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Фрагменти о традицији, културним променама и прилагођавању 

Националну културу сваког народа посебно, па и Срба, сачињавају: – 
ТРАДИЦИЈА 

– РЕЛИГИЈА 
– МОРАЛ И ОБИЧАЈИ 
– ЈЕЗИК И ПИСМО 
– НАУКА 
– УМЕТНОСТ 

– ФИЛОЗОФИЈА 

Традиција се налази на првом месту јер представља основу из које су настали религија, 
морал и обичаји, језик и писмо, уметност. У складу са тим, традицију ћемо посматрати као 
нешто само по себи, савршено у свом облику и изван сваке сумње јер представља лице 
народа, индентитет. Мали народи су више него икада изложени, пре свега економским, 
политич ким, а затим и медијским притисцима од стране великих да се одрекну своје 
посебности и утопе се у општост. Метод претапања једног народа у други је познат: најпре 
му уништавате културу поништавајући је надкултуром чије је основно гесло да је свако 
истицање националног национализам. Паралелно са тим тече процес формирања нових 
естетских критеријума који подржавају маргиналне културне појаве, стимулишући их 
материјално и медијски. 

Временом, праве вредности бивају потиснуте и замењене обесми шљеном анационалном 
културом. Разноразне стране фондације дају новац управо за такве пројекте. Матерњи језик, 
као најчвршће упориш те особености једног народа, бива нападнут на савим други начин. 
Слободан проток капитала омогућује богатима да уз помоћ корупције, за мале паре, покупују 
сва предузећа и фирме које запошљавају већину радно способних једнога народа. Приликом 
поновног запошљавања један од услова за добијање посла, а нарочито бољих послова, је 
знање неког од светских језика. Пуне су новине таквих огласа. 

Сходно тим условима постаје некако нормално да је ћирилично писмо, иако особеност 
највишег степена српског народа, анахроно и да га треба заменити латиницом. Уз помоћ 
плаћених стручњака, овакви ставови се свако дневно пласирају путем медија који су под 
делимичном или потпуном контролом мултинационалног капитала. Кад имате довољно 
времена и новца, упорност убеђивања је ефикаснија од сваке присиле. 

Када су Срби у питању, у процесу превођења из националног у мултинационално као 
прелазни облик ка анационалном друштву, појављује се проблем светосавског православља 
са својим посебностима – славама. Опробани метод наглог бујања бројних конфесија и секти 
које нуде бољу будућност у сигурним и добро плаћеним пословима далеко од матице, као 
метод тихог и добровољног расејавања и исељавања једног народа, ограниченог је домета. 
Због тога се, уз помоћ крупног капитала и медијске пропаганде подр жава прозелитизам, 
ширење утицаја ислама и нових конфесија и цркви на тлу Србије. 

Како се одупрети томе, учи нас двомиленијумска борба јеврејског народа. Изгубивши државу, 
расељени по свету, били су принуђени да усвоје основне принципе борбе за опстанак свог 
национа под супрематијом хри шћанске цивилизације. Свуда, на сваком месту и под свим 
околностима држати се чврсто: – традиције и својих обичаја; – мојсијеве вере; – брачног 
немешања са осталим народима; – писане речи као доказа свога постојања – језик и писмо; – 
подједнаких материјалних улагања у: 1. Лично обогаћивање; 2. У културу као најснажнију 



компоненту самобитности једног народа; – истицања својих вредности пенетрацијом у 
културу народа домаћина. Како Срби, бар за сада, за разлику од Јевреја у прошлом времену, 
поседују државу, борба за сопствену посебност би подразумевала тактику прилагођ авања у 
новонасталим реалностима. А и те, нове реалности, нису ни шта друго него мутирано и 
знатно саврш еније хришћанство (Комунизам се показао као неуспешни мутант хри 
шћанства). 

Три су темељна начела на коме по чива хришћанска цивилизација новога доба од Француске 
револуције: СЛОБОДА – ЈЕДНАКОСТ – БРАТСТВО! Она се могу остварити само свака 
засебно и у својој области, јер су ина че, мада се повремено прожимају, непосредно 
неспојива: – Слобода као начело за рад у духовном животу, у којем долазе до изражаја 
индивидуалне човекове способности; – Једнакост као начело које влада у политичкоправном 
животу, који је заснован на људском осећању за праведност у међуљудским односима; – 
Братство као начело, којег се мора придржавати у привредном животу, а који воде за то 
оспособљени стручни и искусни људи. Област нашег разматрања је културно духовна, 
тачније, тренутно стање културнодуховног живота у Срба. 

Због тога ћемо се углавном бавити првим начелом: Слобода за рад у духовном животу и 
људска права која проистич у из тога. Као последицу прихватања Атлантске повеље о 
људским правима, наметнуте од стране Америке и Френклина Рузвелта Черчилу и Великој 
Британији, аугуста 1941, почиње процес разарања колонијализма и инсталирање 
неоколонијализма који, на прикривени на чин води човечанство и његову културу у 
обезличавајућу мондијалисти чку цивилизацију, фаворизовањем декадентних покрета и 
идеја. Поред темељног права сваког народа на опредељење за сопствену др жаву и слободу 
политичког уређења (демократског), Атлантска повеља садрж и и друга права. За нас су 
интересантна она права која се тичу или се могу тицати културне и духовне посебности 
сваког народа, па и Срба: 1. Право слободе говора и мишљења, поред оног видног и 
декларативног, укључује у себи и право на бескрупулозно и неометано ширење лажи. 2. 
Право слободе веровања, ма колико било тековина демократије, омогућ ује и слободу 
пропагирања и манипулисања веровањем, као и коришћења веровања у политичке сврхе. 

Како нико никога не може да спречи да верује у шта хоће, тако нико не спречава множење 
конфесионалних заједница, самониклих или основаних од стране тајних организација или 
органа државних безбедности. Уочићемо да се уз свако специфи чно право везује појам 
слободе која је сама по себи неодржива у апсолутном облику. Слобода је ограничена 
посебностима на које се односи и уско је повезана са спознајом истине – не потпуне истине, 
него оне тврдоглаве која се опире свакој негацији. Иако се у Декларацији о правима човека 
Уједињених нација не помиње ништа што би упућивало на право на истину и такође није 
познато да је право на истину укључено у устав било које државе на свету (другим речима, 
ни једна држава није заснована на истини, то је основна карактеристика сваке др жаве) ми 
ћемо инсистирати на тврдоглавим истинама – чињеницама у процесу ослобађања, очишћења, 
духовног живота Срба онечишћеног у претходном периоду. Ако ставимо под лупу развој 
културно духовног живота српског народа, од 1945. до данашњег дана, диктираног утицајем 
Атлантске повеље, јасно ћемо сагледати све заблуде и странпутице, не негирајући и известан 
прогрес. 

У заједничкој вишенационалној др жави Југославији, са друштвеним уређењем мутираног 
хришћанства – комунизмом, тече убрзани процес разградње традиционалних вредности које 
код свих балканских народа, углавном проистичу из десетовековног прожимања обичајног 
морала и права са црквеним учењем. Интересантно је то да разарање традиционалних 
вредности најуспешније тече у епархијама Српске православне цркве; оно је понајмање 
изазвано деловањем спољних фактора, већ самоуништавајућим деловањем одабране 
комунистичке елите, регрутоване, углавном, из традиционално мародерских и 
каријеристичких гор штачких српских племена. И, док у православаца процес расрбљавања у 
наднационално (Југословен) тече континуирано, католички народи, Хрвати и Словенци, под 



јаким утицајем Ватикана, користе сваку при лику да сачувају своје духовне и традиционалне 
вредности. Иако је Југославија била, наизглед, хомогеног идеолош ког друштвеног уређења, 
на територијама под духовном управом Ватикана нису забележени примери бестијалног 
разарања сопствених цркава у име новог поретка. Тако, под плаштом међународне заједнице 
и њеног послу шника Јосипа Броза, доживотног владара Југославије, полако али сигурно 
израстају границе посебности и разли читости у држави коју хипокрите од међународног 
угледа и утицаја називају “примером мултинационалног и мултиконфесионалног суживота”... 

После демонтаже Југославије од стране истих оних који су се клели у њену посебност, Срби, 
иако најмногољуднији народ разорене државе, суо чени са новим почетком, не успевју да 
пронађу оно што се назива “одговор на изазов”; окупљени и притиснути уза зид на коме нема 
излаза, могу реаговати само на два начина: самопони штењем или агресивним отпором за 
очување сопственог индентитета. Верујем да се “одговор на изазов” крије у отпору на 
самопоништење и прилаго ђавању новонасталим околностима. Један од могуће доброг 
примера прилагођавања, услед сталног потискивања српске традицоналне културе, 
представља формирање аутентичне масовне уметности – естраде, која успева да се измакне 
контроли партијског апарата, захваљујући, с једне стране охолости партијских незналица и 
њиховом потцењивачком односу, и са друге стране дискрецији и напорима читавог тима 
образованих интелектуалаца који су директно укључени у формирање новокомпонованог 
уметничког израза. Тај новокомпоновани уметнички израз, сада етаблиран као масовна 
култура: од фолка, па преко естраде до Гучевске трубе, постаје аутентична српска културна 
вредност и самим тим и део онога што се назива традиција. Своју снагу и оправданост 
показује вр шећи велики утицај на суседне земље и народе. Тако се потврђује старо правило: 
да нема презреног начина путовања до лепог, и да је сваки облик културног изражавања, ако 
представља савршенство у своме жанру, истовремено и уметност. 

Овај, аутентично српски уметнички израз, једноставно се аутохтоном етнич ком снагом 
измакао контроли стратега Атлантске повеље, и поред медијске супремације западно 
хришћанске масовне културе над простором бивше Југославије. Ово је само једна коцкица 
много сложенијег система који се назива духовни живот народа. Како ослободити духовни 
живот Срба од доминације обезличавајућег мондијализма као последицу двојаког утицаја 
(принципа Атлантске повеље с једне и Манифеста комунистичке интернационале са друге 
стране) и у њега унети оно што му је одузето, традицију? Тежак задатак и захтева више 
година да би се обавио. Неминовне су промене да би се ова садашња, пресликана и 
етаблирана европска култура прилагодила посебности сваког народа, па и Срба. Промене 
морају бити поступне и у складу са тежњом човека да у духовној области друштвеног живота 
потврђује самобитност, остварујући на тај начин и своју слободу. Дакле, промене: Базичне 
промене, то јест, најпре промене у просвети и култури. Настава и васпитавање се најтеже 
могу ослободити, јер су у политичко правној области највише изопачени и употребљавају се 
искључиво за програмирање људи у смислу постојеће идеологије и њене владавине. Иако је 
ово драстично речено – то је тако. 

Довољно је упоредити опис истог историјског догађаја како га приказују министарства 
просвете две суседне државе у различитим системима вредности. Или опис истог догађаја у 
уџбеницима исте државе пре и после неке измене њеног режима. Сматрамо да добро 
постављено и решено питање просвете представља кључ за духовну обнову српског народа. 
Данас у Србији имамо централно државно програмирано школство којем конкуришу 
приватне школе и приватни факултети. За разлику од др жавних школа, приватне слободно 
образују програм наставе по сопственом нахођењу. Да би ситуација постала компликованија, 
паралелно са ова два облика школства, постоји и трећи, потпуно слободан начин васпитања, 
који, паралелно са државним и парадрж авним, 24 сата у току дана егзистира. То је утицај 
телевизијског емитовања најразличитијих емисија из свих области људског сазнања, као и 
идеолошке индоктринације. 

Човек сам бира чиме ће допунити своје знање. Довољан је притисак прста на прекидач 



даљинског управљача и ви сте у програму једног од могих канала који вас формирају по 
сопственом избору. Рекло би се, у таквој настави и васпитавању настао је хаос. Ако и има 
хаоса он је последица велике разлике између телевизијскоинтернет самообразовања и 
системског школства. Деца се налазе у помало шизофреној ситуацији; с једне стране лакше, 
пријемч ивије и боље разумеју оно што бирају сами (телевизија и интернет), а са друге 
стране, тешко и као морање прихватају оно што им се намеђе у школама. Шта је то што би 
умањило јаз између ове две линије едукације? Пре свега, добро организовано школство у 
коме су професори плаћени тако да не морају да траже допунску зараду како би њихове 
породице пристојно живеле. Тако добијамо смиреног и мотивисаног професора који је добро 
плаћен да би мислио само на свој посао, едукацију ученика. Едукацију коју спороводи 
системско државно или приватно школство морају прожимати две темељне компоненте: 
етика и традиционалне вредности. 

Да подсетимо, етику су из школских програма смишљено избацили управо они који су 
инсистирали на основним начелима Атлантске повеље, како би лакше манипулисали људима. 
А традиционалне вредности су проглаш аване као баласт назадне про шлости која само 
успорава прогрес демократских идеја. Иза тога су се криле дугорочне силе мондијализма 
којима је био циљ да елиминишу сваку индивидуалност и различитост малих, и по њима, 
небитних, народа каквим су сматрали и српски народ. Увођење целодневне наставе ће се 
састојати од активних предавања и Фрагменти о традицији, културним променама и 
прилагођавању 17 дневног боравка намењеног рекреацији, изради задатака и заједничком 
раду на телевизијскоинтеренет едукацији према сопственом избору. На овај на чин 
ослобађамо родитеље бриге за сигурност њихове деце. Родитељима се омогућава да се 
потпуно предају раду од којег зависи егзистенција породице; држава добија захвалног 
родитеља који постижу веђу продуктивност, а тиме и веће зараде. Колика ће знања ко од деце 
или млађих људи стећи, то ће зависити од њих самих и неће се мерити полити чкоправним 
дипломама – које су данас такође један од извора корупције. 

Школска сведочанства неће ни бити подлога за стицање неког вишег поло жаја у друштву, 
нити за задобијање било какве користи и имаће само условну вредност. До изражаја ће 
долазити само то шта ко у датом тренутку зна, може и хоће да ради. Неопходна је – уместо 
монопола – слобода у настави, јер се само тиме може развијати култура. А тиме ће се код 
млађих нараштаја развијати и поверење у себе и своју улогу у друштву, које је у садашњим 
генерацијама затурено, ако не и изгубљено. Налазимо се пред изазовом тоталне 
глобализације која попут нове религије инсистира најпре на духовном уједначавању. 
Наравно, велики и богати не желе да се лише својих богатстава и социјалне супремације; 
сиромашнима и малима обећавају то исто у недогледној будућности и за почетак тра же од 
малих да се одрекну своје духовне посебности и архаичне традиције. Такви процеси су 
најуочљивији данас на примеру држава Европске уније, где се различити политичкоправни 
системи постепено укидају и подвргавају једном заједничком. Стварањем Уније за угаљ и 
челик зачети су основни принципи формирања Европске уније. У том смислу се, а и помоћу 
привредних притисака, сваком перспективном новом члану налаже какве ће законске 
промене да изврши да би се постепено укидале различитости у обичајима и схватању права. 
У даљој перспективи су и Уједињене нације. 

Наравно да се то не може тако брзо спровести, али у томе смислу се уводе и неки празници, 
дани штедње, дани љубави, дани културе, дани деце, и друго, који су прихватљиви за цео 
свет, а све у циљу да се по могућству у целом свету уведе једноумље уместо различитости. У 
корпус средстава за брисање различитости спадају и нормативи за контролу у авионском 
саобраћ ају, забрана пушења итд, итд. При том се у политичкоправне односе убацује начело 
братства – сви Европљани треба да се осећају као браћа, да се свуда у Европској унији 
слободно кре ћу и запошљавају без икаквих правних ограничења. Слично се уводи и у 
Латинској Америци. У том братству се наравно зна ко је старији а ко млађи. На то је указао и 
Орвел са својим “Великим братом” у својој “1984.”. У истом смислу се у духовни живот 



целог човечанства убацују – сада не верске, него научне догме, јер и наука има својство 
глобализма. Та интернационалност науке је погодна да се од науке ствара једна свеопшта 
религија. 

А да неко не би запао у кривоверство, постављају се догме које морају бити унете у све 
школске уџбенике на свету. Тих догми у науци има врло много; и не само што научно нису 
доказане, него су научно и недоказиве; намећу се преко политичкоправног система као 
програми за све школе, као и методика, да би се, кроз једнообразно школовање (Болоњска 
конвенција), које до извесног броја година мора да буде обавезно, створили једнообразно нау 
чени и усмерени људи. На све ово, у процесу прилагођавања српске традиције, а да се не 
изгубе особености, морамо са уважавањем гледати и размислити о прилагођавању.


