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њенастави–уАвганистану је
желелодапрестане“.16)

Акосесуздржимоод јачих
реакција, оваква псеудоаргу
ментацијаСвенсенаизненађује
посебноакосеиманаумудаон
иначесвевремеукњизизаузи
ма критички став у тумачењу
савременихсукоба,ида јечак
изразито суревњив према ху
манитарној мотивацији НАТО
интервенција,  као и да сажа
љењем констатује да је данас
Косово у великој мери етнич
ки очишћено од Срба и Рома.
Ако је могуће прогутати ову
недоследност без извлачења
негативних импликација, и то
одауторакњигечији јеводећа
идејаморалуодбранихумани
тета,ондаоводелосвакакотре
бапрочитати,какозбогњегове
ерудитности, занимљивости
тако и због једноставног јези
какојимјеписано,штогачини
приступачнимширемкругучи
талаца.



16) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофија зла,
стр.226.

ЛорнаШтрбац17)

ЈаснаМилошевић 
Ђорђевић, 
Човеконацији,
Институтзаполитичке
студијеБеоград,2008.

Појам идентитета, индиви
дуалногиликолективног,поја
вио се, у друштвеним наукама
релативнокасно.Нонаконпо
четног стидљивог помаљања
овог појма средином 20. века,
крај века је обележенњеговом
све фреквентнијом употребом,
итонесамоудруштвенимна
укама,негоиупублицистиции
политичкомговору.Претерана
учесталост  појма идентитета
јепостепенодовеладоњеговог
хабања и губљења прецизног
значења.Кад јеречонацијии
националномидентитету,усо
циолошкој, политиколошкој и
филозофској литератури по
стоји права теоријска збрка и
концептуална анархија. Ова
теоријскаанархијаинеодређе
ностпојманације и национал
ног идентитета није резултат
самопостојањаразличитихте
оријских приступа социјалним
идентитетима, него је усло
вљена и дубоким друштвеним
променамакојесусетоком20.
векадешаваленасветскомпла
ну. Појава  аутономистичких
и сепаратистичких покрета,
транснационалних организаци
ја, експанзија неолиберализма,
17) Докторант на Факултету политичких

наукаУниверзитетауБеограду.
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затим глобализација привреде,
медија,културе,спорта,инфор
мација, тероризма, актуелизо
вали супроблемнације крајем
20. и почетком 21. века али и
истовремено произвели посто
јање дијаметрално различи
тих одређења самогфеномена.
Појам нације је попут многих
других, иначе научних појмо
ва, постао семантичко поље у
којемсеукрштајуисукобљава
ју различите теоријске, идејне,
идеолошкеиполитичкеструје.
У суштини, крајем 20. века су
се кристализовале  две  међу
собноопозитнетеоријскестру
јекојенадваразличитаначина
схватајунацију.Попрвој,наци
ја је превазиђени облик соци
јалнополитичке организације,
резидуа прошлости, политич
коинституционалниодразтра
диционалног и конзервативног
друштва,иубудућностићепод
утицајемчитавогнизафактора
постепенонестати,докподру
гој, нација је још увек основ
ни облик социјалнополитич
ке организације савременог
друштва, а национална држава
основна јединица међународ
ниходноса.Независноод тога
да ли је реч о грађанском или
етничком концепту нације, на
ција је у савременом друштву
угрожена садва аспекта, тран
снационалног и субнационал
ног.Дубокепроменекојеседе
шавају у савременом друштву
реперкутујућисенадржаву,су
веренитет, нацију, национални
идентитеткључнисуузрокзбог

којегјеинтересовањезанације
инационалнеидентитетеида
љеприсутно,и тоне самокод
наснегоиусветууопште.

ЈаснаМилошевићЂорђевић
у књизи;Човек о нацијисхва
тање националног идентите
та у Србији, коју је објавио
Институт за политичке студије
2008.године,себавинацијоми
националнимидентитетом,али
саједногпосебногаспекта.Пре
него што се укаже на специ
фичност ауторкиног приступа
проучавањунационалногиден
титетакојигачинидистинктив
ним у поређењу са осталима,
битно је истаћи да ова књига
збогвишеразлогазаслужујепа
жњунаучне јавности.Посебна
особеност књиге,која јеисто
времено чини релевантним и
вреднимнаучнимделомјетада
јеонанасталасинтетизовањем
емпиријског, квантитативног и
квалитативногистраживања,са
једнестранеитеоријскогпро
мишљањаиексплицирањадате
емпиријскеграђе,садруге.Да
кле, у основи теоријских ста
воваауторке изакључакасту
дијекојисунаведенинањеном
крају, налазе се  истраживања
схватања, и структуре значења
националногидентитета,иначе,
спроведенанатериторијиРепу
бликеСрбије  у два временска
периода, током 2003 године и
тригодинекасније2006.

Монографија Човек о на
цији  схватање националног
идентитета у Србији, се са
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стојиодшестделова.УУводу,
Јасна МилошевићЂорђевић
истиче да је циљњене студије
био да откријешта значи при
падност нацији за грађане Ср
бије,којисучиниоцисхватања
националногидентитета,уком
степену се грађани Србије ве
зујузанацијуиидентификујус
њом,каквосхватањенационал
ногидентитетапреовладавакод
грађана Србије. Национални
идентитет је значајан за проу
чавање,несамокоднаснегои
уопштенацеломбалканскoм,
честоизразито,  са социјалног,
политичког, и културолошког
аспекта, динамичном просто
ру,  на чијем тлу  се дешавају
константнедруштвенепромене
изазване ратовима, миграција
ма становништва, стварањем
нових нацијаидржава.Појам
националногидентитетаје,та
кође,инаучнорелевантаниле
гитиманпојам.Међутим''једна
од првих тешкоћа са којом се
сусреће особа која би желела
да се бави његовим испитива
њемједефинисањепојмаираз
граничавањеуодносунадруге
појмове.''(13) Покушавајући
да дефинише нацију, ауторка
користи сазнајну грађу чита
вог низа  теоретичара каошто
су:БенедиктАндерсон,Ернест
Гелнер, Ентони Гиденс, Енто
ниСмит,Хенри Тајфлер,Фре
дерик Барт, Филип Путиња,
АлександарМолнар, Слободан
Антонић, Загорка Голубовић,
Вучина Васовић, итд. Јасно је
даусоциолошкојиполитиколо

шкојлитературипостојилепе
затеоријскихприступанацио
налномидентитету,каоштосу;
примордијализам, ситуациони
зам, функционализам, инстру
ментализам, конструктивизам
итд.Овитеоријскиконцептису
класификовани у три групе: 1.
теоријски концепти који разја
шњавајупитањеприроденаци
оналног идентитета; 2. теориј
ски концепти који разматрају
кључнеодредницеудефиниса
њунационалногидентитета;3.
теоријскиконцептикојисебаве
нацијама и идентитетом у од
носунаполитичкуиекономску
моћдржаваимодернисветски
поредак.Упркос разликама из
међу примордијализма, ситу
ационизма, функционализма,
конструктивизма, постмарк
сизма упоимањунације,при
сутне су и  бројне сличности.
Усвимтеоријскимконцептима
сенаглашавада јенационални
идентитетдинамичкакатегори
ја,данастајеидасеразвијау
интеракцијисдругима,дајека
тегоријакојазависиодконтек
ста,да јенационални иденти
тетистовременоиколективани
индивидуаланитд.Уовомделу
књиге ауторка такође је поку
шала да прецизније дефинише
идиференцирапојмовекаошто
су: нација, раса, етнос, класа,
индивидуални, колективнои,
социјалниидентитет,итд

Удругомделукњиге:Мето
долошки приступи, Jасна Ми
лошевићЂорђевић указује да
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суциљевипројектабилиодре
ђивање  схватањанационалног
идентитета у теоријским при
ступима,одређивањеосновних
схватања националног иден
титетамеђу грађанимаСрбије,
испитивање схватања нацио
налног идентитета појединаца,
значења,искустваидоживљаја
везаних за овај феномен. Сам
пројекатјеобухватиодвакван
титативнаистраживањапомоћу
унапред структурисаног упит
никанаузорцимаод1000испи
таника,удвавременскаперио
да,2003.и2006.године,затим
двадесет дубинских интервјуа
инакрајудвефокусгрупе.Пр
воквантитативноистраживање
јеспроведеноод26.јуладо01.
августа 2003. године, а дру
го три године касније, тачније
2006. године. Величина узорка
уовадваистраживањајеукуп
но 1000 испитаника старијих
од18. година,астратификаци
јаслучајногузоркајезаснована
на територијалном принципу,
покојемјетериторијаРепубли
ке Србије подељена на четири
региона; Београд, Војводина,
западна Србија и источна Ср
бија.

Утрећемделукњиге:Кван
титативно истраживање
схватања националног иден
титета, презентовани  су ре
зултатииспитивањанаоснову
којихимамојаснијиувидусу
штинуодносаизмеђучовекаи
нацијекоднас.Испитаницису
подељенинадвегрупе,наСрбе
иДруге, односно грађане неке

другенационалнеприпадности;
Црногорце,Мађаре,Хрвате,Ро
ме, Југословене. Истраживања
супоказаладаиспитаницина
цију сматрају једном од најва
жнијихсоцијалнихгрупа,ипо
значајујестављајуодмахпосле
породице.Измеђудвегрупеис
питаника, Срба и испитаника
другихнационалнихприпадно
сти,немаразликеупроценива
жностинације.Ауторкастудије
сматрадависокстепенвезано
сти грађана Србије за нацију,
али и за веру може указивати
на присутност традиционали
змаи ауторитарностиунашем
друштву. ''Могуће је да српско
друштвокарактеришемаламо
билност, слаба информисаност
одогађајимаусвету,неинфор
мисаност о другим културама,
и даље у јавности и медијима
присутан антизападан став као
иизвестанобликдруштвенеза
творености.''(73) Но избор на
ције каонајзначајније социјал
не групе с којом се појединци
идентификују не значи нужно
инегативнибихејвиоралнипо
казатељ, односно он се не мо
жетумачитикаонационализам
све док национални идентитет
непотискујеинеугрожавасве
друге облике идентификација.
Једанодкључнихциљеваовог
истраживања је био да се ис
питасубјективандоживљајна
цијезасвакогпојединца,дакле
шта значи припадност одређе
нојнацији за свакогиспитани
калично,исадругестране,да
сеиспита објективно схватање
нације генерално независно од
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субјективног доживљаја при
падности. Истраживање је по
казалодајепримордијалистич
косхватањенациједоминантно
идасеоносастојииздвазначе
ња,једнокојесеодносинаду
ховнаобележјакаоштосувера,
обичаји,историја,писмо,идру
гокојесеодносинафизичкои
духовно порекло. Интересант
ноједанемаразликеусхвата
њунационалногидентитетакод
двегрупеиспитаника,односно
код Срба и Других. И једна и
друга група испитаника висо
ковреднујуприпадностнацији,
ниједнанидругагрупанепра
виразликуизмеђусубјективног
и објективног схватањанацио
налногидентитета,икод једне
и код друге групе преовладава
примордијалистичко схватање
националног идентитета, а не
инструменталистичко.

Учетвртомделукњиге:Ква
литативноистраживањеду
бински интервјуи, ауторка мо
нографије трага за одговорима
на иста питања, али, сада ко
ристећиквалитативне технике
(дубински интервјуи и фокус
групе) које омогућују испити
вање дубинских персоналних
тумачењазависниходполитич
ког, локалнодруштвеног и је
зичког контекста. Она настоји
да испита структуру значења
националног идентитета и ње
говусуштину.Резултатикојису
добијенипосредствомквалита
тивногистраживањаделимич
носурелативизовалиподаткео
субјективном доживљају наци
оналногидентитетаиспитаника

добијених путемквантитатив
ногистраживања.Заразликуод
података који су добијени пу
тем квантитативног истражи
вања  који показују да већина
испитаника велики значај при
даје сопственој националној
припадности, а нацију ставља
позначајунадругоместоодмах
послепородице,подацидобије
ни квалитативним истражива
њимапомоћудубинскихинтер
вјуа показују да  су појединци
мање склони идентификовању
са социјалним групама, па и
са сопственом нацијом. Они
више истичу значај индивиду
алности, у нацији виде нешто
штодоводиупитањепа чаки
угрожавањихов индивидуални
идентитет,увећојмерисуисти
цализначајличногидентитета,
и независности од утицаја со
цијалне групеи укупне социо
културнесредине.Штосетиче
схватања националног идени
тета, доминирају примордија
листичкасхватања(вера,језик,
порекло, обичаји, заједничка
историја) над инструментали
стичким,каоикодквантитатив
ногистраживања,стимштосе
издвојилоипојавилојошједно
схватање националног иден
титета, односно ''дефинисање
нацијепревасходнокрозисти
цање супротности у односу на
друге.''(131)

Упетомделукњиге:Квали
тативноистраживањефокус
групе, представљено је истра
живањедвефокусгрупе, једне
којасесастојиодиспитаникаод
18 до 35 година и друге од 35
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до55година.Обефокусгрупе
субилесастављенеоддвепод
групе Срба и Других, односно
испитаника који сеизјашњава
јукаоЈугословени,Црногорци,
Хрвати,Ромиитд.Испитаници
изпрвефокусгрупесуистица
ли да припадност нацији није
толиковажна,оникад јеречо
рангирању социјалних група
на прво место по значају ста
вљају породицу, затим групу
пријатеља итд. Интересантно
је да је овој групи испитаника
својственанегативнаафективна
компонентаставапреманацио
налномидентитету, то јестова
група исказује негативан став
према сопственој нацији и на
ционалнојприпадности.Кад је
речоњиховомсхватањунације,
сликаонацијијеприличнокон
фузна и контрадикторна, при
сутна су и источна и западна
схватања нације, и приморди
јалистичка и ситуационистич
ка. Јасна МилошевићЂорђе
вићзакључуједасупропадање
друштва и транзиција на свим
нивоима условили нестанак
националне свести и нацио
налног идентитета код младих
људи. Конфузно поимање на
ције,спремностдаседругена
ције афирмативноперципирају
а сопствена негативно, да се
размишљање о нацији везује
заполитикуитоуњеномнега
тивномконтексту,негативнису
индикатори са становишта со
цијалногидентитета.Кадјереч
одругојфокусгрупи,истражи
вањемиспитаника од 35 до 55
годинаседошлододругачијих

података. Већина испитаника
изовефокусгрупесматрадаје
припадност социјалним група
мапаинацијиизузетноважна.
И Срби и припадници других
националности наглашавају да
их је њихово лично иксуство
научило важности припадања
социјалнимгрупама.Скоросви
испитаницисрпскенационалне
припадностивезујусвојунаци
оналнуприпадностсправосла
вљем,што је, са друге стране,
у мањем степену својствено
испитаницима који нису Ср
би.Кодовефокус групенаци
онална свест је јаснија, степен
везаностизасвојунацијувећи,
а схватања нације су углавном
конзервативна, источна, тради
ционална, примордијалистич
ка.

У шестом делу књиге; За
кључна разматрања о нацио
налномидентитету,ЈаснаМи
лошевићЂорђевић истиче да
су истраживања националног
идентитетауСрбијитокомпро
текледведеценијебилауглав
ном дескриптивна и заснована
на испитивању степена нацио
налне везаности и национали
зма. Изостајала су изучавања
структуре и суштине значења
националног идентитета. На
основу спроведених квантита
тивнихиквалитативнихистра
живања структуре значења на
ционалног идентитета ауторка
монографије закључује да су
грађаниСрбије још увек дале
ко одмодерног, западног схва
тања националног идентитета.
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Предоминација примордијали
стичкох схватања националног
идентитета по којем се нацио
налниидентитетдефинишепо
моћу  језика, обичаја, културе,
порекла, писма, условљена је
читавим низом детерминанти
међу којима ауторка посебно
истиче следеће; неповерење у
друштвенеидржавнеустанове,
непостојање грађанске држа
ве, одсуство историјског, сим
боличког, вредносног, терито
ријалног, институционалног
континуитета, присутност тра
диционалистичке и конзерва
тивне вредносне оријентације,
присутност антизападњаштва,
неприхватањезападнихдостиг
нућаитд.УСрбијипреовладава
конзервативносхватањеиодре
ђењенације,атозначидајош
увек није дошло до  ''редефи
нисања схватања националног
идентитета којим би државна
обележја и грађански интерес
имали примат над пореклом,
лозом и осећањем.''(176)И, на
крају, књига; Човек о нацији
 схватања националног иден
титетауСрбији,бимоглаби
тиувршћенауопусрелеватних
научних дела  која се баве са,
јошувек,подутицајемчитавог
детреминистичког низа чини
лаца, актуелним и релеванта
ним проблемом националног
идентитета.
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