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ДЕМОКРАТИЧНОСТИСЛОБОДАРСТВОКАОСРПСКА
ПОЛИТИЧКАТРАДИЦИЈА

Pо ли тич ке кул ту ре се ме ђу соб но раз ли ку ју. Као при мер уме ре не 
и отво ре не, де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре обич но се узи ма 

по ли тич ка кул ту ра Ве ли ке Бри та ни је. За раз ли ку од кон сен зу са ко-
ји по сто ји ка да је ен гле ска по ли тич ка кул ту ра у пи та њу, по пи та њу 
срп ске по ли тич ке тра ди ци је и по ли тич ке кул ту ре по сто је број на 
спо ре ња. Та ко ве ли ки број ауто ра под вла чи срп ску де мо кра тич-
ност, ин ди ви ду а ли зам, здрав ега ли та ри зам и сло бо дар ски дух. Са 
дру ге стра не, по сто је ауто ри ко ји ука зу ју на по пу ли зам, ми ли та ри-
зам, екс трем ни на ци о на ли зам и не здра ви ко лек ти ви зам као ин те-
грал ни део срп ске по ли тич ке тра ди ци је. Ово дру го ми шље ње иде 
ру ку под ру ку са те о ри ја ма о ин хе рент ном при ми ти ви зму и не ста-
бил но сти на Бал ка ну.1)

Већ у ХIX ве ку Вла ди мир Јо ва но вић го во ри о уко ре ње ној де-
мо кра тич но сти срп ског на ро да. По ње му су још од вре ме на ка да 
су Ср би жи ве ли пле мен ским жи во том код њих по сто ја ли за ме ци 
пар ла мен та ри зма.2) Та са мо у прав на, де мо крат ска свест код Ср ба, 
ко ја је по Јо ва но ви ћу, тра ја ла и то ком срп ског сред ње ве ко вља, ма-
ни фе сто ва ла се ме ђу хај ду ци ма и на кра ју се из ра зи ла то ком Пр вог 
срп ског устан ка. У устан ку, Ср би има ју успе ха све док об на вља-
ју сво је искон ске, де мо крат ске уста но ве. Ме ђу тим, по Јо ва но ви ћу, 
Ру си су Ср би ма на мет ну ли мо дел пра ви тел ства на че лу са оли гар-
хиј ским со ви је том.3) Ек ме чић та ко ђе по ве зу је ства ра ње мо дер не 
срп ске др жа ве са срп ским де мо крат ским аспи ра ци ја ма. Он сма тра 
да је срп ска де мо кра ти за ци ја от по че ла већ са срп ском ре во лу ци јом 
из 1804. го ди не, те да је би ла са став ни део до ба де мо крат ске ре-
во лу ци је.4) Исти ни за во љу, срп ској де мо кра ти ји би ло је по треб но 
мно го ви ше вре ме на да про хо да не го европ ским дру штви ма, што је 
по сле ди ца ком пли ко ва ног спле та уну тра шњих, али и спо ља шњих 
фак то ра. Да кле, мо дер на исто ри ја срп ске др жав но сти на сту па па-
ра лел но са срп ским зах те ви ма за де мо кра ти јом. Та ко ђе и Ми ро-
слав Спа лај ко вић у би ћу срп ског на ро да про на ла зи де мо крат ски 

1) Ма тић, М. Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2000, стр. 
191. Та ко ђе ви ди: То до ро ва. М, ИмагинарниБалкан, ХХ век, Бе о град, 2006.

2) Си ме у но вић, Д. НововековнеполитичкеидејеуСрба, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је и 
Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Бе о град, 2000, стр. 127.

3) Си ме у но вић, исто, стр. 149.
4) Ек ме чић, М. Огледиизисторије, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2002, стр. 29.
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дух. „Па три јар хал ни де мо крат ски дух срп ског до ма ћи на по чи ва од 
иско ни на здра вим мо рал ним и со ци јал ним осно ва ма срп ске по ро-
дич не за дру ге ко ја је ра ђа ла са мо сло бод не љу де а ни кад ро бо ве.“5) 
По ње му, Ср би не са мо да по се ду ју де мо крат ски дух, не го и раз ви-
је не тра ди ци о нал не де мо крат ске и сло бо дар ске уста но ве, при че му 
се ин сти ту ци ја ста ре срп ске по ро дич не за дру ге по сма тра ро ман ти-
чар ски и у њој се тра жи осно ва из град ње де мо крат ских др жав них 
уста но ва.6) Па ипак, на гла ша ва ње зна ча ја тра ди ци је за дру гар ске 
па три јар хал не де мо кра ти је и кне жин ске са мо у пра ве че сто је пре-
те ра но. У из град њи мо дер не срп ске др жа ве ни је се мно го обра ћа-
ла па жња на ту де мо крат ску тра ди ци ју и при сту пи ло се ко пи ра њу 
ту ђих по ли тич ких обра за ца. „Уме сто да са мо у прав ни дух по слу жи 
као осно ва за из град њу де мо крат ске вла сти, до шло се до војничких
монархија (1811-1813), а ка сни је личнихвладалачких режима и по
лицијскебирократскедржаве.“7) 

На гла ша ва ње срп ског де мо крат ског опре де ље ња на ла зи мо и 
код Дра ги ше Ва си ћа. Су прот ста вља ју ћи се Ни че о вој „ари сто крат-
ској те зи“, Ва сић Ср бе ста вља у ред де мо крат ских на ро да. „А на 
оно ме пу ту Пра ва ко је тра жи сло бо ду за све, за оне ци ље ве и за 
онај иде ал Де мо кра ти је, жр тво ва ше се Ср би и ула га ше је дан све-
стан на пор од по чет ка па до свог по след њег на род ног да ха.“8) Ср би 
су да кле „од по чет ка“ уну тар свог на род ног би ћа де мо кра те. Са 
са свим раз ли чи тих по зи ци ја – ан ти де мо крат ских и ан ти ли бе рал-
них – Кон стан тин Ле он ти јев о Ср би ма до но си исти за кљу чак. За 
ње га, „Ср би су, не тре ба ни го во ри ти, сви де мо кра ти“9). Њих ка рак-
те ри ше ин ди ви ду а ли зам и ега ли та ри зам. Та ко ђе, по Ле он ти је ву, 
Ср би су скло ни кон сти ту ци о на ли зму и фран цу ском, од но сно аме-
рич ком по ли тич ком обра сцу, али ни ка ко не ви зан тиј ском (са мо др-

5) Спа лај ко вић, М. МисијаСрбије–политичкозавештањесрпскомнароду, Из да ње Д. М. 
Спа лај ко вић, Па риз, 1964, стр. 22.

6) Упра во срп ску за дру гу као те мељ ну срп ску уста но ву схва та и Вла ди мир Јо ва но вић. За 
ње га је она за јед ни ца ко ја упра вља са ма со бом – ма ла ре пу бли ка. Све то зар Мар ко вић 
на те ме љи ма срп ске за дру ге же ли да гра ди со ци ја ли зам, а у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка 
срп ски кон зер ва тив ци же ле срп ску за дру жну др жа ву као ал тер на ти ву ли бе рал ном ка-
пи та ли зму и ко му ни зму.

7) Ву ја чић, И. „Кон сти ту ци о нал ни и ауто ри тар ни еле мен ти у по ли тич кој тра ди ци ји Ср-
би је“ у Политичкатеорија: студије, портрети, расправе, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2002, стр. 400.

8) Ва сић, Д. Карактерименталитетједногпоколења, Про све та, Бе о град, 1990, стр. 109.
9) Ле он ти јев, К. Византизамисловенство, Ло гос, Бе о град, 2005, стр. 61.
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жав ном).10) Овим по во дом са ру ским пи сцем сла же се и Вла ди мир 
Јо ва но вић ко ји на гла ша ва ју ћи срп ску де мо кра тич ност сма тра да је 
пад срп ске сред ње ве ков не др жа ве био узро ко ван при хва та њем ви-
зан тиј ског на чи на упра ве и од ба ци ва њем са мо у пра ве. Бит но је да 
Јо ва но вић др жи да је срп ска сред ње ве ков на др жа ва би ла прав на 
и у не ку ру ку де мо крат ска др жа ва.11) Ипак, став о срп ској сред-
ње ве ков ној др жа ви као де мо крат ској но ви ја на у ка по сма тра као 
ро ман ти чар ски. Сред ње ве ков ни срп ски са бо ри ни су игра ли уло гу 
огра ни ча ва ња вла да ре ве вла сти, те пре ма то ме ни су би ле ни ка кве 
ин сти ту ци је де мо кра ти је. „На њи ма се ни је вр шио из бор, већ са-
мо по твр да вла да ра, ко ји су до ла зи ли на власт по пра ву на сле ђа 
или пу тем си ле и по ста вља њем од стра не преtходника. Вла дар је 
сам од лу чи вао у из ве сној ме ри се са ве ту ју ћи са вла сте лом.“12) Да-
кле, ако о не ка квој срп ској сред ње ве ков ној де мо кра ти ји не мо же 
би ти ре чи, ипак је, по ред ауто ри тар ног ути ца ја, срп ска сред ње ве-
ков на др жа ва од Ви зан ти је при ми ла и кон сти ту ци о на ли стич ко на-
сле ђе. Алек сан дар Со ло вјев сма тра да се Ду ша нов за ко ник мо же 
сма тра ти сво је вр сним уста вом срп ске сред ње ве ков не др жа ве.13) 
Она је ти ме уте ме ље на као не ка вр ста прав не мо нар хи је у ко јој 
је оп ште о ба ве зни пи са ни за кон ја чи од са мо во ље по је ди на ца, ста-
ле шких бор би, оби ча ја, чак и од ћу ди и са мо во ље са мог мо нар ха. 
Со ло вјев та ко за кљу чу је: „У сло же ној и ве ли чан стве ној ца ре ви ни 
Ср ба и Гр ка, ко ју је за сно вао, хтео је цар Ду шан да оства ри је дан 
ве ли ки за да так: да од срп ске ра сне сна ге и од ви зан тиј ско-рим ске 
тра ди ци је ство ри јед ну ве ли ку др жа ву, у ко јој су јед на ки осва ја чи 
и осво је ни, у ко јој сви, до са мог ца ра, по шту ју за кон до нет од вла-
да ра и од Зе маљ ског Са бо ра.“14) Слич ну те зу о срп ској кон сти ту-
ци о на ли стич кој исто ри ји за сту па и Жар ко Ви до вић. Он сма тра да 
Ср би за хва љу ју ћи ви зан тиј ском ути ца ју при хва та ју рим ско пра во, 
а са њим и иде ју прав не др жа ве. Она код Ср ба за по чи ње са св. Са-
вом и Ду ша но вим за ко ни ком, а ожи вља ва и то ком Пр вог срп ског 
устан ка. „Рим ско пра во пре шло је у свест ко ју о исто ри ји има Ка-

10) Тре ба има ти у ви ду да је за Ле он ти је ва упра во то ви зан тиј ско на че ло је ди на на да не 
са мо ру ског не го и све сло вен ског очу ва ња.

11) Си ме у но вић, исто, стр. 143.
12) Ву ја чић, истро, стр. 386-387.
13) Со ло вјев, А.В. ПостанакизначајДушановазаконика, До си је, Бе о град, 2001, стр. 19.
14) Исто, стр. 41.
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ра ђор ђев уста нак.“15) По Дра га ну Не дељ ко ви ћу Ср би ја има прав ну 
тра ди ци ју од св. Са ве и Но мо ка но на, пре ко Ду ша но вог за ко ни ка 
све до уста ва мо дер не Ср би је ко ја је у до ба Пе тра Пр вог би ла узор-
на де мо крат ска др жа ва.16)

Ми лан Ма тић под вла чи да је Ср би ја кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка до сти гла зна ча јан ни во гра ђан ске еман ци па ци је, прав не 
др жа ве и де мо крат ске устав но сти. Та ко су Ср би има ли уста ве и 
устав не про јек те ко ји су по де мо кра тич но сти би ли ме ђу нај на пред-
ни јим у Евро пи.17) У при лог овој срп ској де мо кра тич но сти и те-
жњи ка јед на ко сти и прав ди го во ри и чи ње ни ца да се у срп ској 
но во ве ков ној др жа ви ни је ства ра ла но ва, на ци о нал на, фе у дал на 
ари сто кра ти ја. У том сми слу, оправ да но је срп ску ре во лу ци ју по-
сма тра ти као по ли тич ку од но сно на ци о нал но-осло бо ди лач ку, али 
и со ци јал ну ре во лу ци ју ко јом је уки нут тур ски фе у да ли зам, а ни је 
ус по ста вљен ни ка кав срп ски фе у да ли зам. Кнез Ми лош је спре чио 
на сто ја ња јед ног де ла уста нич ких во ђа да ус по ста ве срп ско плем-
ство. Ве ро ват но ода тле по ти че и свест о то ме да је сва ки Ср бин 
пле мић, за ко ју Ле он ти јев не ма ле пе ре чи. Срп ска де мо кра тич ност 
и те жња ка јед на ко сти од но си се и на со ци јал ну јед на кост, те се као 
бит на цр та срп ског ка рак те ра по ми ње и те жња ка со ци јал ној прав-
ди. По Ми ха и лу Мар ко ви ћу,  при мар ни еле мен ти срп ског ка рак-
те ра сло бо дар ство, те жња ка со ци јал ној прав ди и де мо кра ти ји.18) 
Због рас про стра ње ног ма лог се о ског по се да по је ди ни бри тан ски 
пу то пи сци ХIX ве ка срп ску и бу гар ску еко но ми ју на зи ва ју на зи ва-
ју со ци ја ли стич ком.  

По ред срп ске де мо кра тич но сти че сто се ис ти че и срп ско сло-
бо дар ство. Шта ви ше, по сто је тврд ње да је срп ска по ли тич ка тра-
ди ци ја ви ше у гра ни ца ма сло бо дар ске не го де мо крат ске ци вил не 
ре ли ги је19) при че му на рав но, тре ба има ти у ви ду да је сло бо дар-
ство ну жан услов на пу ту раз во ја де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. 
Ни су рет ке оце не да је чи та ва срп ска по вест је дан ве ли ки рат за оп-

15) Ви до вић, Ж. Историјаивера, РО АБ, За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, 
Бе о град, 2009, стр. 243.

16)  Не дељ ко вић, Д. ПорукеДраганаНедељковића, Но ва Евро па, Бе о град, 2006, стр. 195.
17) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 142.
18)  Мар ко вић, М. «Ср би ја ју че, да нас, су тра»,Српскаслободарскамисао, бр. 1. Бе о град, 

стр. 6. на ве де но пре ма Ми ло са вље вић, О. Утрадицијинационализмаилистереотипи
српскихинтелектуалацаХХвекао„нама“и„другима“, Хел син шки од бор за људ ска 
пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2002, стр. 141.

19) Ма тић, М. Српска политичка традиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998, стр. 344.
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ста нак.20) Пу то пи сца Ла мар ти на Ср би ће им пре си о ни ра ти сво јом 
по све ће но шћу сло бо ди и под се ти ти на Швај цар це у сво јом кан-
то ни ма.21) За Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа Ср би ма је уро ђе на те жња за 
очу ва њем не за ви сно сти. Сло бо дар ство срп ског на ро да под вла чи и 
Дра ги ша Ва сић. По ње му, сло бо да је за Ср бе исто што и ва здух. 
„Јер ко би му за бра њи вао сло бо ду, тај би му за бра њи вао жи вот.“22) 
У том сло бо дар ству мо же се тра жи ти и са ма су шти на срп ске по-
ли тич ке кул ту ре. Тре ба има ти у ви ду да је „срп ски ет нос ра ни је 
од су сед них на ро да у осло бо ди лач ком устан ку по сти гао на ци о нал-
но фор ми ра ње и сте као на ци о нал ну др жа ву.“23) По сто ји кон ти ну и-
тет срп ских уста на ка и бу на про тив Ту ра ка као и стал ног срп ског 
уче шћа у ра то ви ма про тив Ту ра ка још од ХV ве ка. Срп ска бор ба 
за осло бо ђе ње прак тич но ни ка да ни је пре ста ја ла на ду же вре ме. 
Та ко ђе, не ра ди се са мо о от по ру Тур ци ма, не го о оп штој те жњи 
Ср ба за осло бо ђе њем и ује ди ње њем. Са сло бо дар ством ве за на је и 
иде ја са мо бит но сти. Упра во у тој иде ји са мо бит но сти Ма тић ви ди 
је згро срп ског по ли тич ког и кул тур ног обра сца. Са мо бит ност се 
из ра жа ва као „Битииостатисвојисвојствен,насвоме, на ко ји су 
на до гра ђи ва не дру ге њи хо ве са став ни це.“24) Срп ска са мо бит ност 
огле да се и у чи ње ни ци да Ср би на свом че лу ни ка да ни су има ли 
ди на сти је ту ђег по ре кла. Пре ма Шар лу Мо ра су, од свих др жа ва у 
Евро пи, овим мо гу да се по хва ле је ди но Фран цу зи и Ср би. Ср би ја 
је ус пе ла да из не дри две на род не ди на сти је – Обре но ви ће и Ка-
ра ђор ђе ви ће – а Цр на Го ра Пе тро ви ће. У ве зи са са мо бит но шћу 
и сло бо дар ством је и свест о срп ском стра да њу. Сло бо дар ски на-
род ко ји ни по ко ју це ну не од у ста је од сво је са мо свој но сти и свог 
иден ти те та мо ра би ти стра дал нич ки на род, при че му се то стра-
да ње про те же од Ко сов ског бо ја, пре ко тур ског роп ства, Гол го те 
Пр вог свет ског ра та до ге но ци да у Дру гом свет ском ра ту и срп ских 
стра да ња то ком де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. За то Не дељ ко вић за-
кљу чу је да би Ср бин кар те зи јан ско cogito,ergosum мо гао пре ве-
сти у „Стра дам, да кле је сам“.25) Срп ска тра ге ди ја је та ко за пра во 
срп ска суд би на, бу ду ћи да је по сле ди ца на ци о нал ног ка рак те ра и 
хе рој ског мен та ли те та. 

20) Не дељ ко вић, исто, 189.
21)  То до ро ва, ИмагинарниБалкан, стр. 176.
22) Ва сић, исто, стр. 84.
23) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 43.
24) Ма тић, наведенодело, стр. 27.
25)  Не дељ ко вић, исто, стр. 198.
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На осно ву ова квог раз у ме ва ња срп ске по ли тич ке кул ту ре, Ми-
лан Ма тић на гла ша ва да ко рен кри зе срп ске по ли тич ке за јед ни це 
ни је пр вен стве но „у сла бо сти ма на ше по ли тич ке тра ди ци је и оби-
чај но сти, већ на про тив, у ње ном да љем по ти ски ва њу и од сту па њу 
од ње них вред но сти.»26) То да кле зна чи да је срп ска по ли тич ка тра-
ди ци ја са др жај на и бо га та, те да и по сле ро бо ва ња под ту ђин ским 
им пе ри ја ма, по сле иза зо ва ју го сло вен ства, си сте мат ског по ти ски-
ва ња тра ди ци је под ко му ни змом и по ли тич ких лу та ња из де ве де-
се тих го ди на, срп ско оздра вље ње тре ба тра жи ти у по врат ку се би 
и нај бо љим те ко ви на ма срп ске по ли тич ке кул ту ре. У истом ду ху 
Не дељ ко вић пи ше да нај те жи по раз ко ји нам уве ли ко пре ти до ла-
зи од нас са мих, а ку му ју му за бо рав и не зна ње.27) Дру гим ре чи ма, 
за не ма ри ва ње и по ти ски ва ње сво је тра ди ци је и са мо бит но сти до-
ве ло је Ср бе у те шку кри зу у ко јој се на ла зе. У том сми слу се твр-
ди да се „срп ска на ци ја од ре кла се бе, да се од ре кла сво је за вет не 
про шло сти, и то оног мо мен та кад је ушла у Ју го сла ви ју.“28) На кон 
Ју го сла ви је, на Ср бе и срп ску свест су, пре ма Ви до ви ћу, ра зор но 
де ло ва ли ре во лу ци ја и ко му ни зам, ко је је до не ла Цр ве на ар ми ја, 
као спољ ни и стра ни чи ни лац. Та ко ко му ни зам пре се ца исто ри-
ју (пре да ње, кон ти ну и тет и иден ти тет) на ци је, од но сно из ба цу је 
на ци ју из исто ри је. За пра во, ко му ни зам и ре во лу ци ја су Ср би ма 
од у зе ли и на ци ју и де мо кра ти ју. „Ре во лу ци ја је спре чи ла не то ли-
ко са му по ја ву де мо кра ти је, ко ли ко об но ву на ци је у де мо крат ском 
по рет ку.“29) За Ви до ви ћа, де мо кра ти ја, а са њом и прав на др жа ва и 
све то сав ска, за вет на на ци ја ни су у кон флик ту не го ства ра ју ло гич-
ну це ли ну.30) Пре ма то ме и срп ске по ли тич ке уста но ве тре ба да бу-
ду са о бра зне срп ском по ли тич ком обра сцу ко ји је у осно ви ва љан. 
То зна чи да по сто ји по тре ба да се вра ти мо се би ка ко би смо се вра-
ти ли Евро пи и европ ској ци ви ли за ци ји, ко јој ду хов но и кул тур но 
при па да мо. Пре ма то ме, на ша по ли тич ка кул ту ра ни је у су прот но-
сти са уни вер зал ним ли бе рал ним и де мо крат ским те жња ма. Та ко 
је и срп ско пи та ње «пре вас ход но кул тур но и мо рал но пи та ње, а 
тек по том де мо крат ско пи та ње.»31) Без кул ту ре и мо рал но сти не ма 

26) Ма тић, М. Српска политичка традиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998, стр. 344.

27) Не дељ ко вић, исто, стр. 85.
28) Ви до вић, исто, стр. 97.
29) Исто, стр. 192.
30) Исто, стр. 371.
31) Ма тић, Српскаполитичкатрадиција, стр. 383. 
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ни де мо кра ти је. Дру гим ре чи ма, да би се ус по ста ви ла де мо кра ти-
ја по треб но је пред ход но вра ти ти се срп ској по ли тич кој ба шти ни. 
Исто сма тра и Не дељ ко вић ка да ка же „ни је наш про блем сло бо да, 
јер сло бо де, осо би то оне нео ме ђе не, без оба ла и не у за ко ње не – има 
у нас на пре тек; али оску де ва мо у вр ли на ма. Оне се сти чу кроз не-
го ва ње ду хов них, мо рал них и ма те ри јал них вред но сти...“32) Мо же 
се ићи и да ље и твр ди ти да без мо рал не и ду хов не сна ге не ма ни 
еко ном ског, ни по ли тич ког ни вој ног про спе ри те та. 

„Као што о то ме не дво сми сле но све до че све ти спи си ве ли ких 
свет ских ре ли ги ја, а по го то во Би бли ја, мо рал но и ду хов но ста ње 
јед ног на ро да од ре ђу је ње го ву суд би ну. Пред у слов за еко ном ски, 
кул тур ни, по ли тич ки и вој ни про спе ри тет јед ног на ро да је ње го-
во до бро мо рал но и ду хов но ста ње. Уко ли ко је по кри вен мо рал ни 
и ду хов ни те мељ јед ног на ро да, уто ли ко у ње му до ми ни ра се бич-
ност, са мо жи вост и зло ћа, не из бе жно ће по сле из ве сног вре ме на 
на сту пи ти еко ном ско и по ли тич ко ра су ло, а он до жи ве ти по раз на 
вој ном по љу.“33)

Ипак, ово још увек не зна чи да се срп ска по ли тич ка тра ди ци ја 
и кул ту ра иде а ли зу ју. Срп ски по ли тич ки обра зац, по ред свих сво-
јих по зи тив них стра на по се ду је и не ке не га тив не од ли ке. Дру гим 
ре чи ма, јед на иста ка рак тер на дис по зи ци ја ма ни фе сту је се у по-
вољ ним исто риј ским усло ви ма на вр ло по зи ти ван на чин, а у не-
по вољ ним усло ви ма до во ди до не га тив них, де струк тив них об ли ка 
по на ша ња. Та ко уз ви шак ко лек тив ног иден ти те та ко ји по се ду ју, 
сво је де мо кра тич но сти, и сло бо дар ства Ср би мо гу по ста ти и плен 
ауто ри тар них во ђа и де ма го га. Та ко се код Ср ба па три јар хал на де-
мо кра ти ја и че жња за на ци о нал ним во ђом до пу њу ју. Тре ба има ти 
на уму да то ну жно не мо ра, али мо же во ди ти и ка ауто ри тар но сти. 
Ка ко је још Цви јић за бе ле жио, Ди на рац је бо рац за сло бо ду, али 
ка да сво је пре ви со ко и не ре ал но по ста вље не ци ље ве не успе да 
оства ри и пре тр пи по раз, Ди на рац их ра ци о на ли зу је и за све кри ви 
из дај ни ке у соп стве ним ре до ви ма. На кра ју, су о чен са ис ку ством 
на ци о нал ног по ра за Ср бин за па да у ма ло ду шност, ку ка вич лук и 
ка пи ту лан ство.34) Пре ма Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, раз ви је но осе ћа ње 

32) Не дељ ко вић, исто, стр. 197.
33) Кин ђић, З. „Срп ски на род и Бож ја прав да“,  Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 3/2010, стр. 88.
34) Мар ко вић, М. Нововековнисрпскимислиоци, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2009. 181-182.
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прав де код Ср ба ни је исто што и осе ћа ње за ко ни то сти.35) У скла ду 
са тим и Ма тић сма тра да и по ред де мо кра тич но сти и ја ког осе ћа ја 
за прав ду, Ср би че сто не ма ју ве ли ко по што ва ње пре ма др жав ним 
ин сти ту ци ја ма, по го то во ако се и са ми вла да ри по на ша ју су прот но 
за ко ни ма.36) По ми ња но срп ско сло бо дар ство мо же да се из мет не 
у еуфо рич ност, оси о ност, бун тов ни штво, ви о лент ност и по ли тич-
ку хај ду чи ју. По Сло бо да ну Јо ва но ви ћу то ди нар ско бун тов ни штво 
мо же би ти ко ри сно у вре ме ни ма те шких кри за, али је у жи во ту 
по треб но ви ше на ци о нал не ди сци пли не.37) По ред то га, још је и Јо-
ван Цви јић код јед ног де ла Ср ба уочио по сто ја ње оно га што он 
на зи ва ра је тин ски мен та ли тет и по да ни штво. Срп ско са мо по у зда-
ње, по нос и са мо свој ност мо гу да од ве ду у дру гу крај ност ко ја се 
по ја вљу је као ча сто љу бље, хва ли са вост, вла сто љу бље, са мо пре це-
њи ва ње као и оси о ност и су рев њи вост. То по не кад пре ви со ко ми-
шље ње о се би пра ће но је и та шти ном и пла хо ви то шћу. „Рет ко ко од 
ис так ну тих Ди на ра ца – од Ду ша на Сил ног до Ка ра ђор ђа, Алек сан-
дра I, Ми ло ше ви ћа, Ђу ка но ви ћа ни је па тио од ме га ло ма ни је.“38) Та 
оп се си ја и же ља ма кар и за при ви дом вла шћу у не ким тре ну ци ма 
го то во да пре ла зи у бо лест. Та ко ђе, срп ској по ли тич кој тра ди ци ји 
је по ред раз ви је ног ин ди ви ду а ли зма свој стве но и по ли тич ко сек-
та штво, фрак ци о на штво, су рев њи вост и не сло га, па чак и анар хи-
зам. Скло ност де о би и сва ђа ма че сто се при ка зу је као срп ска зла 
коб при сут на још од све то сав ског до ба. Због то га се че сто ин си-
сти ра на по тре би за срп ским је дин ством, сло гом и на ци о нал ном 
со ли дар но шћу. За хва љу ју ћи свом раз ви је ном го сто љу бљу и отво-
ре но сти у по ли тич ким игра ма, Ср би че сто ис по ља ва ју на ив ност 
и ла ко вер ност. Не дељ ко вић та ко из ра жа ва бо ја зан да Ср би, као 
на род, ро бу ју крај но сти ма.39) Не у ме ре ност код Ср ба при ме ћи ва ли 
су и кри ти ко ва ли и дру ги срп ски ин те лек ту ал ци, по себ но Бог дан 
По по вић ко ји је ис ти цао уме ре ност, са мо са вла ђи ва ње и џентлмен-
ство као оно што пла хо ви ти Ср би тре ба да на у че од Ен гле за.40) Сло-
бо дан Јо ва но вић је та ко ђе Ср би ма за ме рао не ди сци пли но ва ност и 
не до ста так осе ћа ја за ду го ро чан и си сте мат ски рад, не ма ње пла на 

35) Јо ва но вић, С. Културниобразац:једанприлогзапроучавањесрпскогнационалногка
рактера, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005.  стр. 54.

36) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 107-132.
37) Јо ва но вић, исто, стр. 38.
38) Мар ко вић, исто, стр. 181.
39) Не дељ ко вић, исто, стр. 56.
40) Јо ва но вић, исто, стр. 94-97. и 145-147.
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и та лен та за ор га ни за ци ју због че га тро ше ви ше енер ги је не го што 
је то по треб но. Ори јен та ли зам и фа та ли зам, не до ста так енер ги је и 
ини ци ја ти ве те не спо соб ност за ду ге и на пор не ра до ве сме та ли су 
и Скер ли ћу.41)

У овом слу ча ју на ме ће се пи та ње, ка да је по че ло рас та ка ње 
аутен тич ног срп ског по ли тич ког обра сца, од но сно у ком пе ри о ду 
срп ске про шло сти тре ба тра жи ти аутен тич ну срп ску по ли тич ку 
тра ди ци ју? Ако су ју го сло вен ство и ко му ни зам по ти ски ва ли срп-
ску по ли тич ку кул ту ру, да ли то зна чи да се аутен тич ност мо же 
на ћи у пе ри о ду пре 1914. го ди не? Ипак то ни из да ле ка ни је та ко 
јед но став но. Пре ма Ви до ви ћу срп ска за вет на мо нар хи ја ни је об но-
вље на у Но вом ве ку. „Ди на сти ја Обре но ви ћа је то по ку ша ла, нај-
ви ше кнез Ми лош. Ме ђу тим, са Ка ра ђор ђе ви ћи ма је усво јен за пад-
ни (про те стант ски) тип мо нар хи је.“42) Та ко ђе, исти аутор сма тра да 
су Ср би ви ше пу та у сво јој исто ри ји окре та ли ле ђа сво јој за вет ној 
„суп стан ци ји на ци је“ и окре та ли се по гре шним, еп ским ту ма че њи-
ма тра ди ци је. Ти ме се до би ја сли ка да Ср би се још од свог осло бо-
ђе ња ма ње или ви ше уда ља ва ју и при бли жа ва ју свом по ли тич ком 
обра сцу. Та ко су тра ди ци о на ли сти још у ХIX и XX ве ку на гла ша ва-
ли да уво ђе ње стра них иде ја и обра за ца још од осло бо ђе ња Ср би је 
по ти ску је и уни шта ва срп ску тра ди ци ју и ква ри срп ски ка рак тер.43) 
Као стра ни ути ца ји, ко ји су до во ди ли до ква ре ња на ци је и ње ног 
уро ђе ног ка рак те ра и раз би ја ња ду хов ног је дин ства, по ми њу се 
раз ли чи ти су бјек ти. Не ка да је ра зор ни ути цај био ви зан тиј ски или 
ла тин ски, не ка да тур ски, за пад ни, све до ју го сло вен ства и ко му-
ни зма. Да кле, по ста вља се пи та ње ло ци ра ња по чет ка одва ја ња од 
аутен тич но сти. За да на шње ауто ре пре крет ни ца су ства ра ње Ју го-
сла ви је и по бе да ко му ни за ма, али за ауто ре из ме ђу рат ног пе ри о да 
ква ре ње је по че ло од мах по осло бо ђе њу Ср би је. Пи сци ХIX ве ка 
по чет ке ис ко ре њи ва ња ло ци ра ли су у тур ско до ба. Вла ди мир Јо ва-
но вић је од го вор ност за пад срп ске сред ње ве ков не др жа ва ви део у 
при хва та њу ви зан тиј ских обра за ца. Ле он ти јев је пи сао да Ср би не 
са мо да ни су код се бе мо гли раз ви ти но ве и за њих ти пич не цр те 
сла ви зма, не го гу бе и оне тра ди ци о нал не сло вен ске ка рак те ри сти-

41) Мар ко вић, исто, стр. 170.
42) Ви до вић, исто, стр. 177.
43) Ви ди: Ми ло са вље вић, О. Утрадицијинационализмаилистереотиписрпскихинте

лектуалацаХХвекао„нама“и„другима“, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би-
ји, Бе о град, 2002, стр. 177-183.
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ке ко је су код њих по сто ја ле од дав ни на.44) По Ле он ти је ву, Ср би се 
пре ви ше угле да ју на Евро пу ка ко по на чи ну оде ва ња и по на ша ња 
та ко и ка да су у пи та њу по ли тич ке уста но ве. О тим кри ти ка ма и 
кри ти ча ри ма Сло бо дан Јо ва но вић ну ди до ста за ни мљи во ми шље-
ње. „Они ко ји су уста ја ли про тив за пад них обра за ца, ни су би ли 
у ста њу про тив ста ви ти ни ка кве до ма ће обра сце. Обра сци ко је су 
они ис ти ца ли би ли су опет ту ђин ски.“45) Јо ва но вић за кљу чу је да се 
бор ба из ме ђу за пад ња ка и њи хо вих про тив ни ка пре тво ри ла у су-
коб два ју иде о ло ги ја ко је су обе у осно ви би ле ту ђин ског по ре кла. 
Дру гим ре чи ма и срп ски тра ди ци о на ли зам сво је нај ду бље из во ре 
имао је у стра ној по ли тич кој ми сли, ко ри сте ћи се тра ди ци јом тек 
као по год ном фор мом. Ако је та ко, мо же се по ста ви ти пи та ње и да 
ли је не ка кав аутен тич ни по ли тич ки обра зац уоп ште мо гућ, или 
ка ко је мо гу ће од ре ди ти гра ни цу где пре ста је нор мал на кул тур на 
ко му ни ка ци ја и про жи ма ње раз ли чи тих кул ту ра, а за по чи ње про-
цес гу бље ња иден ти те та и кул тур ног пот чи ња ва ња.

СУПРОТНОСТАНОВИШТЕ:
АУТОРИТАРНОСТ,МИЛИТАРИЗАМИПОПУЛИЗАМ
КАОЕЛЕМЕНТИСРПСКОГПОЛИТИЧКОГОБРАСЦА

На рав но, мо гу ће је и су прот но схва та ње ко је срп ску по ли тич-
ку тра ди ци ју сли ка дру га чи јим то но ви ма. Та ко, на при мер По ду-
на вац пи ше: 

«Ср би ја је пре мре же на ми ли та ри стич ким на сле ђем и ми ли та-
ри стич ким ду хом. Овај дух је смет ња мо дер ни за ци ји и ста би ли за-
ци ји по рет ка. Ми ли та ри зам усто ли ча ва не про све ће не и ко рум пи-
ра не вла да ре. За ми ли та ри зам власт је пљач ка и нео гра ни че но и 
опа сно по на ша ње вла сти.»46) 

У истом кљу чу ука зу је се на тра ди ци ју срп ске крај ње кон зер-
ва тив но сти и ауто ри тар но сти, као и аутох то ност срп ског на ци о-
на ли зма. Су ми ра ју ћи ова ква схва та ња, Мир ја на Ра до ји чић пи ше: 
„Сва ко ли ком сво јом, а по себ но но ви јом исто ри јом, срп ски на род 
је по твр дио сво ју ин хе рент ну милитаристичку, традиционали
стичку, антимодернизацијску и ирационалистичку вред но сну 
ори јен та ци ју и као та кав је, упо зо ра ва се, не по же љан у по ро ди ци 

44) Ле он ти јев, исто, стр. 53.
45) Јо ва но вић, исто, стр. 57.
46)  По ду на вац, М. Поредак,конституционализам,демократија, Чи го ја штам па, Бе о град, 

2006, стр. 83.
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евро-атлан ских на ро да, чи јем те гоб ном на ста ја њу све до чи мо.“47) 
Ова ква схва та ња има ју ду гу тра ди ци ју. Си тон-Вот сон је пи сао да 
је три јумф све срп ске иде је пред ста вљао три јумф ис точ не кул ту ре 
над за пад ном и да би пред ста вљао смрт ни уда рац на прет ку и мо-
дер ни за ци ји на чи та вом Бал ка ну.48) Иста схва та ња по сто је и да нас, 
и по њи ма је срп ска тра ди ци ја у сво јој су шти ни ан ти за пад на и оп-
те ре ће на по ли тич ким на си љем.49) 

У том сми слу че сто се ис ти че по ли тич ко на си ље као кључ ни 
еле мент срп ске по ли тич ке кул ту ре. То по ли тич ко на си ље ја вља се 
у тек ство ре ној срп ској др жа ви као по ли тич ка хај ду чи ја. По Вр ка-
ти ћу, хај ду чи ја ула зи у до мен срп ског би ћа, ко ли ко и еп у до мен 
зна ња.50) Као што је по ка зао Ча чан ски про цес са кра ја XIX ве ка, 
ни јед на од та да шњих по ли тич ких стра на ни је би ла иму на на са-
рад њу са раз бој ни ци ма. „Оне су све слич не по сво јој спрем но сти 
да кри ми нал це на го во ре на по ли тич ко уби ство, уоп ште на зло чин 
не са мо над при пад ни ком не ке су пар нич ке по ли тич ке стран ке, не-
го и над при пад ни ци ма свог по ли тич ког окру же ња, би ло да је то ме 
узрок фрак циј ска бор ба или ка ри је ри зам.“51) Исто су ђе ње от кри-
ва ло је и нео че ки ва не спре ге из ме ђу кри ми на ла и по ли ти ке. Ме ђу 
ја та ци ма, са рад ни ци ма раз бој ни ка би ло је др жав них функ ци о не ра. 
Та ко ђе, је дан број срп ских вла да ра у по след њих две сто ти не го ди-
на са вла сти је укла њан атен та ти ма и за ве ра ма. Ка ра ђор ђе, Ми ха и-
ло Обре но вић, Алек сан дар Обре но вић као и Алек сан дар Ка ра ђор-
ђе вић па ли су као жр тве по ли тич ког на си ља. По ред то га не тре-
ба за бо ра ви ти и не у спе ли Иван дањ ски атен тат на кра ља Ми ла на 
Обре но ви ћа. Кра ље ви ну Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца обе ле жи ла су 
два по ли тич ка уби ства – ко му ни стич ки атен тат на ми ни стра уну-
тра шњих де ла Ми ло ра да Дра шко ви ћа и уби ство Стје па на Ра ди ћа у 
скуп шти ни. Ка да се то ме до да и Прин ци пов атен тат на Фер ди нан-
да, а по глед про ши ри и на Цр ну Го ру и уби ство кња за Да ни ла те 
по ку шај атен та та на кра ља Ни ко лу по сто ји опа сност да се за кљу чи 
о Ср би ма као на ро ду атен та то ра. Ба ца ње са бал ко на ле ше ва кра ља 

47) Ра дој чић, М. Историја у кривом огледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 93.

48) То до ро ва, исто, 239.
49) Би сер ко, С. „Би ланс про ма ше ног про јек та“ у Би сер ко, С. (ур.) Ковањеантијугословен

скезавере:књигаI, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2006, стр. 
366.

50) Вр ка тић, Л. Појамибићесрпскенације, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци, 2004, стр. 83.

51) Си ме ну но вић, исто, стр. 401-402. 
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Алек сан дра и кра љи це Дра ге по себ но је згро зи ло аустро у гар ску и 
бри тан ску јав ност, од но сно њи хо ве ро ја ли сте, а аме рич ке но ви не 
пи шу о ба ца њу с про зо ра као ра сној од ли ци свој стве ној при ми тив-
ним Сло ве ни ма.52) Дру гим ре чи ма, у овој пер спек ти ви по ли тич ко 
на си ље ви ди се као кон стан та срп ског по ли тич ког обра сца. Ова кво 
схва та ње зах те ва дис тан ци ра ње од срп ске по ли тич ке тра ди ци је, 
јер о де мо крат ској по ли тич кој кул ту ри не мо же би ти ре чи та мо где 
вла да дух по ли тич ког на си ља пре ма не ис то ми шље ни ци ма и где се 
вла да ри укла ња ју у за ве ра ма и атен та ти ма.

Ипак, мо жда нај ва жни је пи та ње је пи та ње екс пан зи о ни зма, 
ми ли та ри зма и агре сив но сти у окви ру срп ске по ли тич ке кул ту ре. 
Пре ма овом схва та њу, срп ски ми ли та ри зам је уско по ве зан са срп-
ском ауто ри тар но шћу, ко ја опет има ко рен у ан ти мо дер ни стич ким 
вред но сти ма при сут ним у срп ском пра во сла вљу53) ко је је скло но 
ауто ри та ри зму и це за ро па пи зму, бли ско пра зно вер ју, од но сно оп-
те ре ће но па ган ством.54) Пре ма Ла за ру Вр ка ти ћу кон зер ва ти ви зам 
је основ но обе леж је срп ске по ли тич ке кул ту ре. Тај кон зер ва ти ви-
зам је екс пан зи о ни стич ки, агре си ван и ми ли тан тан. „Два пут је у 
ХХ ве ку ср би јан ски кон зер ва ти ви зам уни штио др жа ву у ко јој је за-
јед но жи вео срп ски на род, и то та ко што је бу дио кон зер ва ти ви зме 
дру гих на ро да и при зи вао зло.“55) Исти аутор пи ше и да је Ср би ја 
„увек би ла ла ка на при но ше ње жи во та сво јих по да ни ка“56), а та ко-
ђе по ми ње од го вор ност др жа ве Ср би је за Бал кан ске ра то ве и Пр ви 
свет ски рат. Да кле, по овом гле ди шту, ми ли та ри зам, агре сив ност и 
екс пан зи о ни зам би ли би кон стан та срп ске по ли тич ке кул ту ре. На 
кра ју се све за вр ша ва по зи ва њем на кон цепт „Ве ли ке Ср би је“, ко ји 
је на вод но и крај њи циљ срп ског им пе ри ја ли зма, и ми ли та ри зма 
при че му су на де лу раз ли чи те ин тер пре та ци је, чак ма ни пу ла ци је, 
Га ра ша ни но вим Начертанијем. Ти ме се срп ска по ли ти ка пред ста-
вља као кон зер ва тив на и хе ге мо ни стич ка, те пре ма то ме и фак тор 
не ста бил но сти и ис кљу чи ви кри вац за све не во ље на Бал ка ну. 

У уво ду сво је књи ге о Апи су и Цр ној ру ци, Ра до ван Дра шко-
вић на бра ја при ме ре из срп ске исто ри је дру ге по ло ви не XIX ве-
ка ка да се вој ска или је дан њен део ди рект но ме ша ла или пла ни-

52) То до ро ва, исто, стр. 238.
53) Би сер ко, исто, 351-2, ви ди и: Ра до ји чић, исто, 93.
54) Вр ка тић, Л. Појамибићесрпскенације, стр. 94-95.
55) Вр ка тић, Л. Оконзервативнимполитичкимидејама, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 

2009, стр. 261.
56) Вр ка тић, Л. Појамибићесрпскенације, стр. 237.
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ра ла да се уме ша у по ли тич ка пи та ња ре ме те ћи ти ме нор ма лан 
по ли тич ки про цес.57) Од Ву чи ће ве бу не 1842. до др жав ног уда ра 
из 1893. Дра шко вић на бра ја осам та квих до га ђа ја. Ово вој нич ко 
упли та ње у по ли ти ку до сти же вр ху нац офи цир ском за ве ром и уби-
ством кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа и кра љи це Дра ге. Ни по сле 
атен та та офи ци ри не пре ста ју да се упли ћу у по ли ти ку, а по сто је и 
оце не да су офи ци ри би ли нај ак тив ни ја по ли тич ка сна га у Ср би ји 
ХХ ве ка. Ми ша Гле ни ка рак те ри ше цр но ру ка шку иде о ло ги ју и по-
ли ти ку као ми ли та ри стич ку.58) Зад ње да не Кра ље ви не Ју го сла ви је 
обе ле жио је офи цир ски пуч од 25. мар та 1941. го ди не. На осно-
ву ових чи ње ни ца и њи хо вог ту ма че ња ства ра се сли ка о срп ској 
ми ли та ри стич кој тра ди ци ји, од но сно о не ста бил ној др жа ви у ко јој 
офи ци ри ла ко узи ма ју ства ри у сво је ру ке. 

Ра ди се о оп ту жби ко ја ни је но ва, а ко ју Ми лош Цр њан ски ло-
ци ра у на сле ђе аустри јан шти не и еуген шти не. «Оп ту жбе да је срп-
ство иза зи вач ра та, ка ри ка ту ра До бру џе, фа ма о до га ђа ји ма у Со лу-
ну и Ал ба ни ји, о 'по мо ћи' срп ској вој сци итд. То су би ле, за вре ме 
ра та, па ро ле на ших нај го рих не при ја те ља. По сле ра та, за ни мљи во, 
на ших па ци фи ста.»59) Ср бе за ми ли та ри зам оп ту жу је „аустри јан-
чти на“ скри ве на под ма ском марк си зма и па ци фи зма. Ме ђу тим, 
ис ти че Цр њан ски, упра во је аустри јан шти ну ка рак те ри сао ми рис 
ка сар не. Исти тај аустриј ски ко рен Цр њан ски про на ла зи и у хр ват-
ском и у цр но гор ском се па ра ти зму и за кљу чу је да фа ма о ни ско сти 
и оп штој не кул ту ри Ср ба та ко ђе по ти че од аустри јан шти не. „Фан-
та стич не ла жи и бур ги је ши ри ле су се не ка да, отров ном мре жом 
цр но жу тог па у ка, про тив ср ца на шег на ро да. Ко ли ко пу та се пи са-
ло да смо не до ра сли, бед ни, не спо соб ни, да се рас па да мо. Ко ли ко 
пу та су се уве ли ча ва ле на ше те шко ће, тру би ло да смо не кул тур-
ни, за о ста ли, не моћ ни.“60) Слич но сма тра и Сло бо дан Јо ва но вић. 
Та аустриј ска про па ган да о срп ској не кул ту ри, али и ми ли та ри зму 
и екс пан зи о ни зми уре за ла се у свест јед ног де ла на ро да јер је и 
по сле сло ма Хаб збур шке Мо нар хи је оп стао њен дух. „Не ке ње не 
иде је над жи ве ле су је, и има ле и да ље ути ца ја. То ва жи на ро чи то 

57) Ви ди: Дра шко вић, Р. ПреторијанскетежњеуСрбији:Аписи„Црнарука“, Жа гор, Бе-
о град, 2006.

58) Glenny, M. TheBalkans18041999:Nationalism,WarandtheGreatPowers, Gran ta Bo oks, 
Lon don, 2000. p. 300.

59) Цр њан ски, М. „Со ци јал на ба за на шег на ци о на ли зма“ у Цр њан ски, М. Изабранадела, 
Pra nas Bo ok, Ва ље во, 2007, стр. 1272.

60) Цр њан ски, М. „Отров ни па ук“ у Цр њан ски, М. Изабранадела, Pra nas Bo ok, Ва ље во, 
2007, стр. 1256.
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у оним иде ја ма ко је је ње на штам па ши ри ла и Ср би ји и Ср би јан-
ци ма.“61) Од свих аустриј ских про па ганд них пред ста ва о Ср би ма, 
твр ди Јо ва но вић, нај ви ше се за др жа ла она ми сао да Ср би ја не ма 
шта да тра жи ван гра ни ца уцр та них Бер лин ским кон гре сом. У том 
кон тек сту се и сва ки по ку шај Ср ба да про бле ма ти зу ју свој по ло жај 
или отво ре пи та ње сво јих на ци о нал них пра ва ту ма чио као срп ски 
шо ви ни зам, од но сно као ства ра ње „Ве ли ке Ср би је“. 

По Че до ми ру По по ву, баш Бер лин ски кон грес пред ста вља 
пре крет ни цу јер од та да аустро у гар ска про па ган да ве за на за мит 
о „Ве ли кој Ср би ји“ до би ја ши ро ке и све ра ди кал ни је раз ме ре.62) 
Јо ва но вић и Цр њан ски осим што оспо ра ва ју мит о срп ском екс-
пан зи о ни зму та ко ђе пре ко за о став шти не и ду ха Аустри је до ка зу ју 
да пред ста ве о Ср би ма као ми ли та ри стич ком и агре сив ном на ро ду, 
ко ји не ма осе ћа ја за ред и др жа ву, ни су уте ме ље не у ствар но сти, 
не го су плод тен ден ци о зне и не при ја тељ ске про па ган де. По пов 
ука зу је да је Ср би ја оп ту жи ва на за ве ли ко срп ски на ци о на ли зам, 
им пе ри ја ли зам и хе ге мо ни ју и он да ка да је као и оста ле европ ске 
на ци је са мо ра ди ла на на ци о нал ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу. И за 
ње га Хаб збур шка мо нар хи ја је тво рац про па ган де о „Ве ли кој Ср-
би ји“, да би за тим тај кон цепт био ко ри шћен од стра не ра зних си ла 
је дан цео век без пре ки да као оруж је про тив срп ских ег зи стен ци-
јал них и на ци о нал них ин те ре са. Исти аутор за кљу чу је да „Ни ти је 
'Ве ли ка Ср би ја' икад по сто ја ла, ни ти је би ла зва нич ни на ци о нал-
ни про грам срп ске др жа ве од ње не об но ве 1804-1813. до да нас.“63) 
Ова пред ста ва о „Ве ли кој Ср би ји“ и срп ском хе ге мо ни зму и им пе-
ри ја ли зму од и гра ла је зна чај ну уло гу то ком рас па да Ју го сла ви је.64) 
Срп ски екс пан зи о ни зам и хе ге мо ни зам оспо ра ва и Не дељ ко вић. 
Ср би су у ви ше ма хо ва сво ју др жа ву ства ра ли као ви ше на ци о нал-
ну и ни су на сто ја ли да аси ми лу ју дру ге на ро де. На осно ву то га Не-
дељ ко вић за кљу чу је да су Ср би из у зет но тр пе љи ви, а да су њи хов 
мен та ли тет и дух спон та но де мо крат ски, чак не за ви сно од по ли-
тич ког устрој ства.65) Гле ни да је за ни мљив по да так да је не по сред но 
пред срп ско-тур ски рат 1876. го ди не срп ска вој ска бро ја ла са мо 

61) Јо ва но вић, исто, стр. 30-31.
62) По пов, Ч. ВеликаСрбија;стварностимит, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви-

ћа, Срем ски Кар лов ци, 2008, стр. 277-278.
63) По пов, исто, стр. 316.
64) Ви ди: Ву ко вић, С. «Ка ко су нас во ле ли: Не мач ко-аустриј ска штам па и раз би ја ње Ју го-

сла ви је»  у Ра ше вић, М. Мр ше вић, З. (ур.) Померамогранице, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2007, стр. 82 и да ље.

65) Не дељ ко вић, исто, стр. 279.
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460 ло ше об у че них офи ци ра, док се људ ство са сто ја ло од не ди сци-
пли но ва них се ља ка, по ред оста лог, још и ло ше на о ру жа них.66) Зар 
не би би ло за оче ки ва ти да јед на ми ли тант на и агре сив на на ци ја, 
жељ на ши ре ња и осва ја ња ма ло ви ше по ла же на сво ју вој ску, ње ну 
стра те ги ју, так ти ку, обу ку и опре му?

Пред ста ву о Ср би ма као агре сив ном на ро ду ко ји је гра дио 
им пе ри ју и по ку ша вао да оку пи ра дру ге, на па да и вла ди ка Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић ко ји твр ди да ни не ма њић ка др жа ва ни је во ди ла 
осва јач ке не го осло бо ди лач ке ра то ве. По ње му не ма њић ка Ср би ја 
би ла је на род на др жа ва – отаџ би на – зе мља ота ца. „Не иде на род-
на др жа ва до кле мач мо же ићи, не го мач сме ићи са мо до гра ни ца 
јед не на род не др жа ве, то јест отаџ би не.“67) Ако се пре ђе та гра ни-
ца др жа ва пре ста је да бу де на род на, по ста је им пе ри ја, до би ја ма-
те ри јал не, а гу би мо рал не сна ге. За Ве ли ми ро ви ћа, је ди но се цар 
Ду шан уда љио од тог све то сав ског иде а ла, при сту пио ства ра њу 
им пе ри је и ти ме при пре мио про паст на род не срп ске др жа ве, јер 
по ко ри ти или би ти по ко рен под јед на ко је ка та стро фал но за на ци-
о нал ну др жа ву. Да кле, вла ди ка ука зу је да су све то сав ски за вет и 
срп ско по ли тич ко би ће и ми ли та ри зам и им пе ри ја ли зам у оштрој 
су прот но сти. „Ње му (Ср би ну, прим. Д. Д.) је од врат но им пе ри ја ли-
стич ко за во је ва ње ту ђе зе мље и отаџ би не у оној ме ри у ко ли кој му 
је ми ла ср цу сво ја на род на др жа ва и сло бод на отаџ би на.“68) Слич но 
ми шље ње за сту па и Ви до вић. Он сма тра да је еп ско-вој нич ка иде ја 
на ци је стра на Ср би ма и све то сав ском за ве ту. Она је ме ђу Ср бе до-
спе ла са За па да, али и од Ру са.69) Еп ско и ју нач ко, пре ма то ме, има 
сми сла са мо ако је под окри љем за ве та и цр кве, ако је сми сле но 
ју на штво. Без за ве та, без сми сла, оно је гор дост, не по слу шност, са-
мо и сти ца ње, хва ли са вост, бун тов ност и на кра ју без бо жни штво и 
па га ни зам. Ли ше на тог еп ског бун тов ни штва срп ска иде ја по ста је 
иде ја све сног от по ра и осло бо ђе ња, а не осва ја ња и ства ра ња им-
пе ри је. „Све то сав ска на ци ја је от пор не са мо им пе ри ји, не го свим 
из ра зи ма и об ли ци ма им пе ри јал не иде је; умет нич ким, ме та фи зич-
ким те о ло шким.“70) На ци ја ко ја је по мо ћу ве ре осве ће на и зна шта 
је до бро, а шта је зло не при ста је на би ло ко ју фор му им пе ри ја ли-
зма. Ово је са мо на ста вак Ви до ви ће вог схва та ња да срп ска на ци-

66) Glenny, исто, рр. 131-132.
67) Ве ли ми ро вић, Н. „На ци о на ли зам Све тог Са ве“ у Ве ли ми ро вић, Н. Санословенској

религији, Сло бод на књи га, Бе о град, 1996, стр. 29.
68) Исто, 31-32.
69) Ви до вић, исто, стр. 79.
70) Исто, стр. 49.
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ја ни је др жав на на ци ја, на ста ла на си љем, не го ду хов на за јед ни ца. 
Ма тић иде и да ље ка да твр ди да чак ни Ду ша но ва осва ја ња ни су 
би ла ин спи ри са на же љом за ства ра њем им пе ри је. На про тив, анар-
хи ја и ра зор не бор бе око вла сти ко је су у то вре ме бе сне ле у по де-
ље ној Ви зан ти ји на ме та ле су срп ској др жа ви по тре бу те ри то ри јал-
ног про ши ре ња, „ра ди спре ча ва ња без вла шћа и пра те ћег ра су ла и 
њи хо вог пре но ше ња и на су сед не др жа ве.“71) Да кле, Ср би и ка да су 
во ди ли ра то ве они су по ка рак те ру би ли од брам бе ни или осло бо-
ди лач ки. За срп ску по ли тич ку кул ту ру ни је свој стве на иде ја би ло 
ка кве екс пан зи је. Та ко ни за срп ско пра во сла вље ни ка да ни је био 
ка рак те ри сти чан про зе ли ти зам. 

На су прот свим тврд ња ма о срп ском ми ли та ри зму сто ји и Дра-
ги ша Ва сић. „Ср би ни су рат нич ки на род. ... По што су је дан пут из-
бо ри ли сло бо ду, Ср би ни су ову сма тра ли као сред ство да бор бу 
на ста ве ра ди бор бе. Та сло бо да би ла је њи хо ва по тре ба, они су је 
хте ли да би мо гли да ра де, они су је хте ли да би мо гли сло бод но да 
ра де.“72) Он об ја шња ва да и ка да су би ли за гре ја ни за на ци о нал не 
иде а ле и слав не по бе де, Ср бе то уз бу ђе ње ни је ду го др жа ло, ни ти 
је жеђ за бор бом њи хо во стал но ста ње. На су прот Цви ји ћу, Ва сић 
Ср би ма од ри че бор бе ни ка рак тер. „Је дан рат нич ки на род хо ће бор-
бу као за нат, је дан та кав на род има те жњу да у бор би жи ви, хо ће 
ову, та ко ре ћи, стал но. От ка ко се зна за Ср бе, они ни су би ли је дан 
та кав на род. ... Њи хов жи вот ни је био жи вот на ро да ко ји је осва-
јао, већ  жи вот на ро да ко ји се осло ба ђао.“73) Не дељ ко вић пи ше да 
Ср би ма не вла да мр жња. Они чак и ла ко ми сле но пра шта ју они ма 
ко ји су им чи ни ли не де ла. За то Ср би не мо гу би ти те ро ри сти. „Ср-
бин во ди са мо ви те шки рат, што је тра гич но у вре ме ни ма ко ја ни су 
ни ма ло ви те шка.“74) Са дру ге стра не, за Оли ве ру Ми ло са вље вић 
су схва та ња о Ср би ма као на ро ду ко ји се са мо бра нио од дру гих не 
дру го до ра ши ре ни на ци о на ли стич ки сте ре о тип о се би.75) 

Та ко ђе је дан број ауто ра го во ри и о хро нич ном срп ском ира-
ци о на ли за му и не про све ће но сти. „У срп ској исто ри ји не по сто је 
раз до бља про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма у ко ји ма су са зре ва ла 

71) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 64.
72) Ва сић, исто, стр. 38-39.
73) Исто, стр. 39.
74) Не дељ ко вић, исто, стр. 122.
75) Ми ло са вље вић, О. Утрадицији национализма или стереотипи српских интелекту

алацаХХвекао„нама“и„другима“, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, 
Бе о град, 2002, стр. 88-91.
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мо дер на европ ска дру штва.“76) Мо гу ћи су и ма ње екс трем ни ста во-
ви. Чак и ка да се не го во ри о ира ци о нал но сти и не про све ће но сти 
ауто ри ука зу ју на те шке на но се ауто ри тар но сти у срп ској по ли тич-
кој исто ри ји, ко ји су оста ви ли тра га на срп ској по ли тич кој кул ту ри. 
Она дру га, кон сти ту ци о на ли стич ка тра ди ци ја ме ђу Ср би ма, би ла 
је не у по ре ди во сла би ја, а пут ка кон сти ту ци о на ли зму ни је био 
без пре ки да, зна чај них дис кон ти ну и те та и тен ден ци ја за по вра так 
ауто ри тар но сти. Та ко Или ја Ву ја чић ука зу је да срп ска по ли тич ка 
исто ри ја ука зу је на „трај ну ка рак те ри сти ку ауто ри тар но сти уз по
времене и неравномерне пе ри о де и иде је кон сти ту ци о на ли за ци је 
вла сти.“77) Пре ма то ме, из бор бе ауто ри тар них и кон сти ту ци о нал-
них тен ден ци ја у по ли тич кој исто ри ји Ср би је, по бе ду је обич но 
од но си ла ова пр ва стру ја. Чак се и на пе ри од из ме ђу 1903-1914. 
ко ји се че сто сма тра злат ним ве ком срп ске де мо кра ти је гле да до-
ста кри тич ки, по зи ва ју ћи се на оно што је о том пе ри о ду пи сао и 
го во рио још Јо ван Скер лић. Ни та да у Ср би ји ни је би ло оп штег 
пра ва гла са, а имо вин ски цен зус је ис кљу чи вао си ро ти њу из из бо-
ра. По окру зи ма су ап со лу ти стич ки од лу чи ва ли ло кал ни моћ ни ци, 
у по ли ти ци је вла да ле бе зна чел ност, ра ди ка ли ни су по што ва ли ни 
соп стве ни про грам, скуп шти на је би ла не ак тив на, (Скер лић го во ри 
о „ко руп ци ји пар ла мен та ри зма“) а огром на власт скон цен три са на 
у ру ка ма Ни ко ле Па ши ћа.78) Чак и ако је Скер ли ће ва кри ти ка до не-
кле пре те ра на, она ипак илу стру је опа сне сла бо сти срп ске по ли-
тич ке кул ту ре. Да кле, срп ско опре де ље ње за де мо кра ти ју је до ста 
крх ко, по ли тич ки осе ћај за ин сти ту ци је и по што ва ње про це ду ра 
сла ба шан, а срп ска по ли ти ка на ла зи се под стал ном прет њом па да 
у ауто ри та ри зам. Дру гим ре чи ма, ако је тач но да је по пу ли стич ки 
обра зац основ на ка рак те ри сти ка у по ли тич ком по љу Ср би је у XIX 
и XX ве ку79), ка ко то ми сли Па ви ће вић, те да се срп ска по ли тич ка 
кул ту ра те ме љи ла на прин ци пи ма по пу ли зма, а не ли бе рал не-де-
мо кра ти је и мо дер ни за ци је др жа ве,80) он да је упра во срп ска по ли-
тич ка тра ди ци ја нај ве ћа пре пре ка срп ском мо дер ни зо ва њу и де мо-
кра ти за ци ји. Ова кве оце не че сто за не ма ру ју исто риј ски кон текст у 
ко ме се срп ска др жа ва раз ви ја ла у по след ња два ве ка. За о ку пље ни 

76) Би сер ко,исто, стр. 366. 
77) Ву ја чић, исто, стр. 407.
78) Мар ко вић, исто, стр. 168.
79) Па ви ће вић, В. „Ре про дук ци ја по пу ли стич ког обра сца у срп ској по ли тич кој кул ту ри“ 

у http://www.vla di mir pa vi ce vic.in fo/tek sto vi/vla di mir%20pa vi ce vic%20re pro duk ci ja%20
po pu li zma.pdf (при сту пље но 4. март 2011) стр. 1.

80) Исто, стр. 6.
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го то во стал ним ра то ви ма за осло бо ђе ње Ср би ни су има ли при ли ке 
да се ви ше по све те из град њи прав них и де мо крат ских уста но ва. 

Ме ђу тим, док Па ви ће вић уоча ва по пу ли зам као кон стан ту срп-
ске исто ри је XIX и XX ве ка, Ма тић твр ди су прот но. По ње го вом 
ми шље њу срп ској тра ди ци ји је стран по пу ли зам. Зе мљо рад нич ке 
и на род њач ке стран ке ко је су де ло ва ле у Ср би ји у XIX ве ку и у пе-
ри о ду из ме ђу два ра та, ни су по свом ка рак те ру би ле по пу ли стич ке 
већ гра ђан ске ор га ни за ци је ко је су се бо ри ле за де мо кра ти ју и со-
ци јал ну прав ду.81) Са дру ге стра не, по кре ти ко ји су би ли по пу ли-
стич ки, као на при мер ЈНП Збор Ди ми три ја Љо ти ћа, ни су има ли 
ве ли ку по др шку ме ђу Ср би ма. Та ко и по пу ли зам ко ји је по сто јао 
у Ср би ји де ве де се тих го ди на, пре ма Ма ти ћу ни је уте ме љен у срп-
ској тра ди ци ји. 

„Исто риј ско опа да ње или 'сни жа ва ње' срп ског кул тур ног и по-
ли тич ког обра сца, ко је на ста је пре ко мер ним ула га њем у ју го сло-
вен ску и ко му ни тар ну со ци јал ну иде ју, за јед но са свим за блу да ма 
и од сту па њи ма ко је су оне уне ле, по сте пе но је ути ра ло пут и за 
ка сни ји про дор по пу ли зма и ауто ри тар них по пу ли стич ких во ђа на 
срп ским про сто ри ма.“82) 

Пре ма то ме, срп ска по ср ну ћа у по пу ли зам ко је Ма тић иден-
ти фи ку је у Ср би ји де ве де се тих го ди на не ма ју те мељ у тра ди ци ји 
и пред ста вља ју по сле ди цу уда ља ва ња од срп ског из вор ног по ли-
тич ког обра сца. Ра ди се за пра во о но во по пу ли зму. Та ко аутор за-
кљу чу је да су Ср би упра во на кра ју ХХ ве ка нај у да ље ни ји од свог 
аутен тич ног по ли тич ког обра сца. Да по пу ли зам и ди ви ни зо ва ње 
во ђа не спа да у срп ски по ли тич ки обра зац сма тра и Дра ги ша Ва-
сић. По ње му, Ср би су по што ва ли сво је ве ли ка не не као по лу бо-
го ве већ као оче ве. Срп ски све ти те љи су про све ти те љи, а на род 
је је ди но ди ви ни зо вао Раст ка Не ма њи ћа.83) Па ипак, ово не зна чи 
да Ср би у сво јој исто ри ји ни су има ли и ауто ри тар не во ђе ни ти да 
срп ска исто ри ја не по ка зу је по вре ме ну ми сти фи ка ци ју по ли тич-
ких. Ма тић за кљу чу је да је срп ски од нос пре ма во ђа ма ам би ва лен-
тан, па и про тив ре чан.84) 

Пред мет спо ра је и од нос пре ма на сле ђу Дру ге Ју го сла ви је. 
Су прот но Ма ти ћу ко ји у пе ри о ду СФРЈ на ла зи рас та ка ње срп ске 

81) Ви ди: Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 141.
82) Исто, стр. 145.
83) Ва сић, исто, 104.
84) Ма тић, нав.дело, стр. 67.
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по ли тич ке тра ди ци је, те пре ма то ме пе ри од гу бље ња исто риј ског 
ком па са, низ ауто ра упра во због на у пу шта ња срп ских тра ди ци о-
нал них обра за ца сма тра пе ри од дру ге Ју го сла ви је као „злат ни век“. 
Ти ме се твр ди да срп ске не во ље на кра ју ХХ ве ка не про ис ти чу 
из кон ти ну и те та са на сле ђем СФРЈ, већ упра во због дис кон ти ну-
и те та са тим на сле ђем. Стра на ко ја бла го на кло но гле да на мо дер-
ни за тор ско и еман ци па тор ско на сле ђе СФРЈ, или го во ри о ве ли кој 
про мо ци ји сред њих дру штве них сло је ва, убр за ној вер ти кал ној по-
кре тљи во сти, ве ли ким на уч ним, кул тур ним и умет нич ким сло бо-
да ма (иако не гра ђан ским и по ли тич ким), ви со ком сте пе ну пра ва 
на ци о нал них за јед ни ца, или чак без бри жном жи во ту85), крив ца за 
рас пад, из ме ђу оста лог, ви ди у про бу ђе ном срп ском на ци о на ли зму. 
По овом схва та њу, Ју го сла ви ја је, ка ква-та ква, пред ста вља ла нај-
ду жи пе ри од ми ра и про спе ри те та на ина че не ста бил ном Бал ка ну 
оп те ре ће ном ира ци о нал ним мр жња ма. Она је ба рем јед но вре ме но 
по бе ди ла (или при кри ла) на ци о на ли зме ме ђу сво јим на ро ди ма. Уз 
то, Ју го сла ви ја је по се до ва ла ме ђу на род ни кре ди би ли тет и ко ли ко-
то ли ко одр жа ва ла ко рак са све том. Ра ди се о др жа ви ко ја је би ла 
нај ли бе рал ни ја и нај у спе шни ја ме ђу зе мља ма со ци ја ли зма и ко ја је 
и без тр жи шног об ли ка сво ји не ство ри ла јед ну ме на џер ску еко но-
ми ју ко ја се ни је мо гла де стру и ра ти и опљач ка ти без ра та.86)  Овим 
се су ге ри ше да су рат и рас пад Ју го сла ви је на мер но иза зва ни и то 
из ну тра. Ме ђу тим, ов де се опа сно за не ма ру је ауто ри тар но и ре-
пре сив но по на ша ње вла сти, те об ра чу ни са по ли тич ким не ис то ми-
шље ни ци ма. Та ко ђе, ако је ју го сло вен ска ствар ност то ком пе де сет 
го ди на свог по сто ја ња би ла та ква ка квом је сли ка ова ли ни ја ми-
шље ња, ка ко је уоп ште до шло до ра та и рас па да зе мље? За што су 
ур ба ни и еман ци по ва ни гра ђа ни ве ли ких мул ти ет нич ких гра до ва у 
нпр. Бо сни по др жа ли сво је на ци о нал не пар ти је, а не со ци јал де мо-
кра те или ли бе ра ле? 

Са дру ге стра не мо гу се чу ти оце не о Ју го сла ви ји као ло го ру, у 
ко ме је ти то-ко му ни зам уби јао Ср би ма ду шу да не ви де сво ју исто-
ри ју и тра ди ци ју.87) При го ва ра се да је срп ски на род у Ју го сла ви ји 
ма те ри јал не бла го де ти прет по ста вио ду хов ним вред но сти ма и тра-
ди ци ји. Да кле, ра ди се о те мељ ном раз ла зу. Ово пи та ње по кре ће 

85) „Све у све му, жи ве ло се вр ло угод но, иако не баш пре те ра но сло бод но.“ Вр ка тић, Л. О
конзервативнимполитичкимидејама, стр. 234.

86) Вр ка тић, Л. Оконзервативнимполитичкимидејама, стр. 240.
87)  Ви до вић, исто, стр. 17.
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и Не дељ ко вић ко ји сма тра да и на кон рас па да Ју го сла ви је ју го но-
стал ги ча ри ра за ра ју  ду хов но би ће срп ског на ро да.88) 

Та ко ђе, у окви ру ова квих схва та ња срп ске по ли тич ке кул ту ре, 
она се нај че шће ста вља у кон текст „фи ло зо фи је па лан ке“ из ко-
је ни чу ду хов ни ин фан ти ли зам и ксе но фо би ја. Ти ме се под вла чи 
срп ска па три јар хал ност, не ур ба ни зо ва ност и за о ста лост. По Вр ка-
ти ћу пла ни не су би о ло шки и ду хов ни из вор бал кан ских на ци ја, с 
тим што су Ср би нај и зра зи ти ји при мер. Срп ски кон зер ва тив ци и 
срп ски со ци ја ли сти бо ри ли су се за ду ше ди нар ских гор шта ка, а 
чак се и код ли бе ра ла као што је Вла ди мир Јо ва но вић ја вља ју про-
тив гра ђан ска уве ре ња.89) Та ко ђе, Ср би су нај па три јар хал ни ја на ци-
ја. „Срп ска на ци ја је, по ред не ких ма њих, ве ро ват но нај па три јар-
хал ни ја на ци ја и да нас, и по ред ско ро два ве ка свог по сто ја ња.“90) 
За истог ауто ра па три јар хал ни ега ли та ри зам је и дан-да нас срп ско 
обе леж је. Из пла нин ске и па три јар хал не сре ди не ни че и пред гра-
ђан ски на ци о на ли зам ко ји опет по ста је кон стан та срп ског по ли-
тич ког обра сца. „На на шим про сто ри ма на ци о на ли стич ко уве ре ње 
је ста ро и ве за но је за мно ге по ли тич ке иде а ле, нпр. ни је би ло ве-
ћих на ци о на ли ста од ли бе ра ла, а ни со ци ја ли стич ка иде ја ни је би-
ла иму на на на ци о на ли зам.“91) При том, ра ди се о пред гра ђан ском, 
а не гра ђан ском на ци о на ли зму, ко ји код Ср ба за пра во огра ни ча ва 
по ја ву еко ном ског гра ђан ског дру штва. У на гла ша ва њу на ци о на-
ли зма и ксе но фо би је као еле ме на та срп ског по ли тич ког обра сца 
не ки ауто ри фор си ра ју ап сурд на схва та ња. Та ко по је ди ни ал бан ски 
ауто ри твр де да Ср би има ју го то во ге нет ски пред о дре ђен, да кле не-
про мен љив ра си стич ки од нос и на си лан став пре ма Ал бан ци ма.92)

При хва ти ли се став о срп ској по ли тич кој кул ту ри као не де-
мо крат ској, ми ли та ри стич кој, по пу ли стич кој и ауто ри тар ној, то 
зна чи да је осно ве ба зич ног кон сен зу са у да на шњем срп ском дру-
штву по треб но тра жи ти ван срп ске по ли тич ке тра ди ци је као та-
кве. По ду на вац се та ко за ла же за об ли ко ва ње ба зич ног кон сен зу са 
на ли бе рал ним вред но сти ма,93) али ка да та квих вред но сти не ма у 
срп ској тра ди ци ји или их има вр ло ма ло и на ла зе се тек у тра го-
ви ма (гра ђан ски и сту дент ски про те сти то ком де ве де се тих го ди на 

88)  Не дељ ко вић, исто, стр. 49. 
89)  Ви ди: Вр ка тић, Појамибићесрпскенације, стр. 130-132.
90)  Исто, стр. 94.
91)  Вр ка тић, Оконзервативнимполитичкимидејама, стр. 236.
92)  Деј зингс, Г. РелигијаиидентитетнаКосову, ХХ век, Бе о град, 2005, стр. 23.
93)  По ду на вац, М. наведенодело, стр. 87.
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ХХ ве ка) он да то зна чи да ин сти ту ци је тре ба гра ди ти ван срп ског 
по ли тич ког обра сца или чак ње му на су прот. У овом слу ча ју по ста-
вља се пи та ње на ко јим осно ва ма се он да мо же у срп ском дру штву 
гра ди ти ба зич ни кон сен зус или ка ко се у срп ско дру штво мо гу са 
стра не ин ста ли ра ти вред но сти ко је су стра не срп ској по ли тич кој 
кул ту ри? Тре ба има ти у ви ду да про ме не кул тур них обра за ца ни су 
ни бр зе ни ла ке. Кул ту ре у се би са др же и ира ци о нал не еле мен те, па 
ка ко он да мо же мо ме ња ти оно за че га ни смо ни све сни да по сто ји? 
По зи ва ња на рас кид са по ни жа ва ју ћом про шло шћу и но ви по че-
так, мо гу би ти до ста про бле ма тич на, ако се про шлост са ко јом се 
рас ки да схва та су ви ше ши ро ко, од но сно ако се рас ки да са чи та вом 
тра ди ци јом мо дер не срп ске др жав но сти. Пи та ње је и на че му би 
се те ме љио тај но ви по че так. Дру гим ре чи ма, ако при хва ти мо ми-
шље ње Кар ла Фри дри ха да тра ди ци ја има ин те гри шу ћу функ ци ју 
по ли тич ке за јед ни це, ка ко је мо гу ће у исто вре ме од ба ци ти по ли-
тич ку тра ди ци ју и са чу ва ти за јед ни цу? Ис ку ство со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је и ње но ве штач ко ства ра ње но вих тра ди ци ја и но ве по-
ли тич ке кул ту ре ва жно је упо зо ре ње за сва ки по ку шај та квог кон-
струк ти ви стич ког про јек та.

ДУХОВНОСТ–ОСНОВАСРПСКЕ
ПОЛИТИЧКЕТРАДИЦИЈЕ

По сто ји и тре ће схва та ње срп ске по ли тич ке тра ди ци је, бли-
ско тра ди ци о на ли стич кој фи ло зо фи ји ка кву сре ће мо код Де Ме-
стра, Ге но на или Ево ле, а слич ну ми сао при хва та ју и „ту ма чи ру-
ске иде је“ ко ји за сту па ју „ми стич ко-те о ло шке кон цеп ци је и вје ру 
у кул тур но и хи сто риј ско по сла ње ру ског на ро да.“94) Ово схва та ње 
мо жда нај бо ље из ла же Ни ко лај Бер ђа јев у пр вим ре че ни ца ма сво је 
књи ге Рускаидеја: 

„Ве о ма је те шко де фи ни са ти на ци о нал ни тип, ин ди ви ду ал ност 
на ро да. Стро го на уч но од ре ђе ње ов де се не мо же да ти. Тај на сва ке 
ин ди ви ду ал но сти се от кри ва са мо пре ко љу ба ви, али у њој увек 
оста је не што што се у пот пу но сти , до кра ја, не мо же спо зна ти. 
Пред мет мог ин те ре со ва ња ни је то ли ко пи та ње шта је ем пи риј ски 
би ла Ру си ја, већ пре: ка кву је ми си ју Тво рац на ме нио Ру си ји, ка кав 
је ин те ли ги бил ни лик ру ског на ро да, ње го ва иде ја?“95)

94) Vra nic ki, P. Filozofijahistorijе,knj.II, Gol den mar ke ting, Za greb, 2002. str. 476.
95) Бер ђа јев, Н. Рускаидеја:основнипроблемирускефилозофскемислиХIХипочеткаХХ

века, Бри мо, Бе о град, 2001, стр. 5.
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Ако се, да кле ин ди ви ду ал ност јед ног на ро да не мо же умом 
схва ти ти он да се у на род и ње го ву ми си ју мо ра ве ро ва ти, а да би 
се она раз у ме ла мо ра се по ла зи ти од вр ли на љу ба ви ве ре и на де. 
Дру гим ре чи ма, ов де се на сту па са све шћу да сва ка на ци ја има тра-
ди ци ју ко ја се же у нај ду бљу про шлост, па пре ма то ме сва ка на ци ја 
мо ра има ти и не ку сво ју по себ ну ко смич ку ми си ју. „Као и сва ки 
по је ди нац, та ко и сва ки на род има свој по зив, сво ју ми си ју, у овом 
зем ном про сто ру ко ји оче вид но не по сто ји као не ка уса мље на оаза 
одво је на од оста лих зби ва ња у ва си о ни.“96) Да кле, иде ја не ке на ци-
је тра сце ден ти ра на ци о нал ну са мо свест, јер ни је бит но шта на ци ја 
ми сли о се би, не го шта Бог ми сли о њој. Уло гу ко ја му је на ме ње на 
на род не да је сам се би, не го му је на ме ће са мо Про ви ђе ње. „Ова 
ли ни ја ре зо но ва ња на гла ша ва да тра ди ци ја ни је са мо ин спи ра ци ја, 
већ и те рет од го вор но сти: да се ис пу ни сво ја ми си ја.“97) 

По ста вља се пи та ње ка ко је мо гу ће утвр ди ти ми си ју јед ног на-
ро да, ње го ву уло гу и свр ху? Ми си ја се пре ма то ме је ди но мо же 
иш чи та ва ти из на род ног ми та, пре да ња, за ве та, тра ди ци је од но сно 
аутен тич не на род не кул ту ре. При том се та кул ту ра мо ра схва та ти 
не умом и ра зу мом не го ср цем и ду шом. Она се мо ра во ле ти и у њу 
се мо ра ве ро ва ти ка ко би се мо гла схва ти ти. Иде ју сво је на ци је љу-
ди мо ра ју жи ве ти. Гу би так кул ту ре и мо рал не аутен тич но сти у том 
сми слу, зна чио би у ши рем, ко смич ком сми слу, пре ста нак раз ло га 
за по сто ја ње јед не за јед ни це. Та ко се пи та ње раз во ја аутен тич не 
кул ту ре, схва та као пи та ње ча сти. Схва та ња слич на ови ма при хва-
та до ста ши рок круг пи са ца ко ји раз ли чи то ту ма че срп ску иде ју и 
ко ји из ње из лу чу ју раз ли чи те по сле ди це. Ми ро слав Спа лај ко вић 
та ко на гла ша ва да „ми си ја Ср би је ни је де ло ма ште ни по ли тич ка 
уто пи ја, не го ре ал ни про грам ње не мо рал не лич но сти, њен на ци о-
нал ни и исто риј ски по зив.“98) Ми си ја Ср би је, да кле, ни је де ло кон-
крет них по је ди на ца и плод њи хо вог ми шље ња. Пре ма Спа лај ко ви-
ћу, она из ла зи из мо рал не лич но сти Ср би је, из ње не ети ке и исто-
ри је. У крај њем, ми си ја је за да та срп ском тра ди ци јом и исто ри јом. 
Бу ду ћи да пре ма Спа лај ко ви ћу кул ту ру у људ ска ср ца уса ђу је Бог, 
и да је кул ту ра де ло ду хов них енер ги ја у слу жби Бож јих за ко на, 
ми си ја је, у крај њем, за да та од Бо га. Слич но ми сли и Ви до вић ко-
ји сма тра да је исто риј ска за јед ни ца (на ци ја) за пра во за јед ни ца са 

96) Спа лај ко вић, стр. 27.
97) Фри дрих, К.Ј. «Тра ди ци ја и ауто ри тет», у Чу пић, Ч. (ур) Политичкаантропологија:

хрестоматија, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 273.
98) Спа лај ко вић, исто, стр. 7.
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Бо гом, од но сно да без за ве та и ве ре, без исто риј ске све сти не ма ни 
на ци је. Ова кво схва та ње при хва та и Жељ ко По зна но вић ко ји пи ше: 
„Ми си ја срп ског на ро да је све до че ње дру гим на ро ди ма исти не о 
цар ству не бе ском као цен трал не исти не хри шћан ске ве ре – све до 
хе рој ства и му че ни штва. ... Слу же ње срп ској иде ји је ди ни је за да-
так до сто јан пра вог Ср би на.“99) Да кле, ов де тра ди ци ја по ста је нај-
ве ћа вред ност и уте ме ље на у ко лек тив ном не све сном она по ста је 
је ди ни пу то каз за оства ре ње ми си је на ци је. 

Ка да су Ср би у пи та њу, осно ва срп ске на ци је из ко је се чи та 
и срп ска ми си ја от кри ва се у све то са вљу ко је се схва та као глав на 
ду хов на твр ђа ва срп ства. Пре ма Не дељ ко ви ћу за Ср бе је св. Са ва 
по че так свих по че та ка. Он је са брао Ср бе у за вет ну за јед ни цу Ло-
го са, са Хри сто сом на че лу сма тра Ви до вић. Та ко је срп ски за вет 
све то сав ски. Исти аутор др жи да је вер ност све то сав ском за ве ту 
срп ски за да так. Спа лај ко вић та ко ђе су шти ну срп ске на ци је про на-
ла зи у све то са вљу. „Све то сав ски мит, ко јим су по ло же не кул тур-
не осно ве срп ског на ци о на ли зма, за дах нуо је срп ско на род но би ће 
оним ду хов ним вред но сти ма ко је су Ср бе уз ди гле на сте пен све сне 
ко лек тив не лич но сти.“100) Да кле, за хва љу ју ћи све то са вљу Ср би су 
ство ри ли јед ну хо мо ге ну на ци о нал ну кул ту ру. У скла ду са тим и 
Не дељ ко вић за кљу чу је: „За то су све то сав ски по глед на свет, све-
то сав ски стил жи во та и не у мор ног де ла ња – за Ср бе спа со но сна 
па ра диг ма, узор за сва вре ме на, осо би то да нас, у ово не из ве сно 
смут но до ба.“101) 

Ка ко сма тра ју Не дељ ко вић, Ви до вић и Спа лај ко вић, срп ска 
на ци о нал на кул ту ра ни је за сно ва на на иде ји др жав ног је дин ства 
не го јед ном ви шем пла ну на ци о нал ног, етич ког и умет нич ког схва-
та ња жи во та. „Те мо рал не и ум не вред но сти, ко је од ли ку ју би ће 
срп ског на ро да и чи не ње го во на ци о нал но је дин ство, је су у су шти-
ни пра ва кул ту ра.“102) Дру гим ре чи ма, срп ска др жав ност и др жа-
во твор на свест по чи ва на све то сав ским ду хов ним те ме љи ма. Та-
ко ђе, све то сав ски мит на ла зи се у су шти ни и ко сов ског ми та. За 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа св. Са ва је уте ме љи тељ срп ске на ци је и 
срп ског на ци о на ли зма.103) Ако је све то сав ски за вет, од но сно све то-
сав ски мит су шти на срп ске на ци је, а вер ност за ве ту срп ски за да-

99) По зна но вић, Ж. „Срп ска иде ја“, Нашеидеје, бр. 2, год. 2, фе бру ар 1994, стр. 31.
100) Спа лај ко вић, исто, стр. 30.
101) Не дељ ко вић, исто, стр. 33.
102) Исто, стр. 11.
103) Ве ли ми ро вић, исто, стр. 31-37. 
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так и срп ска ми си ја, он да то исто вре ме но зна чи да је ње гов зна чај 
не про ла зан и ве чи то мо де ран. Све то са вље не под ра зу ме ва ста тич-
ност, учма лост, уча у ре ност, ксе но фо би ју и са мо за до вољ ство, не-
го об но ву уз тра же ње но вог, кре та ње, др жа ње ко ра ка са жи во том 
и су о ча ва ње са њим. Све то сав ски за вет по ма же у ори јен та ци ји у 
но вим исто риј ским окол но сти ма и оцр та ва ко ор ди на те у окви ру 
ко јих је жи вот на ци је уоп ште мо гућ. „Ли ше ни За ве та не зна мо ко 
нам је не при ја тељ и ода кле нам пре ти опа сност.“104) Сва ка сум ња у 
за вет и мит, и сва ко од у ста ја ње од истог ра за ра би ће срп ске на ци је. 
„Чим Ср бин на пу сти сво ју све то сав ску пра во слав ну ве ру, он је као 
ти ква без ко ре на и на ци о нал но про па да.“105) Ка да се од рек ну све-
то са вља Ср би на пу шта ју и на ци ју и по ста ју Тур ци, Бу га ри, Хр ва ти 
или на кра ју пре ма Спа лај ко ви ћу и ко му ни сти. За Не дељ ко ви ћа је 
то се о ба кр ви.106) Исто сма тра и Ви до вић. Без за ве та срп ска на ци ја 
се рас па да и на ста ју но ве иде о ло шке, по ли циј ске, ма фи ја шке тво-
ре ви не: Ма ке дон ци, Цр но гор ци...107) Дру гим ре чи ма, на ста нак но-
вих на ци ја ни је плод не ка квог исто риј ског раз во ја, не го от па да ња 
од кул тур не и ду хов не су шти не, от па да ње од за јед ни це са Бо гом, 
па пре ма то ме плод гре ха. У том кљу чу све исто риј ске не во ље ко је 
су за де си ле на род пред ста вља ју се као Бож ја ка зна за на пу шта ње 
ми си је и на пу шта ње су шти не. „Раз ло зи на ших стра да ња ни су са мо 
ге о граф ске при ро де.“108) 

Ра ди се да кле, о по тре би про на ла же ња ду хов ног раз ло га за сва 
зби ва ња. Са мим тим и све не во ље ко је мо гу за де си ти на род су у 
крај њем оства ре ње Бож је прав де. Оглу шив ши се о ви дов дан ски 
за вет и по га зив ши ви дов дан ско ис ку ство Ср би су се на шли на бес-
пу ћу. Ре че но Ње го ше вим ре чи ма: „Бог се дра ги на Ср бе раз љу ти 
за њи хо ва сил на са гре ше ња.“ И са ма смрт по ста је ка зна за срп-
ска „смрт на са гре ше ња“. Бож ју ка зну за на пу шта ње за ве та, ве ре 
и гу би так иден ти те та при ка зу је и Ни ко лај Ве ли ми ро вић у сво јој 
Небеској литургији. По овом схва та њу тра ди ци је, Ср би су у ХХ 
ве ку од у ста ли од свог иден ти те та, од по бо жно сти и мо рал но сти и 
при хва ти ли ју го сло вен ску иде ју. 

„За ве де ни ма те ри ја ли змом, са ња ју ћи не ка кав по тро шач ки рај, 
пре зре ли су вла сти ти ду хов ни пра во слав ни ко рен као не што ста ро-

104) Ви до вић, исто, стр. 93.
105) Спа лај ко вић, исто, стр. 15.
106) Не дељ ко вић, исто, стр. 47.
107) Ви до вић, исто, стр. 84.
108) Не дељ ко вић, исто, стр. 177.
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мод но и без вред но. Се бич ност, не по ште ње, не ред и кон фор ми зам 
ка ко срп ског та ко и оста лих на ро да, не из бе жно су во ди ли рат ној 
ка та стро фи. На го ми ла на не га тив на енер ги ја мо ра ла је да се, ма кар 
де ли мич но, очи сти рат ним стра да њи ма.“109) 

Да кле, ако је су шти на на ци о нал не ми си је, иден ти те та и иде је 
јед ног на ро да, ка ко то сма тра Бер ђа јев, оно што Бог хо ће са тим на-
ро дом у исто ри ји он да је од у ста ја ње од иде је и не ис пу ња ва ње ми-
си је грех пре ма са мом Бо гу. Та ко и Бер ђа јев ру ским ре во лу ци о на-
ри ма за ме ра да су упро па сти ли ве ли ку Бож ју за ми сао о Ру си ји.110) 
Исто ми шље ње за сту па и По зна но вић. По ње му слу жи ти срп ској 
иде ји зна чи слу жи ти Хри сту Бо гу и свом на ро ду. Са мим тим, и сва-
ко ко не слу жи иде ји ште ти сва ком по је ди нач ном Ср би ну, али се и 
бо ри про тив Бо га. По ми шље њу Ве ли ми ро ви ћа и Ви до ви ћа, ју го-
сло вен ство је би ло ве ли ки грех Ср ба и све оста ло је Бож ја ка зна. 

Ме ђу тим, ако ни јед на по бе да не зна чи ни шта, ако се за бо ра ви 
на за вет, иден ти тет, тра ди ци ју и ми си ју, он да исто та ко, ни је дан 
по раз ни је ко на чан, ако су очу ва не ду хов на су шти на и тра ди ци ја. 
„Су штин ски гле да но, све бит ке се до би ва ју и гу бе у ду ху.“111) Ни је 
стра хо та у по ра зу (вој ном, по ли тич ком и ди пло мат ском); ни је ни у 
гу бит ку те ри то ри је (са мог Ко со ва), већ ако се у том по ра зу из гу-
би и ве ра.112) Сви пи сци ко ји су у овој тра ди ци ји озбиљ но схва та ју 
Тол сто је во ПисмоСрпкињи, где слав ни пи сац по ру чу је да ни је би-
тан по ли тич ки по ло жај Ср би је већ ре ли ги о зно ста ње срп ског на-
ро да. Дру гим ре чи ма, она пра ва ко ја су им од у зе та 1941. и 1944. 
го ди не, Ср би мо гу да по вра те не сна гом оруж ја, не го сна гом ве ре. 
По ис тој ло ги ци, је ди ни мо гу ћи пут об но ве мо ра би ти за сно ван на 
ве ри, ли тур ги ји, иден ти те ту, тра ди ци ји, кул ту ри, од но сно за ве ту 
и ми ту. „На рав но об но ва не сле ди ауто мат ски, не го под ра зу ме ва 
ду бо ко по ка ја ње и мо рал ни пре по род ве ћи не при пад ни ка јед ног 
на ро да. Уко ли ко на род ис тра ја ва у гре ху и злу, уко ли ко се на кон све 
ја чих ка зни не до зо ве па ме ти, он ће не ста ти са исто риј ске по зор-
ни це.“113) Не дељ ко вић та ко ђе сма тра да у да на шње вре ме Ср би не 
мо гу да из бег ну од го вор на пи та ње про паст или пре по род.114) Та ко 
се ов де на ла зи нит апо ка лип тич но сти ко ја је при сут на и код дру гих 

109) Кин ђић, З. исто, стр. 92.
110) Бер ђа јев, Н. Филозофијанеједнакости, Ме ди те ран – Ок то их, Ти то град, 1990, стр. 16.
111) Не дељ ко вић, исто, стр. 235.
112) Ви до вић, стр. 148.
113) Кин ђић, исто, стр. 89.
114) Не дељ ко вић, исто, стр. 197.
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тра ди ци о на ли ста (Де Ме стр, Ево ла). У по ми ња ној Небескојлитур
гији вла ди ке Ни ко ла ја Ср би се на кон ка та стро фич них до га ђа ја ко ји 
су их за де си ли (за њи хо во до бро) вра ћа ју сво јој ду хов ној су шти ни 
и при хва та ју сво ју ми си ју и слу жбу Бо гу. Бож ја ка зна да кле тре ба 
да има вас пит ну уло гу, а пре по род мо же до ћи са мо кроз стра да ње.

На кон крет но пи та ње шта је срп ска ми си ја Ви до вић од го ва ра 
да је ми си ја Ср би је об но ва аутен тич не, хри шћан ске и ме ди те ран-
ске Евро пе.115) Дру гим ре чи ма, Ср би ја и Ру си ја тре ба да по мог ну 
Евро пи да по но во про на ђе сво ју хри шћан ску и пред ре во лу ци о нар-
ну ду шу ко ју је из гу би ла у до ба тех ни ке. Исто је сма трао и Ве ли-
бор Јо нић ка да је твр дио да је ди но Сло ве ни мо гу до не ти спа се ње 
За па ду. Сли чан став об но ви за пад не ци ви ли за ци је ко ја до ла зи из 
Ру си је има и Шпен глер ко ји твр ди да ће сле де ћих хи ља ду го ди на 
при па да ти хри шћан ству До сто јев ског. Исти ни за во љу, Шпен глер 
не спо ми ње Ср би ју и ње ну ми си ју. Не дељ ко ви ћа у све то са вљу тра-
жи спа ја ње те о цен трич не вер ти ка ле и ан тро по цен трич не хо ри зон-
та ле, од но сно по ми ре ње и са гла сје ис точ ног ди ви ни зма и за пад ног 
ху ма ни зма.116) Срп ски за да так се та ко схва та као ис пу ње ње за ве та 
св. Са ве, а то зна чи би ти Ис ток на За па ду и За пад на Ис то ку. Ка ко 
по ка зу је То до ро ва, ова ква, мо же се ре ћи екс ку лу зи ви стич ка, схва-
та ња сво је на ци је као мо ста, и спој ни це из ме ђу Ис то ка и За па да 
ко ја не при па да ни јед ној ни дру гој стра ни не го је не што по себ но 
и не што из ме ђу по сто је и ме ђу оста лим ис точ но е вроп ским на ро-
ди ма.117) 

При ова квом схва та њу тра ди ци ја се узи ма као не што за да то, 
те се уоп ште не по ста вља пи та ње ка кве су тра ди ци ја и кул ту ра, 
ко ли ко су при ме ре не вре ме ну и окру же њу, не го се зах те ва не у мит-
но по што ва ње срп ске иде је и ис пу ња ва ње Бож јег пла на по сва ку 
це ну. Ра ди се да кле о по тре би да се ис пу ни све то сав ски за вет, ко ји 
се схва та као ван вре мен ски и не про ла зан, па ти ме и увек ак ту е лан 
и мо де ран. Та ко се и цео на род ни жи вот под ре ђу је ње го вој иде ји. 
Ка ко пи ше Ви до вић, сна га срп ског на ро да ни је у ње го вој др жа ви, 
у ње го вој вој сци, у оруж ју, у по ли ти ци... не го у ње го вом све то-
сав ском за ве ту.118) Др жа ва, вој ска, по ли ти ка... има ју мо рал ну сна гу 
тек оно ли ко ко ли ко их на дах њу је вер ност за ве ту. Дру гим ре чи ма, 
тра ди ци ја се схва та као срж жи во та на ро да. Ова кво схва та ње тра-

115) Ви до вић, исто, стр. 315-316.
116) Не дељ ко вић, исто, стр. 177.
117) То до ро ва, исто, стр. 115-141, по себ но 138-139.
118)  Ви до вић, исто, стр. 77.
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ди ци је и срп ског ка рак те ра на ла зи се под стал ном кри ти ком оних 
ко ји му за ме ра ју ира ци о нал ност, ре про ду ко ва ње анар хо ни за ма и 
сте ре о ти па, а у крај њем и иде о ло шку од но сно по ли тич ку на ци о на-
ли стич ку свр ху. Кри ти ча ри при го ва ра ју да, „ин те лек ту ал ци ко ји се 
упу шта ју у по жељ но на ци о на ли стич ко пи са ње та квим де ли ма се бе 
ста вља ју на мар ги не на у ке, као што је и на ци о на ли зам на мар ги на-
ма ин те лек ту ал ног ства ра ла штва“119).

***

Пре ма до са да ре че ном, уоча ва се по сто ја ње раз ли чи тих схва-
та ња срп ског по ли тич ког обра сца. Ова схва та ња се до ста раз ли ку ју 
по пи та њу кључ них ка рак те ри сти ка срп ске по ли тич ке кул ту ре и 
срп ске исто ри је. Та ко се са јед не стра не го во ри о срп ској де мо кра-
тич но сти, са мо свој но сти и сло бо дар ству и ега ли тар ном и ин ди ви-
ду а ли стич ком срп ском ду ху. Та ко ђе се сма тра да Ср би има ју раз ви-
је ну тра ди ци ју кон сти ту ци о на ли зма још од сред ње ве ков не срп ске 
др жа ве. Чак и ка да се го во ри о ма на ма срп ског ка рак те ра и срп ског 
по ли тич ког обра сца, ма не су у дру гом пла ну у од но су на по зи тив не 
осо би не или се об ја шња ва ју као ре зул тат не по вољ них исто риј ских 
окол но сти. Дру гим ре чи ма, без об зи ра на по вре ме на за стра њи ва-
ња или огра ни че но сти срп ска по ли тич ка кул ту ра по се ду је зна чај не 
де мо крат ске по тен ци ја ле. У скла ду са тим мо же се за кљу чи ти да 
је, ра ди пре ва зи ла же ња про бле ма у по ли тич ком жи во ту Ср би је, по-
треб но вра ћа ње аутен тич ном срп ском по ли тич ком обра сцу. Срп ске 
уста но ве мо гу се гра ди ти на те ме љи ма срп ске по ли тич ке тра ди ци-
је, ко ја је и по ред свих ма на и по ку ша ја рас та ка ња у осно ви здра ва 
и ком па ти бил на са уни вер зал ним ци ви ли за циј ским вред но сти ма. 

Дру ги при ступ срп ској по ли тич кој кул ту ри по ла зи са су прот-
них по зи ци ја. Уме сто срп ског кон сти ту ци о на ли зма и де мо кра тич-
но сти иш чи та ва ју се ауто ри та ри зам и по пу ли зам. Дру гим ре чи ма, 
Ср би јом су, пре ма овом схва та њу, увек вла да ле ауто ри тар не во ђе 
не по вер љи ве пре ма сва кој опо зи ци ји и не до так ну ти ли бе рал ним и 
де мо крат ским ду хом. Те исте во ђе укла ња не су са вла сти бу на ма и 
атен та ти ма, а срп ску по ли тич ку тра ди ци ју обе ле жа ва исто ри ја по-
ли тич ког на си ља. Та ко ђе, сло бо дар ству се су прот ста вља ју хе ге мо-
ни зам, ми ли та ри зам и екс пан зи о ни зам. Пре ма то ме, срп ску исто-
ри ју ни је обе ле жи ло ни ка кво осло ба ђа ње по ро бље не бра ће, не го 
ве ли ко др жав ни, на ци о на ли стич ки про је кат. По ред то га ука зу је се 

119) Ми ло са вље вић, исто, стр. 16. 
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на ре ак ци о нар не и кон зер ва тив не еле мен те срп ске тра ди ци је. Та ко 
се у срп ској кул ту ри про на ла зе на но си ира ци о на ли зма, па три јар-
хал ног ан ти мо дер ни зма, на ци о на ли зма па и ксе но фо бич не за тво-
ре но сти. Сва ова пи та ња по ста ју пред мет спо ра из ме ђу су прот са-
вље них по гле да на срп ску по ли тич ку исто ри ју и кул ту ру. Ти спо-
ро ви се тран спо ну ју и на пи та ња са вре ме не Ср би је, јер ра ди ка лан 
кри тич ки по глед на срп ску по ли тич ку тра ди ци ју тра жи рас кид са 
тра ди ци јом и ње но пре ва зи ла же ње. Дру гим ре чи ма, ако је срп ска 
по ли тич ка тра ди ци ја та ква ка ко је схва та ју ови ауто ри, она одва ја 
Ср бе од мо дер них и ци ви ли за циј ских те ко ви на, што зна чи да је 
ста ре обра сце по треб но пот пу но од ба ци ти и усво ји ти но ве.

Из два ја мо и тре ћи тип од но са пре ма по ли тич кој кул ту ри и тра-
ди ци ји. На и ме, код ње га се уоп ште не по ста вља пи та ње ка рак те ра 
по ли тич ке кул ту ре, не го се пи та ње тра ди ци је по ста вља као ре ли-
гиј ско и ду хов но пи та ње. Дру гим ре чи ма, по сто ји срп ска ми си ја 
ко ја је у крај њем Бож ји план за Ср бе. Ми си ја се је ди но мо же из-
вр ши ти чу ва њем тра ди ци је, за ве та и тра ди ци о нал не ду хов но сти. 
На пу шта ње за ве та до во ди до пра вед не Бож је ка зне. Пре ма овом 
ми шље њу, пут за ве та се не мо же ме ри ти дру гим ме ри ли ма до ду-
хов ним, па је пре ма то ме за вет увек мо де ран и увек ак ту е лан, а 
угле да ње на све тле при ме ре пре да ка ни ка да не мо же би ти за ста-
ре ло и ана хро но. Са мим тим је из ли шно го во ри ти о ми ли та ри зму, 
ауто ри тар но сти или де мо кра тич но сти за ве та. За вет и Бож ји план 
не мо же се укла па ти у та кве ка те го ри је. Дру га чи је ре че но, не мо-
же се од у ста ти од срп ске ми си је и срп ске иде је јер на вод но ни је 
де мо кра тич на у до вољ ној ме ри, као и што се ауто ри тар ност, ми ли-
та ри зам и на си ље не мо гу прав да ти срп ским за ве том, ду хов но шћу 
и ми си јом. 

DusanDostanic
THEDIFFERENTUNDERSTANDINGS
OFSERBIANPOLITICALCULTURE

Summary
ThesubjectofthisworkisdifferentviewsoftheSerbian
political culture. It is pointed to the existence of three
distinct approaches to the study of the Serbian political
form.Thefirstpartdealswiththeviewthatinterpretsthe
Serbianpoliticalcultureasabasicallyvalid,democratic,
libertarian and constitutionalist. The second part deals
with the opposite understandingof the Serbianpolitical
tradition.Inthispartaredisplayedopinionsthatinterpret
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Serbian political culture as a nationalist, militarist, ex
pansionist,authoritarianandburdenedwithpoliticalvio
lence.Inthethirdparttheauthordealswithaninsightthat
setsspiritualityandaspecial,divinemissioninthecentre
of the Serbian political tradition. The author concludes
thatdifferentunderstandingsofSerbiantraditionputdif
ferentdemandsontheSerbianpoliticalpresent.
Keywords: political culture, political tradition, identity,
democracy, libertarianism, militarism, spirituality, mis
sion
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Resume
Politicalculturesgreatlydifferonefromanother.British
politicalcultureisanexampleofmoderate,openandde
mocraticculture.AsforSerbianpoliticalculturethereis
notthatkindofconsensus.Generallyspeaking,thereare
threedifferentkindsofunderstandingofSerbianpolitical
traditionandSerbianpoliticalhistory.Thefirstapproach
viewsSerbianpoliticalcultureasdemocratic,libertarian
andindividualisticincludingsomehealthyegalitarianism.
Also, it isbelieved thatSerbshave strongconstitutiona
listtraditionsdatingbacktoSerbianmedievalstate.Even
whenisspokenof imperfectionsofSerbianpoliticaltra
ditionstheseflawsareofasecondaryimportancecompa
ringtothepositivefeaturesofSerbianpoliticaltradition.
Itmeans that Serbianpolitical culture possesses signifi
cantdemocraticpotentials.Accordingly,problemsinSer
bianpolitical lifecanberesolvedbysticking toSerbian
politicaltraditions.Inthatsense,traditionisasafeguide
forapoliticalfuture.So,Serbianpoliticalinstitutionssho
uldberootedinSerbianpoliticaltraditionwhichis,after
all,compatiblewithuniversalvalues.
Secondapproach starts fromopposite positions. Instead
ofSerbianconstitutionalismanddemocracyitfindsautoc
racyandpopulisminacoreofSerbianpoliticalculture.
Serbianhistoryisinterpretedasaseriesofauthoritarian
leaders hostile to every kind of opposition and unaffec
tedbyspiritofdemocracy,liberalismandtolerance.These
autocratswereremovedfrompowernotbyelectionsbut
by rebellions and assassinations. Itmeans that political
violenceisamaincharacteristicofSerbianpoliticalcul
ture. Ina same timeSerbian libertarianism ispresented
as an expansionism and imperialism.Warswhich Serbs
participatedin,accordingtothisinterpretation,werenot
warsforfreedomandliberationofbrotherswhosuffered
underruleofforeignemperies,butintegralpartofana
tionalisticprojectof“GreaterSerbia”.Sameauthorsal
sofindconservativeandreactionaryelementsinSerbian
tradition. It means that Serbian political culture suffers
from irrationalism, antimodernism, nationalism and xe
nophobe.Alltheseunresolvedquestionsaretransposedto
situation inmodernSerbia.RadicalcriticismofSerbian
politicalculturedemands itsovercomingandbreakwith
atradition.ItmeansthatamodernSerbiashouldcomple
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telyrejectpresentformsofpoliticalcultureandembrace
thenewones.
Wenoticethethirdapproach.Thistimethecharacterand
quality of Serbianpolitical tradition is not even inque
stion.Traditionisunderstoodasareligiousandspiritual
matter.Inotherwords,thereisGod’splanforSerbianpe
ople,orakindofaSerbianmission.Thismissioncanbe
accomplishedonlybystickingtotraditionandmoralva
lueswhichtraditionproclaims.Serbsshouldsaveitspled
ge,anditsspiritualitywhichisalwaysmodernandactual.
Abandonmentof traditionand spiritualitymeans lossof
Serbianmoralface,andsoleadstojustifiedGod’spunis
hment.Sincetraditionisalwaysmodernandactualandin
thesametimeaspiritualandreligiousmatteritcan’tbe
spokenoftraditionasdemocraticormilitantwhatsoever.
Serbianideacan’tbeabandonedorchangedbecauseit’s
notsufficientlydemocraticorliberal,andinthesametime
militarismandviolencecan’tbe justifiedbyreference to
traditionandSerbianidea.

 Овај рад је примљен 19. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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