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УВОД

У свету у коме je људски живот одређен читавом мрежом 
међусобно зависних чинилаца, посебну паучну пажњу изази- 
вају невидљиви и чулно иеопипљиви утицаји који делују из 
дубине нашег индивидуалист и колективног реалитета. Када 
се у прелазним раздобљима и кризним животним околности- 
ма тај реалитет узбурка а зањихано историјско клатно као н>е- 
гов осетљив сеизмограф покаже ствариу величину скривене 
моћи која raje довела у питанье, онда се утолико знатижељни- 
је и настоји да се проникне у његове дубље одреднице.

Распадом комунизма, крајем осамдесетих година двадесе- 
тог века, отпадају и последіье позлате идеологизоване науке, 
под чијим су се ударом својевремено нашли и релевантни ре- 
зултати дотадашњих етнопсихолошких и национално-карак- 
теролошких истраживања. Оно што се сматрало темељем дру- 
штвеног идентитета показало се спорним, а до тада потиски- 
вани садржаји опет су добијали свој значај. У том контексту, 
оживљено интересовање за етнопсихологију исказује се како 
за іьене дотадашње игпорисане и оспораване резултате тако и 
за могућност нових проучаваіьа. Низ разговора и неколико 
научних скупова који су претходили и пратили поновно обја- 
вљивање дела Владимира Дворниковића, Слободана Јовано- 
вића, Драгише Васића и Владимира Велмар-Јанковића, пока
зали су да je оспоравани предмет проучаваіьа најмање научно 
проблематичан. Инспирисани нашим богатим етнопсихоло- 
шким наслеђем, noj едини аутори дају значајан допринос не 
само његовој критичкој валоризацији и осветљавању поједи- 
них црта националног характера у историјској равни1, већ и 
проучавању пашег актуелног менталитета у контексту тума-
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чења савремених појава у историјски бурној последњој деце- 
нији минулог века2.

Друга природа

Истичући у своме идентитету оно што сматра да јесте, чо- 
век свесно или несвесно прикрива оиу другу, потиснуту стра
ну, која остаје у његовој слепој мрљи. У том смислу, он je ре- 
ално не само оно што сматра да јесте већ и оно што не призна- 
је да јесте. Та његова несвесна, друга, комплементарна страна 
показује се као важан чинилац његовог укунног, реалног 
идентитета. Како карактер указује управо на ту психолошку 
реалност, сваком покушају давања поузданих одговора о од- 
ређеном културном и духовном идентитету требало би да 
претходи истраживаіье карактерних црта и менталног профи
ла као дубинских чинилаца іьеговог реалитета.

Формирајући се у интеракцији наследних и стечених фак
тора, карактер je наше душевно упориште и судбинска одред- 
ница личности која се својим духовним растом потврђује у 
стално промешьивим животним околностима, тако што je 
иста на увек нов и другачији начин. Характер je наша друга 
природа, плод онога што наслеђем доносимо на свет и онога 
што стичемо у најранијем периоду живота. Поистовећен са 
судбином, карактер као несвесна, непозната и натприродна 
сила показује се и као битан чинилац и одредница животног 
пута.

Попут појединца који пролази кроз животне фазе и наро
ди се током историје мењају, док одређене константе чувају 
њихов идентитет и доприносе њиховом опстању на историј- 
ској сцени. Оно што се у материјалистичком и историјском 
значењу назива етничким и национал ним процесом, са нешто 
више осећања за културу, религију и духовност, може се на
звати етничком и националном судбином. Наиме, поменути 
процеси нису условљени само конкретним, рационалним ци- 
љевима и тежњама, већ се животно постојање и трајање јед- 
ног колектива може сагледати и у зависности од његових ду- 
ховних константи. Сагледане у карактеролошкој равни, те 
константе се показују кроз извесне позитивне и негативне цр- 
те које формирају психички профил конкретне заједнице. За- 
висне првенствено од одређеног контекста, оне се могу аде-
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кватно научно истраживати само у равни конкретног социо- 
културног реалитета. У околностима подложним историјским 
променама мора се имати у виду и антитетичност одређених 
карактерних црта, сагледаних у светлу чињенице да испоља- 
вање једних подразумева и недовољну израженост других 
особина. Одолевајући искушењима претенциозних, поједно- 
стављених и вулгарних тумачења, етнопсихологија je зато 
пред великим хеуристичким изазовом проналажења одговара- 
јућих научних метода за тумачење свих релевантних култур- 
них и социо-психолошких чињеница које доприносе осветља- 
вању нациопалних карактерних особина, сагледаватьу мента
литета и нарави.

Однос Према судбини

Насловом који парафразира познату Хераклитову мисао, 
ова књига je резултат ауторовог досадашіьег интересовања за 
проблематику националног карактера и бављења различитим 
етнопсихолошким темама. Плод дугогодишњег огледања у 
тим темама je збирка огледа из етнопсихологије. Написани 
пре више година, пеки од ових текстова, попут рада „Судбина 
Срба на Косову и Метохији” из 1997. године, могу имати и 
другачију читалачку рецепцију у околностима када je Косово 
постало најболнија реч, у значењу самог епицентра српске на- 
ционалне трауме.

Кіьига Карактер као судбина садржи текстове настале као 
одговор на потребу превредновања досадашіьег научног на- 
слеђа, затим прилоге везапе за истраживање одређених наци
онал них карактерних црта, као и радове у којима се те црте 
настоје да што целовитије контекстуално сагледају.

Тежња да се о нашем националном карактеру пружи што 
потпунија слика, са становишта дотадашњих истраживања, 
огледа се у разматрању дела оних аутора, попут Слободана Jo- 
вановића и Владимира Велмар-Јанковића, која су допринела 
осветл-аваіьу битних црта српског националног характера а 
чије се дубље поруке и актуелне вредности показују управо у 
данашњем времену.

Будући да je култура посредник између природе и људске 
душе, у стваралаштву једног народа и бројним облицима кул- 
туре изражена je и і-ьегова душа. Зато култура и представља
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реалитет одређеног обрасца за профилисање те душе, односно 
карактера и менталитета. У светлу ових етнопсихолошких 
разматрања посебна je пажња посвећена и теми судбине у 
српској народној традицији. У веровањима о судбини у рели- 
гијској пракси и народним приповеткама исказују се и одређе- 
не карактерне црте, које ее посебио откривају у ширем кон
тексту паганско-хришћанске религиозности. Амбивалентни 
однос према судбини, изражен у веровагву у предодређеност 
животног нута и истовременој тежњи да се тај пут промени, 
показује антитетичност карактерних црта које долазе до изра- 
жаја како у потчињавању постојећим околностима тако и у 
пркошеіьу и побуни против њих.

Уколико, дакле, карактер открива нашу судбину, онда се и 
у схватаіьу судбине ј асно испољавају одређене карактерне цр
те. У тој равни и наш идентитет показује моћ релативизације 
сваке предодређености која остаје у сенци тежње да будемо 
оно што јесмо, способни да развлашћену судбипу прочитамо 
у светлу њеиог новог значења, као отворену будућност к oj а и 
знатижељном читаоцу ове књиге омогућује другачије тумаче- 
ње характера као судбине.
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ХЕУРИСТИЧКИ ИЗАЗОВ 
ЕТНОПСИХОЛОГИЈЕ

Рођено из духа утопије, етнопсихолошко истраживање на- 
родне душе и дефинисање характера народа започело je знат
но пре свог формалног научног конституисања. Трагови ових 
настојања сежу до античких времена, када започињу и први 
покушаји утврђивања веза између етничких чинилаца и кул- 
туре, изражене у одређеном понашању, обичајној пракси, ве- 
роватву и мишљељу. Најранији приступ овој тематици указао 
je на велике истраживачке могућности и велики научни иза- 
зов. Проучавање психичких особипа извесних етничких зајед- 
ница постало je средином деветнаестог века и предмет посеб- 
не науке — етнопсихологије, односно пеихолотнје народа. 
Међутим, научна неутемељеност, испољена у замагљивању 
предмета и циља истраживања и іьиховом потчињавању ван- 
научним интересима, знатно je умањивала перспективност 
нове научне дисциплине. У тек означени простор науке мета- 
стазирала je идеологија, па je и глорификовање или сатанизо- 
ваіье извесних националних особина имало првенствено по- 
литички предзнак. Понуђени резултати дотадашіьих истражи- 
ваі-ьа само су увећали научне заблуде и убрзали процес ликви- 
дације етнопсихологије.

Укидаіьем етнопсихологије не престаје, међутим, интерес 
за даља проучавања психолошких аспеката културс, истражи- 
вања веза између културе и личности и дефинисања нацио- 
налног характера. Из нешто другачије, социолошки, психоло
шки и антрополошки одређенијс перспективе настављено je 
истраживаіье ове тематике. Нова сазнаіьа указала су на пер
спективу савремене етнопсихологије и преиспитивање њених 
дотадашіьих научних домета. Настојања утврђиваља психич-
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ких образаца резултирала су често стварањем одређених на
учных модела и стереотипа мишљења. Обележени културним 
контекстом и духом времена у коме су предузета, дотадашња 
истраживања су постала и саставни део грађе новог етнопси- 
холошког проучавања. Изазовне појаве се у психолошкој рав
ны културе и традиције отварају и према новом тумачењу до- 
тадашњих етнопсихолошких искустава. У том смыслу, прет- 
ходна мишљења означавају тематске константе одређеног ду- 
ховног топоса у коме je свако ново тумачење уједно реинтер- 
претација и ревалоризација дотадашњих тумачења. Указују- 
ћи, дакле, на димензију савременог етнопсихолошког проуча- 
вања као тумачења досадашњих тумачења, могућпост новог 
почетка етнопсихологије подразумева и свеет о новом истра- 
живачком приступу. Будући да се комплексност ове пробле
матике није могла адекватно сагледати и проучити у оквиру 
појмовних и методолошких ограничена дотадашње науке, 
њихово превазилажење настаје управо из потребе за примере- 
нијим приступом самом предмету етнопсихолошких истражи- 
вања.

Психологија масе

Психолошку димензију етнолошког проучавања нагове- 
стила су дела написана пре формалног конституисања етно- 
психологије, али je тек у новој научној дисциплины, одређеној 
као „психологија народа”1, прецизније дефинисано истражи- 
вање „народног духа”. Појам „дух народа” добио je посебно 
место у романтичарској пред ставы културне нације, заснова- 
ној на њеном етничком, језичком, културном и историјском 
j единству. У оваквом поимању нације као органске заједнице, 
дух народа je представшей као основ пацыоналног j единства, 
слободе и моралности. Представити, односно реконструисати 
тај дух значило je доказати народну посебност испољену у 
њеним етничким, историјским, религијским, социјалним и 
културним садржајима. Сагледан, дакле, као својство припад- 
ника једне етничке заједнице, народни дух у контексту пото- 
њих одређења колективне свести добија и нешто прецизније 
одређење. Схватана индивидуалистички, као збир или зајед- 
нички садржај појединачних свести, колективна свеет je одре- 
ђивана и као различита, надлична и одвојена од свести поједи-
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наца. Ова два различита схватања илуструју и Диркемови ста- 
вови, карактеристични за његова разматрања колективне све
сти2. Наиме, иако je постојање колективне свести сматрао за- 
једничким стањем реалних индивидуалних свести, француски 
социолог je дефинисао колективну свеет и као сасвим посеб- 
ну и независну од појединачних свести. Сматрајући да су дру- 
штвене noj аве колективне психичке, Диркем их je сагледавао 
изван свести појединца, ирвенствено као начин колективног 
понашања и мишљења. Колективна свест je, према њему, 
„свеет свести”, највиши облик психичког живота. Ширењем 
колективног видокруга, друштво постаје део веће целине, а 
дотадашњи социјални оквири неадекватни за потребе новог 
поретка. У том смислу, појам колективне свести претпоста- 
вља и могућност својих виших израза, различитих од могућих 
других форми свести везаних за одређене облике друштвене 
организације. Наиме, уколико je колектив организација чије 
чланове одликује изражена свест о посебним заједничким ци- 
љевима и интересима, онда се и његова посебна групна, дру- 
штвена свест не може поистовећивати са означеним појмом 
колективне свести.

Ова раз лика се испољава и у психологији маса која je раз
личита од извесних националних психолошких карактеристи- 
ка3. Ослобађајући у маси потиснути део свог психичког живо
та, појединци стварају трупу чија својства не досежу и већи 
степей колективне свести. Указујући на битну разлику између 
понашања појединца и људске масе, Ле Бон истине да масу 
одликује импулзивност, покретљивост, сугестибилност, лако
верност, нетолерантност, раздражљивост, склоност претери- 
вању и поједностављивању, морална неодговорност и потреба 
за ауторитетом и вођом4. Човек je, према Канетију, биће масе, 
у којој налази потребну психолошку сигурност и уточиште, 
j ер се тако најадекватније ослобађа страха од непознатог. 
Принципи конституисања маса од најранијих ловачких хорди 
до савремених групација остали су истоветни, j ер се оне ме- 
ђусобно разликују само по степену страха и могућности пре- 
лажења из затворених у отворене форме. Збијеност, усмере- 
ње, тежња за увећањем, принцип егалитарности и ирационал- 
но понашање су, према овом аутору, основне характеристике 
масе5. Безоблична, хаотична и подређена слепој механичкој 
сили, маса je зависна од



цај на њено нонашање. Жељна лепих речи и обећања, маса ла- 
ко гюдлеже лукавим ласкавцима који, иступајући као њени за- 
штитници, успевају да помоћу ње лако да освоје највишу 
власт. За разлику од навсдених негативних одређења масе, 
Гурвич je указао да њено деловање може бити позитивно или 
негативно, традиционалистичко или револуционарно, кон
структивно или деструктивно6. Исказујући велику политичку 
моћ и нотенпијал за позитивним друштвеним променама, ма
са се, нровопирана опасношћу, страхом или агресијом, због 
своје лабилности брзо може преобразити у паничну или агре- 
сивну гомилу. Окупљајући привремено међусобно сличне по- 
јединце пристале на равноправност и анонимност, маса им 
омогућује да слободно, непосредно и спонтано изразе своја 
уверења, ставове и осећања. Инвентивним и духовитим пона- 
шаіьем бројних нојединаца, маса може добити и изразито по- 
зитиван духовни квалитет, који je и показан у време масовних 
грађанских и студентских протеста у Србији 1996/97. године7. 
Иако се, дакле, маса због одсуства стабилне и развијене дру- 
штвене организације разликујс од заједница везаних за одре- 
ђени социо-културни контекст, дубљи архетипски импулси 
који се јављају из масе могу имати различите значење, па за
то и психолошки садржаји архаичног и традиционалног у по- 
нашаіьу ове групације људи може бити предмет етнопсихоло- 
шких интересовања.

Индивидуално и колективно

Постојање посебних облика группе, друштвене и колек- 
тивне свести није независно од индивидуалне свести поједи- 
наца који су у реалности, у ствари, и основни чиниоци поме- 
нутих надиндивидуалних менталних творевина. У свом нај- 
ширем опсегу, заједнички психички живот чланова једног ко- 
лектива може се сагледати и у развојној димензији, до шего- 
вих преисторијских корена који су предмет посебних палеон- 
сихолошких истраживања. Аналогію noj му индивидуално не- 
свесног, у апалитичкој психологији Карла Густава Јунга кон- 
ституисан je и појам колективно несвесног*. Препознаваіье 
колективног у индивидуалном, као и индивидуалног у колек- 
тивном, омогућило je да се с аспекта индивидуалне свести 
утврде и неке онштије, заједничке психичке карактеристике
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чланова једне заједнице. Резултати индивидуалне психологи- 
je примењени су и у тумачењу психологије трупе и понашања 
маса, a оспивач карактерологије Лудвиг Клагес своја истра- 
живања утемељује на могућности примене сазнања о индиви- 
дуалном характеру и на карактере читавих народа9. Клагесова 
истраживања инспирисала су и Владимира Дворниковића да у 
свом пројекту Карактерологије Југословена^ оцрта заједнич- 
ки характер народа упућених на формирање јединствене на- 
ције у заједничхој држави.

Истицање разлика и посебности индивидуалне и колек- 
тивне психе показало je из друге перспективе и могућност 
укрштања, прожимања и условљавања њихових реалности. 
Настављена истраживања долазе у оквиру трансперсоналне 
психологије и до нових сазнања која су допринела суштин- 
скијем сагледавању односа између индивидуалног и колек- 
тивног. Из перспективе ових сазнајних искустава, садржај ин
дивидуалне психе претпоставља и постојање колективно ар- 
хаичног психичког наслеђа. Испољавајући се у универзалним 
симболима и архетиповима, колективно нссвесно, како je ис- 
тицао Јунг, омогућује појединцу да од себе научи оно што по- 
стоји као архаично културно наслеђе и универзална традици- 
онална вредност11. Понирање до дубоких слојева индивиду
алне психе чини доступним архаичне садржаје везане за те- 
мељне облике холективног културног искуства. Својеврсном 
археологијом несвесног можемо, дакле, да сазнамо оно што 
несвесно знамо, али што до тада нисмо знали да знамо.

Сагледана у зависности од индивидуалне свести, колек- 
тивна свест и садржаји колективно несвесног битни су чини- 
оци индивидуалне психе. Поруке колективног искуства исха- 
зују ее у тренуцима најдубље кризе као значајан коректив и 
подстицај интеграции индивидуалне психе у процесу њене 
индивидуације. На индивидуалном плану се, дакле, испољава 
интеграцијско својство колективне свести, чији заједнички 
садржаји и представе изражавају припадност појединаца од- 
ређеној заједници. Заснованим на идејама народног живота и 
обичајне праксе облицима традиционалне културе, постоја- 
пим чуварима њеног духа, инхерентна je психичка реалност 
која je предмет етиопсихолошког истраживања. Са тог аспек
та посебно се значајним чине садржаји духовне културе, одно- 
сно митологије, религије, обичајне праксе и фолклорног ства-
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ралаштва. Оно што се називало „душом народа” и сматрало 
његовим психичким својствима било je, у отвари, у најнепо- 
среднијој вези са његовом духовном културом. Психичка ре- 
алност културе je увек оно што треба открити у њеним латент- 
ним слојевима, као правила њеног функционисања везана за 
својеврсну граматику духовне праксе. Говори™ о извесном 
културном типу, обрасцу културе, културној шеми или слици 
културне целине конкретно заједнице, значи имати у виду пр- 
венствено њене психичке садржаје. Зато, откривање колек- 
тивног духа и почиње истраживаіьем облика традиционалне 
културе засноване на заједничким колективним представама. 
Колективне форме виших психичких процеса, према Вилхел- 
му В унту, могу се проучавати само посредством садржаја на- 
родие културе12. Вунтово етнопсихолошко одређење културе 
као неопходног посредника у истраживању психологије наро
да, потврђује и познати Леви-Стросов став о етнологији као 
превасходно психолошкој дисциплини13. Перспективност 
конституисаіьа психолопіке антропологије указује, дакле, и на 
могућност другачијсг етнолошког приступа проучавању на- 
ционалног характера. Заснивајући ову могућност на истражи- 
вању културе и личности, Маргарет Мид истине да се нови 
приступ разликује од дотадашњих ј ep настоји да унутар-пси- 
хичким процесом опише чланове датог друштва. „Изучавање 
националист характера”, нише она, „као и сва изучавања кул
туре и личности, усмерсна су на начин на који лудска бића 
отелотворују ону културу у којој су одрастала или у коју су 
доспевала миграцијом. Ова изучавања покушавају да опишу 
начине на које су урођена својства људских бића, идиосинкра- 
зијски елементи свахе јединке и општи појединачни облици 
човсковог сазревања, удружени унутар заједничке друштвене 
традиције тако да се одређене правилности појављују у пона- 
шању свих припадника те културе, што може да се опише као 
културно исправни карактер. ’Културни карактер’ je, у том 
смислу, једна апстракција коју антрополози користе када je 
њихов концепту алии апарат замишљен тако да укључи прет- 
поставке о унутар-психичкој структури”14. Унутар-психичка 
реалност не само конкретних личности већ и колективног по- 
нашања и културних творевина омогућује да се унутрашњим 
оком сагледа душевни профил заједнице и апстрактним моде- 
лом представи као национални карактер. Представа о нацио-
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налном карактеру je резултат настојања да се посредством 
личности и њихове корелације са културом дође до једног ан- 
трополошког конструкта који са непосредном стварношћу 
има везе само на том апстрактном нивоу.

У уметничким изразима, као најизраженијим облицима 
душе, откривање одређених карактерних обележја наговешта- 
ва будуће позитивне или негативне колективне промене. Ана- 
лизујући, са становишта мотива за постигнућем, графичку 
експресивност орнаменталне декорације у културама Перуа, у 
време пре Инка, Меклиленд указује на фазе њиховог развоја, 
стагнације и пропасти15. На основу културе, језика, морала и 
религије, према Срејовићу, може се уочити како за разлику од 
колектива, чија колебљивост доводи до разливања њихове 
психичке енергије а одсуство основних циљева изражено je 
њиховим неј асним, замућеним духовним профилом, заједни- 
це истрајне у остварењу свог циља стварају и препознатљив и 
jасан психолошки профил16.

Значењска релативност карактерних ирта

Комплексност психичког подразумева у етнопсихоло- 
шком разматрању духовну целину несводљиву на поједине 
елементе, чиниоце и изражајне облике. Зато, истраживање 
менталних особина испољених у културним творевинама од- 
ређеног колектива своју научну перспективност исказује нај- 
пре хеуристичким изазовом и потребом превазилажеша огра- 
ничења постојећих типологија и карактерологија. Taj изазов 
се огледа најпре у критичком односу према досадашњем на- 
слеђу и рецепцији оних вредности које могу допринети пре- 
цизнијем значењском одређењу постојећих термина и дефи- 
нисању тачке гледишта битне за конституисање самог пред
мета и настављања даљих проучавања. Уколико je у првом 
плану истраживаше одређених етнопсихолошких одлика, ка
рактерних црта, менталитета и нарави, онда разматрање пси- 
холошких садржаја конкретних културних творевина и социо- 
културних појава подразумева етнолошки контекст, традици- 
ју и архаично наслеђе у коме су они и формирани.

Иако се национални карактер, менталитет и нарав, 
уобичајено користе као синонимии изрази, одређене значењ- 
ске разлике ипак постоје. Национални карактер je, као што
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смо већ истакли, првенствено етнопсихолошки образац којим 
се настоји представити скуп најбитнијих психичких црта, ве- 
заних за мишљење, понашање, животне представе, обичаје, 
вредносне ставове, уверења и темперамент, које одликују јед- 
ну нацију и по којима се она разликује од других нација. Ма- 
да je свођењем на стереотипе и идеолошком злоупотребом 
компромитован, овај појам се показао релевантним у контек
сту одређеног базичног културно-историјскот искуства које 
профилише заједничке психичке црте ве^ине чланова зајед- 
нице. Термином нарав, означава се нечија природа, односно 
ћуд, која не представља физичку, већ ону другу душевну при
роду појединца или колектива. Чини се да овај израз, још увек 
неиспуњен одговарајућим садржајем, није добио и свој прави 
значај. Слично овоме, и термин менталитет, није сматран 
стручним већ првенствено колоквијалним изразом, јер je не- 
прецизно указивао на оно што би се могло означити особеним 
емоционалним реаговањем, начином мишљења и веровања, 
било да je реч о одређеној заједници, колективу у одређеној 
епоси или самом појединцу. Међутим, у савременим историј- 
ским проучавањима овај термин je добио примереније значе- 
ње јер се њиме настоји да одре!јеније дефинише психичка ре- 
алност и карактеристичан начин живота чланова извесног ко
лектива17. Подразумевајући, међутим, не само традиционал- 
ни, примитивни и сељачки, већ и савремени, потрошачки и 
малограђански менталитет18, овим термином се прецизније 
одређује психолошко обележје конкретног слоја или трупе 
људи. Одређени менталитет постоји као њихова доминантна 
духовна матрица све док постоји и одговарајући социо-кул- 
турни амбијент за његово одржавање и испољавање.

Зависан од постојећег обрасца културе, менталитет, као 
детерминирајући чинилац односа према свету, показује и из- 
весну стабилност у контексту наглих материјалних и произ- 
водних промена. Будући да се свако културно-историјско раз- 
добље одликује својим менталитетом, nojедини аутори, попут 
шпанског филозофа Хосеа Ортега и Гасета, минимизирајући 
менталитет, знатно већу и пресудну важност придају истори- 
ји. Схваћена као врело колективног искуства, историја je у ди- 
јахронијској димензији богатија од синхроничког менталите
та, који у одређеном периоду представља актуализовану исто- 
ријску могућност. Сагледан као произвол одређених историј-
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ских промена, менталитет упућује на дубље одреднице, које 
осим свог манифестног испољавања подразумевају и одређе- 
не латентне, недовољно изражене садржаје везане и за поти- 
снута историјска искуства. У том смислу се одређени култур- 
но-историјски идентитет исказује интегралношћу искуства, 
чији се поједини аспекти испољавају у конкретним друштве- 
ним и политичким околностима. Како се научно релевантно 
могу истраживати само поједине карактерне одлике конкрет
но!' колектива, у равни динамичког модела израженост поје- 
диних црта у датом социо-културном реалитету треба сагле- 
дати првенствено у светлу других латентних особина које 
променом контекста долазе до свог изражаја.

Иако су одређена схватања, веровања и понашање члано- 
ва конкретне етничке заједнице сагледавана првенствено у 
контексту чинилаца који су утицали на њихово формирање, 
чини се да досадашња етнопсихологија није узимала у обзир 
значењску релативност стечених особина и њихову непосред- 
ну зависност од промене постојећег природно-географског 
миљеа, историјских околности и социо-културног контекста. 
Физичко-антрополошки тип, психички профил и одређене ка
рактерне црте једног народа изложени су променама које мо
гу и битію променити његову слику у различитим културно- 
историјским раздобл>има. Чланови једне заједнице формирају 
се у оквиру затеченог обрасца културе својих предака, али се 
исказују и као ствараоци те културе коју ће, у нешто проме- 
њеном виду, предати својим потомцима. Откривање и дефи- 
нисање њихових психичких својстава као произвола природ- 
них околности, начина производите, друштвеног живота, ду- 
ховне културе и традиције огледа се и у сагледавању и њихо- 
вог повратног утицаја на чиниоце који су утицали на форми- 
рање одређеног менталног склона. Условљено културним на- 
слеђем, мишљење, веровање и понашање изложено je проме
нама које, зависно од својих размера и интезитета, отвара пи- 
тање дотадашњег идентитета етничке заједнице. Приликом 
оцртавања основних характеристика конкретног менталног 
обрасца треба, дакле, имати у виду динамички контекст про
мена које доводе у питање постојаност како позитивних тако 
и негативних националних особина. Утврђивање карактерних 
одлика чланова конкретне заједнице je зато и посебан изазов 
етнопсихологији. Могући одговори на комплексно питање ет-
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нокарактера претпоставља одговарајућу синтезу претходних 
психолошких истраживања етничких, антрополошких, кул- 
турних и социјалних садржаја. Извршена с аспекта адекватног 
сагледавања односа константних и променљивих чинилаца у 
доминантним областима живота и културе ова синтеза може 
имати потребно карактеролошко значење.

Претпостављена динамичка антрополошка ситуација омо- 
гућује реалнији приступ предмету истраживања и целовитије 
сагледавање и утврђивање етнопсихолошких особина. У том 
контексту се показује и релативност извесних позитивних и 
негативних националних особина које нису једном заувек да
те, јер њихово трајање зависи од постојаности социо-култур- 
ног контекста у коме су формиране. Неповољне животне 
околности и регресивне промене у материјалној, социјалној и 
духовној култури, којима je било изложено српско национал- 
но биће током турског ропства а нарочито крајем 17. века, 
пресудно су утицале на архаизацију и репаганизацију цело- 
купног живота, па тиме и на промену дотадашњих карактер- 
них црта. Други пример показује да припадници једне етнич- 
ке заједнице, па самим тим и означени извесним етничким 
стереотипима о лењости и пасивности, доласком у нову и дру- 
гачију природну, социјалну и културну средину поста]у своји 
антиподи као изузетно марљиви, ангажоваии и пословно 
предузимљиви људи.

Могућност синтетизовања конкретних података као резул- 
тата претходног истраживања, указује се у оквиру идеалтип- 
ског обрасца који претпоставља и динамичку димензију ет- 
нопсихолошког приступа. Отворен за адекватну антрополо
шку синтезу и деловит приступ, динамички идеалтипски мо- 
дел омогућује превазилажење дотадашњих методолошких 
ограничења. Будући да су одређена психичка својства усло- 
вљена природно-географским околностима, наследним фи- 
зичко-антрополошким особинама и социо-културним факто- 
рима, идеалтипски образац претпоставља синтезу утврђених 
психичких одлика зависних од доминантног утицаја поједи- 
них чинилаца. У том смислу би предложени модел садржао 
битне заједничке психичке одлике интегрално испољене у 
њиховој културно-динамичкој равни.

Проблему истраживања националне културе и етнопсихо
лошких особина често се прилазило са страшћу доказивања
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неке унапред постављене тезе. Под плаштом науке промови- 
сано je ново митско мишљење које je лако добијало гютребан 
легитимитет. Контекст постмодерне поставља питање одржи- 
вости пројекта рационалног мита, било да je реч о позитивном 
или негативном представљању и апсолутизовању одређених 
националних особина. Будући да су ови митови били првен- 
ствено у функцији важећих идеолошких концепција и поли- 
тичких циљева, потреба за њиховим потпуним еродирањем je 
утолика већа. Зато су и произвољне оцене о резултатима до- 
садашњих етнопсихолошких истраживања само повод за вьи- 
хову данашњу ревалоризацију и нова проучавања. Критичко 
преиспитивагье научног и културног наслеђа je претпоставка 
сваког истраживачког приступа чије се трагање за правим пу
тем заснива на откриван-у до тада потиснутих вредности и 
њиховом адекватном методолошком транспоновању. Будући 
да укидање етнопсихологије као посебне дисциплине није ни- 
je значило и ликвидацију дотадашњег предмета њеног проу- 
чавања, нове теоријско-методолошке претпоставке отварају 
могућност другачијег и примеренијег приступа етнопсихоло- 
шкој тематици. У том смислу и адекватна рецепција резулта- 
та досадашњих етнопсихолошких истраживања најбољи je 
показатель спорности донедавно раширеног мишљења о безу
спешности учињених покушаја. Етнопсихолошке теме побу- 
ђују данас изражено научно интересовање које добија и све 
већи културни и медијски одјек. Широк спектар ових интере- 
совања изражен je бројним радовима домаћих аутора19, који 
су значајио допринели поновном успостављању континуитета 
са прекинутом традицијом и научним наслеђем чије се кри
тичко преиспитивање исказује као нова истраживачка аванту- 
ра у етнопсихологији.

Наведене методолошке претпоставке указу)у на могућ- 
ност савремене етнопсихологије отворене новим сазнајним 
приступом за истраживање одређених црта националног мен
талитета и психолошких аспеката садржаја традиционалне 
културе. Говорили данас о етнопсихологији подразумева, за- 
право, сагледавање још неостварених могућности овог про- 
јекта, који новим теоријско-методолошким поставкама доби- 
ја значајан утопијски импулс за свој нови научни почетак.
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СРБИ У КЉУЧУ 
НАЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРОЛОГИЈЕ

Иако истраживаіье психичких типова, характера и мента
литета српског народа има у домаћој науци дугу и богату тра- 
дицију, до данас није написано дело које би синтетично и све- 
обухватно изложило резултате тих проучавања. Чињеница да 
Срби, упркос поменутој традицији, немају своју „карактеро- 
логију” може се разумети и као потврда одређених црта њихо- 
вог менталитета. Сагледана у контексту лаког самоодрицања 
од створених вредности и њиховог брзог потискивања под 
диктатом других интереса, ова чињеница упућује на комплек- 
сну и динамичну реалност националног характера који у 
околностима негативно исполитизованог бића културе иска- 
зује и своју другу, тамнију страну.

Политичка и идеолошка злоупотреба етнопсихологије, из- 
ражена још у време њеног конституисања средином прошлог 
века1, испољава се у већој или мањој мери и у следећим деце- 
нијама њеног настојања за стицањем научног легитимитета. 
Почетни резултати отварали су поље истраживања психичких 
особина етничких заједница, али су извесни недостачи дота- 
дашњих проучавања, првенствено њихова недовољна теориј- 
ско-методолошка утемељеност релативизовали сам предмет 
истраживања. Простор етнопсихологије под повишеном лите- 
рарном температурой и пренаглашеном психологизацијом ла- 
ко je постајао место идеолошког и политичког глорификова- 
ња или оспоравања националних особина. Сумирани након 
више деценија, резултати дотадашњих истраживања показали 
су се научно поражавајућим, па се и коначни суд о етнопсихо- 
логији претворио у њену осуду и прерано гашење. Укидањем 
етнопсихологије као посебне науке не престаје и интерес за
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даља етнопсихолошка проучавања усмерена првенствено на 
истраживање везе између културе и личности и могућности 
дефинисања националист карактера. Многи научници су и 
пре обзнањеног краха етнопсихологије наставили из нешто 
другачије, антрополошки одређеније перспективе2 да истра- 
жују ову проблематику.

Уколико су психичке појаве, менталитет и характер оста- 
ли атрактивни за културолошка, историјска и антрополошка 
проучаваша, онда ваља разумети мотиве нових психолошких 
праваца да управо у садржајима културе потраже подстицајно 
и захвално поље за потврђивање својих основних постулата. 
Доказујући да се основни обрасци психичког нал азе управо у 
култури3, психоаналитика истраживања су допринела сагле- 
давању духовног профила одређене културе. Осим указивања 
на значај етноса за формирање психичког идентитета, Фрој- 
дово динамичко дефинисање карактера показало се научно 
релевантним за разумевање како индивидуалист, тако и дру- 
штвеног понашања4. Допуњена појмовима ауторитарног, де- 
структивног и егалитарног карактера, психоаналитичка карак- 
терологија je омогућила боље разумевање културе и друштва. 
Читава друштва, како je показао Ерих Фром, могу се разлико- 
вати према својим доминантним структурама5. Формирајући 
се у контексту деловаіьа различитих географских, генетских, 
економских, историјских и културних чинилаца, различити 
типови друштвеног характера су повод њиховом свестранијем 
истраживању и анализовању као предуслову откривања и 
одређивања посебних карактерних особина. Концепција дру
штвеног карактера подразумева, дакле, с аспекта наддетерми- 
нације важност комплексног сагледавања свих релевантних 
фактора у формирању доминантних карактерних црта члано- 
ва j ед нот колектива.

Уколико je Фромово истраживање допринело социоло- 
шком утемељењу појма карактера и омогућило његову приме- 
ну у дефинисању психичких особина чланова етничке зајед- 
нице, неопсихоаналитичка сазнања о прегениталним развој- 
ним фазама отворила су истраживачки хоризонт према 
тумачењу културе из аспекта значаја филогенезе човековог 
психичког апарата. Полазећи од Фројдове теорије, али кори- 
стећи искуство его психологије Е. Криса, Хартмана и Левен- 
штајна, као и резултате до којих je дошла Меланија Клајн, Во-

24



јин Матић je указао на могућност промене психоаналитичке 
теорије о прегениталном развоју у тумачењу и разумевању вр- 
ло различитих облика културе и људског понашања који изра- 
жавају трагове човековог односа према објекту6. Психоанали
за, према Матићу, пружа известан координации систем који 
одговара noj единим развојним фазама човековог односа пре
ма објекту и његовим механизмима одбране. Зато тек када 
проникнемо у природу тих развојних фаза можемо открити 
психолошко устройство човека давне прошлости. Проучавање 
палеопсихологије отвара могућност како разумевању начина 
мишљења и културе архајског човека, тако и несвесних меха- 
низама одбране пренознатљивих и у карактеристичним обли- 
цима понашања савремених људи. Вредност ових разматрања 
се огледа и у томе што су показала да архаична психологија не 
одликује само примитивног већ и цивилизованог човека, у чи- 
јем се понашању и мишљењу могу препознати модели архаич- 
них механизама одбране. Митску прошлост зато и не треба 
схватити као временски удаљен период човековог културног 
сазревања јер она показује своју историјску актуелност у пси- 
холошком дефинисању нашег индивидуалног и колективног 
развоја. Регресивни процеси нашег културног и друштвеног 
тока, враћање неким историјским почецима указује на димен- 
зију ове актуелности и време када митска прошлост постаје и 
наша митска садашњост.

Посредовано културом у ширем смислу, психичко се ис- 
казује као реалност сваког дубљег и студиознијег истражи- 
вања културе. У том смислу je у праву Клод Леви-Строс када 
етнологију одређује првенствено као психолошку дисциплину 
из чијег аспекта редефинисан мит не изражава само облик 
људског мишљења, већ и начин на који он, мит, себе мисли у 
људима7. Овај став о митовима може се применити и на оста- 
ле облике културе, јep изражавајући одређен начин људског 
схватања, створени обрасци се исказује и као детерминанте 
тог мишљења. У том смислу, проучавање културе указује и на 
аспект несвесних закона људског духа као психичке реално- 
сти културних садржаја. Обележени карактеристикама кул
турног контекста и „духом времена”, исходи досадашњих ет- 
нопсихолошких истраживања могу се третирати управо кроз 
остварене домете и лимите као својеврсна грађа за проуча- 
вање психичких аспеката културе.
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Под сенком идеологије

Употреба етнопсихологије у идеолошке и политичке свр- 
хе довела je у питање не само њене научне резултате већ и 
њен даљи опстанак. У нашој средний, после Другог светског 
рата, оцене изречене о нациоиалним културним вредностима 
у време жестоког идеолошког обрачуна са неистомишљени- 
цима нанеле су велике штете научном наслеђу и пресудно 
утицале и на преусмерење и гашење дотадашњих токова ет- 
нопсихолошких истраживања. Зато je и раствараіье тог идео
лошког оклопа један од услова њене критичке ревалоризаци- 
је, j ер оно што je у тим радовима заиста спорно не може бити 
и разлог оспоравања управо оних резултата који отварају пер
спективу нових етнопсихолошких подухвата.

Дуго потискивање националног идентитета и садржаја на- 
ционалне културе показало je сву трагичност судбине српског 
народа примораиог на идеолошку оперету растварања соп- 
ственог етничког бића у низ новокомпонованих нација. Под- 
ређени политичким интересима, сви битни чиниоци нацио
налног идентитета Срба, језик, писмо, историја, вера, култура, 
препуштани су самозабораву, као најефектнијем средству на
ционалног искорењивања8. Такву судбину имала je и етнопси- 
хологија и шени дотадашши домети, остварени у оквиру јед- 
ног изазовног пројекта на коме су се ангажовали наши наји- 
стакнутији научници и интелектуалци. Значај овог пројекта 
потврђује управо број културних носленика који су из разли- 
читих аспеката иастојали да осветле нациоиални менталитет и 
карактерне одлике Срба. Будући да су пружала релевантан 
увид у ментални склон српског народа, дела значајних ствара- 
лаца постала су идеолошки спорна и непожељна у новом со- 
цијалистичком друштву. Редукујући све суштинске културне, 
етничке и верске разлике међу људима искључиво на социјал- 
но-класне, нова идеологија je потискивала и дотадашња са- 
знања о нациоиалним одликама. Ваниаучни разлози били су 
пресудни за насилие прекидање континуитета дотадашіьег ет- 
нопсихолошког наслеђа, диктираи самозаборав значајног сег
мента националне културе и маргинализации сопственог 
идентитета. Одбачена и забраіьена дела Слободана Јованови- 
ћа, Драгише Васића, Јована Цвијића, Николаја Велимировића,
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Владимира Велмар-Јанковића, остала су готово до краја осам- 
десетих година овог века недоступна нашој широј читалачкој 
публици и изван хоризонта адекватне научне рецепције.

Исказајући сву моћ у потискивању националних интереса, 
политичка воља новоствореног друінтва, темељеног на тзв. 
„научном социализму”, сугерисала je прокламованим укида- 
њем дотадашњих противречности остварења идеје о блиском 
крају историје. Међутим, брзо старење социализма и све из- 
раженија криза „нове слике света” поставила je у средиште 
живота питагье дотадашње идеолошке идиле чије je рушење 
актуализовало илузију о крају историје9 као реалности њеног 
новог почетка. Покренуте народне масе кризу свог статуса на- 
стоје да разреше радикалним оспоравањем дотадашње хије- 
рархије вредности и преокретањем временског тока ка понов- 
ном откриваіьу потиснутих и заборављсних вредности. На та- 
ласу ових кретања рађа се и поновно интересовање за етно- 
психологију, у контексту тражења одговора на питање о соп- 
ственом националном карактсру и карактерним особинама су- 
седа. Релевантност психолошких и националних фактора, ис- 
пољених у сепаратизму, национализму, шовинизму, етничким 
и верским сукобима, показала се управо након краха идеоло- 
гије која их je до тада неоправдано оспоравала. Импулси ира- 
ционалног, тамног и недовољно разумљивог у колективном 
понашању, постају предмет нових етнопсихолошких интере- 
совања и потребе за ноновним објављивањем значајних дела 
утуљене етнопсихолошке баштине. Промењене политичке 
околности уклониле су дотадашње разлоге потискивања ет- 
нопсихологије, али je ослобађање потиснутих културних са- 
држаја нови идеолошки ефекат исказало у обнављању старе и 
успостављању нове власти.

Изазов карактерологије

Иако je одређени тренутак кризе националне свести обно- 
вио потребу за етнопсихологијом10, ваља истаћи да je израже- 
но интересовање за резултате карактеролошких истраживаіьа 
испољено и у ширем контексту, како на Истоку тако и на За
паду. Познати руски паучник Димитар Сергејевич Лихачов je, 
на пример, указајући на доминантне црте руског националног 
карактера потврдио могућност и значај оваквих истражива-
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ња11. Доказ да национална карактерологија није превазиђена, 
музејска дисциплина, изражен je у потреби за прецизним ет- 
нопсихолошким профилима појединих народа. Непосредно 
пре немачког уједињења, британска влада je, постављајући 
својим научним експертима питање ко су Немци и шта се од 
њих може очекивати, добила у виду тајног протокола њихову 
сажету национал ну карактерологију12. Несумњиво незахвална 
за карактеризацију народа, кризна времена актуализују могућ- 
ност етнопсихологије изражене у потреби за прецизнијим 
одређењем характера и психолошког идентитета етничких ко- 
лектива.

Отварајући могућност за испољавање дубљих и различи- 
тих психолошких садржаја, криза колективног идентитета се 
исказује и у снажној потреби за свођењем тих различитости 
на редуковане и поједностављене форме и л ако препознатљи- 
ве стереотипе. Трагање колектива за својом душом, у тим кри- 
зним временима, често се обзнањује једноставном истином о 
националном својству чије потврђивање у реалности добија 
облик демонског. Дословно свођење народа на једно његово 
обележје показује негативни аспект његове душе које пред- 
ставља увод у трагичну пометњу. Ковитлац те пометње пре- 
стаје тек након самоискупљења, као цене спознаје трагичног 
поједностављивања сложеног националног бића на његову 
демонски једнозначну, карактерну црту.

Уколико je психичка реалност карактера далеко шира и 
сложенија од оваквог поједностављења, поставља се питање 
одређења тог реалитета у околностима примеренијим њихо- 
вом потпуном испољавању. Будући да скуп различитих осо- 
бина, али у посебном, характерном односу чине карактерна 
својства, њихово сагледавање се показује релевантним за са- 
гледавање етнопсихолошког профила. Наиме, о специфично
сти, карактеру и заједничком менталном склопу чланова јед- 
ног колектива може се говорити првенствено као о корелатив- 
ном скупу одређених психичких црта, које своју доминант
ност исказује као недовољну израженост других психичких 
особина. Из овог аспекта, како се сматра, не постоји ниједна 
особина појединца или колектива која није присутна као мо- 
гућност код других појединаца и других колектива, па се зато 
и не може тврдити да постоје неке искључиве народне особи- 
не13. Национални карактер, зато, и није нешто унапред дато и
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заувек уобличено. У контексту историјских и друштвених и 
културних промена он je изложен процесу мењања и прео- 
бражавања. Овај динамички аспект карактерологије14 упозо- 
рава да je и свако једнозначно и редуковано представљање ха
рактера, пре његова негација него адекватно представљање 
националних особина.

Карактерологија народне душе

Сагледавајући у типичном понашању и мишљењу оне 
структурне црте личности које се могу подвести под појам на- 
ционални карактер, истраживачи су настојали да іьегову 
условљеност открију у генетским, географским или културно- 
-историјским чиниоцима. Менталне карактеристике одређене 
заједнице сагледаване су у зависности од чинилаца географ- 
ске средине, физичко-антрополошких особина популације и 
одређених историјских и културних фактора. Искључивост 
сваког парцијалног приступа и истицање самог једног од ових 
чинилаца доводила je до неадекватних резултата. Илузије ова- 
кве психологије се огледају у покушају утврђивања неких не- 
променљивих црта. Међутим, спорни резултати оваквих ет- 
нопсихолошких истраживања не оспоравају и могућност не
што другачијег приступа утврђивању карактерних својстава 
припадника одређене заједнице које одликује и посебан пси- 
хички профил.

Уколико се дух народа исказује одређеним скупом реакци- 
ја зависних од низа датих околности и чинилаца који најнепо- 
средније делују у равни његовог обликовања, онда се и наци- 
онални карактер мора сагледавати управо у контексту свих 
тих променљивости. Говорити о националном характеру као 
детерминанта понашања, осећања и стваралаштва чланова 
je дне заједнице условљено je познавањем наведеиих фактора 
који су утицали на његово формирање. Заправо, истраживање 
ових карактеролошких црта je и могуће само у оном најширем 
природном, антрополошком, историјском, економском, кул- 
турном и социјалном контексту. Разматрање одређених карак
терних црта које одликују чланове једне етничке заједнице 
подразумева, дакле, објективно сагледавање и свих њихових 
генетских фактора. Да бисмо нешто ближе сагледали овај 
аспект колективне психологије, послужићемо се поређењем
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из домена индивидуалне психологије. Указајући да целокуп- 
ну судбину јунакиње једног свог комада није једнострано мо- 
тивисао, вей представио произволом читавог низа околности, 
Аугуст Стринберг je истакао сву комплексност појма карак- 
тер15. Комплексна и богата животна, сонијална и културна ре- 
алност која одређује психички профил како noj ед ин да тако и 
чланова једног колектива, указује на наддетерминацију њихо- 
вих характера. Аспект наддетерминације омогућује адекватно 
сагледавање свих релевантних фактора у обликоваіьу карак- 
териих одлика које исказују социјални интегритет и културни 
идентитет чланова j ед не етничке заједнице.

Претходно излагање оцртава комплексност етнопсихоло- 
шке проблематике, али и изазовност њеног истраживања. До- 
минантне црте психичке структуре својим карактеролошким 
јединством изражавају богат социјални и културни садржај 
колектива. У том смислу се о извесним карактеролошким 
својствима једног народа и може говорите само уз претпо- 
ставку његовог социјалног контекста и іьегове традиционалне 
културе као главних фактора іьеговог кохезионог јединства. 
Константност тих својстава везаних за појам характера најне- 
посредније je условлена стабилношћу друштвено-економ- 
ских односа у једној традиционалној култури. Друштвена де- 
финисаност даје, дакле, народу као креативном чиниоцу тра- 
диције појмовну реалност која и омогућује да се у том контек
сту говори о народној души и народном карактеру.

Оцртани истраживачки контекст отвара могуйност и дру- 
гачије перспективе на сам предмет проучавања. Наиме, друга- 
чија перспектива нуди и другачији истраживачки приступ. Та
ко, за разлику од некадашшег романтичарског супстанцијали- 
стичког одређења душе, савремена архетипска психологија 
указује на то да душа није ствар по ссби, већ, како истиче 
Деме Хилман, становиште према стварима16. Идентификова- 
на са представом, душа није објекат сазнавања и виђења, већ 
превасходно начин поимања и виђења света. Из ове перспек
тиве, дакле, сам предмет се не јавља као пука објектност. Ње- 
гов статус je у најнепосреднијој зависности од истраживачког 
приступа, j ер сама позиција истраживача ствара објекат 
проучавања. Зато свакој могућој етнопсихологиј и мора прет- 
ходити психологија истраживачког односа према садржају 
разматрања. Субјективни аспект оваквог приступа не значи и
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то да je он и субјективистички. Његово методолошко утеме- 
љење прстпоставља ауторски релевантан став према самом 
објекту истраживања. Овоме треба додати и увођење субјек- 
тивне димензије у одређивању етничких категорија чији je 
психолошки аспект постао израженији премештањем акцента 
проучавања са културних садржаја на исказивање етничког у 
групној интеракцији17. Указујући, дакле, на значај субјектив- 
ног одређења етничког идентитета, ваља истаћи и то да су са- 
моидентификација и самоодређење битне одреднице једне ет- 
ничке заједнице. У том смислу су и одређене психичке карак- 
теристике манифестации етничког идентитета као већ кон- 
ституисане свести о припадности тој заједници. Са димензи- 
јом субјективитета срећемо се у истраживачком приступу, али 
и у одређивању етиичких категорија, na je и процењивање 
психичких особина једне етничке заједнице и издвајање оних 
црта које се настоје представити битним, типичним и карак- 
терним условл,ено природом једне вештачке конструкции 
као коначним резултатом иужног апстраховања и свођења 
бројних чинилаца у примереније димензије.

Апстрактни модел и психички тип

Ова врста истраживачке условности и релативности свој- 
ствена je и психолошком одређивању примарних црта лично
сти. Наиме, како истину Креч и Крачфилд18, фактори примар
них црта личности добијени факторском анализом подразуме- 
вају и свођење великог броја димензија црта на употребљиву 
меру. „Факторска анализа резултата са тестовима, истину ови 
аутори, никад neke открити нешто што првобитно није било 
стављено у тестове. А сам избор изворних димензија које тре
ба да се тестирају, неизбежно одсликава убеђење самог истра- 
живача, и то она која се тину основне природе личности и пи- 
тања шта су њени кључни аспекти. А због тога не изненађује 
што се различита факторска истраживања не слажу у потпу- 
ности када je реч о факторима ’примарних’ црта које оне из- 
двајају”19. Истицање ових теоријско-методолошких ограни- 
чења указује на природу и могућности карактерологије, која 
доприноси бољем разумевању одрсђених психичких својстава 
припадника једне етничке заједнице, али не и њену доследну 
применљивост и проверљивост. Карактеролошка мапа није и
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сама стварност, већ само омогућује њено разумевање у равни 
у којој реалност измичући дотадашњој теорији указује и на 
потребу стварања новых теоријских претпоставки.

Карактеролошко истицање битних психичких свој става 
чланова једне етничке заједнице методолошки je врло блиско 
формирању идеалтипских модела који апстрахује другачије 
особености без епитета заједничког обележја. Будући да број- 
не локалне варијанте и разлике условљавају формирање иде- 
алтипског модела који на једном уопштенијем плану обједи- 
њује њихова заједничка психичка својства, овакав дескрип- 
тивни апстрактни модел омогућује заправо конституисање са- 
мог етнопсихолошког предмета. Могућности етнопсихологи- 
је се псказују у одређењу граница проучавања описаних зајед- 
ничких психичких својстава, према познатим Веберовим по- 
стулатима конституисања општег идеалног обрасца20. Нарав
не, приликом интеграције и синтезе конкретних података мо- 
рају се свакако узети у обзир и већ позната методолошка 
ограничења приликом конструкције идеалног типа21. Идеал- 
типски образац би, дакле, садржао све битне заједничке пси- 
хичке одлике које се интегрално исказују у својој карактеро- 
лошкој равни. За разлику од стереотипног субјективистичког 
издвајања једног од свој става да би му се придало опште 
значење и тиме заменила целина, идеалтипска карактерологи- 
ја подразумева читав низ социјалних и културних детерми- 
панти везаних за формирање психичког типа. Тако се и могућ- 
ност етиопсихологије отвара према сагледавању психичког 
аспекта социјалних и културних специфичности j ед не етнич
ке заједнице.

Књижевност u етнопсихологија

Иако je неумерсна литераризација, као што смо поменули, 
довела у питање легитимност етнопсихологије, ваља истаћи 
да je, упоредо са тражењем извеснијих теоријско-методоло- 
шких полазишта, сачувана у српској култури и традиција не
што другачијег приступа етнопсихолошким садржајима. Ову 
традицију чине дела наших књижевника, од Доситеја и Вука, 
преко Љубомира Ненадовића, Петра Кочића, Стевана Сремца, 
Борислава Станковића до Драгише Васића, Владимира Вел- 
мар-Јанковиђа и Иве Андрића, који су значајно допринели 
осветљавању националног менталитета. Књижевност, као ог-
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ледало културе и народног духа, представља релевантан извор 
за проучаваіье националист менталитета. Будући да дела ве
ликих песника и уметника имају и изражену националну ди- 
мензију, сматра се да она изражавају и много дубље и јасније 
од историјских приказа и елементе иационалног характера.

Иако луцидни увид у карактерна обележја народа чини 
ирелевантним питање о начину откривања тих истина, под 
критеријумом „научности” наши етнолози су лако одбацива- 
ли дела наведених аутора и не помињући их у прегледима 
досадашњих истраживања етнопсихолошких појава. Из те 
перспективе тихо су оспоравани и Цвијићеви22 налази, за које 
су тражене неке егзактније потврде о реалности психичких 
типова. Непосредни увид и стваралачка имагинација, управо 
са становишта постигнутих резултата чине легитимним и дру- 
гачије приступе и могућности поређења научног и ненаучног 
приступа. Наиме, настојања научног потврђивања новог дру- 
штва и оспоравагва етнопсихологије показала су се промаше- 
ним управо у контексту ненаучног потврђивања реалности 
иационалног карактера и релевантности менталитета у пото- 
њим друштвеним процесима.

Сумирани резултати и изнети разлози чине, дакле, утоли
ко основану потребу за једним ширим увидом у могућност от- 
кривања обележја народног духа. Иако je неадекватна употре- 
ба компромитовала литерарну димензију ране етиопсихоло- 
гије, пластично и прецизно кшижевио исцртавање народног 
менталитета упућује на нужност обазривијих закључака о ли- 
тератури као медију етнопсихолошких истраживања. Зато и 
превредноваіье литерарног приступа у проучавању психичких 
особина започиње од могућности антрополошког тумачења 
књижевних творевина. Значај књижевности за проучавање 
психичких типова потврђује и позната Цвијићева анализа пе- 
сме „Женидба Максима Црнојевића”23. Сматрајући да je 
управо у овој песми виолентна особина динарских Срба изра- 
жена на најбољи начин, аутор Балканског полуострва je убе- 
дљиво показао карактеристичан начин њеног испољавања у 
племенском менталитету. Полазећи од Цвијићеве типологије, 
Герхард Геземан je анализом дела познатих српских књи- 
жевника, Симе Милутиновића, Вука Дојчевића, Марка Миља- 
нова, Јакова Игњатовића, Стевана Сремца, показао и једну ду- 
бљу перспективу одлика балканских психичких типова24. У
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трагању за заједничким југословенским националним карак- 
тером, и Владимир Дворниковић се у својој већ наведеној мо- 
нументалној књизи послужио делима српских књижевника. 
Тумачећи књижевна дела из антрополошког аспекта, Петар 
Џаџић je остварио вредне резултате који осветљавају и дубин- 
ске слојеве књижевних творевипа. Анализом народне песме 
„Бановић Страхиња”25 Џаџић указује на моменат праштања 
као утопијски модел понашања у долазсћем времену које по- 
стулира нужност једног другачијег моралног опредељења, 
различитог од дотадашњих правила патријархалног живота.

Наведена продуктивност тумачења књижевних творевина 
у разумевању етнопсихолошких садржаја чини блискијим и 
легитимним резултате остварене непосредним литерарним 
приступом проблему националног карактера и менталитета. У 
полемиди са француским аутором Гиставом ле Боном и њего- 
вом тезом о варварској природи Срба26, Драгиша Васић пише 
своју значајну књигу Карактер и менталитет једног поко- 
љења27 којом доказује да Срби нису ратнички и осветољубив 
народ, већ да их je само крајња нужда у природно-несрећним 
ратним околностима мотивисала за вођење ослободилачког 
рата. Оспоравајући Ле Бонове ставове о мржњи према непри- 
јатељу као мотиву српских војничких победа, Васић указује 
на карактер и менталитет Срба несклоних мржіьи према дру
гим народима и осветољубивости према ратном непријатељу. 
Страст наследие мржі-ье страна je Србима, истине он, jер je 
они нису испољавали током својих ослободилачких ратова ни 
према Турцима, ни према Бугарима, ни према Аустроугарима.

У овом контексту вал-а поменути и дело Владимира Вел- 
мар-Јанковића28, који je својим приступом и начином разма- 
трања дао значајан допринос разумевању нашег менталитета. 
Потврђујући релевантност етничког и културног фактора у 
продесу формирања менталног профила, он je својим 
одређењем прелазничког менталитета указао на суштину ње- 
говог психичког садржаја. Доминантна литерарна компонен
та гвеговог дела Поглед с Калемегдана у функдији je суптил- 
ног истраживања живог ткива културе у коме се литерарне 
опсервације претачу у продорне антрополошке у виде у j сдан 
ментални склон, као плод досадашњег историјског, културног 
и социјалног искуства српског народа. Оцртавајући кроз пси
ху београдског човека и наш национални менталитет, Вслмар-
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-Јанковић јс указао и на могућност једне аутентичне српске, 
односно балканске духовне оријентације. Новостворени мен
талитет београдског човека представља својеврсни амалгам 
различитих и супротних културних и социјалних садржаја. 
Прихватајући начело животног компромиса, човек овог града 
ее укорељује у неодређености, у превирању и формираі-ьу пре- 
кретничког, прелазничког менталитета, оличеног у свом ви- 
талном непринципијелном односу према могућности живот
ног опстанка и стваралачког потврђивања. Евидентан у свим 
областима живота, нрелазнички тип je својеврсна синтеза дра- 
матичног историјског процеса и резултанта супротстављених 
интереса у појединцу отвореном у његовој чудноватој, заго- 
нетној и неодређеној егзистенцији.

Посебно место у овом кратком прегледу изузетних домета 
ииспирисаних потребом разумевања тајни нашег менталитета 
припада делу Иве Андрића. Осим његових познатих књижев- 
них дела, која су изузетан извор за етнопсихолошка истражи- 
вања, Аидрић je на више места оставио и посебне записе о на
шим наравима и психичким особинама наших људи29. Указу- 
јући на везу између повишене маштовитости и лењости нашег 
човека, његову потребу за истицањем себе, своје личности, 
Андрић запажа и сву трагичност прекорачења границе соп- 
ствених моћи које испољене ради одржавања живота утичу на 
губљење љеговог смисла30. Сенка тог живота показује ону 
другу, негативну страну нашег менталитета из које се помаља 
митоманија, самопрецењивање, хвалисаіье, издајство, освета, 
јавашлук, лењост. У тој духовној клонулости, изгубљеној пер- 
спективи, уочавају се и већ исписани али около расути листо- 
ви о националном менталитету и психичким типовима који 
пружају одговор на питање поставлено на почетку овог тек
ста: зашто Срби, упркос досадашњој традицији, нису добили 
своју „карактерологију”?

Пре u после Цвијића

Трагање за другачијим приступом у сагледавању етнопси- 
холошких характеристика доносило je резултате који нису 
увек адекватно вредновани у одређеној култури. Пример ова- 
кве рецепције су научно погрешна, идеолошки обојена и дис- 
квалификаторска читања и тумачења једног од најзначајнијих 
дела наше науке. Реч je, наравпо, о Балканском полуострву
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Јована Цвијића31, делу које научно утемељује етнопсихоло- 
шко проучавање нашег народа, па се зато и сви радови из ове 
области могу поделити на оне који су му претходили и оне ко- 
ји су објављени након њега.

Наши истраживачи су и пре Цвијића настојали да открију 
одређене онште народне психолошке црте. Карактеролошке 
црте Срба описиване су и сагледаване у дутом временском пе
риоду. У читавом низу романтичарски инспирисаним радови- 
ма настоји се указати на характеристике народног духа и 
осећања. Као што су и многе друге научне дисциплине у на- 
moj култури започеле свој развој делом Вука Карацића, тако 
су и прва етнопсихолошка запажања почела управо његовим 
описима традиционалног живота и културе српског народа. У 
својим монографијама о Србији (182 7)32 и Црној Гори (1837)33 
он непосредно говори и о извесним етнопсихолошким особи- 
нама, да би своја посредна запажања о психичким одликама 
српског народа изнео у својим напоменама уз сакупљене по
словице, анегдоте и поједине одреднице Рјечника^. Тумачећи 
различитост локалних појава народног живота и обичаја раз- 
личитошћу психичких одлика, Вук je препознао у одређеним 
сегментима традиционалне народне културе садржаје психич- 
ког које ће потоњи истраживачи настојати да сагледају као за- 
једничку одлику читавог народа. Истраживања Алимпија 
Васиљевића35, Владимира Карића36 и Павла Софрића37 пока- 
зују могућности, домете и ограниченна тадашњих етнопсихо- 
лошких приступа. Независно од ових истраживања, j ер се не 
одликују наивношћу, патетиком и потенцирањем национал- 
них особина својственим Васиљевићу и Софрићу, нити гео- 
графским детерминизмом карактеристичним за Карића, ја- 
вљају се дела Симе Тројановића, чија студија о традиционал- 
ној иевербалној комуникацији3^ представља значајан допри- 
нос истраживању етнопсихолошке проблематике. Проучава- 
јући невербалну комуникацију, он открива читав систем 
изражавања нашег народа на нивоу немог језика. У свом прет- 
ходном раду39 Тројановић je јединство народног духа настојао 
да докаже истоветним изражајним облицима познатим мно
гим народима света. Истоветна душевна радња изражава, пре- 
ма Тројановићу, интелектуално и ментално j единство људи 
целог света, без обзира на њихове културне и социјалне раз- 
лике. У овом раду он указу] е и на извесне архајске културне
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елементе очуване у обичајима и веровањима нашег народа. 
Међутим, универзалне културне творевине изражене и на пла
ну невербалног понашања гестикулације, Тројановић разгра- 
ничава од специфичних и само српској култури својствених 
елемената ове комуникације. Објављена 1935, дакле, годину 
дана пре чувене студије Марсела Моса о телесним техникама, 
Тројановићева књига Психофизичко изражавање српског на
рода поглавито без речи je j ед но од ретких аутентичних дела 
наше науке, које до данас није изгубило на св oj oj актуелно- 
сти. Настојећи да грађу из народног живота и традицијске 
културе представи у контексту ј едног тематског j единства, он 
je студијама о жртвеним обичајима и о ватри у народном жи
воту осветлио неистражене комплексе српске народне религи- 
је, који су открили управо онај аспект систематичности који 
потврђује јединственост српске традиционалне културе.

Рођено из духа антропогеографије, научно интересовање 
за етнопсихологију се у нас исказује у свом пуном замаху у 
време када je етнопсихологија, као посебна дисциплина, на- 
кон жестоких критика и оспоравања губила научни статус. 
Наравне, настајање етнопсихологије као посебне науке није 
значило и укидање етнопсихолошке проблематике из друга- 
чијих од дотадашњих истраживачких приступа. Мада се још 
раније интересовао за психичке особине балканских народа и 
Јужних Словена, Јован Цвијић je начин њиховог проучавања 
утврдио у допуњеним упутствима за проучавање села у Срби- 
ји 1911. године. Наиме, за разлику од претходне верзије из 
1896. године, нова упутства садрже и питања о психичким 
особинама, па се година њиховог публиковања може сматра- 
ти и датумом научног утемељења наше етнопсихологије. Ре- 
зултате својих истраживања Цвијић je објавио у Балканском 
полу о стр ву, али и у другим својим радовима, есејима, огледи- 
ма и чланцима. Зачета у оквиру антропогеографије, његова ет- 
нопсихолошка проучавања се и одликују антропогеографским 
приступом и методом. Осим података добијених наведеним 
упитником посредством својих бројних сарадника — анкета- 
ра, основу Цвијићевог проучавања психичких особина Ју- 
жних Словена чини непосредно теренско посматрање. Пси- 
хички тип или етнопсихолошки профил становника j едног на- 
сельа или географске целине он je упоређивао са геолошким и 
геоморфолошким профилима. Разлику између психичких осо-
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бина исељеника и становника у земљи матици открива и ути- 
цај географских и социјалних чинилаца на њихову промену. 
Аутор Балканског полуострва je, осим непосредног приступа, 
посредно користио и етнолошке историјске и лингвистичке 
податке. Сагледавајући миграциона метанастазичка кретања 
као детерминанту свих осталих промена у народном животу, 
традицији и култури, Цвијић je указао на значај географских, 
историјских, друштвених и културних фактора у формирању 
одређених психичких разлика. Међутим, ове разлике се испо- 
љавају и међу народима, а зависе, осим наведених фактора, и 
од њиховог етничког састава. Наиме, нијансе у функциониса- 
њу физиолошког живота, према Цвијићу, утичу на унутрашіье 
промене и стварагьс различитог начина мишљења, осећања и 
стварања. Етничко се, дакле, у овом контексту ј авља као j сдан 
од чинилаца разлике40, али ће овај фактор постати знатно из- 
раженији у потоњим карактеролошким тумачењима, Дворни- 
ковићевим, на пример, која ће на хипотези о посебној раси 
градити конструкцију о јединственом југословенском типу. 
Сагледавајући чиниоце који су утицали на формирање одре- 
ђеног психичког типа, Цвијић je указао на то да промена при- 
родних, друштвених и културних услова утиче и на нестајање 
одређених психичких свој става. Указивањем на социо-кул - 
турне чиниоце, али узимајући у обзир историјске и географ- 
ске факторе, он je превладао ограниченна тадашњих природ- 
њачко-биологистичких и географско-детерминистичких тео- 
рија. Међутим, и поред постигнутих научних резултата у ет- 
нопсихолошком проучавању балканских народа, Цвијићу je 
замерано због примене неадекватне методе, односно да у свом 
приступу није имао довољио разрађен дефинисан и операци- 
онализован појам културе. Ове замерке, наравно, оповргавају 
његови истраживачки резултати. Наиме, иако у свом раду ни- 
je полазио од операционализованог појма културе, он je своје 
теоријско полазиште базирао на претпостављеном, имплицит
ном noj му културе. Када се изриче суд о Цвијићевом етнонси- 
холошком раду, свакако треба узети у обзир и чињеницу да je 
овај рад остао недовршен. Сређивање његове рукописне зао- 
ставштине и приређивање књиге извршили су његови учени- 
ци. Превазилазећи сва претходна слична научна настојања, 
Цвијићево етнопсихолошко дело je омогућило да се ова ис- 
траживања даље наставе. Радови Цвијићевих следбеника: Ге-
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земана, Дворниковића, Недељковића на пољу етнопсихологи- 
је, односно карактерологије, потврдили су заснованост и пер
спективност етнопсихолошких истраживања која je он научно 
утсмељио.

Ослаљајући се на Цвијићеве резултате, потоњи истражи- 
вачи су дограђивали слику о нашим психичким типовима. Ду
шан Недељковић41 je његове описе дииарског типа проширио 
и примеиио и на јужноербијанеки психички тип. Герхард Ге- 
земан je, користећи Цвијићеве резултате, детаљније истражио 
карактерологију Срба у Црној Гори42. Сретен Вукосављевић 
je разрадио Цвијићев појам радног ритма и његову различи- 
тост у животу земљорадника и сточара43. Већ поменута Двор- 
никовићсва проучавања се одвијају у сенци идеолошко-поли- 
тичких настојања ка успостављању модела национал ног је- 
динства и хомогене националне културе.

Срби u Југословени

Појачавањем заједничких атрибута и симбола а запоста- 
вљањем разлика, Дворниковић je својим делом покушао да 
промовише карактеролошки тип Југословена44. Неубедљи- 
вост ове тезе исказана je још у делу Милоша Ђурића, који je 
видовданску етику засновану на косовском култу сматрао 
битним карактеролошком одликом хипотетичке југословен- 
ске психе45. Будући да идеје о конституисању југословенске 
нације нису заживеле у друштвеној и историјској реалности, 
трагања за југословенским карактеролошким типом су била 
научно утолико и нереалнија. Градећи југословенство на кон
цепции о проширеном српству, Дворниковић није озбиљно 
узимао у обзир управо оне етничке, националне, културне, 
верске и цивилизацијске разлике које су реално спречавале 
амалгамисање у једну нову синкретистичку националност46. 
Појединачно декларисање за југословенство зато je и имало 
првенствено обележјс личног и субјективистичког осећања 
припадаша широј државној заједници.

Остваривањем заједничке југословенске државе теорија о 
јединственој југословенској нацији постаје посебно атрактив- 
на за Србе и њихово искрено опредељење за нови национални 
идентитет. Одрицањем од дотадашњег идентитета они су за- 
почели систематско потискивање свог националног и култур- 
ног бића као улог заједништва са Хрватима и Словенцима ко-
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ји прихватају југословенство само као пролазни стадијум на 
пулу ка сопственој државности. Понуђени заједнички нацио- 
нални концепт није успео да уједини Србе, Хрвате и Словен
це и отклони постојеће разлике међу њима, у околностима 
подгрејаних аспирација за државним потврђивањем нацио- 
налне посебности.

Остајући доследни свом југословенству, Срби су од стра
не лажних, транзитних Југословена проглашавани унитари- 
стима и у тренутку сецесије Словеније, Хрватске и Босне и 
Херцеговине оптуживани за агресоре. Доминантан удео Срба 
у хипотетичкој заједничкој култури и националном характеру 
чини разумљивим њихово југословенство, које није имало 
истоветну реалност код оних који су сепаратизмом и повише- 
ним анимозитетом према Србима тежили потврђивању своје 
националне посебности. Будући да су у додиру са новом исто- 
ријском реалношћу, актуализованом успламтелим сепарати
змом, Југословени као нација постају фикција, поставља се и 
питање враћања базичном, етничком националном идентите- 
ту. Остајући на рушевинама југословенства, у простору који 
су други напустили и узимајући од заједништва оно што им je 
преостало, Срби као етничка заједница враћени су себи и 
свом националном почетку. Аргумента истицани приликом 
стварања интегралне југословенске карактерологије, којима 
се оспоравала могућност посебне националне карактерологи- 
је, добили су данас супротно значение у контексту апсурдно- 
сти првог и реалности другог пројекта. Историјска димензија 
српског националног бића, потврђена његовим културним 
идентитетом, чини утолико изазовнијим истраживање њего- 
вих психичких типова и карактерних одлика.

Едипалност Срба

Наведени концепт југословенства као проширеног срп- 
ства одликује и Цвијићева разматрања одређених садржаја 
српске традиције као основе хипотетичке југословенске циви- 
лизације. Међутим, научна вредност његових истраживања 
психичких типова Балканског полуострва огледа се у њихо- 
вом прецизном географском, етничком, социјалном и култур- 
ном одређењу. Према Цвијићу, Јужне Словене на Балкану од- 
ликују, уз бројне варијетете, четири основна етнопсихичка ти
па: динарски, централни, источни и панонски. Српски етнич-
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ки супстрат се на овом подручју препознаје у динарском, цен- 
тралном и панонском психичком типу47.

Дикарски тип и његови шумадијски, ерски, босански и ја- 
дрански варијетети, као и динарска племена, личка и мухаме- 
данска трупа, карактерише, крема Цвијићу, економска и соци- 
јална солидарност, изражено осећање националне свести, 
правде и слободе. Овом психичком типу, коме највише, око 
3/4, припадају Срби, својствена je виолентност, импулзивност 
која често доводи до непромишљених поступака, мистичка 
логика, аскетизам, ирационално расуђивање, жив дух, богата 
имагинација, склоност ка импровизацији, несталност, неси
стематичност, историјска туга, осећајност и култ према пре- 
цима. Динарци поседују изузетну војничку способност, разви- 
јено предање, склоност вербализму и замењивању реалности.

За разлику од динарског, централни психички тип карак
терише знатію израженија реалистичност психичког живота. 
Прилагођавање различитим друштвеним срединама развило 
je у менталитету овог типа конформистичке црте покорности, 
послушности, оданости, понизности и моралне мимикрије. 
Смотреност, практичност и прорачунатост у свом негативном 
аспекту се исказује у карактеристичној потуљености и подму- 
клости. Изразита одлика овог психичког типа je и чулност. У 
култури овог типа препознају се старословенски, старобал
кански и турско-византијски слојеви, али и архаичност број- 
них уобичајених поступака.

Различит од централног, панонски тип je, по израженој на- 
ционалној свести, историјском предању и очуваним успоме- 
нама на своју прошлост близак динарском типу.

Наведене одлике различитих психичких типова једног, у 
овом случају српског народа, према резултатима Цвијићевог 
проучавања указују и на ограничења у трагању за неким је- 
динственим народним психичким типом, односно јединстве- 
ним народним духом. Посебни географски, историјски, кул- 
турни и социјални услови утицали су на формирање различи
тих, а у noj единим случајевима и дијаметрално супротних 
психичких одлика истог етничког супстрата. Ова супротност 
се исказује у основним карактеристикама динарског и цен
тралног психичког типа. Промена географских, социјалних и 
културних услова показује, заправо, и релативност етничког 
као носиоца неких константних психичких одлика.
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Формирање манифестних карактерних црта у посебним 
условима показује сву релевантност географских, социјалних 
и културних чинилаца психичких одлика. Међутим, уколико 
ове факторе сагледамо у равни једног етничког континуитета, 
различити психички типови се могу прецизније али и друга- 
чије одредити. Основне карактеристике српског динарског и 
централног психичког типа можемо, найме, сагледати као два 
аспекта једног характерной профила. Енергичност, агресив- 
ност, импулсивност и бунтовност динараца у једној компле- 
ментарној карактериој равни могу постојати упоредо са уме- 
реношћу, смиреношћу, помиреношћу са судбином, конфор
мизмом и моралном мимикријом. На основу свог богатог пси- 
хотерапеутског искуства, Јован Рашковић сматра да српски 
народ, према психоаналитичкој карактерологији, одликује 
едипалпи характера. Испољавајући послушност према ауто- 
ритету, односно оцу који има потпуну власт, единеніи харак
тер се у свом другом аспекту исказује у бунту, оспоравању но- 
сиоца власти и задовољства у рушењу институције ауторитар- 
ности. Психоаналитичка карактерологија омогућује, дакле, да 
у наведеним едипалним особинама српског народа откријемо 
његово характерно јединство. Едипални характер je, у овом 
смислу, заједнички хипостазирајући именитељ различитих 
манифестних, површинских особина изражених у динарском 
и цептралном психичком типу.

Осим утврђивања заједничког карактерног типа ова карак- 
теролошка раван омогућује и прецизније сагледавање неких 
посебних психичких својстава српског народа. Црте непоко- 
лебљивости, истрајности и одлучности, према рајхијанском 
тумачењу, не говоре о неком чврстом характерном склопу49, 
већ пре о једном чврстом оклопу који спутава осећање, миш- 
љење и понашагье. Генератор ових карактерних ауторитарних 
црта у нашој култури je патријархална породица, која подра- 
зумева чврсту структуираност и хијерархију. Овај тип поро- 
дице je чинно основну био-репродуктивну, социјалну и еко- 
номску јединицу српског традиционалист друштва. Задружни 
принципи и патријархална начела ове породице посвећене 
сточарском или земл-орадничком начину привређивања, фор- 
мирали су и одговарајући тип личности који je потврђивао ва- 
жећа друштвена правила.
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Ешничка судбина Срба

У досадашњем дугом временском распону српски народ je 
живео и стварао своју културу на широком и географски неу- 
једначеном простору Балканской полуострва. Досадашња 
тумачења фаворизовала су тезу о досељавању Срба у ове про
сторе, а формирање њихове културе сагледавала као провес 
губљења неких својих обележја и прихватања одређених еле- 
мената традиције затеченог становништва. У односу на доса- 
дашња интензивна проучавања других културних слојева на 
Балкану словенски културни супстрат je остао на маргини 
озбиљнијих научних истраживања, па некритичко и генерал- 
но прихватање тезе о досељавању Срба отвара и питање ис
правности таквих тумачења.

Будући да, зависио од интереса и приступа одређеном пи- 
тан>у, и понуђени одговори могу бити различити, питање 
идентитета Срба на Балкану актуализује и могућност друга- 
чијих одговора од досадашіьих. Наиме, у светлу најновијих 
сазнаіьа о присуству Словена на ширем подручју Балкана, и 
подаци о досељавању Срба могу се схватити само као тада 
уобичајена локална племенска сеоба. Теорија о Балкану као 
етничкој прадомовини Словена, потврђена радовима Милана 
Будимира50, радикално оснорава поменута досадашња тума- 
чеша о њиховом досељавању и међусобним етничким разли- 
кама које су, како je запажено, тек потом успостављене, пр- 
венствено у функцији дезинтеграције јединственог простора 
словенског Балкана51. Стварањем државе, као и потоњим при- 
мањем хришћанства, многе дотадашње племенске разлике се 
губе, а доминантни пагански религијски садржаји уступају 
место новим хришћанским веровањима. Овом периоду јачања 
српске државе и институционалне хришћанске религије прет- 
ходи дакле ранија државност и ранија религија. Међутим, гу- 
битком државне самосталности и слабљењем официјелне цр- 
кве долази до битних промена дотадашњих културних, вер- 
ских и економских услова живота. Ове промене су условиле 
неизвесну етничку судбину српског народа примораног на ве- 
ковно исељавање из својих матичних области и оживљавање 
паганског наслеђа кроз враћање ранијим верским садржајима, 
митским представама и магијско-култној пракси. Широко 
распрострањен, српски етнички супстрат je, у том смислу, и
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доживео на Балкану врло различиту судбину. Изложен разли- 
читим културним, верским и идеолошким утицајима, српски 
етнички идентитет je потискиван, заборављан или негиран. 
Прихватајући ислам у циљу задржавања постојећих власте- 
линских или стицања нових привилегија, Срби су постајали 
нетрпељиви и љути противници своје дотадашње етничке 
браће52. Овај нови идентитет преобраћеника, идентификова- 
них са освајачем, стварао je и њихов несвесни унутрашњи 
конфликт изражаван типичном ирационалношћу. Будучи да je 
очување етничког идентитета услов континуитета културе, 
прихватање друге вере je био пресудан корак ка етничком 
отуђењу које се исказало у својој негативное конотацији. Но
ва исламска националност, ид ej но инспирисана верским и 
културним карактеристикама исламске традиције, грађенаје и 
на потискивању српске етничке компоненте. Унијаћење и 
покрштаваіье Срба у западном делу Балканской полуострва, у 
Далмацији и Хрватској, вршено у циљу негирања њиховог ет
ничког идентитета, добило je, као што je познато, током по- 
следњег рата и обележје геноцида. Великим етничким иску- 
шењима српски народ je био изложен и у јужним деловима 
Балкана, у Македонији, као и дугогодишњем прогањању од 
Албанаца из области Косова и Метохије. Концепција о наци- 
оналној посебности Црногораца, идеолошки и политички по- 
себно истицана у циљу сламања jединства српског народа, 
развијана je до квазинаучне теорије о наводној етничкој но- 
себности црногорског народа. Овакав, по свему судећи, крај- 
ње незавидан положај Срба на плану очувања свог национал
ист и културног идентитета у Југославији, употпуњен и 
чињеницама о њиховој денационализации и асимилацији у 
срединама суседних земаља, Румунији, Албанији, Бугарској и 
Мађарској, оцртава трагичну судбину највећег народа на Бал
кану. Сагледавајући зато узроке ове судбине, можемо откри- 
ти и нове карактерпе црте српског народа.

Досадашња богата традиција истраживања ове проблема
тике претпоставља и одређену одговорност према могућности 
тих даљих етнопсихолошких и карактеролошких проучавања. 
Управо зато што би требало да наставе једну значајну тради- 
цију утемељену напред поменутим делима, савремена 
истраживања, кроз њихову критичку рецепцију, ту одговор
ност треба да искажу на најпримеренији начин. Наравне, дру-
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штвене, политичке и историјске условности њиховог настан- 
ка морају се узети у обзир приликом коначне научне валори- 
зације ових дела. Фактори ове условности чине и посебан 
аспект антрополошке имагинације у досадашњој научној тра- 
дицији истраживања психичких особина Срба.
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ИСТОРИЈСКА СУДБИНА 
ЈУГОСЛОВЕНА

Настајало углавном у идејно плодном и стваралачки по
годном периоду између два светска рата, дело Владимира 
Дворниковића1 je било један од оних изазова на који je нова 
комунистичка власт после Другог светског рата одговорила 
крајње непримерено: фалсификовањем оцене о његовом зна- 
чају и друштвеним и научним маргинализовањем. Дугогоди- 
шње потискивање, прећуткивање и забрањивање Дворнико- 
вића није, нажалост, усамљен пример оваквог односа после- 
ратне власти према дотадашњем научном и културном пасле- 
ђу. Насилно пресецање дотадашњих токова уметничког и на- 
учног стваралаштва имало je за циљ потврђивање идеолошке 
и политичке супериорности „нове слике света”, из чије je по- 
бедничке перспективе дотадашње наслеђе означавано прева- 
зиђеним, непотребним и идејно штетним. Зато ће процват на
ше целокупне послератне науке, књижевности и уметности 
започети почетком педесетих година, ослобађањем од успо- 
стављене и дуго одржаване соцреалистичке догме. Међутим, 
за разлику од многих области које су се брже или спорије 
ослобађале од доминације догматске свести, етнопсихологија 
je, готово до краја осамдесетих година двадесетог века, оста- 
ла потиснута и научно спорна због још увек важећих оцена 
изречених у периоду жестоких идеолошких обрачуна са ауто
рима, идејама и делима која су имала одређени национални 
предзнак. Оваквим односом према етнопсихологији, потисну- 
ти су и значајни резултати постигнути у оквиру једног изазов- 
ног пројекта, на коме су се ангажовали наши најистакнутији 
научници и интелектуалци. Атрактивност овог пројекта по- 
тврђује управо број тих културних посленика који су остави-
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ли, како записе о нашем менталитету и карактерним цртама 
нашег народа, тако и подробне психолошке анализе одређе- 
них аспеката наше традиционалне културе. У том контексту 
треба сагледати основне разлоге и мотиве неадекватних сце
на дела читаве плејаде наших паучника. Зато и није потребно 
посебно истицати да су, уз дела Владимира Дворниковића и 
књиге Слободана Јовановића, Драгише Васића, Јована Цвији- 
ћа, Николаја Велимировића, Владимира Велмар-Јанковића и 
других, остала готово пола века недоступна пашој широј чи- 
талачкој публици и новим генерацијама младих истраживача. 
Идеолошки и првенствено ваннаучни разлози били су пресуд- 
ни у насилием прекидању континуитета предратног етнопси- 
холошког наслеђа, његовом одбацивању, жигосању и спреча- 
вању успостављања одговарајуће комуникације са делима на- 
ведених аутора.

Међутим, истини за вољу, треба истаћи и то да je и недо- 
вољна теоријско-методолошка утемељеност етнопсихологије 
доприносила њеној идеологизации и политизации, које су 
умањивале њену научну релевантност и доприносиле њеној 
прераној ликвидацији. У том смислу je и растварање тог иде- 
олошког оклопа један од основних предуслова критичке рева- 
лоризације досадашіьих етнопсихолошких проучавања. Наи
ме, оно што je у тим проучавањима запета спорно не може би
ти и разлог оспораваі-ьа постигнутих резултата, као основе да- 
љих етнопсихолошких истраживања. У пресудном тренутку 
кризе крајем осамдесетих и почетком деведесетих година два- 
десетог века, поменута „нова слика света” доводи се у пита- 
ње, а покрети народа оспоравају њену истинитост и идеоло
шку ид илу. Покренуте народне масе постављају питање свог 
дотадашњег статуса и адекватног одрсђења свог националист 
идентитета. Дотадашіьа хијерархија вредности се ремети и 
време креће уназад ка нужности поновног откривања поти- 
снутих и забораву препуштених вредности. Ова гибања по- 
крећу и израженије интересовање за етнопсихологију. Запит- 
кивања о томе какав смо, заправо, народ и какви су наши су- 
седи, доводе у сумњу дотадашњу идеализовану слику о нашем 
„братству и јединству”. Импулси ирационалног, тамног и не- 
довољно разумљивог у колективном понашању, постају пред
мет поновног етнопсихолошког интересовања наших истра
живача. У том контексту и долази до поновног објављивања
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значајних књига, као начина успостављања континуитета са 
неправедно потиснутом традицијом етнопсихологије.

Od етнопсихологије do карактерологије

Поновно читање дела Владимира Дворниковића исказује 
се, дакле, првенствено у потреби за његовом научном ревало- 
ризацијом. Преиспитивање тог дела претпоставља како кри- 
тичко претресање идејног оквира и приступа тумачењу тради- 
ције, културе и националног характера, тако и идеолошког 
слоја који je у време његовог настанка доприносио његовој 
афирмацији, али у периоду након Другог светског рата и до- 
минације другачијих идеолошких схватања био сметња по- 
новном публиковању ауторових књига. Могућност преиспи- 
тивања Дворниковићевих истраживања показује стварни ин
терес утврђивања критичког односа према његовом делу, као 
једном од услова даљих етнопсихолошких и етнокарактероло- 
шких проучавања. У веома богатом и значајном опусу Влади
мира Дворниковића, испуњеном бројним филозофским радо- 
вима, психолошким огледима, књижевним есејима, цртежима 
и акварелима, посебно су релевантна разматрања посвећена 
етнопсихологији, истраживању менталитета и дефинисању 
националног карактера. Будући да централно место у том опу
су припада његовом најзначајнијем делу Карактерологија Ју- 
гословена2, радови који претходе овој књизи, као и они напи- 
сани након ње, битне су како за сагледавање генезе овог дела 
тако и његове научне валоризације. Показујући савременом 
читаоцу одређена идејна и научна ограниченна тадашњег вре
мена и норазног исхода етнопсихологије, ова књига оцртава и 
могућности нових етнопсихолошких истраживања. Стварано 
више од две деценије, ово дело, заправо, и није могуће разу
мели њим самим. Познавање основног тока светске и домаће 
етнопсихолошке традиције, односно свих фактора који су по- 
средно и непосредно повезани са његовим настајањем, чини 
се неопходним условом за његову адекватну перцепцију и ва- 
лоризацију.

Започето у време романтизма, описивање народне душе, 
проучавање психичких особина народа и утврђивање њихо- 
вих колективних карактерних својстава изражено je и у нашој 
култури одређеном научном традицијом. Наравно, за разлику 
од светског и европског контекста, етнопсихолошка проуча-
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вања започињу у нашим условима са извесним закашњењем и 
настављају након коначних оспоравања њихових научних 
основа. Након почетних романтичарских и идеалистички ин- 
тонираних радова, Јован Цвијић својим капиталним делом 
Балканско полуострво3, објављеним управо у време обзпање- 
ног сумрака етнопсихологије, остварује релевантне научне 
домете на овом подручју. Иако je ова књига постала полази- 
ште свих потоњих етнопсихолошких истраживања, Цвијићу 
су већ тада упућиване критике због нсистицања општег југо- 
словенског психичког типа. У контексту ових критика и 
Дворниковић истине недовољност Цвијићеве типолошке ди- 
ференцијације и указује на потребу за карактеролошком инте- 
грацијом психичких одлика Јужних Словена. Сматрајући да 
су стварањем заједничке државе створени услови за формира- 
ње јединствене нације, Дворниковић сагледава духовно и кул- 
турно заједништво Југословена као израз њиховог јединстве- 
ног расног и карактерног типа. Инспирисан резултатима Цви- 
јићевих истраживања, он развија идеју о јединственом пси- 
хичком типу Југословена у импозантно дело посвећено њихо- 
вој карактерологији. Барокно распламсавање ове идеје у волу- 
минозну Карактерологију Југословена умногоме je условле
но тадашњим политичким и идеолошким факторима, односно 
ауторовим становиштем и концепцијом интегралног југосло- 
венства.

Сматран експонентом предратне власти, оптуживан за ра- 
сизам и подржавање династичке политике, а у филозофији 
оцењиван као неоригиналан и компилатора, Дворниковић je у 
нашој послератној култури погрешно схваћен и туманен 
аутор. Његова вишеструка и богата активност обележиће наш 
културни, интелектуални и научни живот у периоду између 
два светска рата. Дворниковићева предавала, публицистички, 
стручки и научни прилози, објављени у тадашњим листовима 
и часописима, указивали су на аутора широког интересовања, 
упућеног у разматрану проблематику и компетентной да о њој 
говори на j асан, аргументован и атрактиван начин. Оријенти- 
сан према филозофији живота и филозофији духа, он ће посе- 
бан афинитет исказати за филозофију и психологију песими- 
зма. У том смислу, он посебно истине доминантну улогу 
структуре личности у схватању света и обликовагьу филозоф- 
ских система.
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Томны шалог меланхолије

Почетак Дворниковићевих интересовања за етнопсихоло- 
гију обележава студија „Психа југословенске меланхолије”. 
Скицирана у време ауторовог егзила у Бихаћу 1917. године, 
она je исте године најпре објављена у загребачком часопису 
„Хрватска њива”, из кога je прештампана и као књига, а затим 
je, у прерађеном издању, публикована 1925. године5. Уочава- 
јући да тамни талог меланхолије најдубље карактерише југо- 
словенску душу, аутор истиче да би се потпуније осветљава- 
ње свих битних чиниоца ове доминантне црте могло открити 
и читаву психологију југословенског народа. Обликована у 
карактеристичном животном амбијенту прадомовине, мелан- 
холија нашег народа je своју специфичност добила на Балка
ну. Изложена најпре византијском, а у време вековног ропства 
и турском утицају, меланхолична црта се посебно испољава у 
оријенталним карактеристикама нашег мелоса и фолклора. 
Ова запажања су и први резултати Дворниковићевих етнопси- 
холошких истраживања, који ће своју проширену, потпунију 
и аргументованију верзију добити у Карактерологији Југо- 
словена. Зато се „Психа југословенске меланхолије” може 
сматрати својеврсним уводом у потоња етнопсихолошка ис- 
траживања, која ће временем добити и све израженију карак- 
теролошку димензију.

Поприште летећег u гмижућег

У овом контексту треба посебно истаћи Дворниковићеву 
књигу Борба идеја, објављену 1937. године6, која садржи из- 
бор његових претходно објављених чланака, есеја и одржаних 
предавања. У овој књизи je попово објављен и текст „Наша 
културна оријентација у савременој Европи” из 1930. године, 
у коме je Дворниковић изложио своју коицепцију интегралног 
југословенства као своје доминантно идејно становиште.

Груписани у четири тематска блока7, текстови у овој књи- 
зи су обједињени насловом који истиче њихов основни зајед- 
нички карактер. Та јединственост идејног и животног разма- 
траша многих појава, тема и личности, разликује се од теориј- 
ско-методолошких приступа карактеристичних за научне рас
праве. Борба идеја јасно оцртава духовни профил њеног ауто-
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pa, као европског интелектуалца компетентног да промишља 
и расуђује о актуелним светским проблемима, али и да гово
ри о битним културним, политичким и националним прилика- 
ма у ондашњој Југославији. Будући да чланци о великанима 
европске књижевности и филозофије, као и разматрања о при- 
роди жене, представљају посебне целине, основна тематика 
књиге посвећена je сагледавању духовне ситуације у Европи 
између два светска рата, као и односу Европе према Словени- 
ма и Јужним Словенима. У том контексту, аутор и настоји да 
одговори на најбитније питање о могућности конституисан>а 
и потврђивања југословенске нације у новој државној творе- 
вини Срба, Хрвата и Словенаца.

Схваћена у нешто ширем смислу, Борба идеја би се темат- 
ски могла ситуирати у реалност превирања и сукобљавања 
идејно различитих концепција и настојања. Позната Гетеова 
метафора о човековој душевној антиномичности могла би се 
применили и у опису тадашњег идејног попришта, на коме су 
се идеје које гмижу сукобљавале са онима које лете. Судбина 
тадашње Европе била je у поновном искушеіьу ид ej а које су je 
и довеле до самоубиственог понора светског рата. Стварајући 
свој идентитет на основу романске и германске културе, Ев
ропа je, упркос доприносу и значају Словена, упорно одбија- 
ла могућност њиховог адекватног учешћа у својој заједници.

Егоцентрична, егоистична и лицемерна, она je култом ра
зума поништавала своје виталне вредности и могућности је- 
динства различитог. Вредности религије, филозофије, хума- 
нистичких идеала, лако су злоупотребљаване у време колек- 
тивних националистичких грозница. Пред изазовом егоистич- 
них интереса, цивилизација хуманих начела откривала je и 
свој другачији лик, који не успева да одоли искушењу напаја- 
ња гмижућим идејама, што je и утицало на стварање песими- 
стичке слике о тадашњој Европи.

Судбина нове нације

Уочавајући потребу да Словени, односно Јужни Словени, 
у таквој Европи искажу свеет о својој целини, Дворниковићje 
истицао њихове психичке карактеристике као основ новог за- 
једништва. Иако су се, током историје, Словени међусобно 
удаљили, њихова културна, религијска и државна различитост 
не би требало да буде препрека потврђивању њиховог једин-
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ства. У том смислу je могућност једне нове, југословенске на- 
ције Дворниковић видео у прошлое™ народа који су своју 
судбину настојали да искажу остварењем једне дуготињајуће 
државотворне идеје. У бројним текстовима, он, заправо, на- 
стоји да пронађе разлоге за нову југословенску нацију, оцрта 
њену генезу, утврди њену типологију и укаже на іьену карак- 
терологију. У том смислу и прилози ове књиге показују и сво- 
јеврсну ауторову припрему за Карактерологију Југословена.

Јасност и определ-еше за тај утопијски пројекат омогућа- 
вали су аутору да с аспекта ширих културолошких, социјал- 
них и карактеролошких увида прецизно дијагностицира 
тадашње патолошке друштвено-културне појаве. Реално са- 
гледавајући суштину националних проблема, он још тада ja- 
сно истине опасности које југословенству прете од неижив- 
љеног хрватског национализма. Сходно својој вери у разум и 
истину целине, а не іьених делова, критичке оцепе о дезинте- 
гришућем национализму, тада изречене, пренебрегнуте су, 
нажалост, у његовој потоњој књизи Карактерологија Југо- 
словена. Дворниковић ће се у овој књизи потврдити као про- 
ницљив туман и одређепих социо-патолошких појава. Убе- 
дљивост његових разматрања заснива се на јасном и лите- 
рарно оплемењеном стилу, који тешко докучиве и апстрактне 
појаве описује пластично и сликовито. Појединачни феноме
ни, синтетизовани у одређене симболе, омогућују да социо- 
-патолошке типове паука, каријериста и свезналица препозна- 
мо и у искривљеној слици и наше данашње реалности. Идејну 
окосницу Борбе идеја чине текстови којима je Дворниковић 
настојао да искаже и утемељи своје југословенство. Одређују- 
ћи се према културном и цивилизацијском контексту Европе, 
он je у пројекат потврђивања посебностијугословенске наци- 
je уложио много ентузијазма, енергије, ерудиције и стваралач- 
ког жара.

Настојећи да што прецизније формулише своју ауторску 
позицију, Дворниковић већ на почетку свог главног дела, Ка- 
рактерологије Југословена, истине неодрживост посебних на
ционалних карактерологија. Упркос томе што сваки од југо- 
словенских народа истине своју посебност и потребу за издва- 
јањем, они тиме, према Дворниковићу, само доказују своју за- 
једничку карактерну особину изражену у њиховом духовном 
профилу8. Иако се овај аргумент може сматрати врстом инте-
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лектуалне досетке ради стварања потребног „алибија” за ри- 
скантно трагање за јединственим характером Југословена, 
балканизација je остао појам за међусобио раздвојене, расцеп- 
кане и завађене народе и државице. У том смислу je и важно 
истаћи да истраживања етничког и карактерног j единства 
подразумева и чиниоце самоидентификације и самоодређења. 
Будући да Дворниковић није узео у обзир управо ову димен- 
зију етничког, културног и социјалног идентитета Југослове- 
на, и његов пројекат о јединственој нацији показаће своју уто
пичност у годинама к oje су долазиле. Мада су са новом држа- 
вом створени услови за успостављање националист јединства, 
свеет о припадности том j единству није карактерисала многе 
тадашње Југословене. Показало се, найме, да осим оних који 
су у Југославији и југословенству видели коначно решење 
свог националног питања, постоје и неискрени, опортуни ан- 
тијугословени, који ће Југославију прихватити само као про- 
лазну, трапсисторијску творевину, ради остварења сопстве- 
них сепаратных национал них интереса. Стварајући заједничку 
државу, југословенски народи се не претапају у нову нацију. 
Различитост њихових националних осећања и свести о при
падности различитим етничким заједницама и културама, по- 
тврдиће неидентичност државног и националног.

Полазећи од претпоставке оснивача каратерологије Лу
двига Клагеса9, да се појам личног, индивидуалног характера 
може применили и на карактер читавог народа или нације, 
Дворниковић настоји да утврди заједнички карактеролошки 
профил Југословена. Међутим, када се говори о характеру, 
као скупу психолошких црта насталих током индивидуацио- 
ног процеса чији je коначни циљ формирање целине коју не 
могу довести у питање спољне или унутрашње промене, онда 
се управо у контексту потоњих историјских догађаја исказало 
одсуство националног j единства и као претпоставке једин- 
ственог карактера Југословена. Конституисана од три разли
чите нације, Срба, Хрвата и Словенаца, новостворенајугосло- 
венска држава 1918. године брзо подлеже искушењу нацио- 
налне унификације, изражене нарочито после 1929. године 
тежњом краља Александра Карађорђевића да формира једин- 
ствену југословенску нацију. Пматрајуби да стваран>е нове на- 
ције није само могуће, већ и реално остварљиво као нужан и 
природан процес на мапи тадашње Европе, Дворниковић на-
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стоји да докаже све аспекте релевантности и заснованости 
овог процеса. Формирањем сопствене државе, Југословени су 
потврдили своју етничку снагу и створили услов за стварање 
јединствене нације. Имајући у виду ове претпоставке, аутор 
Карактерологије Југословена жели да докаже и постојање 
њеног јединственог карактеролошког типа. Свој грандиозан 
пројекат он реализује као вишегодишње мултидисциплинарно 
истраживање. Узимајући у обзир етногенетске, психолошке, 
социјалне и културне чиниоце, он настоји да оцрта j единствен 
национални, културни и духовни идентитет Југословена. Ме- 
ђутим, пишући своје дело у жељи да докаже већ постављену 
тезу, Дворниковић у концепту југословенства као наддетер
минанте не увиђа њену спорност управо у чињеници да je др- 
жавност један од услова али не и довољан за формирања нове 
јединствене нације.

Прецењивање основне идејне претпоставке о постојању 
југословенске нације одводило je Дворниковића у грађење 
једног научног мита, као коначног резултата предузетог ис- 
траживања. Наиме, у трагању за идентитетом нове нације, он 
he посебно инсистирати на хипотетичким заједничким нацио- 
налним атрибутима, a превидети значај стварних етничких и 
националних разлика. Читав спектар оцртаних националних 
особина, како позитивних (природна даровитост, изузетна ин- 
телигенција, бистрина, живост и оштрина духа), тако и нега- 
тивних (природна лењост, нерационално понашање, одсуство 
концентрации и воље), аутор изводи из врло различитих изво- 
ра и у импресионистичком заносу, на крилима основне идеје 
превиђа характер разнородне грађе и некритички однос према 
успутним литерарним подацима и произвол-ним опаскама.

Од научне заблуде до митске наиије

У сенци ових заједничких особина Југословена, он указу- 
je и на извесна национална и верска својства која би могла до
вести у питаіье дух заједништва и разорити остварено нацио- 
нално јединство. Међутим, за научну промоцију јединственог 
карактеролошког типа Југословена, ова својства су остала на 
маргини ауторовог пројекта, чија се неубедљивост огледа 
управо у неадекватном сагледавању важности етничких, на
ционалних, верских, културних и цивилизацијских разлика

59



које су се исказале као реална препрека у стварању и живот
ном потврђивању новог националног амалгама. Чини се да у 
реализации св от пројекта Дворниковић није узео у обзир 
управо Цвијићева запажања о карактеру динарског типа, који 
није подразумевао нужно и национални предзнак. Указујући 
на међусобну културну блискост херцеговачких Срба и Хрва- 
та, аутор Балканское полуострва je суптилно разграничавао 
национал не посебности од заједништва у културном и мен- 
талном типу. Ова запажања о динарском типу показују се уто
лико значајнијим јер Дворниковић у њему види основ једин- 
ственог југословенског карактерног типа. Показало се, међу- 
тим, да историјски, културни и религијски садржаји поједи- 
начних етничких заједница суштински и дубље утемељују на
ционални идентитет од понуђеног југословенства. У време 
кризе тог идентитета, најчешће узроковане потребом за по- 
тврђивањем уже етничке самобитности, долази до изражаја 
дезинтегришући фактор нарцизма малих разлика. И управо с 
овог аспекта се јасно сагледава концепција југословенства као 
својеврсног научног мита и његове ефемерне идеолошке 
функције. Овај мит о новој интегралној националности Југо- 
словена Дворниковић je настојао да учини основаним и убе- 
дљивим развијањем идеје о њиховим посебним расним особи- 
нама. Будући да je писан Карактерологије Југословена упра
во због овог тумачења оптуживан за расизам, ваља овом при
ликом истаћи да појам расног има у његовом тумачењу првен- 
ствено расијалистичко значење културне посебности и њего- 
ве одговарајуће вредности а не супериорности у односу на 
припаднике друге расе или културе. Иако je расни приступ 
тумачењу менталних и културних својстава већ у време писа- 
ња и објављивања Карактерологије Југословена научно оспо
рен, појам расе као скупа наследних својстава и одређених би- 
олошких и душевних диспозиција не представља вредност по 
себи, j ер се она исказује само у односу према свету као одре- 
ђена психо-физичка претпоставка. Оспоравајући појам расе, 
као неадекватно и карикатурално поимање идеје човека и кул
туре, Дворниковић оцртава динарску расу као основу југосло- 
венског карактера без импутираног му расистичког присту
па10. У том смислу су и наведене оптужбе за расизам непри- 
мерене основном појмовном значењу расног у Дворниковиће- 
вом делу. Међутим, појам расног Дворниковић je заснивао и
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на краниометрији као својеврсној научној заблуди ондашњег 
времена. Наиме, мерењем људске лобање и одређивањем па- 
мети на основу утврђене запремине, долазио je до посебног 
изражаја вулгарни биологизам, који je своју непосредну функ- 
цију добио у оквиру расне антропологије. Ослањајући се на 
податке Аугустина Вајсбаха, као и на резултате рада Ника 
Жупанића „Етногенеза Јужних Словена’, Дворниковић исти
не величину мозга Југословена као доказ њихове намети и ум- 
не обдарености11. Ова аргументација, несумњиво, представља 
најслабије место целокупне ауторове концепције о посебном 
характеру Југословена. Коришћење краниометрије показује 
бесмисленост принисивања извесних општих интелектуалних 
одлика читавом једном народу или нацији. Неадекватно исти- 
цање ових одлика почетак je митологизације позитивних или 
негативних националних особина. Етнички стереотипи или 
научни мит само су посебни облици изражавања ових неаде
кватности. Изречене критичке опаске показују, заправо, ри- 
зичност подухвата везаног за циљ оцртавања иационалног ха
рактера.

ВелелеГіни промашај

У своје животно дело Владимир Дворниковић je, несум- 
њиво, уложио хвале вредан труд, у циљу научног утемељења 
концепта југословенске нације, која би омогућила превази- 
лажење наведеног синдрома балканизације историјски позна- 
тог од антике до наших дана. Прочитана као југословснство, 
судбина народа на овом простору сагледана je у равни зајед- 
ничких историјских, културних и духовних характеристика. 
Међутим, концепција о јединственом карактеролошком типу 
Југословена показала се посебно нереалном и неприхватљи- 
вом за народе који до стварања јединствене југословенске др- 
жаве нису остварили своју посебну националну, државну и 
културну афирмацију. Југословенство je за њих било само 
трансисторијска творевипа, нужан корах напред, ради два ко- 
рака уназад ка формирању сопствених суверених држава. 
Замишљено југословенство само je привремено осујетило ис- 
пољавање партикуларних нациопалних интереса везаних за 
потребу потврђивања националног идентитета. Имајући у ви
ду историјску судбину југословенског пројекта и шегов храх
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у форми првобитне државно-унитарне концепције, може се ја- 
сније сагледати његова утопистичка димензија. Иако племе
ни! у намери, овај историјски нереалан пројекат се показао 
узроком највећег националног страдања српског народа.

Олако и искрено прихватајући идеју југословенског зајед- 
ништва у условима када су je други народи, Словенци и Хрва- 
ти, узели као пролазну, трансисторијску категорију, Срби су 
удаљеност од реалности испуњавали садржајима којима су 
потврђивали своје карактерне одлике: склоност ка прекора- 
чивању сопствених могућности, преовладавању епског моде- 
ла мишљења и понашања, одсуство културног обрасца и изра- 
жеыост прелазничког менталитета. Ове одлике су довеле у пи- 
таіье национални и политички образац, одиосно његову ду- 
бљу животиу и социјалну релевантност за афирмацију поли- 
тичке и културне зрелости колектива. Та незрелост, као битна 
карактерна одлика српског народа, показује се и као црта која 
га разликује од других европских народа који су мером праг
ме потврђивали свој осећај за реалност и избор начина за од- 
брану и остварење својих националних интереса. Из оцртане 
сенке овог характерной профила, помаља се іьегов виталитет 
и потреба за новим националним потврђивањем.

У том смислу je и волуминозно Дворниковићсво дело Ка- 
рактерологија Југословена један грандиозан, али велелепан 
промашај. Међутим, оно што се са стаыовишта концепта кои- 
ституисања и одржавања нације Југословена показало исто- 
ријски неодрживим, добило je у поменутој књизи своју осно- 
ваност у равни истраживања посебних националних црта. За
то je ово дело својеврстан повод даљем преиспитивању како 
основ них научних претпоставки карактерологије, тако и идеј- 
ног основа југословенства као националног и културног окви- 
ра различитих етничких ентитета. Апстрахујући претенцио
зност пројекта Карактерологије, условљеног иереалним идеј- 
ним оквиром обједињавања различитих и посебних национал
них садржаја, Дворниковићево дело садржи релевантне цели
не посвећеие етнопсихолотком разматрању традиционалних 
културних садржаја. И управо резултати тих разматрања по- 
казују њихову актуелну научну и културну вредност, израже- 
ну у оценама о нашој епској поезији, тужбалицама, севдалин- 
кама, псовкама, политичком понашању и меланхоличној црти 
нашег менталитета. Луцидни ауторови увиди у дубински ас-
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пект садржаја ових творевина, саопштени читаоцу на аргу- 
ментован, jačan и убедљив начин представљају значајан до- 
принос етнопсихологији и поуздану основу даљим научним 
истраживањима психолошких садржаја наших колективних 
творевина.

НАПОМЕНЕ

1. Рођеп 28. j у на 1888. године у Северину на Купи, Владимир 
Дворниковић се школовао у Дрежнику и Земуну, где je и матурирао 
1906. године. Студирао je филозофију у Бечу и 1911. године докто- 
рирао код професора Јодла. Службовао je као учитељ и професор у 
Сарајеву, Бихаћу и Загребу. Из Бихаћа га прогањају аустријске вла
сти због његовог пројугословенског идејног усмерења. Од 1911. го
дине предаје на Загребачком свеучилишту, чији редовни професор 
постаје 1925. године. Међугим, због сукоба са Андре Базалом, укло- 
њен je са универзитета и принудно пензионисан. За време владе Па- 
шић—Радић долази у Београд 1926. године, где најпре ради као ин
спектор а потом и као министар просвете до пензионисања 1934. го
дине. Био je члан Српског психоаналитичког друштва, основаног у 
Београду 193 7. године. Током Другог светског рата 1941—1945. жи
ви повучено и не објављује своје радове. Тек после рата попово пу- 
бликује своје мање културно-историјске, етнолошке, психолошке и 
филозофске чланке. Од 1948. до 1956. године хонорарно ради у са- 
вету за грађевинарство и грађевинску индустрију и као наставник 
бродарске средње техничке школе. У периоду од 1910. до 1955. го
дине одржао je око 400 јавних предавања на 118 различитих тема. 
Пуно je писао за новине и часописе. Свестрано актив ан, оставио je 
290 објављених чланака, расправа, студија и есеја посвећених раз- 
матрању различитих филозофских, психолошких, етнолошких и 
књижевних тема. Уз обимну кореспонденцију, вреди истаћи и њего- 
во ликовно стваралаштво, изражено великим бројем цртежа и аква- 
рела. Своје капитално дело Карактерологија Југословена превео je 
па немачки, надајући се да буде објављено и у Немачкој. Нажалост, 
историјски пораз његовог животног пројекта и сазнање о неуспеху 
заговаране идеје утицали су и на Дворниковића. Иако Хрват, из со
лидарности са Србима над којима je извршен геноцид у Хрватској, 
он се после рата пационално изјашњава као Србин.

2. В. Дворниковић, Кар акт ер о логиј а Југословена, Геца Кон, 
Београд, 1939. Са поговором Владете Јеротића, репринт ове кгьиге 
објављен je 1990. године у издању Просвете из Београда и Просвете 
из Ниша. — На таласу оживљеног иитересоваіьа за етнопсихологију 
почетком деведесетих година двадесетог века, београдски часопис
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Дело цео тематски четвороброј (септембар—децембар за 1991. годи
ну) посветио je Владимиру Дворниковићу.

3. Књига je најпре објављена на француском у Паризу 1918. го
дине под називом La Peninsule balkanique. У преводу Боривоја Дроб- 
њаковића, први део ове књиге под називом Балканско полуострво u 
јужнословенске земље објављен je у Београду 1922. године, а други 
део после ауторове смрти 1931. године.

4. D. Grlić, Leksikon filozofa. Naprijed, Zagreb, 1982, 109.
5. Поновпо je објављена у издаіьу Терсита и Сигнатуре из Бео- 

града 1996. године.
6. Са предговором Жарка Требјешанина, књига je попово обја- 

вљена у издању Службеног листа CPJ и Терсита из Београда.
7. Текстови из психологије, карактерологије, етнопсихологије, 

политикологије, књижевности и филозофије груписани су у четири 
целине. Прва, под насловом „Ми и наши проблеми”, посвећена je 
културним зонама тадашње Југославије, психолошким карактери- 
стикама Словена и њиховој културној изолованости у Европи, држа- 
вотворном духу и државотворним идејама Јужних Словена, могућ- 
ностима стварања нових нација и епском моделу нашег човека. На- 
редни тематски блок „Дијагнозе друштва и времена” садржи прило- 
ге о национализму, демагогији, етичкој лажи и скице карактери- 
стичних друштвених типова. У трећем делу књиге објављени су 
огледи и чланци о Достојевском, Толстоју, Гетеу, Шекспиру, Кро- 
чеу, Бергсону и Масарику, док je последіьи део посвећен ауторовим 
психоаналитичким и социолошким разматраіьима природе жене.

8. В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, 20.
9. Ibidem, 47.
10. Ibidem, 163, 189, 193-249.
11. Ibidem, 190, 612-613.
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НАЦИОНАЛНИ КАРАКТЕР И 
КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ

У светлу тестаментарне поруке 
Слободана Јовановића

У плејади паучника који су настојали да осветле наш мен
талитет и национални карактер, Слободан Јовановић1, на ос
нову научне релевантности свог опуса, има свакако посебно 
место. Иако je своја дела писао у време полета нових етнопси- 
холошких истраживања, инспирисаних првенствено Цвијиће- 
вим аитропогеографским резултатима, његове кшиге о Срби- 
ји 19. века, као и студије о значајним личностима тог периода 
у којима се оцртавају битне одлике тадашњег менталитета, 
плод су првенствено политичко-историјских истраживања. 
Књиге Уставобранитељи u њихова влада (1912), Друга влада 
Милоша и Михаила (1923), Влада Милана Обреновића (1926) 
и Влада Александра Обреновића (1931), као и огледи о Кара- 
ђорђу и гвеговим војводама, кнезу Милошу, Стојану Новако- 
вићу, Николи Пашићу, Апису, Блазнавцу, немечкарима, Све
тозару Марковичу и Димитрију Туцовићу, пружају данашњем 
читаоцу панорамски преглед драматичних збивања 19. века, 
али и дубински увид у њихове колективне и индивидуалне 
психолошке одреднице, које су биле не само покретач проме
на већ и сметња њиховој адекватној законодавној и државној 
имплементацији. Показало се да je адекватно тумачење и раз- 
умевање тих преломних историјских догађаја у њиховој сло- 
жености немогуће без увида у менталитет народа и карактер 
њихових вођа.

Осветљавајући историјску позорницу Србије 19. века, он 
карактер познатих историјских личности сагледава као непо- 
средан израз менталитета средине из које потичу. Упућен у тај 
народни менталитет и психологију личности, Јовановић je, 
поштујући историјски фактицитет, откривао уиутрашњу ло-
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гику преломних догађаја у којима појединци постају актери 
промена у процесу стварања новое политичког и државног ли
ка Србије. Време формирања нових установа, које се нису ви- 
ше преносиле обичајном праксом, искуством предака и на- 
слеђивањем са оца на сина, означала прелазак друштва и др- 
жаве у једно ново динамичко стање. У историјској перспекти- 
ви, процесу стварања нових установа и нове власти супрот- 
стављале су се анархоидне особине народа у којима су нови 
владари налазили мотив за потврђивање свог деспотског ха
рактера. У тим временима посебан значај имају личности ко- 
je у себи сажимају различитост прошлог и будућег времена.

Описујући такву једну личност, као што je био војвода То
ма Вучић Перишић, Јовановић вели: „У Вучићу се укрштају 
два разна типа из две разне епохе. С једне стране, то je je дан 
четобаша из устанка, који je после војевања с Турцима угазио 
сав у наше борбе унутрашње и династијске, крварећи с рође- 
ном браћом исто онако душмански као и с Турцима. Он je ди- 
зао и угушивао буне с једном плаховитошћу и брзином која 
није била надмашена; он je био највећи j унак у братоубилач- 
кој борби Обреновићеваца и Карађорђеваца, — њен Хајдук- 
-Вељко. Старешина чврст и строг, он je онда кад се бунио, др- 
жао у својим трупама примеран ред: ко би ушао у његов ло- 
гор, чуо би само рзање коња; људи су, као на стражи, стајали 
мирно и ћутали. С друге стране, Вучић je прототип нашег 
сељачког демагога, претеча народних посланика као на пр. 
Ранко Тајсић, који су вечито подбуњивали народ против вла
сти. Он већ има іьихове две основне идеје: прво да власт не 
треба поштовати, јер смо сви једнаки — и друго, да je најбоља 
она власт која нас најмање стаје, која најмање на име пореза 
узима”2. Упоређујући Вучића са Милошем, Јовановић указује 
на различитост два психолошка типа. „Ако je под Карађорђе- 
вићем Вучић дошао само до титула, а не и до праве власти, то 
je донекле било стога што га je његов примитивни сељачки 
анархизам онеспособљавао за владу. У томе лежи основна 
разлика између њега и Милоша, који je био рођен да управља. 
Обојица су били сељаци, и обојица умели с народом, погађа- 
јући у іьегов најтајнији живац. Али Милош je био сељак тво- 
рачке, а Вучић сељак рушилачке енергије. Милош je onaj се- 
љак који тече и привређује, и уз то ’захвата’ где год може. Ву- 
чић je онај сељак који се једнако тера по суду и ропће против
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власти, и коме je вечито неко други крив”3. Архетипски набој 
сељачког витализма прелама се у дијаметралне супротности. 
Поменуте дијаметрално супротне карактерне одлике, упућују 
на релативност сваког једностраног одређења националног 
карактерног профила.

Обуздавање самовоље

Милошева тежња ка стварању и Вучићев нагон ка рушењу 
показују, међутим, два аспекта једног архаичног и архетип- 
ског понашања у околностима када не постоје довољне јаке 
културне и социјалне институције да профилишу и обуздају 
њихово понашање. У одсуству адекватних спољашњих социо- 
културних ограничења, необузданом виталном енергијом, 
усмереном ка стваралаштву или деструкцији, настоји се по- 
тврдити и афирмисати ослобођени појединац који je ступио 
на историјску сцепу. У преломним историјским Бременима 
19. века видљива je тежња да се потврди позитивни аспект 
овог архетипа, везан за стварање нових и јаких институција 
као контроле властодржачке самовоље, а истовремено обузда, 
потисне и прикрије његова негативна страна. Изузетну ва
жност у тим временима добијају личности које, попут Илије 
Гарашанина, обједињују одлике претходних и нових генера- 
ција. Према Слободану Јовановићу, он je од старог нараштаја 
поседовао здрав разум, непосредност и одлучност у 
одлучивању, мушку тврдоћу која je прелазила у бруталност, а 
од нових генерација имао je ширину погледа, потребу да се 
ослободи личних и партијских обзира и спољашњу и уну- 
трапп-ьу политику води принципијелно и доследно према уна- 
пред утврђеним правилима и познатом програму и плану ра
да4. Нови нараштај je носилац идеје о нужности ограничена и 
контролисаша власти и новог уређења државне управе да би 
се снречио сваки вид деспотизма.

Пресудан утицај на одржавање уставобранитељског духа 
оличеног у политичким промена имају „немечкари”, како су 
називани Срби из Аустрије, који су у време Александра Кара- 
ђорђевића долазили у Србију и правили чиновничку карье
ру5. Иако су превратом Карађорђевића 1858. године жигосани 
као народни злотвори, они су доносиоци и утемељивачи иде- 
је законитости у Србији, а шихове реформаторске идеје имале 
су пресудан утицај на наш политички развитак. Успевши да се
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избори за Устав 1838, збаци кнеза Милоша следеће године, а 
кнеза Михаила 1842. године, доводећи исте године на престо 
Александра Карађорђевића, под чијим ће именом владати до 
1858. године, односно до поновног успостављања династије 
Обреновића, уставобранитељи, као политичка странка, раски- 
дају са старим Милошсвим апсолутизмом и успостављају но
ви дух државне власти.

Тестаментарна порука

Када се има у виду систематичност са којом je Слободан 
Јовановић истражио и суштински сагледао догађаје и лично
сти из наше историје 19. веку, онда не изненађује интелекту- 
ална прецизност и дијагностичка тачност са којом je пружио 
одговор на веома значајно и још увек отворено питање нашег 
културноисторијског реалитета. Ову дијагнозу он je оставио 
као своју тестаментарну поруку, j ер je су текстови о нашем 
националном характеру објављени постхумно6. Полазећи од 
ширег одређења културе којом човек исказује своју интелек- 
туалност, осећајност и моралност, Слободан Јовановић исти
не да се и култура једног народа може адекватно сагледати са
мо уколико се узму у обзир сви аспекта његовог духовног жи
вота. Тек на основу сагледаваіьа његовс науке, вере, морала, 
обичаја, књижевности, уметности, политике, привреде и вој- 
ске, може се говорити о іьеговом културном обрасцу.

Уједној оваквој широкој и свеобухватној дефиницији кул- 
турног живота, оно што Јовановић одређује као високи хума- 
нистички културни образац, изграђен на основу античке фи- 
лозофије, разликује се од антрополошког поимања обрасца 
културе својственог традиционалним и примитивиим зајед- 
ницама7. Наиме, иако свака људска заједница има одређени 
образац културе, културни образац се заснива првенствено на 
адекватним модерним културним установама и могућностима 
оплемењивања и оспособљавања поједиица да савлађује своје 
страсти и управља собом. Kao пример хуманистичког култур- 
ног обрасца који се дуго одржао на Западу, Јовановић наводи 
енглеског „џентлмена”, немачког „културног човека”, и фран- 
цуског „часног човека” („honnet homme”), у којима налази на- 
глашено пристојно понашање као израз лепог васпитаіьа, у 
коме се огледа човекова лична врсдност и способност за само- 
дисциплину*. У међувремену je овај образац изгубио своју
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атрактивност, jep се човек почео мерити својим успехом, сво- 
јим делом, а не више својим характером, односно оним какав 
je. Преовладало je мишљење да je појединац производ дру- 
штвене средине, па je и акценат на њеном правичном и разум
ном уређењу сматрано предусловом адекватног духовног раз- 
воја појединца. Тежња да се просвећеност прошири на што ве- 
ћи број људи снизила je степей образованости и интензивну 
културу као културу дубине, а заинтересованост да човека уз- 
дигне из анималности ка што већој духовности, заменила je 
екстензивном културом ширине. За разлику од спонтано фор- 
мираног обрасца културе у традиционалним заједницама, у 
којима се ствара одређени менталитет заједнички већини њи- 
хових чланова, културни образам je првенствено плод одређе- 
них културних тежі-ьи и могућности духовног профилисања 
појединца, чији je идентитет гради на његовој моралној одто- 
ворности. Имајући у виду тешкоће које нас прате од 19. века 
и након формирања прве и друге Југославије, Слободан Јова- 
новић истине да „наша интелигенција није пресадила никоји 
стран културни образац, нити je из културних елемената на- 
шег народног живота израдила један оригинални образац”9. 
Ова оцена важи и за наше кшижевнике, приповедаче и драм- 
ске писце, у чијим делима се могу уочити само незнатни но- 
кушаји да се овакав образац створи.

Закључујући своја разматрања о проблему нашег култур- 
ног обрасца Јовановић вели: „Из света овога произилази да у 
нас није било ни културног обрасца ни покушаја да се он из- 
ради. То je празнина тим осетнија, што je културни образац 
нужна допуна у национал ном и политичном обрасцу, које смо 
имали више или маше изграђене... На први поглед не да се 
разумели да културни образац, који je тако потребан поједин- 
цу, не постоји код нас Срба, који важимо за индивидуали
сте”10. Међутим, наш индивидуализам се исказивао првен
ствено у оквиру националист и политичког обрасца, па je и 
афирмацију своје вредности тражио и налазио у спољашњој 
друштвеној акцији и јавним признањима.

Дипломирани примитивци

У сенци вредности јавних подухвата и остварених подви
га остају потцењене вредности самоодрицања. У реалитету 
одсуства културног обрасца и несташици националних и по-
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литичких идеала, уместо врховног духовног принципа само- 
одрицаі-ьа долази до изражаја приватни егоизам полуиителек- 
туалаца који не разумеју и не цене духовне вредности. Оцрта- 
вајући профил полунтелектуалца, као болесну друштвену по- 
јаву, Слободан Јовановић пише: „Он све цени према томе, ко- 
лико шта доприноси успеху у животу, а успех узима у ’чар- 
шијском’ смислу, дакле, сасвим материјалистички. С осталим 
духовним вредностима одбацује и моралну дисциплину, али 
не сасвим, јер прекршаји те дисциплине повлаче кривичну од- 
говорност. Ипак и у моралном, као и у културном погледу, он 
je у основи остао примитивац. Неомекшан културом а са ола- 
бављеним моралним кочницама, он има сирове снаге напре- 
тек. Школска диплома, као улазница у круг интелигенције, да
ла му je претерано високо мишљење о себи самом. У друштве- 
ној утакмици тај дипломирани примитивац бори се без скру
пула, а с пуним уверењем да тражи само своје право, које му 
je школа признала. Он потискује супарнике немилосрдно као 
да нису жива бића него материјалне препоне”11. Наведени 
описи су својеврсна дијагноза стања наше културне реалности 
коју су на свој начин потврђивали и други наши аутори 
тадашњег времена, дијагноза која несумњиво важи за нашу 
културу и данас.

Несумњиво je да у такве ауторе спада и Богдан Поповић, 
дугогодишњи Јовановићев пријатељ, који je неке црте нашег 
менталитета сагледао управо у контексту културе. Сматрају- 
ћи да je основни циљ културе да одговарајућим васпитним си- 
стемом, који претпоставља један идеалтипски образац човека 
битан за формирање карактера васпитаника, створи културног 
човека, Поповић je енглеског џентлмена видео као непосред- 
ни израз старог хуманизма, надахнутог стоичким филозоф- 
ским начелима. У расправи објављеној још за време Првог 
светског рата, он истине шта Срби треба да науче од Енглеза 
васпитаних да у међусобној друштвеној комуникацији буду 
увек исти, не дајући никада превише одушка свом тренутном 
расположена, својој интимности и својој ћуди. Иако и обра
зац џентлмена има своје наличје, своју тамнију страну, народ 
који тек треба да научи да се савлађује може у овом обрасцу 
да научи оно што je за њега најважније: да спутавајући своје 
негативне, развија своје добре особине. Истовремено када je 
објавио ову расправу, Поповић je писао и о појави наших ско-
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ројевића као дијаметралној супротности енглеским џентл- 
менима. Нажалост, од те расправе објавио je само одломак. У 
огледу о Богдану Поповићу, написаном јуна 1948. године, а 
објављеном постхумно 1962. године у „Гласу канадских Ср- 
ба ’12, Јовановић истине важност ауторових ставова о значају 
културе за преваспитавање нашег народа. Зато су и за потпу- 
није разумевање Јовановићевих схватања о културиом обра- 
сцу веома важни његови ставови изнети управо у овом огледу 
о Богдану Поповићу.

Одсуство културног обрасца се показује као узрок многих 
негативних појава које се до данас непрестано понављају и 
умножавају. Без овог обрасца, као духовног суда који би сачу- 
вао и обнављао колективну виталну енергију, ми смо изложе- 
ни перманентном искушењу растакања свог друштвеног, на- 
ционалног и државног бића. Смисао културног обрасца се 
огледа у оспособљавању појединца да савлада и обузда своју 
приватну личност и спречи њену провалу у јавни живот. 
Спречавање негативних појава индивидуализма у јавном дру- 
штвеном животу није ствар добровољног пристајања поједин- 
ца на самоодрицање већ његова друштвена обавеза чије je 
кршење и законски санкционисано. Успостављање критерију- 
ма и стандарда строгог освајања приватног и јавног доприно
си утемељењу одговарајућих институција, као гаранта оства- 
рења колективних тежњи и очувања националних интереса. 
Неоформљен културни образац, као недостатак за колектив, 
представља својеврсну предност за појединца и размаху њего- 
вог индивидуализма. Иако се позитивни аспект индивидуали
зма исказао у слободољубивости, самоиницијативи, критич
ности и способности за велика прегнућа, његове негативне 
појаве, изражене у плаховитости, преосетљивости, зависти 
због неостварених амбиција и неспособности за организован 
заједнички рад, генератор су непродуктивних и јалових лич- 
них сукоба.

Одсуство културног обрасца омогућило je да у нас остане 
доминантан антрополошки образац културе под чијим je 
окриљем индивидуализам стекао свој легитимитет а његови 
негативни аспекта својеврстан модел социјалног понашања. 
Зато, у таквом амбијенту, уместо прецизних и јасних критери- 
јума, и преовладава претерано осећање добродушности, бене- 
волентни или тврдоглави волунтаризам, полукултура и полу-

71



тански нихилизам. У том амбијенту, у малој галерији наших 
друштвених типова, како je показао Дворниковић, јасно се из- 
двајају они који све знају и све могу, људи пауци и каријери- 
сти чији je заједничко својство егоизам и потреба за по- 
тврђивањем свог грамзивог и незаситог Ja13. Полуинтелектуа- 
лац оличава читав низ негативних појава које je немогуће 
схватити без сагледавања прилика у којима je преовладавао, 
према Владимиру Велмар-Јанковићу, наш прелазнички мен
талитет14. Иако je оваквом менталитету погодовала интелек- 
туална конфузија, прелазнички статус већине појединаца ука- 
зује на њихову социјалну неактуализованост. У сенци њихо- 
вог пренаглашеног биоса, који долази до пуног изражаја у 
одсуству културног обрасца, остао je іьихов закржљали етос 
полутана и полуинтелектуалаца који су своју инфериорност 
успешно компензовали и надкомпензовали фиктивном сли- 
ком о себи. Зато се и лажне слике нашег homo heroicus-a тако 
дуто и грчевито чувају од стварности у свом виртуелном све
ту. Одсуство културног обрасца се исказује у доминацији па- 
ганског духа који се опире придржавању закона као претпо- 
ставци усвајања његових принципа за самосталан духовни и 
интелектуални живот. На пугу ка задовољству у култури, 
принцип самоодрицања од остварења својих непосредних 
личних интереса открива onaj други важнији духовни прин
цип који задовољство налази у одрицању од непосредног за- 
довољства.

Таквим задовољством био je испуњен Слободан Јовано- 
вић приповедајући о догађајима и личностима из наше поли- 
тичке и културне историје. Пишући своја дела логички јасним 
и појмовно прецизним језиком, он нам je оставио и своју те- 
стаментарну поруку о нашем националном характеру, поруку 
чија се научна релевантност и културна вредност показује, 
нажалост, и данас у својој пуној актуелности.

НАПОМЕНЕ

1. Рођен у Новом Саду 1868. године, основну школу и гимнази- 
ју завршава у Београду, а студије права у Женеви и Паризу. Од 1941. 
до 1943. године био je потпредседник и председник југословенске 
Владе у изгнанству. После Другог светског рата остаје у Лондону до 
своје смрти 1958. године. Аутор je бројних књига, чланака и студи- 
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године. Употпуњена познијим радовима, комплетна његова дела у 
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ЉУДИ ПРЕЛАЗНИЧКОГ ТИПА

У традицији истраживања нашег националног менталите
та књига Владимира Велмар-Јанковића Поглед с Калемегдана 
— оглед о београдском човеку има свакако посебан значај ко- 
ји je остао непознат и недовољно осветљен због читавог низа 
околности везаних за животну судбину овог аутора1. Наиме, 
Велмар-Јанковић спада у оне српске научнике, књижевнике и 
интелектуалце чија je дела послератна комунистичка власт 
уклањала из актуелне културе и настојала да избрише из кул- 
турног и друштвеног памћења. Осуђени на доживотно изгнан- 
ство, њихова дела ће остати недоступна бројним послератним 
генерацијама. Било je потребно више од пола века па да из 
присилног заборава изађе Поглед с Калемегдана2, као једна од 
бројиих књига овог изузетног драмског писца, приповедача, 
есејисте, критичара и психолога.

Међутим, за негативну рецепцију ове књиге у послерат- 
ном периоду веома су важни критички ставови који су у изре- 
чени непосредно након њеног објављивања. Већ 1938. године, 
Ели Финци je у приказу Погледа с Калемегдана оптужио 
аутора да фашистичким средствима заговара профашистичко 
великосрпско становиште3. У послератном периоду, интелек- 
туалци тзв. „леве оријентације” исказују у својој радикалној 
критичности и потпуно неразумеван>е Велмар-Јанковићевих 
разматрања неких од најбитнијих црта нашег менталитета. 
Њега и шему духовно сродне ауторе Марко Ристић ће подру- 
гљиво назвати „калемегданџијама”, а Мирослав Крлежа ће ен- 
циклопедијски озваничити негативпи однос према аутору „ка- 
лемегданске динароидне романтике”4.

Објављена, дакле, први пут 1938. године, кіьига Поглед с 
Калемегдана ближе je одређена својим поднасловом: „Оглед о
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београдском човеку”. У оквиру ширег ауторовог опуса она je 
својеврстан наставак његових есејистичких и културолошких 
интересовања започетих студијом „Духовна криза данашњи- 
це” (1928), а после Другог светског рата потврђених делима и 
студијама из психологије и психијатрије, објављеним у еми- 
грацији на шпанском и француском језику. Овим интересова- 
њем, а првенствено књигом Поглед с Калемегдана, Владимир 
Велмар-Јанковић се увршћује у круг наших еминентних писа
на који су део свог опуса посветили разматрању нашег мента
литета.

Тачка гледишта

Будући да представља психолошку резултанту дотадаш- 
іьег историјског, социјалног и културног искуства колектива, 
менталитет je и одредница погледа на свет и понашања њего- 
вих чланова. Знајући менталитет једне заједнице лакше разу- 
мемо њену прошлост и могућности њених животних перспек
тива. Менталитет се указује, дакле, као оно повлашћено место 
које омогућује да се боље и јасније сагледа духовни реалитет 
једног колектива. Међутим, то повлашћено место се не откри- 
ва ни брзо ни лако.

Тајна менталитета својеврстан je изазов пронал ажеіву аде- 
кватног стајалишта, утврђивање оне тачке гледишта која ће 
бити пресудна у ауторовом сагледавању комплексно пробле
матике ради долажења до задовољавајућих одговора. Велмар- 
-Јанковић je изабрао да ову тајну осмотри са Фићир-бајира, 
брега за размишљање, како су Турци иначе називали калемег- 
данску терасу. Бирајући управо ово место као тачку осматра- 
ња, аутор je њоме битно одредио и свој предмет проучавања. 
Сосирово откриће да, за разлику од других наука, тачка гледи
шта у лингвистици ствара сам предмет5, показаће се од дале- 
косежне важности и за низ хуманистичких дисциплина које 
су, баштинећи резултате остварене у лингвистици, могле ме
тод олошки темељитије да се упусте у истраживање феномена 
духовне културе.

Указујући на то да je свако сазнање, у ствари, одређено 
тачком гледишта, Ортега и Гасет истине да, са разних тачака, 
двоје људи различите виде исти предео, j ер се он пред њима, 
у ствари, различите устројава. „Оно што за једног заузима пр-
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во место ИЈасно излаже све cBOje појединости , вели шпански 
филозоф, „за другог се налази на последњем месту и приказу- 
je се мрачно и нејасно. Осим тога, будући да су ствари поста- 
вљене једна иза друге, потпуно или делимично прикривајући 
иски део, свако од њих ће откривати део предела који до дру
гог неће допирати. Да ли би имало смисла прогласити лажним 
туђи предео? Очито je да не би; сваки je стваран колико и дру
ги. Али, будучи да нису подударни іьихови предели, исто та
ко, не би имало смисла да их сагласно сматрају привидним. 
То би значило да постоји трећи, аутентичан предео, чије 
виђење не зависи од истих услова као она друга два. Али ова- 
кав праузорни предео не постоји нити je могуче да постоји. 
Космичка стварност je таква да можс бити виђена само из јед- 
не одређене перспективе. Перспектива je јсдап од саставних 
дедова стварности. Далеко од тога да представља њено 
изобличење, она je њено устројство. Стварност која би била 
једна те иста из било које тачке гледишта je бесмислена”6. 
Према овом аутору посебно je, дакле, важно неупитно право 
појединца на сопствено виђеље и истинитост личне перспек
тиве која je део саме стварности. Бесмисленост стварности, 
која би била истоветна из различитих перспектива, чини бе- 
смисленим и свако наметаіьс одређеног доктринарног става 
као j ед не и j едино ностојеће истине.

Уколико се различитост тачака гледишта сагледа у кон
тексту различитости индивидуалних иску става, онда се плу- 
ралитет перспектива указује и у зависности од тих искустава 
као различитих стајалишта. Буду Би да са исте тачке гледишта 
сваки појединац види различито исти предео, различити ауто- 
ри о истом упитном предмету пружају и различите одговоре. 
Изабрана тачка гледишта, као детерминанта перспективе, по- 
казује своју важност управо у односу према сложеном фено
мену истраживања, какав je несумњиво менталитет одређеног 
колектива. Уколико je у менталном склону, односно каракте- 
ру, садржана и судбинска одредница, онда се са брега, са кога 
се несумњиво размишљало и о сопственој судбини, пружа 
најобухватнији поглед на реалитет самог менталитета који од- 
ређује животин пут појединца и колектива.

На важност те тачке, како за отварање истраживачке пер
спективе и могућности адекватног сагледавања доступних са- 
држаја тако и за ствараіье самог предмета разматрања, указу-
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je и аутор Погледа с Калемегдана. Он je изабрао да осмотри 
сложену појаву менталитета са једног сасвим изузетног места 
какво je Калемегдан, на коме je дубока прошлост присутна у 
садашњости, места које као тачка гледишта представља ујед- 
но и духовни топос што сажима природне, историјске и кул- 
турне супротности7. Одређено својом парадоксалном позици- 
јом, изабрано место се показује најпримеренијом за сагледа- 
вање оне дубл-е реалности која одређује београдског човека, 
j ер управо из самог средишта града пружа осматрачу и по- 
требну дистанцу за размишљање. И управо та дистанца из са
мог средишта омогућила je потребно удаљавање да би се до
била деловита слика посматраног предмета. Са Калемегдана 
се распростиру широки видици, али се са овог места може ви- 
дети и град у свом покрету, осмотрити његова историјска суд- 
бина и стећи прави увид у њену актуелност. Одређено, дакле, 
одликама које повезује супротности емског и етског приступа 
у описивању и откриваіьу узрока разматраних појава8, Вел- 
мар-Јанковићево становиште ће показати своју предност како 
у сагледагьу синкретичког аспекта актуелне културе тако и 
доминације амбивалентног односа према реалности баштини- 
ка те културе. Са тог становишта и сам посматрач je осматран 
амбијентом у чијем се динамичком средишту налази. Траже- 
ћи себе у различитости перспектива, он открива ту различи- 
тост управо у себи. Овакво становиште открива динамику са
мог процеса сазнања у коме je сваки резултат битам подстицај 
даљем истраживању и сагледавању оног већ познатог, али у 
новом светлу.

Душа града

Специфичан географски, културни и цивилизацијски по- 
ложај Београда показује се умном посматрачу као жива пул- 
сирајућа историјска реалност. Настао на темељима нека- 
дашњег келтског утврђења из 4. века пре нове ере, под нази- 
вом Сингидунум (сложеница од назива трачког или дачког 
племена Синги и келтске речи дунум која je значила град), он 
Бе постати важна стратешка база у склону лимеса као начина 
одбране граница Римског царства од варвара. У потоњим вре- 
менима Београд he бити на мети Хуна, Сармата, Гота, Слове- 
на, Авара, Византинаца, Мађара, Бутара, Турака, Аустријана- 
ца, Немана. Међутим, некадашњи фортификацијски објекат
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постао je још у римско доба један од највећих градова провин- 
ције Горње Мезије. Бременом ће Београд добијати све већи 
значај културног средишта, a некадашња одбрамбена граница 
царства претвориће се у место спајања, прожимања и нретапа- 
ња различитих културних и цивилизацијских утицаја. Taj гра- 
нични, лиминални положај Београда показаће се важным у об- 
ликовању његовог духа и менталитета његових житеља.

Иако без видљивих трагова, велики гроб са кога израста 
чини га градом-храмом, спомеником давне прошлости, посве- 
ћеном његовим садашњим становницима9. Дубоким историј- 
ским значењем, он даје својим житељима смисао постојања и 
представља стални повод превазилажењу коначне смрти. 
Иако се огледа у сваком свом делу, у свакој појединачној сли- 
ци, истина о њему скривена je у њиховом прелазу, пресеку, 
прелому. Открити унутрашњи смисао тог процеса значи са- 
гледати његову душу у стадном покрсту и настајању. Изложен 
таласима придошлица, Београд се стално дограђивао и мењао 
свој лик чувајући свој карактер. Чврсто утемељен у својој ме
ри, свом базичном искуству које je формирало његове станов- 
нике, овај град ће постати средиште историјског и културног 
збивања српског народа. Саображавајући се граду, београдски 
човек се формира од провинцијског дошљака који у град до
носи своје навике и своју дотадашњу патријархалну културу. 
Стално напајање дошљацима постаје традиција српских гра
дова, али ће се у Београду патријархална демократичност по- 
тврдити на посебан начин. Иако се са познијим таласима при
дошлица јављају и извесне негативно социо-културне појаве, 
принцип перманентног преображавања дошљака и стварање 
београдског човека никад није довођен у питање. Одређена 
психичка својства тог урбапог човека биће снажан чинилац у 
процесу преобликовања менталитета придошлица. У том сми- 
слу je и евидентно како урбано исијава управо у самом проце
су менталног преобликовања, дајући препознатљиву урбану 
црту и у спонтаном нереду градског живота.

Животна загонетка

Новостворени менталитет београдског човека представља 
својеврсни психички амалгам веома међусобно различитих 
културних и социјалних садржаја. Прихватајући животни 
компромис, човек овог града одређен je својеврсном неодре-
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ђеношћу, сталним животним, социјалним и културним преви- 
рањем, чији je резултат стварање карактеристичног прекрет- 
ничког, прелазничког менталитета. Формиран у процесу пре- 
лазног раздобља, прелазнички менталитет се исказује својом 
виталном прагматичношћу и комформизмом, вођен првен- 
ствено принципом животног опстанка и стваралачког по- 
тврђивања. Прелазнички тип људи je видљив у свим области- 
ма приватног и јавног живота. У овом типу долазе до изража- 
ја како позитивни тако и негативни аспекта прелазничког раз- 
добл>а. Уколико je позитивни аспект овог менталитета везан 
за изузетну виталност, прагматичност, маштовитост и 
сналажлшвост, оида сс његова негативна страна показује у 
прелазничкој апархоидности као узроку сталних превиран>а, 
жестоких спорова и јалових конфликата чији су актери поје- 
динци подвојеног морала, профитери, шпекуланти, криминал- 
ци и ловци у мутном10. Прелазнички менталитет je психоло
шка резултанта драматичног процеса историјских прекретни- 
ца, током којих долази до сукоба више различитих интереса у 
нојединцу, који je својом нудноватом и неодређеном егзистен- 
цијом постао и својеврсна животна загонетка у бекству од 
свог решења и могућности дефинисања11. Несуміьиво je да за- 
гонетност и тајанственост и чини овог појединца оним што он 
јесте. Наслућујући да га, уколико добије одговор, може заде- 
сити оно што и Сфингу која je од Едина коначно чула решеіье 
своје загонетке, он се пред собом и исказује у стадном бекству 
од самог себе. Међутим, шегов несвесни страх je безразложан, 
јep упитност његовог животног постојања нема само једно 
решење. Наш одговор зависи од тога како ћемо са своје тачке 
гледишта поставити себи ово питање и размотрити ментали
тет човека прелазничког типа.

Основне характеристике овог менталитета можемо сагле- 
дати и као врсту граничног, лиминалног, односно лиминоид- 
пог стаіьа. Наиме, за разлику од сепарационих и агрогациј- 
ских ритуала, лиминални (маргиналии) ритуал и, у процесу 
обреда пролаза представљају сам период друштвеног пролаза, 
из једног статуса у други. Овај пролаз се одвија у контексту 
друштвено неодређеног времена, у коме до посебног изража- 
ја долазе карактеристике које обележавају ову обредну фазу12. 
Ритуални субјект у овој фази пролази кроз период антиструк- 
турних, инверзних и парадоксалних релација, потпуно друга-
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чијих од оних у уобичајеној, профаној друштвеној структури. 
Наиме, за разлику од правила својствених друштвеној струк
тури, лиминалну обредну фазу, према Виктору Тарнеру, ка- 
рактерише стање антиструктуре, communitas-a13. Ова теориј- 
ска становишта показују се посебно важним за разумевање 
оних појава које имају одређене карактеристике ритуалне ли- 
миналности, a које je Тарнер назвао лиминоидним14. За разли
ку од лиминалних појава које су одређене календаром, биоло- 
шким, социоструктуралним циклусима и ритмовима или кри- 
зама друштвених процеса, лиминоидне појаве нису цикличне 
већ се непрестано стварају, имају субверзивни карактер, могу 
бити колективне, али их стварају и појединци. Управо карак
теристике лиминоидности, везане за стање неодређености и 
постојање недовољно структуиране социо-културне реально
сти која омогућује сталне животне парадоксе и неправилно- 
сти, осветљавају антиномичност прелазничког менталитета. 
Изражен у нејединству заједнице, одсуству њених јасних ци- 
љева и организације која би допринела њиховом остварењу, 
овај менталитет стоји иза о них парцијалних, уских, посебних 
интереса, без довољно разумевања за опште и шире интересе 
колектива15. Београдски човек, као духовни наследник нека- 
дашњих житеља овог граничног, лиминалног подручја постао 
je препознатљив по лиминоидним карактеристикама и непре- 
владаним противречностима свог прелазничког менталитета.

Прелазничка неодређеност и неутемељеност чини разу- 
мљивијом анархоидну црту српског националног карактера. 
Изражена у сталним унутрашњим поделама и разједињено- 
сти, анархоидност je слабила одбрамбене способности колек
тива у тренуцима његових највећих историјских искушења. У 
условима предоминације спољних фактора долазио je до из- 
ражаја принцип поистовећивања, односно идентификације са 
агресором. Смањене вере у себе, појединац je према моћни- 
јем, и пред императивом животног опстанка, испољавао пода- 
ничку спремност потчињавања и служења. Прелазничка анар
хоидност ствара слику социо-културног амбијента као стања 
неког лажног празновања, у коме се одлаже суочавање са ре- 
алношћу. Међутим, прелазништво као доминантна одлика 
једног менталног стања показаће се као одредница многих по- 
тоњих збивања која су нам се дешавала и која нам се на почет- 
ку трећег миленијума још увек догађају. У том смислу, дијаг-
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ностички убедљиво звуче Велмар-Јанковићеве речи: „Због те 
кобне неодређености, због те импровизације животне и 
несаосећања са живим током времена, стално смо затечени и 
догађајима и катастрофама, и споља и изнутра”16. Питајући се 
шта нам то заправо битио недостаче да упркос знању и идеја- 
ма не успевамо да адекватно одговоримо на опасности, аутор 
истине: „Није да се не зна шта треба радити. На овом истом 
Калемегдану, под широким сунцем и велелепним победиич- 
ким осмехом неба, слушате као у шали како на клуни норед 
вас озбшьни људи тачно виде и опасности и путеве спаса. Ка
ко јасно оцењују куда води површна игра самозаборава, какве 
je врете тај замор прекрстнички где као да треба све изнова 
почињати, и зашто се он развија у апатију са предумишљајем. 
Слушајући те људе изгледа да се овој земљи не може никада 
десити нешто што je доводи у коначну опасност. Миоги знају 
шта треба и страсно желе оно што треба да дође. Али баш ти 
л-уди као да нису j аки на власти, ни по другом непосредном 
утицају. Њихова концепција није довољно организована, ма 
које боје да je. Прелазничко доба није прешло у фазу одређе- 
ности и зато су претежно на површини и на утицају они који 
су и сами најпогоднији за прелазно доба”17. На чињеницу да 
знање није довољно да омогући човеку остварење најбољег 
животног решења указао je још Еурипид истичући „да знање 
о томе шта je добро, а шта зло, не утиче на људе да чине 
зло”18. Показује се, найме, да нешто знатно дубље одређује 
људско понашање од његовог знања, али и од његових добрих 
намера и племенитих жсља. Ta дубља одредница посебно je 
значајна за људе прелазиичког типа подвојених између знања 
и искуства. Јер једна je ствар знати нешто и умети причати о 
томе, а сасвим je друга имати непосредно искуство тог знања, 
односно умети радити сагласно важећим етичким нормама и 
сходно остварењу постављеног циља. Упркос знању о томе 
шта треба да се учини, недоволша организованост онемогућа- 
ва остварење најбољих идеја и доприноси сталном преовлада- 
вању прелазничког стања у коме до посебног изражаја дол азе 
људи истоветног менталитета.

Прецењивање сопствених моћи

Прелазништво je пример како се у одређеним социо-кул- 
турним условима формирају карактеристичне црте j ед ног
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менталитета, како оне делују повратно на културни амбијент 
и како се то деловање показује као својеврсна судбина за ве- 
ћину чланова колектива. Затенен у таквом амбијенту, поједи- 
нац je увек слабији од постојећих околности које сламају ње- 
гову вољу за променом. Зато он често и ради супротно од оно- 
га што жели и хоће. Погрешно примењујући своју волу, он je, 
како би рекао Валери, поставља на крају и непосредно пове- 
зује са циљем пре него она сазри у средствима којима би тре- 
бало да ее оствари тај цил>19. Постављањем воље на крају а не 
на почетку, појединац постаје заточеник сопствене пред ставе 
у којој je немоћан попут сневача. Чини се да се околности ко- 
je формирају прелазнички менталитет потврђују понашањем 
људи таквог менталног профила, чиме се продужава прела- 
зничко стање и одлаже коначни прелаз у зрели период социо- 
културне одређености. Уколико ту фазу сагледамо у равни 
културног обрасца20, онда постају јасни узроци нашег колек- 
тивног несналажења у реалности.

У стању прелазништва без одговарајућег културног обра- 
сца, већина није културно и социјално актуализована, па зато 
настоји да самохвалисањем фиктивно компензује осећање 
свог реалног статуса. Пишући о нашој патријархалној култу- 
ри и уочавајући да изласком из патријархалности наши људи 
нису потпуно ушли у вишу цивилизацију, Перо Слијепчевић 
истине: „Хвалисање je карактеристично не за људе прожете 
једном ма којом културом но за оне који прелазе из једног 
културног система у други, тј. за скоројевиће. Свеопште наше 
хвалисаіье не само у новинама но и научним делима знак je 
колико смо ми данас новајлије међу модерним државама”21. 
Глад за очекиваним похвалама настоји се задовољити само- 
хвалисањем, које не само да прелази границу „доброг укуса”, 
већ се то прелажење и реалних моћи исказује и у стварности 
као својеврстан хибрис. У тежіьи да без одговарајућих преду- 
слова брзо стекне жељени друштвени положај, безобзирни и 
морално удвојени скоројевић служећи се самохвалисањем, ла- 
жима о другима, непотизмом и протекцијом, показује своју 
безочну осионост која потиче од љеговог прецењивања соп- 
ствених моћи22. Историјске околности које су биле својевр- 
стан изазов да се и највеће ослободилачке победе у устанцима 
и ратовима остваре преко сопствене снаге имале су своју ве
лику цену. Указујући управо на ту цену великих српских рат-
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них победа Велмар-Јанковић пише: „Бескрајно једноставно, 
просто природно, са смислом али без теста било je српско ги- 
њење. Без формула, без много симбола, а сасвим без позе. На
ши устанци и наши ратови толико су природно трагични да 
им та природност готово одузима сваку велелепност геста. 
Све je то било због језовите колективне напрегнутости која je 
у свачем ишла преко снаге, у сваком часу постављала питање 
колективног или-или, сваки час била агонична. Није било вре
мена за гест, ни најљудскији. У српском гињењу постојала je 
трагика човека, али није било много снаге у остатку да се 
осврћемо на своје мртве, ни снаге ни времена. Није било од- 
стојања између гињења и погледа на смрт. Напор je био тако 
интензиван да je потрошио не само човечност која саосећа не
го и човечност која саосећа и моралите. Народно-револуцио- 
нарна ид ej а апсорбовала je све. Морало се дати све што се има 
ако хоће да се победи”23. Остајући, дакле, без потребне жи- 
вотне снаге, свака од тих великих победа je била осенчена ве
ликим животним губитком и људским поразом. Без потребне 
животне, моралне и духовне снаге, победници су се нужно су- 
очавали са законом хибриса и казном због прекорачења гра
ница сопствених моћи24.

Оцртавајући кроз психу београдског човека и наш нацио- 
нални менталитет, Велмар-Јанковић je указао и на могућност 
једне аутентичне српске, југословенске, односно балканске 
духовне оријентације. Духовну основу српске народне зајед- 
нице чине, према аутору Погледа с Калемегдана, разни циви- 
лизацијски, културни, друштвени, верски и етнички утицаји: 
Византије, Турака, православног хришћанства, светосавља, 
патријархално-јуначког схваташа живота, култа предака, по- 
штовања старе српске државе, неговање народног стварала- 
штва25. У истицању ових фактора чини се да je аутор прена- 
гласио утицај православног хришћанства и светосавске цркве, 
не узимајући у обзир и веома значајну компоненту старијих 
религијских пред става у духовном комплексу који чини осно
ву српске културне традиције. Наиме, у адекватном сагледа- 
вању прелазничког менталитета као произвола одређених со- 
цио-културних чинилаііа посебно je важан фактор оживљеног 
обрасца паганске верско-ритуалне праксе. Управо у периоду 
пре и након поновног стицања државне самосталности у 
деветнаестом веку моћ тог обрасца показаће се како у бројним
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синкретичким верским творевинама, тако и у психичком 
амалгаму прелазничког менталитета. У преовладавању прела- 
зничког менталитета као фактора наше колективне нестално- 
сти, неутемељености и несигурности у реалности до посебног 
изражаја долази проблем идентитета у његовом реалном 
значењу. Наиме, за разлику од идеал-идентитета којим се на- 
стојимо показати и онаквим каквим желимо да будемо, несве- 
сни идентитет26 подразумева и онај дубљи, неосвешћени и не- 
познати реалитет. Изложени реалним променама, наша свеет 
и осећање истости постојања исказује константност идентите
та само у равни апстракције. Имајући у виду сталне промене 
због којих реално не можемо остати трајно идентични са со- 
бом, релативност идентитета упућује на значај стварног иден
титета као подразумевајућег склона свих његових битних чи- 
нилаца. Како je у овом контексту најбитнији фактор поис- 
товећивање са одређеном представом о себи, када уместо ре- 
алне преовладава идеална представа, онда се уместо иденти
тета суочавамо са идеалитетом, односно повишеном и преце
шеном сликом о себи. У тој слици скрива се она прикривена, 
непозната страна колективног постојања која представља ње- 
гову другост. Она je прикривени идентитет, оно што постоји 
у нама као неосвешћени садржај који као слепа сила често 
влада нама. Настојећи да формира и искаже свој идентитет, 
колектив се у овој равни и суочава са снагом свог прелазнич
ког менталитета који одлаже утемељење шеговог „ja”, везаног 
првенствено за постојање потребних институција у оквиру од- 
говарајућег културног обрасца.

Актуелност прелазништва

Писана у периоду велике историјске прекретнице између 
два светска рата, несналажеша у сложеној политичкој ствар- 
ности и све неизвеснијој будущности замраченој претећим то- 
талитаризмима нацизма и бољшевизма, кшига Поглед с Кале- 
мегдана изражава ауторову забринутост над судбином соп- 
ственог народа, али исказује и веру у могућност сопственог 
пута заснованог на аутентичној духовној оријентацији. Вел- 
мар-Јанковић адекватно сагледава социо-психолошку и кул- 
турну реалност нашег менталитета и истине битне национал- 
не проблеме од чијег решеша умногоме зависи наша будућ-
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ноет. Иако je књига настала као ауторово настојање да пружи 
одговоре на питања која су се постављала пред српским наро
дом након Првог светског рата, ова питања била су актуелна 
и након Другог светског рата не губећи на својој важности ни 
данас. Несумњиво je да дубока криза која сенчи српско наци
онал но биће траје деценијама, а промене које су се у међувре- 
мену дешавале само су одлагале истинско суочавање са про- 
блемима и њихово адекватно и благовремено решаваіье. У 
том смислу се за Поглед с Калемегдана може рећи да није са
мо књига ондашњег доба, већ и нашег времена, ј ep својом ак
ту елношћу попово отвара и подстиче дијалог о веома битном 
аспекту нашег менталитета.

Оно што je својевремено са Калемегдана видео Велмар- 
-Јанковић није ни после више деценија изгубило на значају. 
Његово тврђење да прелазнички менталитет карактерише бе- 
оградског човека чини се да у потпуности важи и данас, jep je 
житељ нашег главног града у још израженијој културној нео- 
дређености. Београђанином се, найме, сматрају како станов- 
ници старог урбаног центра и Новог Београда, тако и житељи 
приградских насеља, некадашњих села надомак Београда, по- 
пут Вишњице и Миријева. Сазнања о менталитету београд- 
ског човека показују се релевантна и за знатно шира каракте- 
ролошка уопштаваша, jep се у многим нашим градовима то
ком последњих деценија формирао карактеристичан образац 
прелазничког менталитета. Једна од битних одлика овог мен
талитета огледа се у неизграђеним критеријумима вредности, 
као и одговарајућим начинима шихове промоције и очувања. 
Уместо тих критеријума успостављају се правила произвољ- 
ног и острашћеног хваљења и слављења често сумњивих, а 
потцењивање и ниподаштавање правих вредности. У таквим 
социо-културним околностима неутемељених и неизграђених 
инстутуција, прелазнички менталитет je чинилац потврђи- 
вања тог амбијента.

У одсуству културног обрасца који би, дакле, постојањем 
адекватних институција допринео профилисању пожељних и 
преображају негативних карактеристика прелазништва, снага 
овог менталитета je битан чинилац формирања и одржавања 
карактеристичног обрасца на ниском културном нивоу. Оме- 
тајући и успоравајући развој и прелаз у виши културни стади- 
јум, прелазнички менталитет принудно везује колектив за ста-
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ње сталног почетка. Иако понекад понет илузијама да je одма- 
као у развоју, колектив у суочавању са реалиошћу открива 
болну истину да се није удаљио од почетка и да се у ритму ко- 
лико корака напред толико и назад стално врти у кругу. У ис
кораку из тог стаіъа он долази у раскорак са собом, распет из- 
међу онога што je био и онога што још увек није остварио. 
Животна, социјална и културна драма човека прелазничког 
типа се огледа у том његовом недовршеном прелазу.

Потврђујући на известан начин релативност етничког и 
важност културног фактора у формирању одређеног ментал- 
ног с клопа, Велмар-Јанковић je својим одређењем прелазнич
ког менталитета указао на суштину његовог психичког садр- 
жаја. Веома блиска појмовима везаним за шире теоријске по
стулате обреда прелаза, његова дефиниција и тумачење овог 
менталитета веома су подстицајни и за тумачење и разумева- 
іье садашње менталне слике нашег народа и његове склоности 
ка прелазним, брзоствореним културним садржајима и прена- 
глашености тзв. новокомпоноване културе. Зато се ова ориги- 
нална књига и отвара савременом читаоцу и истраживачу, пр- 
венствено као упориште њених нових читања и тумачења у 
тражењу одговора од којих зависи решење актуелне кризе и 
колективни пут у извеснију будућност.
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ТАМНЕ ЦРТЕ 
БАЛКАНСКОЕ МЕНТАЛИТЕТА

Досаданпьи обиман, разноврстан и значајан опус Петра 
Џаџића обележава, између осталог, и студиозно интересоваіье 
за антропологију и историју које ће до свог пуног стваралач- 
ког изражаја доћи у књигама везаним за пројекат Homo balca- 
iiicus, homo heroicus. Познат првенствено као књижевни кри- 
тичар1, Џацић je за адекватно тумачење вишеслојних књижев- 
них дела, каква су, на пример, Андрићеви романи2, нужно 
проширио херменеутички видокруг културно-историјским и 
антрополошким знањима која су га увела у знатно шири круг 
тема и дисциплина. Зрелу стваралачку фазу Петра Џаџића од- 
ликује убедљиво и аутентично тумачење дубинских слојсва 
кіьижевних дела3, као и отвараіье истраживачког хоризонта 
према антрополошким, историјским и карактеролошким про- 
блемима.

Учествујући у свим кључним тренуцима нашег књижевног 
живота у периоду након Другог светског рата, Џаџић je отва- 
рао питања и теме које су тек потом добиле своју пуну кул- 
турну релевантност. Ова црта његовог вишегодишњег кри- 
тичког деловања показала je свој прави прогностички и ства- 
ралачки смисао у откривашу још непотврђених вредности, као 
и антиципацији потоњих догађаја.

Не доводећи у питањс аутономност и специфичност књи- 
жевних дела, он настоји да их протумачи у једном ширем кон
тексту, који осветљава менталитет балканской човека кроз 
призму српског етноса у његовим различитим социо-култур- 
ним реалитетима. Осим иманентних естетских вредности, 
књижевии текст je и својеврсно огледало културе, односно 
културног обрасца којим се исказује одређени менталитет4.
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Полазећи, дакле, од књижевних текстова као извора својих 
проучавања, Џаџић открива врло живу паганско-митску и ми- 
томанску свест утиснуту у нашу историју, културу и свако- 
дневни живот. Резултате ових проучавања објавио je 1987. го
дине у књизи која je у новом издању из 1994. године објавље- 
на као први том Homo balcaniciis-a5.

Митоманска аура балканског хероизма

Анализујући лик Кањоша Мацедоновића Стјепана Митро- 
ва Љубише, Џаџић оцртава карактерологију хвалисавца6. По- 
знат у светској књижевности, овај карактерни тип je присутан 
и у делима читавог низа наших писаца: Матавуља, Кочића, 
Андрића, Лалића, Булатовића, Бећковића. Блискост литерату
ре и живота показује и изузетна личност Стјепана Зановића7, 
чији je буран и митоманским догађајима прожет живот карак- 
теристичан за хвалисавце нашег поднебља. Називајући их 
аласонима, изразом преузетим од Нортропа Фраја, Џаџић их 
сагледава као неактуализоване, односно недовољно потврђе- 
не и остварене појединце који фантазијом настоје надокнади- 
ти реалност8. Ова митоманска склоност, немотивисана ника- 
квим користољубљем, je дна je од психичких одлика динар- 
ског човека9, способног да веома убедљиво и маштовито го
вори о неоствареним и измишљеним догађајима. Истој врсти 
неактуализованих појединаца припадају и њихови некритич- 
ки тумачи10 који су маштарије квалификовали као супериор- 
ност нашег човека, не увиђајући у његовој митоманији реал- 
ну антихеројску црту.

У менталитету човека балканског поднебља до посебног 
изражаја долазе стереотипи митског мишљења које noj аве и 
људе сагледава као екстремне супротности. У раду о добром 
дивљаку и радничкој класи11, Џаџић показује идеолошко 
функционисање тог стереотипа у одвајању добра од зла. Под- 
разумевајући под појмом „доброг” послушног сељака и по- 
штену интелигенцију, прихваћени стереотип je показао ефи- 
касност у одузимању памети и душе читавим друштвеним 
слојевима, у циљу њиховог саображавања идеалном, некон
фликтном друштву. Прихваћени стереотип обележио je соци- 
јалистичко настојање за друштвеном једнакошћу, настојање 
које се иеумољиво претворило у стицање већих права и при
вил егија једних на рачун других. Бавећи се психобиограф-

92



ским и социобиографским аспектима писаца, Џаџић у тексту 
„Једна паралела: односи Горки—Лењин и Крлежа—Тито”12 по- 
казује сличности и разлике судбинске и животне повезаности 
великих писаца са главним актерима нове постреволу- 
ционарне власти. Попут идеолошког, као фактора књижевних 
критеријума, који je обележио позната превирања на књижев- 
ној левици, одређени биографски момента у равни непревла- 
даних фрустрација показују се као битни чиниоци и у форми- 
рању књижевног суда. Пишући о Скерлићу и Глигорићу и њи- 
ховим познатим негативним оценама Дисовог, односно Була- 
товићевог дела13, Џацић показује непосредне разлоге везане 
за животно искуство критичара који су под непосредним ути- 
цајем тог негативног искуства својим критикама давали тон 
оптужбе и вредносне дисквалификации.

Менталитет као друга природа

Обиман и студиозан рад „Јован Цвијић и балкански пси- 
хички типови”, објављен најпре као поговор књизи изабраних 
Цвијићевих и Андрићевих текстова14, „отвара” други том Но
то balcanicus-а15. Овом студијом ревалоризовани су резулта- 
ти до тада олако научно, политички и идеолошки дисквали- 
фикованих Цвијићевих етнопсихолошких истраживања. Кри- 
тичким односом према дотадашњој рецепцији Цвијићевог ет- 
нопсихолошког рада, Џаџић открива полуге друштвеног са- 
мозаборава везане за идеолошке дисквалификации и крите- 
ријуме позитивистичке мисли16. Учинак овог механизма огле- 
да се у потискивању Цвијићевог дела које je, као и књиге чи- 
таве пл ejаде аутора који су се бавили проучавањем нашег 
менталитета, остало недоступно најширем кругу наших чита- 
лаца.

Указујући на значај Цвијићевих анализа тамније стране 
менталитета балканског човека, Џацић посебно истине резул- 
тате његових истраживања карактеристичних црта рајинске 
социјалне мимикрије у централнобалканском типу и виолент- 
ности у динарском психичком типу17. Убедљиви резултати 
ових истраживања огледају се у реалном сагледавању карак
теристичних менталних црта формираних током историје у 
одређеном културном и географском контексту.

Анализујући нашу познату епску песму „Женидба Макси
ма Црнојевића”, Цвијић показује психички реалитет виолент-
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не доминанте и образац њеног функционисања18. Динарска 
плаховитост, осетљивост, сујета, самохвала, склоност прева- 
ри, издајству, разочарању, постају психичка реалност управо 
у тренуцима прецењених могућности, чији колапс покреће 
ирационалне снаге ка деструкцији и самоуништаваіьу. У тој 
равни карактеролошке анализе, Џаџић ситуира и Андрићеву 
песимистичку визиту људи нашег поднебља19, психолошки 
формираних тако да својим менталитетом исказују своју дру
гу природу као своју судбину. Насилничке, садистичке и ауто- 
ритарне менталне црте, створено током векова ропства, пат- 
њи, неправ ди и нереда, затварају балканског човека у фатали- 
стички круг подношења насиља и спремности да га чини20.

Образац опстанка

Пишући о Ћосићевој, Стевановићевој и Исаковићевој iipo- 
зи21, Џаџић указује на њихове снажне уметничке поруке које 
откривају митско као кулису историје и показују наличје сла- 
вљених победа. Полазећи од књижевности као извора аде- 
кватнијег сагледавања културних, идеолошких и политичких 
интереса и механизама који профилишу и истину парцијално 
као потпуну историјску истину, Џаџић указује на значајне ко- 
рекције које су у дотадашњу „званичну верзију” историје уне- 
ла савремена књижевна дела. Драма српског народа изложе- 
ног уништењу добила je универзални план, a књижевна ви- 
ђења су променила наше дотадашње представе о нашој про- 
шлости.

Вековно ропство, праћено терором и понижавагвем, ство
рило je кроз подношење патње образац опстанка. Трпети зна
чило je преживети по цену највећих животних, социјалних, 
духовних и моралних искушења. Указујући на способности 
трпљења балканског човека, чијем ће разматрању посветили и 
читаво поглавље, Владимир Дворниковић je записао: „Неве- 
роватна снага трпљења има у себи и нешто прасловенско и ту
по азијско-монголско"22. AlehyTHM, адекватно сагледаваше 
ове црте нашег човека као резултанте драматичних вековних 
збивања и историјских превирања на Балкану, доводи у пита- 
ње њено генетско прасловенско, односно монголско порекло. 
Трпљење je, дакле, првенствено историјски условљено, а не 
генетски предодре1јено понашање. Исказујући се као колек-
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тивна ментална црта, трпљење je присила која зато и делује 
трауматски, а доживљај повређености као неопроштен грех 
ствара осећај ресентимана према узрочнику повреде.

Попут прихваћене патње као начин опстанка и урон у мит- 
ску реалност исказивао je исту егзистенцијалну нужност. Прс- 
тапање кошмарне историје у мит брисало je конкретно а исти- 
цало опште које je у епској имагинацији постало основ духов- 
ног идентитета. Менталитет обликован митом давао je и сва- 
кодневном животу карактеристичан печат, j ер се актуелно ла- 
ко тумачило прошлим а сваки изузетак постајао ритуално по- 
новљив. Поступци условљени митом нужно су постајали ри- 
туали који су у жртвоваіьу као спашавању потврђивали мит у 
историјској реалности. Искуство вековног мучсња и трпљења 
усмеравало je ка избору који je често бивао рационално разу- 
мљив и овоземаљски мерљив.

Натопљена митом, наша култура није до сада испољила и 
већу виталност и одлучност транспоновања вредности тради- 
ције у нови културни образац. Национално и политичко гло- 
рификовање или обрачунавање са прошлошћу индикатор je 
дуготрајне и непревладане кризе културе условљене одсу- 
ством мод ела23 који би оствареним садржајима и несумњивим 
културним вредностима дао праву меру. Опчињеност про- 
шлошћу омогућавало je лако преливање мита у реалност у ко- 
joj су традиционални критериями, изражени и одређеним ка- 
рактерним цртама, постајали мера реалног људског вреднова- 
ња и понашања.

Трагом Цвијића, Андрића и Геземана, Џаџић приступа ре- 
презентативиим књижевним текстовима који садрже синте- 
тичне идеалтипске обрасце, као извору карактеролошких 
истраживања. Тумачећи у том контексту нашу познату епску 
песму „Бановић Страхиња”24, Џаџић указује на њену јасну 
утопијску поруку. Не казујући о ономе што je било или што 
би према свим правилима патријархалног живота требало да 
се догоди због моралног преступа, песник упућује на нужност 
j ед ног другачијег етичког опредељења које je само привидно 
нарадоксално, j ер je сам чин праштања j едина духовна реал
ност понашагва као начина социјалног опстанка у долазећем 
времену.

Анализујући статус Карађорђа у књижевности25, Џаџић 
истине да су досадашња дела о њему, осим Попине и Пушки-
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нове песме, неубедљива због упрошћене слике његове уну- 
трашње животне драме. Понор који отвара та драма, типичное 
представника динарског менталитета, остао je недокучив за 
писце који су застали у предворју његове егзистенцијалне ин
тиме, настојећи само да та убедљиво бране, оправдавају или 
оптужују.

Написан као одговор на својевремене покушаје загребач- 
ког листа „Данае”26 да оспори вредности Андрићевог дела и 
морално и политички компромитује његову личност, Џаџић у 
тексту „Андрић и Тројни пакт” осветљава однос нашег нобе- 
ловца према овом пакту али и према тоталитарним и репре- 
сивним системима27. Довођењем Андрића у везу са нацизмом 
наговештено je планетарно демонизовање Срба, а поистове- 
ћивање немачких зверстава са злоделима приписаним Срби- 
ма, указује на моћ медија која угюзорава да смо на прагу Ор- 
велове ере28.

Уколико je текстовима из првог тома Homo balcanicus-a 
попово актуализовао питања статуса нашег етнопсихолошког 
наел eh а и нужности прсвредновања њиховог научног значаја 
у контексту нових приступа у истраживању нашег менталите
та, радовима објављеним у другој књизи ауторски je заокру- 
жен овај амбициозни истраживачки пројекат. Имајући, дакле, 
у виду ширину іюгледа и релевантне резултате постигнуте у 
истраживању тамне стране менталитета балканског човека, у 
пројекат Homo balcanicus-a несумњиво спадају и књиге носве- 
ћене аиализи корена хрватске сецесије и судбине Срба у тако 
замишљаној држави29.

Болеет у народу

Изражено интересоваље за актуелност, испољено у Џаџи- 
ћевим критикама и есејима, испољено je и у његовом преци- 
зном идеолошком дијагностицирању савремених политичких 
превирања у Хрватској која су претходила насилној сецесији. 
Књиге Нова усташка држава и Срби у Хрватској на удару 
'расне револуције’, написане стилом високе публицистике, 
попуниле су једну велику празнину у нашој дотадашњој исто- 
ријској литератури и допринеле адекватном познавању пра- 
вих идејних полазишта главних хрватских политичких парти- 
ја. Резултати критичког разматрања историје расизма у Хр-
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ватској, од њених почетака до данас, уткани у текстове наве- 
дених књига, указали су на политичке корене досадашњег од- 
носа према Србима у Хрватској.

Привидно избачени из живота, потиснути, али неиживље- 
ни и непревладани садржаји расистичког мишљења нужно су 
се вратили опет у његов ток. Идеја о вишој хрватској и нижој 
српској раси, почев од књига оца хрватске нације Анте Стар- 
чевића, доследно развијана у делима и политичкој активности 
Павелића, Лорковића, Будака, Мандића и Туђмана, узрок je 
геноцидности народа који у овом веку није показао довољно 
отпорности према овој болести. Не осуђујући цео народ, већ 
само указујући на стравичне идеолошке последице индоктри- 
нације расизмом, који се настоји потврдити етнички чистом 
државом, Џаџић je благовремено открио и реалне мотиве об
нове усташке власти у Хрватској.

Анализом историјске грађе и културних феномена нових 
партија он je показао како се у новој државној творевини оли- 
чава дух старе НДХ. Враћање трауми без доживљене етичке 
катарзе, екстремни национализам, шовинизам и расизам по- 
стао je политичка реалност из које не престају да стажу прет- 
ње о снази подмлађене хрватске деснице, спремне да ноћним 
спектаклом замрзне крв у жилама сваком ко потцењује њене 
праве намере. Пред последњом великом балканском ноћи 
многи у свом интелектуалном слепилу ништа нису видели. 
Петар Џаџић je један од ретких који je луцидним критичким 
духом наговестио њено долажењс, указујући на већ препозна- 
тљиве контуре мрачних хероја који су оличавали само дно 
балканске таме. Антиципаторске у односу на потоње догађаје 
и трагичну судбину Срба у Хрватској, ове књиге су показале 
разорну моћ нововековног расистичког мита, чија радијација 
несумњиво неће престати ни у наредном миленијуму на чијем 
смо прагу.

Двотомно Џаџићево дело Homo balcanicus, homo heroicus 
чита се као карактеролошка мапа на којој се оцртава душа на- 
шег човека у једном ширем културном, социјалном и идеоло- 
шко-политичком контексту као детерминанта формирања и 
истицања одређених карактерних особина. Сагледавајући, у 
широј културној равни, пеке од изражених менталних црта на- 
шег човека, Џаџић je показао и његову несводљивост на један 
психички тип. Читав спектар назначених особина исказује, за-
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право, сву сложеност менталног склопа чије je испољавање 
кроз одређену доминантну црта зависило првенствено од гео- 
графског, социјалног, културног и политичког контекста.

Засновали на критичком приступу литератури, студио- 
зном проучаваіьу извора и аутентичном трагању, резултати 
Џаџићевих истраживања значајно доприносе познавању бит- 
них духовних аспеката наше традиције, као и нас самих. Уко- 
лико je спознаја себе, како вели древна мудрост, j ед ан од 
основних животних циљева, онда je ово двотомно дело Петра 
Џаџића од капиталне вредности за сваког добронамерног и 
знатижељног читаоца ове културе.

НАПОМЕНЕ

1. Већину својих критика Џаџић објављује педесетих и шезде- 
сетих година као сталии књижевии критичар НИН-а, Политике и Те- 
левизије (Београд). Део тих текстова објављен je у книгама Из дана 
у дан (1962), Из дана у дан II (1976) и Критике и огледи (1973).

2. Као резултат таквог приступа релевантне су Џаџићеве студи- 
je: О Проклетој авлији (1975) и Храстова греда у каменој капији 
(1983). У позиваіьу на ауторова дела наводимо њихова прва издања.

3. Осим поменутих студија о Андрићевим романима, Џаџић се 
књигама Бранко Миљковић или неукротива реч (1965) и Простори 
cpehe у делу Милоша Црѣанског (1976), потврдио и као поуздан и 
релевантен тумач Миљковићеве поезије и књижевног опуса Мило
ша Црњанског.

4. У свом битном полазишту, овакав приступ претходи onoj вр- 
сти књижевне критике која je средином осамдесетих година овог ве
ка у Америци названа „Нови историцизам”. Полазиште овог критич- 
ког приступа, чији je родоначелник Стивен Гринблат, везано je за 
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СУДБИНА СРБА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Говорите о геополитичкој судбини Косова и Метохије, као 
дела Србије и Југославије, са становишта српских национал- 
них и државних интереса има смисла само у контексту сагле- 
давања положаја и судбине Срба на том простору. Негативни 
демографски процеси, условљени првенствено присилним 
исељавањем Срба и популационом експлозијом Албанаца, до
вели су у питање постојање и опстанак Срба на овом подруч- 
ју. У околностима поремећене демографске равнотеже и пре- 
тензија Албанаца да као национална мањина формирају држа- 
ву, питање Косова и Метохије поставља се у светлости знача- 
ja ове области за Србе који je настан>ују у статусу иације са не- 
упитним правом на сопствену државност.

Иако се у оваквој демографској ситуацији судбина Срба 
не показује у повољном светлу, могућности њиховог опстан- 
ка на овом делу своје територије нису у потпуности угашене. 
Зато je деловито и адекватно сагледавање свих битних аспека- 
та неповољне геополитичке ситуације у овом делу Србије 
основна претпоставка увиђања могућих путева решења њене 
сложене и дубоке кризе. Средиште тих решења подразумева 
одговоре на питање стратегије, начина постављања и реализо- 
вања српских националних интереса.

У тежњи да се сагледа ова појава као проблем, први и ну- 
жан у слов je настојање да ее она што истинитије, односно што 
целовитије, свестраније и објективније прикаже. Видети 
стварност каква јесте, значи суочити се са истином и бити je 
свестан, што, имајући у виду познату Камијеву алтернативу 
„бити свестан или бити срећан”, подразумева и спремност да 
се не буде срећан. Говорите о срећи, хармоничном односу,
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претпоставља скривање истине, њено замагљивање лажима 
као привремеиим и неадекватним решењима. Велико и сложе
но питање Косова и Метохије не може се решити једностав- 
ним, унапред познатим одговорима. Иако смо склони да такве 
одговоре тражимо вођени искључивошћу, алтернативама 
или/или, показује се да живот као критеријум поузданости 
решења узима у обзир обе стране, пружа прилику разним мо- 
гућностима и најчешће се одређено решење исказује њиховим 
сабирањем no обрасцу и/и. Једноставна решења су неминовна 
реалност, али она долазе као резултат одређеног процеса, а не 
као опредељење за једноставност. Потреба за решењем про
блема Косова налаже тражење излаза као животног одговора 
на питање опстанка Срба на подручју који за читав српски на
род има значење свете земље. У том смислу и свако трагање 
за правим одговором подразумева историјску вертикалу срп- 
ске духовности као реалности унутрашњег колективног је- 
динства. Будући да je управо тај аспект колективног постоја- 
ња потиснут и замрачен сталним деобама и расколима, препо- 
знавање j единства мера je вишег духовног интереса везаног за 
сопствену животну будућност.

Судбина и карактер

Уколико je, према Хераклиту, карактер наша судбина1, у 
менталитету појединца и колектива садржана je одредница 
будућег искуства. У нешто ширем смислу, оно што називамо 
етничком судбином везано je за динамику процеса у коме ет- 
нички, културни, религијски и духовни чиниоци обликују 
ментални склоп одређене заједнице. Карактерни склон, као 
обликован и створен ментални ентитет, исказује се као чини- 
лац формирања и одређења односа према свету и начин про
мене тог света. Разумевање тог карактерног склопа показује 
се у контексту значења досадашњег историјског процеса у ко
ме су формиране познате психичке одлике Срба на подручју 
Косова и Метохије2.

У кризним ситуацијама, каква je данашња, у текућој 1997. 
години, изражена потреба за извесношћу исказује се у 
тражењу упоришта као гаранта животног опстанка. У том 
смислу и карактер као судбинско одређење има велики симбо- 
лички значај, чија се херменеутичка изазовност огледа у успо-
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стављању смисаоног оквира у коме се потврђује његова вред
ност. Од тумачења завися реализовање поменутих симболич- 
ких вредности, као чииилаца очекиваних животних и историј- 
ских промена. Карактер претпоставља стабилан контекст, као 
услов потврђивања одређених обележја, док промена околно- 
сти претпоставља и могућност промене његових одлика у ра
зним варијантама потискивања манифестних, a испољавања 
латентних црта3. Реалност овог профила испољава се у њего- 
вом потврђивању у одређеним непромењивим историјским, 
социјалним и културним околностима, у којима je образац 
понашања несвесно потврђивао психолошки идентитет.

Историјске околности формирања националног карактер- 
ног профила Срба на Косову и Метохији, део су глобалних 
процеса на Балкану који су уобличили мапу психичких типо- 
ва овог простора. Најбитнији чиниоци њиховог уобличавања 
имају дубоке корене и везани су за дуто трајање. Уколико би- 
смо настојали да оцртамо тај процес у равни његовог судбин- 
ског значаја за национално биће Срба на Косову и Метохији, 
онда се као реперна тачка показује одсудни историјски трену- 
так турског продирања након Косовское боја.

Принудно исељавање Срба

Иако je етничких померања било и пре Косовской боја, 
највеће миграције Срба настају након турског освајања Балка
на. Реалан исход Косовске битке исказаће величина потоњег 
националног страдања, које се огледа у почетку исељавања са 
подручја Косова и Метохије. Трајање деспотовине обнавља 
наду за досељенике из јужних области, али њен пад 1459. го
дине означала и нови талас исељавања4. Обновом Пећке па- 
тријаршије, 1557. године, настаје затишје у исељеничким кре- 
тањима пред потоње велике масовне сеобе.

Велика сеоба 1690. године je преломан догађај који je 
тадашњу животну и етничку упитност Срба учинио још неиз- 
веснијом. Масовно исељавање Срба са Косова и других срп- 
ских крајева, око 40.000 породица или око 200.000 лица, иска- 
заће своје трагичне последице у бруталној турској одмазди, 
исламизацији оних који су остали и стварању простора за убр- 
зано досељавање Албанаца5 који битно мењају етничку слику 
Косова и Метохије и Јужне Србије6. Пражњењу српске тери-
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торије доприноси и друга велика сеоба, 1737. године, што je 
условило провес померања становништва у потоњим метана- 
стазичким струјама7. Иако извршене као привремено репіен-е, 
са над ом у повратак, историјске, друштвене и политичке при
лике дале су овим сеобама коначно и трајно обележје.

Зачета на овом подручју, косовско-метохијска струја, како 
je утврдио Јован Цвијић, несумњиво je најстарија од свих дру
гих српских исељсничких струја којима je изукрштано Бал- 
канско полуострво8. Веома јака у noj единим периодима, ова 
миграциона струја je оцртавала вековни пут косовских исеље- 
ника који су се кретали ка сигурним северним деловима Бал
кана и настањивали се у моравској Србији9. У новим крајеви- 
ма, Шумадији и Подрињу, у периоду од 16. до 18. века, досе- 
љеници се брзо прилагођавају и изједначавају са старинцима.

Инверзна сеоба

Услови за инверзну сеобу и повратак Срба на Косово и 
Метохију створени су тек након Балканских ратова 1913. го
дине и ослобађања овог подручја од Турака. Тада из Моравске 
Србије и из Црне Горе стиже једна струја досељеника, али на- 
сељавање престаје за време Првог светског рата10. Међутим, 
ова инверзна струја не утиче на исељавање и прогањање Ал- 
банаца са Косова и Метохије, јер Срби су према њима крајње 
помирљиви. Иако je већ Турека на Берлинском конгресу 1878. 
године тражила да Албанци остану на насељеним подручјима, 
нове српске власти на Косову и Метохији амнестирају Албан
це, гарантују им сва права као и Србима и сугеришу им да за- 
држе само тридесетак година раиије брутално отета српска 
имања чије су власнике убили.

Након Другог светског рата, нове комумистичке власти 
већ 1945. године забрањују повратак колонистима на Косово, 
што охрабрује Албанце да ее национално хомогенизују и на- 
ставе са терором над Србима. Српски национални интереси су 
добили негативну конотацију и постали предмет идеолошке 
манипулације. Преварени и поткушьени, Срби нису увек при- 
моравани и присиљавани, већ су и добровољно, приводом 
подстакнутом идеолошким фанатизмом чинили против себе 
оно најгоре. Национални мазохизам Срба партизана, који су 
се под албанским именима борили у току Другог светског ра-
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та на Косову, увод je у потоња национална понижења. Обез
главлен српски народ на Косову остао je без заштите државе, 
препуштен албанском терору и тежњи за етнички чистим ал
банским Косовом. Истина о Србима на Косову и Метохији си- 
стематски je прикривана. Тсмпирана илузија о решености ко- 
совског питала се распрсла осамдесетих година у тренутку 
обзнањивања нових албанских претензија за државом, одно- 
сно републиком на овом подручју. Национална и животна 
угроженост Срба на овом подручју утиче на њихову хомоге- 
низацију и национал ну солидарност. Извршена под покрови- 
тељством официјелне пресвучене комунистичке власти, наци
онална подршка Србима на Косову постала je и предмет поли- 
тичке манипулације у обнављању те исте власти у читавој ре- 
публици, односно држави.

Досељавање Албанаца

Исељавањем са Косова и Метохије довело je до пражњења 
и слаблења српске етничке компоненте на овом подручју што 
je омогућило продирање Албанаца у средиште области старе 
српске државе11. Њихово досељавање тече у оквиру две доми- 
нантне струје. Малисорске, којом стижу припадници племена 
српско-арбанашког порекла, из долине Проклетија између 
Скадра и Метохијс и насељавају Косовску и Метохијску ко
тлину из које су се иселили Срби у моравску Србију и Угар- 
ску. Један крак ове струје иде долином Лима и горњим Ибром 
ка Новом Пазару и Сјеници, где се асимиловао са ислами- 
зованим Србима12. Друга, дукађинска струја доноси арбана- 
шко становништво око Дрима које продире до Масурице и 
Лесковца, односно долине Јужне Мораве. Ова струја се креће 
путем српских миграција и преовладава у Метохији и на Ко
сову13.

Већина Албанаца, међу њима и католика, још на самом 
почетку турске владавине, брзо и лако je примила ислам и као 
повлашћени, владајући слој постала je упориште турског ре
жима14. Настањујући најпре због сеоба опустеле српске зе
мле, они затим и потискују Србе из села и са имања и претва- 
рају их у чифчије. Свирепо албанско угњетавање пресудно 
утиче и на иселавање преосталог српског становништва. Ка- 
ко се одвија процес албанског освајања српских територија
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показује начин њиховог досељавања који je описао Цвијић15. 
Албанске чете претходе таласу досељеника, тако што 
започињу терор према староседеоцима. Терору су најчешће 
изложена деца, а у створеној несигурности почиње застра- 
шивање житеља села. У таквим условима долази до насељава- 
іьа неколико албанских породица које имају потпуну подршку 
из матице. Сељацима je ускраћено да се баве својим дота- 
дашњим пословима и постелено се растерују са својих 
огњишта.

Етничко отуђење Срба

Започето поменутим српским исељавањем, албанско досе- 
љавање на ово подручје и терор над Србима вршен под окри- 
љем турске власти утицали су константно на отицање српске 
миграционе косовско-метохијске струје. Српско напуштање 
ове територије праћено je и унутрашњим миграцијама, како 
бисмо назвали процес започет моралном, културном и соци- 
јалном мимикријом, а завршен бекством у другу веру и туђу 
националност.

Започет у 17. веку, процес исламизације и албанизације 
Срба се наставља и у наредним столећима све до периода на- 
кон Другог светског рата16. Идентичан процесу покатоличења 
и претварању Срба у Хрвате на Западу, промена вере je била 
мост националист отуђења и једностраног превођења Срба у 
другу националност. Ваља нагласити да масовни прелазак у 
другу веру, а потом и промена националист идентитета, нису 
били плод слободног избора, већ резултат присиле, а сам чин 
промене вере психолошки механизам животне одбране17. По
знала рајинска особина моралне мимикрије централнобалкан- 
ског психичког типа посебно се развила у областима где су 
Срби били изложени албанском притиску. Прихватање албан
ске ношње, покрета, језика, обичаја била je мимикрична за- 
штита од насиља и тортуре. Будући да овај начин прикривања 
најчешће није био и довољан, прибегавало се примању исла
ма и коначно албанизацији, чиме je престајао разлог за мими- 
кријом. Примаше ислама и прелаз у другу етничку заједницу 
било je за Србе пут опстанка, а примешен механизам одбране 
идентификациие са агресором имао je за последицу трајно вер- 
ско и етничко отуђење. Изражено угњетавање и шиканирање
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Срба на Косову и Метохији претворено у познати принцип 
приклањања или уклањања утицало je на њихову присилну 
исламизацију и албанизацију.

Менталитет заједнице

Од Албанаца досељених из својих северних области на 
Косово и Метохију, формира се у турско доба посебан пси- 
хички и социјални варијетет. Главна одлика тот менталитета 
je архаично стаіье и унутрашња тензија — узрујаност, израже- 
но неком врстом латентне психосоцијалне аномије. Без исто- 
ријске традиције и јаче националне свести, њихове племенске 
заједнице поседују одређену кохезију, a ред између племена 
се заснива на задатој речи — беси и крвној освети. Осећање 
части и поноса характеристично je за њихов племенски начин 
живота, а материјални и културни ниво тот живота даје им 
статус најпримитивнијих и најсиромашнијих становника Бал- 
кана1Х. Међутим, ова Цвијићева вредносна оцена албанске по- 
пулације, реална за време у коме je изречена, почетном овог 
века, губила je на значају током последњих деценија да би да- 
нас била готово неважећа. Иако без историјске традиције, 
Албании тај недостатак отклањају митологизацијом свог по
рекла и јасним етничким и националним циљевима. Подређу- 
јући свој колективни живот остварењу тих циљева, нека- 
дашња унутрашња тензија прерасла je у колективну акцију. 
Веома брзо ее исказују националне претензије и од неоргани- 
зоване, хаотичне масе међусобно завађених племена, како их 
оиисује Цвијић, Албанци емиграцијом на Косово и Метохију 
постају снажан етнички фактор.

Агресивни, бескрупулозни албански национализам, који 
се у тежњи за национал ном афирмацијом служи свим сред- 
ствима, показао je изузетну прилагодљивост. За разлику од 
трупа насталих и обједињених економским и политичким ин- 
тересима које се могу означити „друштвом”, према Тенијевој 
динстинкцији19, групација Албанаца на Косову и Метохији 
обједињена je оним природним, емоционалним, спонтаним 
односима и везама карактеристичним за „заједницу”. Интере- 
сима заједнице подређени су интереси свих њихових чланова, 
na je и функционисање парадржавних, односно парадруштве- 
них органа могуће као њен унутрашњи, тајни живот. Етничка
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заједница косовских Албанаца je удаљена од критеријума 
друштва које подразумева одређеие институције и њихов јав- 
ни живот. Уколико се има у виду тај степей удаљености од ко- 
лективног ентитета који се у савременом свету назива дру- 
штво, онда je разумљива успешност досадашњих албанских 
настојања да остваре етнички чист простор Косова и Метохи- 
је и на њему своју етнички чисту републику, односно државу.

У свим фазама тих настојања, Албанци успешно користе 
сваку од доступних форми за остварење националних циљева. 
Ларвирање и прикривање тих суштинских циљева, док не са- 
зру услови за њихово манифестовање, има значење политич- 
ке мимикрије. Турском употребом Албанаца против Срба, у 
циљу њиховог верског и националног искорешиваша, започет 
je вековни процес прогаіьаша Срба са Косова и Метохија и по- 
ништавања шиховог националног идентитета. Успешност тог 
процеса заснива се на миту о опасности од српске хегемоније, 
који су штафетно прихватали, након Турака, и потоњи свет
ски силници, увек као спонзори великоалбанских национали- 
стичких претензија. Преко тзв. албанског питаша настојале су 
се ограничити и угушити српске националне и политичке 
аспирације. Започета под Турцима, агресија Албанаца према 
Србима се наставља и током Другог светског рата у време 
окупације Италијана и Немаца, да би свој завршни облик до
била у епоси комунистичке власти. Америка као j едина свет- 
ска суперсила и актер новог светског поретка последњи je по- 
кровитељ албанских претензија и настојања да се великим 
степеном аутономије или специјалним статусом крунише ве- 
ковно насиље над Србима на Косову и Метохији и ослаби срп- 
ска држава. Плодови насиља, којима су Срби били изложени 
током протеклих година, настоје се легализовати и претвара- 
ти у историјско и државно право Албанаца као националне 
машине.

Страх од наводне хегемоније Срба и страх од Срба као хе- 
гемониста био je увек алиби за хегемонију над Србима, као 
најјачим националним и политичким фактором интеграции 
претходне Југославије. Српско југословенство, као искрено 
националне опредељење, утемељено на превазилажешу ет- 
ничке детерминанте националног, показало се као сметша у 
остваривашу националних циљева историјски неафирмисаних 
и неактулизованих колектива са којима се кренуло у авантуру
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заједничке државе. У контексту заједничке судбине Срба и 
већ реализованих сецесионистичких сценарија бивших југо- 
словенских република, које су постале државе захваљујући 
Немачкој, Ватикану и Америци, заинтересованим за разбија- 
ње Југославије, тадашњи алиби наводне одбране од српске хе- 
гемоније оцртава се и као могући сценарио и за гючетну дра- 
матизацију кризе на Косову и Метохији.

Иако су у Србији и Југославији остварили своју демограф- 
ску експлозију и постигли завидан материјални стандард, ал
бански сецесионисти не желе нормализацију живота на Косо
ву и Метохији јер су опчињени идејом о потпуној државиој 
самосталности овог подручја. Заједнички живот у Србији и 
Југославији постао je за њих политички и културно неприја- 
тан, па се и иепризнавање државе у којој живе претвара у ие- 
трпељивост која се исказује бој котом избора, тероризмом и 
претњом масовног оружаног устанка. Овакво стање није дуго 
одрживо без ескалације параноидног синдрома и пројекције 
потиснутих садржаја. Наиме, чињенице да не желе државу у 
којој живе, државу срнског народа, исказаће се у пројекцији 
те потиснуте и непризнаване истине у обрнутом смислу: да их 
држава не жели, а да их народ те државе игнорише и мрзи. 
Планирање инсценације те нетрпељивости утолико je психо
лошки извесније, јep ће нападач настојати помоћу медијске 
пропаганде приписати жртви намере које према њој има.

Косово као национални архетип

Сагледан, дакле, као произвол одређених етничких, исто- 
ријских, природно-географских, културних, социјалних и ду- 
ховиих чинилаца, психички тип Срба па Косову и Метохији 
одликује се дубоким и снажним националиим осећањем, све- 
шћу о својој историјској прошлости и високој култури, поис- 
товећивањем нациоиалпог са верским осећањем, српства са 
православљем. Осим поменутих, одлике које су сличне и ди- 
нарском типу су борбеност, јунаштво и жртвовање. Међутим, 
изложени турско-албанским утицајима, притиску и насиљу, 
косовско-метохијски варијетет показује и одлике централно- 
балканског типа у прибраности, досетљивости и прилагођа- 
вању20. Одређен прошлошћу, характер je судбинска одредни- 
ца будућности, на чијем фону тумачење тог психичког склопа
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отвара питање његовог смисла који постојању даје потребну 
извесност: утопијско исијавање према будућности.

Судбина Срба на Косову и Метохији показује се у зао- 
штреном и драматичном виду кроз питање њиховог етничког 
опстанка на овом простору. Данашња животна драма само je 
епилог трагичног процеса започетог историјском улогом Ср
ба на Косову. Место на коме je 1389. године изгинула српска 
војска постало je симбол страдања Срба, почетак вазалне за- 
висности и нада у ропство под Турцима. Од тада, једно je зло 
смењивало друго, а рондо насшьа над Србима на Косову и 
Метохији, праћен њиховим прогањањем и исељавањем, не 
престаје до данас. Таласи патње указују на цикличност исто- 
ријског догађања, који добијају форму све ужих, спиралних 
кругова. У том смислу се и може поставити питање о архетип- 
ском значењу косовских догађаја, јер архетинско, као одред- 
ница наших основних животних и историјских односа, прет- 
поставља одређено искуство транспоноваио у симбол несве- 
сног знања. Мотивисано тешкоћама опстанка, исељавање са 
Косова je постало образац понашања и одговор на животни 
изазов.

Косово и Метохија су за Србе симбол пораза који није иза- 
бран у име неких виших циљева, одражавајући тако и услов- 
ну карактерну особину, како су пораз тумачили на пример Ре
бека Вест и Мирослав Крлежа, већ се исказао као исход доса- 
дашњих историјских и политичких процеса. Дословним 
читаіьем народне епике и песама о Косовском боју исход се 
тумачи избором пораза, а такав исход као израз менталних од- 
лика сугерише поразност сваког избора. Међутим, уколико се 
у контексту историјске истине о Косовском боју, у коме Срби 
нису били поражена страна, пораз у овој бици разуме само ре- 
зултат обраде трауме у времс ропства, онда je и значење ова- 
квог накнадног тумачеіьа везано првенствено за битну самои- 
дентификациону одредницу српског етничког и културног 
идентитета.

Гранично искуство

Такво симболичко искуство пораза постаје чинилац наци- 
оналне свести о важности границе која дефинише стварно и 
могуће, реално и жељено. У том смислу, дешаваіьа на грани- 
ци добијају на значају као гранична искуства чија je егзистен-
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цијална, животна и духовна реал пост везана за само средиште 
нашег националист бића. Ово би требало утолико више иста- 
ћи уколико се зна како je недавно пала западна етничка грани
ца Срба и какав je благи, неадекватни и срамни одјек њено 
поништавање имало у матици.

Судбина Срба на Косову симболише духовно стање цело- 
купног српског народа. Етничка раздробл^еност Срба исказу- 
је се јединственом судбином, свешћу о њиховој културној и 
духовној повезаности која je уграђена у колективну представу 
о историјском идентитету. Косово и Метохија je природно и 
културио у фокусу српских интереса који су повремено поли- 
тички замагљивани. Након политичких гюраза, Косово je као 
стратешко место опет нужно долазило у жижу српских наци
онал них и државних интереса. Kao интегрални део Србије, 
Косово je свето место Срба, колевка њиховог духовног, др- 
жавног и националист бића. Историјски континуитет и веков- 
ни живот на овом простору утемељују и право Срба на 
очување сопственог националног и државног идентитета на 
Косову и Метохији.

Исходи преломних историјских догађаја давали су смер 
етничким процесима и одређивали животин простор Срба на 
овом подручју. Значење тих одредница изражено je сужа- 
вањем српског етничког простора. Суочени са околностима 
које су доводиле у питање њихов биолошки, етнички и кул- 
турни опстанак, Срби су још једном пред историјским изазо- 
вом и животним искушегьем. Будући да судбински нисмо од- 
ређени својом прошлошћу ни у позитивном ни у негативном 
смислу, и одређене вредности j ед ног народа створене у іьего- 
вој прошлое™, попут демократске традиције, како истине Ко- 
сик, нису саме по себи једном заувек дате21. „Народ се непре- 
стано бори за свој характер и конституише се као народ j еди
но у тој борби, или се излаже опасности унутрашњег распада. 
Унутрашња угроженост je подмукла и варљива, j ер протиче 
неопажено и нема упадљиве знаке спољне опасности”22. Та
кав скривени процес унутрашіьег разараша обележава српско 
национално страдање и етничко протеривање на Косову и Ме- 
тохији. Међутим, процес етничког искорењивања изражен je 
у духовном и историјском укорењивању, па се и негативна ис
ку ства могу разумети као материјална цена за остварене ду- 
ховне вредности и пробуђену национал ну свеет. У том смислу
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ce јасно види историјска улога Срба као релевантног култур- 
ног и политичког субјекта на овом подручју. Зато се данас, за 
разлику од карактера као судбине, показује реалност иденти- 
тета као фактора будућности. Везивана за карактер, судбина je 
имала значењс слепе силе, иасивиог и условљеног односа пре- 
ма догађајима. Свеет о идентитету и његовом значају подра- 
зумсва активан однос према будућности, ослобађање од суд- 
биие у смислу њеног фаталистичког исхода и могућности по- 
крстања жељених позитивних промена.

Судбина Срба на Косову и Метохији je неодвојива од њи- 
хове досадашње историјске улоге на овом подручју, потврђе- 
не њиховим националним идентитетом, чије су вредности не- 
сумњиво зиачајније од актуелне опасности албанской нацио
нализма. Зато je право на одбрану националног идентитета и 
одбрану сопствене државе, која je гарант опстанка тог иденти
тета, битан чинилац успоставзван>а односа према реалним 
претњама и превладавања осећања страха и иифериориости. 
Међутим, одбрана тог идентитета није проблем само Срба са 
Косова и Метохије, j ер се тиче свих Срба и у жижи je наших 
виталних националних интереса. У актуелном геополитичком 
контексту тражсња путева и начина за љихово остваривање, 
ову чињеницу ваља посебно узети у обзир. Она je фактор мо- 
гућег заједничког полазишта и успостављања одговарајућег 
односа према реалним претн-ама губљења Косова и Метохије 
као свете земље, духовной средишта и чиниоца кохезије на- 
шег националног идентитета.
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ЧИТАЊЕ СУДБИНЕ

Вероваіье у тајаиствену животну прсдодређеност, наслу- 
ћивану нејасним предосећањем долазећег, било je повод пре- 
цизнијем препознавању, читању и откривању будућности. 
Пред изазовом разумевања силе која га животно одређује, чо- 
век je извесним знацима придавао посебан значај и значење. 
Способност да предосети долазеће, својствену и другим жи
вим бићима, ои je одређеним техиикама и ритуалима настојао 
да учини поузданијом, прецизнијом и савршенијом. Традици- 
онални начини гатања, способност виђења и прорицања пред- 
стављали су одговоре на питања долазећег. Будућност као 
симбол непознатог, везана за тајну постојања чија дубина се
же до непрозирних основа живота, била je повод стварању 
различитих представа о њеној условности и начина да се она 
разоткрије и сазна.

Поистовећивање сличних и различитих поступака откри- 
вања будущности замагљује іьихову специфичност и отежава 
њихово разумевање и одговарајуће тумачење. Да би се ти по- 
ступци адекватно сагледали ваља их тачио одредити у контек
сту сличних феномена означаваних општим називом „народ- 
ни мистицизам”, јер народна схватања и поступци садржани у 
традиционалном духовном искуству пружају довољно основа 
за осветљавање тајне откривања будућности. Богата традици- 
ја тих поступака и сред става омогућује њихово разликовање и 
разврставањс, односно прецизније појмовно дефинисање и 
одрсђење у контексту њихових принципијелних раз лика и 
сличности.

Заједнички именитељ свих традиционалних облика откри- 
вања будућности je садржан у народном веровању у предодре-
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ђеност догађаја и њихову судбинску условљеност. Обједиње- 
ни веровањем у судбину, поступци откривања будућности 
имају зато првенствено нехришћанско, односно паганско обе- 
лежје1. У раним историјским подацима о Словенима, истине 
се да они нису знали за судбину, нити су веровали у њену моћ 
над људима2. Међутим, исти извори наводе да су практикова
ли магију и гатање, односно ритуале вршене са циљем да оси- 
гурају жељени исход предстојећих догађаја и да открију и од- 
гонетну непознату будућност3. Управо таква ритуална пракса, 
очувана у српском народу до данас, релативизује, како смо 
већ утврдили на другом месту, поменути навод о словенском 
непознавању судбине4. Иако, дакле, нису знали за судбину 
онако како су je у њеном апстрактном зиачењу представљали 
и веровали у њу Византинци, баштиници старогрчког и рим- 
ског наслеђа, од којих потичу поменути подаци, Словени су 
поштовали натприродна бића, под називом Род и Рожаница, 
која бдију над људским животом5. Сличност ових бића са они- 
ма из грчко-римске митологије утицала je на іьихово касније 
функционално профилисање у натприродне ентитете који од- 
ређују судбину6. Митска бића од којих, према веровању, зави- 
си људска судбина, само су посебан израз представе о живот- 
ној условљености која сс исказује и у гаталачкој пракси врше- 
ној са циљем откривања будућих догађаја.

Сила над силама

Судбина je сила од које се, према народном веровању, не 
може умаћи. Одређивана као израз воље или ћуди рационал- 
но непојмиве, неизмерне надприродне силе, судбина се као 
таква не тумачи већ се њоме тумачи, све оно што се поједин- 
цу дешава. Верује се да Суђенице сваком појединцу, већ тре- 
ће ноћи по његовом рођењу, одређују шта ће му се на живот
ном путу неизбежно догодити. Догађаји које човека сналазе 
сматрају се досуђеним, a њихова дешавања у одређеном Бре
мену тумане се доласком судњег часа7. Жељено a неостваре- 
но, и поред уложеног труда да се до циља дође, сматра се не- 
суђеним јер се од досуђеног не може побећи8. Међутим, суд
бина се не сматра потпуно животно затвореном, јер je тек од- 
ређени људски поступай коначно потврђује. Такав поступак, 
којим се „запечаћује судбина” и чини немогућим промена 
указује да се на претходно стање, иако судбински одређено,
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могло утицати. Верованье у судбину не ограничава деловање, 
већ je често само оправданье за неуспеле активности. Посло
вица да уколико „неко има века, онда има и лека”, не значи да 
се у време болести неће лечити и да ће оздрављење препусти- 
ти судбини. Такав однос може се препознати и у поступцима 
према Суђеницама, на које се одређеним поклонима, који 
симболишу неко жељено својство за будућег члана заједнице, 
настоји посредно да утиче9. Поступци вршени са циљем да се 
смрт у току године не би потрећила, као и ритуали откупљи- 
вања од покојника и раскидања мистичке везе између лица ро- 
ђених истог дана, месеца или године, релативизују судбину 
као непромењиву одредницу живота. На примеру ових ритуа
ла, може се уочити активан однос којим се претпоставл>ени 
судбински фатализам превазилази успостављањем другачијих 
животних детерминанти. Ови поступци нису израз магијског 
детерминизма, као супротности претпостављеном веровању у 
моћ судбине, нити су подређени судбинској неминовности, 
већ потврђују представу о задатом следу догађаја, тако што 
им се ритуалним супститутом или прекидом веза даје жељени 
исход.

Магијско језгро односа према судбини открива поље сло
боде и могућу активност која битније одређује људску ситуа- 
цију. Веровање у судбину и предодређеност догађаја праћено 
je и осећајем за рационалност, поверењем у себе и у знања ко- 
ja су омогућавала да се умакне судбини и оствари жељени 
циљ магијским средствима или молитвама упућеним одређе- 
ним божанствима. Ова дихотомија чини основу како древ ног 
тако и новог паганства у савременим друштвеним околности- 
ма. Амбивалентни однос према будущности одређен je верова- 
њем у судбину и могућношћу утицања на жељени исход. Суд
бински предодређен да према датом сценарију одигра своју 
животну улогу, човек je откривао начин да се умеша у посао 
судбине и постане актер сопствене животне ситуације. Антро- 
полошка срж веровања у судбину исказана je, дакле, магиј- 
ском компонентом која отвара задати оквир света према мо- 
гућности човековог дописивања уцртаног трага у књигу по- 
стојања.

Уколико се има у виду привидна непромењивост судбине, 
онда поступцима за њеном променом човек открива могућ- 
ност свог укорењивања у свету и остваривања свог животног
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смисла. Причама о судбини чини се тај први корак ка њеном 
сагледавашу, оспоравању и мешашу. Међутим, тежња да се 
предвиди будућност и настојање да се успостави контрола над 
сопственом животном неизвесношћу, означеном појмом суд- 
бине, показују у равни прагматичног своју релативност. Мо- 
гућност промене се открива у успостављању једног другачи- 
јег односа према свету, у коме се и представа о судбински 
условљавајућем ентитету сагледава у шеговој зависности од 
виших и рационално непојмивих сила. Тако су, на пример, 
Суђаје у неточном, и Усуд и Урис као његов пратилац у запад
ном делу Србије, зависни и подређени непознатој вишој жи- 
вотној сили. Усуд je оличење животне детерминате која je и 
сама детерминисана. Упућујући, према познатој истоименој 
народној причи, свој глас новорођенима „како мени данас, та
ко њима довека”10, он само преноси ону дубљу, тајанствену 
условност која свакодневно одређује како његово имовно ста- 
ње, тако и судбину рођених у том дану. Усуд je показатељ сво- 
је судбине која симболише оно непознато, неодређено које 
долази као промена и чије митско значење упућује на дубље 
духовно поимање те промене. У поменутој српској причи из- 
ражена je само слутња о сили што свакодневно мења животин 
амбијент Усуда и посредно утиче на судбину рођених у том 
дану. Зависна, дакле, од више силе која обзнањује своје посто- 
јање изван представљене митске реалности, условљеност жи- 
вотних збивања упућује на дубљу антрополошку перспективу 
развијену у старогрчкој митологији.

Бића од којих je, према старогрчком миту, зависила људ- 
ска судбина била су и сама зависна од тренутка, свог располо- 
жења или више силе. Зевсова кћи Тиха утицала je на живот 
смртника тако што je некога обасипала обилним даровима, а 
неког лишав ала поседа. Сматрана неодговорном за своје по
ступке, Тиха je трчала унаоколо, играла се лоптом и увећава- 
ла несигурност људске среће. Уколико би се неко похвалио 
њеним даром, не жртвујући део боговима, богиња освете Не- 
месида би га прогонила. Точак који je ова богиша смрти држа- 
ла представљао je сунчеву годину, а име њене римске парша- 
кише Фортуне потиче од „vortumna” — „Она која окреће годи
ну”11. Фортуна у значешу судбине или среће показује се, у 
својој снази (fors, -tis), у двоструком смислу: као fortuna se- 
cunda — она која прати и доноси срећу и као fortuna adversa —
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она која одмаже и доноси несрећу12. Значењска двосмисле- 
ност судбине односи се, дакле, на срећан али и несрећан дога- 
ђај који je као плод случаја и игре независтан од људских же- 
ла и намера. У животној равни непосредног дешавања, човек 
je предмет непредвидљиве божанске ћуди чије je позитивно 
или негативно испољавање зависно од неке више силе.

Та безлична сила над силама, означена у наслеђу старих 
Грка као судба, Мојра, представљена je као врховни надбо- 
жански закон који неумитно влада свима. Јачу и од самих бо
гова који су joj подређени13, судбину оличавају познате мит- 
ске Суђаје, Мојре у грчкој, а Парке у римској религији. Суђа- 
је имају различите улоге у испредању, одмеравању и пресеца- 
њу животне нити, a судбина je онај непромењив део који je на- 
мењен сваком појединцу14. Мојре су означене и као ћерке 
природне нужности, Ананке, која стоји на почетку свега и око 
чијег се дијамантског вретена окреће цео свет. Њен јарам, од- 
носно омча — ханк, из које je изведено њено име, изузетно je 
тежак, a њеној снази се нико не може одупрети.

Пројектована као спољашња натприродна моћ од које за- 
виси живот, људска судбина je у рукама поменутих митских 
бића. Сматрајући да могу управљати својом судбином уколи- 
ко изврше правилан избор и избегну опасности, људи су по
стелено откривали да je судбина инхерентна њиховом животу 
и постојању. Наиме, да од Суђеница, односно Мојри, не зави- 
си у потпуности судбина указује и древно веровање о томе да 
je њихово деловање сведено само на присуство. Седећи поред 
своје мајке Ананке, оне певају: Клото о садашњости, Лахеса о 
прошлости а Атропа о будущности. У таквом митском амби- 
јенту, душе умрлих које се попово враћају у живот, узимајући 
из Лахесиног крила коцку, бирају своју судбину. О том аспек
ту човековог учешћа у изабраној судбини приликом повратка 
душе у овоземаљски живот јасно говори девица Лахеса, jедна 
од Ананкиних кћери: „Неће судбина вас коцком бирати, него 
ћете ви изабрати судбину. ... Кривица je у бирачу, бог није 
крив”15. Избор ослобађа Суђаје одговорности за људску суд
бину, јep je тај избор дубоко условлен претходним кармич- 
ким искуством душе. Оличена у миту, женска моћ се изража- 
ва виталним присуством, постојањем као стожером животног 
трајања, континуитета и смисла. Међутим, присуство подра- 
зумева и своју сенку, онтолошку супротност са чијег се стано-
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вишта живот који je дат може и узети, а ентитет који рађа 
уједно оличава и смрт16. Из те дубље митске перспективе, нат- 
природни ентитети нису апсолутни пресудитељи судбине, j ер 
се слобода и могућност избора, условљени претходним иску- 
ством, исказују као чиниоци одређења животног пута.

Зависна не само од претходног животног искуства већ и од 
тренутног стицаја околности, привидна случајност избора 
упућује на дубљу условљеност и рационално несхватљиву за- 
кономерну нужност. Потврђујући својим гюступцима оно што 
јесмо, начин на који то чинимо одређен je нашим характером 
који je, према Хераклиту, наша судбина17. Уколико характер 
одређује начин на који потврђујемо свој идентитет, онда je и 
оно што ћемо мислити и чинити условљено нашим менталним 
склопом. Поступци који нас затварају у судбински оквир ука- 
зују нам да и сами стварамо своју судбину чију неминовност 
потврђују последние пашет деловања.

Идентично магијском тражеіьу сагласности природе за 
остварење одређеног циља, веровање у судбину je одговор на 
пагански изазов да се лакше прихвати будућност. Схваћена 
као одредница животног пута, судбина je с аспекта паганског 
веровања могућа и реална. За оне који верују она je постојеђа, 
док за оне који у њу не верују и игноришу je судбина не по- 
стоји, што не значи да се несвесно не остварује њихов живот- 
ни сценарио. Откривши судбинско у себи, човек je од магиј- 
ског наслућивања да je његова слобода зависна од његових 
поступака, до сазнаша да je његов карактер његова судбина, 
разгртао своју душу за божанско у себи. За разлику од магиј- 
ског настојања да се превазиђе, односно промени судбина 
утицајем на чиниоце који су одређивали животни пут, вера 
пружа другачију животну перспективу трансцендирања суд- 
бинске равни и могућност учешћа у вишој животној сфери. 
Хришћанско поимање живота отворено je према слободном 
човековом избору који му омогућује сарадњу са Богом. Из тог 
односа проистичу и последние које се тумаче као божје одлу- 
ке, односно реакције на људске поступке. Судбина je у том 
смислу из ван могућности тих односа. Потенцијал вере пред- 
ставља могућност преображаја сопственог паганског бића, 
свога Ja у његов креативнији и племенитији вид.

Сматрана предодређеном, будућност се није исказивала 
представом о смислу тог предодређења, већ je судбинско да-
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вало смисао рационално тешко разумљивим и неприхватљи- 
вим догађајима — какви су животне несреће и изненадне смр- 
ти. Настало као одговор на непознато и рационално несхва- 
тљиве догађаје, веровање у судбину има првенствено утешно 
значење, па се њоме лако оправдава потретно учињен избор 
и ослобађа од одговорности за учињену грешку. Уместо пово
да за кајањем и испаштањем греха, појединац се препушта тој 
утеси коју представља највишом натприродном силом. Из 
судбине се изводи веровање у божју вољу, као последица сум- 
ње у тог истог Бога и одсуства вере у њега. Паганско верова- 
н>е у судбину je бекство од слободне вере у Бога и одговорног 
учествовања у његовом постојању. О виталности тог верова- 
іьа говоре и бројна традиционална гатања, која се као стара 
паганска метода одгонетања будущности користе и данас.

Мапа тајанствених знакова

Потреба да се протумачи загонетна, непрозирна и нејасна 
будућност постоји у свим временима, а њену константу оли- 
чава раширена гаталачка пракса. Необични знаци су повод да 
се у њима в иди наговештај будущности, веза између онога што 
јесте и онога што Бе бити. То што јесте разуме се као пред- 
знак будућности, чије се зиачење открива прорицател-ским 
говором. Настојање да се завири у будућност и прочита суд- 
бина посебно je изражено у кризним временима, праћеним не- 
извесношћу и несигурношћу опстанка.

Знатижељу за откривањем судбине прати и жеља да се она 
и промени. Зато, положај између судбине и слободе егзистен- 
цијално одређује човека и напаја исконским животним моти- 
вима његову паганску природу. Повезана са могућношћу ути- 
цања на исход будущих догађаја, ова пракса je претпоставља- 
ла и ширу магијску основу комуникације са реалношћу изван 
границе човековог рационалиог света. На основу принципа 
хомеопатије и контагиозности, сличности и међусобне пове- 
заности делова и целине, настоји се прочитати судбинско од- 
ређење и магијски уписати свој траг. Гаталачко симболичко 
читање одређених знакова, са циљем откривања и тумачења 
судбине имплицира пасивистички однос према записаном и 
предодређеном. Пако припада истом духовном и културном 
контексту, гатање се као вештина погађања и сазнавања бу-
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дућности битно разликује од праксе врачања као магијског 
начина утицања на будуће догађаје. Традиционалне врачаре 
обављале су често обе активности, али je у народу постојала 
разлика између гатања, погађања судбине и врачања као ма- 
гијске помоћи у остварењу жељеног циља. Пословица „Ако 
није врач, он je погађач”, довољно јасно указује на ову дин- 
стинкцију.

Откривање будућности je природан дар појединаца који 
су, зависно од ове способности и степена прогностичке моћи, 
имали и одговарајући статус у својој заједници. Настојећи да 
препознају наговештаје живота да би избегли његове неугод- 
не ударце, чланови колектива се обраћају гатарама да би до
знали шта их очекује. Гаталачка пракса се заснивала на ве- 
штини тумачеіьа одређених знакова испољених различитим 
средствима. Наиме, за разлику од посебних догађаја који су у 
одређеним околностима наговештавали будућност, приликом 
празника или обреда18, будућност се настојала открити по
средством одређених елемената. У традиционалној култури 
Срба бројни поступци гатања зависни су од средства које се 
користи за погађање будућности19. Гледање у плећку јагњећег 
или свињског печења, у слезину, погађање помоћу сита, баца- 
ње боба или пасуља, указују на заинтересованост традицио- 
налног човека за будућност и њен исход. Гаталачка средства 
су повод за прсвазилажење рационалне, аналошке мисли, ко- 
ja не може да пружи одговор на питање о непредвидљивим 
догађајима.

Свако од поменутих средстава садржи одређену поруку 
чије се конкретно значење открива у зависности од положаја 
и стагва карактеристичних знакова. Говорећи о начину прори- 
цања, првенствено из десних плећа печеног брава, Вук пише: 
„чашица она одозго кажу да je кућа и ако није врло дубока, ка
жу да je пуна кућа; оне жиле од чашице зову се jулар, и по то
ме се гледа како су коњи у домаћина; горњи крај оне кости ко- 
ja je с једне стране из плећа израсла, зове се шљеме, и што je 
више налик на соху, да се њега може што наслонити, то кажу 
да je кућно шљеме тврђе; испод чашице с оне стране с које je 
плеће равно, имају (ваља да на гдјеком плећу) мале јамице, 
као да je иглом убодено, неке се од њих зову раке, а неке ко- 
лијевке: ако су ове јамице тако сниско од чашице да се не мо
гу дохватити палцем, кад се пошљедњи његов глежањ намје-
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сти на крај, онда рака или колијевка није у кући него у родби- 
ни или у селу. Све ово што je до сада казано иде само ономе 
чије je бравче, тј. код кога се ојагњило и со лизало док није за
клано. Доњи широки и танки крај зове се поље; ако je поље 
чисто кад се плеће погледа према себи, онда кажу да je мир, 
ако ли je мутно, онда кажу да je војска, и који су вјешти у то
ме казују још које je хришћанска које ли турска и која ће јача 
бити, као и много друго којешта”20. Иако се у наведеном при
меру открива првенствено будућност домаћинства у којем je 
одгојен брав, видимо да су одређени знаци везани за нагове- 
штај историјских збивања и судбину ширег колектива у тим 
догађајима. Плећа брава су својеврсна мапа знакова који се 
читају и тумаче у наведеном кључу. Претпоставка о међусоб- 
ној повезаности и зависности исказује се веровањем да сваки 
део света учествује у ширем збивању и да je целина присутна 
у сваком свом делу. У том смислу и сваки актуелни елеменат 
целине садржи слику њене будущности која се јасније откри
ва у noj единим карактеристичним знацима. Вештином читања 
тих знакова жели се завирити иза граница ствари и премости- 
ти j аз између садашњости и будућности. Знаци су наговешта- 
ји долазећег, а њиховим тумачењем неодређена, непозната и 
неизвесна будућност се настоји преточити у одређено, позна- 
то и извесно стање. Сам чин гатања, везан за препознавање 
карактеристичних знакова прснетих порука, својеврстан je 
ритуал прелаза. Искорак из садашњости и осматрање будущ
ности je тежња да се интензивним учествовањем у међустању 
непознатом и ирационалном да препозиатљив и рационално 
прихватљив вид.

Способност јасног виђења

За разлику од гатара које настоје да прочитају и завире у 
долазеће време, изузетно обдареним појединцима будућност 
се сама откривала. Видовитост се доноси на свет рођењем или 
се стиче одређеним иницијацијским ритуалима током живота. 
Јасним виђењем, видовњаци су могли непосредно да опазе 
објекте, бића и догађаје у временско-просторној реалности 
изван граница постојећих пет чула. Њихова способност се 
огледа у могућности да својим „шестим чулом” у будном или 
уснулом стању чују како трава расте, разумеју језик животи-
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ња и комуникацију духовних ентитета, открију онострано, ви
де будућност или симболичким визијама предскажу долазеће. 
Способност прекогниције само je један аспект видовитости, 
која подразумева јасно виђење и прошлости и садашњости. 
Видовњацима се, заправо, отвара тоталитет временско-про- 
сторне реалности и омогућује непосредан увид у свеукупност 
прошлих, садашњих и будућих догађања. Користећи гаталач- 
ке методе да би деловали сугестивније a својим речима дали 
основаност, они релативизују ритуалну улогу и значај посред- 
них средстава у откривању будућности. Њихова предвиђања, 
сачувана у усменој форми, добила су значење народних про- 
рочанства.

Изузетно обдарени народни видовњаци везивали су се за 
институције пророчишта која су у античком свету била под 
патронатом одређених божанстава. Откривање судбине je би
ло повод институционализацији ове праксе каква je постојала 
у античком пророчишту Делфи21. Надахнути том вишом, бо- 
жанском силом они су и из стања транса заинтересованима 
откривали њихову будућност. Међутим, одговори Аполоно- 
вих свештеница на питаіьа о будущности не могу се сматрати 
пророчанствима. Како се пророчанства у правом значењу од- 
носе само на најаву будущих догађаја садржаних у светим 
књигама различитих традиција, а с извориштем у сопственом 
духовном надахнућу, свако коришћење ове речи у другој при- 
лици je неадекватно, па би зато требало употребљавати реч 
прорицање, односно прорицатељ22. За разлику, дакле, од про- 
рицатеља који проричу, предсказују будућност, пророци су 
весници, преносиоци и тумачи наднаравних, божанских пору
ка и закона свом колективу. Казујући само оно што им бог 
ставља у уста, пророци су посредници између бога и људи. У 
односу на гатаре, свештенике пророчишта и народне прорица- 
теље, који читајући судбинску неминовност откривају живот- 
ну предодређеност, пророци уместо читања паганске судбине 
откривају божанску тајну. Имајући у виду ову дистинкцију, 
можемо сматрати да народни видовњаци нису пророци, већ 
прорицатељи чија се способност огледа у непосредном виђе- 
њу будућности и откривању судбинског у животу појединаца 
и колектива. Нека од тих виђења су се потврђивала и тиме су 
они добијали повишен значај у својој заједници.
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У односу на дубину будуће временске перспективе, може- 
мо разликовати откриваіье догађаја из блиске и далеке будућ- 
ности. Гатаіьа су тактичко средство откривагьа и наслућивања 
оног што би ускоро требало да дође, док су виђења и прори- 
цања стратешко откривање догађаја који ће доћи након одре- 
ђених догађаја. За разлику од женског „предсказивања”, одно- 
сно гатања, пророштвом се исказује мушки духовни квалитет, 
везан за моралію владање и живљење насупрот природи23. 
Уместо мистичког заноса и нејасног наслућивања, пророци су 
истицали исход историјских збивања, померајући фокус све
сти са просторне на временску димеизију, са природе на исто- 
рију24. Разлика између гатаіьа и виђења састоји се у томе што 
се гатањем наговештава, а виђењем открива будућност25. Од- 
ређен читаіьем и тумачењем карактеристичних знакова, говор 
гатања долази споља, док видовњак говори непосредно из се
бе, изнутра. Гаталачки језик je зато симболичан, а искази ви- 
довњака непосредни, конкретни и јасни. Када гатара читајући 
будућност из баченог пасуља или оцртаног кафеног талога у 
шољици саопшти свом клијенту да га очекује доб итак, онда 
сходно симболичкој вишезначности протумачене слике то мо- 
же да значи добијање поклона, извлачење премије, остварење 
успешног пословног контакта или успостављање емоционал- 
не везе. Међутим, када видовњак треба да саопшти заинтере- 
сованом исту информацију, онда му он прецизно и конкретно 
каже да ће у следећој седмици добити новац. За разлику од ви- 
довитости као јасног виђења, гатање je нејасно виђење будущ
ности представљено симболима којс треба протумачити. Ту- 
мачењем се настоје разумети загонетни знакови и открити 
њихова непрозирност да би се јасно сагледало долазеће.

Потребан смисао се указује у равни тумачења симболичке 
вишезначности прорицатељских одговора, к oj a постаје лите- 
рарна и митска константа. Сажимајући супротности, нужност 
и слободу, судбинско и могућност њене промене, гатаре су 
знатижељнима пружали двосмислене одговоре који су нагове- 
штавали различите исходе. Суочавање са тим да оно што зна
чи не мора и да буде, номера значењску раван ка могућем. То 
искривљавање знакова одвија се у симболичкој равни и зна- 
цима даје више од једног значења. У тој равни се литерарно 
преобликују искази ка атрактивној двосмислености, као зам- 
ци наивног и погрешног схватања, која постају језгро мита о
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прорицатељском ауторитету. Полазећи на литерарно такмиче- 
ње у Атини, Дионисије Старији je добио одговор пророчишта 
да ће бити поражен од слабијег. Међутим, на такмичењу овај 
тирании из Сиракузе осваја прво место, али на гозби коју je 
приредио поводом своје победе умире од претеране хране. О 
погрешно схваћеној двоисмислености говори и анегдота о по- 
знатом народном видовњаку Мати Глушцу који je на питање 
Смаил-аге Чснгића какав ће бити исход његовог похода на 
Дробњаке, одговорио да ће својом главом доћи на Цетиње. 
Прорекнуто се остварило, али тако што je ускочки харамбаша 
Мирко Алексић однео главу убијеног Смаил-аге на Цетиње и 
предао je владики Његошу26. Литерарна аура тих вишезнач- 
них исказа скривала je моћ јасног виђења будућности. Будући 
да су позната античка пророчанства потпуно јасна, несумњи- 
во je да су и атрактивне анегдоте о двосмислености пророчких 
одговора резултат њиховог накнадног књижевног преоблико- 
ваіьа и поруке да се њихов смисао може открити искуством 
стеченим проучавањем симболичких садржаја снова27. Лите
рарна атрактивност гаталачког одговора исказује се као сенка 
јасног, пророчког виђења к oje у накнадном преобликовању 
добија симболичку, вишесмислену форму отворену према 
различитим тумачењима као различитим могућностима света. 
Бројне анегдоте о погрешно схваћеној двосмислености про- 
фетског говора указују на њихову литерарну тајанственост 
која у могућности неочекиваног пружа извесност надања и 
отвара будућност према различитим исходима. У том смислу, 
свођење тих симболичких исказа на j однозначно, дословне и 
јасне поруке затвара перспективу и показује се као погрешно 
протумачоно пророчанство. Прича о том дословном и наив
ном разумевању прореченог уједно je и прича о прорицатељ- 
ског моћи симболичког језика који с крива дар непосредног 
виђења и откривања будущности.
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TAKO JE СУЂЕНО

Упоредо са тежњом да спозна објективну реалност света, 
човек je одувек настојао да ту реалност и промени, испредају- 
ћи о њој и одређене приче. У тим причама посебан значај има- 
ју садржаји везани за недовољно познате и тајанствене аспек
те људског живота. Неизвесности на животном пугу важан су 
мотив за причу, којом се чињеницама реалности даје једно но
во и другачије значење, што уједно представља и први корак 
ка њиховом мењању и преобликовању. Не представљајући 
фактографску тачност, прича указује првенствено на начин на 
који je човек схватио, протумачио и прихватио реалност, ства- 
рајући и један другачији свет као самосталну и од првобитног 
повода независну духовну творевину. Реалност света се при- 
чањем отвара према својој духовној димензији, а из дубоке 
потребе за фиктивним и фантастичним садржајима1 изми- 
шљане су приче и стварани митови.

Народне приче о судбини потичу из традиције мита и пре- 
дања као израз тежіье да се пронађе одговор на питања о про- 
тивречностима људског живота, завири иза неумољивих чи- 
њеница реалности и наслуте невидљиви узрочници парадок- 
салних и рационално несхватљивих збивања. Семантички по- 
тенцијал прича о судбини упућује на прикривене елементе ве- 
зане за њихов дубљи смисао који се испреда из самог ритуала 
причања. Тема судбине показала се атрактивном и „добром за 
мишљење” у народним причама као деривату некадашњег ми
та, а садржај причања постајао je жива реалност у којој je из- 
ван уобичајеног трајања успостављана духовна комуникација 
са реалношћу изван границе познатог, непосредно опипљивог 
и разумљивог света. Из духовног корена приче израстао je је-
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дан другачији, измишљени свет, a веровање у реалност испри- 
чаног било je битан чинилац традиционалног приповедаіьа. 
Релативизујући значај својих фактичких и фиктивних елеме- 
ната, прича je увек истина испричаног2, истина која на прет- 
постављену упитност добија одговоре у другим причама који- 
ма je човек осмишљавао живот у свом свету. Сматрајући да су 
људи одувек кричали сами себи ј ед ну те исту кричу, Иво Ан- 
дрић истиче да се том причом, попут Шехерезадиног припо- 
ведања, само настојао заварати крвник, одложити претећи 
удес и продужити потребна животна илузија3. Уколико се 
крвник схвати у ширем значењу претећег, онда се наша суд- 
бинска неминовност претаче у кричу, зауставља причањем и 
одлаже до завршетка приче. Искредена нит криче одводи до 
духовне узвишице са које се у животном лавиринту открива- 
ју и путеви животне предодређености.

Увучен у реалност приче, која својим омамљујућим дело- 
вањем поништава границе између реалног и фиктивног, слу- 
шалац се nahe у ситуацији сличној оној у којој се обрео и Чу- 
анг Це када се, сањајући да je лептир који je свободно лепр- 
шао куда je хтео, после буђења запитао: да ли je заиста саіьао 
да je био лептир или je лептир који саіьа да je Чуанг Це. Kpaj 
приче je почетак њене значеіьске неизвесности. Делујући као 
својеврсна „машина за заустављање времена”, она нас прено- 
си у једну сасвим другачију просторно-временску реалност, 
реалност приповедаіьа у којој je доживљај испричаног сличай 
саіьаіьу. Попут сна од кога смо буђењем одвојени, враћање у 
стварност одликује доминантно осећање сопственог одсуства 
у реалном свету. Ово осећање појачавају приче у којима суд- 
бина оличава животну силу к oj а управља нашим животом и 
под чијом се влашћу и осећамо као сневачи немоћни да битно 
променимо постојећи ток свог живота.

Истина о судбини

Иако je, причајући приче, човек мењао реалност, стварао 
свој фиктивни свет и обликовао себе, вероваіье у постојање 
натприродних сила које одређују његов животни пут исијава 
из свих народних прича о судбини. Силе које предодређују 
људски живот потичу из оне друге, духовне реалности, ком- 
плементарне свету непосредног искуства у коме се огледају
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последице њиховог деловања. У причама се говори о традици- 
оналном схватању те предодређености, ентитетима који je из
рину и односу човека према судбини. У тој стратегији јасно се 
могу уочити два дијаметрално супротна става. Наиме, насу- 
прот схватању да je судбина претпостављена животна кон
станта, изражено je и веровање у могућност промене судбине.

Исправност првог схватања настоји се показати безуспе- 
шношћу људског настојан>а да се судбина избегне. У тим при- 
чама се потврђује основно начело: како je досуђено тако се и 
догађа. Схваћена као већ оцртан животни пут, судбина je сво- 
јеврстан сценарио по коме се неумољиво одвија човеков жи
вот. Обликоване према законима народног стваралаштва, при- 
че о безуспешним покушајима да се измени, превари и избег
не судбина, указују на ограничену човекову моћ да утиче на 
силе које одређују његов живот. Карактеристична je у том 
смислу кратка народна приповетка „Шта je коме суђено”:

Два човека бегали од чуме. Кад су већ толико били утекли 
да ни сами нису знали где су, уђу у j едай град у коме су жив ели 
људи с две главе. Ова двојица науме да ноће код тих двоглаваца. 
У двоглаваца су биле многе овце. Путници нису ни снизили да 
домаћини имају по две главе. Кад путници поспе, двоглавци, 
ухвате једнога, заколу, натакну на ражаіь и приставе да пеку. 
Кад се други пробуди, има шта и видети: његов се другар раш- 
чварио и заруменио према ватри. .Тедан двоглавац оде на воду а 
живи гост лагано, да га не опази други двоглавац, одмили међу 
овце, nahe je дну овчу кожу, завије се у ну, умета се у стадо, и 
тако се измакне. Двоглавци га наскоро потраже, али га не нађу. 
Потрче за њим, један на je дну страну, а други на другу. Гост не- 
како уграби те пређе преко једне воде. За том водом била je ту- 
ђа држава, и двоглавци га нису ни гонили даље.

Гост je бегао, бегао, докле дође у чумину кућу. Све млађе 
што je било отишло je по свету да мори, само чумина мајка оста- 
ла. Она га упита: „Откуд идеш синко?” — „Бежим од чуме, стри- 
на!" — „Бежит од чуме, а од чуме нећеш умрети, него од жабе. 
Ето си допао баш у чумину кућу, него да те сакријем: j ер кад до- 
ђу моје ћерке и снахе, убиће те, само кад те намиришу”. Да му 
те вечера па га онда сакрије. Дођоше мл аде чуме из света, и од- 
мах упиташе бабу: „Ко има овде, осећа се људски дах?” — „Не
ма никога!" одговори им баба. Сутрадан испрати свога госта ра- 
није докле младе чуме спавају. Гост се врати својој кући.

После неког времена, изиђе на ливаду да коси траву. Од не- 
куд искочи пред њега једна жаба. Он je погледа, сети се шта му

131



je рекла чумина мајка, насмеја се и проговори: „Зар од тебе ме
ня смрт да дође?” И срдито замахну косом да убије жабу: али не 
окрене оштрицу, него дршку, а у исто време оштрица га од косе 
тако j ако мазне по врату, да je сам свој врат пресекао .

Судбина je, према овој али и према другим српским народ- 
ним приповеткама, оно што je појединцу досуђено непосред- 
но након рођења и што му се неумитно догађа. Неисправљи- 
ва, непромењива и недописива, судбина се не тумачи, већ се 
њоме као животном детерминантом тумане догађаји. Без об- 
зира на покушаје да се избегне, она се неопозиво испуњава. 
Наводећи да се од судбине не може побећи и да je, према на
родном веровању, сваком суђено шта ће му се догодити и ка- 
да ће и како умрети, Вук Караџић као пример наводи причу о 
царевој кћери којој je проречено да ће умрети од уједа змије. 
Да би je заштитио од те судбине, отац joj je саградио стаклени 
дворац у који се ништа није могло увући, нити из њега изаћи. 
Али када je дошао суђени дан, она je затражила грожђе. Слу
ге joj донесу велики грозд у коме je била скривена мала змија 
која je уједе и зада joj суђену смрт5. Иако се олако не препу- 
шта наговештеној судбини, борећи се против невоља и насто- 
јећи да их савлада и превазиђе, народ сматра да се по налогу 
неке више силе судбинска предодређеност испуњава и да, у 
ствари, и нема смрти без суђеног дана. Сажето у познатој по- 
словици: „Није коме je речено, већ коме je суђено”6, веровање 
у судбину спада у нехришћанску, односно паганску религио
зност. Човеков живот се одвија према судбинској неминовно- 
сти која може бити у складу или у супротности са његовим на- 
мерама и жељама. Судбину, као врховну надбожанску силу 
над силама, оличавају Усуд, Урис и Суђенице које непосред- 
но након рођења одређују живот сваком појединцу. У припо- 
веци „Урис” указује се на међусобни однос и хијерархију ових 
сила7. Суђенице су неједнаке старости и характера, а њихови 
увек различити предлози, по правилу се усаглашавају у зајед- 
ничку одлуку, к ojа понекад има карактер нај строже казне. 
Изостане ли ово усаглашавање, онда се и изрицање судбине 
одлаже све док je Урис, као нека врста више инстанце, не до
суди као неопозиву одлуку. Урис je онај који урезује, одрезу- 
је, обележава, односно одређује судбину као животни део ко- 
ји сваком припада no рођењу. У овој причи, упечатљив je опис 
начина на који се, упркос свим предострожностима, неминов-
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но и тачно испуњава досуђена судбина: „Кад су младенци ле
гли у кревет, наједанпут отисну се са свијеће једна суза и пад- 
не на сто. Чим паде, одмах оживље и поче расти, те постаде 
велика колик’ миш, па колик’ мачка, па колик’ пас, па најпо- 
слије колик’ вук, те ђилас на младожењу и победе га, па опет 
онако претварајући се из вука у пса, из пса у мачку, из мачке 
у миша, из миша опет у сузу, оде натраг у свијећу”8. Наратив- 
ним ефектом претапајућих с лика убедљиво je дочарана нат- 
природност преображавајуће судбинске силе која од капи све- 
ће постаје вук. Напајано пламеном воштанице, поетско сања- 
рење о судбинској сили, која долази изван граница рационал- 
но појмљивог света, транспоновано je у причу изузетне вред
ности. Кап из које je надошла демонска плима прогутала чо- 
века, симбол je повишене емоције која се и ослобађа у тренут- 
ку када човека погађа неумитна и неочекивана судбина.

Природна правда

Судбина je сила која Бога не моли и пред њом су и Он и 
хришћански свеци немоћни. Иако се Бог, према народном ве- 
ровању, показује у својој свемоћи тако што може испунити 
људске жеље, даривати и кажњавати људе, а тиме и непосред- 
но управљати њиховим животом9, Он je немоћан пред судби- 
ном. У причи „Свети Јован и девојка”10, Бог, иако провиђа чо- 
векову будућност, не може да промени његову судбину, na 
чак и када je она изузетно неправедна. Паметна и вредна де- 
војка удаће се за лењивца који жедан лежи преко брвна јер не
ма воље да се спусти да би Попио воду. Правдајући се да није 
крив за такво укрштање људских путева, j ер су их силе судби- 
не тако одредиле, Бог, у ствари, упућују на правило којим се 
ружењем лепог и пролепшавањем ружног, снажењем слабог и 
слабљењем јаког, поништавају екстремне супротности и тиме 
остварује природна правда11. Taj компезаторски и корективни 
принцип делује иза граница свесног и рационално појмљивог, 
па се зато ситуира изван Божјих моћи и доживљава и тумачи 
као сила саме судбине12. Без обзира да ли je реч о позитивном 
или негативном вредносном екстрему, та сила, као симбол не- 
свесног, извршиће потребну корекцију у складу са поменутим 
принципом природне правде, па ће се и остварење судбине ис- 
казати као исход животног неутралисања супротности.
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Снага судбине се, дакле, показује већом од божанске мо- 
ћи. У причама „Уриси и породиља” и „Ко под другим јаму ко
па, сам у н>у упада”13, Бог и свети Петар одређујући тренутак 
дететовог рођења настоје да му обезбеде поволшу животну 
судбину која je зависна од спољних околности. Засновала на 
познатом мотиву о Усуду, који судбину новорођених одређу- 
је по томе како je њему тога дана, приповетка „Уриси и поро- 
диља” представља судбинску силу у плуралу, као Урисе који 
са ауром наднаравног уживају за пуним столом. Бог не може 
да одређује људски живот независно и супротно постојећим 
околностима, које дају пресудно значење свему што се у том 
тренутку роди. Значај контекста може се протумачити имита- 
тивним магијским утицајем да слично производи слично, али 
и Божјом потребом за извесним савезништвом у овоземаљској 
равни.

У наведеној нричи „Шта je коме суђено” судбина се као 
слепа сила неминовно остварује и све што човек ради да би je 
избегао, чини само у прилог њеног потврђивања. Указујући 
на моћ судбине која се испуњава упркос људском настојању 
да се она спречи и коригује, поједине приче истичу и онај ду- 
бљи аспект тог мотива везаног за људски карактер. У вей по- 
менутој причи „Ко под другим j аму копа, сам у њу упада” гро- 
фови узалудни покушаји да осујети удају своје кйери за сиро- 
машног младића, само доприносе потврђивању судбине на 
чијем испун-авашу раде и више силе, оличене у Богу и светом 
Петру. У причи „Судбина”14 ефектно се указује на међусобну 
повезаност характера и судбине. Провоцираіьем касапа, да би 
изазвао свађу и тучу, прзница изазива своју судбину. Будући 
да не долази до сукоба, j ер друга страна не одговора на про- 
вокацију, свађа се завршава на суду и кадијиним речима да je 
прзници било суђено да умре од касапове руке, чији je и до- 
дир прстом био довољан да се испуни судбина. Садистичку 
карактерну црту психопата у лику прзнице испозьава према 
другом да би провоцирао његову агресију. Будући да се карак
тер не мења, већ само неке іьегове црте, човек je на иски на
чин и предодређен да се понаша сходно свом характеру. Иза- 
зивање судбине указује на дубину његове ирационалности 
увек отворене према могућности да учини нешто на сопстве- 
ну штету. Уколико je реч о поменутом характеру појединца, 
онда и његова садистичка незаситост само појачаном страшћу
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провоцира самодеструкцију, која га логиком неосвешћене 
слепе силе нужно води ка пропасти. Иза агресивног и сади- 
стичког односа према другом крије се слутња сопствене смр- 
ти, а у нестрпљивим и исхитреним поступцима и тежња да се 
она што пре и потврди.

Носећи у свом характеру неку специфичну црту, сваки по- 
јединац je тиме, на известан начин, и одређен како ће се пона- 
шати према другима и какав ће однос имати према свету у ко
ме се одмотава іьегово животно клупко. На основу веровања 
у предодређеност догађаја и њихову судбинску детерминиса- 
ност, човек je способност да предосети будућност, способност 
својствену и другим живим бићима, појачавао и техникама га- 
тања и прорицања. Иако ништа у животу није сигурно док се 
не потврди непосредним искуством, оно што je досуђено и 
уписано може се открити. Техникама гатања и прорицања на- 
стоји се прочитати и предочити појединцу или колективу оно 
што их очекује у будущности. За разлику од суђеничког изри- 
цања којим се одређује животни пут, прорицањем се открива 
судбина. Међутим, у причама о судбини преовладава способ
ност непосредног виђења будућности која се исказује непо- 
средно и спонтано. Наднаравна бића, Бог, свеци и чумина мај- 
ка, као што смо видели, имају моћ провиђења која им откри
ва садашњост, прошлост и будућност. Без изричитог тражења, 
судбина се открива као одговор на упитност саме ситуације, 
j ер се у кључном тренутку појединцу саопштава оно што ће 
му се догодити. Пред том судбинском неминовношћу, он je 
немоћан да промени ток живота и избегне несрећу или прера
ну смрт. Нађе ли се у амбијенту у коме би требало да се испу- 
ни изречена судбина, својом неверицом само Бе допринети да 
се попут преокренуте оштрице косе потврди досуђено. У 
овом низу прича, судбина се, дакле, открива као нужност до- 
гађања према већ утврђеном плану. Јача од човекових намера, 
та сила показује сву илузорност његових настојања да избег
не или промени своју судбину.

Промена судбине

Приче о непромењивости и неизбежности судбине указу- 
ју заправо на одређени степей човекове спознаје њене моћи 
као животне одреднице са којом je настојао да успостави не- 
посреднију комуникацију. Из овог односа проистиче и став о
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могућности промене судбине, односно поступци којима се 
људском животу даје и другачији исход. У условној групаци- 
ји народних прича о судбини, осим оних које показују како се 
она испуњава упркос људским тежњама да се избегне и про
мени, постоје и приче у којима човек успева да коригује сво- 
ју судбину и упркос њој оствари другачији живот. Будући да 
одређени традиционални ритуали указују на могућност рела- 
тивизације судбине15, у народним причама je то осећање жи- 
вотне и стваралачке слободе дошло до посебног изражаја.

За разлику од оних у којима људски живот има непроме- 
њиво судбинско одређење, у низу других прича судбина има 
другачије значење. У карактеристичне народне умотворине 
које говоре о могућности промене судбине спада и прича „Се
стра сачувала брата”.

Имао један човек девет кћери, а ниједног сина. То му je би
ло криво, па зато отера жену. Са женом отишла je и њихова нај- 
старија кћи. Путовале су дуто, док нису дошле у je дну велику 
планину, и ту жена у једном трњаку роди мушко чедо. Ћерка по- 
ђе да потражи дрва за ватру, па залута у шуму. Ту под једним ве
ликим дрветом в иди како три жене пеку човека: j едва окреће ра- 
жаіь, друга чарка ватру, а трећа доноси дрва. Кад то девојка ви- 
ди, уплати се, и сакрије се у један трњак. Оне три жене говори- 
ле су међу собом да ли да убију оно дете што се данас у шуми 
родило. Једна вели: „Хајде да га убијемо.” Друга рече: „Немојте 
сада, него када му буде десет година.”

Напослетку рече трећа: „Немојте сада, него кад се жени, он 
ће узети девојку из далеке земље, па кад се враћају кући, мора- 
ју ноћити у шуми, и он ће свући чизме, па ће у je дну чизму ући 
змија, која ће га ујести и он ће од тога умрети.”

На то присташе све три. Кад je то девојка чула, скупи брже 
боље дрва, па однесе мајци, али joj није казивала шта je видела. 
Пошто су се огрејали, рече она мајци: „Хајде да идемо кући, сад 
нас отац неће карати.” И тако одоше кући. Кад човек виде да му 
je жена родила сина, j ако се обрадује, и прими je опет.

После неког времена све се сестре разудаваше, само се нај- 
старија не хтеде удавати док се брат не ожени. Haj зад и брат за
проси девојку у далекој земљи. Кад су се враћали с девојком, за- 
ноће у једној великој шуми. Младожења свуче чизме и остави 
их крај дрвета, а сестра их одмах узме и обеси о дрво. Кад je yjy- 
тру свануло, виде сестра да у једној чизми има велика змија, и 
зато да брату да обује опанке, а чизме ће она понети у рукама. 
Кад су дишли кући, сестра добро угреје црепуљу, па истресе на
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іьу змију из чизме. Али змија скочи и обавије се девојци око вра
та, па joj испије очи.

После неког времена пође брат са сестром да joj тражи лека. 
Путовали су дуто и дуто, док нису среди светога Саву.

Он их упита: „Куда ћете, децо?” — „Идемо, дедо, да тражи- 
мо лека мојој сестри.” А свети Сава им каже: „Идите на onaj 
извор, па нека се ту она умије, и добиће очи.” Онда брат и се
стра оду на извор, и сестра се умије, па добије очи као што je и 
имала. 16

Наведена прича у којој je сестра својом несебичном жр- 
твом спасла брата од уједа змије и тако га отргла од судбине 
преране смрти, указу] е на могућност да се избегне досуђено. 
Брат не зна за своју судбину, па je у причи и његово спашава- 
ње изван његове свести о сестрином поступку. Она je знал ап 
његове судбине и актер њене промене у коју улаже сопствену 
животну извесност. Видети невидљиво и мењати непромењи- 
во, значи, међутим, прекорачити људске моћи, па je и одузи- 
мањем вида изражена цена хибриса. Принудну жртву узима 
змија као симбол живота у коме се и овим догађајем исказује 
тежња ка поновном успостављању нарушене равнотеже и за- 
довол-еше природне правде, која Бе из домена судбине преБи 
у руке највеБег националног свеца.

Успешна промена судбине, али другим средствима, пока- 
зује се и у причи „Усуд”17. Брат коме je суђено да буде сиро- 
мах без обзира на рад и труд који улаже да би се обогатио, 
ипак ће живети у обиљу, али тек пошто усвоји братаницу Ми
лицу. Рођена да буде срећна j ер je у њеном имену, у значењу 
миле, добре, ваљане девојке, уписана у ствари оваква судби- 
на, она Бе своме стрицу омогућити да буде богат, али не и да 
се дичи својим власништвом. Он Бе моБи да ужива у свом 
иметку само под у словом да оно што стекао никада не назове 
својим, веБ само њеним именом. Варијација на ову je и прича 
„Божји суд”18. Међутим, у овој причи вредни брат који не по- 
стиже ништа јер није среБно рођен, женидбом са девојком Гр- 
дом, рођеном у добром и среБном тренутку, успева да се обо
гати, али под истим условом уживања у свом имању као и у 
претходној причи. У варијанти ове приче, коју je под називом 
„Судбина” забележио Тихомир ЋорђевиБ од алексиначких 
Цигана клинчара, наглашава се да je та девојка веома ружна и 
да се зато и зове Груба19. За разлику, дакле, од верзије у којој
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се именем Грда само претпоставља њена неугледна појава, у 
потоњој верзији се тај девојчин изразито ружан изглед и по- 
себно истине. Уколико je изглед цена животне среће, а ком- 
промис највеће животно умеће, онда се и норуком ове приче 
истиче могућност остварљивости највећих жеља под условом 
да ће свако игнорисање правила о природној правди провоци- 
рати реакцију саме судбине. Вредан али несрећан брат до- 
следним поштовагьем правила да о стеченом иметку не гово
ри као о свом, већ о женином поседу, успева да коригује сво- 
ју судбину и живи у материјалном богатству.

У причи „Највећи севап ’20, сазнавши да ће умрети већ пр- 
ве вечери када се буде оженио, богата јединац одлучује да се, 
на чуђење родитеља, ожени из Севана сиротом амаловом hep- 
ком из суседства. Желећи да женидбом и великим даровима 
усрећи сиромашну дев oj ку и њене родитеље, да би га имали 
зашто спомињати, он je својим гестом дирнуо и свемогућег 
Бога који га спашава смрти и поклања му још четрдесет годи
на живота.

Судбина и проклетство

Поседовање магијског средства, попут чудотворног прсте- 
на, моћне шибе, сабљице или знање немуштог језика, до кога 
се долази након извршеног подвига или даром више силе, 
омогућује остварење животних жеља које релативизују и ме- 
њају судбину. Народна предаіьа која говоре о позитивном или 
негативном ефекту магијских чинова, отварају питање таквог 
утицаја на судбину. Осим спорадичног помињања врачања и 
куђења, мотив баченог и оствареног проклетства j сдан je од 
најчешћих у овим причама. О томе да се не може утећи од 
клетве говори и предање о страшном проклетству које je кнез 
Лазар бацио на j ед ног великаша из Колубаре. Наиме, увређен 
зато што га великаш није достојно дочекао и угостио када je 
он долазио у овај крај, Лазар га je проклео и сва три сина су 
му настрадала21. Негативне последице може имати не само 
onaj који се прокуне и на кога се баца проклетство, већ и онај 
који се из користољубља криво куне22. Нако je суђено по ро- 
ђењу сматрано највишим законом, с обзиром на последице 
врачања, проклињања и куђења може се претпоставити да се 
овим негативним утицајима мења досуђена судбина. Ако je,
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дакле, човеку већ приликом рођења одређено све шта ће му се 
у животу догодити, онда су и последице злонамерних утицаја 
унапред судбииски одређене23. Међутим, питање да ли клетва 
утиче на судбину зависи првенствено од схватања судбине. 
Уколико се судбина сматра непромењивом, онда су и после
дние злих постунака досуђене и судбински предвиђене. Али, 
уколико се верује у могућност промене и корекције судбине 
онда се и магијски чинови сматрају средством тих промена.

Приче о судбини јасно указују на верование у зависност 
л-удскот живота од виших натприродних сила оличених у од- 
говарајућим натприродним митским ентитетима. Условљен 
ширим контекстом у коме се paha и проводи свој живот, човек 
je прсдставом о судбини веровао да се његов живот одвија 
према одређеној митској матрици. У духовном амбијенту ви
ших сила он je откривао значај митске димензије и свог посто- 
јања. Судбина je зависила од воље тих виших сила, оличених 
у суђеницама, Усуду, Урисима, које су непосредно након ро- 
ђења одрсђивале животин пут сваком појединцу. Честим ис- 
тицаіьем да je и сам Бог немоћан да исправи и промени досу- 
heno, судбина се представља као највиши закон. У контексту 
корпуса српских народних приповетки које оличавају стари 
народни завет24, вероваље у судбину указује на тај највиши 
пагански закон који je изнад човекове воље, што подразумева 
шегово поштовање и неоспораваше. Представом о судбини 
као сили која одређује његов живот, човек традиционалне 
културе je показивао начин на који разуме и прихвата живот 
какав он јесте. Свет у коме je живео тај човек није био у пот- 
пуности дстермннисан. Вероваіье у судбину само je том свету 
давало потребан оквир који je временем преозначаван. Наиме, 
са утицајем хришћанства, евидентно je да се некадашњи нат- 
природни ентитети повлаче пред божанском моћи. У причама 
„Божји суд” и „Највећи севап”, Бог постаје она највиша, вр- 
ховна моћ која у непосредном утицају на људски живот има и 
завршну реч коју je некад имала судбина. Иако би се, дакле, 
могло рећи да je судбина била неизбежна и неумитна, она се 
показала и као симбол отвореног рсалитета за човеково тума- 
чење и мењаље.

Приче о судбини говоре о наднаравној сили која одређује 
људски живот, али и о могућности да се та сила релативизује 
у контексту оних средстава које стоје човеку на располагању.
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Једно од њих je свакако и прича којом се не само оддаже не- 
миновни догађај, већ указује и на могућност другачијег жи- 
вотног исхода. У најрадикалнијем смыслу, та релативизација 
негативног значења животних чињеница исказује се према 
смрти тако што се оживљавају умрли и продужује живот јуна- 
цима. Судбинска задатост се превазилази животном перспек- 
тивом отвореном према срећном крају. На нуту до тог краја, 
јунак ће одолети многим искушењима и савладати највеће 
препреке у које свакако спада и смрт. Смрт у овом контексту 
приче није коначан исход живота, јep се из ње умрли враћају 
у живот. Висок степей релативности чиіьенице смрти показа- 
тел> je и судбинске променљивости к oj а у равни фиктивног 
добија у причи статус факта.

Живом игром маште, прича заводи слушаоца у реалност 
духа, приближала га оном другом свету и омогућује да noj ми 
невидљиве натприродне силе чије деловање осећа у свом све
ту као моћ судбине. Не доводећи себе у прилику да се завади 
са њом нити да je мрзи, човек je према њој испољавао карак- 
теристичну судбинољубивост. Када се и невољно прихвата 
неки неповољан животни исход, онда се то чини са извесним 
утешним олакшањем да je тако суђено. Судбина какву из на- 
родних прича можемо сазнати идентична je са њеним схвата- 
њем у народној магијско-религијској пракси. Она се прихвата, 
али се, уколико je изузетно неповољна, настоји избећи и про- 
менити.

Оно што му се догађа, човек прихвата без обзира на осе- 
ћање неправде као незаслужене казне којој je изложен. Волне 
животне невоље и неугодности уобличавају га и формирају 
битну црту његовог карактера, а начин да прихвати окрутну 
реалност живота јесте да je разуме и протумачи као судбинску 
неминовност. Судбинољубивост смањује бол због животних 
непријатности, а то „да” животу исказано односом према суд- 
бини израз je поштовања врховиог закона саме силе постоја- 
ња. Нако, дакле, условљен судбином, која се може схватити 
као одређена условност, живот није никада у потпуности и до 
краја судбински предодређен. Он je увек отворен према сло- 
боди која омогућују извесну корекцију и промену судбине. И 
управо та реалност слободе омогућује човеку да свом животу 
да непоновљиво, аутентично обележје које je изражено и у 
стварању и обликовању прича о судбини.
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ХРИШЋАНИЗАЦИЈА
И ПАГАНИЗАЦИЈА 

У СВЕТЛУ НАШИХ НАРАВИ

Иако се сваки ентитет може приближно одредити својим 
положајем између суседних елемената, ситуираност Срба на 
Балкану између два света, између Истока и Запада, значи сва- 
како знатно више од адекватног геополитичког одређења. На- 
стањеност на делу јединственог етногеографског балканског 
простора имало je за Србе судбински значај. Темељећи се, за- 
право, на поимању постојсћих разлика два међусобно супрот- 
стављена света, чији се набој исказује у перманентно) пулса- 
цији историје, културни и духовны идентитет Срба на овом 
простору Балкана формира се у контексту тих супротности, 
које се једна у другој међусобно огледају и одређују. Наизме- 
ничне аспирације једпог или другог света да освоји, себи пот- 
чини и укине онај други доводило су у питаіье іьиховог по
средника, као огледала са наталоженим облицима њихових 
промењивих ликова. На граници Запада, Србија чува своје ис- 
точне корене и памти разлику између два света, заснивајући 
управо на том памћењу своју посебност и свој идентитет.

Линија која дели Балканско полуострво je граница разли- 
читих црквених, културних и политичких утицаја наталоже- 
них у културним слојевима ерпског народа. Његова историја 
зато се и не може одвојити од места које вековима има значе- 
ње великог историјског раскршћа, на коме су крупны догађа- 
ји уцртавали временска размеђа и разграничења између Исто
ка и Запада. Период од поделе Римског царства 394. године до 
поделе цркава 1054. je време потврђивања историјског прису- 
ства Срба на овом простору, почетак њихове државности и 
примата хришћанства. То je период јаке византијске државе, 
која се на свом цивилизацијском врхунцу исказује синтезом
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Истока и Запада и интеграциям државне моћи као реалног 
светског средишта. Водећом улогом у тадашњој међународној 
заједници и својом империјалном идеологијом, Византија се 
поистовећује са светом који у обновљеној универзалности 
Римског царства добија у Константинопољу и свој Рим на Ис
току1. Излазећи из сенке тог моћног царства, средњовековна 
Србија се формира на великом религијском и културном рас- 
кршћу између Запада и Византије обједињавањем примор
ских српских земаља изложених непосредном утицају Римске 
цркве са српским континенталним областима средњег Балка
на које су биле под јурисдикцијом Источне цркве.

Јачање српске државе започиње у време сутона Византије 
чију најдубљу кризу означава пад Цариграда 1204. године под 
власт Крсташа. Taj нови контекст слабљења Византије ство- 
рио je могућност остварења српских државних и црквених ин
тереса. Добијање круне од Рима, 1217. године, значило je сим- 
боличко окретање Западу и стицање права на крунисање. Овај 
чин државног осамостаљивања омогућио je и српској право- 
славој цркви да релативно лако од Цариградске патријаршије, 
из њеног тадашњег егзила у Никеји, добије своју аутокефал- 
ност, 1219. године, са Савом као својим првим архиеписко
пом. Међутим, признајући првенство части римском папи, 
Сава на темељу византијског православља гради самосталну 
српску цркву као битан чинилац државне и културне индиви- 
дуалности српског народа.

Источни пут ка себи

Изложени, дакле, утицају како Рима тако и Византије, Ср- 
би су и најпозванији да, управо с аспекта оствареног нацио- 
налног и државног идентитета, оцене природу и карактер тих 
утицаја. Говорећи о тим утицајима Владан Ђорђевић с правом 
запажа: „Док се Рим старао свим силама, да међу Србима и 
Хрватима утврди с хришћанством и латинску писменост и ла- 
тинску кн-ижевност, тргнувши брзо натраг концесију коју бе- 
ше учинио народном духу глагољицом, дотле je Византија, 
створивши Србима, Бугарима и Русима народну писменост, 
тако званом ћирилицом, народну књижевност, и службу Бож- 
ју на народном језику, створила дефинитиван византијско- 
словенски просветни тип, који je био и остао оквир наше па-
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ционалне индивидуалности”2. Међутим, Исток и Запад су по- 
стали метафоре за поларизоване светове који се на нивоу гло- 
балних, међусобно супротстављених парадигми, настоје одре- 
дити дијаметрално супротним категоријама. Непризнавање 
другог, као латентног конституента сопственог идентитета, 
одрсђује цивилизације Истока и Запада као метафоре супрот- 
них страна света. Тајанственост тог другог исказује се и іьего- 
вим мистификованим метафоричним одређењем, па je зато и 
смањивање метафоричног набоја услов ослобађања лажне и 
суочавање са његовом правом реалношћу.

Ситуирани измену источног и западног црквеног и држав- 
ног круга, Срби су вековима изложени њиховим међусобним 
утицајима. Успостављање српског државног идентитета већ 
од почетка прати свест о недовољној одређености сопственог 
положаја и колебаіье да ли je он Исток Запада или Запад Ис
тока.

Географски одређен између Истока и Запада, српски народ 
на Балкану управо ту своју граничну, неодређену позицију 
претвара у своју предност изражену у новој духовној моћи. 
Наиме, прихватајући православље, српски народ, како истине 
Николај Велимировић3, добија могућност да буде изнад Исто
ка и Запада и тиме превазиђе свој дотадашњи незавидан ли- 
минални положај. Потискивање и заборављање православног 
идентитета у периодима кризе актуализује питање позиције 
Србије на које се једнострано настоји одговорити да je Срби- 
ja на Западу или на Истоку4. Стварање те духовне вертикале, 
која историјске супротности узима као основу превладавања 
противречности и успостављања надисторијског идентитета, 
започиње примањем хришћанства од 9. века. Процес покр- 
штавања се одвијао поступно и остваривао се у више таласа, 
да би тек крајем деветог века и српска Паганија као последња 
облает на Балкану примила хришћанство.

Тајна крштења

Начин на који je примана нова вера и симболички чин кр- 
штења означио je окретаіье Србије од Запада ка Истоку, али je 
суштински то значило окретање ка себи и утемељење једне 
нове духовности. Наиме, супротно дотадашњем доминантном 
наганском обредном опосуном кретаі-ьу у смеру од Истока ка
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Западу, односно у смеру кретања Супца, ритуалом крштења 
појединац je увођен у свету тајну промене наслеђеног природ- 
ног начина остварења свог бића. Симболичким окретањем од 
Запада ка Истоку означаван je почетак новог идептитета веза- 
ног за ослобађање од потчиівености нриродним законима. У 
оквиру тих закона, човек je настојао да оствари бесмртност 
као свој исконски цил>, продужавањсм свог биолошког посто- 
јања, засниваіьем породице и остављањем потомства као и 
оснивањем социјалних и културних институција које су га- 
рантаовале привидну и пролазну сигурност и одбрану од смр- 
ти. Међутим, за разлику од оваквих схватагва, Црква je крште- 
іьем нудила остварење бесмртности као слободно опредеље- 
ње појединца за заједништво са Богом. Прихватајући крште- 
ње као Слободан избор свог спасења појединац се светом raj- 
ном, заснованом на симболичком искуству смрти које се од- 
вија проласком кроз воду, уводи у нову заједницу Божјег и 
људског света. Погњурење у воду значи умирањс са Христом, 
а излажеіье из ње означала излазак из смрти, васкрсење и при
ступ Цркви као будућем царству Божјег света. Процес прола- 
жегьа кроз симболичку смрт je начин поистовећивања са Хри- 
стовим распећем, смрћу и васкрссі-ьем, па се зато поједииац и 
крштава у име Оца, Сина и Светога Духа5. Излажење из при- 
родног живота и приступ Васкрсеіьу, светој Еухаристији je cy- 
штина иовог начина постојања и успостављања новог идепти- 
тета појединца.

Покрштаваіье je за Србе значило знатно више од прихва- 
тања j ед не друге, нове вере као алтернативе дотадашњој при- 
родној паганској религиозности. Уколико се сагледају сви по- 
тоњи кључни момента српске историје онда се управо значај 
аутентичног хришћанства исказује у пропалажен-у тог упу- 
трашњег, сопственог гласа који je одводио изнад природних 
супротности Истока и Запада. Заспован на том аутентичном 
искуству вере, средишњи пут српске духовности оцртава до- 
следно исказиваіье тог искуства у животном опредељењу и 
подвигу њених родоначелника.

Света као жртвена реалност

Иако je и до Стефана Немање Србија била у византијској 
утицајној сфери, веома je важан начин прихватања тог утица-
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ja који Ke дати и посебан печат верском и културном животу 
средњовековне Србије. Пресудну улогу у том пронесу je имао 
најмлађи син великог српског жупана Стефана Немање, Раст- 
ко Немањић, познат касније као Свети Сава6. Одлазак на Све
ту Гору омогућује му и непосредно упознавање живог врела 
визаптијске православие духовне традиције. Напуштањем 
очевог двора и ступаіьем у манастир он даје монашки завет, 
добија монашко име Сава и доследпо се посвећује аскези и 
молитви. Потпуно посвећен усамљеништву и исихастији, Са
ва као светогорски монах доследно и дисциплиновано приме- 
њује духовну праксу својствену православном неточном хри- 
шћанству.

Посвсћени духовном подвижништву, монаси аскете и кон- 
темплативни мистици имају управо због свог слободног опре- 
дељсња и посебан статус, углед и ауторитет у источној цр- 
кви7. Својим опредељењем и стечении духовним искуством 
они нису оспоравалн, већ су потврђивали ауторитет цркве. 
Светогорско монаштво, као наставак аутентичне монашке 
традиције Палестине, Синаја и Сирије, инспирисало je Свето- 
га Саву за сопствени мистичко-аскетски животин пут посве- 
ћен сабирању духа до стварног подвига. Надахнут овом тра- 
дицијом, Сава joj даје личин печат и вредност исказану ире- 
судним утицајем у успостављању легитимитета српске право
славие цркве. Остварено као аутентични спој аскезе и евхари- 
стије, српско монаштво je Савиним духовним подвигом доби
ло Христу примерено сакрално искуство. Својим поступком, 
Сава као монах врши пресудан утицај и на свог оца који се у 
пресудном тренутку одриче престола у корнет свог другог си- 
на Стефана и 1196. године одлази у манастир Студеницу, а за- 
тим ће се као монах Симеон придружити Сави на Светој Го
ри, где ће подићи српски манастир Хиландар.

Будући да се значај поменутих поступака оца и сина, Не- 
мање и Саве, огледа у њиховим делима која имају своје значе- 
іье у тадашњем политичком контексту, успостављање српске 
црквеие и државне самосталности ваша сагледати и као по- 
тврду ново хришћанске сакралности. Темељећи свој аутори
тет не на борби за престо, већ на одрицању од власти они сво- 
јим делом показују смисао свог жртвовања световног живота 
и слободно преузимање крста. Својим индивидуалиим подви
гом, животом у Христу и за Христа, доследпо поштујући пра-
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вила монашког живота испуњеног аскетским презрењем теле- 
сног и потпуним посвећењем духовном, они се окрећу Исто
ку као почетку свог новог живота. Исказана првенствено у 
оквиру цркве, успостављена сакралност постаје и извор свс- 
товне државне власти. Мада оспоравани потоњим борбама 
најближих сродника за власт, принцип одрицања од власти 
пружао je духовну утемељеност и историјску сигурност само- 
сталној немањићкој држави која ће свој пуни процват доживе
те у наредном, 14. веку.

С обзиром да je на темељима православие духовности по
чивала источнохришћанска миленијумска цивилизацијска 
грађевина, ширење хришћанства био je начин остваривања 
византијског утицаја на етничке заједнице које су се нашле у 
границама њених државних интереса. Међутим, прави значај 
покрштавања као укидања верске разлике између становни- 
штва на ширем балканском простору, огледа се у одређеним 
предностима хришћанства у односу на паганску религио
зност. Наиме, изражено првенствено у оквиру племенске дру- 
штвене организации, паганство je исказивало дух децентра- 
лизованог културног мод ел а. Изражавајући интересе мањих 
колектива, паганска религија je одражавала свеет о доминан- 
том значају локалног у чијој je сенци била свест и осећај при- 
падања већој заједници.

Иако ствараіве државне заједнице смањује постојеће ло
кал не и међуплеменске разлике, културном и верском уједна- 
чавагву посебно доприноси примање хришћанске вере. Нро- 
цес националне интеграције Срба започиње око успоставље- 
ног духовног средишта, цркве којаје пружала основу за j един
ство са државом. Државно-правна институција добила je у ре
лигии и цркви сакралну димензију која je интсгритету вер- 
ског, друштвеног и правног давала стабилност и могућност 
развоја. Чињеница да су хришћанство најпре примали при- 
падници владајућих слојева указује на одређене предности 
нове вере у контексту вршења власти. Носилац овог процеса 
je Византија која je богослужением на словенском језику пону
дила могућност његовог адекватног прихватања. Од организа- 
ције црквеног живота, типа монаштва до облика књижевног и 
уметничког изражавања, византијска традиција даје нови 
образац и могућност српском духовном стваралаштву. Рецеп- 
ција ове традиције одвија се од мимезиса до ноезиса, од има-
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ненције до трансценденције. Покрштавањем као духовным и 
моралним препородом започео je и процес националног инте- 
грисања Срба. У тој равни интеграције постојећих племена у 
нови етнички ентитет, хришћанство je постало основ за фор- 
мирање вишег степена друштвене организације. Уместо дота- 
дашње паганске, српском народу je понуђена нова хришћан- 
ска религија која je и потреби за вером и веровањем дала јед- 
ну нову духовну димензију.

Иако корени српске државе и религије сежу знатно дубље 
од хришћанског слоја, почетак примања хришћанства у 9. ве
ку био je за Србе свакако j сдан од пресудних тренутака у њи- 
ховој историји. Око хришћанског крста почиње да се криста- 
лизују и битна национална својства и одређене карактерне цр- 
те српског народа. Примање хришћанства значио je за Србе 
нов историјски почетак којим започиње да се остварује и њи- 
хова историјска судбина. Сматрајући да се са примаіьем хри- 
шћанства та судбина може сажето изразити као служба Хри
сту, Николај Велимировић истине да се у тој служби српски 
народ показује као истински Божји слуга — Теодул8. Наравно, 
када je реч о целом српском народу, овај став тешко je одржив 
као његова уопштена карактерна црта, jер je у супротности ка- 
ко са веома живом наганском религијском свешћу у традици- 
ји српског народа, тако и са чињеницом о појединцима као ис- 
кључивим носиоцима нове хришћанске вере.

Пут који je човек прешао, од првобитне магијско-аними- 
стичке религиозности и потоњих политеистичких веровања 
до монотеизма и хришћанства, уједно je и пут који се отвара 
пред сваким појединцем који настоји да превазиђе паганство 
и постане хришћанин. Савладати тај узак пут и доћи до циља 
значи испупити веома високе и строге моралне и духовне зах- 
теве. Уколико, како сматра Максим Тарејев, не постоје хри- 
шћански народи већ само хришћани појединци, онда колектив 
представља само повољан или неповољан амбијент у коме по- 
јединци постају и потврђују се као хришћани. Taj појединац je 
увек између паганских искушења и хришћанског изазова да 
прихвати крст, освободи се дотадашњих природних зависно- 
сти и створи нове духовне везе. Преузимањем крста и прихва- 
тањем Христа, показује да се формална хришћанизација бит
ью разликује од суштинске христијанизације. У том смислу и 
колективи могу бити похришћаквени и хришћанизовани, али
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само се појединац ухришћанује и христијанизује. За разлику 
од хришћанизације, која je ритуално коначна, христијаниза- 
ција je доживотан процес.

Пагански u хришћански слојеви

Уколико ближе сагледамо шири културни контекст покр- 
штавања уочавамо да од 9. века, када почињу да примају хри- 
шћанство, Срби почињу да потискују своју дотадашњу стару 
веру. Међутим, примање крста, није могло у нотнуности „пре- 
крижити” дотадашњу паганску народну верску традицију. 
Многа ранија религијска обележја везана за симболику, риту
ал и представе добијају са хришћанством иови сакрални сми- 
сао. Резултат тог процеса je добијање сопствене црквене само- 
сталности, a број гюдигнутих храмова и манастира у средњо- 
вековној Србији указује на значај хришћанства у тадашњем 
религијском животу српског народа. Међутим, импозантан 
број цркава у Србији у 14. и 15. веку, који je њеним савреме- 
ницима, као Глигорију Цамблаку, пружао основа да je опису- 
ју као велики манастир, није и сасвим поуздан показатељ ши
ре народне прихваћености и укорењености хришћанства. Из- 
весно je, найме, да су нрвенствено представници тадашіье ви- 
ше феудалне класс, а не и шири народ ни слојеви, слободно 
прихватајући нову хришћанску веру били они појединци који 
су тим чином утемељивали свој хришћански, односно право
славии идентитет као својеврсне аристократске, ексклузивне 
вере. Прихватајући хришћанство, дакле, нрвенствено као по- 
јединци, Срби постају баштиници хришћанске културс9 и 
ствараоци свог новог духовног темеља заснованог на слобод- 
ним noj един дима спремним да животом у Христу и за Христа 
понове његов подвиг. Примљено и прихвачено хришћанство 
дало je српском народу нови религијски идентитет и успоста- 
вило везу са апостолском традицијом.

Рецепцију хришћанства код ширих народних маса карак- 
терише толерантан однос цркве, како према испуњавању но- 
вих религијских захтева тако и према очувању веза са старим 
паганским наслеђем. Остајући, дакле, на известан начин при- 
вржен својим ранијим веровањима, народ je испољавао и сво- 
ју хришћанску религиозност. Пропашћу српског племства на- 
кон Косовске битке 1389. године и гашењем дотадашње цр-

150



квене организације, нарочито после Велике сеобе Срба 1690. 
године, практично су укинути услови за одржаваіье аутентич- 
ног хришћанства као вере слободно опредељених појединаца. 
За поробљене Србе хришћанство je постало првенствено фор- 
малпа и утешна вера10 у сенци оживљене паганске религио
зности изражеие карактеристичним народним обичајима и ве- 
роваљима. У том процесу и noj едини хришћански симболи 
изгубите своје аутентично и добити паганско значење.

У време великих криза, попут оне која je задесила српски 
народ након поменуте сеобе крајем 17. века, године, регреси- 
ја као начин опстанка у материјалном, социјалном и духовном 
животу, исказује се и аутопластичном архаичношћу. Само- 
креирање елементарних образаца понашања, мишљења и ве- 
рован-а огледа се и у равни постхришћанског паганства које 
не представља континуитет са прехришћанском традицијом 
већ актуализацију архаичног израженог у новим садржајима 
магијско-религијске праксс. Дошавши опет до свог пуног из- 
ражаја у српској традицији, паганство je означавало и сепара- 
цију од хришћанства и увођење у прелазни лиминоидни ду- 
ховни амбијент, у коме je и под утицајем елементарних обли
ка религијског живота дошло до разлагања виших културно- 
верских садржаја. Недовршен продес хришћанизације, као и 
потоња паганизација хришћанских садржаја11, створиле су 
синкретички религијски контекст, у коме je cnoj старих и но- 
вих веровања12 обележен њиховом мсђусобном унутрашњом 
логичком противречношћу. Та некохерентност негодовала je 
одржавању доминантних паганских захтева природне и дуа- 
листичке религиозности. Распета између паганског и хри- 
шћанског, српска традиција се формира на верском синкрети
зму виших и нижих облика религиозности, а стање обједиње- 
ности, али не и іьихове суштинске уједињености, постојећих 
супротности растрзаће српско национално биће и спречавати 
ослобађање његовог унутрашњег гласа као израз остварене 
индивидуалности и деловитости.

Православно паганство

Познавање религијског живота веома je важан чинилад за 
утврђивање психолошке основе карактерних особина једног 
колектива. У стварању тих карактерних црта, менталитета и
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нарави Срба посебан значај има и њихова народна религија. С 
обзиром на главни ток вековног процеса формирања народ- 
них веровања и обичајне праксе препознају се и њене основ- 
не характеристике. Уобличавајући се још у периоду примања 
хришћанства, народна религии а je била под највећим хри- 
шћанским утицајем у време успона српске средњовековне др- 
жаве средином четрнаестог века. Са пропашћу државе и па- 
дом у турско ропство долази до обнављања паганства у њего- 
вим најархаичнијим формама, да би се након ослобођења, у 
19. веку, слабљење овог утицаја изразило његовим уравноте- 
жењем са хришћанством у оквиру традиционалне народне 
културе. Зањихано духовно клатно од паганства до хришћан- 
ства и назад, оцртава и образац те, како смо je назвали, право
славие паганске религиозности13. Настајући од традицијом 
наслеђених и у изузетним културно-историјским околностима 
стечених елемената, поменути образац указује и на н,ене 
основне одлике. За разлику од периода у коме je доминант
ност паганства, односно хришћанства изражавана потискива- 
њем других верских садржаја, у обрасцу народне религиозно
сти оба чиниоца су међусобно коегзистентна.

На примеру косовског мита, као темеља националне ду
ховности и највиших етичких вредности изражсних у спрем- 
ности на саможртвовање, огледају се ове супротности хри- 
шћанског и паганског. Иако je већ у најранијим црквеним ту- 
мачењима погибија Лазара и његове војске протумачена као 
саможртвени чин избора за царство небеско уместо царства 
земаљског, народно прихватање овог тумачења у време тур- 
ског ропства везано je за дубље психолошко значење овог ми
та. Наиме, реалност ропског живота и снага принуде утицали 
су да се у митској пројекцији саможртвован,е искажс као чин 
слободног избора. Настао из најдубље тежње да се поразу да 
друго, победосно значење, косовски мит je актуализовао како 
прехришћанске тако и постхришћанске паганске садржаје ко- 
јима je непосредније изражена дубока потреба за успоставља- 
њем контроле над великом националном траумом и отвара- 
њем хоризонта према духовној слободи као претходници 
стварног ослобођења.

Из назначеног паганско-хришћанског духовног контекста 
проистичу и неке од битиих црта српског националног харак
тера. Уколико их сагледамо у светлу претходно већ наведених
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и разматраних етнопсихолошких и национално-карактероло- 
шких резултата14, онда се оне и показују у нешто одређенијем 
смислу. Сагледано са једног уопштенијег плана, неутемељено 
хришћанство и витално паганство формирају синкретички 
склоп недовршеног прелаза који показује одсуство чвршћег 
духовног упоришта и конфузност верског идентитета. Како je 
једно од битных обележја тот прелазничког менталитета обе- 
лежено неодређеношћу, нејасна представа о себи последица je 
неоформљеног културног обрасца као правог животног упо
ришта за профилисање и очување највиших духовных вредно
сти. Без одговарајуће духовые утемељености и изграђених 
вредносних мерила и однос према животу се често исказивао 
у искривљеној перспективи његовог багателисања и поништа- 
вања.

Одсуство битных духовных координата отежавало je успо- 
стављање животног смысла и адекватно сналажење у прела- 
зним раздобљима и критичным животным ситуацијама у који- 
ма je долазила до изражаја паганска лаковерност, поводљи- 
вост, анархоидност, импулсивност и ирационалност. Стално 
очекиваіье и надање изражавано je отвореиошћу, гостол>у- 
бљем, склоношћу ка дружеіьу и брзом успостављању комуни- 
кације, познанства и пријатељства. Међутим, нагла разочаре- 
ња због иеиспуњених и изневерених очекивања откривају ни- 
зак праг толеранције и трпељивости, крутост у мишљењу и 
понашању, искључивост, склоност радикалним решењима и 
неспособност за самокритичко кориговање. Изостајање оче- 
киваних и дубоко жељених похвала и награда настоји се на- 
докнадити сопственим самохвалисањем, па се зато велика 
преосетљивост према критикама својих грешака, пропуста и 
мана доживљава као израз крајње недобронамерности и не- 
пријатељства. Због заслепл-ености искључивим опредељењем 
често се непромишљено и олако улазило у највеће животне 
ризике и исказивала спремност на жртвовање и саможртвова- 
ње, а огромне и великим делом непотребне жртве у устанци- 
ма и ратовима биле су показатељ неспособности да се опасно
сти и конфликта превазиђу и разреше на други начин.

Антитетичност карактерних црта

Формиране у периоду вековног ропства и у амбијенту у 
коме je насиље стварало модел животног опстанка, одређене
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карактерне особине су се сачувале и преносиле у оквиру ва- 
жећег патријархалног обрасца. Заснован на психолошком ме
ханизму одбране, однос према агресору обојен je и патоло- 
шком идентификациям са њим, што je за последицу имало 
појаву моралне и социјалне мимикрије. Са рајинском іюкор- 
ношћу према јачем и мазохистичким подношењем патње, као 
начином несвесног самокажњавања због осећања кривице за 
незавидно животно стање, исиољавана je и агресивност и са- 
дистичко наношење патње слабијем од себе. Незавидну акту- 
елну ситуацију, доживљавану као немилост пред вишом си
лом, прати и осећањс кривице због свесно или несвесно учи- 
њених грешака, које се у религијском значењу греха сматрају 
врстом казне, узроком животњих патњи. Тражење заштите од 
те силе, оличене у одређеној власти, исказује се пренагла- 
шенм лојалпошћу, снремношћу да joj се у потпуности буде 
покоран и да joj се служи. Оваквим односом je формирана по- 
даничка нарав која je према свакој власти имала истоветан 
идолопоклонники однос.

Социјална неактуализованост и осећаље инфериорности 
компензовани су нарцистичким самохвалисањем, охолошћу и 
самовољом. Комплекс мање вредности испољаван je осећа- 
іьем супериорности и самодовољности које изазива завист, 
међусобна неслагања, свађе и сукобе. Из тог осећања долази 
и до прецењивања себе и тврдоглавог настојања да упркос по- 
стојећим околностима „буде што бити не може”. Због преко- 
рачења граница сопствене моћи стизала je и казна у виду обе- 
смишљености оствареног циља у који су уложене огромне 
жртве и потрошена животна снага. Наглим, импулзивним, 
плаховитим и неконтролисаним понашањем ослобађао се по- 
тиснути негативитет као абреакцијско емоционално растере- 
ћсње, праћено поновним преживљавањем конфликтно ситуа- 
ције. Осећање ускраћености у једној, настојало се компензо- 
вати у другој ситуацији, у којој je дубока потреба за правич- 
ношћу испољавана спремношћу да се правда узме у своје ру
ке и изврши жељена освета.

Свака од карактерних црта има своје значење и смисао у 
контексту одређеног менталног склопа који постоји у кон- 
кретним социо-културним условима. Међутим, свака од тих 
црта подразумева у антитетичкој психичкој реалности и своју 
супротност: слободољубивост — подаништво; рајинска трпе-
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љивост — бунтовничку плаховитост; верност — издајство; 
скромност — самољубиву надменост и охолост; солидарност 
— самовољност; храброст и неустрашивост — кукавичлук; 
прагматичност — ирационалну само-деструктивност; добро
душност — егоистичку завидљивост. Будући да супротна обе- 
лежја не долазе до изражаја, јер су потиснута и у сенци маии- 
фестних, променом дотадашњих животних прилика мења се и 
значење поједииих карактерних црта. Израженост тих црта и 
њиховог дотадашњег значења треба сагледати у светлу дру
гих, латентних особина и другачијег значења које ће се испо- 
љити у повим околностима. Како се променом контекста ме- 
њају неке од карактерних одлика можемо видети на примеру 
динарске поноситости која подразумева високу моралност на 
којој се заснива правдољубивост, храброст, пожртвоваиост, 
аскетизам, одлучност, непокорност, бунтовништво, солидар
ност и развијена национална свест. Уколико ову карактерну 
одлику сагледамо потпуније, онда и њено позитивно значење 
зависи првенствено од животног контекста и социо-култур- 
них и историјских прилика у којима се испољава.

Високо ocehaibe поноса и достоинства израста из дубоког 
осећања неправедности других и уверености у праведност 
сопствених поступака. Храброст, бескрупулозност, одлучност 
имају несумњиво позитивно значење у време борбе за опста- 
нак и ослобођеље, али променом контекста, истицање свог 
поноса као начела бескромпомиса и круто придржавање одре- 
ђених принципа до остварења постављених циљева по било 
коју цену, открива иза поноситости одређену слепу силу чија 
се ирационална и неосвешћеиа нагонска основа испољава као 
гордост, инат и тврдоглавост, које у уобичајеним животним 
приликама имају негативно значење. Оваквим истицањем, по
нос постаје сврха самом себи и сметіьа у тражењу примерени- 
јих животних одговора. Када се у упитним животним ситуа- 
цијама компромисно попуштање доживљава као гажење и гу- 
бљење поноса, дубока потреба да се он сачува одређује и зна- 
чеше потоњег понашања. Наиме, уместо претпоставл>еног са- 
можртвовања, пркосно се истине сопствена жртва, као израз 
сачуваног поноса који се поставља нс само изнад живота већ 
и насупрот њему.

Карактерном цртом пркоса, стеченом током вековног тур- 
ског ропства, Срби су истицали свој понос који им je давао
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потребну моралну снагу и веру у смисао отпора. Инаћењем 
као изразом отпора формирана je њихова бунтовничка црта, 
која je до посебног изражаја дошла у време устанака и осло- 
бодилачких ратова. Међутим, инаћење може бити и последи- 
ца опседнутости ирационалном потребом да се и издајством и 
превером докаже сопствена непогрешивост15. Насупрот хри- 
шћанској трпељивости, смирености и усаглашености својих 
поступака са вером у Христа, паганско пркошење своје крај- 
ње негативно значенье има у ароганцији, безобзирности и бес- 
крупулозиости. Мотивисано остваривањем непосредне личне 
користи, овакво понашање игнорише и гази постојеће етичке 
норме.

За раз лику од хришћанске вредносне хијерархије, према 
којој je добро увек из над зла, паганска мерила вредновања се 
заснивају на етичкој релативности према којој зло учињено 
због одређене користи и претпостављеног добра има за почи- 
ниоца позитивно зиачење, али када се то исто учини њему, он- 
да га он квалификује негативним вредносним знаком. Дијаме- 
тралне етичке и верске супротности нису, дакле, одређене 
вертикалном скалом, већ се њихово постојање претпоставља у 
хоризонталној равни, у којој им се, зависно од непосредног 
интереса, даје жељено значење.

Иако прекретна у српској историји, хришћанска традици- 
ја се постепеним успостављањем потврђивала односом према 
паганству. Српски национални идентитет je несумњиво везан 
за хришћанство, православље и светосавље, али je реалии 
психолошки статус веяние верујућих појединаца обојеи мен
талитетом паганске религиозности. За разлику, дакле, од 
идеал-идентитета којим сеизражава поистовећивање са же- 
љеним хришћанством, наше надави указују на животно значе- 
ње и важност паганства у реалном духовном идентитету. У 
том менталном склону долазе до изражаја поједине црте које 
дају одређено карактерно обележје индивидуалном и колек- 
тивном поиашању.

Изложен непрекидним вишевековним историјским иску- 
шењима на цивилизацијској и културној ветрометини између 
Истока и Запада, хришћанства и ислама, православља и като- 
личанства, распет између паганског и хришћанског бића, срп
ски народ je у неизвесности физичког опстанка био и пред 
сталним изазовом потврђивања свог духовног идентитета.
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Пред насилним покатоличењем, исламизацијом, атеизацијом 
и утицајем разних секта, Срби су, иако појединачно подлежу- 
ћи паганском искушењу промене вере, етничком однарођава- 
њу и претапању у друге нације, успевали да колективно сачу- 
вају своје православл^е и светосавље и опстану на овом месту. 
Цена тог опстанка плаћана je често превеликим жртвама које 
нису биле и опомена да се страдања не понове. Taj несумњи- 
во историјски прејаки изазов није до сада имао и адекватан 
одговор у равни формирања одређеног обрасца као превенти- 
ве од нових колективних посрнућа и пропадања. Велико и 
болно историјско искуство постоји у националном бићу Срба 
и као несвесна и неосвешћена слепа сила, која je често одре- 
ђивала њихово актуелно понашање обележено несналажењем 
и лутањем. Међутим, свест о себи, изражена јасном пред ста
вом о свом идентитету, релативизује и умањује ту силу. Та 
свест подразумева и однос према оним непризнаваним нега- 
тивним обележјима које се потискују и зависпо од прилике 
настоје представити у позитивном светлу.

У контексту j ед не потпуније слике о националном карак- 
теру, позитивно одлике као што су: поноситост, осећање прав
де, храброст, частољубивост, добродушност, искреност, отво- 
реност и оштроумност, осенчене су оним негативним цртама: 
лаковерности, инаћења, издајства, тврдоглавости, анархоид- 
ности, слабости воље, самосвојности. Суочавање са овим дру
гим, непризнаваним, тамним делом нашег бића, нашом колек- 
тивном сенком, први je корак ка целовитом сагледавању свих 
битних чиниоца нашег духовног постојања као претпоставке 
реалног самоспозна
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