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ЉУ БИ ША ДЕ СПО ТО ВИЋ

СИ СТЕМ СКИ АУ ТО ШО ВИ НИ ЗАМ И  
ПРО ЦЕ СИ ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКЕ КОН ВЕР ЗИ ЈЕ

„На ша ве ли ка осе ћај ност, под гре ва на ду гим стра да њем,
би ла је ве о ма не по де сна за јед ну ре ал ну по ли ти ку.”

Сло бо дан Јо ва но вић

СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће мо се ба ви ти си стем ским об ли ци ма ау то
шо ви ни зма код Ср ба, фа за ма ње го вог си стем ског на ме та ња и по ли
тич ким иде о ло ги ја ма ко је су иза ње га ста ја ле. Та ко ђе, де фи ни са ће мо 
усло ве ко ји су ис по ста вља ни за ње го во усва ја ње, али и ма ни фест ним 
об ли ци ма ње го вог пре по зна ва ња. А у за вр шној фа зи ра да об ра ди
ће мо и ге о по ли тич ке аспек те ње го вог де ло ва ња у кон тек сту по ку
ша ја тзв. ци ви ли за циј ске кон ве ре зи је осо би то у ак ту ел ној фа зи 
евро а тлан ских ин те гра ци ја Ср би је, и мо де лу ра стро је не др жа ве 
као ње ном крај њем ис хо ду.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: си стем ски ау то шо ви ни зам, ко смо по ли ти зам, 
иде о ло ги је, ци ви ли за циј ска кон вер зи ја, ра стро је на др жа ва.

За по тре бе овог ра да, си стем ски ау то шо ви ни зам ће мо од ре
ди ти као па то ло шку по ли тич ки ин ду ко ва ну со ци јал ну по ја ву иза 
ко је је, у раз ли чи тим фа за ма мо дер не по ли тич ке исто ри је Ср ба, 
ста ја ла зва нич на др жав на по ли ти ка та да шњих по ли тич ких ели та, 
ко ја је има ла ве ли ку по др шку до брог де ла на ци о нал но од ро ђе не 
срп ске ин те ли ген ци је. Сва ка од по ме ну тих ели та во ђе на је сво јим 
ин те ре си ма, али у укуп ном зби ру ве о ма по губ на по дру штве ни, 
еко ном ски, по ли тич ки и кул тур ни раз вој срп ског дру штва. Си стем
ски ау то шо ви ни зам, иа ко ин спи ри сан и ин ду ко ван раз ли чи тим 
по ли тич ким ин те ре си ма и иде о ло ги ја ма, увек је имао не ко ли ко 
ва жних и ка рак те ри стич них обе леж ја. Као пр во, зна чио је пот пу но 
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од ри ца ње од срп ског ста но ви шта, од по ли ти ке у ко јој би при
мар ни би ли срп ски на ци о нал ни ин те ре си и да ва ње ап со лут ног 
пре и мућ ства ин те ре си ма ре ги о нал них и гло бал них си ла, од но сно 
њи хо вих са те ли та на те ре ну. Као дру го, си стем ски ау то шо ви ни зам 
се ис по ља вао кроз по ли ти ку од у ста ја ња од очу ва ња и раз во ја 
срп ске др жав но сти, и оку пља ња Ср ба у је дан срп ски др жав но 
прав ни оквир. Као тре ће, од у ста ја ње од иде је срп ске су ве ре но сти 
и еко ном ског раз во ја. Као че твр то, од у ста ја ње од срп ске де мо
граф ске об но ве. Као пе то, од у ста ја ње од кон со ли да ци је срп ског 
на ци о нал ног иде ти те та и ин те грал не срп ске кул тур не по ли ти
ке. Као ше сто, од у ста ја ње од на су шне по ли ти ке од бра не срп ства 
ка ко на про сто ри ма ма ти це Ср би је, та ко и у остат ку срп ских 
зе ма ља ко је су оста ле из ван ње них др жав них гра ни ца. 

Ми смо иден ти фи ко ва ли не ко ли ко фа за ње го вог си стем ског 
на ме та ња и де ло ва ња, иза ко јег су ста ја ли дру ги и дру га чи ји идео
ло шкопо ли тич ки ин те ре си, али сва ка ко јед на ко ма лиг ни пре ма 
срп ској на ци о нал ној иде ји. У сва кој од ових фа за ја сно се мо же 
иден ти фи ко ва ти не ко ли ко бит них ци ље ва, од но сно усло ва за та кву 
по ли ти ку. Пр во, од у ста ја ње од срп ске др жав но сти, ње ну др жав
но прав ну де ва ста ци ју или сво ђе ње на ни во су ро гатдр жав но сти, 
а са мим тим и на те ри то ри јал но са жи ма ње срп ства. Дру го, ћу та ње 
о рат ном ге но ци ду али и ми р но доп ским зло чи ни ма тзв. бра ће као 
и њи хо вих ино стра них го спо да ра. Тре ће, при ста ја ње на еко ном ски 
ге но цид, успо ре ни раз вој и си гу ран пут у си ро ма штво и ег зи стен
ци јал ну оску ди цу. Че твр то, де мо граф ско са ти ра ње срп ства, на
ме та ње за пад них сти ло ва жи во та и број них об ли ка со ци јал не 
па то ло ги је ко ји са њим до ла зе у па кетаран жма ну. Пе то, де мон
та жа без бед но сних си сте ма и си сте ма од бра не, као бит ног усло
ва ус по ста вља ња ефи ка сне ино стра не кон тро ле над зе мљом и 
гра ђа ни ма уз срам но са слу жи ва ње срп ских олошели та. И на кра
ју, при ста ја ње на кул тур ни ге но цид, де ком по зи ци ју на ци о нал ног 
иден ти те та, тра ди ци је, и оти ма ње је зи ка. „На де лу је кул тур ни 
ге но цид, а ’са мо мр зе ћи Ср би’ спро во де пре вред но ва ње кул тур них 
вред но сти, ства ра ње но вог на ро да и но вог мен та ли те та, ко ји не ма 
ни шта за јед нич ко са срп ским.”1

Си стем ски ау то шо ви ни зам у окри љу  
Кра ље ви не Ју го сла ви је

Пра ва фа за ја сно де фи ни са ног си стем ског ау то шо ви ни зма 
код Ср ба по чи ње ин тен зив ним про це си ма на ме та ња по ли тич ке 

1 Ми лан Да мја нац, Са мо мр зе ћи Ср би, Цен тар ака дем ске ре чи, Ша бац 2015, 
110.
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иде о ло ги је ју го сло вен ства, ко ја је у ра зним др жав но прав ним окви
ри ма ег зи сти ра ла нај пре у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а ка сни је, ре
де фи ни са на и за чи ње на „ко му ни стич ким аро ма ма”, и у Ти то вој 
Ју го сла ви ји. У обе ове ва ри јан те ју го сло вен ски иден ти тет гра ђен 
је сред стви ма сна жног иде о ло шког ин же ње рин га иза ко јег је ста
ја ла др жа ва и по ку ша ји ма ства ра ња но ве син те тич ке на ци је у 
Кра ље ви ни. И по ред мно го за јед нич ких име ни те ља, раз ли ке ни
су би ле ма ле. У Кра ље ви ни је про је кат тзв. ин те грал ног ју го сло
вен ства под ра зу ме вао кул тур нопо ли тич ки кон цепт за сно ван на 
из ве сним је зич кокул ту ро ло шким и ор га ни ци стич ки схва ће ним 
срод ним осо бе но сти ма тзв. тро и ме ног на ро да, ко ји ће на кон фа зе 
за јед нич ког фу зи о ни са ња по ста ти јед на ју го сло вен ска, на по ми
ње мо син те тич ка на ци ја. У Бро зо вом слу ча ју то је био су ро ви 
ко му ни стич ки дик тат, пре то чен у па ро лу о брат ству и је дин ству, 
ко ји је тре ба ло да сна гом свог иде о ло шког ау то ри те та и лич не 
вла сти при кри је и по кри је све зло чи не на вод не бра ће пре ма срп
ском на ро ду у то ку Дру гог свет ског ра та, и обез бе ди кон тро ли са ну 
фа зу кон со ли да ци је ко му ни стич ког ре жи ма без ве ћих на ци о нал
них тр за ви ца и тр ве ња.

У др жав но прав ним окви ри ма Кра ље ви не СХС, од но сно ка
сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је и Бро зо ве Ју го сла ви је, от по че ли су 
про це си на ме та ња иде о ло ги је ју го сло вен ства. „Упра во је упо тре
ба ових иде о ло ги ја од и гра ла уло гу оног чи ни о ца ко ји је тре ба ло 
да не у тра ли ше и – по сте пе но – по ни шти сва ку за ми сао о срп ском 
ста но ви шту. Та ко је би ло од са мог на стан ка ју го сло вен ске др жа ве.”2 
Ства ра ње но ве ју го сло вен ске на ци је гу ра ла је срп ска по ли тич ка 
ели та, ште дро по ма га на од стра не срп ске ин те лек ту ал не ели те. 
Кон цепт но ве син те тич ке на ци је, ко ји је био др жав ни про је кат и 
по ку шај ствар ног ује ди ње ња, од би ја ли су да при хва те хр ват ски 
и сло ве нач ки по ли ти ча ри, као и ин те лек ту ал ци. Сма тра ли су ју го
сло вен ску др жа ву при вре ме ном по ли тич ком тво ре ви ном, у чи јем 
је окри љу олак ша на фа за ства ра ња и кон со ли да ци је њи хо вих син
те тич ких на ци о нал них иден ти те та, а не ју го сло вен ског ко ји им 
се ну дио, уз ја сно де фи ни сан став да Ју го сла ви ју тре ба по сва ку 
це ну раз би ти већ пр вом при ли ком, а усло ви за то су се сте кли на 
са мом по чет ку Дру гог свет ског ра та на па дом на зе мљу и су ро вом 
ше сто а прил ском бом бар до ва њу Бе о гра да.

Ве ћи на ви ђе ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца отво ре но је и го
то во ен ту зи ја стич ки по др жа ла де фи ни са ни кон цепт ин те грал ног 
ју го сло вен ства, на ив но ве ру ју ћи да је оства рив, и да за рад но вог 

2 Ми ло Лом пар, „Ми сао о срп ском ста но ви шту”, Ка срп ском ста но ви шту, 
збор ник, Евро ђун ти, Бе о град 2014, 171.
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др жав ног и по ли тич ког је дин ства мо же би ти жр тво ван ка ко срп
ски др жав ни оквир, та ко и на ци о нал ни иден ти тет. Ка ко ис ти че 
Зо ран Авра мо вић, као да су Ср би би ли сле пи за уо ча ва ње раз ли ка 
из ме ђу по ли тич ких иде а ла и ствар ног по ли тич ког жи во та. Ли стом 
су по др жа ва ли кра љев кон цепт ин те грал ног ју го сло вен ства. Вла
ди мир Ћо ро вић, Алек сан дар Бе лић, Ста ни слав Ви на вер, Дра ги ша 
Ва сић, Бра ни слав Ну шић, Иво Ан дрић, Иси до ра Се ку лић, Ми лан 
Грол, Си ма Пан ду ро вић, Пе тар Ко њо вић, Јо ван Цви јић, Јо ван Ду
чић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић и мно ги дру ги срп ски ви ђе ни ин те лек
ту ал ци по др жа ва ли су овај про је кат. На рав но да они ни су би ли 
тзв. са мо мр зе ћи Ср би, да ле ко од то га, али су по ли тич ки на ив но 
и крај ње до бро на мер но по др жа ва ли по ли ти ку ко ја је има ла по губ
не по сле ди це по срп ски на род и др жа ву. „Из ме ђу два свет ска ра та, 
ме ђу срп ским ин те лек ту ал ци ма те шко је на ћи име са ја сним про
срп ским ста но ви штем. Ју го сло вен ство је би ло вр хов на по ли тич ка 
и кул тур на вред ност. С јед не стра не, уз ди за ли су ју го сло вен ство, 
а с дру ге, кри ти ко ва ли ис ти ца ње срп ства, од но сно ис ти ски ва ли 
срп ско име.”3 Авра мо вић ова кав по ли тич ки и си стем ски ау то шо
ви ни зам оце њу је као „нео бја шњи ви срп ски по ли тич ки ма зо хи зам”. 
Али га за то Ми лош Цр њан ски про фет ски на ја вљу је као но ви срп
ски на ци о нал ни и де мо граф ски слом, на стао као по сле ди ца ова
квог на ци о нал ног сле пи ла и на ив но сти срп ске на ци о нал не ели те 
из ме ђу два ра та. 

Цр њан ски пи ше: „Сло вен ци хо ће да бу ду за се бан свет ко ји 
нас (Ср бе) кри ти ку ју; Хр ва ти опе ри шу зах те ви ма за се па ра ти змом. 
Вре ме је”, кон ста ту је Цр њан ски, „да се Ср би окре ну вла сти тим ин
те ре си ма, са ре ал ним гле ди шти ма, а не осе ћај ним и над зе маљ ским. 
Ина че, тра ја ће и да ље ова до сад на ко ме ди ја и за вр ши ће се још 
јед ном као срп ска тра ге ди ја.” Ми лош Цр њан ски ово пи ше 1934, а 
са мо се дам го ди на ка сни је до шло је до те срп ске тра ге ди је у Не за
ви сној др жа ви Хр ват ској.4

Али – да до да мо – и на раз ва ли на ма це лог про сто ра бив ше 
ју го сло вен ске др жа ве. 

Ни ма ло слу чај но, он је био зло коб на ком би на ци ја по ли тич ких 
ин те ре са ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа, али и ге о по ли тич ких ин те ре
са си ла Ан тан те и Ва ти ка на, ко ји ма је Кра ље ви на СХС тре ба ло 
да по слу жи као са ни тар ни кор дон пре ма „со вјет ској опа сно сти”, 
али и да ба ра жи ра евен ту ал ни по вра так Не мач ке ка ње ним стал ним 

3 Зо ран Авра мо вић, Ро до љуп ци и ро до мр сци, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2013, 188.

4 Исто, 189.
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ге о по ли тич ким те жња ма ис ко ра ка пре ма сре до зе мљу и Бли ском 
ис то ку. 

Ни је се зго рег на овом ме сту при се ти ти и упо зо ра ва ју ћих 
ре чи про сла вље ног вој во де Жи во ји на Ми ши ћа, ко ји је вој нич ки 
пре ци зно, по ли тич ки ре ал но а очин ски са ве то дав но упо зо рио ре
ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, а пре ко ње га и цео по ли тич ки 
врх Ср би је, да не ула зе у ту по ли тич ку аван ту ру и др жав ну по ги
бељ ко ја је већ у стар ту „ми ри са ла” на из да ју и тра ге ди ју, а на кон 
по врат ка са по ли тич ке ми си је на ко ју га је по слао ре гент лич но да 
из ве сти ка кво је ста ње и рас по ло же ње на те ре ну та да шње Хр ват ске. 
„Из све га што сам чуо и ви део, ја сам ду бо ко за жа лио што смо се 
ми на си лу Бо га об ма њи ва ли не ка квом иде јом брат ства и за јед
ни це. Го то во они сви јед но ми сле, то је свет за се бе, ма са ка квим 
пред ло гом да се по ја виш, ствар је про па ла. Ни шта се не ће мо ћи 
учи ни ти. То ни су љу ди на чи ју се реч мо жеш осло ни ти. (...) Ја сам 
са тим на чи сто. (...) Да ти им др жа ву, не за ви сну са мо у прав ну па 
не ка ло ме гла ву ка ко зна ју. (...) Гра ни це ће би ти та мо где их ми 
по ву че мо. А ми ће мо их по ву ћи не он де где на ше ам би ци је из би
ја ју на по вр ши ну, не го он де где исто ри ја и ет но гра фи ја ка жу: где 
ка жу је зик и оби ча ји, тра ди ци ја, и где се сам на род по сло бод ној 
во љи опре де ли, па ће то пра во би ти и Бо гу дра го.” На опа ску ре
ген та да би то Ита ли ја ни је два при хва ти ли, Ми шић је од го во рио: 
„Не ка им је са сре ћом. Не ка се они Хр ва ти ма усре ће. Ја сам ду бо
ко уве рен да се ми њи ма не ће мо усре ћи ти. То су љу ди од ре да про
зир ни као ча ша, не за ја жљи ви, и у то ли кој ме ри ла жни и дво лич ни 
да сум њам да на ку гли зе маљ ској има ве ћих по дла ца, пре ва ра на та 
и са мо жи вих љу ди. Не за бо ра ви те Ве ли ко Ви со чан ство мо је ре чи. 
Ако ова ко не по сту пи те си гур но да ће те се љу то ка ја ти.”5 Ка ко 
ис ти че Ра до слав Га ћи но вић, краљ Алек сан дар ни је до жи вео при
ли ку за сво је ка ја ње јер је био бру тал но ли кви ди ран упра во од 
зло чи нач ке ру ке екс по не на та оних по ли тич ких сна га на чи је је
дин ство је не кри тич ки ра чу нао и на ив но им ве ро вао.

Си стем ски ау то шо ви ни зам у кон тек сту  
Бро зо ве Ју го сла ви је

Ако је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји био на де лу иде о ло шки про
је кат ства ра ња ју го сло вен ске син те тич ке на ци је, у Бро зо вој Ју го
сла ви ји се ин си сти ра ло да се под иде о ло шком фор му лом брат ства 
и је дин ства до вр ши дру га чи ји про је кат ства ра ња ви ше но вих син

5 Ра до слав Га ћи но вић, На си ље над Ср би ма у 20 ве ку, Евро бук, Бе о град 
2017, 593.
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те тич ких на ци ја, пре све га Хр ва та, Цр но го ра ца, Ма ке до на ца и 
Му сли ма на. Ра ди ло се о до бро осми шље ном на став ку про гра ма 
ге о по ли ти ке иден ти те та, ко ји је сме рао да од за ка сне лих на цио
нал них про је ка та фо ми ра ња син те тич ких на ци ја као де ло ва ре ги о
нал них иден ти те та, а у исто риј ском кон тек сту две ју ју го сло вен ских 
др жа ва, ко нач но у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка кон сти ту и ше 
свој но ви син те тич ки на ци о нал ни иден ти тет, и из гра ди на ци о
нал ну др жа ву ко ју ни су има ли прет ход них хи ља ду го ди на. То би 
из вр ши ли от ма њем што ви ше на ци о нал них те ри то ри ја Ср ба у 
кон тек сту ко му ни стич ке др жа ве, јер су но ве гра ни це со ци ја ли
стич ких ре пу бли ка по вла че не во лун та ри стич ки, али сва ка ко на 
ште ту ве ков них срп ски на ци о нал них те ри то ри ја.6 На ру ку ова ко 
кон ци пи ра ног про јек та ти то и зма ишла је прет ход но већ де фи
ни са на по ли ти ка ко ју је Ко мин тер на во ди ла још од Дре зден ског 
кон гре са, а ко ја је под ра зу ме ва ла бор бу про тив на вод ног срп ског 
хе ге мо ни зма. До ла ском на власт Ти то вих ко му ни ста, та ква по 
срп ске на ци о нал не ин те ре се де струк тив на и по губ на по ли ти ка 
тра жи ла је ак тив ну и бес ком про ми сну са рад њу срп ских ау то шо
ви ни ста чла но ва КПЈ, ко ји су ин те ре си ма Ти то вог ре жи ма и ко му
ни стич ке пар ти је прет по ста вља ли ама баш сва ки ин те рес срп ске 
др жа ве и на ро да. Про сто су се утр ки ва ли у за то мља ва њу ма и 
нај ма њег по ку ша ја ис по ља ва ња срп ског иден ти те та или тра же ња 
пра ва за срп ски на род у окри љу ти то и зма. 

По ли ти ка ти ти о зма, си сте мат ски спро во ђе на и ши ро ко при
хва ће на од стра не срп ских ау то шо ви ни стако му ни ста, оста ви ла 
је ка та стро фал не по сле ди це по срп ски на род и др жа ву, ка ко у ми
ну лом пе ри о ду, та ко и у де це ни ја ма ко је су пред на ма. Опи са ну 
по ли ти ку ко му ни стич ке но мен кла ту ре спро во ди ли су а и да нас 
спро во де но ве ге не ра ци је њи хо вих на след ни ка.7 Ми ло Лом пар је 
ти то и зам од ре дио као спој три бит на ан ти де мо крат ска и ан ти
срп ска чи ни о ца: „Не де мо крат ско ста ње, про тив срп ско кре та ње и 
при вид сло бо де.” „Ти то и зам је на мет нуо кон цепт фе де ра ли зо ва ња 
срп ског на ро да кроз дик та ту ру, а то је во ди ло дез ин те гра ци ји срп ске 
на ци је. Чи ње ни ца је да су под ти то и змом ство ре на три но ва на ро
да, че ти ри но ве др жа ве и две ква зи др жа ве у ре пу бли ци Ср би ји. 
То је оно НО ВО што ни је по сто ја ло у Кра ље ви ни СХС.”8 

Већ на са мом по чет ку ства ра ња ФНРЈ, срп ски ко му ни сти су 
ис ка за ли сав ма лиг ни по тен ци јал си стем ског ау то шо ви ни зма. 

6 Ши ре ви ди у: Љу би ша Де спо то вић, Гло ба ли за ци ја и ге о по ли ти ка иден
ти те та, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци 2017, 124.

7 Ви ди књи гу: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, No men cla tu ra Ser bi ca 1982–2015, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2015.

8 З. Авра мо вић, нав. де ло, 207.
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При ста ли су да се СР Ср би ја кон сти ту и ше као по след ња у ни зу 
та да шњих со ци ја ли стич ких ре пу бли ка, фе де ра ли зо ва на и др жав
но дис функ ци о нал на. Ср би ма из бе глим од зло чи на ар ба на шких 
ба ли ста и фа ши ста са Ко со ва и Ме то хи је за бра њен је по вра так на 
вла сти та ог њи шта, а у Ср би ји је за вла дао про цес ин тен зив не ти
то и стич ке про па ган де и про го на. Од мах на кон ула ска у Бе о град, 
од стра не Бро за, ор га ни зо ва на су хап ше ња и зло чи ни. А на ста вље
но је са си сте мат ским за ти ра њем срп ске гра ђан ске кла се и сва ког 
обли ка срп ске на ци о нал не све сти. Тек ће но ви ја исто ри о граф ска 
ис тра жи ва ња за сно ва на на ре ле вант ним и че сто до бро скри ва ним 
до ку мен ти ма по ка за ти пра ви ка рак тер и сте пен на вод не уко ре
ње но сти ко му ни стич ког по кре та у Ср би ји. На су прот ши ро ко рас
про стра ње ном уве ре њу, ко је је би ло по сле ди ца сна жне пар тиј ске 
про па ган де и по тре бе на кнад ног по ли тич ког уте ме ље ња Бро зо вог 
ре жи ма у срп ском дру штву, по ка за ло се да је број па р ти зан ских 
је ди ни ца то ком це лог ра та у Ср би ји био ви ше не го скро ман, го то во 
сим бо ли чан, као и број ко му ни ста при пад ни ка пар ти је. То се осо би
то ја сно по ка за ло у вре ме ну Бро зо ве при пре ме по др шке за ула зак 
со вјет ских тру па у Ср би ју и на кон осло бо ђе ња Бе о гра да, ка да је 
Ти то по ку ша вао да уко ре ни свој ре жим вла сти у Ср би ји.9 

Зо ран Авра мо вић је у пра ву ка да на тра гу До бри це Ћо си ћа 
твр ди и до ка зу је да је ко му ни зам у јед ном де лу срп ског дру штва, 
а на ро чи то ин те ли ген ци је, уве ден ко руп ци јом и ка ри је ри змом 
ве ли ког бро ја ње них при пад ни ка. „До бар део до ма ће ин те ли ген
ци је, ко рум пи ран ла ким ка ри је ра ма и би ро крат ским при ви ле ги
ја ма, ла год но је жи вео, огре зао у по да ни штву и кон фор ми зму. (...) 
Од Ђи ла са до Ла тин ке Пе ро вић од ви ја ло се так ми че ње у вер бал ном 
и кри вич ном ка жња ва њу по диг ну тих срп ских гла ва, све у име 
од бра не ју го сло вен ства и ко му ни зма.”10 

9 За илу стра ци ју ево не ко ли ко ва жних по да та ка о ста њу ко му ни стич ког 
по кре та у Ср би ји. У из ве шта ју од 15. ав гу ста 1944. го ди не упу ће ног Ти то вом Цен
трал ном ко ми те ту на Ви су сто ји: „Ста ње у на шим пар тиј ским и на род но о сло бо
ди лач ким ор га ни за ци ја ма је вр ло сла бо. Го ре је не го што је би ло про шле го ди не. 
Са да шња ру ко вод ства су мла да, не ис ку сна и че сто са ста вље на од не спо соб них 
љу ди. Она че сто ни су у ста њу да пре не су и обич ну на шу ди рек ти ву, а још ма ње 
да је оства ре...” Та да је у цен трал ној Ср би ји укуп но би ло 890 пар ти за на: 75 у око
ли ни По жа рев ца, 25 у ча чан ском кра ју, 70 у Ти моч кој кра ји ни, 40 у ни шком окру
гу, 430 на ју гу Ср би је, у Ва љев ском од ре ду 40, Шу ма ди ји 70, на Ко сма ју 60 и у 
кру ше вач кој обла сти 80. И углав ном су би ли „сла бо вој нич ки об у че ни”. Ови по да
ци на при лич но ја сан на чин по ка зу ју да је ути цај Ти то вих ко му ни ста и ње гов 
лич но у Ср би ји био ви ше не го сим бо ли чан. Он ће на кнад ним пар тиј ским фал
си фи ка ти ма би ти при ка зан као ве ли ки, и на вод но оп ште при хва ћен од срп ског 
на ро да. Ви ди: Пе ро Си мић, Ти то, тај на ве ка, Слу жбе ни гла сник – Но во сти, 
Бе о град 2009, 170.

10 З. Авра мо вић, нав. де ло, 206–208.
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Ци ви ли за циј ска кон вер зи ја и си стем ски  
ау то шо ви ни зам

У мо дер ној срп ској по ли тич кој исто ри ји, на ро чи то од по чет ка 
два де се тог ве ка, тра јао је је дан те жак, му чан и тра ги чан про цес, 
ко ји у ве ли кој ме ри об ја шња ва ге о по ли тич ке раз ло ге срп ског по
ср ну ћа и стаг на ци је, ко ји је био спо ља ин ду ко ван, из ну тра при хва
ћен и на ме тан кроз про це се ин фил тра ци је стра них ин те ре са у 
срп ску по ли ти ку и дру штво. Тај про цес је ште дро по др жан од стра
не ве ћег де ла срп ске по ли тич ке ели те и ин те ли ген ци је, прав дан 
и по кри ван по тре бом ци ви ли за циј ског раз во ја Ср би је ко ја би пра
ти ла и ко пи ра ла за пад но е вроп ске уз о ре. Упра во су до ма ће сна ге 
усме ра ва ле си стем ски ау то шо ви ни зам да де лу је у прав цу тзв. ци
ви ли за циј ске кон вер зи је. Ови про це си ни да нас не гу бе на тем пу 
и ин тен зи те ту, на про тив, тек са да су се за хук та ли и ма ски ра ју се 
на вод ним по тре ба ма зе мље за евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. 
На и ме, ра ди се о про це су по ку ша ја спро во ђе ња ци ви ли за циј ске 
кон вер зи је, ко ји вла да ју ћи де ло ви срп ске по ли тич ке ели те и ин те
лиген ци је по на ло гу спо ља вр ше ви ше од јед ног ве ка. Под окри љем 
оправ да них по тре ба за по ли тич ком и све у куп ном мо дер ни за ци јом 
Ср би је, као ку ка ви чи је ја је под ме та ло се пи та ње ци ви ли за циј ске 
кон вер зи је Ср ба и Ср би је у за пад ни ци ви ли за циј ски круг.11 „Но ов де 
се по ста вља сле де ће ва жно пи та ње, да ли су ови на жа лост не до
вр ше ни про це си по ли тич ке и дру штве не мо дер ни за ци је Ср би је (јер 
је срп ска ’по ли тич ка ели та’ у ви ше на вра та у 20. ве ку уз по др шку 
стра них ути ца ја, раз гра ђи ва ла те шко сте че ну др жав ност, не за ви
сност и уку пан до стиг ну ти сте пен раз во ја др жа ве), исто вре ме но 
зна чи ли и ње но кул ту ро ло шко и кон фе си о нал но пре о бра ће ње и 
пре ла зак из јед ног ци ви ли за циј ског кру га у дру ги? И ако је сте, да 
ли је та кав ра ди ка лан за о крет за и ста био нео п хо дан, јер објек тив
на по тре ба за мо дер ни за ци јом Ср би је ни је мо ра ла ну жно да зна чи 
и про ме ну ње ног ци ви ли за циј ског ко да и пра во слав ног иден ти
те та. Уо ста лом, он је већ хи ља ду го ди на хри шћан ски у и том сег
мен ту ни је био у ве ли ком не са гла сју са остат ком Евро пе.” Да кле, 
из ве сне раз ли ке у ци ви ли за циј ском ко дуиден ти те ту ни су би ле 
пре суд не, чак и ка да се у об зир узму кон фе си о нал не спе ци фич
но сти уну тар хри шћан ства и раз ли чи ти ин те ре си ко ји из њих 
про из и ла зе. Су штин ска „раз ли ка” по на ма сто га не до ла зи из по ља 
европ ске ци ви ли за циј ске при пад но сти и хри шћан ског иден ти те та 
(она је исто риј ски ге не ри са на нај ви ше на дог мат ском и кон фе сио

11 Ши ре ви де ти у: Љу би ша Де спо то вић, Срп ска по ли тич ка мо дер на, Сти лос, 
Но ви Сад 2008.



75

нал ном пла ну, да кле пре вас ход но је екли си о ло шког ка рак те ра), 
већ из кру га екс клу зив них ге о по ли тич ких и спољ но по ли тич ких 
ин те ре са по је ди них за пад них им пе ри ја (Ве ли ка Бри та ни ја, Фран
цу ска, Не мач ка и САД). У ак ту ел ном слу ча ју то је Европ ска уни ја, 
као ти пи чан про је кат САД и атлан ти зма, пре ко ко га они уз по моћ 
НА ТОа ефи ка сно кон тро ли шу и усме ра ва ју сво је на вод не европ
ске парт не ре и са ве зни ке. Они ве што ко ри сте исто риј ски на ста ле 
спе ци фич но сти уну тар хри шћан ског ци ви ли за циј ског кру га Евро
пе, да би га по де ли ли по ли ни ји кон фе си о нал не при пад но сти, где 
се на јед ном кра ју на шла ри мо ка то лич ка и про те стант ска Евро па, 
а на дру гом пра во слав ни хри шћа ни.12 

За све то вре ме, ва зал не олошели те у Ср би ји, ма ски ра не при
ви ди ма мо дер ни за ци је зе мље, не кри тич ки и не се лек тив но су на
сто ја ле да је на сил но по за пад ња че, за рад ин те ре са сво јих спољ них 
мен то ра, али и соп стве не по ли тич ке и фи нан сиј ске ко ри сти. Ни су 
се оба зи ра ли на су ро ву исто риј ску чи ње ни цу да на тзв. За па ду ни
ка да до са да у по след ња два ве ка срп ске евро стра ди је ни је по сто
ја ла истин ска на ме ра да је ин те гри шу у свој кул ту ро ло шки, еко
ном ски и по ли тич ки по ре дак, ма шта он у по је ди ним пе ри о ди ма 
мо дер не по ли тич ке исто ри је кон крет но зна чио.13 

Као по сле ди ца ова ко во ђе не по ли ти ке у јед ном де лу срп ског 
на ро да до шло је до ин тер и о ри за ци је по ли тич ког стра ха, то јест 
по у ну три ва ња осе ћа ња уну тра шње оку па ци је зе мље, ин ду ко ва не 
стра хом и ин тен зив ном ме диј ском ма ни пу ла ци јом. 

Та ко за пад не си ле ко је ми на зи ва мо „за пад ни при ја те љи” пре
ста ју да бу ду спо ља шњи ре гу ла тор по на ша ња ко ји ка жња ва и по
ста ју уну тра шњи ре гу ла тор по на ша ња. Они се са да на ла зе уну тар 

12 „По чи њу ћи на се ве ру, она иде дуж оно га што су са да гра ни це из ме ђу 
Фин ске и Ру си је и бал тич ких др жа ва (Есто ни је, Ле то ни је и Ли тва ни је) и Ру си је, 
кроз за пад ну Бе ло ру си ју, Укра ји ну, раз два ја ју ћи уни ја те од пра во слав ног ис то ка, 
Ру му ни ју из ме ђу Тран сил ва ни је са ње ним ка то лич ким ма ђар ским ста нов ни
штвом и остат ком зе мље и прет ход ну Ју го сла ви ју дуж гра ни це ко ја раз два ја 
Сло ве ни ју и Храв тску од оста лих ре пу бли ка. На рав но, на Бал ка ну ова гра ни ца се 
по ду да ра са исто риј ском по де лом из ме ђу Ау стро у гар ског и Ото ман ског цар ства. 
То је кул тур на гра ни ца Евро пе и у пост хлад но ра тов ском све ту то је, та ко ђе, по
ли тич ка и еко ном ска гра ни ца Евро пе и За па да”, Се мју ел Хан тинг тон, Су коб 
ци ви ли за ци ја, ЦИД, Под го ри ца 1998, 176.

13 Љу би ша Де спо то вић, „’Ду го пу то ва ње у Је вро пу’, Хан тинг то нов мо дел 
ра стро је не др жа ве – слу чај Ср би је”, 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, 244–253. 
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нас, те ми са ми вр ши мо уло гу оку па то ра – не тре ба нам да оку па тор 
бу де фи зич ки при су тан.14

Упр кос јед но ве ков ном упи ра њу и за ла га њу срп ских олошели
та да из вр ше ци ви ли за циј ску кон вер зи ју, на сву сре ћу, по ка за ло 
се, за хва љу ју ћи упор ном от по ру срп ског на ро да и јед ног де ла па
три от ских ин те лек ту а ла ца, да је по сао ци ви ли за циј ске кон вер зи
је за лу дан и не у спе шан. О то ме ди рект но све до че и на во ди са мог 
Се мју е ла Хан тинг то на, ко ји не скри ве но по ру чу је сле де ће: 

По ли тич ке во ђе ис пу ње не аро гант ним по но сом ко је ми сле да 
мо гу фун да мен тал но да пре о бли ку ју кул ту ру сво јих дру шта ва, 
осу ђе не су на не у спех. Ма да мо гу да уве ду еле мен те за пад не кул
ту ре, они ни су у ста њу да трај но по ти сну или ели ми ни шу нај ва жни
је еле мен те сво јих до ма ћих кул ту ра. Обр ну то, ка да је за пад ни ви рус 
јед ном уне сен у дру го дру штво, те шко га је из ба ци ти. Ви рус је 
от по ран, али ни је фа та лан; па ци јент пре жи вља ва, али ни ка да ни је 
као што је био. По ли тич ке во ђе мо гу да пра ве исто ри ју, али не мо гу 
да јој утек ну. Они ства ра ју по це па не зе мље; они не ства ра ју за пад на 
дру штва. Они ин фи ци ра ју сво ју зе мљу кул тур ном схи зо фре ни јом 
ко ја по ста је ње на стал на ка рак те ри сти ка.15 

Да кле, Ср би ја у нај бо љем слу ча ју мо же да по ста не пра во слав
ни аут сај дер у за пад ном ци ви ли за циј ском и ге о по ли тич ком кру
гу, ако јед но га да на бу де при мље на у окри ље за не мо ћа ле Европ ске 
уни је. Јед на ко бес ко ри сно и штет но по соп стве не на ци о нал не ин
те ре се, као што су то, уо ста лом већ по ста ле Грч ка, Ки пар, Ру му
ни ја и Бу гар ска, на при мер. И ка ко то кре а тив но и ду хо ви то ре че 
је дан наш драм ски пи сац, Ср би ја ће на свом „ду гом пу то ва њу у 
Је вро пу,” хан тинг то нов ским реч ни ком ре че но, по ста ти по це па на 
и ра стро је на др жа ва, тра гич но по де ље на и у ду го роч ном не са гла сју 
са сво јим на ци о нал ним ин те ре си ма.

За кљу чак

Си стем ски ау то шо ви ни зам по стао је вла да ју ћа по ли тич ка 
ма три ца де ло ва ња на ци о нал но од ро ђе них срп ских ели та ко ја је 
вре ме ном ме ња ла иде о ло шке си сте ме мо ћи, при ла го ђа ва ју ћи се 
тре нут ним кон крет но исто риј ским и др жав но прав ним окви ри ма. 
Фор си ра на од стра не срп ске по ли тич ке ели те и ње них ин те лек

14 М. Да мја нац, нав. де ло, 102.
15 С. Хан тинг тон, нав. де ло, 172.
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ту ал них тра ба на та ко ји су во ђе ни сва ко сво јим ин те ре си ма и раз
ло зи ма, си сте мат ски су де стру и са ли срп ске на ци о нал не ин те ре се, 
ево већ ви ше од јед ног ве ка. На жа лост, ка ко не ка да, та ко и да нас. 
Да кле, ов де ни је би ло ре чи о ау то шо ви ни стич ким ис па ди ма по
је ди на ца ко ји су не здо вољ ни сво јим лич ним по ло жа јем у си сте му 
вла сти и вла да ју ћих кул тур них обра за ца от по чи ња ли са ру же њем 
вла сти тог на ро да, а био је не ма ли број и та квих при ме ра, већ о си
стем ском, по ли тич ком про јек ту, ко ји се при ла го ђа вао по сто је ћим 
вла да ју ћим иде о ло шким обра сци ма, пр во ин те грал ном ју го сло вен
ству, он да ти то и зму, а да нас гло ба ли зму, на но се ћи не са гле ди ву 
ште ту све у куп ним ин те ре си ма сво га на ро да, ње го ве др жав не тво
ре ви не и кул ту ре. На да мо се да ће у бу дућ но сти по ја ча ним де ло
ва њем па три от ски од го вор них ин те лек ту а ла ца и упр кос број ним 
ис ку ше њи ма очу ва ном ду ху срп ства код ве ћег де ла срп ског на ро да 
ко нач но са зре ти свест о по тре би ре ви та ли за ци је срп ског ста но
ви шта и ње го ве укуп не др жав ноиден ти тет ске об но ве.

Др Љу би ша М. Де спо то вић
На уч ни са вет ник
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је Бе о град
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