nja/ago ra/cla nak/id/505004/bran koschmidtilizbo gompa me ti.

16 О. Не мен ский, нав. де ло.
17 Ве сна Гол дсвор ти, Из ми шља ње Ру ри та ни је: им пе ри ја ли зам ма ште, 

прев. Вла ди мир Иг ња то вић и Ср ђан Си мо но вић, Ге о по ли ти ка, Бе о град 2005, 42.
18 Гор да на Ђе рић, „Сва ко днев не дис кур сив не прак се о „осо би на ма на ро

да” и ва жно сти на ци о нал ног иден ти те та”, http://www.ko mu ni ka ci ja.or g.rs /ko mu
ni ka ci ja/knji ge/in dex_html/knji ga09/10Dje ricG.pdf , 207.

19 Пре драг Пи пер, Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка, 3. до пу ње но 
из да ње, Бе о град ска књи га, Бе о град 2010, 96–97.
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Пу ни ефе кат жи го шу ћи дис курс без сум ње по сти же кад и 
уко ли ко успе да под стак не и ома со ви ау то стиг ма ти за ци ју у окви ру 
од ре ђе ног „не ко о пе ра тив ног” на ци о нал ног кор пу са; тад из вањ ска 
стиг ма ти за ци ја, по пра ви лу, у до број ме ри је ња ва. Са мо жи го шу
ћи син дром у фор ми без ма ло епи де миј ске пси хо па то ло шке по ја ве 
за хва тио је пот крај два де се тог и по чет ком два де сет пр вог ве ка 
упра во онај део Сло ве на из и шлих ис под „осман ског ши ње ла”, у 
нај ве ћем, чи ни се, бал кан ске Ср бе.20 Го во ре ћи о ау то шо ви ни зму 
С. Ба са ре, З. Ћир ја ко вић при ме ћу је:

Ау то ко ло ни јал ни бу кач је (сим бо лич ки) на та као Ата тур ков 
ци лин дар, обри јао бр ко ве – и по ве ро вао да је по стао „пра ви” кул
тур ни Евр о пља нин. Тек сто ве ре дов но по чи ње са „да ме и го спо до” 
и „це ње ни пу бли ку ме”. Али, у на став ку ну ди ма ло то га го спод ског 
и још ма ње ува жа ва ња. Из ско ро сва ке ре че ни це про го ва ра ка ри
ки ра ни при ми ти вац са фе сом ко га овај бал кан ски (ау то)ори јен та
ли ста, ко ји је раз био огле да ло, не скри ве но пре зи ре.21

При кла ња ње „не ким да на шњим ’Тур ци ма’ у све ту”22 по узро
ци ма и мо ти ви ма ско ро да се не раз ли ку је од при ста ја ња на пре
вер ни штво у до ба Осман ли ја. Шта ви ше, у мно го че му оно има 
иден тич не по јав не об ли ке; агре сив но се про мо ви ше као соп стве
на вр ли на и знак на вод не осве шће но сти, ус по ста вља ја сна дис
тан ца пре ма дру га чи је ми сле ћим су на род ни ци ма ко ји, са сво је 
стра не, ово га, хте ли не хте ли, под се ћа ју на ње го во кон вер тит ство 
па сто га по ста ју обје кат не скри ве ног оди ју ма.23 Не га тив но ети ке
ти ра ње исто ри је, кул ту ре, оби ча ја, ве ре, тра ди ци је итд. не ког на ро да 
има за циљ да код при пад ни ка тог на ро да иза зо ве осе ћај кри ви це, 
по бу ди и про ду би сум њу у по гле ду соп стве них на ци о нал них вред
но сти. Сми шље ним ода би ром је зич ких сред ста ва жи го шу ћи дис курс 
је исто вре ме но по зив чла но ви ма жи го са не за јед ни це да са у че ству ју 
у по ни шта ва њу соп стве ног иден ти те та.24

„Из лаз” из овог не под но шљи вог ста ња тра жи се у бјек ству од 
иден ти те та, у же љи и чак жуд њи да се бу де дру ги, и то та кав дру ги 

20 Ми тра Ре љић, Срп ски је зик на Ко со ву и Ме то хи ји да нас (со ци о лин гви
стич ки и лин гво кул ту ро ло шки аспект), СА НУ – Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град 
– Ко сов ска Ми тро ви ца 2013, 220.

21 Зо ран Ћир ја ко вић, „Ури но кул ту ра ба ха тог Ба са ре”, http://www.in ter
ma ga zin.rs /uri no kul tu raba ha togba sa re/?%20lang&lang=cir.

22 Вла де та Је ро тић, Ср би ја и Ср би из ме ђу иза зо ва и од го во ра, Ars Li bri 
– Бе сје да, Бе о град – Ба ња Лу ка 2001, 57.

23 М. Ре љић, нав. де ло, 220.
24 Исто.
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са о бра жен про јек ци ји оног ко има моћ да вла да се ман тич ким по
љем јав ног жи го са ња – и бој ним по љем... Кад је иден ти тет не ги ран 
и ис пра жњен, кад је то пос ње го вог пре би ва ли шта на пу штен, он да 
овај пра зан про стор по пу ња ва дру ги, он да се до га ђа да ка ко чо вјек 
та ко и гру па љу ди свој иден ти тет об ли ку је по же љи дру гог, што 
се узи ма као де фи ни тив но при зна ње да су жи го са ње и кри ви ца 
до ди је ље ни пра вом објек ту.25

Док жи го ше „вар ва ри зам” и сва ку дру гу не по доп шти ну свог 
на ци о нал ног ко лек ти ва, но во о бли ко ва ни дру ги иш че ку је да му та 
дру гост бу де не са мо при зна та већ и на гра ђе на, па соп стве не по тре
бе и фру стра ци је не из о став но пред ста вља као ин те рес за јед ни це. 
„Не ки су од бор бе про тив ’при ми ти ви зма у вла сти тим ре до ви ма’ 
на пра ви ли дру штве ну ми си ју и ство ри ли се би ухље бље.”26 Ову 
је по ја ву у не мач ком дру штву по сле Дру гог свет ског ра та до бро 
уо чио и још бо ље об ја снио Карл Ја сперс. Го во ре ћи о ну жно сти 
мо рал ног пре и спи ти ва ња и спо зна ва ња вла сти те кри ви це, Ја сперс 
исто вре ме но упо зо ра ва на онај сој љу ди ко ји у при хва та њу кри
ви це и ла ска њу мо ћи ви де пре све га ко рист за се бе:

Мно ги до зво ља ва ју да бу ду за ве де ни тре нут ним ег зи стен ци
јал ним ин те ре си ма. При зна ње кри ви це им из гле да ко ри сно... У 
су срет мо ћи се из ла зи ла ска њем. Њој се ра до го во ри оно што она 
же ли да чу је. На то се на до ве зу је фа тал на скло ност да се при зна
ва ју ћи кри ви цу при чи ни мо бо љим од дру гих. У са мо о го ља ва њу 
се кри је на пад на оне ко ји то не чи не. Сра мот ност тог јеф ти ног 
са мо оп ту жи ва ња, не ча сност тог уно сног ла ска ња је очи та.27

Стиг ма ти зо ва ње на ци о нал ног кор пу са ко ме по ро ђе њу и сам 
при па да по ста је та ко оп се си ја но вог пре о бра ће ни ка. Обје кат не га
тив не ква ли фи ка ци је је све оно што пред ста вља основ не вред но
сти сва ке за јед ни це – на род, је зик, кул ту ра, ре ли ги ја, тра ди ци ја. 
У ци љу ре ин тер пре та ци је и крај ње ре ла ти ви за ци је тих вред но сти, 
ет но кул тур ни пој мо ви и сим бо ли у дис кур су „осве шће них” дру гих 
по ста ју пред мет злу ра дих асо ци ја ци ја и се ман ти за ци ја. Агре сив на 
кам па ња усме ре на на „ко рек ци ју” пој мов ног са др жа ја по је ди них 

25 Бо го љуб Ши ја ко вић, Пред ли цем дру гог: фу га у огле ди ма, Слу жбе ни 
лист СРЈ – Ја сен, Бе о град – Ник шић 2002, 297.

26 Пре драг Ј. Мар ко вић, „’Ци ви ли за ци ја’ про тив ’вар вар ства’: При лог тео
ри ји за јед нич ког по ре кла ет нич ких сте ре о ти па”, Ет нич ки сте ре о ти пи, збор ник, 
Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град 2002, 30.

27 Карл Ја сперс, Пи та ње кри ви це, прев. Ва ња Са вић, Sa mi zdat Free B92, 
Бе о град 1999, 86.
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тер ми на по пут па три о ти зма, до мо ви не и сл., ма њеви ше под јед
на ко де фи ни са них у свим реч ни ци ма све та, иде до тле да се сва ком 
оном ко и по ме не да те тер ми но ло шке од ред ни це при пи су је при ми
ти ви зам, мо рал на из о па че ност, ин ху ма ност.28 Т. Ни кољ ска до бро 
уо ча ва ва жну цр ту ау то шо ви ни зма – „чо век се на ње га на ви ка ва, 
хра ни се њи ме и упа да у за ви сност. Па и са вре ме ни ’смер дја ко ви’ 
че сто оста ју да жи ве у омра же ној Ру си ји, иа ко их ни шта не спре
ча ва да оду у зе мљу ко ју ви ше ’во ле’.”29 С. Вла ду шић та ко ђе при
ме ћу је да је ау то шо ви ни сти, та ман као и шо ви ни сти, нео п ход но 
при су ство објек та мр жње и ис ти че да „тек у до ди ру са оним што 
мр зе, они има ју осе ћај да су жи ви”.30

Ко смо по ли ти зам и па три о ти зам

Ф. До сто јев ски је по нај бо ље об ја снио и то бо жњу љу бав пре ма 
вас ко ли ком чо ве чан ству, нај пре у ли ку го спе Хо хла ко ве, на вод но 
спрем не да за рад те љу ба ви на пу сти сво је бли жње и ста ви се у 
слу жбу не по зна тих стра дал ни ка, али под јед ним усло вом – да јој 
се за жр тву ко ју би под не ла уз вра ти ма кар за хвал но шћу. Из овог 
при ме ра Ду шан Пир је вец из во ди ја сан за кљу чак да, ова ко схва
ће на, „љу бав пре ма чо ве чан ству ни је ак тив на љу бав пре ма бли
жњем, ни ти јој је до бли жње га уоп ште ста ло, већ јој је ста ло са мо 
до на гра де и са мо по твр ђи ва ња. Љу бав пре ма чо ве чан ству је сте 
об лик са мо по твр ђи ва ња, од но сно са мо љу бља”.31 Упр кос Пир јев
че вом те о риј ски и ем пи риј ски ла ко до ка зи вом су ду, за го вор ни ци 
„за си ће ног” ко смо по ли ти зма из ван па три о ти зма ка кав, пре ма ми
шље њу Д. Хел да32, про мо ви ше Мар та Нус ба ум33, не по су ста ју. 
Тврд ње о слу чај но сти ме ста ро ђе ња, слу чај но сти је зич ког и сва ког 
дру гог иден ти те та, из че га би тре ба ло да сле ди и мо гућ ност за
ме не тих иден ти те та, те о то ме да са мо ко смо по лит ски а не на цио
нал ни иден ти тет омо гу ћа ва ру ше ње пре гра да ме ђу љу ди ма и до
бро на мер ност пре ма сва ком без из у зет ка, ко је сре ће мо код М. 
Нус ба ум, пред ста вља ју оп ште ме сто у окви ру пост мо дер них тео
ри ја о иден ти те ту.

28 М. Ре љић, нав. де ло, 221–222.
29 Т. Ни кольск ая, нав. чла нак. 
30 Сло бо дан Вла ду шић, „Гло бал ни окви ри ау то шо ви ни зма у Ср ба”, https://

vi zi o nar ski.wor dpress.com /2014 /12/27/гло бал ниокви риау то шо ви ни змауср ба.
31 Ду шан Пир је вец, „Бра ћа Ка ра ма зо ви и пи та ње о бо гу”, Тре ћи про грам 

– Ра дио Бо град, ле то 1979, 81.
32 Сер гей В. Ако пов, „’Ми ро вое гра ждан ство’ гла за ми его кри ти ков (пять 

ар гу мен тов про тив ’насыщен но го’ ко смо по ли ти зма М. Нус сба ум)”, Уֲра влен
че ское кон сульֳи ро ва ние, № 2 (74), 2015, 107.

33 Мар та Нус сба ум, „Па три о тизм и ко смо по ли тизм”, Ло ֱ ос, 2 (53), 2006, 
110–119.
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Љу бав пре ма чо ве чан ству, та ман као и љу бав пре ма Бо гу, 
ка ко је ви ди и ту ма чи ста рац Зо си ма, мо гу ћа је са мо по сред ством 
бли жњег. Ши ре гле да но, пред у слов истин ског ко смо по ли ти зма 
је сте па три о ти зам у ње го вом нај леп шем „из да њу”, о че му све до че 
мно ги вр лин ски жи во ти, од обич них љу ди, пре ко фи ло со фа, пи са
ца, ва ја ра, фре ско пи са ца и гра ди те ља (зар то ни су Да ни ло Пећ ки 
и Ви то Ко то ра нин?), па све до прин че ва и кра ље ва.

Исто ри ја свих на ро да, древ них и мла ђих, ко ји су ди рект но 
ути ца ли на суд би ну чо ве чан ства, го во ри нам са мо јед но. Сви су они 
у раз до бљу вла сти тог про цва та, кре пе ћи сво ју на род ност, угра ђи ва
ли соп стве не вред но сти, не у њу (ту на род ност) са му, ап стракт но 
узе ту, већ у не што оп ште и над на род но, у шта су ве ро ва ли, че му 
су слу жи ли и што су ну ди ли сво јим ства ра ла штвом – на ци о нал ним 
по ис хо ду и на чи ни ма из ра жа ва ња, али не сум њи во уни вер зал ним 
по са др жа ју и ре зул та ти ма.34

При ма ју ћи На гра ду „Ми лош Цр њан ски”, Фи лип Гр бић, из ме
ђу оста лог, на по ми ње: „Ни је ли упра во Ми лош Цр њан ски сво јом 
суд би ном по ка зао да чо век у исто вре ме мо же да бу де па три о та и 
ко смо по ли та? У ње го вом су ма тра и зму ви дим пе снич ки од јек сто
ич ког уче ња о све оп штој хар мо ни ји у при ро ди. Под вла шћу ства
ра лач ког ло го са сви смо ми гра ђа ни ко смо са.”35

Про блем на ста је ка да се ко смо по ли ти зам схва ти као ну жност 
от кло на од свог, на ци о нал ног, и та да он по ста је пу ка ап страк ци ја 
и круп на об ма на. Та ко схва ћен ко смо по ли ти зам исто вре ме но је 
нај кра ћи пут ка ау то шо ви ни зму. Ако се са гле да ју фе но ме ни са мо
мр жње у ко јем год вре ме ну и ко јем год на ро ду – је вреј ском, ру ском, 
срп ском, ви де ће се да су они пр вен стве но по сле ди ца кон вер тит
ства сва ке вр сте – вер ског, на ци о нал ног, кул тур ног. „Са мо о спо
ра ва ње на ци о нал ног – на ци о нал на без о се ћај ност, на ци о нал ни 
са мо пре зир или са мо мр жња, по сле ди ца је му ке тра ја ња ко је про
ти че под ге слом да се не бу де оно што већ је сте. Она је ре зул тат 
иден ти тет ског са мо ра здо ра.”36 У же љи да по ста не дру ги, иза че га 
по пра ви лу сто ји по тре ба иден ти фи ка ци је с агре со ром, од ро ђе ни 

34 Вла ди мир С. Со ловьев , Оֲрав да ние до бра, изд. „Ре спу бли ка”, Мо сква 
1996, 272.

35 Ми лан Ра куљ, „Фи лип Гр бић за ’Не за ви сне’: Сви јет је пра вљен по мје
ри трач ких слу шки ња”, 6. 1. 2018, https://www.ne za vi sne.co m/kul tu ra/knji zev nost/
Fi lipGr bicza Ne za vi sneSvi jetjepra vljenpomje ritrac kihslu ski nja/459065.

36 Љу бин ко Ми ло са вље вић, „На ци о нал но и уни вер зал но”, у: Гло ба ли за
ци ја и гло ка ли за ци ја, ме ђу на род ни те мат ски збор ник, Срп ско со ци о ло шко дру
штво – Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је – Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у При шти ни, Бе о град – Ко сов ска Ми тро ви ца 2017, 556.
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ко смо по ли та37, ра за пет из ме ђу вла сти те же ље и оног је згра иден
ти те та од пам ти ве ка ко ји га опо ми ње, ко ли ко год он то га не био 
све стан, за ста је на по ла пу та, а кри ви цу за соп стве ну рас по лу ће
ност, тј. иден ти тет ску не до вр ше ност ви ди ис кљу чи во у оном ко 
на кон вер тит ство не при ста је. Да је но ви иден ти тет у ка квом би 
же лео да га пре по зна ју сло бод но иза бран, пот пун и не у пи тан, 
мр жње пре ма вла сти том ро ду са ко јом се „пре у мље ник” сва ко
днев но рве не би би ло38, а не би би ло ни агре сив ног по зи ва дру
ги ма да по сту пе исто. „Али, чо век ко ји је про ме нио ми шље ње 
за то што је под ле гао не кој при си ли, или стра ху, или на ме та њу, 
или оче ки ва њу, или хте њу, но си у се би свест да је под ле гао оном 
го рем у се би. Он има по тре бу да сви око ње га про ме не ми шље ње. 
Јер, са мо та ко ње гов пад оста је не пре по зна тљив и не ви дљив. Отуд 
зах тев за про ме ном све сти је сте зах тев да се из јед на чи мо у па ду. 
Основ но на че ло људ ске сло бо де на ла же да том зах те ву не под лег
не мо.”39 Реч је, да кле – ка ко, по зи ва ју ћи се на Бер ђа је ва, су ге ри ше 
М. Лом пар40 – о из бо ру из ме ђу сло бо де и роп ства. Ово ме, ре кла бих 
при се ћа ју ћи се опет Ј. Лот ма на41, прет хо ди из бор из ме ђу сти да, 
као не сум њи ве де тер ми нан те ру ске и срп ске, на при мер, кул ту ре 
и роп ском све шћу те ин те ре сом дик ти ра ног стра ха. 

Од ау то сте ре о ти па до је зи ка (са мо)мр жње

По ку ша ји ре де тер ми ни са ња та кве кул ту ре и по зив да се из
јед на чи мо у па ду илу стру је бо гат кор пус тзв. ет но фо ли за ма (грч. 
ἔθνος – „пле ме, род” и φαῦλος – „рђав, ни шта ван”) или екс пре сив
них ен до ет но ни ма на свим је зич ким ни во и ма, ко ји слу же за стиг
ма ти за ци ју и де ле ги ти ми за ци ју вла сти те др жа ве и на ци је, или 
де ло ва на ци је по ре ги о нал ном, ру рал ном, оби чај ном и дру гом 

37 Ау тор тер ми на од ро ђе ни ко смо по ли та (рус. без родный ко смо ֲ о ли )ֳ је 
ви со ки пар тиј ски де лат ник Со вјет ског са ве за Ан дреј Жда нов. У свом го во ру 
на са ве то ва њу му зич ких ства ра ла ца одр жа ном 1948. го ди не Жда нов је ис прав
но оце нио: „Ин тер на ци о на ли зам се ра ђа та мо где цве та на ци о нал на умет ност. 
За бо ра ви ти ту исти ну – зна чи... из гу би ти вла сти ти иден ти тет, по ста ти од ро ђе
ни ко смо по ли та.” (Ва дим Се ров, Энци кло ֲ е ди че ский сло варь крылаֳых слов и 
выра же ний, bi bli o te kar.ru /en cSlov/2/33.ht m).

38 Ви ди: М. Ре љић, нав. де ло, 222; Ми тра Ре љић, „’Ни та мо ни ова мо’ 
(је зич ке ма ни фе ста ци је рас по лу ће ног иден ти те та или гре шке у са мо по и ма њу)”, 
Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни, год. 44, 
бр. 3 (2014), 111.

39 Ми ло Лом пар, Дух са мо по ри ца ња: при лог кри ти ци срп ске кул тур не 
по ли ти ке; У сен ци ту ђин ске вла сти, 6. до пу ње но и ко нач но из да ње, Ca te na 
mun di, Бе о град 2015, 21.

40 Исто.
41 Юрий М. Лот ман, Вос ֲ и ֳ а ние ду ֵ и, „Ис кус ство – СПБ”, СанктПе тер

бург 2005, 449.
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осно ву. Ако се ови упо ре де са ет но фо ли зми ма на ме ње ним при
пад ни ци ма дру ге ет нич ке, ра сне или кон фе си о нал не при пад но сти, 
а и јед ни и дру ги чи не нај и зра зи ти ји сег мент го во ра мр жње (енг. 
ha te spe ech), по ка за ће се да пр ви ни ма ло не за о ста ју, ка ко по сте
пе ну из ра же но сти де ле ги ти ми за ци је (де ху ма ни за ци је, не га тив не 
ка рак те ри за ци је, из оп шта ва ња), та ко и по на чи ни ма пред ста вља
ња. Док се ет но фо ли зми ко ји се од но се на дру ге, без об зи ра на 
њи хо ву твор бе ну ра зно вр сност, углав ном ис цр пљу ју на ни воу 
лек си ке (ка у ри, ба ли је, жа ба ри, агар ја ни, по ту ри, па сја вје ра и 
сл.), до тле ау то шо ви ни сти по се жу за свим мо гућ но сти ма је зи ка 
– гра ма тич ким, гра фем ским, ин тер пунк циј ским, ме та фо рич ким 
и дру гим.42 

До бру осно ву за под сти ца ње и ши ре ње је зи ка (са мо)мр жње 
пред ста вља ју већ по ми ња ни сте ре о ти пи о не ком на ро ду, по себ но 
они ко је при пад ни ци тог на ро да, она ко „по сло бо ди”, ис ти чу као 
не по ре ци ве да то сти. Њи хо во агре сив но про мо ви са ње не рет ко слу жи 
као сред ство по ли тич ког убе ђи ва ња и усме ра ва ња јав ног ми шље
ња. У ту свр ху да нас се ра до по се же за сте ре о ти пи ма о Ср би ма 
као на ци ји ко ја жи ви у ми то ви ма, о Ср би ма ко ји на вод но је два 
че ка ју да ра ту ју и ги ну. У по ли тич ком дис кур су са мо оп ту жи ва ње 
ове вр сте је по ста ло до тле уо би ча је но да пук „с пу ним по ве ре њем” 
апла у зом од го ва ра и на сте ре о ти пи је ко ји ма се отаџ би на и сва 
ње на исто ри ја оп ту жу је за не кро фил ство: 

Ср би ја у ко ју сте да нас до шли, у ко јој сте до че ка ни ра ши ре них 
ру ку и отво ре ног ср ца, не са ња ви ше о не при ја те љи ма... Ср би ја у 
ко ју сте до шли, пре ста ла је да се на да смр ти и по че ла је да же ли 
жи вот... Ми то ви су нам ствар ност, и то у то ли кој ме ри да нам бу
дућ ност из гле да као не што са свим не по треб но, а „су тра” нам је 
нај стра шни ја реч...43

Дру ги пак у то бо же бе за зле ном пред ста вља њу ет ноп си хо ло
шког про фи ла Ср ба „от кри ва ју” да је њи хо ва основ на осо би на 
за вист, илу стру ју ћи ту тврд њу из ра зом да ком ши ји црк не кра ва. 
Сво је вре ме но, ки ће њем Бе о гра да бил бор ди ма са кра ви цом и па
ро лом да ком ши ји не црк не кра ва по тен ци ра на је ова, ис кљу чи во 

42 Ви ди: Ми тра Ре љић, „Је зич ки по ка за те љи по ме ра ња на пла ну ак си о ло
шког по гле да на свет”, у: Уло га обра зо ва ња и вас пи та ња у раз ви ја њу ху ма ни
стич ких, ин тер кул ту рал них и на ци о нал них вред но сти, ме ђу на род ни те мат ски 
збор ник, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни – Срп ска ака де ми
ја обра зо ва ња, Ко сов ска Ми тро ви ца – Бе о град 2014, 849–861.

43 Из ина у гу ра тив ног го во ра пред сед ни ка Алек сан дра Ву чи ћа (По ли ти ка, 
24. јун 2017, 1).



57

на сте ре о ти пи ма за сно ва на тврд ња.44 „Ар гу мен ти са ње пу тем 
’отвр длих ка те го ри ја’ у тим слу ча је ви ма до би ја вред ност ’ра ци о
нал ног’ об ја шње ња. Та ко ’скро је не’, ове ге не ра ли за ци је ула зе у 
јавну по ли тич ку прак су као ’го то ве исти не’” – на по ми ње Г. Ђе рић45, 
а по твр ду ње ног ста ва на ла зи мо у јав ним оце на ма Ср ба од стра не 
нај ви ших пред став ни ка вла сти (се ти мо се тврд ње да, док јед ни 
ра де Си зи фов по сао, ве ћи на Ср ба на ви ја за ка мен). Од уоп шта ва
ња „до ме ре ко ја на род ну из ре ку по ди же на ни во не ми нов но сти”46, 
од кон ста та ци ја о на ро ду ко ји не ви ди „су тра”, ни је да лек пут до 
ка рак те ри за ци ја ко је пред ста вља ју је зик отво ре не (са мо)мр жње. 

Пр ва у ни зу стра те ги ја дис тан ци ра ња од вла сти тог на ро да, 
ко ја не мо ра би ти пра ће на је зи ком мр жње, али је си гу ран по ка за
тељ гре шке у са мо по и ма њу или се па ра ти стич ким иде ја ма од не
го ва ног оди ју ма пре ма свом ро ду, огле да се у по мод ном при хва
та њу над на ци о нал не или ре ги о нал не од ред ни це – Евро пља нин, 
Ју го сло вен, Цр но го рац, Вој во ђа нин итд. као са мо и ден ти фи ку ју ће. 
Исто ве тан фе но мен при су тан је код да на шњих Ру са, од ко јих се 
мно ги из ја шња ва ју као Ру си ја ни, Укра јин ци, Си бир ци, Урал ци, 
По мо ра ни и сл. Ма ње тран спа рен тан али не сум њив из раз осе ћа ја 
те ско бе у свом на ро ду пред ста вља упо тре ба по ка зне за ме ни це с 
ко рен ским мор фе мом ов (ова зе мља) уме сто при свој не за ме ни це 
мој или наш. Мо же се са мо учи ни ти да је реч о кал ку ен гле ске 
син таг ме this co un try, ме ђу тим калк би у да том слу ча ју био не при
ме рен пре вод ни по сту пак по што се this co un try без про бле ма мо же 
пре ве сти са на ша зе мља. Упо тре бом пак по ка зне за ме ни це с ко рен
ским мор фе мом т (та зе мља, то пле ме) нај че шће се ис ка зу је, 
да ле ко гру бље, дис тан ци ра но ни по да шта ва ње, не рет ко по тен ци
ра но сук це сив ним по на вља њем да те за ме ни це или ком би но ва њем 
те и нео д ре ђе них за ме ни ца не ки, не ка кав. Ис кљу чи ву на ме ру ни по
да шта ва ња има гра ма тич ки по сту пак не при ме ре не су фик са ци је 
(Ср би ји ца, ова др жа ви ца, Ср би стан), а по се бан вид ру га лач ког 
ма ни ра пред ста вља син таг мат ски па ра докс (Ве ли ка Ср би ји ца). 
Нај број ни је об ли ке дис ква ли фи ка ци је у дис кур су ау то шо ви ни ста 
пред ста вља ју атри бу ти и атри бут ски ис ка зи упо тре бље ни у са ста
ву син таг ме или као па ра лел ни ква ли фи ка ти ви. У том кон тек сту 
Ср би ја је за ту ца на, пр ља ва, јад на, зе мља без ка рак те ра и сл., Ре
пу бли ка Срп ска – гло ма зна цр ко ти на и др жа во ли ка кра ста47, а 

44 Ви ди: П. Пи пер, нав. де ло, 98.
45 Гор да на Ђе рић, Пр(а)во ли це мно жи не: Ко лек тив но са мо по и ма ње и 

пред ста вља ње – ми то ви, ка рак те ри, мен тал не ма пе и сте ре о ти пи, Ин сти тут 
за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју – „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2005, 51.

46 Исто, 49.
47 Те о фил Пан чић, „Бел зе бу бо ва зе мља”, Пе шча ник, 3. 11. 2007.
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Ср би су глуп на род, иди о ти, кр до, смрад кре зу би, би о ло шки от пад, 
али и ме та фо рич ки стиг ма ти зо ва ни као ђу ве ча ри, ћи ри ли ча ри итд. 
Под во де ћи их под на зив се кун дар ни Ср би, ви ђе ни про фе сор уни
вер зи те та су на род ни ке са Ко со ва и Ме то хи је, из Цр не Го ре, те 
Бо сне и Хер це го ви не (с они ма из Хр ват ске, ве ли, ни је се су сре тао) 
на нај гру бљи на чин из оп шта ва и ни по да шта ва („...се тио сам се и 
не при јат но сти за вре ме ра ни је по се те це лој по кра ји ни у са ста ву 
јед не из да вач ке гру пе, те је мо ја од лу ка да ко нач но от пи шем све 
се кун дар не Ср бе, чи ји је је зик до би јао из ра же ну шип тар ску дик
ци ју, де ло ва ла пот пу но обра зло же но”48).49

Оно по че му се раз ли ку ју ет но фо ли зми ко ји ка рак те ри шу дру
ге од ау то ет но фо ли за ма је сте и то да се пр ви, бу ду ћи да на и ла зе на 
јав ну и за кон ску осу ду, сре ћу углав ном у окви ру нео фи ци јел них 
раз го вор них иди о ма, док се по то њи то ле ри шу на свим ни во и ма и 
у свим сфе ра ма јав не упо тре бе је зи ка – у сред стви ма ин фор ми са ња, 
пу бли ци сти ци, на у ци, књи жев но сти, град ском „је зич ком пеј за жу” 
и др. и на сто је се пред ста ви ти као до бро на мер на кри ти ка на ци о
нал них, кул тур них и иних не до ста та ка соп стве ног на ро да.

С кра ја про шлог ве ка из раз го вор мр жње по стао је је дан од 
нај фре квент ни јих и нај ви ше зло у по тре бља ва них у до ма ћој јав ној 
ко му ни ка ци ји. О ње му је на пи са но мно штво ра до ва, а „лов ци” на 
го вор мр жње по че ли су пре по зна ва ти ет но фо ли зме у срп ским 
па ре ми ја ма, на род ним пе сма ма, у дис кур су нај бо љих срп ских 
пи са ца50, срп ским сред стви ма ин фор ми са ња по себ но.

Срп ски ме диј ски про стор ни ка да ни је пред ста вљао сре ди ну 
узор не је зич ке чи сто те, што ма ње или ви ше ва жи и за дру ге сре
ди не, по го то ву оне ко је пре тен ду ју да бу ду обра зац мо дер не ци
ви ли за ци је. Нај ве ћи део еко ло шки де ви јант них упо тре ба је зи ка у 
срп ским ме ди ји ма уво зне је при ро де, али су се ов де на шли до ма ћи 
„та лен ти” да уве зе но уса вр ша ва ју.51

То уса вр ша ва ње зна чи ло је, из ме ђу оста лог, не сме та но про
ду ко ва ње и ши ре ње је зи ка (са мо)мр жње ко ји, бу ду ћи да га, за 

48 Ми ли во је Јо ва но вић, Пет ко пе ја ка ис под је зи ка, Ло гос, Бо град 2009, 70.
49 О ово ме и ау то шо ви ни стич ком ата ку на срп ски иден ти тет, тра ди ци ју 

и кул ту ру, ви де ти оп шир ни је у на пред ци ти ра ном члан ку: М. Ре љић, „Је зич ки 
по ка за те љи по ме ра ња на пла ну ак си о ло шког по гле да на свет”.

50 Ми тра Ре љић, „Ет но фо ли зми у књи жев ном дис кур су Гри го ри ја Бо жо
ви ћа”, у: По е ти ка Гри го ри ја Бо жо ви ћа, те мат ски збор ник, Фи ло зоф ски фа кул
тет Уни вер зи те та у При шти ни – Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, 
Кул тур ни цен тар „Ста ри Ко ла шин”, Ко сов ска Ми тро ви ца – Ниш – Зу бин По ток 
2016, 422.

51 П. Пи пер, нав. де ло, 97.
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раз ли ку од је зи ка мр жње, наш за кон скоправ ни оквир за сад сла
бо пре по зна је, зах те ва нео д ло жно и сту ди о зно ан га жо ва ње нај пре 
је зич ке али и дру гих стру ка, те ши ре кул тур не јав но сти. Ова све
ска Ле то пи са Ма ти це срп ске пред ста вља дра го цен на пор у том 
сме ру.

Др Ми тра М. Ре љић
Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем  
у Ко сов ској Ми тро ви ци 
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за ру ски је зик и књи жев ност
hvo stan ska ze mlja@g mail.com 




