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По што су нам сви да ни исто риј ски, не ма раз ло га да ни овај 
не бу де та кав. Ако не мо гу да одр жим про по вед на Све тој 
Го ри, мо гу са овог по ви ше ног ме ста. Уве ри ли сте се да на
ме ра мо јих ре чи ни је са мо у то ме да њи ма по у ча вам, не го 
и да пре не сем сум ње. Ко сум ња, тај зна да се не мо же по
све пре ва ри ти: ко сум ња, тај бри не бар о по ло ви ни исти не. 
Не ма те сум ње ко ја мо же да од вра ти чо ве ка од тра га ња за 
исти ном. Па ра докс је јед на сјај на и ве ли ка ми сао у свом по
чет ном об ли ку – не раз ви је на с об зи ром на сво је те о риј ске и 
прак тич не по сле ди це, али са др жи у се би сум њу. У ме ни бо
ра ви здра ви ген сум ње. До пу сти те ме ни и се би је дан по ду жи 
низ па ра док са, ко ји су ис пу ње ни тре зве ним са др жа јем, зре
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лом исти ном и сми слом. Па ра докс је упра во онај об лик из
ра жа ва ња ко ји нас при си ља ва да оста не мо ра зум ни. Ве ру јем 
да сва ки кри тич ки ми сли лац по чи ње са сум њом, јер сум ња 
од мах ис кљу чу је упа да ње у дог ма ти зам. Ми сли ти па ра док
сал но зна чи жи ве ти пу ним жи во том. „Чи ни се да се та упи-
таностпо ја вљу је он да ка да се ис ку ство су ко би са све том 
пој мо ва ко ји је већ при лич но од ре ђен у на ма са ми ма. Сва ки 
пут ка да се де си та кав су коб, он на пре су дан на чин, ја ко и 
ин тен зив но, ре а гу је на наш свет ми сли. Раз вој та квог све
та ми сли на од ре ђен на чин пред ста вља не пре ста ни бег од 
„упи та но сти.”1

Ово пре да ва ње по чи њем члан ком јед ног стра ног но ви на ра. 
Ка ко нас он ви ди без на шег при стан ка. По не кад смо при мо
ра ни да ту ђим очи ма ви ди мо се бе, без об зи ра да ли нам се та 
сли ка до па да ла или не. Ста ра ки не ска му дрост збо ри: „Са мо 
ту ђим очи ма мо гу да се ви де сво ји не до ста ци.”

„Има на Бал ка ну јед на зе мља, ко ја се гра ни чи са ма са со
бом. Где жи ве нај леп ше же не, а на та ли тет опа да. Где не за
по сле ни нај ви ше ра де, где на нај плод ни јој зе мљи жи ве љу ди 
ко ји гла ду ју. Где во зо ви ка сне по ре ду во жње. Где сви игра
ју фуд бал, а по бе ђу ју у ва тер по лу, ко шар ци, ру ко ме ту или 
од бој ци. Где сви жу ре на по сао, а ни ко не сти же на вре ме. 
Где осмо ча сов но рад но вре ме тра је 12 са ти. Где је здрав
ство бес плат но, а ле че ње ску по. Где су но ви на ри сло бод ни 
да на пи шу шта год им се на ре ди. Где је свет ска кри за до би ла 
др жа вљан ство. Где су јав не на бав ке тај не, а др жав не тај не 
јав не. Где се ра то ви ни кад не за вр ша ва ју. Где се исто ри ја 
по на вља сва ки дан. Где су нај бо га ти ји они ко ји ни кад ни су 
ра ди ли. Где је стра на ва лу та узе та за до ма ћу. Где љу ди сла ве 
сла ву, а псу ју Бо га. Где па мет не, због не ра зу ме ва ња, про гла
ша ва ју лу да ци ма, а лу да ке спо соб ни ма. Где не пи сме ни пи
шу исто ри ју. Где су за ко ни не за ко ни ти, а анар хи ја нор мал но 
ста ње. Где власт пре зи ре гра ђа не као не же ље не све до ке. Где 
се жи ви од бу дућ но сти, јер на са да шњост не ма ју пра во. Где 
се сва ко сва ко ме сме шка, а ни ко ни ко ме не же ли до бро. Где 
суд ски по ступ ци тра ју ду же од жи во та. Где су са мо по пла ве 
на чин на вод ња ва ња зе мљи шта. Где при зи ва ју дик та то ра, а 
де мо кра ти ју сма тра ју по ре зом на бу да ле. Где сма тра ју да ће 
зе мља ви ше на пре до ва ти ако што ви ше на за ду је. Где ни си 
нор ма лан, ако не по лу диш. Где жи виш са мо за то да би умро. 
Где је вре ме бес ко нач но, а глу пост бе смрт на...” 

Ево ка ко на шу др жа ву ви ди по зна ти и при зна ти књи жев
ник Бо ри слав Пе кић. Прем да го во ри о оп штем пој му ло ше 

1 Ајн штајн, А. (21. сеп тем бар 2013) У ра ју упи та но сти и скеп се, Полити-
ка(кул тур ни до да так), стр. 9.
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држа ве, већ у пр вој ре че ни ци се пре по зна је ње го во, лич но 
ис ку ство са сво јом др жа вом. 

„Ко ја је др жа ва до бра – не знам. Али је са свим си гур но да 
ни је: др жа ва у ко јој сте нај бе збед ни ји ако сте у за тво ру; 
држа ва чи ја је бу дућ ност ве чи та, а про шлост тра је са мо ко
ли ко и она; др жа ва у ко јој сна га ца ру је, а ум кла де ва ља; др
жа ва у ко јој сте при ну ђе ни дру ги ма да ко па те ја ме да са ми 
у њих не би сте упа ли; др жа ва у ко јој се јед на кост са сто ји 
у бе ди, а сло бо да у не јед на ко сти; др жа ва чи ји су гра ђа ни 
та о ци ње не вла де; др жа ва у ко јој сте срећ ни ако сте жи ви; 
др жа ва у ко јој сва ко зна шта тре ба да ра ди, али не зна за што; 
др жа ва ко јој ни је до ста што је под но си те, већ зах те ва да то 
чи ни те са оду ше вље њем; др жа ва ко ја се по зи ва на не бо кад 
јој не иде до бро, а на се бе кад јој по ђе бо ље; др жа ва у ко јој је 
све што се чи ни не из бе жно, а све што је не из бе жно ни кад се 
не до га ђа; др жа ва чи је се во ђе пре но се на ру ка ма, а њи хо ва 
власт ис под ру ке; др жа ва у ко јој уме сто оче ви не на сле ђу је те 
страх; др жа ва у ко јој је је ди на по у зда на ру бри ка у но ви на
ма – чи ту ља. 

Др жа ва у ко јој зе мља при па да они ма ко ји на њој гла ду ју; 
др жа ва у ко јој ма ши не за ме њу ју рад ни ке, а рад ни ци ма ши
не; др жа ва чи ји вас вој ни ци уче ге о гра фи ји су се да; др жа ва 
у ко јој лак ше ме ња те пол не го про шлост; др жа ва у ко јој је 
гра ђа нин од го во ран за сво је прет ке, али не од го ва ра за сво је 
по том ке; др жа ва у ко јој од ре ђи ва ње сло бо де по чи ње ње ним 
огра ни ча ва њем; др жа ва у ко јој за ко ни не прет хо де пре сту
пи ма, већ им сле де; др жа ва у ко јој је ћу та ње нај ра ши ре ни
ји об лик јав ног ми шље ња, а обо жа ва ње нај ра ши ре ни ји вид 
јав ног де ло ва ња; др жа ва у ко јој се ви и онај ко ји вас про го
ни бо ри те за исте иде а ле, са мо је пи та ње ко ће пр ви опа ли
ти; др жа ва у ко јој се љу ди не са хра њу ју са мо на гро бљи ма; 
држа ва чи ју хим ну слу ша те као соп стве но опе ло.”2 

Ево ка ко др жа ву ви ди тре ћи чо век: „Др жа ва нам про па де... 
Бе ше на хе ре на и сла бо гра ђе на ку ћа без те ме ља, са мно го 
вра та и про зо ра где им ни је ме сто, пу на ру па и про ма је, а 
уку ћа ни по сва ђа ни, по ква ре ни и ла жљи ви. По де ли ше је као 
ми не ка да се о ску утри ну.”3

И по ред свих на по ра на ших нај бо љих ет но ло га, пси хо ло га, 
ан тро по ло га и књи жев ни ка4 наш на род још не ма це ло ви ту 

2 Пе кић, Б. (8. јул 2012) По зив на ди ја лог, Политика
3 Сте ва но вић, В. (1987) Тестамент, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 

стр. 166.
4 Да по ме нем са мо не ка име на: Јо ван Цви јић, Вла ди мир Двор ни ко вић, 

Ти хо мир Ђор ђе вић, Сло бо дан Јо ва но вић, Сре тен Ву ко са вље вић, Вла ди
мир Вел мар Јан ко вић, Бо јан Јо ва но вић, Дра ган Вук че вић и дру ги.
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сли ку о свом дру штве ном (на ци о нал ном, по ли тич ком, кул
тур ном, мо рал ном) ка рак те ру, мен та ли те ту и иден ти те ту, јер 
баш у том ка рак те ру, мен та ли те ту и иден ти те ту има не што 
што се про ти ви и што пр ко си го то вој сли ци и сва ком си
сте му, што је ве о ма про тив реч но. Про тив реч ност сто ји као 
пре пре ка сва ком ства ра њу сте ре о ти па о на ро ду и пред ра су
да о по је ди ном при пад ни ку тог на ро да. Пе сник Бра ни слав 
Пе тро вић уви део је ову про тив реч ност на свој на чин: „Уби
је ном и уби ци диг ну ти су спо ме ни ци. Сад се сва ки Ср бин 
би је са две исто ри је”. Не ко, не знам ви ше ко, ре че: „Уби ја мо 
се ме ђу соб но ка ко би има ли ви ше хе ро ја”.

Шта се раз у ме под дру штве ним ка рак те ром, мен та ли те том 
и иден ти те том? Ерих Фром од го ва ра: „Под овим пој мом ја 
раз у мем су шти ну ка рак тер не струк ту ре ко ја је за јед нич
ка ве ћи ни чла но ва исте кул ту ре, су прот но ин ди ви ду ал ном 
ка рак те ру по ко ме се љу ди раз ли ку ју је дан од дру го га иа ко 
при па да ју ис тој кул ту ри.”5 Ка рак тер, мен та ли тет и иден ти
тет сва ка ко су плод ка ко на след них та ко и сте че них осо би на: 
у из град њи иден ти те та и мен та ли те та су де лу је све сно и не
све сно би ће! „Ка рак тер ни склоп мо же се сма тра ти људ ским 
на до мјест ком за ин стинк тив ни апа рат жи во ти ње.”6

Ма ка ко лич но и ко лек тив но ис ку ство на ших љу ди би ло 
про мен љи во, по кре тљи во и про тив реч но – а то је упра во 
оно што се пр во уо ча ва на не мир ној по вр ши ни дру штве
ног, по ли тич ког, кул тур ног и мо рал ног жи во та – ис под тог 
уз бур ка ног сло ја мо же се от кри ти онај мир ни ји, чвр шћи и 
ре ла тив но тра јан слој, у об ли ку културногобрасца, ко ји је 
пре по зна тљив за ис ку сног по сма тра ча са стра не, на при мер 
ан тро по ло га или со ци о ло га кул ту ре. Баш тај обра зац ре чи то 
го во ри о обе леж ји ма на род не ду ше и ду ха. Ако се кул тур ни 
обра зац бр зо ме ња, он да је те шко ре ћи шта но во по ко ле ње 
мо же да усво ји или на у чи од прет ход ног – до ла зи до пре
ки да у кул тур ном раз во ју. Де сан ка Мак си мо вић пе ва: „Сва
ког ча са све се ме ња, ни јед ног кут ка ни ли ста не ма да ни је 
тајна”. 

Да би се из гра дио мен та ли тет јед ног на ро да по треб но је 
ве о ма ду го вре ме, али то не зна чи да се из у ча ва ње мен та
ли те та тре ба ис кљу чи во да се од но си на ду ге исто риј ске 
пе ри о де. Са вре ме ни ис тра жи ва чи мен та ли те та упо зо ра ва ју 

5 Fromm, E. (1984) Zdravodruštvo, Za greb: Na pri jed, str. 67. За гор ка Го лу
бо вић де фи ни ше дру штве ни ка рак тер „као ти пич но по на ша ње по је дин
ца у од ре ђе ном дру штве ном си сте му у скла ду са при хва ће ним вред но
сти ма и зах те ви ма кул ту ре” (Социолошкиречник, (2007) Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке, стр. 224).

6 Fromm, E. (1984) Čovjekzasebe, Za greb: Na pri jed, str. 62.
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да се мен та ли тет јед не за јед ни це мо же ис по љи ти у ре ла тив
но крат ком вре мен ском раз до бљу, на при мер у дру штве ним 
пре о кре ти ма, кри за ма, штрај ко ви ма, бу на ма, устан ци ма. 

Оно што на зи ва мо мен та ли те том или ка рак те ром на шег 
на ро да са мо је ње гов скуп од го во ра на иза зо ве при род не, 
дру штве не, исто риј ске, еко ном ске, по ли тич ке, мо рал не и 
уоп ште кул тур не сре ди не. Ако се утвр ди ре ла тив но по сто
јан на чин на ко ји на род од го ва ра на иза зо ве спо ља шњег или 
уну тра шњег све та, он да је тај пред ви дљив7 од го вор на иза
зов оно што би на зва ли ње го вим ко лек тив ним иден ти те том. 
А ви де ће мо да је он са др жан у крај но сти ма, та ко да све што 
не ко о на ма ка же, не ће би ти да ле ко од исти не. При то ме би 
се си гур но мо гли пре по зна ти ме ђу дру гим на ро ди ма, код ко
јих су крај но сти не што ма ње из ра же не. Чу ве ни пси хо лог је 
у пра ву ка да твр ди да се сва ки на ци о нал ни ка рак тер са сто
ји од су прот но сти.8 Ка зи мјеж Бран дис би до дао да исто ри
ја сва ког на ро да има сво ју све тлост и свој мрак.9 Фри дрих 
Ни че би ове ми сли за о блио на свој на чин ре кав ши да сва ки 
на род го во ри сво јим је зи ком до бра и зла.

Ср би су на род ко ји је стал но на пу ту да из гра ди свој трајни
културниобразац, али га спо ља шње про ме не и не при ли ке у 
то ме ве о ма спре ча ва ју. За ства ра ње трај ног кул тур ног обра
сца ну жни су ста бил ни дру штве ни и кул тур ни усло ви, од
но сно ста бил не дру штве не и кул тур не уста но ве, а њих баш 
наш на род те шко ства ра и одр жа ва, па на не ки на чин се бе 
осу ђу је на увек но ви по че так. Дру штве не и кул тур не уста
но ве су га ран ци ја раз во ја, ста бил но сти, си гур но сти, пред
ви дљи во сти и иден ти те та – а њих то ком исто ри је углав ном 
ни је би ло.10 Ово нам го во ри да опре зно за кљу чу је мо, јер се 
че сто твр ди да ако при пад ни ци јед ног на ро да жи ве у две 
или ви ше раз ли чи тих кул ту ра, да он да сти чу мен та ли тет (то 
јест ду шев на и ду хов на обе леж ја) тих кул ту ра. Је вре ји, Ро
ми, па и Ср би, ни су по ста ли дру ги на род, јер су чи та ве сво је 
исто ри је га ји ли сво ју ве ру, је зик, исто ри ју, тра ди ци ју, оби
ча је, об ре де, вред но сти, нор ме, свест о сво јој суд би ни итд. 
Пре ма то ме, из ис ку ства је вреј ског, ром ског, па и срп ског 
на ро да, зна мо да је мо гу ће очу ва ти, бра ни ти и од бра ни ти 
свој кул тур ни иден ти тет у ве о ма про мен љи вим и нај че шће 
не срећ ним окол но сти ма. У по на ша њу, ми шље њу и осе ћа њу 

7 Пред ви ђа ње „злат но ру но јед не вр сте дру штве не на у ке”, Апа ду рај, А. 
(2011) Култураиглобализација, Бе о град: XX век, стр. 77. 

8 Ши ре: Ерик сон, Е. Х. (1976) Омладина,криза,идентификација, Ти то
град: По бје да.

9 Бран дис, К. (1988) Варшавскебележнице, Бе о град: Про све та
10 Ви де ти о ово ме: Јо ва но вић, Б. (1992) КарактерологијаСрба, Бе о град: 

На уч на књи га.
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го то во сва ког по је дин ца мо гу се от чи та ти дру штве но и кул
тур но усво је не и пре по зна тљи ве вред но сти, нор ме и пра ви
ла, или од би ја ње да се све то при хва ти, ако до ла зи из стра не  
кул ту ре. 

Је вре ји и Ро ми, то ком го то во це ле сво је исто ри је, ни су има
ли свог стал ног ме ста у про сто ру, сво га тла под но га ма, 
већ су би ли ра се ја ни по це лом све ту, жи ве ћи са дру гим ет
нич ким гру па ма на истом тлу, а ипак се ја сно раз ли ку ју од 
дру гих на ро да и има ју свој иден ти тет. Је зич ки струч ња ци 
ис ти чу да „Је вре јин зна чи онај ко ји про ла зи”, не ма стал ног 
ме ста бо рав ка. Је вре ји су на род спо со бан за пат њу и жр тву. 
Они су сво јом вероми на чи ном оп стан ка у не го сто љу би
вом све ту, ство ри ли традицијустрадањаинадања. То је је
дин ствен при мер у људ ској по ве сти ко ји го во ри о то ме ка ко 
ве ра мо же да ује ди ни и по бе ди, ка ко ве ра спа са ва од ду хов
не смр ти, упр кос свим не сре ћа ма ко ји ма су би ли из ло же ни. 
Хајн рих Хај не је Би бли ју на звао „по крет ном до мо ви ном” 
је вреј ског на ро да, ко ји све до 1948. ни је имао стал но ме сто 
под сун цем.11 

Ма ли на род, „на род књи ге”, ко ји је то ком сво је исто ри је 
био про га њан, ту чен, му чен и уби јан. То но мад ско пле ме, 
то Авра мо во се ме, ипак се одр жа ло ме ђу дру гим на ро ди ма 
и њи хо вим кул ту ра ма, чу ва ју ћи сво ју кул ту ру ко ја га од у век 
ву че пре ма ви си на ма и ду би на ма ду ха: вер ти ка ли у ва се ље
ни и по но су у ду ши! Ов де је глав на за по вест – жи ве ти и 
пре жи ве ти. „Би ти жив, са мо жив би ти, све до кра ја” – ка ко 
је то уви део Бо рис Па стер нак, ис ти чу ћи кључ ну вред ност 
је вреј ског по гле да на свет. „То ра је њи хо ва те рито ра.”12

Иа ко су би ли рас пр ше ни по це лом све ту, они ни су из гу би ли 
осе ћа ње сво га је дин ства, упр кос не ма њу сво га тла и сво је 
цен трал не упра ве. Одр жа ла их је ве ра о се би као иза бра
ном на ро ду, што зна чи да су у свим мо гу ћим усло ви ма са
чу ва ли сво ју раз ли чи тост, по шту ју ћи ко ли ко се год мо гло 
вред но сти, нор ме и пра ви ла сво је вер ске тра ди ци је. Њи хо ва 
спо соб ност при ла го ђа ва ња усло ви ма ме ста и вре ме на ни
је би ла ствар њи хо вог из бо ра, већ по пра ви лу ствар ну жде. 
Жи ве ли су па ра док сал ну си ту а ци ју: за тво ре ни у свој ге то и 
не ка ко отво ре ни за до ди ре са све том у ко ји их је суд би на ба
ци ла, пре у зи ма ју ћи од окру же ња оно што им је од го ва ра ло 

11 „Ису со ва суд би на је лич но пред ста вља ње је вреј ске суд би не” (Кон рад, 
Ђ. (2001) Невидљивиглас, Но ви Сад: Сти лос, стр. 49). Ко лек тив на суд
би на пре шла је у лич ни до жи вљај – сва ки по је ди нац од сво га ис ку ства 
пра ви при чу и ства ра лич ни иден ти тет!

12 Га чев, Г. (2011) Менталитетинародасвета, Бе о град:  Ло гос – Слу жбе
ни гла сник, стр. 283. 
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и чу ва ју ћи оно што ни су хте ли да де ле. Је вреј ски иден ти тет, 
ка жем, са чи њен је од стра да ња и на да ња. Исто ри ја то га на
ро да је пут по му ка ма, „на вла че ње на се бе свих по ра за... Тај 
на род не ма ла ког до сту па жи во ту, ни је у сло зи са жи во том 
– и за то по ста је кул ту ра.”13

Не ма сум ње да се на ро ди су сре ћу и раз ме њу ју сво је да ро ве, 
али у сво јој су шти ни сва ки на род обич но оста је оно што 
јест, чу ва сво је је згро по ве за но са на чи ном ми шље ња, ве ро
ва ња и де ла ња – бо ље упо зна је сво ју кул ту ру кроз спо зна ју 
дру гих кул ту ра! Ипак, па ра док сал на је суд би на је вреј ског 
на ро да. Ка да су, иа ко расп рше ни по це лом све ту, жи ве ли у 
ми ру и ла год но, би ли су скло ни да се аси ми лу ју у при год
на дру штва. Ако су се, да кле, на шли у не ком ио ле отво ре
ни јем и ли бе рал ном окру же њу, обра зо ва ни и ви ши кру го ви 
је вреј ске за јед ни це лак ше су се ин те гри са ли и до при но си ли 
раз во ју жи вот не око ли не, при че му су, ма ло пома ло, гу би ли 
сво ју по себ ност, се ћа ње, и за бо ра вља ли свој је зик. Чуо сам 
у Је ру са ли му при чу ка ко је Изра ел је ди на зе мља у све ту где 
де ца уче сво је ро ди те ље да го во ре ма тер њи је зик. Ка да им 
је пре ти ла жи вот на опа сност, та да су се се ти ли са ми се бе, 
сво га ро да и по ро да, што је и до ве ло до то га да осну ју сво ју 
др жа ву, трај но бо ра ви ште.14 

Ро ми су, ко ли ко знам, је ди ни на род ко ји не осе ћа по тре бу да 
огра ни чи жи вот ни про стор и да га ве же за свој иден ти тет: 
на род ко ји то ком чи та ве сво је исто ри је пу ту је од не ми ла до 
не дра га, чу ва ју ћи свој је зик, оби ча је и кул ту ру. Ка ко се пре
ла зе све гра ни це, о то ме мо же да нам ис при ча за ни мљи ву 
при чу овај скит нич ки на род. Као да не ма тла „где би им но
ге мо гле на ћи од мо ра”. Мо мо Ка пор при ча да су се јед ном 
при ли ком у вре ме не вре ме на, ки ше и сне га, Ро ми скло ни ли 
у на пу штен ту нел, кроз ко ји је не кад про ла зи ла уско трач на 
пру га – Ћи ро. „Та ко су има ли кров над гла вом и осе ћај да су 
на пу ту.” То је је ди ни на род ко ји ни ка да и нигде ни је ис та
као зах тев за осни ва њем сво је др жа ве или зах тев за ау то но
ми јом. Тај на род, на ви као на бе ду и пат њу, ипак је ус пео да 
пре жи ви све во ђе и њи хо ве си сте ме, све гла ди и љу те зи ме, 
бо ре ћи се за оп ста нак у су ро вом све ту. То је на род ко ји не 
мо же да за лу та, јер и не ма пра вог пу та ко јим би се кре тао: 
ко јим год пу тем по шао, зна да не во ди у до бром сме ру! На
ви као је да си гур но ко ра ча не си гу р ним пу тем, уз по ло ви чан 
до би так. 

По сле ди це су сре та кул ту ра мо гу да се ме ре про ме на ма уну
тар сва ке кул ту ре. Али, ка ко ви ди мо има и от по ра усва ја њу 

13 Гом бро вич, В. (2012) Дневник, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 125.
14 Га чев, Г. нав. де ло, стр. 295.
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ту ђе кул ту ре. Као из ра зит при мер мо же се још на ве сти ами-
шкасектау САД, у Пен сил ва ни ји, ко ја је одо ле ла чу ве ном 
„лон цу за то пле ње” („melting pot”) и очу ва ла свој кул тур ни 
обра зац од но сно свој иден ти тет, не до зво ља ва ју ћи пре моћ
ној кул ту ри да је аси ми лу је, што се очи глед но ви ди по од
ба ци ва њу го то во свих тех но ло шких изу ма као што су ра дио, 
те ле ви зи ја, ра чу на ри, ин тер нет итд.

На рав но, има и обр ну тих слу ча је ва. Аме ри кан ци раз ли чи
тог по ре кла сте кли су мно ге упа дљи во слич не кул тур не од
ли ке... То је оно што се на зи ва аме ри ка ни за ци ја. „Ис пред ка
пи ја Фор до ве фа бри ке по ста вљен је џи нов ски ло нац у ко ји 
су ула зи ле гру пе жи во пи сно об у че них ими гра на та, игра ју ћи 
и пе ва ју ћи сво је на род не пе сме. С дру ге стра не лон ца из
ла зи ла је ко ло на Аме ри ка на ца ко ји су сви би ли слич но об
у че ни у са вре ме ну стан да рд ну оде ћу и пе ва ли на ци о нал ну 
хим ну. Кад су сви ими гран ти иза шли из лон ца у ко је му су 
пре то пље ни у Аме ри кан це, та ран те ле и пол ке су ко нач но за
му кле и мо гло се чу ти са мо ка ко се по ди же аме рич ка за ста ва 
са зве зди ца ма.”15

Улаз у не ку ку лту ру оста је за тво рен све док не ма мо у ру ка ма 
кључ раз у ме ва ња ње ног ис ку ства – културниобразац. Шта 
је кул тур ни обра зац? Тојепрепознатљивначиннакојичла-
новиједнезаједницеосећају, верују,вреднују, мислеиделују. 
Обра сци кул ту ре су ре ла тив но ста бил ни и углав ном ма сов
но при хва ће ни об ли ци ве ро ва ња, ми шље ња и де ла ња осо
бе ни за не ку за јед ни цу. Ако се не ки по је дин ци не укла па ју 
у те обра сце, он да је то пр ви знак ства ра ња алтернативног
обрасца. 

Љу ди ве ру ју, ми сле и де лу ју у скла ду са сво јим кул тур ним 
обра сцем, ко га и не мо ра ју би ти све сни. Они га по ста ју све
сни у до ди ру са кул тур ним обра сцем ко ји се оштро раз ли
ку је од њи хо вог! Кул тур ни обра зац је от по ран на про ме ну. 
Оста је чврст без об зи ра на спо ља шње при ти ске и уну тра
шње по тре се! Љу ди да ју од го вор на иза зо ве при род не и 
дру штве не сре ди не у скла ду са сво јим кул тур ним обра
сцем, ко ји је обич но уста но вљен. Уста но ва је „спо ља шњи 
омо тач” кул тур ног обра сца и сто ји као бра на про тив ано мие 
и оп штег не ре да, кон тро ли шу ћи кључ не об ли ке жи во та у 
за јед ни ци: она спре ча ва су ко бе и ра ди на очу ва њу ста ту са 
кво. Та ко се по ка зу је да је кул тур ни обра зац ујед но и си стем 
за бра на из ра же них углав ном у је зи ку, јер је је зик кул тур на 
уста но ва! У нор ма тив ном је зи ку кул тур ног обра сца, у ње го
вим оби чај ним, вер ским, мо рал ним, прав ним итд. об ли ци
ма, озна че не су границе за ми шље ње и по на ша ње.

15 Бе ла, Р. Н. (2003) Погажензавет, Бе о град: XX век, стр. 128.
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Те шко је ство ри ти кул ту ру као си стем или тзв. обра зац кул
ту ре у усло ви ма ет нич ког, вер ског, је зич ког, по ли тич ког, мо
рал ног и сва ког дру гог от по ра и ме ша ња све га и сва че га. 
Кад је реч о дру штве ном ка рак те ру и кул тур ном обра сцу, 
мо ра ју се у ана ли зу уве сти сви об ли ци емо ци о нал ног, ду
хов ног и прак тич ног жи во та на ро да: ре ли ги ја, си стем вред
но сти и нор ми, умет нич ко ства ра ње, на у ка, по ли ти ка, при
вре да, оби ча ји и ви до ви за ба ве и сна! Сло бо дан Јо ва но вић 
је пи сао: „Са мо кроз ова ко укуп но и ускла ђе но раз у ме ва ње 
све та и жи во та чо век до ла зи до уну тра шње га ми ра и рав но
те же“.16 Ње га је ви ше за ни мао кул тур ни и мо рал ни од на
ци о нал ног и по ли тич ког обра сца: пр ви има ју ви ше ду би не, 
дру ги ви ше оштри не! 

Кул тур ни обра зац сво ди мно га зна че ња на не ка основ на и 
ра зу мљи ва чла но ви ма за јед ни це. Љу ди се по на ша ју у скла
ду са кул тур ним обра сци ма, то јест „исто риј ски ство ре ним 
си сте ми ма зна че ња” ко ји уно се ред и сми сао у жи вот пре
пун дру гих мо гућ но сти. „На гон да се ис ку ству да сми сао, 
да му се да фор ма и да се оно уредиочи глед но је ства ран и 
при ну дан као и обич ни је би о ло шке по тре бе.”17 За то се раз у
ме ва ње обра сца сме шта у сре ди ште дру штве них ис ку ста ва. 
Обра зац се по ве зу је са за јед нич ким зна че њи ма ко ја се на ла
зе у емо ци о нал ном, ра ци о нал ном и де лат ном по љу: на кра ју 
кра је ва, ипак су то дру штве но усло вље на зна че ња, што се 
ви ди по то ме да је реч о сре ђе ном скло пу зна че ња а не ха о
тич ној ма си. У за јед нич ком обра сцу из ми ре не су го то во све 
раз ли ке, као што се под цр кве ним зво ном ду хов но ује ди њу
је оно што је дру штве но раз је ди ње но: склад ре чи, ми сли и 
де ла! 

Ако чо век от кри је, ство ри и на мет не ред све ту око се бе и 
у се би, он да он не оста вља ме ста не ре ду, не из ве сно сти и 
слу чај но сти, са вла да ва страх од из не на ђе ња и не по зна тог. У 
сре ђе ном или уре ђе ном све ту, спо ља шњем и уну тра шњем, 
чо век се осе ћа си гур ни је. За то се об ли ку је културниобразац
као од бра на од не ре да, јер сма њу је по ље сум ње и нео д ре ђе
но сти. Не ред по ка зу је од су ство ду ха, оту да у све ту кул ту ре 
не ма ме ста не ре ду. Јер у не ре ду се не мо же ми сли ти, не ред 
се не мо же учи ти, у не ре ду се не мо же пред ви ђа ти, у не ре ду 
се не мо же пла ни ра ти, у не ре ду се не мо же жи ве ти. До ду ше, 
и не ред се мо же на ћи у ис ку ству, али га те о ри ја не под но
си: ло ги ка не тр пи не ред! Не ред угро жа ва све сни жи вот у 

16 Јо ва но вић, С. (2009) Културни образац, Бе о град: Сту бо ви кул ту ре,  
стр. 42. 

17 Герц, К. (1998) Тумачењекултура1, Бе о град: XX век, стр. 195.
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самом ко ре ну. На ша реч об-ред са др жи у се би ред, јер ђа во 
је „онај ко уно си не ред”. 

Рут Бе не дикт раз ли ку је ди о ни зиј ски и апо ло ниј ски обра зац, 
што су уства ри идеалнитипови, ство ре ни за по тре бе чи сте 
ана ли зе, док су у ствар ном ис ку ству они у из ве сној ме ри 
из ме ша ни. У сва ки од ова два обра сца укла па се од ре ђен 
тип лич но сти. Апо ло ниј ски и ди о ни зиј ски тип, два ко ре ни
то раз ли чи та ти па лич но сти, „ал тер на тив ни на чи ни жи во та 
ода бра ни из уни вер зал ног лу ка рас по ло жи вих мо гућ но сти, 
ко је ује ди њу је јед на ме та фо ра”.18 Ова два ти па лич но сти го
то во да се по кла па ју са пој мов ним па ром жен ско му шко, на
гон нор ма, ср це ра зум, при ро да кул ту ра.

Дионизијскитип лич но сти је емо ци о на лан, то пао, раз о бру
чен, не тр пи огра ни че ња, ла ко па да у ста ње тран са, ек ста зе, 
ми сти ке, пре те ру је у све му, на сто ји да до жи ви за нос, ју ри за 
нео бич ним ис ку стви ма, има осе ћа ње опи је но сти, ра до сти, 
лу до сти, на све спре ман, ла ко у ман, ла ко ве ран, на гон ски, ди
вљи, чу лан, ерот ски, уз бу дљив, стра ствен, интуитиван.19 
Ди о нис је био бог ви на, раз у зда но сти, ужи ва ња, рас по ја са
но сти, плод но сти, ор ги ја ња, си ро ве при ро де. По ја вљи вао се 
у жи во тињ ском об ли ку, као бик и ја рац. По зна те су ди о ни
зиј ске ми сте ри је ко је су због раз вра та би ле за бра ње не. 

Аполонијскитип лич но сти је урав но те жен, вла да со бом у 
свим не/при ли ка ма, има ме ру у све му, обо жа ва злат ну сре
ди ну, све уна пред про ми сли и про ра чу на, при др жа ва се оби
чај них, мо рал них, прав них, вер ских и дру гих нор ми, све
стан по сле ди ца сво јих ре чи и де ла, разуман.20 

Ред, по ре дак и за кон је су де ца ра зу ма; не ред, збр ка и бе за
ко ње је су по род на го на: апо ло ниј ско и ди о ни зиј ско на че ло 
у веч ном спо ру! Тип лич но сти за ви си од ти па кул ту ре, то 
јест од надмоћног културног обрасца. За то кул тур на ан
тро по ло ги ја ис тра жу је чо ве ка у окви ру од ре ђе не кул ту ре: 
она се за пра во ба ви кул тур ним обра сци ма уо ча ва ју ћи ме ђу 
њи ма зна чај не раз ли ке. Ка да се упо ре де ра зно ли ке кул ту ре, 
од но сно њи хо ве иде је, ве ро ва ња, вред но сти, нор ме, сим бо
ли, ис ку ства, је зи ци, уста но ве, по ло жај и лич но сти, он да се 

18 Герц, К. (2010) Антропологкаописац, Бе о град: XX век, стр. 129.
19 Ши ре: Бе не дикт, Р. (1976) Обрасци културе, Бе о град: Про све та, стр. 

104, 105.
20 Бе не дикт, Р. нав. де ло, стр. 73. и да ље. Та ко ђер  ви де ти: Три линг, Л. 

(1990) Искреностиаутентичност, Бе о град: Но лит , стр. 79. Апо лон је 
бог про све ће ња, раз бо ри то сти и про ниц љи во сти. Он је и бог ис це ле ња и 
бла го ста ња. Во дио је Гр ке у те шким вре ме ни ма ве ли ких про ме на и пре
ви ра ња у њи хо вој исто ри ји ка да су, као у на ше вре ме, по ро ди ца и ста ра 
ста бил ност по че ле да про па да ју” (Ве де рил, Р. (2005)Колапс културе, 
Бе о град: Клио, стр. 38).
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показу је да сва ка кул ту ра има свој по се бан дух: суштина
човека јеоноштоодњеганачинињеговакултура! Сва ка 
по је ди на кул ту ра де фи ни ше чо ве ка и ну ди кул тур ни иден
ти тет: сва ко од ре ђе ње иден ти те та је ствар да те кул ту ре! 
Пре ма то ме, о чо ве ку мо же мо го во ри ти са мо у не ком ти пу 
кул ту ре, јеризванодређенекултуреоннијечовек. Поједи-
нацпостајеличносттекуодређенојкултури. 

Та ко Рут Бе не дикт21 упо зо ра ва да се у сва ком дру штву де
ца со ци ја ли зу ју (вас пи та ју и обра зу ју) у скла ду са вред но
сним си сте мом и нор ма ма да те кул ту ре. У јед ном дру штву 
уби ство се сма тра смрт ним гре хом, а у дру гом је ма њи грех 
уби ти чо ве ка не го учи ни ти по гре шан ко рак у све том об ре ду. 
У јед ном дру штву же на се те шко од лу чу је да се уда за уби цу, 
а у дру гом је уби ство  (нај ма ње тро стру ко) услов за брак: са
мо уби ца мо же би ти отац, јер ако ни је убио ни је ни отац, док 
се мај ка де те та у том слу ча ју сма тра блуд ни цом. Уби ца је 
до ка зао да је спо со бан за жи вот, јер да се ни је по ка зао ја чим, 
не би ни убио тро ји цу. – У јед ној за јед ни ци уби ство зах те
ва крв ну осве ту, у дру гом по ро ди ца уби је ног мо же усво ји ти 
уби цу да по пу ни гу би так, док же на уби је ног са да по ста је 
же на уби це – мо жда је ово нај ве ћа осве та уби ци ако је же на 
из ро ди ла мно го де це. 

Углед у јед ном дру штву по сти же се згр та њем бо гат ства, у 
дру гом ра си па њем или уни шта ва њем му ком сте че не имо ви
не, да би се из бе гли су ко би око рас по де ле ви шка про из во да. 
Не где се углед ме ри по ни же њем дру гог, а не где ње го вим уз
ви ше њем. Не где се по ли тич ки про тив ник укло ни уби ством, 
не где гу бит ком на из бо ри ма, не где под ми ћи ва њем, а по не
где про те ри ва њем, а по не где (као у ме ла не зиј ском дру штву) 
про тив ни ци ма се по кла ња огром но бо гат ство ко је они ни кад 
не мо гу да уз вра те, а то је упра во нај ве ће мо гу ће по ни же ње: 
то је си стем све ча не раз ме не по кло на у ве зи са угле дом.22

Љу ди жи ве у раз ли чи тим кул ту ра ма и за сва ку је по тре бан 
дру ги кључ да би смо у њу ушли и раз у ме ли је изнутра. Јер 
оно што нам из гле да исто вет но ако по сма тра мо спољамо же 
би ти по све раз ли чи то ако се раз у ме изнутра. Кли форд Герц, 
аме рич ки кул тур ни ан тро по лог, упо зо ра ва да не ки тик мо же 
да пред ста вља са мо пу ки део те ле сног по на ша ња (да кле не
све сног), али мо же да зна чи и на ми ги ва ње. За по сма тра ча са 
стра не из ме ђу ове две по ја ве не ма раз ли ке, али за уче сни ке 
у не кој жи вот ној си ту а ци ји по сто ји зна чај на раз ли ка. Слич
ни при ме ри мо гу се на во ди ти кад је реч о сме ху, кли ма њу 

21 Бе не дикт, Р. (1976) Обрасцикултуре, Бе о град: Про све та, стр. 272. 
22 Ши ре о ово ме: Ха мил тон, М. (2003) Социологија религије, Бе о град: 

Клио, стр. 180.
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гла вом итд. Да би се раз у ме ло ми шље ње, ве ро ва ње и по на
ша ње при пад ни ка не ке кул ту ре мо ра се упо зна ти у пр вом 
ре ду вред но сни си стем и нор ме те кул ту ре, јер од ово га за
ви се сви об ли ци ис по ља ва ња те кул ту ре, ве р бал ни и не вер
бал ни.23 Кул тур на ан тро по ло ги ја усме ри ла је сву па жњу на 
уо ча ва ње разликаме ђу кул ту ра ма, али јој из ми че по глед на 
сличности. Јер, ако би кул ту ре би ле по све раз ли чи те, он
да не ма на чи на да се при пад ни ци тих кул ту ра ме ђу соб но 
раз у ме ју: раз у ме ва ње под ра зу ме ва да има ју не што слич но, 
не што за јед нич ко, ма кар то би ли за јед нич ки про бле ми или 
за јед нич ке осо би не. Раз ли ке од кул ту ре до кул ту ре то ли ко 
бо ду очи да про сто за ма гљу ју и по ни шта ва ју бит не слич
но сти из ме ђу кул ту ра: у ствар но сти де лу је мо та ко као да је 
реч о пот пу но за тво ре ним кул тур ним си сте ми ма ко ји не ма ју 
ни шта за јед нич ко. Културна антропологија слави разлике
међу културама: у култури семоже славити само разно-
ликост, различитост. Али раз ли ка има мно го, а слич но сти 
ма ло, прем да су слич но сти ва жни је од раз ли ка с об зи ром на 
мо гућ ност ко му ни ка ци је ме ђу кул ту ра ма.

Наш свет ски по зна ти и при зна ти ан тро по ге о граф и ет ноп си
хо лог Јо ван Цви јић у свом де лу Балканскополуострвоију-
жнословенскеземље раз ли ку је три ду шев ноду хов на ти па: 
ди нар ски, цен трал ни и па нон ски (али је овај ве о ма сли чан 
ди нар ском, па се за пра во мо же го во ри ти о два ти па). Он ис
ти че, да три четвртине срп ског ста нов ни штва чи ни динарски
тип(лич ки, шу ма диј ски, бо сан ски). Обе леж ја овог ти па су: 
осе ћа ње со ли дар но сти, на ци о нал не све сти, прав де, сло бо де, 
али и са дру ге стра не си ло ви тост, пр га вост, ира ци о нал ност. 
Он до да је скло ност ово г ти па ми сти ци зму и аске ти зму, им
про ви за ци ји, не стал но сти, не си сте ма тич но сти, ту га љи во
сти. Ина че овај тип је жи ва и окрет на ду ха, бо га те ма ште и 
осе ћа ња, та ко да бо ра ви у дво стру кој ствар но сти. Због сво
јих вој нич ких спо соб но сти и сна ла жљи во сти, он сла ви култ 
пре да ка, при че му је склон и ис пра зном го во ру. Централни
тип је ре а ли сти чан, при ла го дљив, по ко ран, по слу шан, по
ни зан, мо рал но не си гу ран, прак ти чан, смо трен, про ра чун
љив, под му као, чу лан. У ње го вој ду ши и ду ху осе ћа се ста
ро сло вен ски, па ган ски и тур скови зан тиј ски ути цај. 

Ди нар ски и цен трал ни тип са мо су двестранеистогдухов-
ногидушевногсклопа: они мо гу да по сто је и ствар но по сто
је не са мо у на ро ду, не го и у сва ком по је ди ном чла ну то га 
на ро да! Си ро вост, пр га вост и ира ци о нал ност по сто је упо ре
до са сми ре но шћу, при стан ку на по слу шност ау то ри те ту и 

23 Ши ре о ово ме: Герц, К. (1998) Тумачењекултура 1–2, Бе о град: XX век; 
Герц, К. (2010) Антропологкаописац, Бе о град: XX век. 
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ра ци о нал но шћу. Ова су прот на обе леж ја тво ре ка рак тер но и 
мен тал но је дин ство, као што иде ја ро да ује ди њу је жен ско и 
му шко у јед ну ду хов ну лич ност („Муж и же на за јед но чи не 
чо ве ка”). На о ко из гле да да је ово не ки по це па ни („по де ље на 
лич ност”), про тив реч ни и не ло гич ни тип, али ако се ду бље 
про ми сли он да се мо ра ре ћи: уза лу дан је на пре дак у чи сто 
ра ци о нал ном сазнању, ако оно из гу би сва ко осећањеза ле
по, до бро и све то. Осе ћа ње је раз ми шља ње без ми сли, ужи
вља ва ње, раз у ме ва ње. 

А кад се зна и оно на шта је пр ви упо зо рио Вла ди мир Вел
мар Јан ко вић о прелазничкомменталитету, он да је ја сно да 
ни је мо гу ће ство ри ти со ци јал ни ин те гри тет и ду хов ни иден
ти тет у дру штву у ко ме жи ве и де лу ју гру пе са нај ра зли чи
ти јим на ци о нал ним, кла сним, ста ле шким, про вин ци јал ним, 
обра зов ним и вас пит ним мен та ли те том... „И шта да оста ви 
од ста ро га а у че му да се уса гла си са но вим“ – ве ли он. „У 
том пре ла зном ста њу љу ди су спо соб ни да усит не и нај ве
ће под ви ге, да про коц ка ју и нај ду бља уве ре ња, да се за ноћ 
окре ну за чи тав круг, и да исто га да на не ко ли ко пу та осе те 
на по ре до у се би и ра је ти на и хај ду ка, и по бед ни ка и не спо
соб ног, и ју на ка и пол тро на, ја ког и сла бог, ре во лу ци о на ра 
и ци ни ка, за ин те ре со ва ног и скеп ти ка, Ср би на и га да, Ју го
сло ве на и на ка зу ко ло ни јал ну... и да по ста ну са ми за се бе 
за го нет ка ко ја од свог ре ше ња бе жи... Прелазниљу ди не ма ју 
ни мно го за слу га ни мно го кри ви ца што су та кви.”24

Вла ди мир Вел мар Јан ко вић на ста вља: „Баш због то га пре
ла зни штва, ту не мо же би ти ко нач не ме ре, ко нач ног свр
ста ва ња... У њи ма се од и гра ва пра ва дра ма пре ла знич ког... 
у њи ма се ро је опре ке Ис то каЗа па да, Бал ка наЕу ро пе, су
прот но сти на ци о нал ног и со ци јал ног, де мо крат ског и ан ти
де мо крат ског, мрач но на ше и све тло на ше, коб но и на ив но, 
пре пре де но и про сто ср дач но, роп ско и на пред но. У њи ма 
су ре во лу ци ја и мир, на из у кр шта ним ста за ма ду ше, жи ви и 
на по ред ни.”25 Је ди ни пра ви пут из овог не под но шљи во про
тив реч ног ста ња је сте по вра так се би, на сво је бо ље ја, на 
сво ју са вест, на бо га у се би и ње го ве зах те ве – не да ти да бог 
умре у чо ве ку. 

Овај сло же ни тип је по сле ди ца сло же них бал кан ских исто
риј ских про це са и плод су прот ста вље них ин те ре са ра зних 
за јед ни ца и кул ту ра, ко је су ов де укр шта ле не са мо сво је 

24 На ве де но пре ма: Јо ва но вић, Б. (1992) КарактерологијаСрба, Бе о град: 
На уч на књи га, стр. 223.

25 Јо ва но вић, Б. нав. де ло, стр. 224 и да ље. Зар наш мит ски ју нак, Кра
ље вић Мар ко, ни је био по де ље на лич ност: у исто вре ме тур ски ва зал и 
бо рац протв тур ског јар ма?
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вред но сти и нор ме, не го и сво је но же ве и ма че ве. Ре ла тив на 
стал ност ових обе леж ја то ком вре ме на мо же се об ја сни ти и 
раз у ме ти трај но шћу струк ту ра ко је га усло вља ва ју: па три
јар хал на по ро ди ца, то та ли тар ни си стем, за тво ре ност итд. 
Ау то ри тар ност, де струк тив ност, пред ра су де, сте ре о ти пи 
итд. ни су ре зер ви са на обе леж ја са мо за ста ре за јед ни це, већ 
из ра зи та обе леж ја и са вре ме них дру шта ва. За то је Бру но Бе
тел хајм, у ма лом али ле пом спи су Симболичнеране, на шао 
за сход но да упо зо ри чи та о ца: „Сто га се мо ја књи га не од
но си на при ми тив ног чо ве ка (по јам ко ји ми ни је по тре бан) 
већ на при ми тив но у чо ве ку (што ме ве о ма ин те ре су је).”26 

Мо же се го во ри ти о ме ђу соб ној за ви сно сти струк ту ре дру
штва и струк ту ре лич но сти, од но сно кул ту ре дру штва и кул
ту ре лич но сти. Два ти па ка рак те ра и мен та ли те та, ди нар ски 
и цен трал ни, са мо су тзв. идеалнитипови, ство ре ни у свр ху 
ана ли зе, док је у ствар но сти реч о пре о вла ђу ју ћем дру штве
ном ка рак те ру и дру штве ном иден ти те ту. Вла ди мир Вел мар 
Јан ко вић по твр ђу је: „Два и три чо ве ка жи ве на по ре до у јед-
номтеистом... Сме ша чуд но ва та, не ка на ли са на. Чо век се 
од то га са мог се бе пла ши.” 

Људ ско би ће има ви сок сте пен пла стич но сти и ела стич но
сти у при ла го ђа ва њу на при род ну и дру штве ну сре ди ну, али 
се ове скло но сти обич но јед но стра но ис по ље. Чо век се ра ђа 
ге нет ски све стран,27 али га дру штво и кул ту ра чи не јед но
стра ним: ге не тич ки су да те мно ге мо гућ но сти, дру штве но 
и кул тур но оства ре се са мо не ке. „Сте ћи ће мо ре а ли стич
ни ју ве ру у дру штво бу де мо ли као осно ву за на ду и но ву 
осно ву за тр пе љи вост при хва ти ли упо ред не и јед на ко вред
не обра сце жи во та што их је чо ве чан ство из ра ди ло за се бе 
од си ро вог ма те ри ја ла жи во та.”28 Основ ни сми сао кул тур не 
ан тро по ло ги је је сте да омо гу ћи раз у ме ва ње раз ли ка ме ђу 
љу ди ма ко ји при па да ју раз ли чи тим кул тур ним си сте ми ма. 
Раз ли ке из ме ђу кул ту ра лак ше се при хва та ју не го раз ли ке 
уну тар сва ке од њих. 

Ис тра жи ва чи дру штве ног ка рак те ра на ших љу ди сла жу се у 
оце ни: на ши љу ди во ле прав ду, али не по шту ју прав ни по
ре дак;29 би стри су, али сво ју ми сао рет ко до ми сле до кра ја;30 

26 Бе тел хајм, Б. (1979) Симболичнеране, Бе о град: Вук Ка ра џић
27 Блез Па скал: „Ко ли ко при ро да у чо ве ко вој при ро ди”.
28 Be ne dict, R. (1959)PatternsodCulture, Lon don: Ho ug hton Mif flin, p. 278.
29 Јо ван Цви јић у свом де лу Балканскополуострвои јужнословенскезе-
мље, ка же: „Љу ди ди нар ског ти па су че сто нео б у зда не при ро де и не мо
гу ла ко да под не су чак и сит не не прав де”.

30 „Та кав је „наш чо век”, онај пра ви. Не ми сли мно го ни ис трај но. Али чим 
успе да скр пи не ка ко јед ну ми сао у гла ви пр ва му је бри га не да ту ми сао 
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те же сло бо ди, али зна ју и по гну ти гла ве;31 пу ни су љу ба ви 
пре ма бли жњем, али им она ни је пре шла у осе ћа ње ду жно
сти; бр зо се оду ше ве за не ку ствар, али још бр же охла де – 
ве ли ки у обе ћа њи ма, сла би у оства ре њи ма;32 оку пе се у не
кој ва жној при ли ци, али се ни у че му не мо гу сло жи ти; пу на 
су им уста сло ге и је дин ства, а на сва ком ко ра ку се спо ре и 
де ле, па су де о бе и се о бе две ре чи у ко је ста не це ла њи хо ва 
исто ри ја; сло же се са мо по не кад, а и то под при ти ском спо
ља шње опа сно сти;33 ни су ле њи, али је очи гле дан не до ста так 
ди сци пли не у ра ду;34 има ју ду ха, али су и не про ми шље ни; 
пр во не што учи не, а он да ми сле о по сле ди ца ма;35 ра ду ју се 
свом успе ху, али за ви де пр вом су се ду бо љем од њих; ви ше 
ота ља ва ју по сао, не го што га са ве сно ор га ни зу ју; ни шта ду
го не ра де, и за то ни шта ду го не пам те;36 ви ше се до ви ја ју 

раз ра ђу је, про ве ра ва и упо ре ђу је кри тич ки са оним што дру ги љу ди о 
ис тој ства ри ми сле, не го да сво ју ми сао про гла си за је ди но тач ну и је
ди но пра ву, а од мах за тим да из ме ђу ње и сва ке ту ђе ми сли ис ко па што 
ду бљи ров пре зи ра, мр жње и бор бе до ис тра ге. У тој бор би они по не кад 
по ка зу ју љу до ждер ску рев ност на ре чи и де ла... Ми сли и ре чи ових љу ди 
оста ју не до вр ше не, јер су у ко ре ну за се че не... Сре ћа је што у нас има до
ста и та квих ко ји су друк чи ји и ко ји ни су пра ви „на ши љу ди” (Ан дрић, 
И. (2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе о град:На род на књи га иПо ли ти ка, 
стр. 163, 164. и 121).

31 Не ко ре че: „Дру штве но се уре ђе ње те ме љи на све сти на ро да о сво јој 
не мо ћи”.

32 Иво Ан дрић на ста вља: „На про тив, по сле пр вог за но са, он на пу шта де
ло, вра ћа се до ње го вог из во ра, му ти га ми шљу и по гле дом, за тим си ло
ви то пре ле ће цео бу ду ћи, нео ства ре ни и тек за ми шље ни ток де ла, ан ти
ци пи ра га, па се он да опет вра ћа на тач ку на ко јој се де ло на ла зи у том 
тре нут ку свог при род ног раз во ја.”

33 Ово је по твр ђе но не бро је но пу та у ис ку ству, али и у на уч ним ис тра жи
ва њи ма.

34 Неефикасност чо ве ка ди нар ског ти па... Ти ме хо ћу да ка жем: „Ње го ва 
уро ђе на не спо соб ност да ле по и хра бро за по че то де ло до след но и до
стој но при ве де кра ју” (Ан дрић, И. (2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе
о град:На род на књи га иПо ли ти ка, стр. 172).

35 „По кре ћу ак ци је, али без мо ћи и сна ге да кон тро ли шу по сле ди це. За то 
су ви ше пло ви ли у обла ци ма, не го до ди ри ва ли ствар ност” (Ан дрић, И. 
(2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе о град:На род на књи га иПо ли ти ка, 
стр. 166).

36 Ако је дан на род за бо ра вља сво га бо га, сво ју ве ру, свој је зик и пи смо, 
сво ју исто ри ју и тра ди ци ју, сво је тле на ко ме ле же ње го ви пре ци, сво ју 
кул ту ру, он да се мо же го во ри ти о за бо ра ву са мог се бе, сво га иден ти те та, 
украт ко, о ис ко ре ње но сти. А ка ко се друк чи је мо же сте ћи увид у ду шев
ни и ду хов ни склоп јед ног на ро да ако не по зна ва њем  ње го вог је зи ка 
и пи сма, исто ри је и тра ди ци је, ве ре и кул ту ре оли че не и за о кру же не 
у ње го вом по гле ду на свет. Чи сту са вест има са мо онај ко се не се ћа, 
ко за бо ра вља: „по вр шна игра са мо за бо ра ва!”. Иво Ан дрић да ље ве ли: 
„Све ти ти се жи во ту – за бо ра вом... Жи вот на сна га јед ног чо ве ка ме ри 
се, по ред оста лог, и ње го вом спо соб но шћу за бо ра вља ња” (Ан дрић, И. 
(2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе о град:На род на књи га иПо ли ти ка, 
стр. 52 и 10).
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но што тре зве но упо зна ју и про це не чи ње ни це; и кад во де 
раз го вор то је ви ше раз дра жљи во и пр га во лич но ис ти ца ње, 
над ме та ње и под ва љи ва ње не го опре зна ана ли за ства ри о 
ко јој го во ре;37 има ју ду хов не сна ге, али је не ко ри сте на пра
ви на чин; те шко се ра ци о нал но ор га ни зу ју, за то им је се ло, 
пле ме и по ро ди ца нај ви ши об лик уре ђе ња;38 во ле да жи ве 
на сво ју ру ку, али су скло ни и ау то ри тар ном ми шље њу и 
де ла њу; исто риј ски се узда ју у се и у сво је кљу се, за то ни
су раз ви ли ви ше и кул тур ни је до ди ре са дру гим све том;39 
ви ше се осла ња ју на сна гу и лу кав ство, та ко да су и да нас 
оста ли про сти и не пи сме ни;40 ви ше ве ре по ла жу у во ђе не
го у за ко не, за то и да нас под но се не во ље;41 ви ше их бри не 

37 „Ови су јет ни ју жња ци док раз го ва ра ју с ва ма гле да ју вам пра во у очи, 
али не сто га што же ле да схва те вас и ва шу ми сао, не го за то што је за 
њих ваш по глед огле да ло у ко ме тра же по твр ду сво га ми шље ња и сли ку 
соп стве не ве ли чи не... Јер на ши љу ди су, у ве ћи ни, љу ди јед не стра не” 
(Ан дрић, И. (2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе о град:На род на књи га 
иПо ли ти ка, стр. 129 и 100). Не пи та ју за узро ке до га ђа ја, за ни ма их ко 
је кри вац. Пред та квим љу ди ма „за тво ри те се као цвет ко ји скла па ла
ти це, тра жи те спа се ње у сну и ћу та њу, и че кај те да по но во сва не дан” 
(Ан дрић, И. (2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе о град:На род на књи га и
По ли ти ка, стр. 166).

38 Јо ван Цви јић ис ти че да је це ло куп но ди нар ско ста нов ни штво (пра во
слав но, ка то лич ко и му сли ман ско) па три јар хал но и да жи ви па три јар
хал ним жи во том, от пор ним на стра не ути ца је и кул ту ре. 

39 На род на пе сма го во ри: „На да не ма пра ва ни у ко га, до у бо га и у сво је 
ру ке”.

40 Пр ве срп ске књи ге об ја вље не су из ван Ср би је. „У нас је би ло по ли ти
ча ра, и то зна ме ни тих, ко ји по кул ту ри ни су ста ја ли ви со ко, и ко ји ма 
се то ра чу на ло у за слу гу, као знак да ни су из гу би ли ве зу са на ро дом“ 
– пи сао је Сло бо дан Јо ва но вић (Јо ва но вић, С. (2009) Културниобразац, 
Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, стр. 41, 42, 49. и да ље).Срп ски вла дар и го
спо дар Ми лош Обре но вић ни је знао ни да чи та ни да пи ше, а био је узор 
сво ме на ро ду. Он је чак за бра нио упо тре бу Ву ко вог пра во пи са у Ср би ји 
1832. го ди не. „И Ми ло шу то ни је би ло до вољ но; он Ву ку ну ди но вац да 
не пи ше – да пре ста не да пи ше! Док по све ту вла да ри пла ћа ју зла том пе
сни ке, ком по зи то ре и сли ка ре да им ство ре де ла по ко ји ма ће се пам ти ти 
њи хо ва вла да ви на, у зе мљи Ср би ји вла дар же ли да пла ти – ну ди па ре 
Ву ку да не пи ше, јер је он – Вук Сте фа но вић Ка ра џић, по Ми ло ше вом 
опи су за Ву ков па сош „у мла до сти ко зар а са да спи са тељ срп ске гра ма
ти ке; уста су му – као ча ра пин по че так. Та ко го во ри не пи сме ни вла дар 
о нај пи сме ни јем по да ни ку. Та ко је то са кул ту ром би ло и та ко је оста ло 
до да на да на шњег.” (Ко ва че вић, Д. (18. сеп тем бар, 2013) Политика, стр. 
13). 

41 Вук Сте фа но вић Ка ра џић ис ти че да је, на при мер, Ка ра ђор ђе узи мао 
прав ду у сво је ру ке и су дио по крат ком по ступ ку, ка ко бли жњим та ко и 
даљ њим. То исто чи нио је и књаз Ми лош Обре но вић, што са мо све до чи 
о од су ству ви шег кул тур ног обра сца. Пр ве срп ске књи ге об ја вље не су 
из ван Ср би је, у Бе чу, ако се не ва рам. Вук Ка ра џић, тај по у зда ни све
док исти не, на во ди по дат ке о мр жњи вла сти пре ма уче ним љу ди ма у 
вре ме вла да ви не кне за Ми ло ша, ка да су се чу ли гла со ви у та да шњем 
пра ви тељ ству да на шем на ро ду не тре ба ју шко ле, јер су уче ни љу ди не
згод ни кри ти ча ри сва ке ау то ри тар не вла да ви не. Ми ло сав Ла по вац јав но 
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тре нут ни ин те рес не го ду го роч ни раз вој; има и ум них гла ва, 
али је нај ви ше оних што су ста ли на по ла пу та;42 уме ју да 
бу ду хра бри и рат нич ки рас по ло же ни, али успе хе у бит ка ма 
ни су ус пе ли да ис ко ри сте за се бе;43 уго сти ће и не по зна тог и 
стран ца, али ће га по од ла ску ого ва ра ти пр вом приликом;44 
отво ре ни и дра ги, али по вр шни до зла бо га; уме ју да се ра
ду ју, али ви ше ужи ва ју да пла чу над суд би ном;45 од ма ло до
га ђа ја пра ве исто ри ју и мит, али увер љив и леп за уво; пре ма 
сво јим су на род ни ци ма осе ћа ју не ки род бин ски од нос, та ко 
да се од мах на зи ва ју бра ћом и се стра ма; ште де бла го, а кад 
се рас па ле спрем ни су да га не ми ли це тро ше; углав ном су 
пра во слав не ве ре, али је њи хо ва ве ра про же та и ста ри јим 
об ли ци ма ве ро ва ња и об ре да (ани ми зам, култ пре да ка, сла ве 
итд);46 ви ше ве за ни за ста ро, не го отво ре ни за но во, оста ли 
су не ка ко на по ла пу та; ве ру ју и у суд би ну, али уме ју и да је 
ве што из бег ну; има ју осе ћај за бли жње, али се чи ни да ви ше 
па жње и бри ге по све ћу ју мр тви ма не го жи ви ма;47 по уз да ње 

је пред ла гао да се по би ју сви ко ји зна ју чи та ти и пи са ти. По Ти хо ми ру 
Ђор ђе ви ћу, од 25 000 Ка ра ђор ђе вих уста ни ка 1804. го ди не са мо је дан је 
знао да чи та и пи ше, а од 12 чла но ва Пра ви тељ ству ју ћег со вје та 1807. 
го ди не са мо дво ји ца су зна ли да на пи шу сво је име (о ан ти ин те лек ту а
ли зму ви де ти сја јан рад: Ј. Тр ку ља (2013) Остра ки зам ин те лек ту а ла ца у 
Ср би ји, Књижевност бр. 1, стр. 116–136).

42 Јо ван Цви јић ис ти че да је ди нар ски ду хов ни тип осе тљив и до се тљив, 
бр зо ми сли и још бр же хи та ка за кључ ку – ту па вих го то во не ма. „Нај
ве ћи број та ко зва них да ро ви тих да вао је до са да ма ле ре зул та те. Ма хом 
не раз ра де по сло ве (не са мо на де лу већ и у ми сли ма) до крај њих кон
се квен ци ја. Вр ло рет ко ура де што год пот пу но. Че сто ми сле да је исто 
ви де ти или осе ти ти и из вр ши ти. Има, да кле, до ста по вр шних.”

43 Јо ван Цви јић го во ри о по све до че ним вој нич ким осо би на ма ди нар ског 
ти па: ви о лент ни, сил ни, ог ње ви ти, ба ха ти – „ја рост мо же до спе ти до 
бе лог уси ја ња”.

44 Иво Ан дрић ис ти че да на шу го сто љу би вост стран ци ис ти чу као на шу 
сла бост. „Ако сте пре ма ње му па жљи ви, он ту па жњу при ма као не што 
што му с пра вом при па да, што му ви ду гу је те” (Ан дрић, И. (2005) Зна-
ковипоредпута 2, Бе о град:На род на књи га иПо ли ти ка, стр. 165).

45 Јо ван Цви јић ис ти че да је за ди нар ски тип осо бе на пле ме ни та, исто риј
ска, ди нар ска ту га. „Мо но то ни и ту жни то но ви гу са ла пот пу но се сла жу 
са на род ном ду шом ка да она об на вља успо ме не из исто ри је, пу не пат њи 
и по ни жа ва ња”. Вељ ко Пе тро вић до да је: „Ово је зе мља пи јан ки и пла ча, 
ово је зе мља где се мно го са ња”.

46 Ди нар ски ти по ви су скло ни тај но ви том, бај ко ви том, сно ли ком – ми-
стичнојлогици. 

47 Ви ше па жње по кла ња ју мр твим пре ци ма не го што истин ски бри ну о 
жи вим су на род ни ци ма. „Сва ки ди нар ски се љак сма тра на ци о нал не ју
на ке сво јим пре ци ма” (Јо ван Цви јић). Жи ви дух тра жи прет ке у мр твим 
хе ро ји ма. „Ако ми сли мо... да смо бли же мр тви ма ко је смо во ле ли не го 
жи ви ма, то је за то што нас они ви ше не оспо ра ва ју и што смо, убу ду ће, 
сло бод ни да их са ња мо по свом на хо ђе њу. Та ква по бо жност је са свим 
бли зу без бо жно сти” (Мер лоПон ти, М. (2009) Похвала филозофији и
другиогледи, Но ви Сад и Срем ски Кар лов ци: Из да вач ка књи жни ца Зо
ра на Сто ја но ви ћа, стр. 58).
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је њи хо во у не сра зме ри са њи хо вим мо гућ но сти ма, спо соб
но сти ма и зна њем; ма где би ли, они пе ва ју о ко сов ском бо ју 
и са ња ју на ци о нал ни сан; због то га су спрем ни да се од ри чу, 
а ни жр тве им ни су стра не; осла ња ју се на лич но ис ку ство, 
али су скло ни бр зом уоп шта ва њу; ко ли ко пре це њу ју се бе, 
то ли ко пот це њу ју све око се бе; во ле да вла да ју, али су не
моћ ни да вла да ју со бом;48 тра же исти ну, али су ис кљу чи ви 
пре ко сва ке ме ре; свет их ви ше зна по уби стви ма вла да ра 
не го по кул тур ним от кри ћи ма; стал но се по зи ва ју на хе рој
ску про шлост, али је рет ко ко по зна је и истин ски раз у ме; по
не кад су мо гли из бе ћи не во ље, али је у њих пре ваг нуо пр кос 
и инат („ди нар ски тип”).49

Наш по ли тич ки ан тро по лог Че до мир Чу пић сма тра да је ово 
ти пич на ка рак те ро ло ги ја и пси хо ло ги ја гра ни ча ра: они су 
жи ве ли на гра ни ци рим ског и ви зан тиј ског цар ства, за тим 
на гра ни ци ото ман ског и ау стро у гар ског цар ства, на кра ју на 
гра ни ци за пад ног и ис точ ног бло ка. Кад је реч о ве ри, он је 
био та ко ђе гра ни чар: игром слу ча ја или суд би не он је за до
јен две ма ве ра ма, па ган ском и хри шћан ском, ко је су у стал
ном спо ру, што се сим бо ли зу је у ђа во лу и бо гу. Ов де су у 
не ком на пе том од но су пра во слав нови зан тиј ска, ка то лич ко
рим ска и ислам скоори јен тал на кул ту ра ко је се у ин ди ви ду
ал ној све сти ма ни фе сту ју у об ли ку су ко ба уну тар лич но сти. 
Јо ван Цви јић би ре као: „На шу ку ћу са гра ди ли смо на сред 
пу та”. И на ше ја сто ји на стра жи. 

Још јед ном ис ти чем: ако се на овим на шим про сто ри ма све 
до га ђа у крај но сти ма, он да је и ми шље ње у крај но сти ма по
све уо би ча је на по ја ва. Као по сле ди ца по де ла и при пад но
сти су прот ним стра на ма и стран ка ма, не ста ло је за јед нич ког 
по ља раз у ме ва ња: чак је је зик та ко стра шно оса ка ћен да не 
омо гу ћа ва уса гла ше ност и раз у ме ва ње. У нас су по ли тич ке 
стран ке и њи хо ве во ђе у стал ној сва ђи и та ко спре ча ва ју или 
оте жа ва ју ин те гра ци ју дру штва: ово дру штво је у сва ђи са 
са мим со бом, луд ни ца ко ју со ци о ло зи зо ву дру штвом. По
је ди нац чи ји је дух за ро бљен или око ван пој мо ви ма сво је 
на ци је, ве ре, стран ке итд. до ка зу је да ни је ка дар да ми сли на 

48 Он не по зна се бе, уве рен да зна дру ге; он не ма ме ре ни у че му, прем да 
оче ку је при ме ре но по на ша ње пре ма ње му; он се по ко ра ва ја че му, али 
не ма сна ге да са мо га се бе са вла ђу је. „Са мо оном ко ји ни је у ста њу да се 
са мом се би по ви ну је, мо ра још по себ но да се за по ве да” (Хај де гер, М. 
(2000) Шумскипутеви, Бе о град: Пла то, стр. 182).

49 „На и ме, чи та ва срп ска исто ри ја је у зна ку пр ко сне бор бе про тив осва ја
ча и оку па то ра, али и у зна ку ина та – пр ко са ра ди пр ко са – као не га тив не 
по сле ди це та кве исто ри је” (Јо ва но вић, Б. (2008) Пркосиинат, Бе о град: 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 14). Иси до ра Се ку лић је 
при ме ти ла: „Бал кан је јед но ве ли ко гро бље ра зних го спо да ре ња и ци ви
ли за ци ја.”
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на чин чо ве ка: ње му не до ста је она ра суд на моћ и мо гућ ност 
уз ди за ња до оп штег гле ди шта и осе ћа ња за уни вер зал не 
исти не и вред но сти. Он се још ни је отво рио за ви ше об ли ке 
ми шље ња и ши ре на чи не жи вље ња. Јер наш чо век је склон 
да сва ку по ја ву ви ди ис кри вље ну: или не при род но уве ћа ну 
или не при род но ума ње ну, са мо не ка ква она је сте. На по ла 
мо де ран, на по ла тра ди ци о на лан. Та су прот ност у ње го вом 
ка рак те ру и мен та ли те ту мо жда је ње гов пра ви иден ти тет – 
ње гов кул тур ни обра зац. 

Све сни и не све сни сло је ви мен та ли те та ду го тра ју и спо
ро се ме ња ју. Жак Ле Гоф ве ли: „Исто ри ја мен та ли те та је 
исто ри ја спо ро сти у исто ри ји.” Мен та ли тет се ма ни фе сту је 
у је зи ку, го во ру, ми шље њу, по на ша њу, вред но ва њу и де ла
њу, ка ко све сно та ко и не све сно. У кул тур ном обра сцу на
шег на ро да ис ти чу се три раз ли чи та сло ја: ра зум, осе ћа ње 
и во ља.50

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Ајн штајн, А. (21. сеп тем бар 2013) У ра ју упи та но сти и скеп се, 
Политика (кул тур ни до да так)

Пе кић, Б. (8. јул 2012) По зив на ди ја лог, Политика

Сте ва но вић, В. (1987) Тестамент, Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га

Fromm, E. (1984) Zdravodruštvo, Za greb: Na pri jed

Социолошкиречник, (2007) Бе о град: За вод за уџ бе ни ке 

Fromm, E. (1984) Čovjekzasebe, Za greb: Na pri jed 

Апа ду рај, А. (2011) Култураиглобализација, Бе о град: XX век 

Ерик сон, Е. Х. (1976) Омладина,криза,идентификација, Ти то
град: По бје да

Бран дис, К. (1988) Варшавскебележнице, Бе о град: Про све та

Јо ва но вић, Б. (1992) КарактерологијаСрба, Бе о град: На уч на 
књи га

Кон рад, Ђ. (2001) Невидљивиглас, Но ви Сад: Сти лос

Га чев, Г. (2011) Менталитетинародасвета, Бе о град: Ло гос – 
Слу жбе ни гла сник

Гом бро вич, В. (2012) Дневник, Бе о град: Слу жбе ни гла сник

Бе ла, Р. Н. (2003) Погажензавет, Бе о град: XX век

Јо ва но вић, С. (2009) Културниобразац, Бе о град: Сту бо ви кул ту ре

50 Разум ОсећањеВоља:фи ло зо фи и на уч ни ци, ми сти ци и про ро ци, др
жав ни ци и рат ни ци (Ши ре: Пе соа, Ф. (2013)Хетероними, Бе о град: Слу
жбе ни гла сник, стр. 238.)



43

ЂУРО ШУШЊИЋ

Герц, К. (2010) Антропологкаописац, Бе о град: XX век 

Бе не дикт, Р. (1976) Обрасцикултуре, Бе о град: Про све та 

Три линг, Л. (1990) Искреностиаутентичност, Бе о град: Но лит 

Ве де рил, Р. (2005) Колапскултуре, Бе о град: Клио

Ха мил тон, М. (2003) Социологијарелигије, Бе о град: Клио 

Герц, К. (1998) Тумачењекултура1–2, Бе о град: XX век 

Бе тел хајм, Б. (1979) Симболичнеране, Бе о град: Вук Ка ра џић

Be ne dict, R. (1959) PatternsodCulture, Lon don: Ho ug hton Mif flin 

Ан дрић, И. (2005) Знаковипоредпута 1 и 2, Бе о град:На род на 
књи га иПо ли ти ка

Ко ва че вић, Д. (18. сеп тем бар, 2013) Политика

Мер лоПон ти, М. (2009) Похвалафилозофијиидругиогледи, Но
ви Сад и Срем ски Кар лов ци: Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто ја
но ви ћа 

Хај де гер, М. (2000) Шумскипутеви, Бе о град: Пла то

Јо ва но вић, Б. (2008) Пркосиинат, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства 

Пе соа, Ф. (2013)Хетероними, Бе о град: Слу жбе ни гла сник 

Ј. Тр ку ља (2013) Остра ки зам ин те лек ту а ла ца у Ср би ји, Књижев-
ност бр. 1

Djuro Šušnjić
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade

SOCIAL CHARACTER AND CULTURAL PATTERN

Abstract

This text considers the phenomena of social character and cultural 
pattern through a line of paradoxal statements on the topic. Relying 
on relevant antropological and philosophical world literature the author 
has determined the subject of his research and has approached the study 
of the social character of the Serbian people offering comprehensive 

supporting antropological, ethnological and literary material.
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