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Одељење за менталну дијагностику 
Стање нације 

Опште стање нације већ дуже време је непромењено, лоше. Истина, просечан 
грађанин Србије не иде код лекара, јер је превише болестан. Предао се, 
упркос чињеници да има на претек слободног времена. Они који се, пак, 
усуде да оду код лекара, не знају тачно због чега су дошли. “Шта вас мучи?”, 
било је прво питање које је неуропсихијатар упутио пацијенту након што је 
овај сео на столицу испред њега. “Не знам”, одговорио је, “само знам да 
нисам добро”. Наглашени депресивни синдром забрињавајућом прогресијом 
разара масовну енергију нације, елеменат који је, деценијама и вековима, 

упркос различитим непогодама са којима је био принуђен да се судара, будио наду за 
опстанак и стварање сопствене историје. 

Данас, око милион радно способних људи, већином у најбољим годинама за стварање, 
бесциљно тумара улицама градова и места. Ситуација је достигла кулминацију код најтежих 
случајева, код оних који су се предали, код куће испијајући антидепресиве. Не само да не 
успевају да нађу излаз за било какав користан рад, већ се на тај начин, стихијски осуђују на 
статичан положај. На такво стање нације одскора се вапајем преко телевизије огласио један 
лекар у покушају да пробуди заспалу енергију: “Људи, крећите се, вежбајте!” 

Ко је то видео, чуо и разумео? 

Они који се крећу, разумели су и наставили у свом ритму. Истина, један део “шетача” 
бесциљно лута улицама градова и места, гласно одгонетајући време у којем живе, на 
запрепашћење грађана који их у пролазу чују како сами са собом разговарају. Може само да 
се претпостави како су они, који седе код куће и без посла, суморно одмахнули руком, своје 
мисли и даље брижно пакујући у паукову мрежу, учвршћујући је тананим невидљивим 
нитима нервозе. Та већина се предала психолошкој бестрагији. Ретки су они који из ње успеју 
да се измигоље. Премда редак, пример средовечног интелектуалца, инжењера Марка 
Остојића, може да послужи као наук. Са же-ном се саветовао, решио је проблем. Стално је у 
покрету вукући огромну путничку торбу са скупом италијанском креветном робом. Углавном, 
мало ко од њега купује, због сиромашне куповне моћи становништва, али Марко Остојић 
каже да му и није до зараде. Најважније је да по цео боговетни дан код куће не оптерећује 
кревет покривајући се црним мислима. 

“Да чекам нова радна места о којима се толико говори, то више нема ни у филму. Овим 
послом сам се избавио и сваки дан се, колико-толико, вратим кући задовољан”, убеђен је 
господин Остојић да је измако замци зачараног круга. Изум господина Остојића свакако је 
вредан пажње у филозофији одржања здравог духа и преживљавања. Не само да је НОВЦУ, 
покретачу цивилизције, окренуо леђа, већ је, донекле, за домаће прилике трасирао пут 
могућег нешто бољег здравља појединца у друштву. 

Штета, изгледа да је инжењер Остојић усамљен случај таквог погледа на нови живот. 

Док оних осталих милион беспослених грађана чежњиво чекају сјајну привилегију да се 
укључе у реанимацију привреде, домаћа стварност нас опомиње да се издашно дела по старој 
латинској максими (Панеметцирценсес – Хлеба и игара). 

Ова изрека толико се идентификује са стварношћу под нашим парчетом неба да су нам 
минорни певачи и певаљке, који не силазе са новинских стубаца и ТВ екрана и – адвокати, са 
својим славним брањеницима, постали општа слика друштва. С друге стране, вирус 
транзиције као да је избрисао интелектуалну елиту из јавности. Дивно је то у једном 



неформалном разговору прокоментарисао познати теоретичар. Ма какви да су услови 
живљења, ако постоји, интелектуална елита исплива на површину. Дакле, интелектуална 
елита у Србији не постоји. То је и разлог што се не оглашава. На страну и чињеница да прави 
интелектуалац треба да буде у сталној опзицији, на тај начин не само контролишући него и 
подстичући власт да се окрене правим вредностима. 

Посебно поглавље припада најздравијем делу нације, младим, како кажу, онима на којима 
свет остаје. Близу 400.000 високообразованих ухлебљење је нашло ван граница Србије, 
највећма на Западу. Не ретко, они постају перјанице тамошњих компанија. Само у Гејтсовом 
“Мајкрософту” неколико Срба достигло је највиша звања у области компјутерске технике. 
Наравно да добар број њих сања да се, са већ изврсним искуством, врате матици, али не да би 
направили још једну грешку. Као и они на страни и ови овде одишу добром енергијом. Ус-лед 
вртоглавих промена, велики број младежи направио је заокрет за читав круг, вративши се 
националним вредностима и традицији. Колико је то сјајан потенцијал најбоље се могло 
видети летос и јесенас на препуном београдском Калемегдану, где су се, без испољавања 
агресије, уз кесице “кокица” сјајно забављали загледани у будућност Србије. Истина, са дна 
Калемегдана, из “рупе” допирала је громогласна музика где се један други слој српске 
омладине забављао уз живу музику и скупа енергетска и жестока пића. 

НОВАЦ, најтраженија роба на свету, на домаћем тржишту више је омражен него љубљен. 
Зашто? 

До одговора није тешко доћи, зато што га велика већина нема ни за преживљавање (они га 
мрзе!), као и добар број богаташа “наиваца” који ту особину исказују немилосрдним 
трошењем истог тог новца (чијег!). Они бар отворено и непогрешиво истичу већ излизану 
формулу личног успеха: ташна и машна, роштиљ месо, бесна кола са силиконском дамом и – 
пиштољ. Мањи број новопечених богаташа љубоморно води сопствену рачуницу, и даље се 
богатећи у транзиционом вртлогу, верујући да се увек може отети више. За разлику од 
данашњих новцодржаца, бившим богатим Србима, честитим трговцима, било је јасно да је 
њихово велико богатство само привилегија више. Иако су били уморни од славе, били су 
начисто да нису бесмртни, па су доносили одлуке како да удовоље судбини која их је 
обдарила толиким богатством. Једни су били мецене талентованим ученицима, студентима и 
уметницима, други су могући грех окајавали градњом сакралних објеката, док су најмоћнији 
иза себе оставили велике грађевине као задужбине своме роду. За ову прилику издвајамо 
само двојицу, Луку Ћеловића и Илију Коларца. Илија Коларац оставио је веома значајне 
грађевине у језгру Београда, као што су универзитетске зграде, премда се највише спомиње 
по београдској, претежно студентској и професорској кафани “Коларац”. Лука Ћеловић је 
изградио готово целу данашњу Карађорђеву улицу. Данас, само су пробрани упућени у то 
која се архитектонска и уметничка достигнућа крију иза запуштених фасада. 

Обојица, као и остали из књиге 100 Најпознатијих Срба, свесни свог иметка, судбине и 
пролазности, часно су очували бесмртност својим задужбинама. Колико су, у своје време, ти 
људи били виђени и напредни, не треба сумњати, исто онолико колико је живот заиста само 
један. Да је у то време кружило мноштво прича о богатству Луке Ћеловића најречитије 
говори анегдота поводом његове сахране, када је један скитница уздигнутих руку стао пред 
велику поворку и зауставио је, тражио је да види шта Лука Ћеловић носи у гроб?! А данас? 

Ко данас придаје значај задужбинарству, ко хоће да буде мецена...? Не пренаглите са 
одговором: нико! Можда, ипак, неко подиже неку грађевину, свестан да је то залог времену 
којег живи. Но тај срећник вероватно је прикривен, одвојен од јавности, избегавајући било 
који вид евентуалне компромитације или сензације. Ако читалац ових редова открије ко би то 
могао да буде, нека се хитно јави. Макар под псеудонимом, подарићемо му задужбинарски 
запис за вечност. 

ЗАБАВА заузима једно од најважнијих места у даљем развоју Срба, по већ напред наведеној 
латинској максими (Хлеба и игара). Ту је концентрисан најшири спектар збивања у друштву; 



привреда, политика, култура, спорт, филм, музика, позориште, ТВ, радио... Зашто? 

Зато што је све подређено забораву, па и традиција. Заборав, или одагнавање истине најбоље 
успева уз песму и игру. У том веселом миљеу концентрисана је огромна количина новца. Док 
телевизије избегавају озбиљне емисије, уступајући место варљивим, назови пројектима и 
“ауторским емисијама”, које у својој идеји обавезно имају заступљене елемнете игре, тај 
простор највећим делом попуњавају преко ноћи “познате” певачице и певачи. Иако та 
делатност код нас и иначе успева, својим понашањем и емисијама, телевизије их додатно 
бесплатно рекламирају. Тако, да ли случајно или не, не само да се у њихове џепове сливају 
баснословне количине новца, већ смо принуђени да пратимо и сва малограђанска дешавања 
око њих. Са новинама је исто. Са већине новинских страна гледамо голишаве старлете, да ли 
са њиховом новом друмском аждајом, са новим љубљеним или љубљеном, или, пак, читамо 
чувену “мисао” коју је изговорила та и та личност. (Из овог миљеа изузимамо стогодишњу 
новинску даму “Политику” која настоји да очува равнотежу мисли, посебно суботом и 
недељом). 

Недавно смо у новинама могли да прочитамо “ексклузивну” вест да је извесна певачица из 
Београда, (“Номинасунтодиоса”) на пасја уста изгрдила таксисту у Црној Гори, можете 
мислити због чега – човек је није препознао! Неизоставно, овде помињемо и један радио из 
Куршумлије о коме су ових дана новине донеле занимљив запис. По слушаности емисије 
“Жеље и честитке” тај радио је вероватно најслушанији и најкомерцијалнији у земљи. 
Буквално, емисија је претрпана комерцијалним СМС порукама, толико да жеље, уместо до 
поноћи, емитује до касних јутарњих часова. Уз жеље иду и пикантне поруке, типа да снаха за 
свекрву наручује песму “Блесава”, свекар за снаху песму “Како бих те скинуо”, раздвојени 
парови размењују срцепарајуће и осветничке бодље, док се комшије надмећу зачикавањем 
разним поводима као што су честитке поводом тељења краве, клања свиње, топљења 
чварака... 

Толико о новцу који бесциљно лута, уосталом као и већина оних које смо напред 
дијагностицирали. 
ОЛИМПИЈАДА у Кини стварно нам је показала где смо, шта смо и колико вредимо. Да није 
било оне двојице људи (Ђоковић и Чавић, или Чавић и Ђоковић), који се сами боре за свој 
статус, могли смо да остваримо резултат који је у целини могао да гласи – ништа у ништа! 
Овако – боље ишта него ништа! Колико је било осталих неспоразума у нашем олимпијском 
табору, излишно је говорити. Подсетимо се само фудбалера и ватерполиста. Међутим, више 
од осталог, пажњу је на себе, без своје кривице и намере, скренуо један новинар – Душко 
Кораћ. Руку на срце, емотивни удари у преносима, које зна да “испали” овај већ искусни 
новинар често падну као мелем на рану. Средњим и старијим генерацијама били су то поводи 
да призову у сећање асове ове делатности, Радивоја и Марка Марковића, Драгана 
Никитовића, Владана Стојаковића... и громки глас радио репортера Милана Анђића. Ако 
данас, без обзира на моћ телевизије, али и у писаним медијима, не можемо да изговоримо ни 
једно познато новинарско име, са запрепашћењем смо ишчитавали да је истом том Кораћу 
онемогућено да преноси одређене спортове, који су вероватно његова специјалност, зато што 
су то тражили појединци – спортисти. Кораћ је, очито, прихватио нову улогу професионално, 
али може само да се претпостави кроз која је понижења морао да прође. Ако ништа друго, у 
разговору са самим собом. Част познатим и заслужним спортистима, њиховом доприносу и 
одрицањима, али оне заиста врхунске треба да краси достојанствен стил понашања. Да ли 
треба да наводимо примере таквих спортиста из блиске прошлости?... У овој земљи не могу 
само новинари да буду дежурни кривци за сва лоша збивања. Верујемо да ће искусни Кораћ, 
ипак, успети да исплива своју новинарску деоницу. 

ФУДБАЛ је на овим просторима увек и без премца био и остао највећа колективна страст. 
Међутим, колико се наде улаже у сваки наступ репрезентације или клуба који изађе на 
међународну сцену, далеко је више изливеног очаја због поражавајуће лоших резулата. Као и 
у већини осталих колективних, посебно профитних спортова, млађе категорије постижу 



завидне, не ретко одличне резутлате. Чим клинци буду прекомандовани у прве тимове и 
сфере новца, губи се реалност њихове игре и вредности. Будући да је стварно нелогично да 
се фудбалска игра одвија 90 или 120 минута често без постигнутог гола, могући мотивациони 
фактор за наше момке могао би да буде у повећању гола, у ширину и висину. Премда је ово, 
ипак, предлог за фудбалску игру уопште. 

Иако нашем фудбалу још увек није постављена права дијагноза, сви су начисто да се ради о 
тешком болеснику за лечење на дуге стазе. Терапија која се тренутно примењује више личи 
на враџбине и гледање у куглу, не са надом да се нешто може набоље да промени, колико са 
изазовом, која још мистериозна чудеса треба да се догоде. 

ПРОГНОЗА за наредни период биће изражена у променљивој форми. Ако занемаримо оних 
милион људи који са зебњом ишчекују обилне зимске падавине, спремни да јуришају на 
велике трговинске ланце који нуде разне погодности, појевтињења, наградне игре, па чак, ако 
имају среће, корпу коју су напунили неопходним намирницама, да добију и џабе, наравно, у 
наградној игри. Своје мале бакалнице ионако су већ прежалили и занемарили. Остали ће 
пратити кретања курса динара, ако буде било потребе. Велики бизнисмени ће то негде из 
иностранства усклађивати на међународном тржишту. Оних 400.000 младих у туђини, уз 
целодневни рад, увежбаваће носталгију уз вести које добијају из завичаја, на овај или онај 
начин. Они ће из даљине боље видети како нас свет гледа. Ми, овде, више и не водимо рачуна 
о томе, исто колико се и међусобно све мање познајемо. 


