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Резиме

Постоцијалистичкатранзицијаисточноевропскихзе
маљадведеценијејепротицалаупреузимањузападногнео
либералног културног обрасца и друштвеној трансформа
цијиускладусањим,попринципуодозгонадоле,оделита
преманароду.Онаједовела,уразличитомстепенуисараз
личитимпоследицама,  до друштвене псеудоморфозе – до
културноисторијскепојавекадасеједанкултурниобразац,
његовеформе и дискурси „неприродно“ накалеме на други
културноисторијскитипињеговонаслеђе,потиснуњегов
развој,стварајућивештачкедруштвенеформе,отуђењена
линији елитанарод, водећи ка клијентилистичкој стагна
цијидруштвау којој постојидубоконеразумевањеи„кул
турнират“нарелацији„доминантнихмањина“иобеспра
вљог„унутрашњегпролетеријата“(Тојнби).Радстогадаје
историјскипрегледтипичнихпсеудофоморфозаелитаињи
ховогсукобасанародом,одантичкихвременапрекокомпра
дорскогфеномена у периоду колонијалних освајања све до,
за постсоцијалистичку анализу кључног, „руског случаја“
иосталихслучајапсеудоморфозаподруководствомелита
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са намерама модернизацијских стремљења (кемалистичка
Турска,шаховИранитд)каоињимасупротнихпримера,ка
кобисекрозовајпрегледуочилеосновнеисторијскетенден
ције„културнограта“,друштвенихполаризацијаи сукоба
каопоследицакултурнихпроменауњиховомвишелинијском
развојномтоку.
Кључне речи: елита, културна псеуодоморфоза, културни

сукоби,модернизација

Њиховимудријашивиделису
ЕлектричносветлонаЗападу,

идођошедагаобожавају.1

Тран зи ци ја бив ших ре ал-со ци ја ли стич ких зе ма ља про-
те кла је у дво де це ниј ском стре мље њу ко је је под ра зу ме ва ло 
тран сфор ма ци ју дру штва у скла ду са ли не ар но схва ће ном 
мо дер ни за ци јом као ве стер ни за ци јом. Пре о бли ко ва ње дру-
шта ва по за пад ном мо де лу и њи хо ва ши ра при вред но-по-
ли тич ка ин те гра ци ја, при ка зи ва на и до жи вља ва на као не-
ми нов ни, свет ски тренд, под ра зу ме ва ла је усва ја ње не са мо 
основ них об ли ка дру штве ног уре ђе ња и функ ци о ни са ња (ви-
ше стра нач ки пар ла мен та ри зам, по де ла и кон тро ла основ них 
гра на вла сти, тр жи шна при вре да, при ва ти за ци ја) и пре у зи-
ма ње  но вих тех но ло ги ја,  већ и обра за ца по на ша ња и ми-
шље ња као ефи ка сни јих и, са мим ти ме, су пер и ор ни јих. За-
то се мо дер ни за ци ја ових про сто ра, још ви ше од при вред не 
и по ли тич ке тран сфор ма ци је, пре тво ри ла у је дан кул тур ни 
еск пе ри мент. Ово те мељ но пре о бли ко ва ње дру штва, на ро-
да и по је ди на ца, са свим про ти ву реч но сти ма ко ји су из ње га 
про ис те кле и са ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва мо, од ви ја ло 
се од о зго на до ле, од за те че них по сто ци ја ли стич ких ели та 
пре ма на ро ду. Те су ели те, на кон што је мар ски стич ка иде-
о ло шка ма три ца ко јом су се ле ги ти ми са ли, у окви ру ко је су 
по сма тра ли свет и функ ци о ни са ли - до жи ве ла свој не слав-
ни крај, у раз ли чи том оби му и са раз ли чи тим ин тен зи те том 
при гр ли ла за пад не на чи не као не по ре ци ве осно ве да љег дру-
штве ног раз во ја. У за ви сно сти од за те че ног дру штве ног ста-
ња и кул тур ног на сле ђа прет ход них епо ха, ова ко схва ће на 
и при ме њи ва на тран зи ци ја до ве ла је, у раз ли чи том сте пе ну 

1 Bridges R., TheTestamentofBeauty, I-II, 594-595
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и са раз ли чи тим по сле ди ца ма, до „псе у до мор фо зе“ ели та и, 
кроз њу, до - сво је вр сне дру штве не „псе у до мор фо зе“.

Са вре ме на те о ри ја ели та ни је се до са да те мељ но ба ви-
ла овом те ма ти ком. По ред основ не про бле ма ти ке про у ча ва-
ња од но са мо ћи ко ја у мо дер ним дру штви ма по сто ји из ме ђу 
упра вљач ких ма њи на и ве ћи не, за тим вр ста ели та и њи хо вих 
ме ђу соб них ре ла ци ја те на чи на ко јим они до ми ни ра ју дру-
штве ним струк ту ра ма, ак ту ел на дру штве на те о ри ја ви ше се 
окре ну ла пру о ча ва њу ује ди ње них и раз је ди ње них ели та2 као 
на чи на раз у ме ва ња ста бил них и не ста бил них дру штве них 
си сте ма и по ли тич ких ре жи ма, од но сно њи хо вог осци ли ра-
ња из ме ђу де мо крат ских и ауто ри тар них об ли ка вла да ња, 
или пак про у ча ва њу на стан ка тран сна ци о нал них ели та.3Те-
о риј ски при сту пи овим те ма ма го то во ис кљу чи во су вр ше ни 
кроз по сту ли ра ње оп ти ке за пад ног дру штва и ње них струк-
ту ра као уни вер зал ног мо де ла и за про у ча ва ње и за дру штве-
но са о бра жа ва ње. Про у ча ва ња за пад них кла си ка те о ри је 
ели та,4 ве за на за ели те у зе мља ма у раз во ју, то јест њи хо вог 
од но ше ња пре ма тра ди ци ји и мо дер но сти, за то ни су иза шли 
из за пад њач ке оп ти ке у прав цу ду бљег кул тур но-ци ви ли за-
циј ског при сту па, већ су се ма хом за др жа ва ла или на про це-
си ма ин ду стри ја ли за ци је и ње ним по сле ди ца ма по пи та њу 
дру штве ног ра сло ја ва ња, или на ства ра њу ти по ло ги је ели та 
у дру штви ма у раз во ју и њи хо ве мо дер ни за циј ске функ ци-
је,5 та ко ђе ма хом по сма тра не из пер спек ти ве ли не ар не за пад-
њач ке мо дер ни за ци је. Ни пост марк си стич ка дру штве на те о-
ри ја, пр вен стве но она раз ви ја на у ла ти но а ме рич ким пост ко-
ло ни јал ним зе мља ма, ни је ус пе ла да из сво је „иде о ло шке ко-

2 Нпр. Hi gley, John and Mic hael G. Bur ton. 1989. “The Eli te Va ri a ble in De moc-
ra tic Tran si ti ons and Bre ak downs.” Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew 54:17-32. Де-
таљ ни је о овој те ми код: Cam mack Paul, «A Cri ti cal As ses sment of the New 
Eli te Pa ra digm», AmericanSociologicalReview, Vol. 55, No. 3 (Jun., 1990), стр. 
415-420

3 Као нпр. у ра до ви ма Кри сто фе ра Ле ша, Побунаелита, Све то ви, Но ви Сад, 
1996 или Алек сан дра Па на ри на, Россиявциклахмировоийистории, Из да те-
ль ство мо сков ско го уни вер зи те та, Мо сква,1999. Ви ше код: Ан то нић Сло бо-
дан, Кризадемократијеитранснационалнеелите, Фи ло зо фе ме, Но ви Сад, 
2006, стр. 69-88

4 Бо то мор То мас, Елитеидруштво,  Ме ди те ран, Но ви Сад, 2008
5 Clark Ke rr, John Dun lop, Fre de rick Har ri son, Char les Myers, Industrialismand

IndustrialMan, gla va 3, “The In du strial Eli tes and the ir Stra te gi es”, Har vard Uni-
ver sity Press, Cam brid ge, 1960
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шу љи це“ ду бље за ко ра чи на кул тур но-ци ви ли за циј ско тле. 
По сло вич но од ба цу ју ћи функ ци о на ли стич ки при ступ, би хе-
ви о ри зам и ли не ар ну мо дер ни за ци ју, као вид јед но ли ниј ског 
и ево лу ци о ног  те о риј ског при сту па, што при кри ва при ро ду 
по ли тич ке до ми на ци је те еко ном ске екс пло а та ци је у од но-
си ма ка пи та ли стич ких „цен та ра“ пре ма „пе ри фе ри ји“,6 а у 
ко рист  исто риј ско-струк ту рал ног при ла за со ци јал ним про-
бле ми ма, ви ше ли ниј ској ево лу ци ји и  оспо ра ва њу на ме та ња 
ду а ли зма тра ди ци о нал ног и мо дер ног,7 за го вор ни ци дру-
гог при сту па су, кроз при зму ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, 
сво ја ис тра жи ва ња  усме ра ва ли ка исто риј ском про у ча ва њу 
про це са про из вод ње што је кул тур но-ци ви ли за циј ски при-
ступ или из об ли ча ва ло или по ти ски ва ло у дру ги план, а цео 
про блем ели та до жи вља ва ло углав ном као из раз „уну тра-
шње ко ло ни за ци је“.8 Ште та, јер су дру штве на ис тра жи ва ња 
упра во свој нај ве ћи про дор то ком два де се тог ве ка до жи ве ла 
про у ча ва ју ћи исто риј ски раз вој кул тур но-ци ви ли за циј ских 
ти по ва. Од ис тра жи ва ња Ве бе ра (Мак са и Ал фре да), Со ро-
ки на, Дир ке ма, Шпен гле ра, Тојн би ја и Ки гли ја, пре ко Бро-
де ла, Мек Ни ла, Во лер сти на, Баг би ја и Ај зен шта та, све до 
Хан тинг то на, Тур чи на и Дај мон да, увре жи ло се схва та ње 
да је не мо гу ће про ми шља ти раз вој чо ве чан ства ван ње го вог 
„цен три ра ња“ на кул тур но-ци ви ли за циј ске тво ре ви не, њи-
хо ве вред но сти и из ра зе, као и об ли ке њи хо вих ме ђу соб них 
ин тер ак ци ја и ути ца ја („Људ ска исто ри ја је исто ри ја ци ви-
ли за ци ја“9). Исто та ко, ни уло га ели та у дру штви ма и њи хо-
вом раз во ју не мо же се по сма тра ти ван кул тур но-исто риј ског 
кон тек ста, по го то во за то што кул тур ни ути ца ји иду и ши ре 
се или се при ма ју и пре у зи ма ју - пре све га пре ко или уз по-
моћ ели та.  Упра во у том сми слу зна ча јан фе но мен пред ста-

6 Ви де ти Збор ник ЛатинскаАмерика:неразвијеностиреволуција ( прир. Љу-
бо мир Па ли го рић), Про све та, Бе о град, 1983

7  Код, ре ци мо, Ан дре Гун дер  Фран ка у ње го вим мно го број ним књи га ма, по-
пут CaptalismoysubdesarrolloenAmericaLatina, Si glo XXI, Me xi co, 1973 и 
др.

8  Ка за но ва Па бло Гон за лес, «Уну тра шњи ко ло ни ја ли зам» у Збор ни ку Ла
тинскаАмерика:неразвијеностиреволуција  прир. Љу бо мир Па ли го рић), 
Про све та, Бе о град, 1983, стр. 215-236

9 Хан тинг тон Се мју ел, СукобЦивилизацијаипреобликовањесветскогпорет
ка, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 43
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вља дру штве на „псе у до мор фо за“ ко ја се  оства ру је пре све га 
кроз „псе у до мор фо зу“ ели та. 

Шта, уоп ште, пред ста вља „псе у до мор фо за“? Овај тер-
мин, пр во бит но упо тре бља ван у ми не ра ло ги ји, за по тре бе 
кул тур но-ци ви ли за циј ског ис тра жи ва ња пре у зео је Освалд 
Шпен глер у че тво ро том ној „Про па сти за па да“ (Un ter gang das 
Aben dlan des)10 ка ко би пот кре пио сво је те зе о кул тур ном ути-
ца ју где пра зне фор ме јед не ци ви ли за циј ске тво ре ви не би ва ју 
ме ха нич ки на ка ле мље не на дру ги кул тур но-исто риј ски тип, 
при ти ска ју ћи га и при то ме ства ра ју ћи ве штач ке, па и фар-
сич не кул тур не об ли ке. За раз ли ку од кри стал них суп стан ци 
ко ја се ужље бљу ју у пра зни не на ста ле у ге о ло шкој под ло зи 
рас па да њем до тра ја лих ми не рал них струк ту ра што их те ра-
ју да пре у зи ма ју об ли ке сво јих прет ход ни ка и, са мим ти ме, 
за ва ра ва ју по сма тра ча ко ји не под вр га ва њи хо ву при ро ду хе-
миј ској ана ли зи, у кул тур но-исто риј ским ути ца ји ма ове фор-
ме до во де до раз ли чи тих уну тар ци ви ли за циј ских про бле ма: 
од епи гон ских кул тур них тво ре ви на и ме ха нич ког син кре-
ти зма до кул тур них рас це па, одва ја ња де ло ва струк ту ра од 
соп стве них кул тур них те ме ља и на сил ног на ме та ња пре у зе-
тих  „кул тур них фор ми“ ко је ко че њи хов уну тра шњи раз-
вој. Ар нолд Тојн би је у „Про у ча ва њи ма исто ри је“11 на овом 
тра гу, а у скла ду са сво јом „те о ри јом иза зо ва и од го во ра на 
њих“, у ком па ра тив ном про у ча ва њу кул тур но-ци ви ли за циј-
ских тво ре ви на уочио опа сно сти од „ме ха нич но сти по дра жа-
ва ња“ као из ра за рас ко ла у дру штве ном би ћу у по је ди ним 
кул ту ра ма у пе ри о ди ма њи хо вог ци ви ли за циј ског опа да ња,. 
Све ово се огле да у по гор ша ном функ ци о ни са њу и од но ше њу 
не ка да кре а тив них, „до ми нант них ма њи на“ и на спрам спољ-
ног, али пре све га на спрам „уну тра шњег про ле те ри ја та“ - то 
јест у од но си ма ели та и ве ћи на у дру штви ма уну тар ве ли ких 
кул тур но-исто риј ских зда ња. 

Културниутицајиизмеђуратаимира

У при ми тив ним, пред ци ви ли за циј ским за јед ни ца ма и  
древ ним кул ту ра ма не мо гу ће је уочи ти чак и на зна ке псе у до-
мор фо зе услед не по сто ја ња кул тур не раз ме не из ме ђу уда ље-

10  Шпен глер Освалд, ПропастЗапада, Кри ста ли, Бе о град, 1990
11  Тојнби Арнолд, Проучавањаисторије, ЦИД, Подгорица,  2002
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них ци ви ли за ци ја (нпр. Ки не и Егип та, пре да риј ске Ин ди је и 
Ки не, нео лит ске кул ту ре ме га ли та и ме со по там ске ци ви ли-
за ци је, древ них анд ских и мек сич ких про то кул ту ра). Да ка ко, 
по ме ну те ста ре кул ту ре сва ка ко су ути ца ле на сво је вар вар-
ско окру же ње, при вла чи ле га у свој кул тур ни круг, и, док су 
би ле моћ не, ап сор бо ва ле га. Њи хо вом ути ца ју би ле су нај пре 
из ло же не при ми тив не пле мен ске про то-ели те, ста ре ши не и 
њи хо во срод ство, за мет ци кре а тив них ма њи на у ро дов ско-
пле мен ским за јед ни ца ма ко ја су осци ли ра ла из ме ђу но мад-
ског и аграр но-се де лач ког на чи на жи во та и по сле дич ног, 
ис пр ва не знат ног, дру штве ног ра сло ја ва ња у за да тим окви-
ри ма пле мен ског кул та. Вар вар ска осва ја ња древ них кул ту-
ра то ком њи хо вих кри зних тур бу лен ци ја и њи хо во ус то ло че-
ње у рат нич ку ели ту, на мах их је кул тур но пре о бли ко ва ло 
и ап сор бо ва ло у кул тур ни тип ко ји су, са мо на пр ви по глед, 
„осво ји ли“. Чи та ва ки не ска исто ри ја пре пу на је ап сор бо ва ња 
тур ско-мон гол ских осва јач ких дру жи на, исто ри ја древ ног  
еги пат ског цар ства азиј ских за во је ва ча („Ааму“, од ко јих су 
Хик си ко ји су „сру ши ли“ Сред ње Еги пат ско Цар ство са мо 
нај по зна ти ји при мер), а ме зо а ме рич ка и ју жно а ме рич ка ци-
ви ли за ци ја вар вар ских пле ме на са „се ве ра“ (Тол те ци и Асте-
ци у Мек си ку, као и Ин ке у Пе руу, би ли су од стра не до ми-
цил них кул ту ра аси ми ло ва не рат нич ке дру жи не вар вар ских 
осва ја ча). У слу ча ју пак да древ не кул ту ре прет ход но то ли ко 
осла бе и до жи ве ци ви ли за циј ску дез ин те гра ци ју, вар вар ске 
про то др жа ве на ста ле над њи хо вим не кро по ла ма пред ста-
вља ле су са мо бе сло ве сно по и гра ва ње са кр хо ти на ма уру ше-
ног кул тур ног бла га, сво је вр сну иро ни ју исто ри је ко ја све до-
чи о про па ди во сти све га људ ског. Њи хо ва ка сни ја ре цеп ци ја 
за пра во пред ста вља „учи та ва ње“ у пре о ста ле кул тур не спо-
ме ни ке и на сле ђе, кул тур но у мно го че му дру га чи јег зна че ња 
уну тар но во на ста лих, мла дих кул тур них тво ре ви на, са дру-
га чи јим по гле ди ма на свет, дру га чи јим устрој ством и – дру-
га чи јим ели та ма. У овом кон тек сту тре ба гле да ти хе лен ско 
за у зе ће пе ла шко-ми ној ског све та, хе тит ско осва ја ње Ма ле 
Ази је у сред њем брон за ном до бу, ин до е вроп ско за у зе ће ин-
диј ског пот кон ти нен та, на ста нак вар вар ских ра но фе у дал них 
др жа ва на раз ва ли на ма ан тич ке грч ко-рим ске ци ви ли за ци је, 
из ра ста ње ме зо а ме рич ких вар вар ских „по ли са“ на ру ше ви-
на ма ци ви ли за ци је Ма ја...
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Ни у су прот ном слу ча ју – еск пан зи ји раз ви је них кул-
ту ра на про сто ре пред ци ви ли за циј ских вар вар ских тво ре ви-
на - не ви ди мо ни шта на лик ду бљим кул тур ним укр шта њи-
ма. Пле мен ски са ве зи под на ле том ци ви ли за ци ја у на по ну 
по пу шта ју те мељ но и трај но, вој но и кул тур но пот чи ње ни. 
При ми тив на про то-ели та или би ва уни ште на, или пот пу но 
кул тур но пре о бли ко ва на, док се кул тур ни ути ца ји у пе ри-
о ду до њи хо вог пот чи ња ва ња го то во пра вил но од ви ја ју у 
пре у зи ма њу ви ших тех но ло ги ја, по ку ша ја пре о бли ко ва ња 
пле мен ске ор га ни за ци је у ја че и ве ће об ли ке, увек крат ко-
трај не и без у спе шне, док се соп стве на про то кул ту ра раз ви ја 
у ви ду од брам бе не ре ак ци је на над моћ не ути ца је осва јач ких 
ци ви ли за ци ја (уоб ли че ње „кул ту ре от по ра“). Исто ри ја еги-
пат ских осва ја ња Ли би је и Ну би је, ки не ски про до ри и Цен-
трал ну Ази ју, грч ка и ка сни је рим ска осва ја ња све та ибе ро-
гал ских и или ро-трач ких вар ва ра, сред ње ве ков но гер ман-
ско осва ја ње При бал ти ка, ко ло ни јал на за пад њач ка осва ја ња 
Афри ке, Се вер не Аме ри ке и Оке а ни је, ве о ма су на лик јед на 
дру гим. Вој ном и кул тур ном за ти ра њу при ми тив них про то-
кул ту ра ко је по при ма ју ди мен зи је ге но ци да и кул ту ро ци да 
што от по чи њу те мељ ним ис тре бље њем пле мен ских про то-
ели та, прет хо ди њи хо во твр до опи ра ње за во је вач ким кул ту-
ра ма уз по ку ша је ства ра ња нај ши рих од брам бе них са ве за. 
Они иду од кон фе де рал ног удру жи ва ња (нпр. ан ти рим ски 
гал ско-ибе ски и гер ман ски са ве зи – од Све ва и Мар ко ма на до 
уста на ка Ари ми ни ја и Вер цен ге то рик са; за пад но-сло вен ски 
и балт ски са ве зи опи ра ња гер ман ским тев тон ским кр ста ши-
ма; се вер но а ме рич ке ин ди јан ске кон фер де ра ци је Пон ти ја ка 
и Те кум се ха; ара у кан ски от пор шпан ским кон ки ста до ри ма у 
Чи леу) до по ку ша ја ства ра ња „вар вар ских им пе ри ја“ (ну биј-
ско древ но кра љев ство; цар ство Зу луа у Афри ци).

Чак ни су да ри из ме ђу раз ви је ни јих ци ви ли за ци ја, при-
мет ни у ка сни јим исто риј ским раз до бљи ма,  из ме ђу кул ту ра 
у екс па ни зи ји а дру гих у ре гре си ји, не до во де до укр шта ња 
кул тур них фор ми, већ до рас па да по то њих, уз уни ште ње ње-
них ели та и за у зе ћа њи хо вог ме ста од стра не за во је ва ча. По-
том сле ди те мељ ни кул ту ро цид по бе ђе них и по сте пе на кул-
тур на аси ми ла ци ја по ко ре них ве ћи на. Уни ште ње цар ста ва 
Ин ка и Асте ка, рим ско-кар та гин ска „бор ба на жи вот и смрт“ 
и 3. ве ку пре Хри ста или асир ско осва ја ње ста ро ме со по там-
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ских ци ви ли за ци ја, спа да ју у ка те го ри ју су ко бља ва ња раз ли-
чи тих раз ви је ни јих ци ви ли за ци ја. 

Опи са ни кра так и све сно по јед но ста вљен при ступ сва-
ка ко не спо ри да су кул тур но-исто риј ски ти по ви у свим вре-
ме ни ма ка да је из ме ђу њих по сто јао кон такт вр ши ли ме ђу-
соб ни ути цај, раз ме њи ва ли све вр сте до ба ра, на ро чи то у пе-
ри о ди ма ми ра ка да су се од ви ја ли мно го ин тен зив ни ји ме ђу-
ци ви ли за циј ски до ди ри не го у пе ри о ди ма ра то ва и осва ја ња 
као зна чај но вре мен ски кра ћим и „екс це сни јим“ раз до бљи ма. 
Ис точ но ме ди те ран ска, се вер но ин диј ска и кул тур на раз ме на 
у ју го и сточ ној Ази ји би ле су ве о ма раз ви је не, као и до ди ри  
за па да и исла ма, исла ма и Ин ди је, Ин ди је и Ки не. У пе ри о ди-
ма ка да ни су ра то ва ли, Рим ско и Пер сиј ско цар ство све срд-
но су раз ме њи ва ли све вр ста до ба ра. Ипак, тр го ви на ро ба ма 
и усва ја ња тех но ло ги ја  ши ри ле су се кроз кон ти нен тал на 
про стран ства спо ро, че сто и ве ко ви ма. Штам па ње, ки не ски 
изум из 8. ве ка, до шло је у Евро пу  тек у 15. ве ку, а хар ти ја, 
у Ки ни упо тре бља ва на већ у 2. ве ку, у Ја пан је при сти гла 
тек пет ве ко ва ка сни је, да би у ислам ској ци ви ли за ци ји би ла 
при хва ће на у 10. а на за па ду тек у 13. ве ку. От кри ћу ба ру та, 
ко је се од и гра ло у Ки ни у 9. ве ку, че ти ри ве ка је тре ба ло да 
се одо ма ћи у ислам ском ка ли фа ту, а у Евро пи тек у зре лом 
сред ње ве ко вљу. Ме ђу тим, ши ре ње иде ја, умет нич ких фор ми 
и дру гих об ли ка ства ра ла штва де ша ва ло се или још спо ри-
је, или је из о ста ја ло. Ако би се и од и гра ло, прет хо ди ло му 
је „кул тур но пре о бли ко ва ње“, пре вред но ва ње кроз при зму 
но се ћих кул тур них вред но сти и про ве ра и соп стве ном кул-
тур но-ци ви ли за циј ском кон тек сту, а не сле по и јед но ду шно 
при хва та ње. При ме ра ра ди, кул тур но ши ре ње бу ди зма, шест 
ве ко ва од свог на ста на ка, са про сто ра Ин ди је у Ки ну зна чи ло 
је пр во ње го во пре о бли ко ва ње у „ки не ски бу ди зам“, онај бу-
ди зам при ла го ђен ки не ском кул тур ном на сле ђу и дру штве-
ном жи во ту. На да ље, ре цеп ци ја ки не ске вер зи је ма ха ја на бу-
ди зма на ја пан ским остр ви ма при мет но је „ја па ни зо ва на“ и  
тек по сле ап сор бо ва на у  об ли ци ма џо доа, ко кеа и зе на. Ово 
су са мо не ки од без број них при ме ра „да не по сто ји кон вер-
ген ци ја ка кул тур но укр ште ном хо мо ге ном све ту. Уме сто то-
га, из гле да да по сто ји не про ме њи вост обра за ца ко ји су се у, 
у по себ ним об ли ци ма, раз ви ли то ком исто риј ског и ра них 
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мо дер них ступ ње ва раз во ја.“12 Кул тур на раз ме на до во ди ла је 
до тран сфе ра тех но ло ги ја, док је у дру гим сфе ра ма до ла зи ло 
до „се лек тив ног по зајм љи ва ња“. Шпен глер, Фро бе ни ус или 
Хан тинг тон за то уоча ва ју да „при ма ју ће ци ви ли за ци је се лек-
тив но по зајм љу ју од дру гих ци ви ли за ци ја и то по зајм ље но 
при ла го ђа ва ју, тран сфор ми шу и аси ми лу ју та ко да ја ча ју и 
оси гу ра ва ју оп ста нак цен трал них вред но сти или ‘па и де у ма’ 
сво јих кул ту ра.“13 Исто та ко, и по ред не по сред них кул тур них 
до ди ра, ра то ва и мир них раз до бља, по сто је при ме ри не по-
сто ја ња би ло ка квог иоле зна чај ног кул тур ног ути ца ја јед не 
ци ви ли за ци је на дру гу - хе ле ни стич ка кул тур на екс пан зи ја 
но ше на са Алек сан дро вим осва ја њи ма нпр. ни је оста ви ла го-
то во ни ка кав ути цај на Ин ди ју и та мо шње Цар ство Гуп та.14

Елитеикултурниутицаји
Пре суд ни зна чај у овим про це си ма, сво јом цен трал ном 

по зи ци јом и ис так ну том уло гом у дру штве ном жи во ту, од у-
век су има ле дру штве не ели те. Ели те не од ре ђу је са мо  по ло-
жај у вр ше њу вла сти или ути ца њу на њу, ни ти са мо по се до-
ва ње лич них вр ли на, зна ња, осо би на 

и ауто ри та тив них по зи ци ја у ор га ни зо ва ним об ли ци ма 
дру штве ног жи во та, већ пре све га - вршењесвиховихуло
ганаосновутемељнихдруштвенихвредностикаоизвори
штакултураизкојихизрастајусвидруштвениоблици,сам
друштвениживот.  Функ ци о нал на по зи ци ја пред вод ни ка, 
„кре а тив них ма њи на“ и узо ра ко је ве ћи не сле де и опо на ша ју, 
огле да се у спо соб но сти ма ели та да на вред но сним и кул тур-
ним осно ва ма осми шља ва ју упра вља ње и раз вој дру штва, 
да ру ко во ђе ни њи ма од го ва ра ју на иза зо ве на раз ли чи те на-
чи не, при ла го ђе не при ро ди иза зо ва и дру гим по сто је ћим 
окол но сти ма. Ис пу ње њем ових функ ци ја ја ча се дру штве на 

12 Rainer Baum, “Authority and Identity: The Invariance Hypothesis II”, Zeitschrift 
fur Soziologie, 6, oct. 1977, стр. 368

13 Хантинтон Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског пор
етка, ЦИД, Подгорица, 1998 стр. 83 

14 Ма ло број ни хе ле ни зо ва ни сло је ви на обо ди ма ин диј ског пот кон ти не та, на-
ста ли осва ја њем хе ле ни стич ког ди ја до ха, Де ме три ја из Бак три је око 180. го-
ди не пре Хри ста, пот пу но су уни ште ни од стра не при пад ни ка хин ду кул ту-
ре че ти ри ве ка ка сни је. Исто се де си ло, у пе ри о ду кул тур ног за тва ра ња, и са 
ма ло број ним ја пан ским хри шћа ни ма и 17. ве ку, ко је су век ра ни је по кр сти ли 
ри мо ка то лич ки је зу и ти.
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ко хе зи ја, ин те зи ви ра со ли дар ност (фа мо зна „аса би ја“ Ибн 
Хал ду на)15 и сма њу ју раз ли ке и су прот ста вље но сти уну тар 
дру штве них стра ти фи ка ци ја. Успе шни од го вор ели та ко ји их 
об је ди њу је са ве ћи на ма око вред но сти ко јим се ру ко во де у 
но ше њу са из у зет ном те шким,  пре суд ним иза зо ви ма што се, 
по исто риј ском пра ви лу, ин тен зив но од и гра ва ју на ме ђу кул-
ту ним, ме та ет нич ким по гра нич ним под ру чи ма („фе но мен 
гра ни це“, кра ји не, frontier-a) до дво ди не са мо до фор мал ног 
дру штве ног кон сен зу са, већ до осе ћа ја со ли дар но сти као по-
ла зи шта кул тур но-ци ви ли за циј ског ја ча ња, дру штве ног раз-
во ја и про стор ног ши ре ња.16 

Ели те дво стру ко пре суд но де лу ју у сфе ри кул тур них 
ути ца ја: као чу ва ри  изразa кул ту ре из ко је по ти чу; и као 
они ко ји до но се и спро во де пре суд не од лу ке у су о ча ва њу 
са де ло ва њем спољ них кул тур них ути ца ја. У пр вом слу ча-
ју, оном усме ре ном уну тар струк ту ра соп стве ног дру штва и 
свог кул тур ног ти па, ели те као кре а тив не, до ми нант не ма-
њи не ства ра ју и одр жа ва ју оби чај не фор ме ко је сим бо лич ки 
ре пре зен ту ју кул тур не вред но сти, a ко је „не кре а тив не“ ве ћи-
не пре у зи ма ју и опо на ша ју. Ди на мич ке, пак, про це се  уну тар 
соп стве них дру шта ва ели те кре а тив но пре у сме ра ва ју, ре кон-
стру и шу по сто је ће ин сти ту ци о нал не из ра зе ка ко би, у но вим 
усло ви ма, пред ста вља ле по го дан ми ље за бар при бли жно 
пре кла па ње ди на мич них кре та ња са вред но сним ди мен зи ја 
кул ту ра и дру штве ним од но си ма у ко ји ма се они од и гра ва-
ју. Успе шност или не у спе шност од го во ра на ове уну тра шње 
иза зо ве по твр ђу је или опо вр га ва ства р ну при ро ду ели те. 
Слу ча је ви „не у спе ха са мо о дре ђе ња“ (Тојн би) у ди на мич ким 
дру штве ним про це си ма, са мо до бит ност, уско гру до за тва ра-
ње и „пе три фи ка ци ја“ у оби чај ним, идеј ним и ин сти ту ци о-
нал ним фор ма ма ко је су ра ни је ство ре не а ко је по ста ју не-
по де сне за пра во ва ља но ре ша ва ње но во на ста лих си ту а ци ја 
(као у но во за вет ној ме та фо ри „о но вом ви ну и ста рим ме-
ши на ма“) симп то ми су кри зе ели та – њи хо вог „про ма ша ја“, 
на ин ди ви ду ал ном по љу узро ко ва ног по ро ци ма и стра сти-
ма што, на су прот те мељ ним вред но сти ма, увек  вре ба ју оно 

15 Ibn Khaldun, Muqaddimah: An Introduction toHistory, Pantheon books, New 
York, 1958

16 Видети о овоме изузетну студију империјалних животних циклуса код 
Турчин Питер, Ратимирират, Порталибрис, Чачак, 2006
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„људ ско, су ви ше људ ско“, а ко ји се по том ши ре на дру штве-
ни и кул тур ни план. Пу ко одр жа ва ње оби чај них и ин сти-
ту ци о нал них фор ми за рад очу ва ња сте че них упра вљач ких 
по зи ци ја, ли це мер но по и гра ва ње кул тур ним вред но сти ма и 
(отво ре но или при кри ве но) по на ша ње су прот но њи ма - све 
то су симп то ми ко ји по ка зу ју да „ка да ели те пре ста ну да во-
де, њи хо ва власт се пре тва ра у зло у по тре бу; ма се та да по чи-
њу да се бу не, док власт те жи да ус по ста ви ред дра стич ном 
ак ци јом. Ор феј ко ји је из гу био сво ју ли ру или за бо ра вио ка ко 
се на њој сви ра узи ма та да у ру ке Ксер сков бич, а ис ход је 
стра ви чан не ред“17 - ука зу је нам Тојн би опи су ју ћи рас то че-
ње, рас пад ци ви ли за циј ских тво ре ви на  услед гу бит ка ускла-
ђе но сти из ме ђу де ло ва ко ји са чи ња ва ју јед ну кул тур ну це ли-
ну, од но сно  - су ко бе ма са, „уну тра шњег про ле те ри ја та“, са 
ску пи на ма де ге не ри са них ели та ко је по ку ша ва ју да за др же 
свој до ми нант ни по ло жај. 

Дру ги слу чај, онај ко ји се ти че по на ша ња ели та у прав-
цу са мо о дре ђе ња пре ма кул тур ним ути ца ји ма спо ља, та ко ђе 
игра јед на ко зна чај ну уло гу „од го во ра на  иза зо ве“. Стра ни 
кул тур ни ути цај ни је са мо фор ма по на ша ња и вред но ва ња; 
ни је тек иде ја, на чин или де ло – он је не рас ки ди во ве зан са 
дру гим кул тур ним ис ку стви ма и ње го вим раз во јем; кул тур-
но и дру штве но је кон сти ту и сан у дру гим исто риј ским и 
кул тур ним усло ви ма. Ње го ва „кон струк ци ја“ због то га од-
ра жа ва од но се зна ња и мо ћи ко ји од го ва ра ју дру га чи јим пер-
спек ти ва ма спо зна ја, ци ље ви ма и ин те ре сним про јек ци ја ма 
– па сто га и ње го во не кри тич ко усва ја ње пред ста вља „не при-
род но ка ле мље ње“, ими та тив ни по ку шај ко ји или не до но си 
исте кул тур не ре зул та те као у ма тич ним кул ту ра ма, већ је 
- или кон тра про дук ти ван - или пак до во ди до струк тур ног 
пот чи ња ва ња дру штва не са мо „уве зе ним“ вред но сти ма, већ 
и њи хо вим ори ги нал ним „ис по ру чи о ци ма“. 

Хан тин тон је уочио три вр сте кул тур не ре ак ци је ко ја 
се од и гра ва опре де љи ва њем ели та пре ма овим ути ца ји ма. 
Он их је ве зао за „од го во ре на за пад ну мо дер ни за ци ју“, ма-
да  се мо гу уоп шти ти и при ме ни ти на све исто риј ски по зна те 
слу ча је ве ме ђу кул тур них ути ца ја. То су: кул тур но од ба ци-
ва ње (уз сво ђе ње раз ме не на ни во пре у зи ма ња тех но ло шких 

17 Тојн би Ар нолд, Проучавањаисторије, ЦИД, Под го ри ца,  2002, стр. 241
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ино ва ци ја), кул тур но при хва та ње, и де ли мич но кул тур но 
при хва та ње уз пре вред но ва ње и де ли мич но кул тур но од-
ба ци ва ње.18 Док пр ви и тре ћи слу чај го во ри о (ствар ној или 
уми шље ној) сна зи и спо соб но сти ели та и кул ту ра њи хо вих 
дру шта ва, дру ги не сум њи во го во ри о сла бо сти. Шта нам
друго потреба преузимања „увезених“форми (па биле оне
најбољеинајкреативнијеуматичнимкултурама)ињихово
примењивањебез„адаптације“,казујенегоонедостатаку
сопственекреативности,вредноснеутемељеностиинеиз
раслостиусуочавањусаизазовимакојепретедруштвима? 
Пр ви слу чај уочи ли смо у ан тич ком хин ду ском од ба ци ва њу 
хе ле ни зма,  у ја пан ском и ки не ском пр во бит ном за тва ра њу 
пре ма за пад ним ути ца ји ма (до „Меј џи“ ре фор ме, од но сно 
Опи јум ских ра то ва), у од ба ци ва њу свих не и слам ских ути ца ја 
код фун да мен та ли стич ких по кре та (нпр. ав га ни стан ских та-
ли ба на), у ме ђу соб ном ан та го ни зму хин ду и ислам ске кул ту-
ре (при ме ри Па ки ста на и Бан глан де ша)... Дру ги слу чај, онај 
ко ји се ти че  не кри тич ког усва ја ња кул тур них ути ца ја – мо-
же се уочи ти од ан тич ких вре ме на и про це са хе ле ни за ци је 
древ но е ги пат ске, си риј ско-ме со по там ско-пер сиј ске кул ту ре 
гво зде ног до ба све до по за пад ња че ња не за пад них дру шта ва 
при по ку ша ји ма њи хо ве мо дер ни за ци је. Овај слу чај се и на-
ла зи у фо ку су на шег ис тра жи ва ња јер су ње го ве по сле ди це 
упра во „псе у до мор фо за“ – она ели та, и кроз њу – она ко ја се 
ти че кул ту ра. 

Ка ко се огле да ова псе у до мор фо за ко ја на сту па кроз 
не кри тич ко пре у зи ма ње кул тур них ути ца ја? Ис пр ва, пре у-
зе тим  кул тур ним ути ца ји ма ели те са по мањ ка њем кре а тив-
но сти и вред но сне уте ме ље но сти се по но во ле ги ти ми шу у 
на ме ри да  оп ста ну у до са да шњој дру штве ној и кул тур но-
ци ви ли за циј ској уло зи. Ме ђу тим, уве зе не „кул тур не ино ва-
ци је“ са мо при кри ва ју дис функ ци о нал ност ели та и њи хо ву 
не спо соб ност да пру же кре а тив не од го во ре дру штва ко ја во-
де на спољ не и уну тра шње иза зо ве. По сре ди је ду бо ка за-
блу да – тач ни је ре че но, сме са за бу не и са мо об ма не, где се 
спољ ни ути цај, а за пра во спољ ни иза зов - пред ста вља као 
спа со но сно „ре ше ње“, као лек за уну тра шње на ру ше но ста ње 

18 Хан тин тон Се мју ел, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпорет
ка, ЦИД, Под го ри ца, 1998  стр. 79
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рав но те же. За тим, при пре у зи ма њу ових ути ца ја, ели та, и то 
она ко ја је из гу би ла свој ства „кре а тив не ма њи не“ и по ста-
ла са мо „вла да ју ћа ма њи на“, ства ра кул тур ни амал гам ме-
ха нич ким укр шта њем усво је них и пре о ста лих ори ги нал них 
обра за ца по на ша ња и вред но ва ња. Овај кул тур ни амал гам се 
да ље, про це си ма пре у зи ма ња кроз опо на ша ње, то ком не ко-
ли ко ге не ра ци ја по сте пе но пре но се низ дру штве не ле стви це 
– од ели та – ари сто кра ти је, вла да ју ћих сло је ва, град ског ста-
нов ни штва, углед них про фе си ја и струч ња ка – пре ма ве ћи-
на ма, до свих сло је ва на ро да. Ме ђу тим, су прот но на да њи ма, 
ин тен зи ви ра но кул тур но „ка ле мље ње“ кроз ду жи вре мен-
ски рок про ду бљу је не са мо увек при сту ни, „при род ни“ јаз 
ме ђу ге не ра ци ја ма – раз ли ку из ме ђу мла дих, ко ји су под ја-
чим  ути ца јем но ви на услед же ље за афир ми са њем кроз опо-
на ша ње ели та, и ста ри јих, ли ше них у пре те жни јој ме ри тих 
ути ца ја у ко рист др жа ња про ве ре ног, „оног на шта се на ви-
кло“ - већ, не ду го по том, и као „кри во сра ста ње“ што во ди 
до по сте пе ног не ра зу ме ва ња ве ћег или ма њег де ла дру штве-
них гру па на спрам соп стве них кул тур них осно ва и ње них 
вред но сти. Праг ка да „кул тур на сме са“ пре ла зи у „псе у до-
мор фо зу“ је онај ка да уве зе ни образ ци по ста ју кри те ри јум 
оце не све га дру гог; ка да  се све по сто је ће, од на сле ђе ног до 
ство ре ног - по сма тра и вред ну је у од но су на усво је не, уве зе-
не ути ца је и ка да се уз њи хо ву „по моћ“  убу ду ће си му ли ра 
„кре а тив ност“ ко ја то ви ше ни је. На да ље, овај про цес у ко ме 
дру штве не ели те пред ња че у са мо за ва ра ва њу за рад очу ва-
ња при ви ле ги ја, вр ши до дат но ра сло ја ва ње дру штва. Ње го ви 
глав ни де ло ви – кла се, ста ле жи и про фе си је по чи њу да се, 
гле да ју ћи од ели та на ни же, са мо за тва ра ју, уз ја ча ње опо на-
ша ња усво је них обра за ца ко јим ово за тва ра ње (са мо)оправ-
да ва уз по сло вич но ра бље ње по зи ци ја ко је то „за у ста вља ње“ 
под ра зу ме ва. За јед ни ца кул ту ре и осе ћа ња при пад но сти, за-
јед ни штва (за јед ни ца „суд би не“) по чи ње да се дез ин те гри-
ше,  док у по ступ но оде ље ним дру штве ним гру па ци ја ма све 
вр сте раз ли ка, од на чи на раз ми шља ња и вред но ва ња, пре ко 
со ци јал них,  имо вин ских и про фе си о нал них, по чи њу да се 
по ве ћа ва ју и по ста ју ду го трај не. 

Не га тив ни ре зул та ти по це па них за јед ни ца („по де ље не 
на ци је“ и „по де ље не кул ту ре“) ис по ља ва ју се у жи во ту дру-
штва об у хва ће ног „псе у до мор фо зом“ на сва ком ко ра ку: ели-



АлександарСашаГајић ПСЕУДОМОРФОЗАЕЛИТА...

24

те и њи ма под ло жни сло је ви на јед ној а ма се ста нов ни штва  
на дру гој стра ни ви ше се не раз у ме ју, не про на ла зе за јед нич-
ки је зик. До ла зи до ин фла ци је дво стру ких стан дар да, по-
ра ста дру штве не не прав де, ха о тич них при ти са ка и от по ра, 
до оте жа ва ња пре ла ска из јед не дру штве не гру пе и ста ле жа 
у дру ги. Об у зе то уве зе ним образ ци ма ра ди са мо прав да ња, 
кул тур но ства ра ла штво ма њин ских, „ви ших“ сло је ва оди-
ше епи гон ством, тре ће ра зред но шћу и не ве ро до стој но шћу. 
Оно се агре сив но про мо ви ше „до сле до но шћу“ у пре те ра ном 
опо на ша њу узо ра и све остра шће ни јем пре у зи ма њу њи хо вих 
ста во ва и иде ја. Ова кво „ства ра ла штво“ не са мо да је не у-
ти цај но, већ, у скло пу са свим дру гим окол но сти ма ве за ним 
за по де ле и за тва ра ње, спре ча ва озбиљ но са гле да ва ње, ши-
ре ње или адап та ци ју и свих но ви на ко је на да ље при сти жу 
спо ља, али и све га оног што на ста је од о здо, у „кул тур ним 
те ме љи ма“ по це па ног дру штва ко је, ба рем у сми слу јав но до-
ступ ног ути ца ја, би ти ше ван ин сти ту ци о нал ног жи во та, на 
„мар ги на ма спо нат но сти“. Кул тур на „псе у до мор фо за“ та да 
трај но оме та и спре ча ва са рад њу свих дру штве них струк ту-
ра у ства ра лач ким де лат но сти ма у нај ши рем сми слу те ре чи.

Дру штва об у зе та „псе у до мор фо зом“ ели та би ва ју та-
ко ис пу ње на све ве ћим те шко ћа ма, оп те ре ће на ра зним до-
дат ним не да ћа ма не по зна тим ори ги нал ним кул ту ра ма ко је 
су им ове ути ца је ис по ру чи ле. По ку ша ји ре фор ми као „од-
го во ри на иза зо ве“ по уве зе ним образ ци ма без из у зет ка су 
кон тра про дук тив ни и без у спе шни, ства ра ју ћи још ве ћу кул-
тур но-ци ви ли за циј ску по мет њу. Оту ђе не ели те на то од го-
ва ра ју још из ве шта че ни јим, „до след ни јим“ и на сил ни јим 
на ме та њем уве зе них фор ми од но ше ња и вред но ва ња ко је 
гр че ви то ши ре по дру штве ним вер ти ка ла ма. Ова кве на сил-
не ак тив но сти вре ме ном ства ра ју обо стра на не при ја тељ ства 
из ме ђу њих и „ти хе ве ћи не“. Ре зул та ти по ка зу ју да, упр кос 
на ме ра ма, на мет ну ти „раз вој“ по уве зе ним образ ци ма исти 
за пра во ко чи и ду го роч но во ди дру штво у прав цу ње го ве де-
ли мич не или пот пу не па ра ли зе. Ели та, на рав но, при ме ћу је 
опа да ње ства ра ла штва и сва ко ја ке про дук тив но сти, „чи ње-
ни цу да је ње гов кул тур ни екс порт раз ви јен ве о ма сла бо, да 
се ши ре ње пре у зе тих но ви на код њих од ви ја ве о ма успо ре но 
и с те шко ћа ма, да је зна тан део ње го вог на ци о нал ног те ла 
ве о ма ма ло или ни ма ло укљу чен у кул ту ру ко ју он сма тра 
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‘нај ви шом’.“19 Вред ну ју ћи по уве зе ним кри те ри ју ми ма, оним 
ко ји су и до ве ли  до ста ња „уко че но сти“, сво је вр сне дру штве-
не па ра ли зе, ели те об у зе те „псе у до мор фо зом“ из вла че по гре-
шан за кљу чак, па, на осно ву по ра зних ре зул та та, узро ке то ме 
про на ла зе неуувезенимформама,већудруштвеномикул
турномткивунакојисеовеформе„слабопримају“. Ово ме 
сле ди „ло ги чан“ за кљу чак ка ко су стра на кул ту ра и стра ни 
на ро ди „бо љи“ и „над моћ ни ји“ над соп стве ним - јер та мо ови 
образ ци успе шни је функ ци о ни шу. Због то га ели те пре у зи-
ма ју као „ви ше“ и „бо ље“ не ви ше са мо фор ме по на ша ња и 
вред но ва ња, већ и стра ну ин те ре сну исто риј ску пер спек ти ву. 
На кон то га, пр во пре ста ју да ува жа ва ју вред но сти и зна чај 
соп стве не ве ћи не, на ро да, да би по том, по ла ко, по че ли да га 
пре зи ру. 

Пре зир до во ди до дво смер ног де ло ва ња – до не скри-
ве ног кул тур ног и по ли тич ког ста вља ња ели та у слу жбу 
при пад ни ка стра не кул ту ре (а ко ји, при то ме, не по гре ши во 
тач но раз ли ку ју сво је „пра ве при пад ни ке“ од епи го на и кул-
тур них „по лу та на“) чи је су „узор не“ образ це, са на ка рад ним 
ис хо ди ма, усво ји ли, док се пре ма уну тра, са или без по мо ћи 
„су пер и ор них“ спољ них са ве зни ка, при сту па про це су по сте-
пе ног гу ше ња кул ту ре од ко је  се одво ји ло и ко ја се, све ви-
ше и све ди рект ни је, мр зи. Све што у њој про тив ре чи или 
до во ди у сум њу на ка ле мље не кул тур не образ це и вред но сти 
пред ста вља се као зло, као из раз стаг на ци је и за о ста ло сти. 
Ра ни ја до стиг ну ћа сма тра ју се без вред ним на спрам узо ра ко-
ји ма се при сту па са остра шће ним идо ло по клон ством, јер се 
све што се од њих пре у зи ма сма тра „на прет ком“. Све што 
од у да ра од ових фор ми сма тра се ко че њем и ре ак ци јом, док 
се за нај ве ћи и нај ва жни ји мо ме нат соп стве не исто ри је узи-
ма онај тре ну так ка да је из вр шен од лу чу ју ћи за о крет пре ма 
но вим узо ри ма, онај чин ко ји је до вео до кул тур не „псе у до-
мор фо зе“. Схи зо фре ност овог ста ња не огле да се са мо у по-
це па но сти дру штва, већ и у уну тра шњој, схи зо ид ној по це-
па но сти ду ша пре о бли ко ва них „псе у до мор фо зом“. На и ме, 
упр кос ду го трај но сти про це са усва ја ња обра за ца де ло ва ња и 
ми шље ња, и у са мим оту ђе ним ели та ма и сло је ви ма под њи-
хо вим из ра же ни јим ути ца јем пре о ста ју не ис ко ре ње не скло-

19  Трубецкој Николај, Европаичовечанство, Логос, Београд, 2004, стр. 47-48
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но сти „из вор не кул ту ре“, мен та ли тет ске од ли ке и осе ћа ња 
ко је њи хо ви за го вор ни ци по ти ску ју а ко је, ка ко им се чи ни, 
оме та ју да ље успе шно и бр зо усва ја ње још но ви јих уве зе них 
вред но сти и ко је исто вре ме но, услед при мет ног по сто ја ња 
уну тра шњих тен зи ја, спре ча ва ју ства ра лач ке уз ле те и пра-
во вре ме не од го во ре на иза зо ве њи хо вог пси хо ло шког и дру-
штве ног би ти са ња. Крај њу ди ле му сва ке кул тур не „псе у до-
мор фо зе“ за то чи ни или опре де ље ње за по ку шај ни ве ла ци је 
соп стве не кул ту ре и пот пу но укљу чи ва ње у кул тур ни круг 
узо ра, или ми ре ње са схи зо и дим жи во та ре њем у не ми лим, 
ба стард ним окол но сти ма. Но, пр ви и нај че шћи из бор ели та 
у „псе у до мор фо зи“ под ра зу ме ва и кон тра ре ак ци ју, из и ску је 
тра гич не су ко бе, у ко јим се ве ћи не, све све сни је оту ђе но сти 
ели та, не мо гућ но сти про ме на док су оне на вр хо ви ма дру-
штве них зда ња, не у мит но сти про па да ња и, у крај њем ис хо-
ду, ис че зну ћа, опре де љу ју на су прот њи ма или  за кул тур ни 
или, у слу ча ју крај ње ну жде, за ре во лу ци о нар ни рат у ви ду 
сво је вр сног „устан ка кул тур них тра ди ци о на ли ста“.  

„Макавејци“
Као про то тип ски при мер „устан ка тра ди ци о на ли ста“ 

про тив „псе у до мор фо зе“ ели та узе ће мо за по сма тра ње, и то 
из раз ло га очи глед но сти, ан тич ки при мер по бу не је вреј ских 
тра ди ци о на ли ста – по зна ти и до бро исто риј ски про у че ни 
Ма ка веј ски уста нак. О исто риј ској је дин стве но сти и кул тур-
ној осо бе но сти на ро да Изра и ља из ли шно је пу но го во ри ти. 
Као је ди ни мо но те и стич ки на род ста рог све та, од вре ме на 
са ве за пра о ца Авра ма са Ја хве ом, пре ко Мој си је вог из ла ска 
два на ест пле ме на Изра и ља из еги пат ског роп ства,  на се ља-
ва ња про сто ра мно го бо жач ког Ка а на на у вре ме ну про па сти 
им пе ри ја ка сног брон за ног до ба (крај 13. ве ка пре Хри ста)20 

20 Када су, како историјски и археолошки налази потврђују, у току само једне 
генерације путем узастопних ланчаних удара у виду кризних несташица, 
епидемија, глади, поплава, земљотреса, вулканских ерупција и инвазије 
варвара («народи са мора» непознатог етничког порекла и станишта) трајно 
пропале све царства касног бронзаног доба (хетитско, минојско, угаритско) 
изузев египатског. Ни оно се, такође, након кризних времена више никада 
није озбиљније опоравило. После пада поменутих цивилизација отпочиње 
нови историјски циклус - гвоздено доба античког варварског «раног сре-
дње вековља» кога је Хомер опевао у «Илијади». Ова медитеранска и 
бли скоисточна «апокалипса», како је назива савремена историографија, 
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и ства ра ња узор ног кра љев ства Да ви да и Со ло мо на све до 
пе ри о да по ср та ња и роп ства, Је вре ји пред ста вља ју је дин-
стве ни ку тур но-исто риј ски фе но мен бор бе јед ног на ро да за 
сво је „ме сто под сун цем“ и са мо бит ност ко ји је, као кул тур-
но-ци ви ли за циј ска „дру гост“, оштро од у да ра ла и „штр ча ла“ 
од свог бли ско и сточ ног окру же ња. Це ло куп на ста ро за вет на 
исто ри ја Је вре ја пред ста вља не пре стал но од го ва ра ње на „све 
вр сте иза зо ва“, укљу чу ју ћи и оне нај те же - од кул тур ног оси-
па ња и ме ша ња са мно го бо жач ким идо ло по клон ством ка ан-
ских кул то ва; су ко ба са Фе ни ча ни ма и Фи ла стеј ци ма; пре та-
па ња у су сед не на ро де („из гу бље на пле ме на Изра и ља“) или 
њи хо вог по ступ ног од ро ђа ва ња (Са мар ја ни); на ла же ња из ме-
ђу „че ки ћа и на ков ња“ ин те ре сних сфе ра ан тич ких им пе ри ја 
и њи хо вих кул ту ра – на тро ме ђи из ме ђу Егип та, Ма ло а зиј-
ских цар ста ва (Хе ти ти, Асир ци) и си риј ско-ме со по там ско-
пер сиј ске ци ви ли за ци је. Пред овим иза зо ви ма ка ли ле су се и 
про па да ле ели те Мој си јев ског опре де ље ња и одр жа ван, нај-
че шће са му ком и жр тва ма, За вет и пре да ње, мо рал и со ли-
дар ност, и ства ра ле се, у са мом на ро ду, но ве ели те у лич но-
сти ма су ди ја и про ро ка.

Едик том пер сиј ског ца ра Ки ра 538. го ди не окон ча но је 
пе де се то го ди шње ва ви лон ско роп ство Ју ди ног и Ве ни ја ми-
но вог пле ме на. Усле ди ло је, у ви ше ета па (под Се сва са ром, 
Јој ки ном, Је здром и Не ми јом), вра ћа ње Је вре ја у зе мљу ка-
а на ску, а за тим и об но ва, од но сно по ди за ње дру гог Је ру са-
лем ског Хра ма.21 По вра так је зна чио и су о ча ва ње са из ме ње-
ном ет нич ком струк ту ром Па ле сти не, са свим по сле ди ца ма 
ет нич ког ме ша ња и кул тур не аси ми ла ци је, од но сно по сто-
ја њем вер ског син кре ти зма (су ко би са Са мар ја ни ма око раз-
во да „ме шо ви тих бра ко ва“). Об но ва је зна чи ла и ре кон струк-
ци ју иден ти те та на осно ва ма ста ро за вет них књи га и об ред не 
прак се, те ства ра ње ауто ном не др жа ве (са оба ве зом да ва ња 
ва зал них три бу та Пер си ји) под упра вом Пр во све ште ни ка. О 

временски коинцидира са 40 година селидбеног лутања Мојсија и 12 племена 
Израиља Синајем и арапском пустињом после егзодуса из Египта, тако да 
Јевреји стижу у Каанан као сточарски колонисти након што су поменута 
царства, која су додиривала просторе Палестине, крахирала. 

21 «Старци који бијаху видели пређашњи Дом (Божији) плакаху иза гласа, 
гледајући овај Дом како се осниваше, а многи опет подвикиваху од радости, 
те народ не могаше разазнати вике радости од вике плачне у народу» (Књига 
Јездрина, 3. 12-13).
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то ме нам све до чи исто ри чар Јо сиф Фла ви је: „Има ли су по ли-
те ју (вла да ви ну, уре ђе ње) ари сто крат ску са оли гар хи јом, јер 
су Пр во све ште ни ци би ли на че лу по сло ва“ (Стар. XX, 111). 
Осва ја ња Алек сан дра Ма ке дон ског и пад Пер си је Аха ме ни-
да, иако у по чет ку ни су ути ца ле на про ме ну ста ту са Ју де је, 
ду го роч но су до ве ли до пот па да ња ових про сто ра под ути-
ца је хе ле ни стич ке кул ту ре, грч ких па ган ских вред но сти и 
обра за ца ми шље ња. Из ме ђу Алек сан дро вих на след ни ка, ди-
ја до ха, ко ји су ме ђу соб но по де ли ли „свет ско цар ство“, пе ри о-
дич но су еска ли ра ла не при ја тељ ства где је је ди ни за јед нич ки 
са др жа тељ ових моћ них „бли за нач ких им пе ри ја“ и так ма ца 
би ла по ли ти ка аси ми ла ци је кроз хе ле ни стич ку, „су пер и ор-
ну“ кул ту ру ко ја је, до ду ше на раз ли чи те на чи не, на ме та на 
свим на ро ди ма ис то ка. Про стор Па ле сти не пре тво рен је та-
ко у по ље не са мо ге о по ли тич ког над ме та ња Пто ло меј ске, 
еги пат ске, и Се ле у кид ске, си риј ске хе ле ни стич ке ди на сти је, 
већ и у про стор ин тен зив не хе ле ни за ци је, сво је вр сне ан тич-
ке кул тур не гло ба ли за ци је у образ ци ма уни фи ку ју ћег хе лен-
ског ху ма ни зма („... да сви бу ду је дан на род (ειναι πανταις εις 
λαδν ενα). И да сва ки на пу сти сво је оби ча је (τα νομιμα)“ - ка-
зу је нам о ци ље ви ма хе ле ни за ци је по че так „Књи га Ма ка веј-
ских“).22

Усле ди ла је ко ло ни за ци ја хе ле ни стич ких на се ље ни ка и 
ин тен зив на хе ле ни за ци ја Је вре ја, чи ји је нај ве ћи део на ро да 
по ло ви ном 2. ве ка пре Хри ста већ ду го жи вео у ди ја спо ри 
–  где је од ра ни је био из ло жен ја ким стра ним кул тур ним 
ути ца ји ма и иза зо ви ма.23 На шав ши се, у вре ме ну ма њем од 
јед ног ве ка, у  „хе ле ни зо ва ном све ту“, на род Изра и ља је по-
ку шао да, у ви ду од го во ра на кул тур не иза зо ве, са чу ва свој 
За вет и ве ру, и кроз њих - сво ју са мо бит ност. У ди ја спо ри је 
та ко пре ве ден Ста ри За вет на грч ки (чу ве на „сеп ту а гин та“). 
У фор ми хе лен ских фи ло зоф ских пла то ни стич ких ди ја ло га 
и уз ко ри шће ње грч ке фи ло зоф ске пој мов не апа ра ту ре, вр-
ше на је апо ло ге ти ка Мој си је вог за ко на, и у ди ја спо ри, и у 

22  1. Мак. 1, 41-42
23  Нај број ни ја је вреј ске за јед ни це у то вре ме би ле су, ка ко све до чи «књи га о 

Је сти ри», оне у Ва ви ло ну и Алек сан дри ји.  До рим ских вре ме на и вла да ви не 
Ок та ви ја на Ав гу ста ви ше од ¾ Је вре ја жи ве ло је у ди ја спо ри (од укуп но 4  
ми ли о на, ма ње од ми ли он жи ве ло је у Па ле сти ни), чи не ћи чак 7% ста но ви-
ни штва Рим ског цар ства. 
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Па ле сти ни. Но, ути ца ји хе ле ни зма као „свет ског трен да“ и 
„су пер и ор не мо де“ ко ја је по ли тич ки до ми ни ра ла ве ћим де-
лом ста рог све та, при вла чи ла је пре све га оне ли ше не мо ћи 
а ко ји су, ба рем на део ње, сви кли. Та ко су и хе ле ни стич ки 
кул тур ни упли ви по сте пе но про ди ра ли у ви ше сло је ве је ве-
реј ског дру штва, у ње ну ели ту. Под овим ути ца ји ма, пре дач-
ко на сле ђе и ве ра ко ја се мо ћи ра ди оде ну ла „хе ле ни стич ким 
одо ра ма“ не рет ко је по при ма ла фар сич не об ли ке, на при мер 
у слу ча је ви ма ка да су је вреј ске по сло ви це и по у ке пре о бли-
ко ва не и пре пе ва ва не у сти хо ве ка ко би сво јом фор мом би-
ле скла ду са делф ским за го нет ка ма. Од и гра ло се и мно штво 
дру гих кул тур них екс пе ри ме на та. Усва ја но је не са мо хе лен-
ско оде ва ње, већ и хе лен ске на ви ке, на при мер  прак ти ко ва ње 
обе до ва ње у ле же ћем по ло жа ју и по мод но во ђе ње ду бо ко ум-
них рас пра ва око тр пе зе. Не са мо да су си на го ге по че ле да 
се гра де у грч ком ар хи тек тон ском сти лу, не да се са мо ишло 
у грч ко по зо ри ште и уче ство ва ло у атлет ским так ми че њи-
ма, већ су се све ви ше упо тре бља ва ли грч ки је зик и пи смо, 
а по сте пе но за бо ра вљао хе бреј ски, од но сно ара меј ски је зик. 
Хе ле ни за ци ја је по ступ но али не у мит но по при ма ла обри се 
кул тур не псе у до мор фо зе: култ ни и ри ту ал ни про пи си За-
ко на ту ма че ни су и вред но ва ни грч ким але го риј ским ме то-
да ма као „мо рал не за по ве сти“; вр ше на су на сил на уме та ња 
па ган ских про ро чан ства („ора ку ла“) у вер ске спи се; чи та не 
су грч ке ба ја ли це; кри шом је пре у зет чи тав ди ја па зон мно го-
бо жач ких су је вер ја. 

У хе ле ни стич кој псе у до мор фо зи пред ња чи ли су ви ши 
и бо га ти ји сло је ви град ског ста нов ни штва. Сход но то ме, хе-
ле ни зо ва ни Је вре ји из ви ших ста ле жа ра до су узи ма ли грч ка 
(и ка сни је ла тин ска) име на ко ја су, што је би ло мо гу ће ви ше, 
зву ча ла као њи хо ва је вреј ска, па су Јо шуе (Ису си) по ста ја ли 
Ја со ни, а Си ле Сил ва ни и слич но. Но ви на ра шта ји Је вре ја ба-
ви ли су се атлет ским „бил до ва њем“ у „гим на зи ја ма“, ма за ли 
ми ши це уљем, у че му су узи ма ли уче шће и „про гре сив ни“ 
све ште ни ци ди че ћи се сво јом „отво ре но шћу и сло бо до ум но-
шћу“. Сма тра ју ћи по том, све рев но сни је и „прин ци пи јел ни-
је“, свој иден ти тет, ве ру и кул ту ру за за о ста лост, за из вор 
свих су ко ба и стра да ња јед ног про вин ци јал ног и на спрам 
све та ина џиј ског на ро да (го во ри ли су: „Хај де да скло пи мо 
са вез са не зна бо шци ма ко ји су око нас, јер, от ка ко се одво-
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ји смо од њих, сна ђо ше нас мно га зла“24), све под из го во ри ма 
то ле ран ци је и отво ре но сти, од ба ци ва ње соп стве не кул ту ре, 
мо рал них осе ћа ња и оби ча ја ишло је ме ђу ели та ма до тле да 
су се хе ле ни зо ва ни Је вре ји, из ло же ни по ру га ма па га на и рев-
но сних про па га то ра њи хо ве мо де, сти де ли об ре за ња, па су га 
мно ги ме ђу њи ма пу тем хи рур шке опе ра ци је хте ли от кло ни-
ти („И пре пра ви ше об ре за ње (ακροβυστιας) и од сту пи ше од 
За ве та Све тог, и под јар ми ше се не зна бо шци ма, и про да до-
ше се да чи не зло“ ка зу ју на да ље Књи ге Ма ка веј ске).25 Уме-
сто ми ра и бла го ста ња, зе мља је и да ље то ну ла у све оп ште 
ра су ло. Стра ни на ме сни ци су кроз бе со муч но опо ре зи ва ње 
пљач ка ли ста нов ни штво. Хе ле ни зо ва не ели те бес по го вор но 
су то ну ле у ко ла бо ра ци ју - и убр зо је све би ло обез вре ђе но и 
спрем но за про да ју стран ци ма. Чак је и ме сто Пр во све ште-
ни ка Хра ма, на кон што је ин три га ма под стак ну тим грч ким 
„стра ним  фак то ром“ сврг нут по бо жни Пр во све ште ник Они-
ас, би ло да то на про да ју. Јо си ја, ко ји је сво је име хе ле ни зо вао 
у Ја сон, по ну дио је си риј ским Гр ци ма нај ве ћу ва зал ну сво ту, 
а Они ас је, не ко ли ко го ди на ка сни је, уби јен у из бе гли штву 
у Ан ти о хи ји. На кон три го ди не од по ста вље ња Ја со на, не ки 
Ме не лај је по ну дио још ве ћу су му нов ца си риј ским Се ле у ки-
ди ма, што је до ве ло до но ве сме не, та ко да је по ло жај Пр во-
све ште ни ка трај но по сао  ку по про дај ни пред мет по ли ти ке. 

На су прот ели ти, „за ту ца но“ и „па ро хи јал но“ пре те жно 
се о ско и про вин ци јал но ста нов ни штво чвр сто се др жа ло ве-
ре и оби ча ја пре да ка, па је ра стао и от пор пре ма си риј ској по-
ли ти ци и од ро ђе ној ели ти што се пре тво ри ла у слу гу стра ног 
ет нич ког и со ци јал ног тла чи те ља. И ра ни је је кроз исто ри ју 
ме ђу Је вре ји ма, том «на ро ду твр до вра том» а „ср ца нео бре за-
ног“, где је сав „дом Изра и љев био сва дљив и же сто ко ср дан“,  
ка ко о ње му ве ле ко ре ња Мој си је ва (2. Мојс. 32,9; 33,3; 3 Мојс. 
26,41; 5. Мојс. 9,16; Је зек. 3,7) би ло  до ста кал ку ла на та, пре-
вр тљи ва ца и от пад ни ка: још у вре ме ни ма од во ђе ња у ва ви-
лон ско роп ство, Је вре ји су се де ли ли на пар ти је при ста ли ца 
Ва ви ло на и Егип ћа на. Са да је, ме ђу тим, ма сов но от па да ње 
би ло не са мо по ли тич ко, већ и кул тур но и ду хов но, и во ди ло 
је, кроз по ја ча ва ње рас це па уну тар дру штва, до све ин тен-
зив ни јег „кул тур ног ра та“ из ме ђу хе ле ни зо ва них „си но ва бе-

24 1. Мак. 1, 12. 
25 1. Мак. 1, 15
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за ко ња“ и пра во вер них „до бро во ља ца за ко на“ ко је је, у све му 
то ме, има ло и со ци јал не ди мен зи је су ко ба бо га тих а амо рал-
них сно бо ва са оси ро ма ше ним на ро дом.

Ча шу је пре пу ни ла бру тал ност стра ног ин тер вен ци о-
ни зма. Цар Ан ти ох IV Епи фан26 (про зван, због охо ло сти и 
ма ни ја кал них де ла то ком сво је вла да ви не, од стра не рим-
ских исто ри ча ра По ли би ја и Ти та Ли ви ја и „епи ма ном“), 
фи ло зоф-епи ку ре јац и фа на тич ни хе ле ни за тор, ре шио је да 
јед ном за сваг да скр ши кул тур ни от пор Је вре ја и уни шти 
њи хов иден ти тет ру ше њем је вреј ског мо но те и зма. При то-
ме је „спо јио ле по и ко ри сно“: по раз у ра ту са еги пат ским 
Пто ло ме ји ма зна чио је и ис пра жње ну др жав ну ка су, па је 
овај „бу џет ски де фи цит“ Ан ти ох на до ме стио пљач ком Је-
ру са лем ског Хра ма чи ји су са кра мен ти од не ти у Ан ти о хи ју. 
Сру шив ши зи до ве гра да, уз ма сов не по ко ље ци ви ла, ма хом 
же на и де це ко ји су рас пи ња ни на кр сто ве,27 Ан ти ох је план-
ски при сту пио обе све ће њу ол та ра при но ше њем па ган ских 
жр та ва у опљач ка ном Хра му („мр зост опу сто ше ња на ме сту 
Све то ме“ по про ро штву Да ни ло вом (Дан. 11, 31; 12, 11) ко је 
се ти ме ис пу ни ло). За тим се ан ти о хиј ски вла дар про гла сио 
за ин кар на ци ју „Зев са Олим пиј ског“ и „Ца ра Ан ти о ха Бо га 
слав ног и по бе до но сног“. Усле ди ли су цар ски де кре ти ко ји ма 
је Ан ти ох, под прет њом смрт ном ка зном, Је вре ји ма за бра нио 
пра зно ва ње са ба та и об ре за ње, уз исто врем но про мо ви са ње 
соп стве ног „кул та лич но сти“ у ви ду сла вље ња ње го вог ро-
ђен да на сва ког 25. у ме се цу (што је, осим при но ше ња жр та ва, 
укљу чи ва ло и но ше ње фа лу со ид не „шта фе те“ кроз про вин-
ци је, чи ја је култ на уло га пре у зе та из Егип та!),  уз пре ћут но 
по ко ра ва ње до ма ћих хе ле ни зо ва них ви ших сло је ва. Све то је 
нај ве ћи део jeврејског на ро да  утвр ди ло у убе ђе њу да у Ан-
ти о ху IV ви де „си на по ги бли“, пре те чу ан ти хри ста, а не из-
др жи вост те ро ра и пол трон ска ко ла бо ра ци ја псе у до е ли те у 
„ду хов ном блу ду“ (4. Мојс. 25. 1-11), са не зна бо штвом,  са мо 
је убр за ла уста нак. 

26 «Чо век не зна тан, ко ме ни је на ме ње на част цар ска» а ко ји ће «до ћи мир но и 
осво ји ти цар ство ла ска њем» а «ка да бе за ко ни ци на вр ше ме ру сво ју, на ста ће 
цар бе сти дан и лу кав» ка ко је о ње му про ро ко вао Да ни ло (8, 23; 11, 21).

27 О че му, по ред 2. књи ге Ма ка веј ске све до че и са ми грч ки исто ри ча ри по пут 
Ди о до ра са Си ци ли је (34, 9, 4).
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Не знат ни ин ци дент у про вин ци ји, у ма лом се лу Мо де-
ин не да ле ко од Ли де, рас плам сао се у уста нак про тив ту ђин-
ске вла сти и ње них „ци ви ли зо ва них“ слу гу. Ка да су цар ски 
над зор ни ци до шли у ово ме сто са на ме ром да на те ра ју ста-
нов ни штво да при но си жр тве „бо жан ском ца ру“ и ње го вој 
вла сти „ко ја до но си ду го веч ни мир и бла го ста ње»“ ста ри 
све ште ник Ма та ти ја из по ро ди це Ха смо не ја убио је хе ле ни-
зо ва ног Је вре ји на ко ји се спре мао да при не се жр тву идо ли-
ма и пре ту као стра не на ме сни ке. По ву кав ши се у пла ни не у 
стра ху од по те ре, по што је овај ин ци дент пред ста вљао пра ву 
сен за ци ју, Ма та ти ја и ње го ви си но ви, са та бо ром ко ји из да-
на у дан уве ћа вао при сти за њем ра то бор них пра во вер ни ка и 
љу ди си тих не прав де и по ни же ња, от по че ли су ге рил ски рат. 

Ис пр ва је, услед огром не над моћ но сти Гр ка и до ма ће 
хе ле ни зо ва не ели те, из гле да ло да је  по ду хват по бу ње ни ка 
про тив моћ ног цар ства, као крај ње не ре а лан, осу ђен на не у-
спех. Из пу стињ ских упо ри шта и пла ни на уста ни ци су у пр-
во вре ме  вр ши ли број не ма ле на па де и са бо та же. Ру ши ли су 
па ган ске хра мо ве, су ро во ка жња ва ли от па ле су на род ни ке и 
вр ши ли пре па де на цар ске па тро ле. По што је ста ри Ма та ти ја 
убр зо умро, вођ ство у уве ћа ном та бо ру уста ни ка пре у зео је 
ње гов син Ју да, на зван Ма ка ве јац (на ара меј ском „мак ка ва“ 
зна чи „че кић“, „сли чан че ки ћу“). Ју да Ма ка ве јац је по том по-
вео све ве ће и све спек та ку лар ни је на па де на цар ску вој ску 
и ко ла бо ра ци о ни сте. Ни за ли су се не ве ро ват ни ус пе си и по-
бе де, па је Ан ти ох,28 за у зет ра то ви ма у Пар ти ји, за рад гу ше-
ња устан ка упу тио у Па ле сти ну ис ку сног ге не ра ла Ли си ју. 
Но, Ма ка веј ци су у не ко ли ко су ко ба по ту кли Си риј це, и као 
кру на успе ха, по бед нич ки ушли у Је ру са лим не ми ло срд но се 
об ра чу нав ши са хе ле ни зо ва ним ко ла бо ра ци о ни сти ма над ко-
јим је из вр ше на сво је вр сна ње го шев ска „ис тра га по ту ри ца“. 
За по сев ши обе све ће но ме сто Је ру са лим ског хра ма, ма ка веј-
ски уста ни ци об но ви ли су Мој си јев за кон (25. де цем бра 164. 

28 Током овог похода Антиох је напрасно умро, и то у часу пљачкања 
Артре мидиног храма у Елимаиди у Персији, највероватније од некаквог 
облика галопирајуће гангрене за коју «Књиге Макавејске» сматрају да је 
представљала казну за пљачку Јерусалимског храма и прогањање Изра-
иљаца. Римски историчар грчког порекла Полибије пак сматра да је Антиох 
Епифан «напустио живот демонизиравши се (διαμονησασ)» поседнут гро-
зни чавим лудилом. (Полибије, Историје, XXXI, 9, 4).
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го ди не пре Хри ста) и усто ли чи ли но ву ди на сти ју Ха смо не ја 
чи ји је ро до на чел ник по стао Ју да Ма ка ве јац. Од та да па до 
да нас, Је вре ји сла ве овај дан као пра зник „ха ну ке“ (осве ће ња 
Хра ма) па ље њем све тла као зна ка да та ма и мрак мо ра ју не-
ста ти пред сна гом све тло сти и исти не. 

По сле Ју ди не смр ти у јед ном окр ша ју у тран сјор дан-
ским кра ји на ма (око 160. го ди не пре Хри ста) за о кру жи ва ње 
осло бо ди лач ког ра та Ма ка ве ја ца из вр ши ли су ње го ва бра ћа 
Јо на тан и Си мон. Ју де ја је под ка сни јим Ха смо неј ци ма по-
но во по ста ла сло бод на и та ква оста ла све до рим ског до ба 
и вла да ви не узур па то ра Иду меј ца Иро да Ве ли ког, исто оног 
ко ји је на ре дио по кољ но во ро ђен ча ди у Ви тлеј му. Из „ма ка-
веј ске ре ста у ра ци је“ ко ја се то ком на ред них век и по ис по-
ља ва ла кроз пе ри о де ме ђу соб не бор бе око вла сти, из ра сли су 
сви по кре ти и гру па ци је по зна ти из Хри сто вих и апо стол ских 
вре ме на – од фа ри се ја (кон зер ва ти ва ца ко ји су фор мал но бра-
ни ли ма ка веј ско на сле ђе) пре ко са ду ке ја (ре ци ди ва епи ку ре-
и зо ва них по бо жних уче ња ка), ми стич ки на стро је них есе на 
бли ских Јо ва ну Кр сти те љу, све до ра то бор них зи ло та ко ји ће 
у ка сни јим раз до бљи ма по ве сти устан ке про тив Ри мља на, 
онај 66. го ди не и онај у дру гом ве ку по сле Хри ста, под Бар 
Кох бом и Бен Аки бом. Хри шћан ска тра ди ци ја и Пра во слав-
на Цр ква и дан-да нас сла ви ма ка веј ске уста ни ке као „пра-
вед ни ке за ко на“ и сма тра их сво јим пре те ча ма, по след њим 
у пу ном сми слу пра вим ста ро за вет ним Ју деј ци ма, та ко да су 
не ки од хри шћан ских ота ца у ви зан тиј ској епо хи ис пи си ва ли 
хва ло спе ве Ма ка веј ци ма („По хва ла Ма ка веј ци ма“ св. Гри го-
ри ја Бо го сло ва»).29

Изазовимодернизмаикомпрадорски
феномен

Ра ни је опи са ни про це си од го ва ра на кул тур не иза зо ве, 
њи хо ве по сле ди це, као и при ме ри кул тур них „псе у до мор фо-
за“ кроз оту ђе ње ели та, мо гу се ја сно уочи ти и у мо дер ној 
епо хи ко ја ни по че му дру го ме ни је дру га чи ја од пре те ча, 
не го са мо по ин тен зи те ту ових по ја ва. Из ра зе „псе у до мор-
фо зе“ та ко нај пре мо же мо уочи ти у мо дер ни за циј ским про-

29 Видети св. Григорије Богослов, Похвала Макавејцима, додатак уз књиге 
Макавејске ( у преводу А. Јефтића), Видослов Тврдошки, Требиње, 2002, 
стр. 253-264
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це си ма под ути ца јем за пад ног кул тур ног ци ви ли за циј ског 
ти па, оно га ко ји је, од се кав ши са мог се бе од соп стве них ју-
де о хри шћан ских ко ре на, ство рио ви со ке ор га ни за ци о не об-
ли ке мо ћи и фор ма ли зо ва не образ це од но ше ња, укљу чу ју ћи 
и кул тур не, све ра ди њи хо вог ин стру мен тал ног, ефи ка сног 
ко ри шће ња. На су прот овим ути ца ји ма, све не за пад не ци ви-
ли за ци је, од но сно њу хо ве ели те, иза бра ле су је дан од три об-
ли ка од го во ра на иза зов за пад њач ке мо дер ни за ци је. 

Од ба ци ва ње (Ки на и Ја пан до 19. ве ка, део ислам ског 
све та) по ка за ло се ма ње успе шним. Ки на је Опи јум ским ра-
то ви ма при нуд но „отво ре на“ за за пад но им пе ри јал но „уска-
ка ње“, ко је се, по сле пар ци јал ног по за пад ња че ња, пре тво ри ло 
у ха о тич ност над ме та ња „го спо да ра ра та“, вој них на ме сни ка, 
и за пад них фир ми те аген ту ра, што су на кра ју до ве ли до се-
ри је су ко ба ко ји су, у усло ви ма стра ног ин тер вен ци о ни зма 
и ја пан ске оку па ци је де ла Ки не, ево лу и ра ли пут гра ђан ског 
ра та и ко му ни стич ке ре во лу ци је као по бу не про тив За па да 
кроз фор му ал тер на тив ног за пад ног ан ти ка пи та ли стич ког 
по кре та. Ја пан је, кроз мо дер ни за ци ју без ве стер ни за ци је 
(вла да ју ћи сло ган „Ва кон, Јо сеи“ зна чио је „ја пан ски дух, за-
пад на тех ни ка“), по ку шао да ство ри азиј ску им пе ри ју ко ја се 
за вр ши ла по ра зом 1945. го ди не и из ну ђе ним пре у зи ма њем 
кул тур не „ми ми кри је“ по за пад ња че ња од стра не по ра же них, 
уз ве што ма не ври са ње у ци љу оп стан ка на ти ви стич ке кул-
ту ре. 

Био то са мо је дан слу чај де ли мич ног усва ја ња кроз 
адап та ци ју. Не ки по ку ша ји у овом прав цу би ли су спре че-
ни ди рект ним оме та њем за пад них ко ло ни ја них си ла. 1830. 
го ди не Мех мед Али ја је у Егип ту по ку шао да из ве де мо дер-
ни за ци ју без по за пад ња че ња, али су га у то ме спре ча ва ли 
Бри тан ци. Они су, у сле де ћој ге не ра ци ји, пр во еко ном ски, а 
по том и вој но оку пи ра ли Еги пат, на кон че га су чи та ве шко ле 
ислам ских ре фор ма то ра (Џа мал Ал Дин, Му ха мед Аб ду лах 
и дру ги) на те о риј ском пла ну осми шља ва ли од нос исла ма и 
мо дер но сти без по за пад ња че ња и се ку ла ри за ци је. Иден тич-
ну суд би ну има ла је и Ин ди ја  под по зним вла да ри ма Мо гул-
ске ди на сти је. Њи хов не у спех до вео цео је пот кон ти нент у 
ко ло ни јал ни ста тус уз пар ци јал но по за пад ња че ње ели та, све 
док ни је до шло до ре ак ци је ган ди јев ског тра ди ци о на ли стич-
ког по кре та  ко јим је у 20. ве ку ис ти сну та бри тан ска ко ло ни-
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јал на власт а Ин ди ја кро чи ла пу тем „де ли мич ког пре у зи ма-
ња и адап ти ра ња“ без по за пад ња че ња ко јим на по чет ку 21. 
ве ка сту па у прав цу бу ду ће свет ске си ле. Истим пу тем да нас 
ко ра ча пост ко му ни стич ка Ки на, ко ја се де лом вра ћа сло га ну  
Ти-Чонг „ки не ско уче ње за фун да мен тал не прин ци пе, за пад-
но уче ње за прак тич ну упо тре бу“, а де лом вр ши адап та ци ју 
за пад них ме то да у кон фу чи јан ском кул тур ном кљу чу. Мо-
дер ним при ме ри ма тре ћег слу ча ја, оног ко ји је због не кри-
тич ког усва ја ња кул тур них ути ца ја са за па да во дио у прав цу 
псе у до мор фо зе, по за ба ви ће мо се не што ка сни је. 

На спрот раз ви је ним ци ви ли за ци ја ма, не за пад не пред-
ци ви ли за циј ске тво ре ви не углав ном су по кле кле под ко ло-
ни јал ним на ле том уз гу би так сво јих про то-ели та.  Пот пав-
ши под про цес за пад њач ке „кул ти ва ци је“, ова дру штва су 
се на шла у си ту а ци ји или да по ста ну по за пад ња че на или да 
пред ста вља ју кул тур ну то пи о ни цу из ко је тек тре ба да се по-
сте пе но уоб ли чи не ки још увек не по сто је ћи кул тур но-исто-
риј ски тип (Афри ка, Оке а ни ја и сл.). Не ке од древ них ци-
ви ли за ци ја пот пу но су ра зо ре не у на ле ту мо дер ног За па да 
(пред ко лум бов ске аме рич ке кул ту ре), да би, на кон тем љног 
уни ште ња до ма ћих ели та и кул ту ро ци да ових на ро да, њи хо-
во ме сто од ме ни ле за пад не ко ло ни јал не ели те, а њи хо ве кул-
ту ре по ста ле по за пад ња че не сме ше са оби чај ним оста ци ма 
древ них кул ту ра.

Ре зул та ти за пад них ко ло ни јал них осва ја ња до ве ли су, 
у го то во свим исто риј ским слу ча је ви ма, до ма њег или ве ћег 
кул тур ног по за пад ња че ња до ми цил них ели та.  У том кон-
тек сту тре ба по сма тра ти и ком пра дор ски фе но мен. На ста нак 
ком пра до ра се у дру штве ним на у ка ма по сло вич но по сма тра 
као по сле ди ца ко ло ни јал ног по ло жа ја на пе ри фе ри ја ма ка пи-
та ли стич ког си сте ма у сми слу еко ном ске ак тив но сти ори јен-
ти са не пре све га у ко рист дру гог, где су ком пра до ри аген ти 
и парт не ри стра них ин ве сти то ра ко ји де лу ју на про сто ри ма 
ло кал них еко но ми ја. Ан ти ко ло ни јал на, тра ди ци о на ли стич-
ка или пост марк си стич ка те о ри ја у њи ма ви ди слу ге стра-
ног им пе ри ја ли зма. Ре ци мо, у ки не ској исто ри о гра фи ји и 
со ци о ло ги ји  на зи ва ју се „јан гву“ (би ро кра та ма стра них си-
ла) ко ји, за рад  уче шћа у до би ти, слу же стра ним им пе ри ја-
ли стич ким ин те ре си ма про тив соп стве ног на ро да и ње го ве 
еко но ми је. Ком пра до ри за ви се од стра не, им пе ри ја ли сти че 
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по мо ћи;  уче ству ју у њи хо вим пла но ви ма су зби ја ња от по ра 
кроз спро во ђе ње по ли ти ке „за ва ди па вла дај“ ко ја не са мо да 
одр жа ва дру штва у ста њу за о ста ло сти, већ та кву за о ста лост 
и по спе шу је. На су прот то ме, за пад не, ли бе рал не дру штве не 
на у ке ком пра до ре сли ка ју као по зи ти ван фе но мен, као ме на-
џер ску кла су у ко ло ни јал ним де парт ма ни ма, тр го вач ке бро-
ке ре и пред у зи мљи ве по слов не љу де ко ји су до но си ли ка пи-
та ли стич ке ино ва ци је и но ве ви до ве про из вод ње у за о ста ле 
кут ке пла не те.

Фе но мен ком пра дор ских ели та (на ки не ском „ма и ба-
на“) ши ро ко је рас про стра њен на свим ко ло ни јал ним про сто-
ри ма, од Да ле ког ис то ка до Ла тин ске Аме ри ке. Ме ђу тим, у 
Ла тин ској Аме ри ци овај фе но мен не ма то ли ко ја сну кул тур-
ну по за ди ну: по што су се за ком пра дор ске уло ге углав ном 
ре гру то ва ле дру штве не ели те из по ро ди ца ко је су ди рект но 
по ти ца ле од европ ских ко ло ни за то ра, круп них зе мљо по сед-
ни ка и вла да ју ће ци вил но-вој не ка сте, исти су, упра во због 
сво је не дво сми сле не „кул тур не при пад но сти“, вр ло ла ко и 
у пот пу но сти ста вља ли сво је услу ге у ко рист за пад ним ве-
ли ким си ла ма и кор по ра ци ја ма. На про сто ри ма кул тур не 
„дру га чи јо сти“ од за пад не, ком пра дор ски фе но мен ве ћим 
де лом био је по сле ди ца кул тур не „псе у до мор фо зе“. У Ки ни, 
ре ци мо, „ма и ба ни“ на ста ју по ло ви ном 19. ве ка (на кон уго во-
ра о отва ра њу ки не ских лу ка 1842. го ди не) на при мор ским, 
обод ним под ру чи ма под ја ким за пад ним ко ло ни јал ним ути-
ца јем. Услед пе три фи ци ра но сти по сто је ћих, ста рих ели та 
као и њи ма под ло жних сло је ва дуж дру штве не вер ти ка ле, 
под спољ ним кул тур ним ути ца јем уну тар њих из ни кла је 
но ва, ско ро је вић ка кла са „ма и па на“, би ро крат ских ме на џе-
ра. Ње ни при пад ни ци не са мо да су има ли кла сич не ко пра-
дор ске функ ци је (од по сред нич ке до ди пло мат ске),30 већ су, 
као „но ва дру штве на ели та“, пред ста вља ли ди рек тан из раз 
псе у до мор фо ло шких кул тур них му та ци ја.  Не то ли ко  због 
то га што су  по ни кли у по гра нич ним про сто ри ма, ма хом 
луч ким гра до ви ма где је би ло  при сут но не са мо до ста за пад-

30 Кинески компрадори не само да су служили запањацима у пословним 
преговорима, већ су неки од њих одиграли и важне улоге у преговорима 
англо-француских интервенциониста са Кинезима 1860. године. Ради се о 
«таи панима»  Такеи и Хси Ји Т`ингу. Исту ствар радио је маипан Пао Тенг у 
преговорима након Опијумских ратова (1840-1841).
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ња ка, њи хо вих ути ца ја на на чин жи вље ња, жи вот не по гле-
де и опре де ље ња, већ пре због због то га што су „ма и ба ни“, 
пре у зи ма ју ћи ове ути ца је, по сте пе но по ста ја ли „кул тур ни 
по лу та ни“ (ко ји се на зи ва ју и „гра нич ним љу ди ма“ (mar gi nal 
mеn)), а ко је, ви ше од гра нич ног ге о граф ског по ло жа ја, упра-
во њи хо во опре де ље ње усме ра ва од по ло жа ја сло је ва по год-
них за укр шта ња раз ли чи тих кул тур них „све то ва“ у прав цу 
пу ног пре ла ска у окри ље стра не кул ту ре. За то су, ви ше од 
ме ша ви не, ки не ски ком пра до ри пре све га пред ста вља ли све 
оштри ју су прот ност ки не ским вред но сти ма и на чи ну жи во-
та: њи хо во за го ва ра ње тр го ви не и ину ду стри ја ли за ци је ви ше 
ни је би ло об ли ко ва но кон фу чи јан ским по гле дом на свет, јер 
ни је ме ре но њи ме. Њи хов на чин жи во та, од од ба ци ва ње ки-
не ског тра ди ци о нал ног по гле да на по ро ди цу у ко рист за пад-
њач ког, пре ко шко ло ва ње по том ства у за пад ним шко ла ма до 
за не ма ри ва ња оби чај них прак си, су штин ски их је опре де љи-
вао да „за пад ња ке“ у чи јој су слу жби би ли, сма тра ју „сво јим“ 
ви ше од до ју че ра шњих су на род ни ка и су при пад ни ка у ис тој 
кул тур но-ци ви ли за циј ској тво ре ви ни. За то је и от пор пре ма 
њи ма, као ели та ма оту ђу ју ће „псе у до мор фо зе“, у ви ду раз-
ли чи тих ге рил ских по бу на ко је су пе ри о дич но еска ли ра ле, 
имао и сво ју „ма ка веј ску ком по нен ту“, до ду ше ма ски ра ну у 
раз ли чи те на ци о на ли стич ке или со ци јал но-ре во лу ци о нар не 
иде о ло шке фор ме. Фе но мен „ма ка веј ског от по ра“ по сле ди-
ца ма кул тур не „псе у до мор фо зе“, ме ђу тим, још је из ра же ни ји 
у нај у пе ча тљи ви јим мо дер ним при ме ри ма „псе у до мор фо зе“ 
ели та и њи хо вим по се ди ца ма. 

Отримодернепсеудоморфозе
Русија - Нај ра ди кал ни ји при мер кул тур не „псе у до-

мор фо зе“ у мо дер ној епо хи пред ста вља ла је пост пе тров ска, 
цар ска Ру си ја. На кон осло бо ђе ња од та тар ског јар ма и пр вог 
по ку ша ја ко ло ни јал не ин ва зи је за пад ња ка (тев тон ских ви те-
зо ва ко је је, на Чуд ском је зе ру, по ра зио св. кнез Алек сан дар 
Нев ски) усле ди ла је и дру га ин ва зи ја са За па да, она пољ-
ско-ли тван ска, за тра ја ња „смут ног вре ме на“. Све га сто ле ће 
на кон пре вла да не кри зе, у вре ме Пе тра Ве ли ког, Мо сков ско 
цар ство ушло је у спе ци фи чан кул тур ни екс пе ри мент. У по-
чет ку у же љи да вој но и тех но ло шки оја ча у ци љу пре вен ци је 
но ве ин ва зи је са За па да, ру ско ис точ но пра во сла вље и це ло-
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куп ни дру штве ни жи вот је „ре во лу ци јом од о зго“, од стра не 
са ме цар ске вла сти, уве де но кроз мо дер ни за циј ско по за пад-
ња че ње – пра во у кул тур ну „псе у до мор фо зу“. Це на успе ха 
би ла је стра шна: „спо ља шња моћ би ла је ку пље на по це ну 
пот пу ног европ ског кул тур ног и ду хов ног по ро бља ва ња Ру-
си је“, ко ја је на но си ла „нај те же уда ре и ра за ра ла сва на че-
ла на ко ји ма је по чи ва ла ње на уну тра шња моћ.“31 Плем ство 
је пре тво ре но у др жав не чи нов ни ке (на вод но „по за слу га ма 
а не по по ре клу“), у двор ску ка ма ри лу ко ја је сво ју „мо дер-
ност“ ис ка зи ва ла бе стид но шћу и упра жња ва њем са бла жњи-
вих ико но кла за ма као це ло днев не ра зо но де. Сит но плем ство 
је пак ре гру то ва но у сит ни ча ву, по да нич ку, ам би ци о зну а 
не спо соб ну би ро кра ти ју („бес кич ме на ари сто кра ти ја“32) Се-
ља штво је би ло под врг ну то су ро вом пок ме ћи ва њу; вој на ор-
га ни за ци ја до би ла је ми ли та ри стич ке цр те ко је су чак пред-
ња чи ле над сво јим за пад ним мо дер ним узо ри ма (Пру ском, 
Фран цу ском). Ра зо ре на је мо сков ска па три јар ши ја а Цр ква 
до ве де на у ранг слу жбе др жав ног ми ни стар ства на чи јем је 
че лу био цар, ме ша ви на за пад њач ког ап со лу ти сте и ис точ-
њач ког це за ро па пи сте. На тај на чин  је план ски раз ру ше но 
вред но сно опре де ље ње и жи вот но ис по вед ни штво вла да ју-
ћих кла са, они ду хов ни и кул тур ни те ме љи на ко ји ма је у 
прет ход ним ве ко ви ма Ру си ја под не ла на те жа ис ку ше ња и 
иза шла из њих као по бед ник. Уме сто „по гле да на за пад“ ко ји 
су на овој стра ни, осим на пред не тех но ло ги је и до бре ор га ни-
за ци је, уви ђа ли и ду бо ка ду хов на и пси хо ло шка за стра ње ња, 
ви сок сте пен ли це мер ства и оту ђе ња ко је, ко рак по ко рак, од 
схи зме и је ре си иду ка без бо жнич ком, са мо до вољ ном чо ве-
ко бо штву, до та да шње ис по вед но усме ре ње у ви шим кла са ма 
би ло је за ме ње но иде а лом оп ште е вроп ског, чи сто све тов ног 
жи во та, без жи вот ног и вер ско-кул тур ног ко ло ри та. Та ко је 
ство ре на „хи брид на си ту а ци ја“ из ко је се из ро ди ла „псе у до-
мор фо за“ ели та, ду бо ко оту ђе ње упра вљач ких сло је ва ко је га 
је све ви ше одва ја ло од на ро да, про сто ду шних ма са  ко је су 
и да ље жи ве ле на те ме љи ма пре ђа шње кул ту ре, а чи ји се јаз 
уве ћа вао го то во три ве ка.

31 Трубецкој Николај, НаслеђеЏингисКана, Бримо, Београд, 2002, стр. 46
32 Ко ја је би ла то ли ко бес кич ме на и де ка дент на да је до бе са до во ди ла и јед ног 

пра вог за пад ног де ка ден та, хо мо сек су ал ног ба ро на де Ку сти на. 
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Дру штво је, го то во стал но, бес по треб но увла че но у ди-
на стич ке ра то ве на за па ду. Ели та је у Ру си ји и на ро ду ви де-
ла са мо ре сурс, ма те ри јал за  ци ље ве „моћ не европ ске им-
пе ри је“, ко ја је са мо но ми нал но би ла ру ска и пра во слав на. 
За пра во, она је би ла „ру ска и пра во слав на“ баш ко ли ко је, ре-
ци мо, у 20. ве ку Не мач ка Де мо крат ска Ре пу бли ка („Ис точ на 
Не мач ка“) ствар но би ла де мо крат ска. Ца ри зам је пре тво рен 
у за пад њач ку ап со лу ти стич ку мо нар хи ју чи ја је иде о ло шке 
облан де че сто ма ни пу ли са ле фор ма ма тра ди ци о нал них од-
но ше ња и ру ском пред ста вом „ба ћу шке Ца ра“, оном са ко јом 
се са о се ћао и ко ју је и да ље пре по зна вао оби чан на род. Вре-
ме ном, пред ста ва о пра во слав ном ца ру и ње го вом из вор ном 
по зва њу, бле де ле су у на род ној све сти и гу би ла на зна ча ју. 
Исто вре ме но, ви ши сло је ви дру штва су се све рев но сни је 
оду ше ва ља ва ли уве зе ним иде ја ма ин ди ви ду ал не сло бо де, 
пар ла мен та ри зма, про гре са и сл. По сле дич но су на ста ја ле и 
раз ли чи те „пар ти је“, кру жо ци и удру же ња, ко ја су сме ра ла 
да пре о бли ку ју „ру ски ма те ри јал“ у скла ду са сле по пре у зе-
тим за пад ним образ ци ма. Али, ка ко су ове иде је би ле раз ли-
чи те, и уну тар са мих ели та ра ђа ли су се су ко би и иде о ло шке 
тен зи је. Јед но им је би ло за јед нич ко - нај ду бљи пре зир пре ма 
све му ру ском као пре ма не че му при ми тив ном, „вар вар ском“, 
што не иде под ру ку и ни је у скла ду са „но вом па ри ском мо-
дом“, док су се пре ма ру ским љу ди ма, упр кос уми шље ној ху-
ма но сти ко ју су бла зи ра но опо на ша ли, од но си ли као пре ма 
„по лу ди вљим бу да ла ма ко је мот ком тре ба на у чи ти ка ко да 
бу ду Евро пља ни.“33 От пор ова квом кул тур ном пре ва спи та-
ва њу до вео је по сте пе но до по ла ри за ци је из ме ђу „за пад ња ка“ 
и „сло ве но фи ла“ као сво је вр сним по ло ви ма „кул тур ног ра та“. 
Услед ду го трај но сти кул тур не хи бри ди за ци је, „не по за пад-
ња че на“, од но сно тек мал чи це „по за пад ња че на“ огром на ве-
ћи на на ро да је,  под прит сци ма „кул тур ног ра та“, по сте пе но  
гу би ла ве зе са сво јим кул тур ним осно ва ма и вред но сти ма, 
са про шло шћу, та ко да се у њој, а на су прот „псе у до мор фо зи“ 
ели та, из ди фе рен ци рао је дан слој „по лу ин те ли ген ци је“. Ова 
„по лу ин те ли ген ци ја“ је исто вре ме но пре зи ра ла и ста ри на-
чин жи во та и ње го ве вред но сти, али и по за пад ња че не ели те. 
Усво јив ши, и то у крај ње упро шће ном ви ду, са мо не ке уве зе-

33 Тру бец кој Ни ко лај, НаслеђеЏингисКана, Бри мо, Бе о град, 2002, стр.  49
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не за пад не иде је, гру пе „по лу ин те ли ген ци је“ су их про па ги-
ра ле ма са ма чи ји је от пор ви шим сло је ви ма та ко до био усме-
ре ње ка ра зним иде о ло шким ин док три на ци ја ма.

На  по чет ку 20. ве ка „псе у до мор фо за“ ели та, ухва ће-
на у кље шта ин ду сти ја ли за ци је, не до вр ше но сти со ци јал не 
тран сфор ма ци је и ви со ког по пу ла ци о ног ра ста, ни је ус пе ла 
да хо мо ге ни зу је и кон со ли ду је ру ско дру штво, не го је во ди ла 
пра во у дру штве ни слом. „Кул тур на аси ме три ја из ме ђу евро-
пе и зо ва них гор њих сло је ва и ве ћи не на ро да ко ји је жи вео у 
окви ри ма тра ди ци о нал них вред но сти би ла је до пу ње на ра-
сту ћом со ци јал ном фраг мен ти ра но шћу дру штва.“34 Фи тиљ 
на бу ре ту ба ру та пре ста вља ло је не ре ше но аграр но пи та ње, 
ко је је, услед аграр не пре на се ље но сти, ак ти ви ра ло се ља штво 
у сво јој из вор ној те жњи за вла сни штвом над зе мљом и сло-
бо дом. Ме ђу тим, цар ска власт ни је смо гла сна ге и од луч но-
сти да из вр ши екс про при ја ци ју спа хиј ске зе мље, по се да 105 
хи ља да по за пад ња че них ве ле по сед нич ких фа ми ли ја, ко је су 
се бич но чу ва ле и де ка дент но па ра зи ти ра ле на овим при ви ле-
ги ја ма, и уме сто то га скре та ле сву по зор ност на пре о бли ко-
ва ње вла сти кроз опо на ша ње за пад них узо ра у огра ни че ну, 
устав ну мо нар хи ју бри тан ског ти па.

То им је и по шло за ру ком у је ку Пр вог свет ског ра та, 
у тре ну ци ма еко ном ске, вој не и со ци јал не ка та кли зме. Из-
вр ше на је Фе бру ар ска ре во лу ци ја а са мо др жац Ни ко лај II 
при мо ран на аб ди ка ци ју од стра не свог не по сред ног окру же-
ња. Но, по ку ша ји „псе у до мор фо зи ра них“ ели та у на ред них 
по ла го ди не са мо је уве ћао ха ос и су ко бе ко ји су до ве ли до 
екс трем них ре во лу ци о нар них вре ња и пот пу ног сло ма дру-
штве ног си сте ма. У оп штој по мет њи, власт је ре во лу ци о нар-
ним пре вра том при гра би ла ма ла, екс тре ми стич ка али до бро 
ор га ни зо ва на гру па фа на тич них бољ ше ви ка, ко ја је за ве ла 
стра хо вла ду и ре во лу ци о нар ни те рор. По то њи гра ђан ски рат 
и стра ни ин тер вен ци о ни зам од не ли су ми ли он ске жи во те 
и до ве ли до трај ног и те мељ ног уни ште ње по за пад ња че не, 
„псе у до мор фо зи ра не“ ели те ко ја је пу сти ла дух из бо це што 
ју је убр зо ста ја ло гла ве. 

Тра ге ди ја „со вје ти за ци је“ не ка да цар ске Ру си је ти-
ме ни је би ла за вр ше на, већ удво стру че на. Са јед не стра не, 

34 Жи ва нов Са ва, Падрускогцарства, Но лит, Бе о град, 2007, стр. 106
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„ма ка веј ски“ от пор на ро дих ма са по ве ла је гру па ре во лу ци-
о нар них за ве ре ни ка по ри гид ном мо де лу иде о ло ги је ко ја је 
та ко ђе уве зе на од спо ља, са За па да, та ко да је, те же ћи да у ко-
ре ну из ме ни це ло ку пан курс дру штве ног оту ђе ња и екс пло-
а та ци је, у но вом иде о ло шком ру ху - за пра во сле ди ла ста ри 
ре во лу ци о нар ни курс. Ком со мол ство, ан ти ре ли ги о зна схва-
та ња, ми шље ње о ру ском на ро ду као ма те ри ја лу ко га си лом 
тре ба пре о бли ко ва ти у „но вог, со вјет ског чо ве ка“, све је то 
пред ста вља ло но ву вер зи ју те жњи Пе тра Ве ли ког ко је су два 
ве ка ра ни је би ле из ве де не на ре ла тив ном уском кру гу дру-
штве них ели та, од но сно пле мић ког ста ле жа, а ко је се овај 
пут чи ње не над це лим на ро дом. И спољ на по ли ти ка као да је 
опо на ша ла пред ре во лу ци о нар не „ели те“: са мо је са да, уме-
сто у „све те али јан се“ и ди на стич ко ис по ма га ње у ра то ви ма 
на за па ду, ра си пан огро ман но вац за ре во лу ци о нар не по кре-
те у да ле ким зе мља ма, за суб вер зив не де лат но сти и одр жа-
ва ње на вла сти сум њи вих де спот ских ре жи ма ко ји су им се 
иде о ло шки до дво ра ва ли. Украт ко, „усва ја ју ћи иде о ло ги ју За-
па да и ко ри сте ћи је да оспо ре За пад, Ру си су у од ре ђе ном 
сми слу по ста ли бли жи За па ду ви ше не го би ло ка да у сво јој 
исто ри ји.“35 Пар де це ни ја по сле ре во лу ци је, по сле по чет них 
при вред них успе ха, со вјет ско иде о ло шко ме га ло ман ство ко је 
је сме ра ло да пре у зме ба кљу „про гре са“ од за пад них иде о ло-
шких так ма ца, по тро ши ло је сав ен ту зи ја зам на род них ма са 
и по то ну ло у стаг на ци ју, си стем ску ко руп ци ју и то тал ну ком-
про ми та ци ју иде о ло шких фло ску ла ко је ни јед на „пе ре строј-
ка“ ви ше ни је мо гла да ожи ви. Си стем се уру шио из ну тра, 
и тре ба ло је да про ђе це ла де це ни ја ње го вог су но вра ћи ва ња 
уз по ку ша је ко пи ра ња кон ку рент ског, ли бе рал ног ка пи та-
ли стич ког образ ца ко је се та ко ђе раз ви ло у деск трук тив ну 
пљач ка шку при ва ти за ци ју, да би до шло до ре ак ци је у прав цу 
го лог са мо о др жа ња, пред во ђе ну од ко ли ко-то ли ко све сни јег 
де ла пре о ста лих дру штве них ели та. Пре о крет и опо ра вак је 
от по чео на пре ла зу у но ви ми ле ни јум, и то не ви ше сле пим 
пре у зи ма њем кул тур них и иде о ло шких обра за ца ко ји во де 
пут још но ви јег ви да „псе у до мор фо зе“ дру штва, већ ви ше у 
ком би но ва њу и адап та ци ји спољ них ути ца ја са оним што је 
пре жи ве ло од тра ди ци о нал них вред но сти у ру ском дру штву. 

35  Хан тинг тон Се мју ел, Сукобцивилизација, ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 158
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Ка ко је сте пен ра за ра ња, и то ви ше ве ков ни, био стра ви чан 
– та ко су и ре зул та ти кул тур не „ре ста у ра ци је“ до са да по ло-
вич ни, ма да при мет но обе ћа ва ју ћи.

Иран –  Још од вре ме на ша ха На зир Ал Ди на36 и ње-
го вих на след ни ка, но во ве ков ни Иран (Пер си ја) по сте пе но 
се, од де ла ин те ре сне сфе ре за пад них си ла, пре тва рао у кла-
сич ну ко ло ни ју са ком пра дор ском ели том („ла ке ји у слу жби 
не вер ни ка“)37 и ње ним по сло вич ним по за пад ња че њем. Ра ни 
об ли ци «ма ка веј ског» от по ра са по ја ча ном со ци јал ном ком-
по нен том уоч љи ви су још у по бу на ма 1890. го ди не (на кон ус-
по ста вља ња бри тан ског мо но по ла над тр го ви ном ду ва ном) и 
1905. го ди не, ко је су, тек уз по моћ стра ног ин тер вен ци о ни-
зма, са му ком угу ше не. Ипак, „псе у до мор фо за“ ели та сво је 
трај но уоб ли че ње до би ја тек са до ла ском на власт но ве ди-
на сти је Па хла ви, чи ји је ро до на чел ник, Ре за Кан, ина че бив-
ши ко зач ки офи цир, био чо век нај ду бље оп чи њен за пад ном 
тех но ло ги јом, ин жи њер ством и ор га ни за ци јом, та ко да је 
пред у зео све мо гу ће ме ре ка ко би по стао пер сиј ски Ке мал 
Ата турк, ве ли ки мо дер ни за тор. Док је зе мља гр ца ла под сте-
гом стра них кор по ра ци ја и ко ло ни јал них ин те ре са ко ји ма је 
би ло под ре ђе но све, од екс по ла та ци је наф те до са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре,38 Ре за Кан се од ва жио да по кре не ре форм-
ски кул ту ро ло шки екс пе ри мент, по ре цеп ти ма за пад њач ког 
„na tion bu il din ga“, и од ши ит ске му сли ман ске Пер си је „из ми-
сли“ мо дер ну иран ску на ци ју на на вод ним кул тур ним осно-
ва ма древ не Аха ме нид ске Пер си је (ја сно за чи ње не ути ца ји-
ма на ци стич ког псе у до на уч ног „ари јев ског ми та“ ко ји је у то 
вре ме био на за па ду ве о ма по пу ла ран). Ти ме је не са мо по-
ку ша но да се из вр ши по ти ски ва ње и иг но ри са ње хи ља ду и 
три сто ти не го ди на пер сиј ског ши ит ског исла ма као осно ве 
по себ ног кул тур но-ци ви ли за циј ског кру га, већ и да се зе мља 
из чу па из ре ги о нал ног ислам ског окру же ња и за тво ри за сву 

36 Ко ји је 1872. го ди не усту пио Бри тан ци ма пра ва еспло а та ци је по љо при вред-
них до ба ра, ру дин ка и фа бри ка

37 Гер хард Швај цер, Иран, Размеђа истока и запада, Ме та фи зи ка, Бе о град, 
2006, стр. 211

38 Чак су и главни путни правци, грађени дуж линије север-југ, уместо 
правцем исток-запад како би то налагало прилагођавање географским да-
то стима – простирању планина, кланаца и долина, били подређени не само  
страном извозу нафте из јужних лучких градова, већ и да би Енлези, у 
случају опасности, могли да интервенишу и за мање од два дана окупирају 
цео Иран, све до границе са Русијом.
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кул тур ну ко му ни ка ци ју, сем пре ма За па ду. У спо ју са ву гар-
ном „за па до ма ни јом“ (ка ко ју је та да на зи вао је дан од во де-
ћих иран ских ми сли ла ца, Ја лал Ал Ах мед), са за си па њем 
са мо нај при зем ни јим ви до ви ма за пад не кул ту ре и јеф ти-
ном, уве зе ном ро бом ко ја је слу жи ла да за се ни про сто ту нај-
ши рих, из у зет но си ро ма шних сло је ва дру штва, овај ре цепт 
„псе у до мор фо зе“ ко ји је си му ли рао „по вра так нај древ ни јим 
ко ре ни ма“ пред ста вљао је за пра во кул тур но ого ља ва ње, за-
ти ра ње кул тур ног на сле ђа ко је је до во ди ло до дво стру ког 
оту ђе ња – и од ислам ске кул ту ре и од озбиљ ни је за пад њач ке 
кул тур не про дук ци је. Огр ну та древ ном кон цеп ци јом вла да-
ра као но си о ца „фа ре ха“ (ду хов не си ле му жев но сти), од но сно 
„зи зу ле“ (бо жи је сен ке), ско ро је вић ка ди на сти ја Па хла ви у 
ства ри пред ста вља ла је су ро ву ори јен тал ну де спо ти ју у слу-
жби ко ло ни јал них го спо да ра. 

На кон не у спе ха со ци јал не и на род не ре во лу ци је пре-
ми је ра Мо са де ка ко ји је по ку шао да на ци о на ли зу је нафт ну 
ин ду стри ју што се за вр ши ло др жав ним уда ром 1953. го ди не 
(пу чем су ру ко во ди ли опе ра тив ци ЦИА-е во ђе ни из ве сним 
Кер ми том), на власт је ин ста ли ран син Ре зе Ка на, Шах Ре-
за Па хла ви. „Псе у до мор фо за“ ком пра дор ских ели та са да је 
до би ла ра ди кал не раз ме ре пра ће не стра хо вла дом вој но-по-
ли циј ских сна га и тај не слу жбе Са ва ка кроз чи ја су му чи-
ли шта, об у че на и ру ко во ђе на стра ним ин струк то ри ма, про-
шле сто ти не хи ља да Ира на ца. Кул тур ни рас цеп је из го ди не 
у го ди ну до би јао је ра зор не ди мен зи је. „Љу ди су оста ја ли без 
ко ре на ... обра ћа ју се пр вен стве но на ма за то што осе ћа ју да 
мо дер ни за ци ја и то ли ко хва ље ни раз вој не до но се ду шев ни 
мир“39- твр дио је о по сле ди ца ма мо дер ни за циј ских стре мље-
ња та да шњи пре тен дент на уло гу ду хов ног во ђе, ина че „ли-
бе рал ни“ ај то лах Ша ри јат Ма да ри. 

По ку шај за пад њач ке мо дер ни за ци је од о зго под на зи вом 
„бе ла ре во лу ци ја“ пред ста вљао је крај њи из раз овог про це са 
ко ји је ин тен зи ви ран на кон још јед не не у спе ле на род не по бу-
не, оне из 1963. го ди не. „Бе ла ре во лу ци ја“ би ла је осми шље-
на око не ко ли ко не спор них и дру штве но нај при хва тљи ви јих 
ци ље ва: уки да ња кмет ства, по др жа вље ња шу ма, да ва ња би-
рач ког пра ва же на ма и не му сли ма ни ма, као и омо гу ћа ва ња 
пра ва уче шћа рад ни ка у про фи ти ма пред у зе ћа. Што због ло-

39 Швајцер Герхард, Иран, Размеђа истока и запада, Метафизика, Београд, 
2006, стр. 246
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ше ор га ни за ци је, што због ко руп ци је и ме ха нич ког, не при ла-
го ђе ног окол но сти ма спро во ђе ња пре све га аграр не ре фор ме, 
„бе ла ре во лу ци ја“ до жи ве ла је не сла ван крај и то тал ну ком-
про ми та ци ју. У усло ви ма у ко ји ма су осло бо ђе ни бе зе мља ши 
мо ра ли да над ни че или се за ду жу ју код бив ших зе мљо по сед-
ни ка и стра них зај мо да ва ца ка ко би об ра ђи ва ли зе мљу ко ју 
би до би ја ли у арен ду, све у си ту а ци ји де мо граф ске екс пло зи-
је и ма сов них ми гра ци ја из опу сте лих се ла у град ске си ро-
тињ ске че твр ти, у по сло вич ном из и гра ва њу де ље ња про фи та 
пред у зе ћа рад ни ци ма, под пот пу ном ме диј ском кон тро лом 
и ре пре си јом јав не и тај не по ли ци је, оп ште пра во гла са ни је 
зна чи ло љу ди ма го то во ни шта. Ви дљи ви би ланс „бе ле ре во-
лу ци је“ се огле дао пре све га у но вим хап ше њи ма, уби стви ма 
не ис то ми шље ни ка, од но сно свих оних ко ји пру жа ју от пор 
ре фор ма ма, или у би зар ним про кла ма ци ја ма уми шље ног 
вла да ра ко ји је свом на ро ду „да ри вао“ ста ро пер сиј ски ка лен-
дар уме сто ислам ског, ко ји је са мо раз ја ри вао ве ћин ско ши-
ит ско ста нов ни штво и по ја ча вао от пор ра ди кал не, иле гал не 
опо зи ци је. 

Ре жим се вре ме ном оту ђио и од сво јих спољ них на ло-
го да ва ца, но шен ме га ло ман ским пла но ви ма о на о ру жа ва њу 
ма сов не ар ми је ку по ви ном нај но ви је опре ме од обе хлад но-
ра тов ске су пре си ле или о отва ра њу чак шест ну кле ар них 
елек тра на, а све за хва љу ју ћи по ве ћа ном при ли ву пе тро до ла-
ра услед ско ка це на ба ре ла наф те на кон нафт не кри зе 1974. 
го ди не. У та квим усло ви ма, би ла је са мо по треб на искра за 
по жар по бу не. 

1979. го ди не от пор се упа лио у гра ду Ко му, на кон ин-
тре вен ци је по ли ци је ко ја је на о чи глед ши ит ског кле ра (Ком 
је во де ћи ислам ски уни вер зи тет ски цен тар у Ира ну) уби ла 
јед ног од си но ва ра ди кал ног кри ти ча ра ре жи ма, ај то ла ха 
Хо ме ни ја, вер ског во ђе ко ји се на ла зио у ег зи лу у вре ме ну 
по сле по бу не 1963. го ди не а чи је је кле ве та ње у ре жим ским 
ме ди ји ма би ло по вод за про те сте. У фе бру а ру 1979. го ди не 
усле ди ли су про те сти у Та бри зу где је вој ска уби ла сто ти-
нак де мон стра на та, да би, то ком лет њих ме се ци, се ри ја по-
бу на би ла на сил но угу ше на а ван ред но ста ње уво ђе но у мно-
гим гра до ви ма. Сеп тем бар ски оп шти штрајк у гра ду Џа ле ху 
пред ста вљао је пре крет ни цу, јер су се ин ду стриј ским рад-
ни ци ма при кљу чи ле и ра ди кал не, за бра ње не исла ми стич ке 
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гру па ци је (нпр. „му џа хе дин халк“), док је офи ци јел но вер-
ско вод ство по ста ло не спор ни пре вод ник све оп штег от по ра. 
Кр во про ли ће у Џа ле ху  до дат но је ин спи ри са ло тра ди ци ју 
ши ит ског са мо жр тво ва ња, а ша ху до не ло епи тет Ша ха Је-
си да, про то ти па ти ран ског, от пад нич ког ка ли фе из ши ит ске 
тра ди ци је. Од ган ди јев ских про те ста, пре ко ју ри ша ња не на-
о ру жа них ци ви ла на ба јо не те и тен ко ве, ши ит ски „Ма ка веј-
ци“ пре шли су у фа зу улич них бор би. Тре ба ло је још да се 
од и гра ју ми ли он ски про те сти у пре сто ни ци, да Те хе ран бу де 
у пла ме ну, да би шах био при ну ђен на аб ди ка ци ју и на пу-
шта ње зе мље. На кон то га  је усле дио три јум фал ни по вра так 
Хо ме и ни ја, као не спор ног идеј ног во ђе ислам ске ре во лу ци је, 
у зе мљу. Хо ме и ни је вим усто ли че њем у Те хе ра ну  за вр ше на 
је по чет на ета па ра ди кал не „ре во лу ци је тра ди ци о на ли ста“, 
а иран ски вид „псе у до мор фо зе“ ели та био је у нај ве ћој  ме ри 
збри сан са ли ца зе мље.

 Турска–По сле не у спе ха тан зи мат сих ре фор ми по след-
њих сул та на и рас па да Ото ман ског цар ства, у Тур ској је из-
ве ден нај ра ди кал ни ји по ку шај по за пад ња че ња и се ку ла ри за-
ци је јед не ислам ске зе мље. Од ба цу ју ћи кон цепт ислам ског 
мул ти ет нич ког цар ства у ци љу ства ра ња хо мо ге не на ци о-
нал не др жа ве се ку лар ног ти па, све уз уби ја ње и про те ри ва-
ње ма ло а зиј ских хри шћа на (Гр ка и Јер ме на), тур ске ели те 
пред во ђе не Му ста фа Ке ма лом Ата тур ком сврг ну ле су сул та-
на и ус по ста ви ла ре пу бли кан ски си стем ко пи ра ју ћи за пад на 
дру штва. Ке мал Ата турк је уки нуо ка ли фат, ра зо рио тра ди-
ци о нал но обра зо ва ње у одво је ним вер ским шко ла ма, увео 
је дин стве ни си стем јав ног обра зо ва ња и за бра нио ше ри јат-
ско пра во за ме нив ши га пре пи са ним швај цар ским прав ним 
ко дек сом. „Над ме ћу ћи се са Пе тром Ве ли ким, он је за бра-
нио но ше ње фе са за то што је то сим бол ре ли гиј ског тра ди-
ци о на ли зма, охра брио љу де да но се ше ши ре и на ре дио да се 
тур ски је зик пи ше ла ти нич ним, а не арап ским пи смом“.40 На 
тај на чин су мла ђи на ра шта ји и њи хо ва „но ва кул ту ра“ од-
се че ни од исто риј ских из во ра и оне мо гу ће ни да се упо зна ју 
са огром ном ко ли чи ном тра ди ци о нал не ли те ра ту ре пи са не 
арап ским афла бе том. 

40 Хантинтон Семјуел, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпоретка, 
ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 161
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Кул тур на „псе у до мор фо за“ кроз си сте мат ско по за пад-
ња че ње тре ба ла је да пре ста вља осно ву еко ном ског раз во ја и 
об но ве дру штве ног жи во та Тур ске. Они су де фи ни са ни као 
„шест стре ла ке ма ли зма“: ре пу бли ка ни зам, ре во лу ци о нар-
ност, ла и ци зам, др жав ност, на ци о на ли зам и на род ња штво, уз 
по моћ ко јих је од ислам ског ста нов ни штва по ку ша но ство ри-
ти „тур ску по ли тич ку на ци ју“. Као и у дру гим слу ча је ви ма, 
„псе у до мор фо за“ ели та и дру штва, на кон по чет них успе ха, 
су о чи ла се са све ја чим, не пре мо сти вим от по ри ма. По след-
ње три де це ни је при мет но је бу ја ње ислам ског ре ви ва ли зма 
и ре и сла ми за ци је тур ског дру штва од о здо, ко је су се ку лар-
не вла сти са на по ри ма, уз по моћ вој не хун те као „по след њег 
сту ба од бра не“ ре пу бли кан ске Тур ске и стра не стра те шке 
по мо ћи (вој но-оба ве штај не и оне еко ном ске, ко ја се огле да ла 
у пер ма нент ном да ва њу ми ли јар ди до ла ра) су зби ја ле пе ри о-
дич ним вој ним уда ри ма ко ји су спре ча ва ли да ислам ски по-
кре ти, све успе шни ји на пар ла мен тар ним из бо ри ма, пот пу-
но осво је власт и по ни ште учин ке ке ма ли стич ке ре во лу ци је. 
Спе ци фич ност вер ске и ет нич ке хе те ро ге но сти Тур ске са мо 
је ком пли ко ва ла си ту а ци ју: де це ниј ски ге рил ски от пор Кур-
да је гу шен без трај ног успе ха, док је са ма сло же ност уну тар 
тур ског су нит ског исла ма, све уз ја ко ши ит ско и су фи стич ко 
при су ство (бек та ши, ала ви је и сл.)  и по сто ја ње мно го број-
них  ре до ва и брат ста ва (та ри ка та) по ро ди ло не ко ор ди ни-
сан „под зем ни“ от пор тур ским по за пад ња че ним ели та ма. У 
по ли тич кој сфе ри, исла ми стич ки от пор кул тур ној „псе у до-
мор фо зи“ по чео је да се уоча ва још од се да ме де се тих го ди на 
20. ве ка са успо ном про и слам ског Ми ли Се ла ме та (Пар ти је 
на ци о нал ног спа са), а за тим и Ер ба ка но вог Ре фа ха (Пар ти је 
бла го ста ња) кра јем осме де це ни је, као и ње го вог на след ни ка, 
са да већ рас фор ми ра не пар ти је Фа зи лет („вр ли на“), а по том 
и ра ди кал них исла ми ста из Ана до ли је („тур ски хе збо лах“). 
По след њи вој ни удар кра јем де ве де се тих го ди на обо рио је са 
вла сти про и сла ми стич ки на стро је ног Неџ ме ти на Ер ба ка на, 
али тур ско-исла ми стич кој син те зи, ко ја је од осам де се тих 
го ди на не из др жи во на пре до ва ла и по ста ла све при хва ће ни-
ја и у ви шим и обра зо ва ни јим сло је ви ма, се ку лар не вла сти 
ни су мо гле да кон тра по зи ци о ни ра ју аде кват ну ал тер на ти ву 
ко ја је на ли ни ји са ци ље ви ма ке ма ли стич ке ре во лу ци је. 
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Исла ми стич ко-тур ска син те за, уме сто „ма ка веј ске“, 
„ре во лу ци о нар не“, при ме ни ла је стра те ги ју „ми ми кри је“ ра-
ди грам ши јев ског хо да кроз ин сти ту ци је вла сти до њи хо вог 
пот пу ног за у зе ћа. Ер до га но ва пар ти ја АКП, под ути ца јем 
иде о ло га Гу ле на ко ји је из ра стао у јед ну од нај у ти цај ни јих 
му сли ман ских ми сли ла ца на шег вре ме на, пре о бра зи ла се у 
не што уме ре ни ју пар ти ју тур ско-ислам ске син те зе ко ја под-
се ћа на за пад но е вроп ске хри шћан ске со ци јал де мо кра те, од-
но сно има об лик му сли ман ске со ци јал де мо кра ти је. Пре ста-
вља ју ћи све жу  ал тер на ти ву ко рум пи ра ној вла сти ке ма ли-
стич ких ели та, Ер до га нов АКП је три јум фо вао на из бо ри ма 
2002. го ди не, и, на кон обе ћа ња стра ним стра те шким са ве-
зни ци ма да не ће ме ња ти спољ но по ли тич ки курс зе мље, фор-
ми рао вла ду. По пут Ре фа ха и Фа зи ле та, Ер до га нов АКП се 
по ка зао као са вре ме на и до бро ор га ни зо ва на по ли тич ка пар-
ти ја, са ја сном ди мен зи јом со ци јал ног ак ти ви зма и при вла-
че ња сит ног и сред њег пред у зет нич ког сло ја (ткз. „ана дол-
ски ти гро ви“), али и рад нич ке кла се и сред њег сло ја у ур ба-
ним цен три ма ко ји се убр за но вра ћа ре ли ги о зном жи вље њу. 
Успон АКП на ро чи то је ви дљив у при влач но сти ислам ског 
тра ди ци о на ли зма за уни вер зи тет ску омла ди ну и обра зо ва-
ни је же не ко је су ду бо ко раз о ча ра не у гло ба ли за циј ски мо-
дер ни зам и ис пра зни хе до но стич ки кон фор ми зам. Из гра ђе на 
је и чи та ва мре жа про и слам ских ме ди ја ко је ви ше ни су под 
че лич ним за гр ља јем ке ма ли стич ке цен зу ре, и ко ји су, шта 
ви ше, ве о ма ути цај ни и мно го не при стра сни ји, отво ре ни ји 
од офи ци јел них, др жав них ме ди ја (нпр. но ви не „Је ни Са фак“ 
или те ле ви зиј ски „Ка нал 7“) где се спа ја ју про фе си о на ли зам 
и пред у зет ни штво са по ри ви ма ка ре и сла ми за ци ји. 

Иден тич ни про цес тур ско-ислам ске син те зе ви дљив 
је у спољ ној по ли ти ци, са ње ним пот пу ним пре о бра жа јем 
у прав цу „нео о сма ни зма“ ко га кон цеп ту ал но осми шља ва и 
спро во ди ак ту ел ни ми ни стар спољ них по сло ва Ах мет Да ву-
то глу.41 Циљ ове „ти хе ре во лу ци је“ је по ступ но за по се да ње 
свих дру штве них струк ту ра уз фор мал но за др жа ва ње ке-
ма ли стич ког ком по не те као де ла тур ске исто ри је, а ко ју у 
прак си тре ба пот пу но раз вла сти ти и ис пу ни ти ислам ским 

41 Више о томе код Танасковић Дарко, Неоосманизам, повратак Турске на
Балкан, Службени гласник, Београд, 2010
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са др жа ји ма. Без об зи ра да ли ће се ку лар не ели те ти хо по пу-
сти ти или пру жи ти по след њи, гр че ви ти прем да не сум њи во 
без у спе шни от пор, са свим је очи глед но да су њи хо ви да ни у 
пер спек ти ви од бро ја ни,  и да мо гу - или па сти ша па том, или 
не ста ти под уда ром „co up de gra ce“-a ту ско-ислам ских „Ма-
ка ве ја ца“.
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AleksandarSasaGajić

Pseudomorphosisoftheelites:
culturalhistoricalreview

Sum mary

For two decades, postsocialistic transition of easteuro
peancountries hasbeengoingonwithcooptingwestenneoli
beralculturalpatternandwithsocialtransformationaccording
toitfromabovetothebottom,fromelitestothepeople.Ithas
brought, indissimilardegreeandwithdifferentconsequensces,
socialpseuodomorphosis–culturalandhistoricalphenomenon
inwhichoneculturalpattern,withitsformanddiscourses,“un
naturaly”transplantsonthedifferentculturalhistoricaltypeand
itsinheritance,producingartificialsocialforms,alienationinre
lationelites–people,leadingtowardsclientelisticstagnationof
societyinwhichdeepmisunderstandingand“culturalwar”bet
ween“dominantminorities”and deprived“innerproletariat”
(A.Toynbee)prevails.Thispapergiveshistoricalreviewoftypi
calpseudomorphosisofelitesanditsclasheswithpeoplesmajo
rityfromancientages,thoughoutcompradosphenomenainthe
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agesofcolonialexpansion,upto,forpostsocialimanalisysmost
important,“russiancase”andotherexamplesofpseudomorpho
sisofelitesinprocessesofmodernization(KemalsTurkey,Shahs
Iranect.)withnoticingoppositeexamples,allwithintentionthat
thisreviewwillshowvisiblebasichistoricaltendenciesof“cul
turalwars”,socialpolarizationsandconflictasresultsofcultural
changesinmultilineralhistoricaldevelopment.
Key words: elite, cultural pseudomorphosis, cultural conflicts,

modernization
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