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СРБИЈА У КАНЏАМА МЕНТАЛИТЕТА

Фатализам је данас најприсутнија појава у Србији. Из дана у дан све је 
очигледније да психологизам из нашег друштвеног и индивидуалног живота 
истискује доминантна искуства цивилизације у области социологије, права, 
морала и економије. Шта је то што нам се дешава и за што се историјске 
детерминанте у Србији тако закономерно понављају, без обзира на друштвене 
промене које у свом зачетку увек обећавају ново и боље, а завршавају се 
старим и горим? 

Је ли наша политичка и друштвена реалност ствар усуда или је она одређена непроменљивим 
константама националног менталитета Србије? Како је могуће да сви око нас имају рашчи 
шћен пут и јасну идеју која води ка циљу а ми се ретардирано вртимо у кругу непрекидно 
прогонећи сопствени реп? И поред свих, додуше млаких, али ипак напора да сопствене 
животе рационализујемо, стално нам изгледа да је библијско проклетство Адамовог прагреха 
на делу једино у Србији и да смо народ проклет суи генерис. Довољно је само да уочимо 
методе којима смо прилагодили западну традицију демократије и да закључимо да се у нашој 
друштвеној и државноправној пракси све изобличава и претвара у супротност. 

Успели смо да за кратко време покажемо свима да код нас не могу да делују принципи 
демократије, да нема индивидуалних и политичких слобода и да су људска права на најниж ој 
лествици у свету. Од слободе избора, на пример, није остало ништа, јер нам је изборни 
систем у потпуности изигнорисао вољу бирача, не само зато што до предизборних обећања 
ни једна власт не др жи, већ и због тога што се у нашим представничким домовима не налазе 
изабрани представници народа већ слуге и послушници партијских вођа. Тамо се не поштује 
ничији ни етички ни политички став већ се спроводи договорена политика оних који једни 
друге грамзиво подмићују имовином опљачканом од народа. Крупне мрве са трпезе 
бахатости актери добацују и статистима, то јест посланицима чији је једини задатак да 
аплаудирају и елоквентно подржавају или (такође договорено) цинично се церећи, не подр 
жавају договорену политику партијских гангстера. 

Јер и њихови гангови, односно посланички клубови, устрајавају на отпору само докле он не 
угрози њихове заједничке интересе са којима интереси народа немају додирних та чака. 
Дискриминација грађана је на делу и то у размери која није запажена ни у класним ни у 
бескласним друштвима. Осећања за правду и савест су у потпуности занемарена и 
погубљена. По том принципу, принципу материјалних привилегија које се остварују радом 
обесправљених поступају и јавни медији који по истом узору дејá вú подр жавају или 
нападају одлуке и понашања властодржаца. Народ је на дну дру штвене хијерархије и 
буквално нема институције кроз коју би практично објавио своју вољу и промовисао 
сопствене интересе. Дакле у својој гра ђанској историји српско друштво се никад није мање 
питало о одлукама које му одређују живот. Грађанин појединац је у потпуности изгубљен, 
због чега је, уместо социјално вредан чинилац, постао аутистичан и одбачен фаталиста. 
Данас у Србији не постоји човек који би обављао неку функцију од оп штег значаја а да није 
члан неке од признатих политичких партија или странака. То су оне чије слуге и чиновници, 
добро плаћени, седе у скупштинским клупама. 

Сви остали су обесправљени и без егзистенцијалних перспектива. Поред бескрајно много 
политичких апсурда којима су дубоко подривени наши приватни животи, неки се посебно 
истичу својим тезама. Поново смо сви расхлађени, да не кажем и прехла ђени, махањем оне о 
Косову, па се сти че утисак да нам је судбина наклоњена јер нам је одредила клику да нас 



кроз ову познату тезу брани од Американаца и води у руску будућност. Иако и сами конфузно 
признају да они ни о чему не одлучују, ипак су толико забраздили медијским насиљем и 
испирањем људских глава да више овај народ не зна како ће преживети кад га сутра 
изгубимо. Наравно да нису само Шиптари они који желе да побегну од овог самозваног и 
властољубивог менталитета главом без обзира. Пре њих су то учиниле све чланице бивше 
Југославије које је тај исти менатлитет покушао силом демагогије или оружја да одржи на 
окупу. Али, сви људи се, као уосталом и сами Срби боје ове мутне идеологије и националне 
демагогије па су учинили све да потраже своје аутентичне луке развоја. Ми, међутим, немамо 
куд из Србије, него у Европу, што је у ствари још једна лажна дилема, јер нас, а то је 
очигледно, овакве нико не жели.

Чини нам се из ове перспективе, која је у ствари бесперспективна, да је једино решење за 
Србију да Европа дође у њу. Заједно са својим законима, људским и грађанским правима и 
свим оним демократским условностима које би разјуриле мангупе са власти и на њу довеле 
најбоље (уместо најгорих) представнике народа. Јер промена менталитета и чупање из 
његових канџи јесте једини пут спасења! 


