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Uки да ње1 пр во сте пе не пре су де Го ра ну Да ви до ви ћу из Но вог Са-
да «јер је про тив но од ред ба ма за ко на (суд - ЗМ) од био зах тев 

стран ке да у по ступ ку сло бод но упо тре бља ва сво је је зик и пи смо», 
хор ски је на и шао на осу ду ме ди ја.1)2 Питањe (на рав но и од го во ри), 
за што, на при мер, Сло ва ци, Ру си ни или Ма ђа ри има ју та пра ва (на 
је зик и пи смо) у Вој во ди ни, а Ср би не ма ју, је сте за и ста ло гич но и 
по треб но рас пра ви ти, али ни је је ди но ко је тре ба по ста ви ти. Та ко-
ђе, под се ћа ња на то да је Аустро-Угар ска из истих раз ло га уки да ла 
пре су де Ср би ма је су по треб на, али су из о ста ла. На тај на чин је 
це ли про блем јед но стра но при ка зан.2)3 Због то га овај слу чај за слу-
жу је по дроб ни ју ана ли зу и ко мен тар.

Пр во, ме ди ји сва ку де ви јант ност и кри ми нал, без се лек ци је, 
осу ђу ју чи ме са мо до при но се оп штој де зор јен та ци ји дру штва, што 
је гре шка, а ево и за што. Дру штве не на у ке, по себ но со ци о ло ги-
ја, те мељ но су про у ча ва ле и про у ча ва ју про блем де ви јант но сти и 
кри ми на ла.3)4 Де ви јант ност ни је увек не га тив на. «У Пра ви ли ма 
со ци о ло шке ме то де», Дир кем нас уво ди у под руч је де ви јант но сти 
ис ка зу ју ћи ка ко је зло чин нор мал на по ја ва и пре ма то ме не из бе-
жан, да зло чин су сре ће мо у свим до са да шњим дру штви ма и да је 
нај при сут ни ји у раз ви је ним др жа ва ма.

На и ме, по зна то је да девијантностможебитинаграђена (ка-
да на при мер вој ник од би ја ју ћи на ре ђе ње прет по ста вље ног ста ре-
ши не омо гу ћи по бе ду у бор би или од би је да из вр ши зло чин), ка
жњена (ка да се до го ди уби ство или пљач ка) или толерисана (на 
при мер, ба ка ко ја жи ви у ста ну са мно го ма ча ка). Функ ци о на ли-
стич ка те о ри ја ка зу је да је де ви јант ност ну жна у свим дру штви ма 
и да има по зи тив не ути ца је на дру штве ни си стем. Дру гим ре чи ма, 
од ре ђе на ко ли чи на де ви јант но сти је по зи тив на и по ма же очу ва њу 
и до бро би ти дру штва.4)5 Све дру штве не про ме не по чи њу са не ким 
1) Су ди ја ТакачГалфиКлара од би ла је зах тев ту же ног да у по ступ ку сло бод но ко ри сти 

свој је зик и сво је пи смо. На тај на чин су ди ја је учи ни ла по вре ду Уста ва и за ко на, али 
њу због то га ни ко ни је ту жио, ни ти ме диј ски «лин чо вао».

2) Ин те ре сант на је ре ак ци ја ту жи те ља, ко ји је ма ни фе сто вао пот пу но не по зна ва ње кул-
тур них чи ни ла ца, па је на во ди мо пре ма ин тер пре та ци ји Б92. «Ка да сам се чуо са адво-
ка том пр ва мо ја ре ак ци ја био је гро хо тан смех. Ни сам из не на ђен уоп ште, чак се и 
ра ду јем пер верз но том по но вље ном су ђе њу са мо ме за ни ма да ли ће на сто ли ци ту же-
ног се де ти осо ба од кр ви и ме са и ка ко ће та осо ба про на ћи пут кроз ла ти нич не нат-
пи се кроз Ита ли ју до Ср би је», пи та се Гру хо њић. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2009&mm=08&dd=18&nav_id=376882&nav_ca te gory=16

3) Ви ди: Дра ган Су бо тић, Социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 92–93.

4) Mic hel Ha ra lam bos, Mar tin Hol born, Sociologija, te me in po gle di, DSZ, Lju blja na, 1999, 
str. 397.
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об ли ци ма де ви јант но сти (хо ће ли не ко ре ћи да у овај опис не мо же 
да се свр ста и де ло ва ње по ли тич ке опо зи ци је у Ср би ји 2000. го-
ди не?). Да би се до го ди ла про ме на мо ра ју че ра шња де ви јант ност 
да по ста не да на шња нор мал ност. У ту свр ху ва ља под се ти ти и на 
(нео)марк си стич ки став5)6 да за ко ни ни су од раз вред но сног кон сен-
зу са већ иде о ло ги је вла да ју ће ве ћи не, те ра ђа ња от по ра та квој иде-
о ло ги ји пред ста вља, пре или ка сни је, за ко ни тост, а то, при зна ће те, 
ни је не га тив на де ви јант ност. Уоста лом, о за ко ни ма у том сми слу 
још су го во ри ли Пла тон и Ари сто тел.

Дру го, пре ма де фи ни ци ји де ви јант ност се са сто ји из та квих 
чи ње ња ко ја не сле де оп ште при хва ће не нор ме и оче ки ва ња (на-
шег) дру штва. Дру гим ре чи ма, Да ви до вић је (по но во) ста вљен на 
стуб сра ма за то што је су прот но оче ки ва њу ме ди ја или њи хо вих 
вла сни ка од био да при ми пре су ду на ла ти ни ци. Ово је ве о ма до бро 
про ко мен та ри сао Дра го љуб Зби љић, пред сед ник Из вр шног од-
бо ра Удру же ња «Ћи ри ли ца» у пи сму «По ли ти ци»: «Нај ве ћи број 
чи та ла ца ‘По ли ти ке’ прет по ста вља мо, је су Ср би и има ју пра во на 
објек тив но ин фор ми са ње о пи та њу слу жбе не упо тре бе срп ског је-
зи ка и ћи ри лич ног пи сма. Ваш но ви нар, ко ји је се бе озна чио са П. 
Р. је у члан ку ‘Шти ти ти ћи ри ли цу, не по ти ски ва ти ла ти ни цу’, об-
ја вље ном 25. 8. 2009. го ди не, си гур ни смо од тих на че ла од сту пио.

Пр во, из на сло ва се ви ди да аутор су ге ри ше свој лич ни став, 
јер на слов не ма под ло гу у са мом члан ку по што су се уче сни ци ан-
ке те из ја шња ва ли о сво јим лич ним ста во ви ма, а не о по ло жа ју ћи-
ри ли це и ла ти ни це. Лич ни став П. Р. из нет у на сло ву тек ста зна чи 
са мо јед но – ни шта не ме ња ти, не ка оста не ка ко је са да, ла ти ни ца 
сву да на о ко ло, а ћи ри ли ца ниг де.

П. Р. не са мо да не ин фор ми ше објек тив но Ср бе о пи та њу њи-
хо вог је зи ка и пи сма већ их и об ма њу је. Пре су да не фор мал ном во-
ђи ‘На ци о нал ног стро ја’ Го ра ну Да ви до ви ћу ни је по ни ште на због 
то га што ‘пр во сте пе ни суд ни је по што вао ње гов зах тев да суд ски 
спи си бу ду на ћи ри ли ци, већ за то што пр во сте пе ни суд ни је по-
што вао Устав Ср би је и ва же ћи за кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма.

По њи ма је у свим су до ви ма у Ср би ји слу жбе ни је зик срп ски 
са ћи ри лич ним пи смом, а при пад ни ци на ци о нал них ма њи на (на-
род но сти) има ју пра во да у суд ским по ступ ци ма ко ри сте сво је пи-
5) Исто, стр. 427 и да ље.
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смо и је зик. По ме ну ти Го ран Да ви до вић је на та кво кр ше ње Уста ва 
и за ко на са мо упо зо рио ви шу суд ску ин стан цу.

Да ље, П. Р. ка же да је на ве де на суд ска пре су да иза зва ла ‘прав-
нич ка спо ре ња’ и ‘по вод је за но ве рас пра ве о ду ху на ци је, ет но-
ло ги ји, иде о ло ги ји, је зи ку, пи сму, ве ри мо ра лу’. Ов де су, не зна мо 
за што, за о би ђе на два је ди но бит на пи та ња ко ја про ис ти чу из до га-
ђа ња у ве зи са на ве де ном пре су дом у пред ме ту ту жбе про тив Го ра-
на Да ви до ви ћа.

Пр во, ка кво је то ста ње у пра во су ђу Ср би је кад су до ви у сво-
јим по ступ ци ма кр ше за кон и Устав у де лу слу жбе не упо тре бе је зи-
ка и пи сма. И дру го, за што по сле ви ше од две го ди не од до но ше ња 
уста ва Ср би је и ис те ка ро ка за уса гла ша ва ње за кон о слу жбе ној 
упо тре би је зи ка и пи сма ни је уса гла шен са њим?»6)7

Ов де, очи глед но, не што ни је у ре ду. Ме ди ји су, не са мо днев не 
но ви не «По ли ти ка», већ и дру ги, пи са ни и елек трон ски, на раз не 
на чи не оп ту жи ва ли суд што је по ни штио пре су ду Да ви до ви ћу и 
што се др знуо да то ура ди због пра ва ту же ног да до би је пре су ду на 
свом је зи ку и пи сму. 

Устав Ср би је, ипак, ка же да је срп ско пи смо ћи ри ли ца7)8, а 
то го во ри и тра ди ци ја, Срп ска пра во слав на цр ква, као нај ста ри ја 
срп ска ин сти ту ци ја и, та ко ђе, на у ка.8)9 Ко то, да кле, ма ни пу ли ше 
јав но шћу твр де ћи да ла ти ни ца пред ста вља оп ште при хва ће ну лин-
гви стич ку нор му? То, про сто, не од го ва ра чи ње ни ца ма. Оп ште при-
хва ће на нор ма је сте да је ћи ри ли ца срп ско пи смо, а не ла ти ни ца и 
да је мно го ста ри ја од ње на овом те ре ну и овој кул тур ној за јед ни-
ци. Је ди ни ло ги чан од го вор био би да су се «ме ди ји» (из гле да, с 
пра вом) упла ши ли да ће због ово га Да ви до вић по ста ти на ци о нал-
ни хе рој. Ре ак ци ја др жа ве и свих по ли тич ких су бје ка та у дру штву 
6) Дра го љуб Зби љић, Ћи ри ли ца је је ди но слу жбе но пи смо, Политика, 3. сеп тем бар 2009, 

стр. 14.
7) УставрепубликеСрбије(Члан 10. ): «У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би су 

срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је се 
за ко ном, на осно ву Уста ва.»

 Законопарничномпоступку(Члан 6.): «Пар нич ни по сту пак во ди се на срп ском је зи-
ку екав ског или ије кав ског из го во ра и у том по ступ ку ко ри сти се ћи ри лич но пи смо, а 
ла ти нич но пи смо у скла ду са уста вом и за ко ном. На под руч ји ма на ко ји ма је, у скла ду 
са за ко ном у слу жбе ној упо тре би је зик од ре ђе не на ци о нал не ма њи не по сту пак се во ди 
и на је зи ку и уз упо тре бу пи сма те на ци о нал не ма њи не. 

 Стран ке и дру ги уче сни ци у по ступ ку има ју пра во да се слу же сво јим је зи ком и пи-
смом, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.»

8) Дра го љуб Зби љић, Издајасрпскогписма, «Ћи ри ли ца», Но ви Сад, 2005, стр. 145–155.
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тре ба ла би, за то, не да осу ђу је од лу ку су да, већ да уки ну дру штве не 
прет по став ке за по ја ву Да ви до вићâ. Уко ли ко се, да кле, ћи ри ли ци 
не обез бе ди до стој на упо тре ба у при вре ди, кул ту ри, спор ту, ме ди-
ји ма итд. си гур но је, да ће се по ја вљи ва ти но ви и но ви Да ви до ви-
ћи, ко ји ће све сно же ле ти да бу ду жртве ко је ће др жа ва му чи ти и 
те ро ри са ти и они ће има ти, с пра вом, оре ол бо ра ца за срп ска пра ва.

Тре ће, де ви јант ност је усло вље на кул ту ром и струк ту ром са-
мо га дру штва. Ово од лич но об ја шња ва Алек сан дар Зи но вјев: «О 
кри ми на лу се на За па ду мно го пи ше. Огро ман пу бли ци тет му да-
ју сред ства ма сов не ин фор ма ци је. А о то ме, ка кво ме сто за у зи ма 
при ка зи ва ње кри ми на ла у фил мо ви ма, те ле ви зиј ским еми си ја ма и 
ли те ра ту ри не вре ди ни го во ри ти. На при мер, го ди не 1992. на не-
мач кој те ле ви зи ји сва ке не де ље је при ка зи ва но 4000 уби ста ва (по 
по да ци ма Љо Гре бе ла, ис тра жи ва ча о про бле ми ма на си ља).»9)10 
Не што је слич но и у Ср би ји ко ја је опо на ша ла и, на кра ју, пре пи-
са ла за пад ни дру штве ни си стем са ње го ве ло ши је стра не.10)11 Под 
ути ца јем та кве кул ту ре и дру штве не струк ту ре чо век ко ји је усво-
јио та кав за пад ни вред но сни си стем из вр ши ће кри ми нал но де ло, 
без раз ми шља ња, ако му до но си ко рист и ако је уве рен да ће из бе ћи 
ка зну.11)12 Та кав чо век ко ји је из вр шио пре ступ и ни је от кри вен и 
зва нич но осу ђен, пре ма ме ри ли ма мо дер ног за пад ног мо ра ла, он 
се не осе ћа као кри ми на лац. «Ни ка кви мо рал ни прин ци пи, ни ти 
‘оп ште чо ве чан ска осе ћа ња’ са ма по се би не мо гу да за др же за па-
до и да да не из вр ши пре ступ чи ји су му ре зул та ти ва жни, и ко ји се 
не ће от кри ти по ње го вом ми шље њу. Ни ка ква гри жа са ве сти не му-
чи за па до и да ко ји је по чи нио нео т кри вен пре ступ. Западоидје,у
принципу,потенцијални,ауогромномбројуслучајеваифак
тичкипреступник.»12)13 

Огром не раз ме ре је до сти гао кри ми нал у сва ко днев ном жи во-
ту љу ди. Зи но вјев то на зи ва дру штве ном сва ко днев ни цом. Он бр зо 
ра сте. На при мер, у Не мач кој 1971. го ди не би ло је ре ги стро ва но 
9) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, фе но мен за пад ња штва, Наш Дом, Бе о град, 2002, стр. 271.
10) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, О пој му и те о ри ја ма по ли тич ке мо дер ни за ци је, Српскаполи

тичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2008, стр. 11–30.
11) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, стр. 271.
12) Исто, стр. 273. «Та ко от кри ва мо да зе мље у Евро пи ко је су нај ви ше де мо крат ске, ми-

ро љу би ве и на пред не, а Сје ди ње не Др жа ве нај на пред ни ја зе мља на све ту, по ка зу ју 
нај о штри је симп то ме мен тал них по ре ме ћа ја. Циљ це ло куп ног дру штве но-еко ном ског 
раз вит ка за пад ног све та је ма те ри јал но удо бан жи вот, ре ал но јед на ка рас по де ла бо гат-
ства, чвр ста де мо кра ти ја и мир, и баш ове зе мље ко је су се нај ви ше при бли жи ле овом 
ци љу по ка зу ју нај о штри је зна ке мен тал не не у рав но те же но сти». Erich Fromm, Zdravo
društvo, «Na pri jed», Za greb, «No lit», Be o grad, 1986, str. 16.
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2,4 ми ли о на та квих пре сту па, а 1991. го ди не чак 5,3 ми ли о на. У 
Фран цу ској је исте го ди не би ло ре ги стро ва но 3,7ми ли о на та квих 
пре сту па. Но, овај раст се ни је за у ста вио. За го ди ну да на број ре-
ги стро ва них пре сту па у Не мач кој је по рас тао за је дан ми ли он. А 
ко ли ко је оста ло не ре ги стро ва но?

Спе ци ја ли сти на во де по раст су ро во сти код пре ступ ни ка, њи-
хов све ма њи уз раст, по раст тзв жен ског кри ми на ла и рас про стра-
ње ну пре ступ ност ме ђу де цом школ ског уз ра ста.13)14 

Струч ња ци на За па ду пе си ми стич ки гле да ју на мо гућ ност 
успе шне бор бе с кри ми на лом. «Да би ова бор ба би ла успе шна, по-
треб но је или пре струк ту ри ра ти са ме осно ве дру штва, или при бе-
ћи не ким су ро вим ме ра ма ко је би раз ру ши ле ру жи ча сти мит о за-
пад ној де мо кра ти ји».14)11 Ове чи ње ни це ука зу ју на то да је Дир кем 
био у пра ву ка да је го во рио да ли бе ра ли зам (ка пи та ли зам) на ме ће 
ви со ку спе ци ја ли за ци ју и по де лу ра да, што до во ди до ано ми је – 
од су ства дру штве них нор ми (ти ме и мо ра ла).15

Дру гим ре чи ма, «де ви јант ност» Да ви до ви ћа, тач ни је су да ко ји 
је уки нуо пре су ду, због то га шта пр во сте пе ни суд ни је омо гу ћио 
оп ту же ном да ко ри сти свој је зик и пи смо, по сле ди ца је на ме та ња 
крај ње по јед но ста вље ног кул тур ног ми љеа да је ћи ри ли ца «фа ши-
стич ко» пи смо (са мо кад га ко ри сте Ср би), а ла ти ни ца европ ско 
(тач ни је пи смо Европ ске уни је – оми ље на те за «дру ге Ср би је»). У 
та квим усло ви ма ства ра ју се си ту а ци ја не ма ња нор ме, а то, по зна то 
је, во ди у дру штве ну ано ми ју. Јед но пи смо се ома ло ва жа ва и про те-
ру је, а дру го још ни је (у пот пу но сти) за у зе ло ње го во ме сто. Ср би ја 
је јед на од ма ло број них др жа ва у ко ји ма се упо тре бља ва ју два пи-
сма. Ова ква нор ма ни је до бра нор ма, ви ше је од су ство нор ме, јер 
љу ди во ле јед но став ност, те ће, пре или ка сни је, јед но пи смо би ти 
од ба че но (а бо ји мо се да све ра ди на то ме да то бу де ћи ри ли ца). 
Уоста лом, у пси хо ло ги ји и ан тро по ло ги ји по зна та је чи ње ни ца да 
тзв. дво стру ко ми шље ње (а ов де се оно од ра жа ва пре ко бе сми сле-
ног твр ђе ња са срп ски на род рас по ла же два ма пи сми ма и да их 
ко ри сти рав но прав но) мо же да до ве де до ко ли зи је и ко ле ба ња у 
ја сном ми шље њу и по на ша њу. Уз то, ка да има те си ту а ци ју да не ке 
ин сти ту ци је (Цр ква на при мер) и зна ча јан број ин те лек ту а ла ца и 
на ро да не при хва та не ста нак ћи ри ли це, ја сно је да се ства ра ју дру-
штве ни усло ви за кри ми на ли за ци ју јед ног (ве ћег?) де ла дру штва. 
13) Исто.
14) Гру па ауто ра: Общаясоциология, Учеб ное по со бие, Ин фра-М, Мо сква, 2000, стр. 143.
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Др жа ва, опет, не уво ди ред (за шти том ћи ри ли це), већ го то во, од су-
ством ја сне кул тур не по ли ти ке, под сти че ово ста ње. Шта би би ло, 
на при мер, ка да би гра ђа ни од би ли да при ме те ле фон ске ра чу не на 
ла ти ни ци, ра чу не Елек тро ди стри бу ци је и дру гих др жав них ор га-
на? Ство рио би се ха ос. По шта би ис кљу чи ла те ле фо не ко ји ни су 
пла ће ни, без ува жа ва ња кул ту рал них зах те ва сво јих прет плат ни ка, 
а слич но би по сту пио и ЕПС. Гра ђа ни би про те сто ва ли и ето ха о са. 
По зна то је да је на ме та ње не че га на си ље, а не де мо кра ти ја, би ло 
да се ра ди о по је дин цу (па и Да ви до ви ћу) или ко лек ти ву. Та ко је и 
са ла ти ни цом, од но сно ћи ри ли цом. На ме та ње ла ти ни це срп ском 
на ро ду је очигледно насиље над тим на ро дом и оно пред ста вља 
кри ми нал ну рад њу ко јој се ва ља од у пре ти, па сто га, дру гим ре-
чи ма, чи ње ња Да ви до ви ћа до би ја ју еп ски, ју нач ки ка рак тер јер се 
су прот ста вља ју на си љу над Ср би ма, њи хо вом кул ту ром и тра ди-
ци јом, на си љем над њи хо вим гро бо ви ма ћи ри ли цом ис пи са ним. 
За то Да ви до вић, а су тра не ко дру ги, хте ли ми то или не, по ста је 
по зи ти ван лик!

У ова квим дру штве ним усло ви ма уки да ње пре су де Го ра ну Да-
ви до ви ћу због пи са ња пре су де на пи сму ко је ни је ње го во пред ста-
вља ва жну по ру ку (су да и су ди ја?), ка ко др жа ви, та ко и јав но сти. У 
сва ком слу ча ју, по треб но је ре ћи да ка ко је ра ђе но у слу ча ју Да ви-
до ви ћу (од стра не ме ди ја, по ли ци је, па и су да) мо же мо ре ћи да је 
све ишло на ру ку «про мо ци ји» овог мла дог чо ве ка. Исто вре ме но, 
обра зац по на ша ња ко ји он ус по ста вља мо же по ста ти ма сов ни ји, 
те је за то ну жно оче ки ва ти умно жа ва ње «ин ци де на та» од стра не 
при пад ни ка срп ског на ро да (да под се ти мо да је због пи са ња ћи-
ри лич них гра фи та при во ђен/хап шен у ма ги стар Зби љић, пред сед-
ник Удру же ња за за шти ту ћи ри ли це), са ци љем очу ва ња од ре ђе них 
нор ми и вред но сти, па та ко и ћи ри ли це. 

Све нас ово на во ди на пи та ње да ли по сто је де мо крат ске ин-
сти ту ци је у овој др жа ви ко је тре ба да ре ша ва ју ствар не про бле ме 
гра ђа на или се мо ра ју ства ра ти но ви и но ви ин ци ден ти да би се 
не што пред у зе ло. На ма се чи ни да др жав ни ор га ни сво јом па сив-
но шћу и то ле ри са њем на си ља ла ти ни це над ћи ри ли цом охра бру ју 
(не ке) при пад ни ке срп ског на ро да да кре ну овим дру гим пу тем – 
пу тем де ви јант но сти, од но сно на си ља. Па за што се, он да, чу ди ти 
по ја ви Го ра на Да ви до ви ћа ко ји ето, на свој на чин, ме ђу пр ви ма, то 
по же лео да ура ди, да ис пра ви не прав де пре ма срп ском на ро ду, ње-
го вој тра ди ци ји и кул ту ри? За што се, по том, чу ди ти што је до жи-
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вљен од де ла јав но сти као ре ал ни ју нак, бо рац за пра ва Ср ба (гле 
иро ни је, у др жа ви ко ја но си име Ср би ја)!
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CYRILLIC,JUSTICEANDSERBIANSTATE
Summary

AbolitionofGoranDavidovicverdictencounteredachlo
ralcondemnationofthemedia,althoughhisrighttocom
municate(tocourt)onhisnativelanguageandletterwas
apparently injured.Because of that the author has ana
lyzedthesocialrealityinSerbiaandcametotheconclu
sionthatdeviationmaybepositive,anditisconditioned
bycultureandsocialstructure.
TermsofexpulsionofCyrillicandLatinintrusionaremo
rethanfavorablyforcreatingthepreconditionsforsoci
etywithoutnorms–socialanomie.Afterall, it isknown
inpsychologyandanthropologythatthinkingtwice(and
here it is reflected through the senseless statements that
Serbian people has two letters) can cause collision and
fluctuationsinclearthinkingandbehavior.This,inother



стр:345354.

- 353 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

words,meansthatitispossibletoexpectincreaseddevi
ationwithinmembersoftheSerbianpeople(althoughthe
statewhere this ishappening iscalledSerbia),and it is
notrealistictoexpectthattheabolitionoftheCyrillicthat
isconsideredasapartoftheSerbiannationidentitypass
withoutresistanceandculturalandsocialtrauma.
Keywords:Cyrillic,nationalidentity,policy,Serbia,insti
tutions,socialanomie
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