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Nа за вр шет ку Ве ли ког ра та ма јор бри тан ске вој ске и кем бриџ-
ски про фе сор исто ри је Р. Г. Д. Ла фан (Ro bert Ge or ge Da lrymple 

Laf fan, 1887-1972) са жео је сво ја са зна ња о Ср би ма, не по сред на 
и из ли те ра ту ре, у низ пре да ва ња ко ја је одр жао у Со лу ну то ком 
1917. го ди не бри тан ским вој ни ци ма при до да тим срп ској вој сци. 
Ова пре да ва ња су, на под сти цај пу бли ке, сле де ће го ди не из и шла из 
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штам пе у Окс фор ду, као књи га под на сло вом Чуварикапије (The
Guardiansof theGate).1) По след ње исто риј ске чи ње ни це о ко ји ма 
се у књи зи зна је су срп ски по ло жа ји на Кај мак ча ла ну, та ко да Ла-
фан кроз књи гу пра ти исто ри ју и раз ви так срп ске на ци је за кључ но 
са оче ки ва њем за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве, ко ја у тре нут ку 
на стан ка књи ге још ни је би ла оства ре на. Чуварикапије је нај по-
зна ти ја од не ко ли ко књи га на ста лих из сим па ти ја и по што ва ња ко је 
су Ср би за до би ли код за пад ња ка сво јом по зи ци јом и др жа њем у 
Ве ли ком ра ту. Она је сте на ста ла као мо ти ва ци о на про па ган да за 
вој ни ке ко ји тре ба да ра ту ју на срп ској стра ни, да уби ја ју и ги ну у 
ин те ре су Ср ба, али у ње ном тек сту се ви ди труд да се срп ски на-
род раз у ме и ис кре не сим па ти је за ње га. Ла фа но ва књи га Бри тан це 
упо зна је са ма лим европ ским на ро дом ко ји се тек ис ко бе љао из ег-
зо тич ног тур ског цар ства, про ја вљу ју ћи у крат ком пе ри о ду 19. ве ка 
свој не по бе ди ви ју нач ки мен та ли тет и ка рак тер, ко ји је из не на дио 
ауто ра сво јом „то ле рант но шћу, отво ре но шћу ума и на пред но шћу 
упр кос ло шој тур ској вла да ви ни“ ко јој су Ср би би ли под врг ну ти 
до ма ње од јед ног ве ка ра ни је.2)

Иако аутор књи ге то не спо ми ње, осе ћа се да је на ње го ве ста-
во ве пре суд но ути цао та да шњи је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић, 
ко ји се у вре ме Ве ли ког ра та по Ен гле ској и Аме ри ци бо рио за срп-
ски ин те рес сво јим нај ја чим ору ђем - реч ју. Он је сво јим на дах-
ну тим ро до љу би вим бе се да ма по ти рао ре зул та те не при ја тељ ске 
про па ган де, под сти чу ћи са ве зни ке да се зду шно за ло же за спа са-
ва ње Ср би је од про па сти и, по том, за оства ри ва ње ње них брат ских 
по ли тич ких од но са са дру гим ју жно сло вен ским на ро ди ма. Чу ве-
ни крат ки го вор ко ји је је ро мо нах Ни ко лај одр жао на Ви дов дан 
1916. го ди не пред ен гле ском ели том у ка те дра ли Све тог Па вла у 
Лон до ну,3) на вео је бри тан ског кра ља да, по не сен емо ци ја ма, обе-
ћа да Бри тан ци не ће за вр ши ти рат док не ви де сло бод ну Ср би ју. 
У том Ве ли ми ро ви ће вом го во ру, ко ји пред ста вља са же ту су шти ну 
све га што је до та да из го во рио пред ен гле ском пу бли ком,4) на ла зи 
се кон цепт ко ји је Ла фан, го ди ну да на ка сни је, раз ра дио у сво јим 
пре да ва њи ма и по то њој књи зи Чуварикапије. Ни ко лај Ве ли ми ро-
вић у свом по тре сном го во ру пред ста вља Ср бе као чу ва ре Евро-
пе, као на род ко ји је, у ви дов дан ској би ци из 1389. го ди не, у ко јој 

1) R. G. D. Laf fan, TheGuardiansoftheGate,HistoricallecturesontheSerbs, Ox ford 1918.
2) Нав. де ло, 31
3) Ни ко лај Ве ли ми ро вић, „Бе се да на Ви дов дан 1916.“
4) Fat her Nic ho las Ve li mi ro vić, TheSoulofSerbia, Lon don 1916
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се жр тво вао и сам срп ски вла дар, за у ста вио сво јим те ли ма тур ску 
на је зду и на ста вио да стра да под ото ман ском стра хо вла дом пре ко 
че ти ри на ред на ве ка, да би Евро па мо гла у ми ру да жи ви и раз ви-
ја сво ју осо бе ност. Пред ста вио је Ср бе као на род ко ји је у нај ве-
ћој ме ри про жет хри шћан ским ду хом, јер је под нео жр тву за це лу 
Евро пу, стра дао од ино вер них ази ја та да би хри шћа ни на За па ду 
има ли нео ме тан жи вот. Да ли је Ла фан лич но слу шао не ки од Ве-
ли ми ро ви ће вих го во ра ни је по зна то, али не ма сум ње да је усво јио 
ње го ве ста во ве о Ср би ма за ко је је сва ка ко чуо, до пу њу ју ћи их из 
ли те ра ту ре ко ју је на вео на по чет ку књи ге, као и, нај ве ро ват ни је, 
из лич них кон та ка та. Кон цепт чу ва ра ка пи је Евро пе, ко ји је пр ви 
упо тре био је ро мо нах Ни ко лај го во ре ћи о Ср би ји као о „ју жној ка-
пи ји Евро пе“,5) Ла фан је упо знао као „фра зу при ме ње ну на Ср бе од 
стра не не ко ли ких го вор ни ка, кон крет но г. Лојд Џор џа“, бри тан ског 
пре ми је ра у том тре нут ку. Та фра за са же то опи су је „слу жбу за ко ју 
су се Ср би од у век тру ди ли да учи не хри шћан ству: јер њи хо ва зе-
мља је, за и ста, јед на од ка пи ја ци ви ли зо ва не Евро пе“.6) Ла фа но ва 
књи га до ка зу је да је ми си ја Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа би ла да ла нај-
бо љи мо гу ћи ре зул тат.

Аутор Чувара капије раз ра ђу је те зу је ро мо на ха Ни ко ла ја о 
Ср би ји као бе де му хри шћан ства, па су ге ри ше при па да ње Ср ба 
европ ском, за пад ном све ту, у ком они пред ста вља ју стра жа ре на 
ис точ ној ка пи ји Евро пе, на ње ној коп не ној ве зи са дру гим кон ти-
нен ти ма. И ви ше од то га, Ла фан пред ста вља Ср бе као бра ни о це 
европ ских вред но сти и од „вар ва ри зма ... Бер ли на“.7) Од ко сов ске 
бит ке у ко јој су жр тво ва ли сво је плем ство и вла да ра да би ус пе ли 
да по гу бе про тив нич ког вла да ра и за у ста ве да љи про дор исла ма 
у хри шћан ске зе мље; пре ко ве ко ва про ве де них као роп ски на род 
на гра ни ци Ото ман ског цар ства; до те ку ћег Ве ли ког ра та у ко ме 
су, још нео по ра вље ни од осло бо ди лач ких об ра чу на у прет ход них 
пар го ди на, на пад ну ти као смет ња гер ман ском ши ре њу на ис ток 
- Ср би тр пе од свог по ло жа ја пре ко ко га се мо ра пре ћи на пу ту 
у Евро пу или из ње. И то ни је ка пи ја Евро пе са мо у ге о граф ском 
не го и у кул тур ном сми слу: Ла фан на гла ша ва да се Бри та ни ја у ра-
ту бо ри за „европ ске сло бо де и ме ђу на род но пра во“,8) што Нем ци 
очи глед но кр ше, по го то во у од но су пре ма Ср би ма. Са мо што су се 

5) Ни ко лај Ве ли ми ро вић, „Бе се да на Ви дов дан 1916.“; TheSoulofSerbia, Lon don 1916, 78
6) R. G. D. Laf fan, нав. де ло, 3
7) Исто, 3
8) Исто, 187
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Ср би осло бо ди ли уло ге чу ва ра хри шћан ства пред при ти ском исла-
ма, Гер ма ни их 1914. го ди не ста вља ју по но во у по зи ци ју жр тве за 
европ ске вред но сти. Срп ски на род овог пу та не бра ни хри шћан-
ство од спо ља шњег на па да ино вер ни ка, не го хри шћан ски мо рал 
од ква ре ња из ну тра: Ла фан пи ше о звер стви ма аустриј ске вој ске 
по чи ње ним над ци ви ли ма у Ма чви, за кљу чу ју ћи да су ту Аустро у-
га ри по ка за ли „но ву шко лу рат ни ка ко ји су учи ни ли све да уни ште 
хри шћан ску тра ди ци ју и да ис кљу че све мо рал не об зи ре из су ко ба 
на ци ја“.9) Упра во та кви Ср би, стра дал ни по пут са мог Го спо да на 
Го ло го ти,10) осва ја ју ис кре не сим па ти је пи сца књи ге Чуварикапије. 
Та ко ђе, упра во та ко пред ста вље ни Ср би – хри сто ли ки у свом не-
ви ном стра да њу и исто вре ме но хе рој ски бра ни о ци хри шћан ства 
- све до че о огром ној уло зи баш Ве ли ми ро ви ће ве ми си је на за пад ну 
ре цеп ци ју срп ске ге о по ли тич ке по зи ци је. Јер, он је, као мо нах, го-
во рио пре све га са хри шћан ске по зи ци је. Ње го ва је ин тер пре та ци ја 
срп ске си ту а ци је очи глед но у пот пу но сти при хва ће на од пу бли ке, 
ко ја хри шћан ство раз у ме. Исто вре ме но, то је и све до чан ство о не-
спор ном ауто ри те ту ко ји су у то вре ме – до ду ше, у по след њим тре-
ну ци ма свог зна ча ја - још увек има ли хри шћан ство и хри шћан ски 
мо рал у Евро пи.11) Јер, Пр ви свет ски рат пред ста вља у исто ри о гра-
фи ји крај 19. ве ка и са њим вред но сти осно ва них на хри шћан ству. 
На кон ра та на сту па кра так пе ри од то ком ко га су, у на ред них пар 
де це ни ја, ства ри кре ну ле од луч но пу тем се ку ла ри зма, да би убр-
зо на кон Дру гог свет ског ра та на сту пи ла ко нач но до ми на ци ја ого-
ље ног ин те ре са у јав ном и сва ко вр сне нео б у зда но сти у при ват ном 
жи во ту ко ја се и до да нас раз ви ја.

О мен та ли те ту ко ји иде уз ова кву исто риј ску слу жбу ка ква је 
Ср би ма до па ла, Ла фан пи ше: „Сва ки се Ср бин осе ћа као уче сник 
у ве ли кој дра ми ко ја се од и гра ва ве ко ви ма. Он је жи ва ка ри ка у ве-
ли ком лан цу што се про те же да ле ко уна зад кроз ве ко ве и до се же 
уна пред до по ко ле ња ко ја ће ви де ти Ср би ју ве ли ку и сло бод ну“.12) 
Аутор ова ко пи ше на осно ви упо зна ва ња са еп ским на род ним пе-

9) Исто, 194-197
10)  Исто, 229
11) Да нас се по но во по чи ње го во ри ти о не ка квом зна ча ју хри шћан ства и ује ди ња ва ти хри-

шћан ски свет пред при ти ском исла ма, али овог пу та у бор би за го ли би о ло шки оп ста-
нак хри шћа на у мно гим кра је ви ма све та у ком су угро же ни. В. о то ме на пр. текст: Paul 
Mar shall, „The War on Chri sti ans“, The We ekly Stan dard, Vol. 19, No. 39, 2014. http://www.
we eklystan dard.com/ar tic les/war-chri sti ans_794945.html?pa ge=1

12) R. G. D. Laf fan, нав. де ло, 24-25
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сни штвом „о не ка да шњим ју на ци ма и злат ном до бу“,13) до пу ње ним 
жи вим при ме ром срп ских вој ни ка што их је упо знао на те ре ну. Ти 
вој ни ци, се ља ци, уме ли су, пре ма све до че њу јед ног срп ског офи-
ци ра, да пи шу ку ћи пи сма у сти хо ви ма,14) са свим на лик ју нач ким 
пе сма ма ко је су про сла ви ле срп ски је зик, по ка зу ју ћи ко ли ко је 
жи ва еп ска тра ди ци ја ко ју је из не дрио хе рој ски дух на ро да. Дра-
ма ко ја се про те же кроз ве ко ве, о ко јој го во ри Ла фан, је сте ре зул-
тат ге о по ли тич ког по ло жа ја Ср би је. Ту на род ни ка да ни је мо гао 
да пре дах не, бу ду ћи у стал ној бор би за оп ста нак пред цар стви ма 
ко ја би да се ши ре пре ко гра ни це кон ти не на та. Чу ва ју ћи соп стве-
ни на род ни иден ти тет срп ско ју на штво је ујед но чу ва ло иден ти тет 
Евро пе. По ред пе са ма о ју на ци ма, Ла фан на во ди и срп ску цр кву и 
не по ко ре не срп ске зе мље – Ду бров ник и Цр ну Го ру – као си ле ко је 
су очу ва ле на род ну свест у вре ме вла да ви не Ту ра ка над ве ћи ном 
срп ског на ро да.15)

О ју на штву као о основ ној од ли ци срп ског ет нич ког мен та ли-
те та та ко ђе је пи сао де таљ но Ми о драг По по вић, у књи зи Видовдан
и часни крст.16) Он је ту из нео сво је на ла зе пре ма ко ји ма је Ви-
дов дан био је дан од цен трал них пра зни ка вр хов ног бо га пре хри-
шћан ске ре ли ги је Ср ба,17) за ко ји је осо бе но про сла вља ње у об ли ку 
ју нач ког огле да ња,18) те да је рат нич ки и со лар ни бог Вид мо рал ни 
и ду хов ни узор сва ком свом по кло ни ку.19) Мен та ли тет уоб ли чен у 
усло ви ма по што ва ња вр хов ног па ган ског бо га Ви да, рат ни ка и све-
тло сти,20) очу вао се и кроз хри шћан ску про шлост Ср ба, за хва љу ју-
ћи по себ ној ме ша ви ни хри шћан ских и пре хри шћан ских еле ме на та 
ре ли ги о зно сти, од ко јих је у ра зним пе ри о ди ма исто ри је и у раз-
ли чи тим дру штве ним гру па ма пре те за ло час јед но а час дру го.21) 

13) Исто, 23
14) Исто, 24
15) Исто, 22-25
16) Ми о драг По по вић, Видовданичасникрст, Бе о град 2007
17) Исто, 71-87
18) Исто, 84-85
19) На истом ме сту
20) У срп ској цр кви је по сто ји уве ре ње о по сто ја њу хри шћан ског му че ни ка Ви да, чи ја 

исто риј ска ег зи стен ци ја ни је до ку мен то ва на. Та ко ђе, пре ма ту ма че њу Ла за М. Ко сти ћа 
(Ко стић 2003) ети мо ло ги ја Ви дов да на упу ћу је на грч ку реч „оида“ са зна че њем „знам, 
пам тим, раз у мем“, што све до чи о Ви дов да ну као да ну се ћа ња на срп ску про шлост а 
по сле ко сов ске бит ке и на срп ске ви те зо ве ко ји су хе рој ски бра ни ли срп ски иден ти тет. 
Ода тле „про из ла зи да су Цар Ла зар и Ви дов дан у срп ским ду ша ма дру ги Хри стос и 
Вас крс“.

21) Исто, 107-128; Ду шан Бан дић, Народноправославље, Бе о град 2010, 71-77
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По по вић је ана ли зом на род не ју нач ке по е зи је и раз вит ка у њој те-
ма осо бе них за ко сов ски мит, до шао на уч ним пу тем до за кљу ча ка 
до ко јих су ама тер ски до шли и до ма ћи и стра ни све до ци срп ског 
др жа ња кроз те шку исто ри ју, па и Ла фан у сво јој књи зи Чувари
капије. Из ра ња ње срп ског ју нач ког ето са из та ме не до ку мен то ва не 
ет но граф ске про шло сти, про ја вље ног исто вре ме но у срп ским ју-
нач ким пе сма ма и у сло бо дар ским устан ци ма у 19. ве ку и пра ће ног 
ра сту ћим зна ча јем пра зни ка Ви дов да на, ко ји је сво ју суд бин ску 
кул ми на ци ју до жи вео 1914. го ди не, да ло је сим бо лич ки ма те ри-
јал за ко нач ну ар ти ку ла ци ју срп ског на ци о нал ног ка рак те ра. Њу је 
ма е страл но из вео је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић, а при хва ти ли 
и раз ра ди ли сви они ко ји ма су ње го ве ре чи ле гле на ср це, ме ђу њи-
ма и аутор Чуваракапије. У ра то ви ма из дру ге де це ни је 20. ве ка, 
сво је вр сно ожи во тво ре ње до жи вео је етос ко сов ског ми та: осло-
бо ђе но је од Ту ра ка Ко со во на ко ме се по ка за ло огром но срп ско 
ју на штво по зна то, пре ма Ми о дра гу По по ви ћу, као ет нич ка од ли-
ка још из пре хри шћан ског вре ме на, као еле мент кул та па ган ског 
Све тлог Ви да; али се исто вре ме но, пре ма на род ном пе сни ку али и 
пре ма цр кве ном ту ма че њу, Ср би ни су бо ри ли то ли ко ра ди по бе де 
ко ли ко ра ди упо до бље ња Хри сту и ње го вој жр тви - ра ди ду хов не 
од бра не хри шћан ства,22) ко ја је исто вре ме но би ла и фи зич ка од бра-
на од ино вер ног не при ја те ља ко ји је на ди рао из Ази је пре те ћи да 
по пла ви исла мом хри шћан ски свет.Ту се по ка зао и тре ћи еле мент 
ко ји је ис та као Ра до мир По по вић у сво јој књи зи, а то је ви те шки 
мо рал ко ји под ра зу ме ва ода ност вла да ру. О то ме, та ко ђе, пи ше Ла-
фан, опо ми њу ћи се тврд ње срп ског ди пло ма те Ми лен ка Ве сни ћа, 
да је сва ки Ср бин го спо дин: „Јед на кост Ср ба не ма ни чег за јед нич-
ког са на ме тљи во шћу мо дер ног ра чун џи је ко ји сма тра се бе јед на ко 
до брим као што је и сва ко дру ги“. Ла фан за тим из ла же сво је ми-
шље ње о ви те шком ка рак те ру срп ског чо ве ка: „Он је го спо дин у 
пра вом сми слу по се до ва ња ду бо ког са мо по што ва ња и по ка зи ва ња 
при стој но сти пре ма сви ма као да су у нај ма њу ру ку рав ни. Сва ко 
се тре ти ра као чо век, а не као ору ђе ни ти ма ши на. Чи та ва ат мос-
фе ра, у ства ри, је сте сред њо ве ков на. Она је мо гу ћа за хва љу ју ћи 
уче њу ко је је у те мељ сред њо ве ков ног ми шље ња угра ди ло под јед-
на ко ве ро ва ња у су штин ску јед на кост љу ди као си но ва Бож јих и 
њи хо ве раз ли чи то сти пре ма уло га ма и по ло жа ји ма“.23) Ова кве со-

22) Ни ко ла Ј. Ма ри но вић, „За крст ча сни и сло бо ду злат ну“, Православље бр. 902, 2004. 
23) Laf fan, нав. де ло, 262
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ци јал не од но се Ла фан је по сма трао у са о бра ћа ју из ме ђу срп ских 
офи ци ра и вој ни ка, ко ји се од ли ку ју ве о ма лич ним ка рак те ром, ме-
ђу соб ном ода но шћу и ди сци пли ном за сно ва ном на ствар ном осе-
ћа ју ме ђу соб ног по што ва ња лич но сти, али и дру штве них уло га.24) 
Сред њо ве ков ном ми шље њу мо ра при па да ти и чи ње ни ца, на ко ју 
се мно го ра ни је у књи зи освр ће аутор, да на сил но ре ша ва ње про-
бле ма не иза зи ва на Бал ка ну ве ли ку осу ду јав но сти, ко ли ко би то 
био слу чај на За па ду.25) То је због „сред њо ве ков ног ста ња у ко ме 
уби ство кат кад из гле да као је ди ни из лаз из не мо гу ће си ту а ци је“. Уз 
то иду и до бре осо би не, али ипак ана хро не: „Вр ли не сва ко днев не 
љу ба зно сти, ра до сти, ве ли ко ду шно сти и ју нач ке хра бро сти у не-
во љи при ка зу ју дру гу стра ну при ми тив ног ка рак те ра Ср ба“,26) ко ји 
су кроз све сво је исто риј ске не во ље, про же те из у зет ним на си љем, 
за др жа ли ду шев ну не ви ност. Ова ко је офи цир вој ске им пе ри је „у 
ко јој сун це не за ла зи“, ко ја дик ти ра це лом све ту пра ви ла ци ви ли-
зо ва но сти, са гле дао мен та ли тет Ср ба рас тр зан из ме ђу афек тив них 
екс тре ма, та ко ка рак те ри стич них за кул тур ну не у гла ђе ност на ро да 
ко ји жи ве пре ма ис то ку.

Ла фан оба ве шта ва чи та о ца о зна ча ју слав ног сред њег ве ка за 
срп ску са мо спо зна ју. За тим се де сио исто риј ски пре кид у жи во ту и 
раз вит ку на ци је: „он да су Ср би уто ну ли у ду бок че три сто го ди шњи 
сан. Ве ли ка та ма тур ске вла да ви не по кри ла је зе мљу. Не за ви сан и 
осва јач ки на род по стао је рад нич ка кла са у тур ском па ша лу ку или 
про вин ци ји“.27) Ову сли ку аутор на ста вља да при ка зу је као ме та-
фо ру са же те срп ске исто ри је на кон пет на е стак стра на, где опи су је 
срп ско осло бо ђе ње: „Ноћ је би ла за вр ше на. Ју тро је сва ну ло и по-
ја ви ла се све тлост но вог да на, да на у ко ме срп ски на род тре ба да 
се на прег не у прав цу ис пу ње ња сво је суд би не и да се при кљу чи 
по но во то ку европ ске ци ви ли за ци је“.28) По сма тра ње Ср ба као оме-
те них од Ту ра ка у свом европ ском кул тур ном и по ли тич ком кон-
ти ну и те ту је крај ње до бро на мер но, али не узи ма у об зир при па да-
ње сред њо ве ков них срп ских зе ма ља не фор мал ној за јед ни ци ко ја 
је гра ви ти ра ла ка ис то ку, ка Ви зан ти ји.29) Вер ске раз ли ке из ме ђу 
срп ског пра во сла вља и За па да, очи глед но, ни је пи сац узео у об зир. 

24) Исто, 260-262
25) Исто, 76
26) Исто, 79
27) Исто, 22
28) Исто, 38
29) О то ме убе дљи во пи ше Ди ми три Обо лен ски, Византијскикомонвелт, Бе о град 1996
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То је по сред но све до чан ство о уз на пре до ва ло сти се ку ла ри за ци је 
ми шље ња ко ја је одав но би ла на че ла Евро пу, до сти гав ши сту пањ 
у ко ме ауто ру Чуваракапијераз ли ка из ме ђу ис точ ног и за пад ног 
хри шћан ства не из гле да ва жна, иако се он сам, ка ко из гле да, де кла-
ри ше као хри шћа нин. Ипак, и та ко, хри шћан ство се, очи глед но, 
отво ре но ис по ве да ло још увек у вре ме у ко ме је на ста ла Ла фа но ва 
књи га. И он, за и ста, на гла ша ва од бра ну хри шћан ства као глав ну 
срп ску слу жбу,30) али за не ма ру је чи ње ни цу да су Ср би, то ком ве ко-
ва тра ја ња ро меј ског цар ства, ста ја ли, у ства ри, на за пад ној ка пи ји 
пра во сла вља, што се ни је из ме ни ло у ото ман ском цар ству ко је је 
по ко ри ло пра во слав не зе мље. На ис точ ној ка пи ји за пад не Евро пе 
Ср би су се на ла зи ли са мо у јед ном ве о ма крат ком исто риј ском тре-
нут ку: док су са ис то ка на ди ра ли Тур ци те же ћи да осво је чи та ву 
Евро пу. На тај тре ну так се фо ку си рао Ни ко лај Ве ли ми ро вић у сво-
јим про па ганд ним го во ри ма на За па ду, а аутор Чуваракапије је то 
он да ге не ра ли зо вао као оп шти по глед на срп ску суд би ну.

Ср би ји је, по Ла фа ну, пред сто ја ло мно го да се тру ди да по но-
во ухва ти ко рак са Евро пом, што ни је био лак за да так по сле ско ро 
по ла ми ле ни ју ма ази јат ског роп ства. Он је Бе о град 19. ве ка опи сао 
као ори јен тал ну сре ди ну, „у сво јој аљ ка вој и без о блич ној по мет-
њи“, па је ис та као кне за Ми ха и ла као ве ли ког пре га о ца на по слу 
европ ског про све ћи ва ња Ср би је.31) Ме ђу тим, за ње го вог ди на стич-
ког на след ни ка, Ми ла на Обре но ви ћа, Ла фан не ма мно го ле пих 
ре чи. Тог срп ског вла да ра опи су је као скеп ти ка и бон ви ва на ко ме 
у пот пу но сти „не до ста је ве ра у Бо га или у чо ве чан ство, ре ли ги-
ја, па три о ти зам, част и прав да“, а ко ји је, та кав, тре ба ло да вла да 
на ро дом ко ји је „ен ту зи ја сти чан, склон иде а ли зму и ми стич но сти 
и одан тра ди ци ја ма сво је цр кве и на ци је“.32) Кон тра сти ра ју ћи Ми-
ла но ве осо би не са пси хич ким од ли ка ма на ро да, Ла фан по сти же и 
не што што ни је на ме ра вао, а то је да се чи та лац за пи та да ли је 
за Ср би ју уоп ште би ло из во дљи во и по вољ но да по ку ша ва да се 
при бли жи Евро пи ко ја ме ђу рас по ло жи вим мен та ли те ти ма за сво-
је љу де ну ди и мо гућ ност та квог раз во ја бла зи ра не лич но сти ка кву 
је Па риз дао мла дом Ми ла ну Обре но ви ћу. Ла фан је све стан да је 
Ср би ја сво је љу де од га ја ла у скром ним ма те ри јал ним усло ви ма,33) 

30) Laf fan, нав. де ло, 3
31) Исто, 40-41
32) Исто, 48-49
33) Исто, 40
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у хе рој ској тра ди ци ји34) и у ду ху за јед ни штва – за јед нич ке сво ји не, 
за јед нич ког ра да, за јед нич ког ста но ва ња - о ком Ла фан пи ше кад 
опи су је уста но ву кућ не за дру ге.35) Све је то не спо ји во са за пад ним 
стан дар ди ма жи вље ња, по го то во још у ком би на ци ји са ори јен тал-
ним ду хом ко ји се мо рао ма кар ма ло за па ти ти ме ђу Ср би ма по-
сле ви ше од че ти ри ве ка жи во та у Ото ман ском цар ству. Ипак, кроз 
књи гу Чуварикапије про ве ја ва слич на иде ја оној о ко јој смо још 
ју че слу ша ли, а то је да Евро па не ма ал тер на ти ву. Ни је, пак, си гур-
но да је та ко ми слио и Ни ко лај Ве ли ми ро вић, кад је пред ели том 
Ве ли ке Бри та ни је по звао Евро пу да вра ти дуг Ср би ма ко ји су се, 
за др жа ва ју ћи Тур ке, жр тво ва ли за њен ми ран жи вот. Али је си гур-
но да пи сац Чуваракапије не мо же да за ми сли дру га чи ји пут за 
Ср би ју, на ро чи то на кон што је кон ста то вао ори јен та ци ју ве ћи не 
срп ских вла да ра пре ма За па ду и на кон но ка у та ко ји је 1917. го ди не 
до жи ве ла пра во слав на ру ска ци ви ли за ци ја, на след ни ца Ви зан ти је, 
је ди на ко ја је мо гла, са за јед нич ке ве ре и ра се, при вла чи ти Ср бе на 
не ку дру гу стра ну.

Та ко, Ла фан на во ди кућ ну за дру гу, срп ско-хр ват ску спе ци фич-
ност, као по ље бор бе из ме ђу по кло ни ка ста рог по рет ка и европ-
ски ори јен ти са них мо дер ни ста у Ср би ји. О тој имо вин ско-прав ној 
уста но ви ка же да је има ла до брих стра на, али да јој је ве ли ка ма на 
би ла то што је ко чи ла лич ну ини ци ја ти ву и, са мим тим, би ло ка кву 
про ме ну, па та ко и сва ки на пре дак. За то сма тра зна чај ним Гра ђан-
ски за ко ник из 1844. го ди не у ко ме се лич на сво ји на по ја вљу је као 
је ди ни мо гу ћи об лик сво ји не, што је до при не ло убр за ном рас па ду 
кућ них за дру га у Ср би ји.36) Ста рин ско ми шље ње ни је са мо пре пре-
ка у пи та њи ма ор га ни за ци је дру штва, не го је не по сред но уоч љи во 
и у обла сти пси хич ких осо би на. На и ме, ју на штво је не са мо нај-
на гла ше ни ја не го и без ма ло је ди на вред ност ко ја Ср бе по кре ће на 
де ло ва ње. Оно је раз ви је но до те ме ре да се у бит ка ма, пред очи ма 
срп ских бо ра ца, по ја вљу ју на ци о нал ни хе ро ји, Кра ље вић Мар ко 
или Све ти Са ва, да по ве ду сво ју вој ску у по бе ду.37) По Ла фа ну „Ср-
би су се по ка за ли као спо соб ни за из у зе тан хе ри о зам и пот пу ну 
по све ће ност пле ме ни тим иде а ли ма у те шким тре ну ци ма. Вр ли не 
при ље жно сти, по сто ја ног тру да и ства ра лач ког ми шље ња на ла зе 

34) Исто, 39, 49, 265
35) Исто, 40-41
36) Исто, 40-41
37) Исто, 124-125
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ма ње при влач ним“.38) Њих су не го ва ли на За па ду шко ло ва ни по је-
дин ци, ин те лек ту ал ци и на уч ни ци, про све ће ни љу ди ко је Ла фан не 
спо ми ње из ри чи то у сво јој књи зи, из у зев ре ци мо кне за Ми ха и ла. 
Јер, Чуварикапије је књи га о мен та ли те ту нај ши рег ста нов ни штва 
Ср би је. Све ово је ва жно Ла фа ну да ис так не због то га што је он 
упо знат са чи ње ни цом да се спре ма на кон ра та фор ми ра ње ве ће 
др жа ве са срп ским је згром, „Ве ли ке Ср би је или Ју го сла ви је“,39) па 
се Ср би мо ра ју по ка за ти спрем ни ма да бу ду сто жер но ве зе мље у 
из град њи, исто вре ме но но ве ре ги о нал не си ле ко ја ће у бу дућ но сти 
ефи ка сно об у зда ва ти све про бле ме на кри тич ном под руч ју Бал ка-
на. Чвр сто тка ње те бу ду ће др жа ве Ла фан ви ди у рас про стра ње но-
сти срп ског на ро да ши ром ју жно сло вен ског под руч ја, укљу чу ју ћи 
у на ци о нал ну те ри то ри ју по ред са ме Кра ље ви не Ср би је још и Ду-
бров ник,40) Бо сну и Хер це го ви ну,41) а вр ло ла ко и Ма ке до ни ју „где 
сам на род не зна шта је“, бу ду ћи ме ша ви на Ср ба, Бу га ра, Гр ка, Ал-
ба на ца, Ку цо-Вла ха и Ту ра ка.42)

Ју нач ки мен та ли тет се про ја вљу је и у нај по зна ти јем срп ском 
сим бо лу: че ти ри сло ва С око кр ста Ла фан нам об ја шња ва син таг-
мом „Са ма Ср би ја се бе спа сла“, што го во ри о осло бо ђе њу из ве-
ков ног тур ског роп ства ис кљу чи во соп стве ним сна га ма, без ика кве 
ино стра не по мо ћи,43) али сва ка ко под хри шћан ским зна ком кр ста. 
Од оста лих сим бо ла о ко ји ма Ла фан пи ше, у књи зи има го во ра и 
о сим бо лич ком до га ђа ју при ли ком ула ска срп ске вој ске на Ко со во, 
пр ви пут по сле ви ше од че три сто го ди на и о ле ген ди о бе лом ка-
ме њу ко је по кри ва Ко со во по ље и ко је се ту ма чи ло као при ча сни 
хлеб за срп ску вој ску стра да лу 1389. го ди не, а ко ји се пре тво рио 
у ка мен на ко ме су Тур ци ло ми ли зу бе. Ср би су сто ти на ма го ди на 
че ка ли тре ну так ка да ће по но во је сти тај ко сов ски хлеб. Ка да је 
срп ска вој ска, да кле, умор на и глад на, ушла у Ми тро ви цу, на и шла 
је на же ле знич кој ста ни ци на не ко ли ко ва го на са сле до ва њи ма дво-
пе ка. Та ко је Ср бе на њи хо вој све тој зе мљи до че као ко сов ски хлеб, 
за ко јим су жу де ли ско ро по ла ми ле ни ју ма.44) У овом до га ђа ју и ле-
ген ди ви ди мо са ју на штвом ује ди ње ну хри шћан ску по бо жност, о 

38) Исто, 39
39) Исто, 265
40) Исто, 25
41) Исто, 52
42) Исто, 59-60
43) Исто, 32
44) Исто, 128-129
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че му је на по чет ку пи сао Ла фан као о дру гом од три мо мен та ко ји 
су са чу ва ли срп ску на ци о нал ност кроз ве ко ве ро бо ва ња у Осман-
ском цар ству - по ред ју на штва оли че ног у по е зи ји и сло бо дар ског 
ду ха ко јим су кон ти ну и ра но жи ве ли не по ко ре ни срп ски кра је ви.45) 
Тре ћа од ли ка, из у зет на те жња ка сло бо ди, по ка за ла се сим бо лич-
ки у по ре ђе њу срп ских стра да ња у Ве ли ком ра ту са Хри сто вим 
стра да њи ма и вас кр се њем, ко је пра ви Ла фан - по узо ру, опет, на 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа - го во ре ћи о Гол го ти пре ла ска срп ске вој-
ске пре ко Ал ба ни је и о вас кр се њу ко је је до жи ве ла на Кр фу, ка да 
су са ве зни ци ре ши ли да при ско че у по моћ:46) Ср би су на пу сти ли 
зе мљу ра ди је не го да се по ко ре да би се по сле опо рав ка окре ну ли и 
по шли у по бед нич ки ју риш.

На кра ју Ла фан по ста вља пи та ње опо рав ка Ср би је од ра та,47) 
и то пре све га би о ло шког као основ ног али и нај о се тљи ви јег. За 
ду хов ни опо ра вак он не бри не то ли ко, спо ми њу ћи и се ља ке и ин-
те ли ген ци ју као ви тал не ду хом. „То ком пет сто ти на го ди на се ни су 
по ми ри ли са роп ским пот чи ња ва њем, не го су се не пре кид но бо ри-
ли те же ћи ка све тло сти“. За та кве љу де шта пред ста вља пар го ди на 
ра то ва ња и из гнан ства? За тим Ла фан на ста вља да раз ми шља: „Би-
ла би увре да да им по ну ди мо на ше жа ље ње. Они су нам пру жи ли 
пот пу ну по др шку и при хва ти ли гу би так све га као бо ље ре ше ње 
од пре да је“. И за кљу чу је: „Тре ба ра ди је да се за пи та мо ка ко је до-
шло до то га да бу ду пре пу ште ни сво јој суд би ни и да се за рек не мо 
да ни ка да не би сме ли да због не до стат ка бри тан ског са о се ћа ња и 
по мо ћи до жи ве не у спех у по сти за њу сво је на ци о нал не сло бо де“. 
Овим ре чи ма Ла фан за вр ша ва текст књи ге Чувари капије, оста-
вља ју ћи ути сак на чи та о ца да ме ђу на род ну по ли ти ку во де емо ци-
је. То је он не дво сми сле но ис ка зао још ра ни је у књи зи, кад је Ру-
си ју и Фран цу ску на звао тра ди ци о нал ним при ја те љи ма Ср би је.48) 
И из ова квог Ла фа но вог ста ва ви ди мо да је та да још вла дао дух 
хри шћан ског мо ра ла, па ни у по ли ти ци ни је би ло ого ље но на че ло 
ин те ре са. А тај тра ди ци о нал ни мо рал је, опет, би ло мо гу ће при-
ме ни ти на ме ђу на род ну по ли ти ку за хва љу ју ћи ве ри у на ци ју као 
ко лек тив но би ће, у дух на ро да ко ји са о бра ћа с дру гим на ро ди ма 
као што по је дин ци оп ште ме ђу со бом – на осно ви и ра ци о нал них 

45) Исто, 22-25
46) Исто, 229
47) Исто, 281-282
48) Исто, 37
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и, још ви ше, ира ци о нал них мо ме на та, ко ји их збли жа ва ју или уда-
ља ва ју јед не од дру гих.

Да нас у на у ци по сто ји сна жна стру ја ко ја не ува жа ва ви ше на-
род као за јед ни цу са соп стве ним од ли ка ма, ду хом на ро да ко ји ути-
че на фор ми ра ње сво јих при пад ни ка. Тај кон цепт је на пу штен у ко-
рист не ста бил не пред ста ве о на ци о нал ном иден ти те ту сва ког по-
је ди ног чо ве ка, ин ди ви дуи ко ја се стал но у се би пре и спи ту је и из-
ја шња ва, по кре та на на ци о нал ним сим бо ли ма ко ју пред њу ис ти чу 
ра зни за ин те ре со ва ни еле мен ти дру штва, као и сво јим по тре ба ма. 
Да на шње про у ча ва ње на ци је, украт ко, осла ња се на игру ин те ре са 
по је ди на ца и гру па. У та квом ам би јен ту те шко је про на ћи ју нач ки 
мен та ли тет код Ср ба - не за то што га ви ше не ма, не го за то што на у-
ка ви ше не по сма тра ства ри из угла из ког се он мо же ви де ти, ни ти 
го во ри је зи ком ко јим се он мо же опи са ти. Шта ви ше, тим је зи ком 
не го во ре ви ше мно ги ко ји има ју моћ да ути чу на кон стру и са ње 
иден ти те та. Уме сто за јед нич ких ис ку ста ва ко ја љу де збли жа ва ју у 
на род, лич но сти, од но си и до га ђа ји се ин тер пре ти ра ју у ин ди ви-
ду а ли стич ком кљу чу, кроз ви ше стру кост лич них иден ти те та ко ји 
уво де ар би три ра ност у ор га ни за ци ју дру штве них гру па и у прак си 
ре зул ти ра ју ато ми за ци јом дру штва. За то овај осврт на срп ски на-
ци о нал ни мен та ли тет тре ба да нас под се ти на вред но сти, мо рал не 
у дру штву као и ме то до ло шке у на у ци, што ну де мо гућ но сти за 
при ступ ко ји по ред ре зул та та у на у ци да је и бо ље раз у ме ва ње на-
ро да, са мих се бе и уза јам но.
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Je le na Milj ko vic Ma tic
SER BIAN NA TI O NAL MEN TA LITY,  

AS SEEN BY A BRI TISH IN THE GRE AT WAR

Re su me
InthebooknamedTheGuardiansoftheGate,published
in1918,itsauthor,BritishArmyofficerR.G.D.Laffan,
made an overview of Serbian history and a portrait of
Serbiannational soul.HisviewofSerbswas shapedby
amonk,NikolajVelimirović.Velimirovićgavelecturesin
England,USAandFranceduringtheGreatWarinwhich
headvocatedforSerbs.„Theguardiansofthegate“isa
phrase describing the Serbiannation as standingat the
treshold ofEurope, guardingEurope’s culture and chri
stendom from the Asiatic menice threatening from the
East, fromtheOttomans.TheLaffan’sbookwasaproof
ofsuccessofVelimirović’smission,andisawitnessofti
mewhenconceptofnationalspirit,christianmoralityand
christianfaithplayedaroleintheinternationalrelations.
Serbs,accordingtoR.G.D.Laffan,werenotjustabari
eragainstinfidels,butalsodefendedthechristianvirtues
fromtheinnerenemy,sincetheGermanshadjustcompro
mised„Europeanlibertiesandinternationallaw“,which
Britainwasfightingtodefend.So,„theguardiansofthe
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gate“wasaphrasethatmentboththegeopoliticandthe
moralserviceofSerbstotheEuropeanchristianculture.
AsfortheSerbiannationalspirit,thebookconsidersan
cientSerbianheroicethosasthedominantnationalcha
racteristic,whichalso featuredasa topic insomeother
authors’works,suchasbookVidovdaničasnikrstbyMio
dragPopović.Popovićgotthesameresultsbyusingmore
scientificmethodsasLaffangotbyintuitioninhisGuar
diansoftheGate.Heroicnationalmentalitywasrecorded
longago,intheMiddleages,andhasalsohelpedSerbs
gainnationalindipendenceandfreedomintheirmorere
centhistory.Laffanalsonoticedamedievalcharacterof
the relationshipbetweenSerbian soldiers and their offi
cers.HefoundSerbstolerant,openmindedandprogres
sive, in spiteof the longTurkishmisgovernment.Laffan
thoughtSerbshavealwaysbeensuccessfullintheirnatio
nalendevoursbecauseoftheirlongingformoralvirtues.
HewonderedifSerbiacouldrecoveraftertheendofthe
war,andconcludedthatherspiritwasvitalenoughforher
toriseonceagain,andBritishfriendshipstrongenoughto
giveahelpinghandtomartyredSerbia.Today,suchanal
ysis,which includes theconceptsofnationalmenatality,
christianfaith,andmoralvalues,wouldbeoutfashioned.
Butitremindsusofatime,notsolongago,whennotall
wasbarecommodityininternationalpolicy,andchristian
moralwasthefoundationofnationalspirit.
Keywords:R.G.D.Laffan;NikolajVelimirović;Miodrag
Popović;Nationalmentality;SerbsandEurope.
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