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Kа да је реч о до са да шњим ис тра жи ва њи ма на ову те му ва ља ис-
та ћи да сем не сум њи ве за о став шти не Јо ва на Цви ји ћа, или нпр. 

Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа на пла ну ет ноп си хо ло ги је по ли тич ком 
ка рак те ро ло ги јом, а по го то ву по ли тич ком ка рак те ро ло ги јом во ђа 
на са вре ме ној по ли тич кој сце ни Ср би је се, ма ло ко (или го то во ни-
ко) ни је озбиљ но ба вио. Раз лог то ме мо же ле жа ти у чи ње ни ци да 
се пот це њу је зна чај иден ти фи ка ци је би ра ча са стра нач ким во ђа ма, 
а ко ји је сва ка ко је дан од основ них раз ло га због че га не ке во ђе и 
њи хо ви по кре ти има ју ви ше успе ха на из бо ри ма од оста лих. Мен-
та ли тет та ко по ста је не ка вр ста не ви дљи вог ве зив ног тки ва из ме ђу 
пар тиј ских во ђа и њи хо вих би ра ча, не ка вр ста пра сли ке и пра и-
звор на за ко је се гла сач ве зу је, као за сво је вр стан тип ко лек тив но 
не све сног. 

1.РАДНОДЕФИНИСАЊЕПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

У струч ној ли те ра ту ри, на ро чи то оној ко ја про у ча ва пој мов ну 
стра ну пси хо ло шких фе но ме на, не по сто ји до вољ на ди стинк ци ја 
из ме ђу ка рак те ра и мен та ли те та.

За Жар ка Тре бје ша ни на: «Ка рак тер – (грч. χαρακτηρ = урезано, 
белег, знак) из вор но озна ча ва кључ но обе леж је, свој ство ко је да је 
пе чат не ком пред ме ту, фе но ме ну или ор га ни зму. Нај кра ће, свој ство 
ко је чи ни при ро ду ства ри или би ћа.»1) Са дру ге стра не, Тре бје ша-
нин мен та ли тет не тре ти ра, у пој мов ном сми слу, до вољ но озбиљ-
но. За ње га је «мен та ли тет – (од лат. mens, mentis – дух) пре вас ход-
но ко ло кви јал ни, а не струч ни тер мин ко ји не до вољ но пре ци зно 
озна ча ва  ка рак те ри сти чан склоп на чи на ми шље ња, ве ро ва ња и 
емо ци о нал них ре а го ва ња не ког по је дин ца, епо хе или ко лек ти ва, 
на ро да или дру штва.»2) За Ин гли ша ка рак тер оли ча ва: «све мен-
тал не цр те или цр те по на ша ња јед ног ли ца; це ло ку пан збир пси-
хо ло шких цр та.»3) Дра ган Кр стић пра ви раз ли ку из ме ђу на ци о нал-
ног ка рак те ра и мен та ли те та. Пре ма ње му, на ци о нал ни ка рак тер је: 
«ста ти стич ки гле да но, ши ро ко при сут на од ре ђе на струк ту ра цр та 
лич но сти у не кој по пу ла ци ји, ти пич на за оп ште об ли ке по на ша-
ња ста нов ни штва. Ни је од ре ђе но да ли је она по сле ди ца ге нет ских 
или кул тур но-исто риј ских од ред ни ца раз во ја и по на ша ња, ма да 
1)  Ж. Тре бје ша нин: Речникпсихологије, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2008, стр. 213.
2)  Ibi dem, стр. 267.
3)  Ин глиш: Обухватниречникпсихолошкихипсихоаналитичкихпојмова, Са вре ме на ад-

ми ни стра ци ја, Бе о град, 1972, стр. 216. 
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ово дру го ста но ви ште има ви ше при ста ли ца.»4) За истог ауто ра 
мен та ли тет је, пак, ду хов но устрој ство – он је не ка вр ста струк ту ре 
«и си стем ап стракт них свој ста ва лич но сти или по пу ла ци је од ре ђе-
ног до бра. Це ли на ве ро ва ња, хте ња, осе ћа ња и ми шље ња.»5) Бо јан 
Јо ва но вић пре у зи ма де фи ни ци ју ка рак те ра ве ли ког скан ди нав ског 
књи жев ни ка, дра ма тур га и вр сног по зна ва о ца ка рак те ра – Ав гу ста 
Стринд бер га. По ње му ка рак тер је: «ком плек сна и бо га та жи вот на, 
со ци јал на и кул тур на ре ал ност ко ја од ре ђу је пси хич ки про фил ка-
ко по је дин ца, та ко и чла но ва јед ног ко лек ти ва, ука зу ју ћи на над де-
тер ми на ци ју њи хо вих ка рак те ра.»6) Са дру ге стра не, Олег Ман дић 
ту ма че ћи пој мов ну апа ра ту ру до ла зи до ста но ви шта пре ма ко ме је: 
«мен та ли тет (фра. mentalité), из раз ко ји об у хва та укуп ну уде ше-
ност сви је сти на функ ци о нал не ка рак те ри сти ке не ког ти па прак-
се.»7)

Он то ло шко обе леж је пој ма ка рак тер и пој ма мен та ли тет ле жи 
у не кој вр сти оде љи ва ња од дру гих по је ди на ца, од но сно од дру гих 
дру штве них гру па, у кон крет ном слу ча ју од дру гих де ло ва исте ет-
нич ке ску пи не. Уз сву ра зно ли кост при сту па де фи ни са њу и раз ли-
ко ва њу ка рак те ра и мен та ли те та про из и ла зи за кљу чак да је ка рак-
тер од ре ђе ни скуп пси хич ких свој ста ва, а да је мен та ли тет скуп 
пси хич ких свој ста ва ка рак те ри сти чан, из ме ђу оста лог, и за ши ру 
дру штве ну гру пу или ка кав ко лек ти ви тет. Ка рак тер би, да кле, био 
ви ше ве зан за по је дин ца, а мен та ли тет за дру штве ну гру пу.8) 

2.ФАКТОРИКОЈИОДРЕЂУЈУМЕНТАЛИТЕТ

Фак то ри ко ји од ре ђу ју мен та ли тет по је ди них дру штве них гру-
па, у кон крет ном слу ча ју ет нич ких под це ли на су: при род ни или 
би о ло шки, и дру штве ни. У нај ва жни је при род не фак то ре би спа-
да ли: при пад ност од ре ђе ном ра сном ти пу (ге но тип, као на след но 
свој ство) и при пад ност од ре ђе ним ге о граф ским де тер ми ни зми ма 
(што већ за ла зи у фе но тип) ка кви су: кли ма и вр ста тла. У нај бит-
ни је дру штве не фак то ре (што је већ стан дард ни фе но тип) спа да ју: 
4)  D. Kr stić: Psihološkirečnik, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1991, str. 250. 
5)  Ibi dem, стр. 315.
6)  Б. Јо ва но вић: Карактеркаосудбина, На род на књи га / Ал фа, Бе о град, 2004, стр. 36.
7)  Mi lan Bo sa nac, Oleg Man dić, Stan ko Pet ko vić: Riječniksociologijeisocijalnepsihologije, 

In for ma tor, Za greb, 1977, str. 353.
8) http://hr.wikipedia.org/wiki/Mentalni_sklop: “Mentalitet (ili mentalni sklop, od lat. mens, 

“u vezi duha”) označava pretežna razmišljanja i sklopove ponašanja jedne osobe ili jedne 
društvene grupe osoba, a odnosi se i na cijele narode. Taj se pojam koristi uglavnom u soci-
ologiji te u povjesti mentaliteta.” 
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на чин при вре ђи ва ња и кул тур но-исто риј ски кон текст. Па кре ни мо 
ре дом...

Ка да је реч о ра сном ти пу љу ди на про сто ру Ср би је је уоче-
но не ко ли ко ра сних под гру па. Наш нај и стак ну ти ји ан тро по лог и 
ге о граф, Јо ван Цви јић, ис ти цао је до ми нант ну за сту пље ност ди-
нар ског ти па (под тим је под ра зу ме вао тзв. Медитеранце). Ме ђу-
тим, но ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју на мно го ша ро ли ки ју (под)ра сну 
струк ту ру ста нов ни штва од оне ко ју је пред ста вљао Цви јић. У са-
ста ву ста нов ни штва Ср би је при ме ће на је нај ве ћа за сту пље ност ал-
пид ске под ра се, за тим сле де Ди нар ци, па Пе ла зги (или Ис точ ни 
Ме ди те ран ци) и Се ми ћа ни. Нор диј ске ра се аутох то них Сло ве на 
(Вар ја га) има ис под оче ки ва ног уде ла, али је и она број на. Ал пид-
ска под ра са је ма са ста нов ни штва ко ја у свом ге но му има пре ва лен-
тан ути цај тзв. Алпскогчовека ко ји је на овим про сто ри ма био до-
ми нан тан у вре ме ну Ве ли ког ле де ног до ба. «Ал пид ска те ри то ри ја» 
ши ро ки је про стор ко ји за хва та Па нон ску ни зи ју и пре ла зе ћи Ал пе 
до се же до Мај не на се ве ру, и из во ри шта Ро не на за па ду. У Ср би ји 
нај ве ћа за сту пље ност по то ма ка Ал пи да је у Вој во ди ни (ста ро се де-
лач ко ста нов ни штво), али ова гру па ци ја пре ла зе ћи Са ву и Ду нав 
на ста њу је ве ћин ски (исти на у ма њем про цен ту) чи та ву Шу ма ди ју 
и По мо ра вље, и на ју гу се за у ста вља тек у Ов чар ско-ка блар ској 
кли су ри, ис под Чач ка. Глав ни пред став ник ове гру пе на ро да да нас, 
у свом нај чи сти јем, из вор ном ви ду су Ески ми, док је алп ски чо век 
ње го ва евро по ид ни ва ри јан та. Ме ђу европ ским ет нич ким гру па ма 
из два ја ју се: Са во јац, Ба ва рац и Ти ро лац као ви син ски пред став-
ни ци, Ла по нац на крај њем се ве ру Евро пе, и Сло ве нац, За го рац, 
Сла во нац, Шу ма ди нац и др. као ни зиј ски пред став ни ци. Чи та ва 
угро фин ска гру па на ро да нпр. при па да овој под ра си. У сва ком слу-
ча ју њи хо ви ске ле ти ука зу ју на крат ке удо ве и зде паст труп. Та ква 
кон сти ту ци ја омо гу ћи ла је Ал пи ди ма пре жи вља ва ње у су ро вим 
ле де ним усло ви ма Тер ци ја ра и Квар та ра: го ми ла ње хра не кроз на-
сла ге са ла, пљо снат нос ко ји је кон фи гу ри сан та ко да за хва та што 
ви ше ки се о ни ка, и ко се очи ко је су шти ти ле од на сла га сне га и 
ле да у то ку сне жних олу ја. Као пред став ни ке жу те ра се ко ји су 
жи ве ли у ле де ним усло ви ма где при ро да не бу ја, Ал пи де од ли ку је 
ума њен сте пен му шких хор мо на. Жен ски хор мо ни, ко ји су по сле-
ди ца до ми нант ни јег жен ског хро мо зо ма, оста ли су очу ва ни, та ко 
да су же не из ра зи то жен стве не (обле са из ра же ним жен ским фи-
зич ким атри бу ти ма), а му шкар ци та ко ђе об ли са ма ње из ра же ним 
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му шким осо би на ма.9) Њи хо во је мен тал но устрој ство усме ре но ка 
са ку пљач кој при вре ди. Ак тив но сти схва та ју ме ха нич ки. Ства ри 
са гле да ва ју она кве ка кве оне је су.10) Из ве сна тро мост и успо ре ност 
део је њи хо вог ка рак те ра. При вр же ни су по ро ди ци, али су и ауто-
ри тар не дог ма те.11) Мар љи ви су, али и по при лич но шкр ти. Ове су 
осо би не за др жа ли и ка да су са са ку пљач ке при вре де пре шли  на 
ра тар ство.

Ди нар ски тип ме ди те ран ског чо ве ка је већ до бро опи сан у ис-
тра жи ва њи ма ан тро по ло га XIX ве ка. Ов де ће мо ис та ћи са мо ње го-
ве основ не осо би не. За у зи ма ди нар ски по јас од Тр шћан ског за ли ва 
на се ве ру до Пе ло по не за на ју гу, и од Ја дран ског и Јон ског мо ра на 
за па ду, до до ли на Са ве и Мо ра ве на ис то ку и ју го и сто ку. Ди нар це 
од ли ку је из ра зи то ви сок раст. Ко шча те цр те ли ца и из ра жај на бра-
да код му шка ра ца ука зу је на пре ва лент ност му шких хор мо на. Же-
не су та ко ђе ви со ке и «ко шча те» кон сти ту ци је (му шко ба ње). Код 
оба по ла до ми ни ра ју му шке осо би не, па иако при па да ју бе лој ра си 
по осо би на ма на ги њу ка там ној. По ка зу ју из ве стан сте пен со ци-
јал не ин те ли ген ци је, али и до зу агре си је. Кре а тив ног су мен тал ног 
скло па. По при лич но ле њи. Не ис ка зу ју пре да ност. За о ку пље ни со-
бом они не при ме ћу ју дру ге, ма да има ју раз ви је но чу ло за со ци јал-
но са о бра ћа ње, ка да им је то нео п ход но.12) 

Ис точ ни Ме ди те ран ци или Пе ла зги и Се ми ћа ни су као (под)
ра сни тип ре ги стро ва ни у ср би јан ским гра до ви ма. Тај се удео по-
ве ћа ва ка да се кре не од По ду на вља пре ма ју гу, тзв. цариградским
путем. Пред став ни ци пе ла шког ста нов ни штва су Цин ца ри, а се-
мит ског Је вре ји и Ма ло а зиј ци.13) Нај ве ће уче шће пе ла шког ста нов-
9) У Србији су чувени вицеви о буцмастим, заводљивим и неверним Сосама (Банаћанкама) 

и њиховим немужевним Лалама, који са годинама добијају стомаке, и губе потребу за 
женама, а повећавају потребу за храном и пићем.

10) «За разлику од динарског, централни психички тип карактерише знатно израженија ре-
алистичност психичког живота.» (Б. Јовановић: Карактеркаосудбина, стр. 51)

11) D. Slović: Anatomijasrpskeduše, Beograd, 2009, str.149: “Za razliku od dinaraca-stočara 
koji se lako opredeljuje za rizična zanimanja, ravničari-ratari su ljudi koji se čvršće vezuju za 
kuću pa su njihovi otpori nasilju daleko slabiji, ali borba za svoj dom daleko jača.”

12) С. Јовановић: Културни образац, Стубови културе, Београд, 2005, стр. 65: «Јован 
Скерлић говорио је више са социолошког гледишта. (...) «срдачна и бунтовна раса». 
Њене добре особине биле су слободољубивост, способност за велики полет у часови-
ма прегнућа, чудновата природна бистрина, самосталност и оштрина суда, с нечим у 
исто време трезвеним и правоумним. Рђаве су стране биле претерани индивидуализам, 
неспособност за организовану заједничку радњу, оскудица осећања целине земље и 
државе.»

13) «Određen procenat semitske populacije je kod nas došao preko Turaka, i to ne od onih origi-
nalnih Turaka koji su mongolskog porekla, već preko starosedelaca Male Azije - hetitskog 
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ни штва је на Ко со ву и Ме то хи ји, и у Ста рој Ср би ји. Слич но је ка да 
су у пи та њу и Се ми ћа ни – њи хов број се у Ср би ји уве ћа ва прав цем 
се ве ро за пад→ју го и сток, ма да их је да нас тек у на зна ка ма. Там ни-
је су пу ти и цр не ко се: Пе ла зги из ра зи то там ног те на, ме сна тих 
уса на, цр не рав не ко се, бу ља вих очи ју; Се ми ћа ни не што све тли јег 
те на и не што све тли је ко вр џа ве ко се, ши ља тих но се ва и упа ле до-
ње ви ли це. И док су Пе ла зги иако пред став ни ци бе ле ра се у се бе 
син те ти са ли и еле мен те цр не ра се, се мит ски на ро ди пред ста вља-
ју не ку вр сту син те зе жу те (мон го ло ид не) и цр не ра се.14) Ове две 
гру па ци је, по ред ни јан сних раз ли ка (ко је ни су не ва жне) од ли ку је: 
скло ност тр го ви ни, ко ри сто љу бље, из ве сна ле њост ду ха, бу ја ње 
на го на и чу ла, не до ста так сми сла за сло же ни ју ор га ни за ци ју, от пор 
ино ва ци ја ма, па рен тал но дру штве но са о бра ћа ње и сл.

Ко нач но, ка да је реч о нор диј ском ти пу ва ља ис та ћи да је 
аутох то но сло вен ско ста нов ни штво упра во нор диј ског ти па, ма да 
је ова под ра са бе лог чо ве ка нај за сту пље ни ја у Скан ди на ви ји и на 
бри тан ском остр ву.  Да нас мо же мо го во ри ти о ен кла ва ма оста та-
ка нор диј ског ти па ко га од ли ку је из ра зи то све тла пут, ви сок раст, 
ко шча тост му шка ра ца и уме ре ни ја ко шча тост же на, уме ре ност 
му шких и жен ских од ли ка код оба по ла, ре ла тив но пра вил не цр те 
ли ца, све тао тен и пла ва бо ја очи ју. Нор ди ди су да нас у Ср би ји нај-
за сту пље ни ји на ју гу и ју го и сто ку Ср би је, ма да их има и по об рон-
ци ма се вер не Шу ма ди је и По ду на вља. У бив шој Ју го сла ви ји зна-
чај ни ја ен кла ва нор диј ског ти па за бе ле же на је ме ђу под рин ским 
Му сли ма ни ма сред њег и до њег то ка ле ве оба ле ове ре ке. Овај тип 
љу ди од ли ку је из ве сна до за ин фан тил но сти, спо рост у ре а го ва њу, 
осе ћај за лич ну од го вор ност, ште дљи вост и вред но ћа.15) Рет ко па-
да ју у афек те – ми ро љу би ви су. Окре ну ти су се би и свом по слу, 
то ле рант ни за раз ли чи тост. 

Ка да го во ри мо о кли ми као фак то ру из град ње мен та ли те та, а 
пре ко ње и ка рак тер ним осо би на ма по је ди на ца, он да ва ља ис та ћи 
да би у не ком иде ал но тип ском сми слу мо гли ста нов ни штво у Ср-
би ји по де ли ти на кон ти нен тал це и ме ди те ран це, ма да је та по де ла 

porekla, koji su ovde dolazili pod turskim entitetom.» (M. Bogdanović: Prokletstvonacije, 
Beograd, 2004, str. 98)

14) O. Wеininger: Polikarakter, No limit books, Beograd, 1998, str. 401.
15) “Najskuplju i najluksuzniju robu u nordijskim zemljama kupuju uglavnom stranci, dok 

starosedelačko stanovništvo pokazuje izraženu skromnost.” (M. Bogdanović: Prokletstvo
nacije, str. 95)
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тек услов на.16) Кон ти нен тал ни мен та ли тет од ли ку је мар љи вост и 
вред но ћа, али и из ве сна тро мост у оба вља њу по сло ва. Ипак ова 
кул ту ра те жи ре ду и ис ка зу је из ве сне ор га ни за ци о не спо соб но сти, 
ко је че сто мо гу би ти на ру ше не пре ја ким ин ди ви ду а ли змом пра во-
слав них лич но сти. Кон ти нен та лац не ма ли дер ских ам би ци ја, и ако 
их има он их са гле да ва кроз зах тев ка по ве зи ва њу. Ов де до из ра жа-
ја до ла зи ње гов де мо крат ски ка рак тер.17) Сва ка ко да је кон ти нен-
тал на кли ма са оштрим зи ма ма, и вре лим ле ти ма ути ца ла да ов де 
мен та ли тет љу ди бу де окре ну ти ји ску пља њу и сти ца њу, а кул ту ра 
ра да углав ном не ма не га тив ну ко но та ци ју. У ин те лек ту ал ним по-
сло ви ма кон ти нен та лац је ду бок, он има из ра же ну ем па ти ју, и сми-
сао за фи ло зо фи ју, ма те ма ти ку, ло гич ке ди сци пли не... Дру га чи је је 
у ју жним ме ди те ран ским кра је ви ма из ко јих је ма са ста нов ни штва, 
кон ти ну и ра но у ва ло ви ма ми гра ци ја, на ста њи ва ла цен трал ни Бал-
кан. Ов де кли ма ни је та ко оштра као у ва ло ви тим и рав ни чар ским 
де ло ви ма Ср би је, па су до се ље ни ци ма ње мо би ли са ни да не што 
при ку пља ју и уве ћа ва ју. Ме ди те ра нац жи ви за мо ме нат, за трен, 
окре ну ти ји је жи во ту, а не ка квом кон ти ни у му. Ту је рад на ни жој 
ле стви ци. Це ни се пре све га ју на штво, ко је се са да се ли у ли дер-
ске ам би ци је у ка квом пред у зе ћу, упра ви, по ли ти ци. Ме ди те ран ска 
струк ту ра лич но сти је ауто ри тар на. Уз то Ди на рац има ума ње но 
ин те ре со ва ње ка ма ну ел ним по сло ви ма, ви ше је окре нут ин те лек-
ту ал ним де лат но сти ма иако че сто не ма ону ин ту и тив ну сна гу ка 
ду би ни син те тич ке ин те ли ген ци је ко ју ис ка зу је је дан кон ти нен та-
лац. У ин те лек ту ал ном он ви ше кли зи по по вр ши ни и ис ка зу је дар 
за ли те ра ту ру, по е зи ју, при ме ње не умет но сти. Сна га ње го вог из ра-
жа ја ле жи у опа жај ном. 

Сва ка ко да је и вр ста тла ва жан чи ни лац у из град њи мен та-
ли те та. О то ме већ на ши ро ко пи ше Цви јић, али и Двор ни ко вић. 
Вр ста тла и на чин при вре ђи ва ња не ка ко су ор ган ски све за ни. Због 
то га је те шко о њи ма пи са ти раз дво је но. Ка да је реч о вр сти тла као 
фак то ру мен та ли те та ва ља на гла си ти да се у сво јој осно ви срп ски 
на род мо же свр ста ти у две гру пе: у бр ђа не и у рав ни ча ре. Чак се и 
16) Ј. Цвијић, И. Андрић: “Динарски тип”, О балканским психичким типовима: 23-29, 

Службени лист СРЈ, Београд, 1996, стр.29: “Северни појас се одликује углавном 
средњоевропском климом, а у јужном се осећају утицаји медитеранске климе.”

17) «Демократска су осећања урођена у народу који је за време борби за ослобођење имао 
једноставан друштвени састав, који је чинио друштво земљорадника и сточара, у коме 
није било не само никакве друштвене класе већ и никакве значајне разлике у погледу 
имућности. Српско племство је ишчезло; постоји само генеологија историјских пре-
дака који припада целоме народу.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Шумадијски варијетет», О
балканскимпсихичкимтиповима, стр. 31)
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у ре ла тив но пи то мим шу ма диј ским се ли ма се ља ни де ле на бр ђа не 
(на бр ду се ла), и ре ча не или до ља не (рав ни ча ре уз ка кав по ток или 
ре ку). Бр до или пла ни на је ме та фо ра за гор шта ка. Гор штак оба вља 
је дан од лак ших по сло ва, он чу ва ста да.18) Сто чар је ле ти од ла зио 
на ис па шу ста да са дру гим чо ба ни ма. Па шња ци су за јед нич ко вла-
сни штво. Ов де до ми ни ра не ка вр ста му ске тар ства, где сто ча ри све 
де ле на рав не ча сти. Оту да се дру ги ува жа ва, јер са мо у ко лек ти-
ву Ди на рац мо же са вла да ти пре пре ке. Ди на рац те жач ке по сло ве 
сва љу је на стар це, же ну и де цу – на сла би је ко ји му се не мо гу 
од у пре ти. Он је сам за о ку пљен ста дом и ви шим сфе ра ма бив ство-
ва ња. Ју на штво је део тог ми та. Те шки усло ви жи во та на пла ни ни 
оста ви ли су са мо ону нај ја чу де цу у жи во ту. Ту је култ оп стан ка 
до ве ден до нај ви шег ни воа.19) Оту да и из ра жај на бор бе ност бр ђа на. 
За раз ли ку од ње га се ло или се ли на на ла зи се у сли во ви ма ве ли-
ких ре ка: Мо равâ, Ко лу ба ре, Дри не и Ти мо ка. Ста ро се де лач ко и 
но во при до шло ста нов ни штво ов де је при ну ђе но да оба вља знат но 
сло же ни је и на пор ни је по сло ве. Ва ља ло је при пи то ми ти жи во ти-
ње, уз га ја ти биљ не кул ту ре. Еп ска кул ту ра ви со ва, ов де је за ме ње-
на ма те ри јал ном кул ту ром има ња. Има ти ов де зна чи вре де ти: по 
ко ли чи ни и ква ли те ту зе мље це нио се до ма ћин. До ма ћин ства су 
ис пар це ли са на. Ту сва ко гле да пр вен стве но се бе, чак и ка да љу ди 
жи ве у по ро дич ним за јед ни ца ма ког нат ског ти па. Че сто је ви дљи-
ва ис по моћ кроз фор му за дру ге, али за дру жни си стем ни ка да ни је 
по ри цао одво је на им âња.20)

Ко нач но, и кул тур ни баш као и исто риј ски аспек ти бит но су 
ути ца ли на фор ми ра ње мен та ли те та. У свом би ћу кул тур не па ра-
диг ме су бал кан ско-ори јен тал на (ото ман ска) у Шу ма ди ји, По мо-
ра вљу, те у ју жној Ср би ји (са Ко со вом и Ме то хи јом) и па нон ско-
за пад њач ка (аустро у гар ска) у кра је ви ма из над Са ве и Ду на ва. Оне 
18) Ево шта о планинским сточарима бележи Јован Цвијић: «Често сам имао прилике да 

посматрам утицај сточарства на људе динарских племена. Што најпре изненађује, то је 
врло много доколице... Људи у пуној снази раде врло мало, и сав посао остављају же-
нама и особито деци и старцима. Изгледа да нема занимања које пружа телу и души 
више одмора, него што је сточарство... У доколици, на врховима високих планина, (...) 
стваралачка машта се развија.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Динарска племена», Обалкан
скимпсихичкимтиповима, стр. 37)

19) D. Slović: Anatomijasrpskeduše, str.130: “Svi primeri koje sam prikupio dokazuju da se 
snaga dominacije nalazi upravo u onim ljudima koje sam ja u šali nazvao kamenjarima, dakle 
u onima koji su u urbanu sredinu došli sa kamena. (...) Ta oštrija borba za opstanak ima za 
posledicu opstanak sposobnih...”

20) Драгослав Словић наводи тумачење Владимира Ћоровића: “Demokratske osobine 
uređenja primitivnih organizacija pretežno su karaktera zemljoradničkih elemenata,.. Kako 
je to snažno istakao X. Hirt, nema staleža koji je u toj meri upućen na uzajamnu pomoć kao 
zemljoradnik.” (Ibidem, str. 145)
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су се ди мен ти ра не у по след њих три сто ти не го ди на. У окви ру ов де 
две це ли не мен та ли те ти се бит но раз ли ку ју. Пре чан ски мен та ли-
тет је успо ре ни ји, суп тил ни ји, са знат но ума ње ном агре си јом, али 
и до уси ље но сти из ве шта чен (из дре си ра но по на ша ње и оп хо ђе ње, 
че сто не спон та но). Ов де по сто ји жи вљи осе ћај за ор га ни за ци о не 
спо соб но сти и ра ци о нал ни под сти цај. Ис под Са ве и Ду на ва при-
сут ни ји је жи вљи тем пе ра мент, ве ћа по кре тљи вост, али и сла би је 
рад не спо соб но сти, ха о тич ност у ор га ни за ци ји, рас цеп ка ност и из-
ра же ни ји рад ни ин ди ви ду а ли зам. Да нас се те раз ли ке до дат но ума-
њу ју, али и да ље по сто је, та ко да је из ра же но ста но ви ште пре ма 
ко ме «(...) Мо ра вац но си у свом ду ху на гла ше но ис точ њач ко лу кав-
ство, а Вој во ђа нин аустриј ске на ви ке за ред, по ре дак и тач ност, а то 
зна чи за ве ће по што ва ње ре чи и обе ћа ња».21) Ка да је реч о исто риј-
ском аспек ту, та да је за ни мљи во Цви ји ће во гле ди ште о Ди нар ци ма 
и Ра јин ци ма. Ди нар ски мен та ли тет је по но сит и пун на ци о нал не 
гор до сти. Ди нар ца во ди пре свих иде ја, а ни ти јед на та ко жар ко као 
иде ја о сло бо ди и осло бо ђе њу од ту ђи на.22) Он се по зи ва на част и 
углед. Уз ју на штво он за др жа ва чој ство као зна чај ну раз де о бу из-
ме ђу се бе и дру го га.23) По сле ди ца ова квог мен та ли те та је и пре не та 
же ља за сло бо дом кроз ли ко ве уста ни ка – хај ду ка, ко ји се у Ср би ји 
по ја вљу ју упра во та мо где је из ра же ни ји ди нар ски ар хе тип: у Ста-
ро вла ху, за пад ној, цен трал ној и се вер ној Шу ма ди ји.24) На дру гој 
стра ни, са свим су прот но, Цви јић осли ка ва ра јин ски мен та ли тет 
ју жне Ср би је у ко ме ви ди са мо ми ми кри ју ко ја се из ра жа ва кроз 
на сто ја ње по ро бље ног срп ског ста нов ни штва да на све мо гу ће и 
не мо гу ће на чи не под не се тур ско роп ство тру де ћи се да не ра ср ди 
моћ ног го спо да ра. Ми ми кри ја ко ја му је омо гу ћа ва ла пре жи вља ва-
ње, ме ђу тим, ути ца ла је да срп ски на род у тим кра је ви ма по при ми 
свој ства оку па то ра до та да не по зна та срп ском на ро ду. Ово удво ри-
21) Ibidem, str.147.
22) Б. Јовановић: Карактеркаосудбина, стр.103: “Ова митоманска склоност, немотивисана 

никаквим користољубљем, једна је од психичких одлика динарског човека способног 
да веома убедљиво и маштовито говори о неоствареним и измишљеним догађајима.”

23) «Код правих представника виолентног типа готово нема ситничарскога, ниско ситнога 
у мислима и раду, нити познатог сићушног оговарања; даље нема оне подругљивости 
и подсмешљивости, у којој је много непоштовања људи, туђег рада, националних теко-
вина и националне вредности.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Виолентни тип Динараца», О
балканскимпсихичкимтиповима, стр. 57)

24) Занимљиво је стајалиште неуропсихијатра и народног трибуна dr.sci Јована Рашковића, 
према коме је српско бунтовништво последица Едиповог комплекса: “Испољавајући 
послушност према ауторитету, односно оцу који има потпуну власт, едипални карактер 
се у свом другом аспекту исказује у бунту, оспоравању носилаца власти и задовољству 
у рушењу институције ауторитарности.” (Видети у: Б. Јовановић: Карактер као
судбина, стр. 52) 
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штво и кал ку лантсво, по ста ће вре ме ном део мен та ли те та ју жно-
ср би ја на ца.25) «(...) осо би то не до ста так искре но сти и отво ре но сти, 
од су ство ју нач ко га или ви те шко га ду ха. У те шкој бор би за жи вот 
раз ви ла су се ме ђу са мом ра јом осе ћа ња за ви сти, мр жње, кат кад и 
па ко сти.»26) Та ко је у за ви сно ти од то га да ли је реч о под чи ња ва њу 
ја чем или над вла да ва њу сла би јим ство рен ор јен тал но-де спот ски 
ка рак тер са из ра же ним са ди стич ко-ма зо хи стич ким цр та ма.27) «Али 
су и крај ова ко ство ре ног мен та ли те та кад што из би ја ла осе ћа ња 
пра ве пле ме ни то сти. Ов де-он де се ја вља ла уза јам на по моћ ме ђу 
ра јом, ма хом у об ли ку по зна те уза јам но сти по ти ште них, са при гу-
ше ном осе тљи во шћу и са по но сом ра је, ко ји је сли чан по но су жр-
тве.»28) Ова пле мен тост по но сног слу ге је при мет на до за ем па ти је 
за дру го га као део њи хо вих ин тро верт них при ро да. Она је са свим 
рет ка код Ди на ра ца, ко ји су че сто то ли ко за о ку пље ни соп ством да 
ни су у ста њу да ви де ни шта ис пред се бе.29) Су дар ових мен та ли те-
та осли ка ће се и у ка рак те ри ма љу ди на по ли тич кој сце ни са вре-
ме не Ср би је, ко ја пред ста вља ва жно тле за ис тра жи ва ња на по љу 
по ли тич ког ха ри зма ти зма.

3.КАРАКТЕРИСТРАНАЧКИХВОЂАНАСАВРЕМЕНОЈ
ПОЛИТИЧКОЈСЦЕНИСРБИЈЕ

У ана ли зи мен та ли те та и ка рак те ра по ли тич ких во ђа у Ср би ји, 
ов де ће мо по ћи од Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, чо ве ка ко ји је обе ле-
жио по след њу де це ни ју ХХ ве ка у Ср би ји. Од ро ди те ља Цр но го ра-
25) «Старобалканске особине: Од многобројних рајинских особина централног типа 

највише падају у очи оне особине које потичу од моралне мимикрије. Послушност 
и напор робова да се угоди жељама и укусу господара били су главни чиниоци овога 
преображаја. (...) ... постали су потиштена и подчињена бића.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: 
«Централни тип – рајинске особине», Обалканскимпсихичкимтиповима, стр. 61)

26) Ibidem, стр. 63.
27) “Са рајинском покорношћу према јачем и мазохистичким подношењем патње као 

начином несвесног самокажњавања због осећања кривице за незавидно животно 
стање, испољавана је и агресивност и садистичко наношење патње слабијем од себе. 
(...) Тражење заштите од силе, оличене у одређеној власти, исказује се пренаглашеном 
лојалношћу, спремношћу да јој се у потпуности буде покоран и да јој се служи.” (Б. 
Јовановић: Карактеркаосудбина, стр.173)

28) Ј. Цвијић, И. Андрић: «Централни тип – рајинске особине», Обалканскимпсихичким
типовима,  стр. 64.

29) С. Јовановић: Културниобразац, стр. 39: «Код динарског типа има јунаштва, али има и 
самопрецењивања и самоистицања, што га чини несавитљивим и неприлагодљивим.»

 За разлику од њих, рајинци «... умеју да процене људе, њихове особине и страсти; али 
док људи динарског типа често исказују своја опажања, ови то чине само изузетно.» (Ј. 
Цвијић, И. Андрић: «Централни тип – рајинске особине», Обалканскимпсихичкимти
повима, стр. 65)
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ца, ро ђен у Ср би ји, Ми ло ше вић је мо гао по ста ти про се чан Ср бин: 
ни Цр но го рац ни Ср би ја нац. Ње го ве упа ле очи и ис ту ре на ви ли ца 
ука зи ва ли су на по све ди нар ске цр те, ме ђу тим у ње го вој кон сти-
ту ци ји ома њег ра ста, крат ких удо ва и тру па скло ног го је њу би ло 
је не че га и ни зиј ског. Пси хич ки ка рак тер Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 
ода вао је ја ку лич ност, чврст ка рак тер до твр до гла во сти, аути стич-
ност и скло ност ис те ри ва њу прав де. Од прин ци па ко је је бра нио 
ни је мо гао да ви ди жи вот око се бе. «И охол и по мир љив, и др зак и 
по пу стљив, Ми ло ше вић ни ка да ни је при зна вао по раз.»30) Че сто се 
у бор би опи рао до при те ри ва ња уза зид, па би за тим усту пао и оно 
што му ни ко ни је тра жио. Био је про дукт вит фо ге лов ске ор јен тал-
не де спо ти је: про и за шао из ко му ни стич ког си сте ма, се ле ћи се са 
функ ци је на функ ци ју уну тар пар тиј ског апа ра та, и сам је за до био 
свест апа ра чи ка. Па ипак, Ми ло ше вић је био ин те ли ген тан по ли-
ти чар, не без на ци о нал них осе ћа ја, али Ср бин ко ји ни је раз у мео и 
схва тао срп ство. Он је у осно ви био Ју го сло вен и ти то и ста, чи ја је 
при кри ве на же ља, и не до са ња ни сан био да по ста не но ви Ти то – 
но ви вла дар ве ли ке Ју го сла ви је. Био је не спо со бан да осе ти но ва 
стру ја ња ко ја до ла зе са За па да. Уба чен у ко ви тлац раз би ра спа да 
др жа ве у ко јој је од ра стао, и на пра вио ка ри је ру, он се у тој уло зи 
бра ни о ца зе мље ни је нај бо ље сна шао.31) Ње га је згу сну тост до га ђа-
ја и си ли на окол но сти учи ни ла пре ва зи ђе ним др жав ни ком; он као 
да ни је мо гао да се пре не из сна ју го но стал ги је у ко јој је жи вео. Ње-
го ва ди нар ска твр до гла вост, усме ре ност на циљ, и не по ко ле бљи ва 
ве ра у прин ци пе, до ве ла је до на стан ка пр ве срп ске пре ко дрин ске 
др жа ве, што ће му обез бе ди ти ме сто у исто ри ји. Ди нар ски ауто-
кра ти зам и ба ха тост спрам са рад ни ка че сто је ис по ља вао, а оста ће 
за бе ле жен и као лош го вор ник.32) Го во ри су му би ли пу ни отр ца них 
ко му ни стич ких фра за, ро го бат ни и без ле пр ша во сти. Оча јан стра-
тег, Ми ло ше вић се по ка зао, као од ли чан так ти чар, на ро чи то ка да је 
у пи та њу би ло одр жа ва ње на вла сти. Био је «нај о па сни ји он да ка-
да се ве ру је да је нај сла би ји».33) Ми ло ше вић је био ко му ни стич ки 
дог ма та не спре ман да при хва ти на ци о нал но по ми ре ње и за пад не 
но во та ри је на ко ји ма су од ра сле ге не ра ци је мла дих у Ср би ји чак 
30)  S. Đukić: Krajsrpskebajke, Samizdat, Beograd, 1999, str. 196.
31)  M. Knežević: “Miloševićevo razdoblje”, Podeljenamoć: 31-53, NSPM, Beograd, 2006.
32)  “... na koji način Milošević i njegova stranka postupaju sa onim od kojih se diferenciraju. 

Postoje dva načina: (...) prvi je dijalog, odnosno javna rasprava i ubeđivanje; drugi je prisil-
javanje.” (K. Čavoški: Slobodanprotivslobode, Dosije, Beograd, 1991, str.3 1)

33)  S. Đukić: Krajsrpskebajke,  str. 98.
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још у вре ме ни ма ти то и зма.34) У ин тим ним раз го во ри ма умео је да 
бу де шар ман тан; по не кад би знао да из не на ди ху мо ром.35) Во лео је 
да по пи је, а не рет ко би, у тре ну ци ма опу шта ња умео и да за пе ва. 
Не по вер љив и без пра вих при ја те ља, био је по пу стљив отац и ве-
ран су пру жник. Ми ло ше ви ће ва  го то во фа на тич на по све ће ност по-
ро ди ци у тре ну ци ма хап ше ња, и на кон то га (све до тра гич не смр-
ти) ука зу ју на ње го ву раз о ча ра ност у «не за хвал ни» на род ко јим је 
вла дао као ка кав ха зја ин.

Су шта су прот ност Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу био је Зо ран Ђин-
ђић. Ђин ђић је чи та ву де це ни ју Ми ло ше ви ће ве ауто крат ске вла-
да ви не, био глав ни при кри ве ни опо нент ли де ра СПС-а. Ин тим но, 
Ми ло ше вић као кру ти ко му ни стич ки дог ма та и ре ал со ци ја ли стич-
ки кон зер ва ти вац је упра во у Ђин ђи ћу ви део нај ве ћу по тен ци јал ну 
опа сност, а не у Дра шко ви ћу, Ше ше љу или Ко шту ни ци. Па ипак, 
иако то ли ко раз ли чи ти, они су има ли по при лич но сли чан ка рак-
тер. Ево ка ко о њи хо вим слич но сти ма пи ше Алек сан дар Ти ја нић: 
«Њих дво је (Ми ло ше вић и Ђин ђић, прим В.С) не ма ју при ја те ље; 
при ја тељ ство спу та ва и оба ве зу је. Обо ји ци је из ва ђен ко рен за-
хвал но сти: на власт су до шли оце у би ством.»36) Зо ран Ђин ђић по 
сво јој фи зич кој кон сти ту ци ји, мен та ли тет ном на сле ђу и ка рак те ру 
лич но сти по ка зу је осо би не ра јин ског ва ри је те та. Сред њег ра ста, 
ви так, сит них очи ју, по ма ло не спрет них и не си гур них по кре та ма-
ло је по се до вао од осо би на ха ри змат ског во ђе. Мо же се чак ре-
ћи ка ко је он су шта су прот ност то ме. Ђин ђић је био ви ше склон 
де мо крат ском «умре жа ва њу» ква ли тет них по је ди на ца,37) но ауто-
кра ти зму, али је су ко бе са про тив ни ци ма уну тар «ти ма» ре ша вао 
од стра њи ва њем. Че сто се жа лио на не сно сни ин ди ви ду а ли зам 
Ср ба ко ји ис ка зу ју не спрем ност за ко лек тив не на по ре, ма да је и 
сам био ин ди ви ду а лац. Ње го ва не си гур на ре то ри ка, му ца ње, ро-
бо ва ње ин те лек ту ал ним нор ма ти ви змом док го во ри, не при клад не 
ме та фо ре ко је до про сеч ног Ср би на ни су мо гле да до пру, ука зу-
ју на од су ство спон та но сти, на из ме ште ност из на род не све сти и 
34) K. Čavoški: Slobodan protiv slobode, str. 57: “Milošević je sa osobenom arogancijom, 

nipodaštavao političke suparnike i isticao nadmoćnost svog programa privredne reforme i 
izlaska iz krize.”

35) “Strani novinari koji su ga uvek prikazivali kao odbojnog, lažljivog političara, siledžijskih 
manira, otkrili su da on ima šarma i duha, da ume da se opusti i vodi prijatne razgovore.” (S. 
Đukić: Krajsrpskebajke,  str. 142)

36) Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije, Beletra, Beograd, 2004, str.245.
37) D. Veličković, K. Zoderman: Đinđić, Alexandria Press, Beograd, 2007, str. 18: “Bilo je u tom 

njеgovom društvenom ponašanju nekog humanog i finog političkog umrežavanja.”
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ко лек тив ног пре да ња.38) Па ипак, Зо ран Ђин ђић је био чо век ја ке 
во ље. У ин тер вјуу за НИН од 25. ју на 2002. Ђин ђић из но си сво је 
ви ђе ње на ци о нал них осо би на ко је су штин ски од ре ђу ју на пре дак 
јед ног дру штва: «на шем на ци о нал ном мен та ли те ту свој стве не су 
еруп ци је енер ги је, па по том пра жње ње и ма ло ду шност.»39) Се бе је, 
за пра во, ви део у уло зи ре фор ма то ра, ко ји ће на ро ду да уде не во љу 
за про ме на ма.40) «Прак ти чан и ре а ли ста, тра гао је за кон крет ним 
од го во ри ма на кон крет на пи та ња.»41) И за и ста има не ке исто риј-
ске ло ги ке у то ме што је срп ски на род у Ср би ји, на кон су ве ре ни-
стич ких прег ну ћа у од бра ни срп ског на ро да у рас па лој Ју го сла ви ји 
(ко ју је пред во дио Ди на рац, Ми ло ше вић), же лео да на не ки на чин 
пре дах не при хва тив ши обе руч ке ра јин ски при ступ у во ђе њу зе-
мљом Зо ра на Ђин ђи ћа. Пре ми јер Ђин ђић чак ту по слу шност пре-
ма стра ним го спо да ри ма са За па да ни ка да ни је ни крио. У из ја ви за 
бе о град ски Профил (бр. 35/2002), он ка же и сле де ће: «Има ли смо 
све шан се да се од ва жно свр ста мо на стра ну по бед ни ка. Мо гли смо 
да пред во ди мо ре фор ме, по ста не мо ми ље ник свет ске по ли ти ке и 
убе ре мо пло до ве ко ји увек при па да ју ра но ра ни о ци ма.»42) Ова кав 
сте пен ра јин ске «кон струк тив но сти» до ми ми кри је, ме ђу тим ни ка-
да ни је ви ђен код Ђин ђи ће вог ко ле ге, Цр но гор ца Ми ла Ђу ка но ви-
ћа, ко ји је и сам на пра вио аран жман са евро-атлант ским си ла ма. Па 
и по ред ова квог др жа ња, Ђин ђић је сте био во ђа, во ђа у сми слу не-
ко га за ким је срп ски на род ва пио у јед ном исеч ку вре ме на у ко ме 
је сви ма би ло до ста санк ци ја, изо ла ци је, бе де и си ви ла сва ко днев-
ног жи во та ко ји је са со бом по вла чи ла де пре си ја и ле тар ги ја. Био 
је склон ра зним по ли тич ким тр го ви на ма, а че сто је за сво ју пар ти-
ју ли бе рал них стре мље ња, Де мо крат ску стран ку (ДС), го во рио да 
је пред у зе ће, чи ји је про фит оства ре на по ли тич ка моћ и ути цај у 
дру штву.43) Ђин ђи ћев оп ти ми зам, мла да лач ки по лет ке не ди јев ског 
38) О овоме сведочи и Милан Протић: «Ђинђић није био ни надахнут говорник. Говорио 

је истрзано и неповезано, каткада муцаво.» (М. Протић: «Зоран Ђинђић», Изневерена
револуција: 225-266, Чигоја, Београд, 2005, стр. 256)

39) Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije,  str.198.
40) Један од његових најближих сарадника, Горица Мојовић, овај реформизам Зорана 

Ђинђића овако изражава: “Jeste bio praktičan, jer je imao osećaj misije i zadataka.” (D. 
Veličković, K. Zoderman: Đinđić,  str. 92)

41) М. Протић: “Зоран Ђинђић”, Изневеренареволуција, стр. 257.
42) Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije, str. 195.
43) “DS je pod vodstvom Đinđića postala dinamičnija i agresivnija, on stranku vodi po konceptu 

privrednog preduzeća, zbog čega je DS od protivnika posprdno nazvana žutakompanija.” 
(http://www.vreme.com/arhiva_html/434/6.html: “Devet godina Demokratske stranke – 
jačanje kroz deobe”)
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ти па, на да у бо љи жи вот и бо ље су тра, ипак су до пи ра ли и до нај-
у да ље ни јих па лан ки у Ср би ји. Па ипак, Ђин ђи ће ве ам би ци је би ле 
су не ре ал не: он је на сто јао да про ме ни љу де, и чак мно го ви ше да 
пре вред ну је чи тав си стем вред но сти у Ср би ји.44) Та га је ам би ци-
ја до во ди ла до ка ри ка ту рал них об ли ка ис по ља ва ња не мо ћи, јер ти 
ње го ви по ку ша ји ни су има ли ни ре ал ну моћ, ни ти до вољ но по др-
шке.45) За вр шио је тра гич но, баш као и Ми ло ше вић.

На кон Ми ло ше ви ће вог су ве ре ни зма и Ђин ђи ће вог ре фор ми-
зма, до шао је ле га ли зам Во ји сла ва Ко шту ни це.46) «По сле Ми ло ше-
ви ће ве ка та стро фе и Ђин ђи ће ве бр зи не, Ср би ма је био по тре бан 
спо кој.»47) Упра во је Ко шту ни ца на сто јао да син те ти ше бор бу за 
су ве ре ност у гра ни ца ма мо гу ћег са ре фор ма ма уме ре не бр зи не. 
Тво рац је по ли ти ке ле га ли зма или бор бе за прав ну др жа ву,48) а ре-
зул та ти те бор бе не са мо да ни су да ли ре зул тат, већ се у пе ри о ду 
ле га ли зма де сио чи тав низ ко руп ци о на шких афе ра, ко је су до ве-
ли до обе сми шља ва ња ове по ли тич ке иде је. Во ји слав Ко шту ни ца 
је чо век ра јин ских цр та: све тле пу ти, сме ђо кос, круп них ша ка, са 
вид ном склон шћу ка го је њу. И Ко шту ни ца је у фи зич ком сми слу, 
баш као и Ђин ђић, ода вао ути сак не ха ри зма тич ног во ђе не спон-
та них по кре та. Че сто је, као пред сед ник са ве зне др жа ве, али и 
ка сни је као пре ми јер, исту пао не ве што, кла тио се пред ауди то ри-
ју мом и ни је знао шта ће и где ће са ру ка ма. Ко шту ни ца је баш 
као и Ђин ђић де мо крат ски тип во ђе и лош го вор ник.49) Он при-
ча уоп ште но, су во пар но, без тем пе ра мен та.50) Из ве сна спо рост и 
крај ња ин тро верт ност ње го вог пси хич ког ка рак те ра, по ме ша ни су 
са по ти сну том хи пе ре мо тив но шћу. Па и по ред све га то га он ис-
ка зу је пре тен зи ју да бу де ви ше др жав ник, но што је то чи нио ма 

44) Овога мишљења је и садашњи председник Републике и близак сарадник Зорана 
Ђинђића, Борис Тадић: “Šta je u stvari radio Zoran Đinđić? On je izvodio kompletno pre-
vrednovanje sistema vrednosti u Srbiji. A najteže u srpskom narodu je upravo to – prevred-
novati taj sistem.” (Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije, str. 260)

45) Више о овоме у: М. Кнежевић: “Зоран Ђинђић – политичар и филозоф”, Парадигма
распада: 197-202, Институт за политичке студије, Београд, 2008.

46) Д. Вукомановић: „Идеолошко профилисање релевантних партија у Србији“, Српска
политичкамисао:  4/09: 137-158, Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 
148.

47) М. Протић: «Војислав Коштуница», Изневеренареволуција, стр. 305.
48) M. Knežević: “Legalisti protiv pragmatista”, Podeljenamoć
49) М. Кнежевић: “Време антиреторике – Војислав Коштуница”, Парадигмараспада
50) «Коштуничин језик је изразито сув и необдарен. Код њега не да нема стила и лепо-

те, него нема ни оне једноставности без које је разумевање немогућно. Он често ни 
сам не зна шта би хтео да каже, а и кад зна, не уме да саопшти на разложан начин.» 
(М. Протић: «Војислав Коштуница», Изневеренареволуција: 266-308, Чигоја, Београд, 
2005, стр. 303-304)
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ко ји дру ги по ли ти чар на кон Ми ло ше ви ћа. Ко шту ни ца уме да бу де 
не си гу ран, су рев њив и ве о ма су је тан. Не пре ста на окру же ност љу-
ди ма су мљи вих стре мље ња ука зу је на ма њак са мо по у зда ња.51) У 
из ве сном сми слу Ко шту ни ца је не до сту пан, не по вер љив, ње го ва 
лич на не си гур ност на мах по ста је са мо по у зда ње до под це њи ва ња 
са го вор ни ка и не ис то ми шље ни ка, а ње го ва нео д луч ност и спо рост 
у до но ше њу од лу ка кат ка да уме би ти и коб на.52) Уме да бу де ве о ма 
ци ни чан. Па ипак, Во ји слав Ко шту ни ца по се ду је и до бре осо би не. 
Он је те ме љан, про ми шљен и оба зрив по ли ти чар, све стан го то во 
свих сла бо сти на ци је ко јој при па да и ко јом је вла дао.

Ка да је реч о ак ту ал ном пред сед ни ку Ре пу бли ке, Бо ри су Та-
ди ћу, ва ља ис та ћи да о ње му не ма за са да зна чај них ис тра жи ва-
ња на ову те му. Ста сит, ди нар ске гра ђе, без пре те ра ног та лен та да 
се из диг не у по ли тич ког во ђу ха ри змат ског ти па, Бо рис Та дић пре 
пред ста вља ма не ке на или глум ца у по ли ти ци, не го ка кву за и ста 
ауто ном ну по ли тич ку фи гу ру. Ње го ва пред из бор на по ја вљи ва-
ња на стра нач ким ску по ви ма де лу ју као уве жба ни на сту пи пред 
огле да лом ка кве аме рич ке аген ци је за мар ке тинг. Па и по ред то га, 
при мет на су на сто ја ња у хо ду по ли ти ча ра Бо ри са Та ди ћа, да на 
сво ја и др жав на не ја ка пле ћа, пре у зме и др жав нич ке по сло ве, ко-
ји су у смут ним вре ме ни ма са мог кра ја Ми ло ше ви ће ве вла да ви не, 
вла да ви не Ђин ђи ћа и Ко шту ни це, би ли за по ста вље ни. Бо рис Та-
дић на сто ји да у вре ме ну про ду жет ка аго ни је и ра строј ства Ср би је 
по ку ша да оку пи срп ски ет нос ко ји је на кон рас па да Ју го сла ви је 
тра гич но ра сут у ви ше др жа во ли ких тво ре ви на За пад ног Бал ка на 
(ма шта то зна чи ло). Овај ди нар ски comeback, и по ку шај бар кул-
тур ног збли жа ва ња Ср ба на свим про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, 
пра ћен је хи сте ри јом зе ма ља у окру же њу ко је на сто је да срп ство 
све ду на ср би јан ство, под сти чу ћи шо ви ни зам и не тр пе љи вост на 
ра сној осно ви о че му се у на шој на у ци, па чак и штам пи ма ло пи-
са ло, а још ма ње го во ри ло.

Ме ђу ди нар ским по ли ти ча ри ма по сво јим фи зич ким и мен-
тал ним иде ал но тип ским осо би на ма од ска че во ђа срп ских ра ди ка-
ла Во ји слав Ше шељ. Он је сва ка ко не у о би чај на фи зич ка по ја ва: 
дво ме тар ског ра ста, крат ких ру ку, из ду же ног вра та... Док хо да он 
се љу ља ода ју ћи ки кло по ид ност сво је не зграп не по ја ве. Мен та ли-
51)  “Власт је за њега лек против животне учмалости. Политички врх је његов доказ лич-

не вредности. Нишатав изнутра, он зависи од похвала споља.» (М. Протић: «Војислав 
Коштуница», Изневеренареволуција, стр. 304)

52)  I. Ivanović: “Koštunica i Đinđić kao antipodi I-II”, http://www.hereticus.org/?s=civilizacijsko 
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тет му је по све ди нар ски: твр до гла вост, нат чо ве чан ска упор ност, 
прав до љу би вост и ист но љу бље. Ње го ва на гон за мо ћи и ње го ва 
кон фликт ност са став ни су део сва дљи вог ка рак те ра.53) Ше шељ је 
од оних ко ји иду пра во ка ци љу – са њим про сто чо век зна на че му 
је. Ње го ва во ља и упор ност су не ве ро ват ни.54) Ме ђу тим, овај ка рак-
тер пра ти и из ве сна на ив ност у по гле ду про це не са рад ни ка, мо гућ-
ност пра вље ња коб них пре ви да и гре ша ка, не стал ност по на ша ња 
и пре ка на рав. Ипак Ше шељ уме би ти на мо мен те и бла ге ћу ди, 
па чак и да из не на ди про сто ду шно шћу свој стве ном пра во слав ним 
Сло ве ни ма. Ин те ли ген тан и вер бал но ви спрен, он има сми сао за 
ху мор ка кав не сре ће мо код дру гих срп ских по ли ти ча ра. Ње го ва 
спо соб ност ка сим пли фи ка ци ји и пре ци зним опи си ма си ту а ци ја и 
на ра ви по ли тич ких опо не на та пле не до ви тљи во шћу. Он је до бар 
го вор ник, али су му го во ри крат ки и ја сни, го то во вој нич ки, по не-
кад и пре пу ни су во пар не здра во ра зум ске ар гу мен та ци је. И Ше ше-
ље ва уче ста ла ди ја бо лич ност (до бро – зло, ле по – ру жно, хра бро 
– ку кав но, ча сно – по дло), део је хер це го вач ког мен та ли те та у ко ме 
је лич ни его цен тар уни вер зу ма.

Су шта су прот ност Во ји сла ву Ше ше љу, ње гов је до не дав ни 
пар тиј ски са бо рац и кум То ми слав Ни ко лић. Ње го ве фи зич ке осо-
би не ни ма ло не од го ва ра ју ње го вом ни зиј ском мен та ли те ту. Иако 
ви сок и ко шчат, он је у осно ви пра ви ра ји нац. То ми слав Ни ко лић 
го во ри јед но став но до ба нал но сти, ње го ву по ру ке као да су упу-
ће не љу ди ма ко ји ви ше зна ју шта не ће, не го шта хо ће у жи во ту. 
Он ка да са кри ва ра ди то под му кло и ве што, ка да раз об ли чу је чи ни 
то ре ско и бру тал но.55) По ли тич ке по ру ке су му по јед но ста вље не: 
да нам сви ма бу де бо ље, да сва ко мо же по ште но да жи ви од сво га 
ра да, да Ср би ја иде на пред... Он уно си не што од ра јин ске ло ги ке 
53) В. Шешељ: Робијашкемедитације, АБЦ Глас, Београд, 1992, стр.26: «Стражар Муслић 

је почео да ме малтретира. Неколико је пута викао на мене, а сваки пут сам му против-
речио.» Шешељ жељу за доминацијом код себе приписује урођеним својствима дубљег 
карактера. «За четири месеца, колико сам укупно ту провео, продефиловале су стотине 
робијаша... Све сам их упознао, слушао њихове исповести. Међу њима сам већ у стар-
ту био ауторитет.» (Ibidem, стр.30)

54) Шешељ је баш као и Ђинђић посвећеник. Ево како изгледа један радни дан Шешеља у 
затворској ћелији: « Себи сам правио распоред тако да сам до ручка учио непознате ен-
глеске речи, после ручка преписивао лекције, читао их наглас по десетак пута, те ре-
шавао граматичке задатке. Иза вечере до гашења светла читао сам дневну штампу, коју 
бих само летимично прегледао након ручка.» (Ibidem, стр. 26)

55) (Николић): « Или ћемо ми имати 50 одсто или Тадић и Коштуница заједно.» (новинар): 
«Значи ви се унапред одричете власти?» (Николић): «Коштуница је нама пре три годи-
не рекао несмем  и то стоји и данас.» (новинар): « Од кога не сме?» (Николић): «Не сме 
од Запада. Не сме да изневери Тадића.» (Т. Николић,  Борбакаосмисаоживота, СРС, 
Београд, 2007, стр. 200)
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сва ко днев ног жи во та: би ти до бар са сви ма, не за ме ра ти се, са ра ђи-
ва ти, тр го ва ти... тр го ва ти и са ра ђи ва ти.56) Уз на ци о нал ну ре то ри ку 
овај вид по пу ли зма у на шем на ро ду да је при стој не ре зул та те, што 
ука зу је на са о бра зност са ве ћин ским мен та ли те том. Овај ли дер у 
успо ну кре нуо је са дна со ци јал не ле стви це; ње гов успон био је 
тр но вит и ду го тра јан. Ни је ла ко би ло би ти дру ги иза Ше ше ља.57) 
Ни ко лић је сто јич ки под но сио ту дру го пла си ра ност и че као мо-
ме нат, вре бао при ли ку да ко нач но бу де свој. Са да је ко нач но пр ви, 
а ње го ва стран ка не ма иде о ло шко упо ри ште: она је са да и све и 
ни шта. То из гле да да да је ре зул та те. Ни ко лић у пар ла мен та ри зму 
пар то крат ског ти па пли ва као ри ба у во ди: он че ка, вре ба, он да уда-
ра кад и где тре ба, па он да мар љи во ску пља гла со ве, као ка кав хр-
чак го ми ла ман да те, па он да стр пљи во пре го ва ра и тр гу је.58) И све 
ово ра ди са не ком нео бич ном пре да но шћу до по све ће ња. И за и ста 
на по ли тич кој сце ни не ма бо љег и ве ћег тр гов ца од овог са вре ме-
ног ка рак тер ног след бе ни ка Ми ло ша Обре но ви ћа. За ње га је све 
ствар це не, а по ли ти ка ве шти на мо гу ћег. Има кат ка да не чег ор јен-
тал ног у том не пре ста ном до зи ва њу мо гу ћег, не чег што је фа та ли-
зам ра јин ског ти па. То ми слав Ни ко лић не де ли и не стиг ма ти зу је, 
већ увла чи у ко ви тлац све оне нео пре де ље не и нео д луч не, очај не и 
оне без ста ва, али и оне ко ји тра же шан су, ко ји не ма ју вре ме на да 
че ка ју бо ља вре ме на, љу де ко ји тра же не што за се бе од мах и сад. 
Као во ђа он је су шта су прот ност Ше ше љу, знат но то ле рант ни ји и 
так тич ни ји, оста вља са рад ни ци ма про стор да се ис ка жу, до пу шта 
су ко бе при сту па и кон цеп ци ја – па он да из вла чи оно што је ко ри-
сно. Ни ко лић је стр пљив, ела сти чан, ра дан и так ти чан, у ње му има 

56) Добар пример трговачког менталитета пиљарског типа исказује однос Томисла-
ва Николића и Драгана Марковића-Палме. Њихова трговина је банална као на каквој 
пијаци, где је моћ роба (изражена у мандатима) која се да трампити. Палма тражи три 
послоаничка мандата на листи СРС, Николић му нуди, али прво да овај угаси странку. 
Палма то одбија (Видети у, Ibidem)

57) “Iаko je tek u 38-oj godini života odlučio da udje u političke vode, u kojima pliva poslednjih 
osam godina, Tomislav Nikolić uspeo je da postane ubedljivo najjači drugi čovek u srp-
skoj politici. Time je, ne samo demantovao pravilo da kod nas političari brzo stare a sporo 
odrastaju, već i tvrdnje da sve srpske stranke imaju samo lidera i nikog više. Očigledno da 
ovom visokom i elegantnom Šumadincu, kome su politički protivnici nadenuli pakosni nadi-
mak Grobar, nisu smetali čak ni likidelo jednog takvog partijskog šefa kao sto je Vojislav 
Šešelj da izadje iz njegove senke i postane političar sa kojim ne morate da se slažete, ali 
koga uvažavate.” (Margita Cvetković: “Skica za portret, Tomislav Nikolić – Opozicionar na 
vlasti”, Nezavisnasvetlost, br.132, http://www.freeserbia.net/Archives/Serbian/Toma.html)

58) Ово још једног примера како Николић схвата политику: (новинар): «Зашто сте ви бољи 
кандидат за премијера од Ђелића?» (Николић): «Зато што Српска радикална стран-
ка има више гласова.» (новинар): «Само због тога?» (Николић): «Само због тога.» (Т. 
Николић,  Борбакаосмисаоживота, стр. 201)
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не што од пре жи ве ле му дро сти ср би јан ског се ла. Пи та ње је са мо да 
ли нам та и та ква му дрост мо же са да уоп ште ишта ви ше по мо ћи.

Ана ли зи ра ти Ву ка Дра шко ви ћа не ма сми сла ако при то ме има-
мо у ви ду ње го ву са да шњу по ли тич ку моћ. Ме ђу тим, ако узме мо 
у об зир ње гов зна чај као нај ва жни јег Ми ло ше ви ће вог по ли тич ког 
опо нен та то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, и ако узме мо 
у об зир жи во пи сност ње го вог мен та ли те та, ка рак те ра и све у куп-
не по ја ве, та да го то во да ни је мо гу ће озбиљ ни је ба ви ти се пор-
тре ти ма по ли тич ких во ђа, а не до та ћи се и Ву ка Дра шко ви ћа. Он 
је ти пи чан пред став ник ди нар ске ра се, ко ме чвр сти ну ка рак те ра 
смек ша ва ју ор јен тал не цр те. Ви сок, гип ке фи гу ре, ли ца као гле-
том кле са ног, бра дат, ко се че сто раз ба ру ше не, Вук Дра шко вић је 
на да све нео бич на фи зи о но ми ја. Ње гов вуч ји по глед ода је по не што 
од име на ко је но си и ука зу је на до зу ор јен тал ног лу кав ства, на за-
о ку пље ност (пре све га) вла сти тим, на пре вр тљи вост ка рак те ра и 
не ку вр сту не у рав но те же но сти ко ја оме та по сто ја ност ка рак те ра 
јед не лич но сти.59) Вук Дра шко вић ни је од оних ко ји су ис трг ну ти 
из ко лек тив ног пре да ња – на про тив. У ње му су још увек жи ва ко-
лек тив на се ћа ња, ми то ви, пре да ња и оби ча ји. Вук ка зу је жи во, го-
вор му је ле пр шав и сли ко вит, пун емо ци ја ко је под сти чу па тос.60) 
Ре кло би се да за ових два де сет го ди на ви ше стра нач ја ни ко та ко 
ле по ни је умео да бе се ди као хер це го вач ки «краљ ули ца и тр го ва» 
– Вук Дра шко вић. Сто ти не хи ља да љу ди при сти за ле су из чи та ве 
Ср би је да чу ју «шта Вук ка же».61) То су би ли ње го ви слав ни пе ри-
о ди у ка ри је ри. На кон Ву ка бун џи је, «ра за бу ре ше ног Рас пу ћи на» 
59)  «Код њега никада и ништа није било осредње и уравнотежено.» (М. Протић: «Вук 

Драшковић», Изневеренареволуција: 186-224, Чигоја, Београд, 2005, стр. 186)
60) V. Stanković: “Portret jednog besednika – Vuk Drašković kralj ulica i trgova”, Hereticus, 

br.3-4/05: 65-71, Beograd, 2005, str. 68: “Ako bismo sada prošli nebrojenim Vukovim bese-
dama, primetili bismo jedan neuobičajen talenat, oličen u kitnjastoj formi izlaganja, koju 
odlikuju: retorska pitanja, skraćena poređenja, parabole i anafore. Vukove besede pune su 
neke unutrašnje dinamike i zapleta. Za razliku od njegovih političkih rivala koje je većma 
odlikovao tanani stil izražavanja (stilussubtilis), oličen u trezvenosti i hladnoj argumentaciji, 
i tek ponekad, pojačaniji, srednji ili umereni stil (genusmedium), koji ima za cilj da pridobije 
ili zabavi auditorijum (Šešelj, Čanak), Vukove besede dosezale su najteži, treći stadijum, tzv. 
“veličajno-strasni” ili uzvišeni stil (genusgrande). Ovaj stil teži da pokrene, sačinjavajući 
emocionalne podsticaje, i tako omogućava besedniku da upravlja masom, izazivajući njene 
reakcije, podstičući je da razmišlja i dela u određenom pravcu. (...) U jednom vremenu nabi-
jenom represijom, podelama, moralnom i ekonomskom krizom, Vuk je znao da na pravi 
način, poput dobrog majstora svog zanata, začini govore onom merom patosa, koji će pokre-
nuti mase, ustalasati stereotipe i uticati na političko sazrevanje duhovno opustošene nacije.” 

61) D. Bujošević: “Povratak kralja trgova”, NIN, br. 2546/99, Beograd, 1999, http://www.nin.
co.rs/199910/14/10159.html
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и «но вог Ме си је» ко ји је знао да за гр ми по пут св. про ро ка Или је62) 
(али и да ба ци кле тву) до ла зи је дан сти ли зо ва ни Вук, Вук ком про-
ми сер, са рад ник за пад них си ла и Ми ло ше ви ћа исто вре ме но, и во-
ђа опо зи ци је и пот пред сед ник вла де, и књи жев ник и по ли ти чар, и 
аске та и ин ка сант.63) Оно ме че му је је ди но до кра ја остао ве ран то 
је ан ти фа ши зам чет нич ке иде о ло ги је и бли ски од но си са САД и 
Ен гле ском. Вук је сво јом стран ком СПО вла дао (и вла да), ауто ри-
тар но али му ни та кав об лик вла да ви не ни је обез бе дио ста бил ност 
вла сти. Нај ве ћи ме ђу са бор ци ма одав но су га на пу сти ли. Оста ла 
је са мо ша чи ца «мла дих ла во ва», ло ва ца у мут ном, чи ја гро теск-
на про мо ци ја у но ве ли де ре СПО озна ча ва ко на чан не ста нак све га 
оно га што есте ти зу је по ли тич ки ха ри зма ти зам Ву ка Дра шко ви ћа.

Ко нач но, на са мом кра ју ка зи ва ња, не мо гу ће је за вр ши ти, а не 
спо ме ну ти и нео бич ну по ја ву још јед ног стра нач ког во ђе – ли де ра 
Но ве Ср би је, Ве ли ми ра Или ћа. Овај три бун по ка зу је све осо би-
не чо ве ка ра јин ског мен та ли те та у ко ме су још увек жи ва се ћа ња 
ди нар ских пре да ка Ста ро вла ха. Ње го ва фи зи о но ми ја до ми нант но 
је ал пид ска: окру гла гла ва, овал но ли це упа ле бра де, сме ђа ко са, 
сит не очи, кра ћи удо ви, и скло ност ка го ја зно сти, ука зу ју на жи ве 
ра јин ске цр те фи зич ких ка рак те ри сти ка. Ве ли мир Илић је ра дан и 
мар љив чо век, пра ви пред став ник ра јин ског са ку пљач ког мен та-
ли те та: кон кре тан и ка у за лан. Он до исти не не до ла зи ло ги ком већ 
ин ту и ци јом. Илић, баш као и Ђин ђић и Ни ко лић, ис ка зу је скло ност 
ка са рад њи и по ве зи ва њу, али по ка зу је и скло ност ка ого ва ра њи-
ма и ома ло ва жа ва њу опо не на та (што је не рет ка осо би на Шу ма ди-
на ца). Склон је по јед но ста вљи ва њу ства ри, а ауто ри тет при хва та 
здра во за го то во – го то во дог мат ски. Па и по ред свих ових свој ста-
ва ко је га чи не до ми нант но ра јин ским ти пом, Ве ља Илић по се ду је 
и ди нар ске обри се ка рак те ра ко је ду гу је, пре све га, сво јим пре ци ма 
из уста нич ког ер ског кра ја Ср би је. Та да ње гов хај дуч ки ка рак тер 
че сто ис пли ва на по вр ши ну. Илић уме да бу де не са мо бун џи ја и 
ре во лу ци о нар, већ и пр гав и агре си ван. Че сто је то ипак са мо по-
сле ди ца са мо од бра не, ко ја му не до но си гла со ве на по ли тич кој сце-
ни, већ но ве не во ље и про бле ме, из ко јих се не спрет но из вла чи. Он 
је жи ви но си лац на род ног пре да ња и ко лек тив ног пам ће ња, је дан 
62) V. Stanković: “Portret jednog besednika – Vuk Drašković kralj ulica i trgova”, str.69: “Samo 

tri dana kasnije, 12.marta, pošto je pušten iz pritvora, Vuk zvuči poput sv. Ilije Gromovnika: 
Prokletnekajeonajkojijedevetogamartavojskuipolicijuposlaonaovajgrad!”

63) О држању Вука Драшковића сведочи и Милан Протић: «Под присилом, он пада у ма-
лодушност и очај. (...) Само гледа како да се извуче из незгодне ситуације у коју је за-
пао.» (М. Протић: «Вук Драшковић», Изневеренареволуција, стр. 219)
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од рет ких Ср ба ко га, и по ред при го ва ра ња и за но ве та ња, у род ном 
кра ју ипак осе ћа ју сво јим, и за ње га сва ки пут гла са ју.

FACTORSOFMENTALITYINACHARACTER
OFPOLITICALLEADERSINSERBIA

Summary
After defining his subject of research, author is trying
to figure out the factors that decisively influence crea
tionofdifferentmentalitybyusing theMultidisciplinary
Methods. These Multidisciplinary Methods include: the
EthnoPsychological Method, the SocialPsychological
Method,theComparativeMethodandtheIdealTypeMet
hod.Amongthemethodsfortheanalysisofthementality
andcharacterofsocialgroupsand individualsalsowill
beused:theMethodofIntrospection,theIntuitiveMethod,
theHistoriographicMethod and theMethod ofContent
Analysis.Finally, inthereviewofthepoliticalcharacte
rologyofpoliticalpartyleaderstheauthorpaysattention
totheimplementationofseveralpoliticologicalmethods.
Authorwilltrytofigureoutwithusingofallthesemethods
howandtowhatextentthefactorsofmentalityhavebeen
affectingthecharacterofpoliticalleadersinSerbia.
Keywords: political anthropology, political charactero
logy,ethnosociology,ethnopsychology,mentality.
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Abstract
Thesubjectsofthisresearcharethefactorsofmentality
thatexperiencetheirslaterachievementinthecharacter
of political leaders in the contemporary political scene
inSerbia.TheareathattodayconstitutestheRepublicof
Serbiahasalwaysbeensubjecttodualmentalityvariety:
mountainandlowland.Withfurthersortingoffactorsthis
mentalitysplitson:dinarianandrhinenian,thecattleand
agriculture,military and commercial,CentralEuropean
andBalkans…Creatingofdifferentmentalitiesisaresult
ofmixingdifferenteffectsonindividualsubethnicgroups
thathasresultedinawholerangeofthepeople’scharac
tersthatarerelatedmoreorlessintheircharactersand
mentality of group of origin.Regarding the issue of the
projectthatiscoveredinthisarticlethereshouldbeun
derlinedtheauthor’seffortinanalyzingthementalityand
characters,asasocialpsychologicalstructureoflongdu
ration,fromthepoliticalpointofview.Thisarticlehasa
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lotofthedataaboutphysicalandpsychologicalcharac
teristicsofcontemporarypoliticalleaders.Someofthese
characteristicshavetheirstands(thegrounds)inthearea
andmentality–andthosearetherealsubjectsofresearch.
Certainlythisreviewofthecharacterofpoliticalleaders
inSerbiasuchas:Milosevic,Djindjic,Kostunica,Tadic,
Seselj,Nikolic,DraskovicorIlic,aimsnotonlytopracti
callyverifythehypothesisaccordingtowhichtheinfluen
ceofvariousfactorsonthementalityandamentalityon
thecharacterofindividualsthatcanbeoperationalizedon
theexamplesofpoliticalleaders,butalsotopointoutthe
needformorethoroughlytreatmentofthisscientificfield
thatbelongstothepoliticalcharacterologyasthesubdi
sciplinesofpoliticalanthropology.
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11. фебруара 2010. године.
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