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Александра Ми ро вић
Ин сти тут за по литчке сту ди је, Бе о град

ЕТНИЧКИИ/ИЛИГРАЂАНСКИИДЕНТИТЕТ,
ТРАДИЦИЈАИ/ИЛИМОДЕРНОСТ

Сажетак
На осно ву де таљ не ана ли зе раз ли чи тих схва та ња 
на ци је, на ци о нал ног иден ти те та и на ци о на ли зма 
у те о ри ји, као и оп штих тен ден ци ја ве за них за ове 
фе но ме не у са вре ме ном све ту, а пре све га има ју ћи у 
ви ду ста ње и прак су у за пад ним, тзв. ста рим де мо
кра ти ја ма, ко је су и род но ме сто ових по ја ва и иде
ја, и по себ но ана ли зе та квих тен ден ци ја у срп ском и 
оста лим тран зи ци о ним дру штви ма, у овој рас пра ви 
пр вен стве но се же ли ука за ти на јед ну еви дент ну чи
ње ни цу ко ја се мо ра ува жа ва ти – да се и у да на шњем 
вре ме ну хи перди на мич не и ул траин тен зив не гло ба
ли за ци је, од но сно све ве ћег ши ре ња ли бе рал не де мо
кра ти је и све те шње ре ги о нал не ин те гра ци је (као 
ди мен зи ја по ли тич ке гло ба ли за ци је), као и све агре
сив ни јег на ме та ња по тро шач ког уни фор ми зма (као 
ди мен зи је еко ном ске гло ба ли за ци је), ве ћи на љу ди не 
од ри че свог на ци о нал ног иден ти те та, док ет нич ки 
прин цип и раз ли чи ти об ли ци на ци о на ли зма и да ље оп
ста ју на свет ској сце ни. Ука зу је се, та ко ђе, и на то да 
тра ди ци о нал ни ет нич кокул тур ни иден ти те ти има
ју и низ сви јих по зи тив них стра на, али и на ве ли ки и 
нео спор ни зна чај ли бе рал ноде мо крат ских вред но сти, 
прин ци па и ин сти ту ци ја на ко ји ма се за сни ва мо дер
ни, гра ђан ски иден ти тет. Сто га, аутор ка сма тра да 
су про дук тив не, одр жи ве и раз вој не са мо оне кон цеп
ци је на ци је и на ци о нал ног иден ти те та ко је об у хва та
ју и ли бе рал ногра ђан ске и не ли бе рал не, то јест ет
нич кокул тур не еле мен те; те да су по сто је ће ди ле ме, 
ти па ет нич ки или гра ђан ски иден ти тет, тра ди ци ја 
или мо дер ност, ла жне.     
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Кључ не ре чи: На ци о нал ни иден ти тет, ет нич ки иден
ти тет, гра ђан ски иден ти тет, тра ди ци ја, тра ди ци
о на ли зам, мит, мо дер ност, мо дер ни за ци ја, «ор то
док сни тра ди ци о на ли сти», «ан ти тра ди ци о на ли сти», 
гло ба ли за ци ја, ре ги о на ли за ци ја, тран сна ци о на ли за
ци ја, над на ци о нал на ин те гра ци ја, на ци ја, на ци о нал на 
др жа ва, на ци о на ли зам, ет ни ци тет, ет нич ке гру пе, 
на ци о нал не ма њи не,  мул ти кул ту ра ли зам, ли бе рал на 
де мо кра ти ја, ли бе ра ли за ци ја на ци о на ли зма, на ци о на
ли за ци ја ли бе рал них вред но сти, де мо кра ти за ци ја на
ци о нал ног иден ти те та.

Jед на од оп штих тен ден ци ја у дру штве ној и по ли тич кој те о ри ји 
у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та огле да ла се у зна чај ном 

из оп шта ва њу фе но ме на на ци о на ли зма из те о риј ске ана ли зе, уз до-
ми нан тан, углав ном им пли ци тан и кат кад екс пли ци тан став да је 
то јед на ана хро на и ира ци о нал на, а пре све га не га тив на по ја ва. То 
иг но ри са ње фе но ме на на ци о на ли зма и апри ор но од ба ци ва ње сва-
ког ње го вог об ли ка, па и сва ког, на ње му за сно ва ног, по ли тич ког 
пар ти ку ла ри зма би ло је до не кле ра зу мљи во, јер је пред ста вља ло 
по сле ди цу тра у ма тич ног рат ног ис ку ства и су о ча ва ња све та са 
де струк тив но шћу до тад не ви ђе них раз ме ра и свом бру тал но шћу 
ми ли тант ног, екс тре ми стич ког на ци о на ли зма. Ка ко је све то би ло 
ини ци ра но не мач ком на ци стич ком иде о ло ги јом, она је ве о ма че сто 
би ла и, у ве ли кој ме ри, оста ла основ за вред но ва ње на ци о на ли зма 
уоп ште.

Ка сни је, то ком осам де се тих го ди на XX ве ка, до ла зи до на пу-
шта ња ове иг но рант ске те о риј ске тен ден ци је и фе но ме ни на ци је и 
на ци о на ли зма за до би ја ју ста тус ле ги тим ног пред ме та на уч них ис-
тра жи ва ња, те о риј ских и ака дем ских ана ли за и сту ди ја. Овај за о-
крет у свет ској, а по себ но за пад ној дру штве ној те о ри ји имао је од-
је ка и на до ма ћу, ју го сло вен ску и срп ску на уч ну и струч ну јав ност, 
ко ја је сво ју па жњу та ко ђе по че ла фо ку си ра ти на ком плекс пи та ња 
ве за них за на ци о нал но. Ме ђу тим, тек по чет ком де ве де се тих го ди-
на XX ве ка, на ци о на ли зам по ста је оп шта и кључ на те ма, упо ре до 
са ње го вим на глим бу ја њем и по при ма њем ра ди кал них об ли ка у 
Ис точ ној Евро пи, а по себ но на уза вре лом Бал ка ну. Тра гич на си-
ту а ци ја у ко јој се на ла зио еx-ју го сло вен ски про стор у по след њој 
де це ни ји XX ве ка, са та квом еска ла ци јом на си ља и ору жа них су-
ко ба на ет нич кој и вер ској осно ви, ко ји су не са мо на ру ши ли ско-
ро пе де се то го ди шњи мир у Евро пи, не го и де фи ни тив но опо вр гли 
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хоб сба у мов ску те зу о од у ми ра њу на ци о на ли зма1) и раз не кон цеп-
ци је о кра ју епо хе на ци ја, оста ви ла је ду бок траг у дру штве ној и 
по ли тич кој ми сли у свет ским раз ме ра ма, али по себ не им пли ка ци је 
је има ла на до ма ћу по ли тич ку ми сао и ње не  по сле ни ке, као уоста-
лом и на до ма ћу по ли тич ку прак су и дру штво у це ли ни.

У та квој си ту а ци ји до шло је до раз во ја и ши ре ња де сног ра-
ди ка ли зма и у на уч но-те о риј ској, а не са мо иде о ло шко-по ли тич кој 
рав ни. Ја ча ње та кве по зи ци је, ка ко у Ср би ји, та ко и у дру гим еx-
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, на ро чи то оним за хва ће ним рат ним 
по жа ром, би ло је ве ли ким де лом иза зва но упра во ме ђу деј ством 
на ци о на ли стич ких екс тре ми за ма ко ји су до ла зи ли са свих стра на, 
уза јам но ути чу ћи јед ни на дру ге и њи хо во ши ре ње. Де сни ра ди ка-
ли зам је, да кле, био де ли мич но ин ду ко ван као од брам бе ни ме ха ни-
зам, услед стра ха и осе ћа ја угро же но сти од стра не ра ди кал не де-
сни це дру гих на ци ја, али он је имао и ан ти ле ви ка рак тер, од но сно 
био је та ко ђе и од го вор на прет ход но по сто је ћи ле ви ра ди ка ли зам. 

Ко му ни стич ки ле ви ра ди ка ли зам, те же ћи за сни ва њу дру штва 
на но вим, ре во лу ци о нар ним те ме љи ма, зах те вао је “рас кид са вла-
сти том про шло шћу као на вод но ан ти ре во лу ци о нар ном, гу би так 
вла сти те исто ри је, пре кид вла сти тог пам ће ња, за бо рав тра ди ци о-
нал ног иден ти те та”.2) Иако, ови зах те ви ни су ре а ли зо ва ни у јед-
1)  Та те за ко ју је фор му ли сао Хоб сба ум, али ко ју су  раз ви ли и мно ги дру ги мо дер ни сти 

ко ји се осла ња ју на пост мо дер ни стич ки при ступ, за сни ва се на ар гу мен ту да је на-
ци о на ли зам је дан про ла зе ћи фе но мен (a pas sing phe no me non) или, дру га чи је ре че но, 
фе но мен про шло сти . Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да је та кво гле ди ште опо вр гла са ма са-
вре ме на прак са, а по себ но по ме ну ти до га ђа ји на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Сто га ће, 
на при мер, Me ri Kal dor (Mary Kal dor) ре ћи да та те за не од го ва ра по сто је ћим струк ту-
рал ним усло ви ма. Ова аутор ка на гла ша ва и да се упра во тај мо ме нат по не кад ко ри сти 
од стра не кри ти ча ра мо дер ни стич ке па ра диг ме, као до каз ње не сла бо сти (ви де ти: Mary 
Kal dor, “Na ti ons and Glo ba li stion”, Na ti ons and Na ti o na lism, 10 (1/2), 2004, стр. 166).     

2)  Сло бо дан Ди вјак, “Пост ко му ни зам и но ви екс тре ми зам”, Бор ба, 16. јул 1991. го ди не; 
текст је об ја вљен и у окви ру До дат ка “Ср би ја и ли бе рал но-де мо крат ски прин ци пи и 
ин сти ту ци је”, у: Сло бо дан Ди вјак, Про блем иден ти те та: Кул тур но, ет нич ко, на ци о
нал но и ин ди ви ду ал но, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 231.

 Исти не ра ди, ва жно је под се ти ти и на чи ње ни цу да на сил но ства ра ње ју го сло вен ског 
над на ци о нал ног иден ти те та и про па ги ра ње ју го сло вен ства ни је био не ки ори ги нал ни 
изум ко му ни стич ке иде о ло ги је. Тај про је кат, за пра во, по ти че још из мо нар хи стич ког 
ме ђу рат ног пе ри о да, а фор мал но је обе ло да њен ка да је краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе-
вић, за во де ћи дик та ту ру, на пу стио иде о ло шку ре то ри ку о “тро пле ме ном на ро ду” или 
о “на ро ду са три име на” (Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци , док оста ли та да ни су би ли ни 
при зна ти као кон сти ту тив ни на ро ди) и об ја вио да су од та да сви Ју го сло ве ни. Ука зу-
ју ћи на та кво ства ра ње ју го сло вен ске на ци је, пу тем де кре та и про па ги ра ња уни тар ног 
ју го сло вен ства на ба зи прин ци па: је дан краљ, јед на др жа ва, је дан на род, др Шер бо 
Рас то дер твр ди да је то би ло “ти пич но бал кан ско амал га ми са ње, ко је је под ра зу ме ва ло 
на сил но по ти ра ње и оп шту ам не зи ју за на ро де ко ји су упра во нај ви ше во ле ли да жи ве 
од се ћа ња. За и ста, њи ма је се ћа ње тј. про шлост увек би ла леп ша од са да шњо сти, јер су 
је до ра ђи ва ли у ме ри у ко јој ни су мо гли да ути чу на из гра ђи ва ње сво је са да шњо сти” 
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на кој ме ри на чи та вом ју го сло вен ском про сто ру, тај за бо рав би ло 
све га, би ло јед ног де ла оног што се од но си на тра ди ци о нал ни и 
кул тур ни на ци о нал ни иден ти тет ни је био, ка ко то оја шња ва С. Ди-
вјак, је дан “при род ни са мо за бо рав, већ на сил ни, при нуд ни дис кон-
ти ну и тет с њим, (та ко да) мно ге ње го ве ка рак те ри сти ке, сим бо ли, 
тра у ме, про бле ми, ма да ни су мо гли да се јав но ма ни фе сту ју, на ста-
ви ли су да жи ве свој жи вот у сфе ри по ти сну тог да би, ка да је ин-
стан ца кон тро ле пот пу но ола ба ви ла, екс пло зив но из би ли на по вр-
ши ну, но се ћи ну жно у се би мно го екс це сив ног и ира ци о нал ног”.3)

Да не би би ло не спо ра зу ма, же ли мо по ја сни ти да нам ни је на-
ме ра да се ов де пру жи или обез бе ди оправ да ње за срп ски или би ло 
ко ји дру ги екс тре ми стич ки на ци о на ли зам, већ да са мо на сто ји мо 
ука за ти на оно што је, на рав но уз са деј ство с дру гим фак то ри ма, 
ути ца ло на ње го во ја ча ње и ши ре ње. Јер, јед на је ствар то што су, 
услед ра ни јих окол но сти у ко ји ма су од ре ђе ни еле мен ти на ци о нал-
ног иден ти те та би ли при нуд но по ти сну ти, љу ди има ли оправ да ну 
по тре бу за об на вља њем тог иден ти те та, кроз по нов но ус по ста вља-
ње ве зе са исто ри јом и из гу бље ном тра ди ци јом, а по све дру га то 
што је де сни, ан ти ле ви ра ди ка ли зам, ка ко у дру штве но-по ли тич кој 
прак си, та ко и у те о ри ји, по ди ла зе ћи тој “објек тив но усло вље ној и 
оправ да ној же љи ма са”4) и ма ни пу ли шу ћи њо ме, на сто јао да јед-
ну ми то ло ги ју за ме ни дру гом (ми то ло ги ју ре во лу ци је ми то ло ги јом 
тра ди ци је и пре-ре во лу ци о нар не про шло сти), уз од ла же ње у са-
свим дру гу крај ност и не кри тич ко тре ти ра ње да ље про шло сти као 
не че га што има све ти и пот пу но не про бле ма тич ни ка рак тер. Та кав 
тренд, уз пот пу но ана те ми са ње све га што је има ло ле ви чар ски ка-
рак тер, од но сно уз од ба ци ва ње це ло куп не, па и оне де мо крат ске 
ле ви це, оне мо гу ћа вао је не ку ши ру по др шку уме ре ним кон цеп ци-
ја ма и њи хо во чвр шће уте ме ље ње у дру штву, јер је за по сти за ње 
то га по треб но да по сто ји из ве сна рав но те жа из ме ђу де мо крат ске 
ле ви це и де мо крат ске де сни це. Ко ли ко у то вре ме ни је би ло јед-
но став но ни ти ла ко би ти на уме ре ној по зи ци ји, све до че и ре чи по-
ме ну тог ауто ра – Сло бо да на Ди вја ка из ју ла 1991. го ди не: “Да ли 
ће пост мо дер на мо де ра ци ја мо ћи амор ти зо ва ти на ва лу но вог ор га-
ни ци зма ко ји, ис ка зу ју ћи свој пре зир пре ма уме ре ним, ни вру ћим 

(пре ма: Др Шер бо Рас то дер, “Од нос на ци о нал ног и де мо крат ског кроз ис ку ство ју го-
сло вен ских на ро да”, у: Да ли бор ка Уља ре вић (ур.) и гру па ауто ра, 21 при ча о де мо кра
ти ји, Цен тар за гра ђан ско об ра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 77).  

3)  Сло бо дан Ди вјак, “Пост ко му ни зам и но ви екс тре ми зам”, op. cit. , стр. 231-2.
4)  Ibid. , стр. 234.
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ни хлад ним, ти по ви ма, при зи ва но ве над љу де ко ји мо ра ју да сле де 
зов слу же ња и жр тво ва ња за раст не слу ће не сна ге Отаџ би не – то је 
ве ли ко пи та ње. Но, јед но је си гур но. Би ти од ва жан, да нас и ов де, 
зна чи би ти на стра ни оних ко ји су, ма да у ма њи ни, спрем ни да се 
су прот ста ве са мо де струк тив ној пи ја ној ек ста зи но вих екс тре ми за-
ма”.5)

Ме ђу тим и да нас, по сле пост ко му ни стич ког по ме ра ња идеј-
но-вред но сних ори јен та ци ја (од ко му ни зма и марк си зма до ка пи-
та ли зма и ли бе ра ли зма) и на кон спла шња ва ња и ре ла тив ног пре-
ва зи ла же ња де сног екс тре ми зма из де ве де се тих го ди на, уме ре не 
ори јен та ци је и ме ђу-по зи ци је, ка да су у пи та њу ет нич ко-кул тур ни 
иден ти тет и тра ди ци ја, те шко до ла зе до из ра жа ја, уз тен ден ци ју 
њи хо вог, све сног или не све сног, за ма гљи ва ња и по ти ски ва ња. Те-
ма на ци о нал ног иден ти те та и на ци о на ли зма и на ци о нал но пи та-
ње по ста ли су, на и ме, глав не осе ду бо ких по де ла у це ло куп ном 
срп ском дру штву, па исто та ко, а мо жда чак и ви ше, и ме ђу ње го-
вом тзв. ин те лек ту ал ном ели том. Та кве по де ле су про пра ће не свр-
ста ва њем ин ди ви дуа и гру па или у “та бор” тра ди ци о на ли стич ки 
усме ре них, кон зер ва тив них на ци о на ли ста, или пак у “та бор” оних, 
на вод не ана ци о нал не (не ет нич ке), ли бе рал но-гра ђан ске про ве ни-
јен ци је; уз не из бе жно ме ђу соб но ети ке ти ра ње у днев но-по ли тич ке 
свр хе ко ри шће њем тер ми на “па три о те” и “из дај ни ци”. Та ква ди-
хо том на по де ла дру штва на два ан та го ни стич ки су прот ста вље на 
и ме ђу соб но ис кљу чу ју ћа иде о ло шка бло ка, са мо “про ду жа ва гра-
ђан ски иде о ло шки рат”6). 

Та, у пост ко му ни стич ком пе ри о ду нај о штри ја, иде о ло шка и 
по ли тич ка кон фрон та ци ја на ста ла је упра во због раз ли ка у ту ма че-
њу, при том под јед на ко по гре шном, пој мо ва на ци је, на ци о нал ног 
иден ти те та, тра ди ци је, мо дер но сти, на ци о на ли зма и па три о ти зма. 
Сход но тим схва та њи ма, а осла ња ју ћи се на Ди вја ко ву ана ли зу, 
мо же мо упро шће но ре ћи да се је дан од тих иде о ло шких бло ко ва 
ка рак те ри ше “ор то док сно тра ди ци о на ли стич ком”, а дру ги “ан ти-
тра ди ци о на ли стич ком” тен ден ци јом.7) 
5)  Ibid. , стр. 235.
6)  Ibid. , стр. 234.
7)  Ана ли зу ових ме ђу соб но су прот ста вље них вред но сних и иде о ло шко-по ли тич ких тен-

ден ци ја у срп ском дру штву, С. Ди вјак је из нео у ра ду: “По ме ра ње идеј но-вред но сних 
ори јен та ци ја на ше ин те лек ту ал не ели те: Од марк си зма до ка пи та ли зма и ли бе ра ли-
зма”, Увод но из ла га ње на окру глом сто лу Кру ше вач ке фи ло зоф ско-књи жев не шко ле, 
2-4. ју на 2005; об ја вље но та ко ђе у До дат ку “Ср би ја и ли бе рал но-де мо крат ски прин-
ци пи и ин сти ту ци је”, у: Сло бо дан Ди вјак, Про блем иден ти те та: Кул тур но, ет нич ко, 
на ци о нал но и ин ди ви ду ал но, op. cit. , стр. 272-274.
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Ор то док сно тра ди ци о на ли стич ко схва та ње, од но сно гру па ци ја 
ко ја га за сту па, ин си сти ра на об но ви и ре ви та ли за ци ји срп ске тра-
ди ци је и из вор не кул ту ре, ко је - тре ба још јед ном ре ћи - за и ста је су 
по ти сну те и мар ги на ли зо ва не услед ра ни је по сто је ћег ми то ло шког 
кул та ре во лу ци је. Ме ђу тим, у овом слу ча ју то се чи ни на је дан пот-
пу но по гре шан на чин, ус по ста вља њем но вог ми то ло шког кул та – 
кул та “све те” про шло сти, уз зах тев за пот пу ним ели ми ни са њем 
спо ља шњих ути ца ја, ко ји је у функ ци ји по сти за ња и очу ва ња екс-
клу зив но сти и чи сто те вла сти тог ет нич ко-кул тур ног иден ти те та. 
Та кав “по вра так ко ре ни ма”, ко ме се да је пр во ра зред ни нор ма тив ни 
зна чај, под ра зу ме ва при мат ко лек ти ви зма над ин ди ви ду а ли змом и 
плу ра ли змом. У осно ви тог ко лек ти ви стич ког обра сца сто ји те жња 
за ре ин те гра ци јом, то јест по и сто ве ћи ва њем кул тур но-ет нич ког и 
ин сти ту ци о нал но-по ли тич ког иден ти те та, због че га га не ки озна-
ча ва ју као “но ви три ба ли зам”. То је, да кле, јед на ет но цен трич на 
кон цеп ци ја, у чи јој хи је рар хи ји вред но сти при мар ну по зи ци ју за-
у зи ма уну тар груп на со ли дар ност, ба зи ра на на кон сен зу су из ме ђу 
чла но ва те по себ не ет нич ко-кул тур не гру пе, схва ће не као “суд бин-
ске за јед ни це”. 

Очи глед но је да ова кво схва та ње ко је, осла ња ју ћи се на култ 
“кр ви и тла”, ин си сти ра на за јед нич ком је зи ку, за јед нич ком по ре-
клу и осо бе ној тра ди ци ји и кул ту ри јед не “суд бин ске за јед ни це”, 
да је пред ност “чи сто” ет нич ким пој мо ви ма на ци је и на ци о на ли-
зма.8) Та ко ђе, у скла ду с та квим ра ди кал ним и ор то док сним тра ди-
ци о на ли змом је сте и схва та ње на ци о нал них иден ти те та у “чи сто” 
кул тур но-ет нич ком сми слу, као “за тво ре них, ста тич них, екс ко му-
ни ци ра ју ћих, па ро хи јал них иден ти те та”9).   

По себ ну опа сност пред ста вља то ка да се у по ли тич ко по ље 
уно си јед на та ква ви зи ја и ин си сти ра ње на та квој кул тур но-ет нич-
кој хо мо ге но сти ко ја во ди све до екс клу зив ног и пот пу но за тво ре-
ног ка рак те ра за јед ни це. По сле ди ца то га је да се он да у по ли ти ку, 
ка ко на уну тра шњем, та ко и на спо ља шњем пла ну, уво ди ре ла ци ја 

8)  С. Ди вјак да је и јед но до дат но, ве о ма за ни мљи во об ја шње ње тог ста но ви шта, на ба зи 
ком па ра ци ја с ро ман ском и не мач ком ро ман ти чар ском тра ди ци јом: “Из пер спек ти ве 
ро ман ске тра ди ци је, та кве кон цеп ци је на ци је и па три о ти зма мо гу се под ве сти под ка-
те го ри ју те ри зма (ода ност пре ма “све тој зе мљи” ко ја увек под ра зу ме ва ње ну на то пље-
ност кр вљу), а из пер спек ти ве не мач ког ро ман ти зма под ка те го ри ју кул ту ре као не че га 
што је су прот ста вље но ци ви ли за ци ји у том сми слу што се ова по след ња пред ста вља као 
од тла одва ја ју ћа, уни вер за ли зу ју ћа, из ве шта че на и ко руп тив на, а она пр ва – кул ту ра – 
као не што пар ти ку лар но, ор ган ско, увек по ве за но са сен ти мен ти ма и има ги на ци јом, са 
при род ним сна га ма кр ви и тла” (Ibid. , стр. 273). 

9)  Ibid. , str. 272.



стр: 13831428.

- 1389 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

при ја тељ - не при ја тељ, као ба зич ни од нос на осно ву ко га се про це-
њу ју дру ге кул ту ре, на ро ди, на ци о нал не или ет нич ке гру пе, дру ге 
по ли ти ке, дру штве ни и по ли тич ки су бјек ти и чи ни о ци, па и ин ди-
ви дуе и њи хо ве вред но сне и по ли тич ке ори јен та ци је. И док се на 
спо ља шњем пла ну у ка те го ри ју не при ја тељ ског свр ста ва ју не срод-
не кул ту ре и на ро ди, као и њи хо ви при пад ни ци, на уну тра шњем 
дру штве но-по ли тич ком пла ну под ту ка те го ри ју се под во ди све 
оно што мо же угро зи ти хо мо ге ност кул тур но-ет нич ке за јед ни це. 
Чи ни се да је по себ но ва жно на овом ме сту до да ти и под ву ћи и то 
да упра во ов де ле жи раз лог што се на уну тра шњем пла ну од нос 
при ја тељ – не при ја тељ из ра жа ва и пу тем ка те го ри ја “па три о та” и 
“из дај ник”, јер се ти ме же ли на гла си ти “ре ме ти лач ки” и “угро жа-
ва ју ћи” фак тор ка да су у пи та њу хо мо ге ност за јед ни це и ње ни ви-
тал ни др жав ни или на ци о нал ни ин те ре си. На жа лост, све до ци смо 
кон ти ну и ра ног и ве о ма уче ста лог по ли тич ко-про па ганд ног ко ри-
шће ња тих пој мо ва у на шој дру штве но-по ли тич кој прак си, при че-
му им се да је не тач но и, нај бла же ре че но, про бле ма тич но зна че ње, 
што је на рав но по сле ди ца са ме њи хо ве про па ганд не свр хе; али, 
услед то га, они су по ста ли ис тро ше не ка те го ри је, за те о ри ју пот-
пу но бе зна чај не, а и за по ли тич ку прак су све ма ње зна чај не, чак и 
у слу ча ју по пу ли стич ких ци ље ва њи хо ве упо тре бе.

Још јед но од су штин ских обе леж ја ове по зи ци је, ко је та ко ђе 
мо же има ти из ра зи то не га тив не пол тич ке им пли ка ци је, је сте прет-
по став ка да је об но ва вла сти те кул тур не тра ди ци је ко ја има ви зан-
тиј ске ко ре не и, на то ме за сно ва но, одр жа ва ње и раз вој вла сти тог 
ко лек тив ног иден ти те та као за јед нич ког до бра, не спо ји во са за-
пад њач ком кул ту ром и тра ди ци јом ато ми зи ра ног ин ди ви ду а ли зма 
у ко јој је та кво за јед нич ко до бро скрај ну то у ко рист ин ди ви ду ал-
них пра ва. Има ју ћи у ви ду ова кав ор то док сно-тра ди ци о на ли стич-
ки став, С. Ди вјак за кљу чу је: “Оту да дис курс тог но вог три ба ли-
зма мо ра би ти ан ти за пад ни дис курс... На су прот Све том Са ви, ко ји 
је Ср би ју ви део као мост из ме ђу Ис то ка и За па да, за за го вор ни ке 
по ме ну те ори јен та ци је не ма мо ста из ме ђу у Ви зан ти ји уко ре ње не 
Ср би је и ис ко ре ње ног За па да”.10)

Дру го, ан ти тра ди ци о на ли стич ко схва та ње и иде о ло шко-по ли-
тич ки блок фор ми ран око ње га, ка ко и са мо њи хо во име ка зу је, 
оштро се про ти ве тра ди ци о на ли сти ма и њи хо вом схва та њу на ци је 
и дру гих, из ње из ве де них пој мо ва, као и уоп ште са мом при да ва њу 
зна ча ја тра ди ци ји и ет но су. За за ступ ни ке ове ори јен та ци је, тра-
10)  Ibid. , стр. 272.
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ди ци ја пред ста вља ре тро град ну дру штве ну по ја ву ко ја, са сво јим 
на зад ним и ге не рал но не га тив ним атри бу ти ма, пред ста вља крај-
њу су прот ност мо дер но сти и ње ним по зи тив ним обе леж ји ма, ко ји 
се пак тре ти ра ју као на пред ни. Та ко док се мо дер но сти при пи су ју 
са мо ре флек сив ност, ра ци о нал ност и раз вој ност, тра ди ци ја се тре-
ти ра као не што чи је су ка рак те ри сти ке не ре флек сив ност, ира ци о-
нал ност и ста тич ност. Сма тра мо да ни је пре те ра но ре ћи да је ова-
кав од нос пре ма тра ди ци ји од раз још увек при сут не ко му ни стич ке 
све сти или, ка ко то Ди вјак фор му ли ше, “ре ликт ко му ни стич ке ин-
док три на ци је”.

Пре ма овој иде о ло шко-вред но сној ори јен та ци ји, ко ја се осла-
ња на оне (пост)мо дер ни стич ке при сту пе у те о ри ји, тра ди ци ја и 
ње ни глав ни но си о ци – ет но си, мо гли су да бу ду до ми нант ни у 
пре мо дер ном до бу, али не и у са вре ме ној епо хи (пост)мо дер но сти 
и њој има нент ног про це са ра ци о на ли за ци је ко ји је, ве ру је се, по ка-
зао да тра ди ци ја и ет но си ни су при род ни и ве чи ти фе но ме ни (та ко 
их ви де, ка ко смо ра ни је ис та кли, при мор ди ја ли сти и пе ре ни ја ли-
сти), већ ен ти те ти ко ји има ју про ла зни ка рак тер и ко ји су у но вој 
ери гло ба ли за ци је осу ђе ни на од у ми ра ње. Мо же мо ре ћи да је са мо 
део ових тврд њи та чан, док је дру ги део не при хва тљив, већ због са-
мог њи хо вог од сту па ња од чи ње нич ног ста ња; на и ме, на ци је, као и 
ет но си и тра ди ци је, је су дру штве но ство ре ни, а не не ки при род ни 
фе но ме ни, и мо жда и има ју про ла зни ка рак тер, али они још увек 
ни су про ла зе ћи или про шли фе но ме ни.

Сто га и С. Ди вјак кри тич ки ис ти че да је овај екс тре ми стич ки 
ан ти тра ди ци о на ли зам, у ви ду ра ди кал не кри ти ке сва ке, па и нео р-
то док сне тра ди ци о нал но усме ре не ори јен та ци је, јед на ва ни сто риј-
ска по зи ци ја; и то не са мо због не у ва жа ва ња ем пи риј ске чи ње ни-
це да су раз ли чи те фор ме нео р то док сног тра ди ци о на ли зма ма ње 
или ви ше зна чај ни, али увек при сут ни део са вре ме ног плу ра ли зма, 
већ и због то га што је став о не ре флек сив но сти, ира ци о нал но сти 
и ста тич но сти тра ди ци је као из у ми ру ће по ја ве у не скла ду са исто-
риј ским ис ку ством и ем пи риј ском прак сом, ко ји го во ре у при лог 
пот пу но су прот не те зе - да се не ке тра ди ци је од ли ку ју ве ли ком 
ви тал но шћу упра во због њи хо ве са мо ре флек сив но сти и ра ци о нал-
но сти, ко је им омо гу ћа ва ју да се, кроз из ве сно при ла го ђа ва ње и 
ме ња ње (што зна чи да и ди на мич ност и раз вој ност мо гу да бу ду 
њи хо ва ин хе рент на обе леж ја), одр же и оп ста ну кроз вре ме.
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По бор ни ци ове ори јен та ци је на вод но на сту па ју са јед не ана-
ци о нал не, ли бе рал но-гра ђан ске по зи ци је. На гла ша ва се да је реч 
о на вод ној та квој по зи ци ји због из ве сних па ра док са ве за них за ту 
ори јен та ци ју. Она се, на и ме, на зи ва ана ци о нал ном, јер не ги ра зна-
чај на ци о нал ног иден ти те та; ме ђу тим, ка ко се ту ми сли пре све-
га на кул тур но-ет нич ки иден ти тет, ко ји пред ста вља са мо јед ну од 
ком по нен ти на ци о нал ног иден ти те та, она је и са мо на вод но ана-
ци о нал на, па је у том сми слу ис прав ни је ре ћи да је то јед на не ет-
нич ка, а не ана ци о нал на, ори јен та ци ја. Али, упра во у том мо мен-
ту ле жи је дан дру ги па ра докс ове ори јен та ци је. То је чи ње ни ца да 
се ње ни за го вор ни ци исто вре ме но пред ста вља ју и као по бор ни ци 
не ет нич ког, то јест ли бе рал но-гра ђан ског схва та ња на ци је и на ци-
о нал ног иден ти те та, и као по бор ни ци са вре ме ног мул ти кул ту ра-
ли зма. Овај по след њи кон цепт се, ме ђу тим, упра во су прот ста вља 
оном ли бе рал но-гра ђан ском, јер се за ла же за об но ву кул тур но-ет-
нич ког при сту па у схва та њу на ци је, од но сно за при мат пар ти ку-
ла ри стич ког прин ци па у од но су на уни вер за ли стич ке ли бе рал но-
гра ђан ске прин ци пе, ка ко би се на осно ву то га по сти гло по ли тич ко 
и фор мал но-прав но при зна ва ње ко лек тив них ма њин ских пра ва. 
Дру гим ре чи ма, са мим за ла га њем за мул ти кул ту рал но дру штво и 
ти ме за прак ти ко ва ње и за шти ту по себ них пра ва ма њин ских гру па, 
при пад ни ци овог иде о ло шко-по ли тич ког бло ка им пли ци те при зна-
ју да тра ди ци ја и кул тур но-ет нич ки иден ти те ти још увек има ју ве-
ли ки зна чај у са вре ме ним дру штви ма, а по себ но у оним ви со ко 
плу ра ли зо ва ним. То зна чи и да је за ла га ње за очу ва ње тра ди ци је 
и тра ди ци о нал них, ет нич ко-кул тур них иден ти те та, као бит них чи-
ни ла ца мо дер ног плу ра ли зма, пот пу но ле ги тим но, а до ба њи хо вог 
«од у ми ра ња» још увек да ле ко.

Да кле, оба пред ста вље на гле ди шта, ка ко ор то док сно тра ди ци-
о на ли стич ко, та ко и ан ти тра ди ци о на ли стич ко, су не при хва тљи ва, 
иако пре тен ду ју да бу ду до ми нант на гле ди шта у срп ском дру штву. 
Она су не при хва тљи ва пре све га за то што је сва ко од њих на свој 
на чин екс тре ми стич ко, а као та ква она «пред ста вља ју ла тент ну 
опа сност за вла да ви ну пра ва и за пар ла мен тар ни по ли тич ки плу-
ра ли зам».11)

У слу ча ју пр ве, ор то док сно тра ди ци о на ли стич ке ори јен та ци је 
ни је спор на са ма же ља за об но вом и очу ва њем на ци о нал не кул ту-
ре, вла сти те тра ди ци је и вла сти тог ет нич ко-кул тур ног иден ти те-
та, јер су то ве о ма зна чај ни фак то ри за са мо спо зна ју и са мо свест 
11)  Ibid. , стр. 274.
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јед не за јед ни це, без че га би њен да љи раз вој, у нај ма њу ру ку, био 
оте жан. Оно што је спор но је сте на чин на ко ји се же ли оства ри ти 
ре тра ди ци о на ли за ци ја, као и (зло)упо тре ба тра ди ци је и ет нич ко-
кул тур ног иден ти те та у иде о ло шке и днев но-по ли тич ке свр хе, при 
че му се они тре ти ра ју као со ци јал но-пси хо ло шки ин стру мен ти, 
свр сис ход ни за ма сов ну мо би ли за ци ју љу ди и оства ри ва ње по пу-
ли стич ко-де ма го шке по ли ти ке. Због то га је од ве ли ке ва жно сти да 
се схва ти и пра вил но раз у ме раз ли ка из ме ђу пој ма тра ди ци је и пој-
ма тра ди ци о на ли зма.

Да нас се пој мом «тра ди ци ја»12) нај че шће озна ча ва: “укуп ност 
уста ље них обра за ца по на ша ња, мо рал них стан дар да, оби ча ја и 
вред но сти, ко ји су фор ми ра ни у про шло сти и као кул тур но на сле ђе 
се пре но се на но ве ге не ра ци је, чи ме се обез бе ђу је кул тур ни кон ти-
ну и тет и иден ти тет на ро да, гру па и по је ди на ца”.13) Ово од ре ђе ње 
тра ди ци је уоп ште, ва ља ло би до пу ни ти и де фи ни ци јом по ли тич ке 
тра ди ци је, на при мер оном ко ју је дао проф. Ми лан Ма тић. Он је 
ука зао да се под по ли тич ком тра ди ци јом под ра зу ме ва ју “не са мо 
ве ли ки по ли тич ки и ко лек тив ни до га ђа ји и про це си у про шло сти, 
не са мо ве ли ка до стиг ну ћа и ис ку ства по ли тич ке при ро де, ко ји се 
трај но пам те у ‘ко лек тив ној ме мо ри ји на ро да’ ти пич ној за по је ди-
не по ли тич ке кул ту ре, већ и сва она ши ра зби ва ња ко ја по сред но 
или не по сред но има ју ве ли ки зна чај за за јед нич ку ег зи стен ци ју и 
са мо свест, за иден ти тет по је ди них на ро да”.14) Та ши ра зби ва ња из 
исто ри је, ко ја та ко ђе чи не по ли тич ку тра ди ци ју, мо гу би ти ве ли ке 
се о бе, ре ли гиј ске ши зме и про ме не, кул тур ни рас ко ли и слич но, 
ко ји су пре у сме ри ли раз вој не ке за јед ни це или оста ли зна чај ни за 
ње но са мо спо зна ва ње и ко лек тив но пам ће ње. 

 По јам тра ди ци о на ли зма, за раз ли ку од го ре да тог од ре ђе ња 
пој ма тра ди ци је, пред ста вља сво је вр сну иде о ло ги за ци ју тра ди ци-
је. Пре ма Б. Ку зма но ви ћу, тра ди ци о на ли зам под ра зу ме ва “при хва-
та ње, прак ти ко ва ње и по што ва ње тра ди ци о нал них обра за ца по на-
ша ња, си сте ма вред но сти, на род них оби ча ја, ко ји се до жи вља ва ју 
као ‘из вор ни’, на ста ли без спо ља шњих ути ца ја, и ко ји због то га 

12)  Реч “тра ди ци ја” по ти че од ла тин ске ре чи tra di tio ко ја зна чи пре да ње, усме но пре но ше-
ње и ши ре ње с ко ле на на ко ле но при ча, по у ка, ве ро ва ња, оби ча ја и на ви ка. 

13) На ве де но пре ма: Бо ра Ку зма но вић, “Ре тра ди ци о на ли за ци ја по ли тич ке кул ту ре”, у: 
Мир ја на Ва со вић (ур.), Фраг мен ти по ли тич ке кул ту ре, Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Бе о град, 1998, стр. 260.

14) Ми лан Ма тић, “По ли тич ка кул ту ра”, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић, Во ји слав Ста нов чић 
(урс.), Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, 
стр. 835.



стр: 13831428.

- 1393 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

има ју оре ол ‘све то сти’ ”.15) Ме ђу тим, мно ги ауто ри - по пут по ме-
ну тог Б. Ку зма но ви ћа, За гор ке Го лу бо вић и дру гих - ука зу ју и на 
јед но до не кле по ме ре но зна че ње овог пој ма. Тра ди ци о на ли змом 
се, на и ме, на зи ва и не кри тич ки од нос пре ма тра ди ци ји, у сми слу 
јед но стра ног пре на гла ша ва ња тра ди ци о нал них вред но сти и оби-
ча ја и ин си сти ра ња на њи хо вом по што ва њу и прак ти ко ва њу у из-
вор ној, нео кр ње ној фор ми, упр кос то ме што су се дру штве но-исто-
риј ске окол но сти бит но из ме ни ле, уз гло ри фи ко ва ње про шло сти, 
об на вља ње исто риј ских ми то ва и учвр шћи ва ње па три јар хал них 
обра за ца. Мо же мо за кљу чи ти да се пре све га ово дру го, у из ве сној 
ме ри из ме ње но, зна че ње тра ди ци о на ли зма од но си на ње го ву ор то-
док сну ва ри јан ту. У тој сво јој фор ми, тра ди ци о на ли зам се за и ста 
и за сни ва на оно ме што Ерик Хоб сба ум (Eric J. Hob sbawm) на зи ва 
«из ми шље на тра ди ци ја».16)

Дру штве но-по ли тич ки ми ље у ко ме се по ли тич ка тра ди ци ја 
пре тва ра у ор то док сни тра ди ци о на ли зам, а на ци о нал ни иден ти тет 
у екс тре ми стич ки на ци о на ли зам, ка рак те ри ше се при ми тив ном 
по ли тич ком кул ту ром. Дру гим ре чи ма, дру штво, дру штве не и по-
ли тич ке гру пе  и по је дин ци, чи ја се по ли тич ка кул ту ра за сни ва на 
ова квом тра ди ци о на ли зму, од ли ку ју се ко лек ти ви стич ком вред но-
сном ори јен та ци јом и спрем но шћу на под ре ђи ва ње ци ље ви ма вр-
хов ног ко лек ти ви те та (на ци је или ет нич ке гру пе) на ра чун по тре ба 
и ин те ре са по је ди на ца. Уз то че сто иде и под сти ца ње по што ва ња 
ауто ри те та во ђе и др жа ве-на ци је ко ја се схва та као пра вед ни pa-
ter fa mi li as и ти ме пре о бра ћа у па тер на ли стич ки тип др жа ве. Та-
кав тра ди ци о на ли зам, ко ји гло ри фи ку је про шлост и ко ји се за ла-
же за ока ме њи ва ње на сле ђе них кул тур них и вред но сних обра за ца, 
сва ка ко да пред ста вља су прот ста вља ње но вим иде ја ма и про це су 
мо дер ни за ци је, те на тај на чин он до би ја и зна че ње кон зер ва ти ви-
зма.17)

15)  Бо ра Ку зма но вић, “Ре тра ди ци о на ли за ци ја по ли тич ке кул ту ре”, оп. цит. , стр. 260.
16)  Слич но Хоб сба у му, и Нен си Вуд (Nancy Wo od), та ко ђе, упо зо ра ва да  је, по пут сва ког 

се ћа ња, и на ци о нал но, за јед нич ко се ћа ње (“ко лек тив на ме мо ри ја на ро да”) уобра зиљ-
ни кон структ, ма ка кве би ле ствар не исто риј ске од ред ни це по сто ја ња од ре ђе не на ци је. 
Они се ту сла жу са ста вом Бе не дик та Ан дер со на (Be ne dict An der son) да “про шлост ко ја 
се не мо же при зва ти пам ће њем, мо ра да се при по ве да “ (пре ма: Нен си Вуд, “Пам ће ње 
и ци вил но дру штво”, у: Ву ка шин Па вло вић (ур.), По ти сну то ци вил но дру штво, Еко 
цен тар, Бе о град, 1995, стр. 169).

17)  До бар опис кон тра ста из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ни за ци је да је За гор ка Го лу бо-
вић, ис ти чу ћи да се тра ди ци о на ли зам “кон фрон ти ра иде ји и про це су мо дер ни за ци је у 
сми слу за тва ра ња дру штва у се бе и аутар кич но сти на су прот отво ре ном дру штву; хо-
мо ге ни за ци је на су прот ну жној ди фе рен ци ја ци ји; до ми на ци је јед ног под-си сте ма (нпр. 
по ли тич ког – прим. А. М.) над дру гим, на су прот ре ла тив ној ауто но ми ји раз ли чи тих 
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Ни је, да кле, спор но да из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ни за-
ци је објек тив но по сто је кон фрон ти ра ју ће су прот но сти, али је сте 
спор но ка да се – ка ко то чи не про та го ни сти оне дру ге, ан ти тра-
ди ци о на ли стич ке по зи ци је – и са ма тра ди ци ја и ет но си као ње ни 
но си о ци, ту ма че у кон тра сту са са вре ме но шћу и мо дер ни за ци јом. 
Сма тра мо да је ово по след ње гле ди ште та ко ђе про бле ма тич но, 
јер по сто је број ни те о риј ски и ем пи риј ски ар гу мен ти ко ји го во-
ре у при лог то ме да тра ди ци ја, то јест тра ди ци о нал ни ко лек тив ни 
иден ти те ти и са вре ме ност, то јест мо дер ност не мо ра ју би ти ну жно 
су прот но сти. 

По ред то га, ан ти тра ди ци о на ли стич ка ори јен та ци ја ко ја пре-
тен ду је на ли бе рал но-гра ђан ско по зи ци о ни ра ње у срп ском дру-
штву, оти шла је и ко рак да ље. Та ко се већ и са мо по ми ња ње те ме 
на ци о на ли зма, па и дру гих ка те го ри ја и пој мо ва из ве де них из тер-
ми на на ци је (као што је, на при мер, по јам на ци о нал ног иден ти-
те та), и то че сто без об зи ра на сам при ступ ко ји, на рав но, мо же 
би ти и ве о ма кри тич ки, сма тра до вољ ним раз ло гом да се не ко ме 
при пи ше ква ли фи ка тив на ци о на ли сте, при че му се том епи те ту 
углав ном при да је шо ви ни стич ка ко но та ци ја. Ово, ме ђу тим, ни је 
ка рак те ри стич но са мо за дру штво у Ср би ји, већ та кве тен ден ци је 
та ко ђе по сто је и у дру гим дру штви ма, чак и у оним мно го раз ви је-
ни јим; али, та мо по сто је и пред став ни ци ин те лек ту ал не ели те ко ји 
су спрем ни да про бле ма ти зу ју ова кав од нос кроз ње го ву кри ти ку у 
јав ном дис кур су.18) 

под-си сте ма у мо дер ном дру штву; и ја ко из ра же ног от по ра пре ма дру штве ним про ме-
на ма” (ви де ти: За гор ка Го лу бо вић, “Тра ди ци о на ли зам и ауто ри тар ност као пре пре ке за 
раз вој ци вил ног дру штва у Ср би ји”, у: Ву ка шин Па вло вић (ур.), По ти сну то ци вил но 
дру штво, op. cit. , str. 59).  

18)  Та ко, на при мер, Su ne Læga ard, са Уни вер зи те та у Ко пен ха ге ну, у свом есе ју о ли бе-
рал ном на ци о на ли зму и на ци о на ли за ци ји ли бе рал них вред но сти, ука зу је на про бле ма-
тич ност ка рак те ри са ња не ких по гле да или из ја ва, ко ји се из но се у јав ним рас пра ва ма 
и по ли ти ци, као на ци о на ли стич ких на осно ву та квих “ин ди ка то ра” као што су: 1. ко-
ри шће ње на ци о на ли стич ких тер ми на у фор му ли са њу од ре ђе них по гле да и из ја ва, и 2. 
екс пли цит но од но ше ње или по зи ва ње тих по гле да и из ја ва на “на ци ју”, или пак њи хо-
во пре зен то ва ње на на чин да укљу чу ју и ре флек ту ју оп ште на ци о на ли стич ке прин ци-
пе. По пи та њи пр вих ин ди ка то ра, ис ти че се да је стрикт но фо ку си ра ње на на ци о на ли-
стич ку тер ми но ло ги ју у про це њи ва њу да ли су не ки ста во ви на ци о на ли стич ки или не 
по гре шно, већ због чи ње ни це да у обич ном је зи ку не по сто ји си сте мат ска ди стинк ци ја 
из ме ђу пој мо ва “на ци ја”, “др жа ва”, “на род” и слич но. По ред то га, то је по гре шно и 
за то што је ап со лут но мо гу ће да се на ци о на ли стич ки по гле ди фор му ли шу и без ко-
ри шће ња стан дард не на ци о на ли стич ке тер ми но ло ги је. У слу ча ју дру гих ин ди ка то ра, 
ко је пред ла же, на при мер, Пол Гил берт (Па ул Гил берт), С. Лæгаард сма тра да је та кво 
схва та ње на ци о на а ли зма ису ви ше ин те лек ту а ли стич ко, јер по сто је и та кви ста во ви и 
по ли ти ке ко ји се са свим ис прав но мо гу кла си фи ко ва ти као слу ча је ви на ци о на ли зма, 
иако не из ра жа ва ју ге не рал не на ци о на ли стич ке прин ци пе, већ стро го пар ти ку лар не 
тврд ње ко је ни су у ве зи с не ким оп шти јим раз ма тра њи ма. Та ко ђе, ис ти че се да по сто-
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У сва ком слу ча ју, ти ме се кон стру и шу из ве сне иде о ло шки или 
днев но-по ли тич ки мо ти ви са не пред ра су де и пра ви дво стру ка гре-
шка. Нај пре се на ци о нал ни иден ти тет (по себ но ако је схва ћен у 
ет нич ко-кул тур ном сми слу) и за ла га ње за ње го во очу ва ње, раз вој 
и уна пре ђе ње сво де на на ци о на ли зам, уз тен ден ци ју из јед на ча ва ња 
и си но ним ног тре ти ра ња ових пој мо ва, и по ред њи хо ве су штин ске 
ди стинк ци је, ко ја би тре ба ло да бу де ја сна, или ма кар очи глед на, 
већ из са мих њи хо вих на зи ва. За тим, дру га гре шка ко ја се че сто, а 
не кад и тен ден ци о зно пра ви је сте сво ђе ње свих об ли ка на ци о на-
ли зма на ксе но фоб ни и шо ви ни стич ки или, чак, ми ли тант ни, на-
ци стич ки и ра си стич ки на ци о на ли зам; чи ме се пре ви ђа или за бо-
ра вља ва жна раз ли ка из ме ђу на ци о на ли зма, с јед не, и ксе но фо би је, 
шо ви ни зма, на ци зма и ра си зма као ра зних екс тре ми за ма, с дру ге 
стра не. Не спор на је чи ње ни ца да је не кад ли ни ја раз гра ни че ња из-
ме ђу њих за и ста тан ка и да по сто ји ма ња или ве ћа опа сност од 
тран сфор ма ци је на ци о на ли зма у не ки од ових екс тре ми стич ких 
об ли ка, али ни је дан озби љан и на објек тив ност усме рен те о ре ти-
чар или ана ли ти чар не сме због то га гу би ти из ви да њи хо ве бит не 
раз ли ке, по го то во ка да је реч о ли бе рал ним об ли ци ма на ци о на ли-
зма.

***
На ци о нал ни иден ти тет, би ло да се тре ти ра као кул тур но-ет-

нич ки или гра ђан ско-по ли тич ки иден ти тет, је сте со цио-пси хо ло ша 
кон струк ци ја, као и сви дру ги иден ти те ти.19) Иден ти тет под ра зу ме-
ва да је дин ка по се ду је са мо свест о сво јим спе ци фич ним ка рак те-
ри сти ка ма, при че му та свест ни је не што што је њој уна пред да то, 
већ је она сти че кроз со ци јал не и кул тур не про це се. То зна чи да 
је иден ти тет у овом сми слу свој ствен је ди но са мо све сним, да кле 
људ ским би ћи ма. Шта ви ше, по тре ба за иден ти фи ко ва њем, од но-
сно раз ли ко ва њем или по и сто ве ћи ва њем и, на осно ву то га, гру пи-
са њем, сма тра се за трај но свој ство људ ских би ћа.20) По је дин ци и 

ји и дру га чи је, ал тер на тив но ми шље ње по ко ме не ка по ли ти ка или тврд ња (ар гу мент, 
из ја ва, итд.) мо же би ти кла си фи ко ва на као на ци о на ли стич ка ако: 1. опе ри ше са кри-
те ри ју ми ма ко ји су из ра же ни у окви ру јед не од ре ђе не кон цеп ци је до тич не на ци је, и 2. 
при да је не ки по ли тич ки зна чај тој, та ко кон цеп ту а ли зо ва ној, на ци ји. О то ме ви де ти: 
Su ne Læga ard, “Li be ral na ti o na lism and the na ti o na li sa tion of li be ral va lu es”, Na ti ons and 
Na ti o na lism 13 (01), 2007, стр. 37-55.    

19)  Тер мин “иден ти тет” по ти че од ла тин ске ре чи идем ко ја зна чи исти, од но сно од iden
ti tas, што зна чи исто вет ност (иден тич ност). Реч је о пој му ко ји озна ча ва вре мен ски и 
про стор ни кон ти ну и тет бит них ка рак те ри сти ка не ке по ја ве. 

20)  Ви де ти о то ме ви ше у: Мла де на Пре лић, “Ма ли пој мов ник мул ти е тич но сти”, од ред-
ни ца “Иден ти тет”, у: Смиљ ка Бла жин (ур.), Ми и “они дру ги”: при руч ник за ис тра жи
ва ње мул ти ет нич но сти у ло кал ној сре ди ни,  Гру па 484, Бе о град, 2005, стр. 7.
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гру пе, од го ва ра ју ћи на пи та ња «ко сам ја» и «ко смо ми», вр ше 
са мо де фи ни са ње се бе. У дру штве ним на у ка ма, ка те го ри ја иден ти-
те та упра во слу жи за озна ча ва ње на чи на на ко ји ин ди ви дуе и гру пе 
до жи вља ва ју и де фи ни шу са ми се бе. Ва жно је, та ко ђе, ис та ћи да 
је иден ти тет ре ла ци о на ка те го ри ја, јер он: 1. увек ука зу је на не ки 
од нос, ка ко пре ма они ма с ко ји ма се иден ти фи ку је мо, та ко и пре ма 
дру ги ма, то јест раз ли чи ти ма; и 2. увек се фор ми ра у ре ла ци ји пре-
ма дру гом, од но сно у опо зи ци о ном од но су ко ји под ра зу ме ва ре ла-
ци је ја  дру ги и ми  они . При том, ка ко ис ти че Мла де на Пре лић, 
ово раз ли ко ва ње на ба зи по ме ну тих ре ла ци ја, ка рак те ри стич но је 
за све је зи ке и кул ту ре.

Ово што је ре че но за иден ти тет уоп ште ва жи и за на ци о нал-
ни иден ти тет, као јед ну вр сту ко лек тив ног иден ти те та: он ука зу је 
ка ко на уну тар груп ну слич ност (слич но сти при пад ни ка јед не на-
ци о нал не гру пе), та ко и на ме ђу груп ну раз ли чи тост (раз ли чи тост 
у од но су на дру ге та кве гру пе и њи хо ве при пад ни ке); та ко ђе, ни 
на ци о нал ни иден ти тет не на ста је у изо ло ва ном про це су или, као 
што ка же Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, не ка квом  «со ци јал ном ва-
ку у му», већ у стал ној ин тер ак ци ји по је дин ца са око ли ном, то јест 
у ме ђу од но су с дру гим на ци ја ма. У ве зи с овим по след њим је и 
прак са до де љи ва ња на ци о нал ног иден ти те та од стра не дру гих. А 
упра во «са ма чи ње ни ца да нас дру ги ви де као при пад ни ка од ре ђе-
не на ци о нал не гру пе је ве о ма ва жна».21) 

По ред ово га, зна чај на ка рак те ри сти ка на ци о нал ног иден ти те-
та је и то да се он не мо же све сти на јед но зна че ње, иако та кви 
по ку ша ји не пред ста вља ју рет кост ни у те о ри ји, ни у прак си. У 
пи та њу је, на и ме, је дан ви ше ди мен зи о нал ни фе но мен чи је од ре ђе-
ње за ви си од кон тек ста.22) Јер, да би на ци о нал ни иден ти тет до био 
од ре ђе но зна че ње, он мо ра да се опе ра ци о на ли зу је и тран спо ну је у 
ем пи риј ски утвр ди ве чи ње ни це, а то се оства ру је по сред ством од-
ре ђе них иден ти фи ка то ра. «Иден ти фи ка то ри пред ста вља ју обе леж-
ја од ко јих дру штве не гру пе кон стру и шу вла сти ти иден ти тет, али 
и ра за зна ју и при пи су ју иден ти тет дру гим, бу ду ћи да им, по ла зе ћи 
упра во од ни за обе леж ја, при да ју од ре ђе но, кул ту ром усло вље но 
21)  Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, На ци

о нал ни ин те рес, год. I, vol. 1, бр. 1/05, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005, 
стр. 179.

22)  По ме ну та аутор ка, Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, на ве де на обе леж ја на ци о нал ног 
иден ти те та, уз још јед но – ње го ву ди на мич ку ди мен зи ју (у сми слу да се он стал но кон-
стру и ше и ме ња), свр ста ва у нео спор не чи ње ни це ве за не за овај по јам, без об зи ра на то 
што по сто ји ве ли ка ша ро ли кост и раз ли чи тост из ме ђу оних те о риј ских при сту па ко ји 
пред ста вља ју ан ти под при мор ди ја ли зму у из у ча ва њу на ци о нал ног иден ти те та.
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зна че ње.»23) Ге не рал но, у слу ча ју дру штве них гру па, та ква обе леж-
ја мо гу би ти кул тур на, као што су: је зик, ве ра, на чин оде ва ња и 
дру го, и фи зич ка, као што је на при мер бо ја ко же или ви си на и дру-
ге фи зич ке ка рак те ри сти ке. Ер винг Гоф ман (E. Gof man), ко ји се у 
сво јој књи зи Stig ma: Ho mes on the Ma na ge ment of Spo i led Iden tity 
(1970) по себ но ба вио пој мом иден ти те та и ис тра жи ва њем ње го-
вог ши ре ња са ин ди ви ду ал но-пси хо ло шке на ми кро со ци о ло шку и 
по том кул ту ро ло шку ра ван, за озна ча ва ње ових обе леж ја, пу тем 
ко јих се по је дин ци и дру штве не гру пе ме ђу соб но раз ли ку ју, упо-
тре бља ва тер мин stig ma (реч је, ина че, грч ког по ре кла и у пре во ду, 
по Б. Стој ко ви ћу, зна чи обе леж је, жиг или дан га). За на ци о нал ни 
иден ти тет, и то у ње го вом кул тур но-ет нич ком од ре ђе њу, по себ но 
су зна чај не оне стиг ме ко је Гоф ман на зи ва груп ним или три бал ним 
(на ци о нал ност, ре ли гиј ска при пад ност, ра са, и др.), а ко је пред ста-
вља ју ма те ри јал на или сим бо лич ка обе леж ја и чи не осно ву ме ђу-
груп не раз ли чи то сти, то јест уну тар груп не слич но сти.24) 

Сто га, мо же мо ре ћи да кул тур но-ет нич ки иден ти тет под ра зу-
ме ва не ке за јед нич ке кул тур не обра сце и не ке за јед нич ке осо би не, 
ко је де ле при пад ни ци од ре ђе не ет нич ке гру пе као име но ва не гру пе 
љу ди, би ло ствар ног, би ло на ве ро ва њу за сно ва ног, за јед нич ког по-
ре кла. У по гле ду, пак, ка те го ри је на ци о нал ног иден ти те та, ко ја се 
ту ма чи на раз ли чи те на чи не (у по ме ну том прет по ли тич ком сми слу, 
као ет нич ко-кул тур ни иден ти тет  и у ли бе рал ном сми слу, као по-
ли тич ки, од но сно гра ђан ски иден ти тет), мо же се ре ћи да она, без 
об зи ра на те ин тер пре та тив не раз ли ке, под ра зу ме ва у осно ви две 
ства ри: пр во, осе ћај при пад но сти дру штве ној (на ци о нал ној или 
ет нич кој) гру пи као ен ти те ту у ко ме су са др жа не од ре ђе не ком по-
нен те (од ет нич ких и кул тур них, пре ко вер ских и ра сних, до те ри-
то ри јал них, по ли тич ких, при вред них и дру гих – што већ за ви си 
од са ме ин тер пре та ци је); и дру го, уве ре ње да се те ком по нен те и с 
њи ма по ве за ни ин те ре си и ци ље ви мо гу ре а ли зо ва ти у том ен ти-
те ту или по мо ћу ње га. Та ко ђе, без об зи ра на раз ли чи те те о риј ске 
де фи ни ци је ко је по сто је (тзв. објек тив не и су бјек тив не де фи ни ци-
је), на ци о нал ни иден ти тет се исто вре ме но ба зи ра и на објек тив ним 
(је зик, др жав ност, ре ли гиј ска при пад ност и дру га обе леж ја ко ја 
про из ла зе из објек тив них дру штве них и исто риј ских ка те го ри ја) и 
на су бјек тив ним (на при мер, свест о соп стве ној на ци о нал ној при-
23)  Бра ни мир Стој ко вић, Иден ти тет и ко му ни ка ци ја, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о град, 

2002, стр. 14.
24)  Ер винг Гоф ман, по ред тих груп них или три бал них, раз ли ку је још две вр сте стиг ми: 

те ле сне и ка рак тер не стиг ме. Ви ше о овој Гоф ма но вој ана ли зи у: Ibid. . стр. 14-5.
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пад но сти; или, ка ко ис ти че Иван Ши бер, пси хо ло шко ста ње, су-
бјек тив но осе ћа ње при пад но сти и за јед ни штва пре ма од ре ђе ној 
гру пи; та ко ђе, и за ми шља ње на ци је као за јед ни це, на шта ука зу је 
Б. Ан дер сон) еле мен ти ма, те је он због то га и је дан па ра док са лан 
фе но мен. По ред то га, опет без об зи ра на раз ли чи те те о риј ске при-
сту пе и ка да је у пи та њу при ро да на ци о нал ног иден ти те та, прак са 
и ем пи риј ска фак то гра фи ја по ка зу ју да је на ци о нал на при пад ност 
нај че шће од ре ђе на ро ђе њем, али да мо же би ти и ствар сло бод ног 
из бо ра по је дин ца.25) На ци о нал ни иден ти тет се за пра во из гра ђу је и 
раз ви ја то ком чи та вог чо ве ко вог жи во та, у за ви сно сти од ши рих 
дру штве них и жи вот них окол но сти, па и од ра ста ња. Јер, ка ко је ис-
та као Ми лан Ма тић, ми сле ћи пре све га на на ци ју и др жа ву, али то 
ва жи и за на ци о нал ни иден ти тет: «... по све му што зна мо о од но су 
чо ве ка и дру штве них фор ми у ко ји ма оп сто ја ва раз ви так чо ве чан-
ства, је сте да сво ју до мо ви ну, др жа ву и на ци ју (ми би смо до да ли 
и на ци о нал ни иден ти тет – прим. А.М.) сва ки чо век из но ва гра ди 
и раз ви ја као од го вор но, ства ра лач ко и са мо ства ра лач ко би ће, као 
тво рац и гра ђа нин, а ни ка ко не као па сив ни при ма лац за те че ног, 
за тво ре ног и већ оства ре ног».26) 

Са свим је из ве сно, да кле, да је на ци о нал ни иден ти тет ди на-
мич на ка те го ри ја ко ја се стал но кон стру и ше, па се сто га он мо же 
25)  Пи та ње при ро де на ци о нал ног иден ти те та – да ли се он ба зи ра на при ну ди, у сми слу 

да је осо би про сто на мет нут ро ђе њем, или пак на сло бод ном из бо ру по је дин ца, ко ји 
он мо же ме ња ти то ком свог жи во та – пред ста вља јед ну од глав них ди ле ма у те о риј-
ским ана ли за ма и ис тра жи ва њи ма на ци о нал ног иден ти те та. Пре ма Ја сни М. Ђор ђе вић, 
ра ни је су до ми ни ра ле две пот пу но су прот не и под јед на ко екс трем не те о риј ске кон-
цеп ци је: при мор ди ја ли стич ка, са ста вом о не про мен љи во сти на ци о нал ног иден ти те та 
ко ји је, сход но то ме, дат са мим ро ђе њем; и ин стру мен та ли стич ка, са те зом о про мен-
љи во сти и флу ид но сти на ци о нал ног иден ти те та ко ји је, у скла ду с тим, ствар лич ног 
из бо ра. Ме ђу тим, ка ко нас оба ве шта ва ова аутор ка, са вре ме на ис тра жи ва ња углав ном 
из бе га ва ју да у сво јој осно ви има ју са мо јед ну од ове две крај но сти, по сма тра ју ћи их 
углав ном као су прот не по ло ве јед ног кон ти ну у ма (birthcho i ce con ti nu um), дуж ко јег, 
на раз ли чи тим ње го вим тач ка ма, мо гу би ти рас по ре ђе не ет нич ке и на ци о нал не гру-
пе ко је се зна чај но ме ђу соб но раз ли ку ју, из ме ђу оста лог, и по флек си бил но сти, од но-
сно сте пе ну то ле ри са ња про ме не иден ти те та код сво јих чла но ва. Је дан од са вре ме них 
при сту па ко ји ком би ну је по је ди не еле мен те при мор ди ја ли зма и ин стру мен та ли зма, и 
ко ји је сто га да ле ко при хва тљи ви ји, је сте тзв. кон струк ти ви стич ки при ступ. За ступ-
ни ци овог ста но виђ шта, по пут Сте фа на Кор не ла (Step hen Cor nell) i Da gla sa Hart ma na 
(Do u glas Hart mann), сма тра ју да је на ци о нал ни иден ти тет кон структ ко ји се фор ми ра 
то ком жи во та, те да у прин ци пу за ви си од лич ног из бо ра по је дин ца, али они при зна ју 
и да овај иден ти тет мо же не кад би ти од ре ђен из у зет но ду бо ким и не про мен љи вим ве-
за ма. О то ме ви де ти: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “При ро да на ци о нал ног иден ти те та 
– при ну да или из бор (при мор ди ја ли зам вс. ин стру мен та ли зам)”, у члан ку исте аутор ке: 
“Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, op. cit., стр. 175-183.

26)  Ми лан Ма тић, “Тра ди ци ја и са вре ме ност”, у књи зи истог ауто ра: Срп ска по ли тич ка 
тра ди ци ја, ИПС, Бе о град, 1999, стр. 236.
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и ме ња ти.27) Про ме ње не окол но сти, услед ко јих до ла зи до про ме-
не на ци о нал ног иден ти те та, од но сно до то га да не ка осо ба пре ки-
не ве зе с гру пом ко јој при па да по ро ђе њу и при сту пи не кој дру-
гој гру пи на осно ву сво је соп стве не сло бод не во ље, мо гу би ти на 
при мер: исе ља ва ње у дру гу зе мљу; до бро вољ на аси ми ла ци ја при-
пад ни ка ма њи не у ве ћин ску ет нич ку гру пу; брак са при пад ни ком 
дру ге ет нич ке гру пе; при хва та ње не ке ре ли ги је ко ја под ра зу ме ва 
и од ре ђе ну ет нич ку при пад ност; та ко ђе, та ква окол ност мо же би-
ти и не ста нак јед не др жа ве – као што је то био слу чај са рас па дом 
Ју го сла ви је, ко ји је до вео до про ме не у из ја шња ва њу гра ђа на Ср-
би је, али и дру гих бив ших ре пу бли ка, по пи та њу на ци о нал не при-
пад но сти, у сме ру сма њи ва ња бро ја оних ко ји се из ја шња ва ју као 
Ју го сло ве ни и исто вре ме ног по ве ћа ња бро ја пар ти ку ла ри стич ких 
ет нич ких иден ти фи ка ци ја.28) По ред ових слу ча је ва про ме не иден-

27)  Не ки ауто ри, по пут Во тер са (M. Wa ters), за та кве слу ча је ве про ме не иден ти те та ко ри-
сте из раз “switching et hni ci ti es”.

28)  На ово по след ње ука зу ју мно ги до ма ћи ис тра жи ва чи на ци о нал ног иден ти те та. Та ко, 
на при мер, Ја сна М. Ђор ђе вић, вр ше ћи упо ред ну ана ли зу по да та ка из по след њег по пи-
са ста нов ни штва у Ср би ји од 2002. год. у од но су на по дат ке из прет ход ног по пи са од 
1991. год., по ка зу је да је у Ср би ји, услед рас па да СФРЈ, број “Ју го сло ве на” сма њен за 
око 3%, са 4.09% у 1991. год. на 1.08% у 2002. го ди ни (Пре ма: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор-
ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, op. cit. , стр. 177). 

 По сто је, ме ђу тим, и та ква ис тра жи ва ња, ко ја су спро ве ли чак и не ки стра ни ауто ри, чи-
ји ре зул та ти по ка зу ју да је до рас та ка ња над на ци о нал ног ју го сло вен ског иден ти те та и 
ја ча ња пар ти ку ла ри стич ких на ци о нал них иден ти те та до шло знат но ра ни је пре рас па да 
СФРЈ, од но сно још сре ди ном се дам де се тих го ди на XX ве ка. Та ко, Ен дру Ба рух Вах-
тел (An drew Ba ruch Wah tel), аме рич ки исто ри чар сло вен ских књи жев но сти и про фе сор 
сло вен ских је зи ка и књи жев но сти на Нор тве стерн уни вер зи те ту у Еван сто ну, Или но ис, 
ба ве ћи се иде јом “ју го сло вен ске на ци је”, ње ним ства ра њем и ра за ра њем, тј. “вр то гла-
вим успо ном и су но вра том мул ти на ци о нал не Ју го сла ви је”, и у окви ру то га по себ но 
ути ца јем је зи ка, књи жев но сти, кул тур не и обра зов не по ли ти ке на ја ча ње на ци о на ли за-
ма у по је ди ним ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, ука зу је на за о крет ко ји је учи њен у том 
прав цу ка да су до не ти но ви обра зов ни пла но ви и про гра ми за 1974. го ди ну. Он ис ти че 
да је за пра во с њи ма на пра вљен на ци о на ли стич ки за о крет у по гле ду оп штег фи ло-
зоф ског усме ре ња обра зо ва ња, ко ји ће ка сни је не ми нов но има ти дру штве но-по ли тич ке 
им пли ка ци је: “... у сре ди шту па жње ви ше ни је би ло брат ство и је дин ство, већ је на гла-
сак ста вљен на при пад ност соп стве ној на ци ји, у кон тек сту раз ли чи тих ју го сло вен ских 
ре пу бли ка”. На осно ву де таљ не ана ли зе тих на став них пла но ва (по себ но хр ват ског и 
ма ке дон ског), у од но су на оне об ја вље не ше зде се тих или ка сних че тр де се тих го ди на, 
Е. Б. Вах тел ка же: “Ако не ко ни је био си гу ран у то ко ју на ци ју тре ба да сма тра сво јом, 
то је на не дво сми слен на чин са зна вао из спи ска оба ве зне ли те ра ту ре и бро ја ча со ва ко-
ји је сва ком од тек сто ва био по све ћен”. На тај на чин ће још та да до ћи до по ме ра ња ак-
цен та са при мар но ју го сло вен ске на ци о нал не при пад но сти, од но сно са ју го сло вен ског 
иден ти те та као глав ног, на по де љен ју го сло вен ски иден ти тет, као иден ти тет ко ји је 
де лом био ју го сло вен ски, а де лом пар ти ку ла ри стич ки. Због то га ће овај аутор за кљу чи-
ти: “По што је иде о ло шки би ло мо гу ће ком би но ва ти по де ље ну ло јал ност са отво ре ним 
на ци о на ли змом (иако је из гле да ло не мо гу ће та ко ком би но ва ти пот пу ну ло јал ност), ово 
је био опа сан ток ства ри, ко ји ће до не ти ка та стро фал не по сле ди це ка да та ге не ра-
ци ја де це бу де ста са ла до пу не зре ло сти” (кур зив А. М.). Све на ве де но пре ма: Ен дру 
Ба рух Вах тел, Ства ра ње на ци је, ра за ра ње на ци је: књи жев ност и кул тур на по ли ти ка 
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ти те та, по сто је и слу ча је ви двој них, па и ви ше стру ких на ци о нал-
них иден ти те та.  

Ка да је реч о на ци о на ли зму, пр во што би тре ба ло ис та ћи то 
је да ни у по гле ду овог фе но ме на не по сто ји са гла сност, и то ка ко 
око ње го вог пој мов ног, та ко и око ње го вог вред но сног од ре ђе ња. 
Та ко се код не ких ауто ра мо гу на ћи у прин ци пу по зи тив на од ре ђе-
ња овог пој ма, као на при мер: да на ци о на ли зам под ра зу ме ва са мо 
на гла ше но на ци о нал но осе ћа ње, то јест раз ви је ну свест о на ци о-
нал ном иден ти те ту; или, ка ко је ра ни је ис ти цао Ен то ни Смит (Ant-
hony Smith), «на ци о нал ну не за ви сност у функ ци ји уну тра шњег де-
мо крат ског раз во ја на ци је (што укљу чу је пу ну ин те гра ци ју ње них 
чла но ва у је дин стве ну за јед ни цу, из град њу и раз вој на ци о нал не 
др жа ве, очу ва ње кул тур ног иден ти те та и дру го) и ње не ме ђу на род-
не афир ма ци је»29); а по Пар сон су (Ho vard L. Par sons), то је « 'из раз 
на ци о нал ног иден ти те та', ро до љу бља, не че га што се сма тра сво јим 
дру штве ним на сле ђем и при сут но је кад се љу ди бо ре за де мо крат-
ски про спе ри тет сво је на ци је»30). Та ква од ре ђе ња на ци о на ли зма 
ко ја му да ју по зи тив но вред но сно зна че ње, иако су у по сле рат ном 
пе ри о ду би ла рет ка, ра ни је су би ла ве о ма при сут на, још од сре ди-
не XIX ве ка, ка да се, по ре чи ма Сми та, тај по јам упо тре бља вао за 
озна ча ва ње на ци о нал ног жа ра, на ци о нал не рев но сти и на ци о нал не 
ин ди ви ду ал но сти. 

С дру ге стра не, ни је ма ли број оних ко ји гле да ју на на ци о на а-
ли зам као на из ра зи то не га тив ну дру штве ну по ја ву. Та ко је, на при-
мер, пре ма Ери ху Фро му (Erich Fromm), на ци о на ли зам об лик чо-
ве ко вог ро до скрв ње ња, идо ло по клон ства или, јед но став но, об лик 
лу ди ла.31) Та ко ђе, у ту гру пу ауто ра мо же мо свр ста ти и Ели ја Ке ду-
ри ја (Elie Ke do u rie), ко ји је опи си вао на ци о на ли зам као по ли тич ки 
из раз жуд ње ро ман ти ча ра да у крај но сти ма људ ске при ро де, «где 
су ужас и ус хи ће ње, љу бав и мр жња, гру бост и не жност не раз лу-
чи ви» про на ђу «уз ви ше ну, пре о бра же ну над људ ску при ро ду, ко ја 
мо ра уки ну ти жи вот она кав ка кав се ак ту ал но жи ви». «На ци о на ли-

у Ју го сла ви ји (у ори ги на лу: Ma king a Na tion, Bre a king a Na tion), Сту бо ви кул ту ре, Бе о-
град, 2001, стр. 214; 232.    

29)  Ant hony D. Smith, The o ri es of Na ti o na lism, New York, 1972, стр. 167; на ве де но пре ма: 
Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 219.

30)  Ho vard L. Par sons, “Ne ko li ko te za o na ci o nal nom, in ter na ci o nal nom i uni ver zal nom”, Pra
xis, br. 4/1968, Za greb, str. 313-14.

31)  Ерих Фром, Здра во дру штво, “Рад”, Бе о град, 1963, стр. 77.
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зам се», ка же он, «окре ће пре ма уну тра, бе же ћи да ле ко од не са вр-
ше ног све та. И овај пре зир пре ма ства ри ма ка кве је су, пре ма све ту 
ка кав је, пре о бра ћа се у крај ној ли ни ји у од ба ци ва ње жи во та и у 
љу бав пре ма смр ти.»32) Ни шта ма ње не га тив но ни је ни оно од ре-
ђе ње пре ма ко јем «на ци о на ли зам увек и сву да зна чи еро зи ју све га 
ху ма ног, де мо крат ског и про гре сив ног у дру штве ној ак ци ји и ор га-
ни за ци ји».33) Ова квим ти пом од ред ни ца на ци о на ли зма углав ном се 
же ли ука за ти на ње го ву усме ре ност ка одр жа ва њу од но са не јед на-
ко сти ка ко уну тар на ци ја, та ко и из ме ђу њих; те да је он, као «из раз 
су пер и ор но сти» (Nor ber to Bo bio), по сво јој при ро ди агре си ван, а 
пре све га у функ ци ји оства ри ва ња ус ко груп них ин те ре са. По ред 
то га, у скло пу овог при сту па, у свој ства на ци о на ли зма убра ја ју се 
и: на ци о на ли стич ка ми то ло ги ка и ми то твор ство34); ет но цен три зам; 
ана хро ни зам; али је на бил ност; мо но ли ти зам; мо ни зам; ауто ри та-
ри зам; цен тра ли зам; хе ге мо ни зам; ан та го ни зам; екс пан зи о ни зам и 
дру го.35)      

По ред ауто ра ко ји да ју ова ква или ис кљу чи во по зи тив на, или 
ис кљу чи во не га тив на од ре ђе ња, има и оних ко ји сма тра ју да на ци-
о на ли зам мо же има ти и по зи ти ван  и не га ти ван ка рак тер, за ви сно 
од ње го вог ти па. Та ко се, на при мер, раз ли ку ју с јед не стра не «де-
мо крат ски», «сло бо дар ски», «ли бер тет ски», «ли бе рал ни» и  слич-
ни на ци о на ли зми, а с дру ге «то та ли тар ни» (фа ши зам), «ауто ри-
32)  Ели Ке ду ри, На ци о на ли зам, ЦИД, Под го ри ца, 2000, стр. 99.
33)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 221.
34)  Ду шан Иче вић из но си ти по ло ги ју на ци о нал них ми то ва ко ји мо гу би ти, сход но њи хо-

вој (зло)упо тре би, пре и на че ни и у на ци о на ли стич ке. То су: 1. мит о за јед нич ком по ре-
клу при пад ни ка на ци је; 2. мит о ода бра ном на ро ду; 3. мит о за је нич ким ин те ре си ма 
на ци је; 4. мит о за јед нич ком не при ја те љу; 5. мит о др жав но сти (др жа вљу и ве ли ко-
др жа вљу); и 6. мит о веч но сти на ци је. Го во ре ћи о овом ми то ви ма, Иче вић на гла ша-
ва: “На ци о нал на ми то ло ги ка не су ста је у по на вља њу и про из во ђе њу пра-из ве де них 
и но во на ђе них мит ских са др жа ја и сим бо ла. На ци ја се омо та ва мит ским чу де си ма, а 
ми то ви на дах њу ју на ци о нал ном суд би ном... као да се с укле то шћу по рав на ла Ни че о ва 
те за да ће про па сти сва ка кул ту ра ко ја се одво ји од ми та, па се ми том до ка зу је или пра-
древ ност свог на ро да или ње го ва иза бра ност” (пре ма: Ду шан Иче вић, Ку да иде на ци ја: 
Ин те грал на ци је и син дром на ци о на ли зма, НИО “Уни вер зи тет ска ри јеч”, Цен тар за 
марк си стич ко об ра зо ва ње “Ми лун Бо жо вић”, Ти то град, 1986, стр. 62-73).

 По ли тич ким ми том и ње го вом уло гом у по ли ти ци уоп ште, па и у на ци о на ли стич кој по-
ли ти ци, по себ но се ба вио и Проф. Ми лан Ма тић. На по ми њу ћи да мит има прак тич ни 
сми сао и да су ње го ви пра ви су бјек ти људ ски ко лек ти ви те ти, он ука зу је на чи ње ни цу 
да, и по ред то га што су по ли тич ки ми то ви ве штач ке тво ре ви не, про из ве де не од стра не 
по ли тич ких по сле ни ка, мит ска свест је ка рак те ри стич на и за са ме ма се, тј. на род; те да 
као ла тент на кул тур на и по ли тич ка сна га има по тен ци јал да се ак ти ви ра ка да до ђе до 
кри зних си ту а ци ја или опа сно сти по за јед ни цу (о то ме ви де ти: Ми лан Ма тић, Мит и 
по ли ти ка, “Рад нич ка штам па”, Бе о град, 1984, стр. 105-7.).

35)  Ви ше о овим од ли ка ма на ци о на ли зма у: Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 
221-2.
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тар ни», «кон зер ва тив ни» или они «до ми ни ра ју ћи».36) При то ме се 
оним ти по ви ма на ци о на ли зма из пр ве гру пе при пи су је по зи тив но, 
ови ма из дру ге гру пе не га тив но зна че ње, уз ис ти ца ње да су пр-
ви ка рак те ри стич ни за за пад на а дру ги, тзв. ет но-на ци о на ли зми за 
ис точ њач ка дру штва. Сма тра се да је Ханс Кон (Hans Kohn) дао 
нај ве ћи до при нос раз во ју те ди хо то ми је, па се због то га «хро но ло-
шко, ге о граф ско, по ли тич ко и ин те лек ту ал но раз ли ко ва ње 'до брог, 
за пад но е вроп ског' и 'ло шег, ис точ но е вроп ског' ти па на ци о на ли зма 
че сто у ли те ра ту ри и на зи ва Ко но вом ди хо то ми јом».37)

На овом ме сту је ва жно да ти не ке на по ме не и ука за ти на две 
ства ри. Пр во, сма тра мо да је за оно што се обич но под ра зу ме ва под 
тзв. за пад ним, од но сно гра ђан ским и по ли тич ким на ци о на ли змом 
ис прав ни је ко ри сти ти тер мин «па три о ти зам» или «кон сти ту ци о-
нал ни па три о ти зам», јер ту је за пра во реч о на кло но сти и ло јал-
но сти пре ма сво јој др жа ви (иако је то на ци о нал на др жа ва, у мо-
дер ном зна че њу тог пој ма) и ње ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и 
кон сти ту ци о нал ним прин ци пи ма; да кле, ра ди се о љу ба ви пре ма 
отаџ би ни, или оно ме што се на зи ва res pu bli ca. Сто га и Е. Ке ду ри 
на гла ша ва да је «не тач но го во ри ти, као што се то по не кад чи ни, о 
бри тан ском и аме рич ком на ци о на ли зму, ка да се раз ма тра ју ста но-
ви шта ко ја се за ла жу за ло јал ност пре ма бри тан ским и аме рич ким 
по ли тич ким ин сти ту ци ја ма». Он до да је и то да су на ци о на ли стич ка 
по ли тич ка гле ди шта ко ја по ла зе од де фи ни са ња бри тан ске и аме-
рич ке на ци је у тер ми ни ма је зи ка, ра се или ре ли ги је «мар ги нал на и 
бе зна чај на у Бри та ни ји и Аме ри ци и да они ко ји го во ре о бри тан-
ском и аме рич ком на ци о на ли зму обич но не ма ју та ква гле ди шта на 
уму».38)  Дру го, ка ко не ки ауто ри упо зо ра ва ју, сва ки на ци о на ли зам 
је ет нич ки, а са мо на ци ја мо же би ти гра ђан ска. У све тлу то га, са-
ма ко ва ни ца «ет но на ци о на ли зам» (или «ет нич ки на ци о на ли зам») 
не ма пу но сми сла, а уз то, «исто риј ска стр вар ност по ка зу је да су и 
гра ђан ској на ци ји, да би оп ста ла, по треб не ет нич ке ве зе».39)

36)  На при мер, та кве ти по ло ги је на ци о на ли зма пра ве Мо ги и Ханс Кон. Мо ги, го во ре ћи 
о “до ми ни ра ју ћем” и “ли бер тет ском” на ци о на ли зму, пр ви од ре ђу је као те жњу да се 
на ци ја афир ми ше пу тем под јарм љи ва ња дру гих на ци ја, а дру ги као те жњу на ци ја за 
не за ви сно шћу и са мо стал но шћу, од но сно за ис ти ца ње ње и них пра ва на по сто ја ње. 

37)  Пре ма: Ми лан Ни ко лић, На дру ги по глед: при лог сту ди ја ма на ци о на ли зма, op. cit., стр. 
93. М. Ни ко лић ис ти че и да “ова би нар ност, те о риј ски осло ње на на те зу о по сто ја њу 
две вр сте на ци ја, су штин ски струк ту ри ше чи та во пред мет но под руч је сту ди ја на ци о-
на ли зма” (ibid. , стр. 81). 

38)  Све на ве де но пре ма: Ели Ке ду ри, На ци о на ли зам, op. cit. , стр. 88-9
39)  Пре ма: Мла де на Пре лић, од ред ни ца “На ци ја и на ци о нал на др жа ва”, у: “Ма ли пој мов-

ник мул ти ет нич но сти”, op. cit. , str. 9.
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На кра ју, ту су и она, по на ма нај при хва тљи ви ја и за кон текст 
овог ра да нај зна чај ни ја, схва та ња ко ја на на ци о на ли зам гле да ју 
као на по се бан тип ста ва, уве ре ња, од но сно од ре ђе ну иде о ло ги ју и 
док три ну, као и сво је вр стан по ли тич ки и кул тур ни по крет. У овом 
сми слу, за на ци о на ли зам мо же мо ре ћи да је то јед на спе ци фич на 
по ли тич ка иде о ло ги ја и, исто  та ко, спе ци фич на иде о ло шка по ли-
ти ка, тј. дру штве но-по ли тич ки и кул тур ни по крет ко ји је ин спи-
ри сан та квом иде о ло ги јом и те жи прак ти ко ва њу та кве по ли ти ке. 
Тре ти ра ње на ци о на ли зма као не ке вр сте со ци јал не и еко ном ске 
сна ге или дру штве ног по кре та свој стве но је еко но ми стич ком гле-
ди шту Ер не ста Гел не ра (Er nest Gel lner), ко ји је раз вио те зу о на ци-
о на ли стич ком по кре ту као прет по став ци ин ду стри ја ли за ци је, или 
као ре ак ци ји на њу до ко је до ла зи у усло ви ма пра те ћих те шко ћа 
скоп ча них са па у пе ри за ци јом од ре ђе них дру штве них сло је ва у ра-
ној фа зи тог про це са. Од ре ђе ње на ци о на ли зма, пак, као сво је вр сне 
иде о ло ги је и на њој за сно ва не по ли ти ке, да је Е. Ке ду ри. Он ка же да 
је то уче ње ко је пред ста вља «ком плекс ме ђу соб но по ве за них иде ја 
о чо ве ку, дру штву и по ли ти ци», а не не ко увек и сву где при сут но 
«не ар ти ку ли са но и сна жно осе ћа ње», или «из раз по себ них со ци-
јал них и еко ном ских сна га».40)  По ње му, та ква об у хват на док три на, 

40)  Ели Ке ду ри, На ци о на ли зам, op. cit. , стр. 145. 
 Ке ду ри је ина че био ве ли ки про тив ник на ци о на ли зма али он је сво ју кри ти ку из нео са 

кон зер ва тив но-тра ди ци о на ли стич ких по зи ци ја, по сма тра ју ћи на ци о на ли зам као уче-
ње ко је је од раз мо дер ни те та, на су прот ве ћи ни дру гих ауто ра ко ји га тре ти ра ју као 
из ра зи то кон зер ва тив но уче ње. У скла ду с та квом сво јом ори јен та ци јом, он је из во ре 
на ци о на ли стич ког уче ња про на ла зио у две ма ве ли ким и ме ђу соб но по ве за ним ре во-
лу ци ја ма:  јед на је она ре во лу ци ја ко ја се од и гра ла на под руч ју иде ја, а чи ји су из раз 
и про из вод те о ри ја при род ног пра ва и дру штве ног уго во ра, као и не мач ки иде а ли зам 
(ту, пре све га, Ке ду ри ми сли на Кан то ву и Фих те о ву те о ри ју); дру га је она ре во лу ци ја 
до ко је је до шло на прак тич ном по љу, тј. по љу дру штве них про це са, а то је Фран цу ска 
ре во лу ци ја. По ње го вом ми шље њу, на ци о на ли зам као сво је вр сно уче ње, раз ви јао се и 
уса вр ша вао под ути ца јем ових ре во лу ци ја, ко је су ујед но сна жно под у пи ра ле и ње го ве 
ак ци је. Ме ђу тим, ка ко се ове ре во лу ци је ту ма че углав ном као из во ри шта мо дер ни те та 
и гра ђан ских и де мо град ских прин ци па, та ква Ке ду ри је ва схва та ња по ста ла су ме та 
оштре кри ти ке од стра не за ступ ни ка мо дер ни зма. За не ке ауто ре – по пут Ха у ар да Ви-
ли јам са и Е. Гел не ра – по себ но про бле ма ти чан Ке ду ри јев став је сте онај да је Кант 
пре те ча на ци о на ли зма. Од го ва ра ју ћи на ове кри ти ке у јед ном од ка сни јих из да ња ње-
го ве књи ге На ци о на ли зам, Ке ду ри је ис та као да за ње га ни је спор но да Кант ни је био 
на ци о на ли ста, и да он ни је ни ка да не што су прот но ни твр дио; већ са мо то да је Кан то ва 
те о ри ја, без во ље ње ног ауто ра, по ста ла из во ри ште на ци о на ли стич ког уче ња. Ка ко је 
до дат но по ја снио, он ту спо ну ви ди у Кан то вој иде ји са мо о дре ђе ња (по је дин ца), ко ја 
је по ста ла сре ди шњи по јам у мо рал ним и по ли тич ким те о ри ја ма ње го вих след бе ни ка, 
а по себ но Фих теа, код ко га је ево лу и ра ла у иде ју на ци о нал ног са мо о дре ђе ња. Сто га, 
Ке ду ри за кљу чу је: “Ни је тач но да је ов де на де лу са мо вар љи ва слич ност у ре чи ма и да 
ови пој мо ви не ма ју ни шта за јед нич ко је дан са дру гим. Ов де је за и ста реч о пој мов ном 
афи ни те ту… Али, Кант на рав но ни је од го во ран за ње го ве уче ни ке и на ста вља че” (ibid. 
, стр. 146). Но, и по ред овог спор ног ту ма че ња Кан та, као и прин ци па те о ри је при род-
ног пра ва и на че ла Фран цу ске ре во лу ци је, Ке ду ри је ва кри тич ка сту ди ја о на ци о на ли-
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ко ја се осла ња на спе ци фич ну ан тро по ло ги ју и ме та фи зи ку, во ди 
ка осо бе ном по ли тич ком сти лу, а то је иде о ло шки стил у по ли ти ци. 

На ци о на ли зам као иде о ло ги ја, ко ја је на ста ла кра јем XVI II и 
по чет ком XIX ве ка, по ла зи од то га да је чо ве чан ство по де ље но на 
раз ли чи те на ци је, од но сно спе ци фич не ко лек ти ви те те ко ји се пре-
по зна ју по из ве сним обе леж ји ма, те да би оту да на ци је и тре ба-
ло да бу ду је ди ни це по ли тич ке ор га ни за ци је. Реч је о уче њу ко је 
је има ло за циљ «да утвр ди кри те ри јум за од ре ђе ње по пу ла ци о-
не је ди ни це ко ја има пра во на власт ко ја је ис кљу чи во ње на, за 
ле ги тим но вр ше ње вла сти у др жа ви и за ис прав ну ор га ни за ци ју 
дру штва др жа ва».41) Де ле ћи гра ђа не мо дер ног све та по на ци о нал-
ној при пад но сти, на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја ко ри сти ре то ри ку 
о на ци о нал ном иден ти те ту, ло јал но сти пре ма сво јој на ци о нал ној 
гру пи и со ли дар но сти са ње ним чла но ви ма, уз на гла сак на по и сто-
ве ћи ва њу во ље по је дин ца с во љом за јед ни це, тј. на ци о на.  

Ако би се у окви ру то га оста ло на те жњи за очу ва њем и да љим 
раз во јем  кул тур них и тра ди ци о нал них по себ но сти јед не на ци о-
нал не или ет нич ке гру пе, и оси гу ра њем до сто јан ства ње и ње них 
чла но ва, то би би ла јед на, на зо ви мо је, ми ни мал на плат фор ма иде-
ло ло ги је на ци о на ли зма, ко ја не би би ла ни то ли ко спор на, ни не-
ле ги тим на. Ме ђу тим, про блем је што на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја 
нај че шће те жи да ове кул тур не и ет нич ке раз ли ке уз диг не на ни во 
по ли тич ког прин ци па42), по ла зе ћи од те зе да је је ди ни ле ги тим ни 
тип вла да ви не на ци о нал на са мо вла да ви на; а ти ме се отва ра ју про-
бле ми ве за ни за др жав ну власт и пи та ња ин клу зив но сти, од но сно 
екс клу зив но сти. 

Оту да, у осно ви на ци о на ли стич ке иде о ло ги је ле жи по ли тич ки 
зах тев за сти ца ње са мо стал но сти и не за ви сно сти од ре ђе ног на ро-
да (или ет нич ке гру пе) и ус по ста вља ње ње го ве соп стве не др жа ве; 
или, ако је та кав др жа во твор ни ста тус већ оства рен, он да је ту по-
ли тич ки зах тев за по кла па ње др жав них и ет нич ких гра ни ца. На-

зму има нео спо ран ви ше стру ки зна чај. Пр во, јер је реч, ка ко смо ис та кли, о јед ној од 
рет ких по сле рат них сту ди ја ко је су се ба ви ле те мом на ци о на ли зма; и дру го, за то што 
ње го ва кри тич ка осве тља ва ња од ре ђе них аспе ка та на ци о на ли зма и упо зо ре ња о њи хо-
вим мо гу ћим опа сним по сле ди ца ма, ни да нас, по сле ско ро по ла ве ка и че ти ри из да ња 
ко је је до жи ве ла ње го ва књи га, не гу бе ни ма ло на ак ту ел но сти. 

41)  Ibid. , стр. 33.
42)  Ке ду ри, го во ре ћи о на ци о на ли стич кој док три ни, под вла чи: “Оно што оста је од ове 

те о ри је је те за да љу ди има ју пра во да ис тра ја ва ју на раз ли ка ма ко је их одва ја ју од дру-
гих, би ле ове раз ли ке има ги нар не би ле ствар не, ва жне или не, и да ове раз ли ке учи не 
сво јим пр вим по ли тич ким прин ци пом” (ibid. , стр. 93). 
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ци о на ли зам се, за пра во, нај че шће ја вља у оним дру штви ма «где 
се гра ни це и др жав на власт не по кла па ју пот пу но са во љом или 
иден ти те том њи хо вих чла но ва, или оп се гом де ло ва ња дру гих ко-
лек тив них ак те ра».43) Ни овај зах тев да сва ка ет нич ка гру па има 
сво ју др жа ву ни је сам по се би не ле ги ти ман, али с об зи ром на то да 
је прак тич но не из бе жна ет нич ка из ме ша ност са вре ме них др жа ва, 
од но сно ис пре пле та ност ет нич ких гра ни ца, по себ но у Евро пи, та-
кви зах те ви по ста ју ве о ма опа сни, јер мо гу да до ве ду до раз ли чи-
тих вр ста на си ља, од на сил не аси ми ла ци је до ге но ци да, ет нич ког 
чи шће ња и ра то ва за те ри то ри је. По ред то га, про бле ма тич но је и 
са мо ин си сти ра ње на по и сто ве ћи ва њу во ље по је дин ца са во љом 
ет нич ке или на ци о нал не за јед ни це, чи ме се на ме ће је дан ко лек ти-
ви стич ки обра зац и по ти ску ју ин ди ви ду ал на пра ва и сло бо де. 

У по гле ду на ци о на ли стич ке по ли ти ке, ко ја про из ла зи из ова-
кве иде о ло ги је и ко ја сто га пред ста вља по се бан, иде о ло шки стил 
или тип по ли ти ке, Е. Ке ду ри ка же да је она усме ре на на то да ус-
по ста ви «тав ко ста ње ства ри у дру штву и др жа ви ко је ће сва ком 
омо гу ћи ти, ка ко се то ка же у бај ка ма, да жи ви срећ но до ве ка. Да 
би то оства рио, (на ци о на ли стич ки – прим. А. М.) иде о лог, да се 
по слу жим Пла то но вом ана ло ги јом у Др жа ви, на др жа ву гле да као 
на иша ра но плат но ко је тре ба очи сти ти у пот пу но сти, ка ко би се 
ње го ва ви зи ја прав де, сре ће и вр ли не мо гла уцр та ти на овај ta bu la 
ra sa». Да ље, он до да је да ће «... сва ко на сто ја ње да се очи сти оно 
иша ра но сли кар ско плат но им пли ци ра ти ар би трар ност, бе за ко ње и 
на си ље у ши ро ким раз ме ра ма...».44) 

Ова ко опи су ју ћи на ци о на ли стич ку по ли ти ку, као јед ну иде о-
ло шку по ли ти ку, овај аутор же ли да њу ста ви у кон траст са нор мал-
ном или, ка ко он ка же, кон сти ту ци о нал ном по ли ти ком. По ње му, 
на и ме, за раз ли ку од кон сти ту ци о нал не по ли ти ке ко ја по ла зи од 
ре а ли те та и те жи  ком про ми сном ре ша ва њу кон фли ка та груп них 
и ин ди ви ду ал них ин те ре са кроз по сто је ће по ли тич ке ин сти ту ци је 
и ин сти ту ци је прав де, на ци о на ли стич ка, иде о ло шка по ли ти ка је-
сте ра ди кал на по ли ти ка ко ја ус по ста вља при мат иде о ло шког над 
ре ал ним, уз те жњу да ствар ност ра ди кал но из ме ни и ускла ди са 
не ка квом апри ор ном кон цеп ци јом.  
43)  Пре ма: Cra ig Cal houn, “Na ti o na lism and Ci vil So ci ety: De moc racy, Di ver sity and Self-De-

ter mi na tion”, стр. 3, рад са ску па: “The Fu tu re of the Na tion-Sta te” (“Bu duć nost na ci o nal ne 
dr ža ve”), odr ža nog u or ga ni za ci ji Ame rič kog so ci o lo škog udru že nja (The Ame ri can So ci
o lo gi cal As so ci a tion), 24. av gu sta 1992; In ter net: http:// www.ssrc.org/pro grams/cal houn/
pu bli ca ti ons/na ti o na lism_and_civ_so ci ety.pdf. 

44)  Eli Ke du ri, Na ci o na li zam, op. cit. , стр. 23.
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***
Из ово га што је из ло же но о на ци о нал ном иден ти те ту и на ци о-

на ли зму, мо же се уочи ти да од нос из ме ђу тих ка те го ри ја ни је та ко 
јед но ста ван, иако по сто је ра зни по ку ша ји ње го вог сим пли фи ко ва-
ња. Са же то ре че но, ра ди се о то ме да, с јед не стра не, на ци о нал ни 
иден ти тет не укљу чу је ну жно на ци о на ли зам као сво ју ком по нен ту 
(да кле, на ци о на ли зам не мо ра, ма да мо же, да бу де обе леж је на ци о-
нал ног иден ти те та); док, с дру ге стра не, на ци о на ли зам увек ра чу на 
на на ци о нал ни иден ти тет, ко ри сте ћи га би ло као ва жан еле мент 
иде о ло шког уче ња, би ло као ин стру мент по ли тич ког де ло ва ња.  
На ци о на ли зам не са мо да увек упо тре бља ва на ци о нал ни иден ти-
тет у ци љу оства ри ва ња од ре ђе них на ци о нал них ци ље ва и ин те ре-
са, не го мо же и да га зло у по тре бља ва ра ди ре а ли зо ва ња од ре ђе них 
его и стич ких, ус ко груп них ин те ре са ко ји се он да пред ста вља ју као  
на ци о нал ни ин те ре си од оп штег зна ча ја. Та кве на ци о на ли стич ке 
(зло)упо тре бе на ци о нал ног иден ти те та мо гу ће су у ра зним обла-
сти ма дру штве ног жи во та: од по ли ти ке и при вре де, пре ко кул ту ре 
и на у ке, до умет но сти и спор та; и то је он да је дан офан зи ван и вр ло 
агре си ван на ци о на ли зам. На ци о нал ни иден ти тет, као сво је вр сна 
со ци јал но-пси хо ло шка ка те го ри ја, је по са мим сво јим обе леж ји ма 
ве о ма по год но сред ство за та кво по ли тич ко и иде о ло шко де ло ва-
ње. Пре ко мер ним ја ча њем ин тен зи те та на ци о нал не иден ти фи ка-
ци је љу ди, од но сно њи хо вих на ци о нал них осе ћа ња, ла ко се мо же 
по сти ћи по тре бан «кри ти чан» сте пен хо мо ге ни за ци је на ци о нал не 
гру пе и мо би ли за ци ја ње них чла но ва за рад оства ри ва ња од ре ђе не 
на ци о на ли стич ке по ли ти ке иза ко је, по пра ви лу, сто ји не ка гру па-
ци ја на вла сти и ње ни оли гар хиј ски ин те ре си. Ова при јем чљи вост 
на ци о нал не иден ти фи ка ци је и њој  свој стве них на ци о нал них осе-
ћа ња за по ли тич ке ма ни пу ла ци је про из ла зи упра во из при влач но-
сти са ме на ци је и на ци о нал ног за љу де, а по себ но оне со ци јал но 
и еко ном ски мар ги на ли зо ва не, ко ји су ви ше не го дру ги под ло жни 
та квим ма ни пу ла ци ја ма. Ево ка ко је то ве о ма сли ко ви то об ја снио 
М. Ма тић: «Иако је, у су шти ни, на ци ја са мо при вид на фор ма дру-
штве не јед на ко сти (јер у сва кој на ци ји по сто је по вла шће ни и по-
тла че ни, као и до бри и ло ши љу ди, до бри и ло ши гра ђа ни, итд.), 
ње на спо ља шна при влач ност је упра во у то ме што свим љу ди ма 
a pri o ri да је при јат ну илу зи ју при па да ња, иден ти те та, је дин ства и 
јед на ко сти. Због то га је на ци о нал на иден ти фи ка ци ја ве о ма че сто 
ме та гру бих по ли тич ких ма ни пу ла ци ја осе ћа њи ма на ро да (на ро-
чи то оног угње те ног де ла ко ји се на да), зло у по тре бе тра ди ци ја и 
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искон ске људ ске те жње за за јед ни цом, ра ди про мо ци ја и учвр шћи-
ва ња вла сти ра зних во ђа и са мо зва на ца, а око њих уских по ли тич-
ких оли гар хи ја... На рав но, за пре у ве ли ча ва ње и апо те о зу на ци је 
нај ћеш же су за ин те ре со ва ни при пад ни ци мар ги нал них дру штве-
них гру па или про ма ше ни по је дин ци, ко ји се од у пи ру оба ве за ма 
на прет ка, на пор ног ра да и гра ђан ства, ута па ју ћи се, пре ко на ци о-
нал ног при па да ња, у ма су ко ја он да по ста је по год на за по ли тич ко 
ма ни пу ли са ње.»45) Због те ве ли ке мо ћи де ло ва ња на свест и по на-
ша ње љу ди, по сто је оне по зна те и че сто ци ти ра не оце не да је на ци-
о на ли зам јед на од нај моћ ни јих по ли тич ких си ла са вре ме ног све та 
(Карл Фри дрих, Carl Fri e drich); или, пак, да је то нај у спе шни ја по-
ли тич ка ре ли ги ја у исто ри ји чо ве чан ства (Шу гер, P. Su gar). 

Ва жно је, ме ђу тим још јед ном на гла си ти да се, и по ред тих 
мо гу ћих ма ни пу ла ци ја и на ци о на ли стич ких зло у по тре ба на ци о-
нал ног иден ти те та, на ци о на ли зам и на ци о нал ни иден ти тет не мо-
гу по и сто ве ти ти, јер је реч о раз ли чи тим ка те го ри ја ма. Тен ден ци ју 
њи хо вог ме ша ња и сво ђе ња на исто оспо ра ва и по зна ти ита ли јан-
ски те о ре ти чар Нор бер то Бо био. Он ис ти че да  на ци о нал ни иден-
ти тет, као «осе ћај при пад но сти од ре ђе ној со ци јал ној или ет нич кој 
или лин гви стич кој или кул тур ној или по ли тич кој гру пи», је сте јед-
но при род но и спон та но на ци о нал но осе ћа ње ко је, по ред со ли дар-
но сти и ло јал но сти, укљу чу је и «спрем ност да се соп стве ни ин-
те ре си под ре де ин те ре си ма це ли не, по себ но у од но су на оста ле 
гру пе», али да то ни је на ци о на ли зам ко ји «у од но су на дру ге ра ђа 
и хра ни осе ћа ња раз ли чи то сти, сум њи ча во сти, ри ва ли те та, не при-
ја тељ ства». 46) 

Ме ђу тим, иако Н. Бо био ис прав но ин си сти ра на ра зли ци из-
ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и на ци о на ли зма, он пра ви ра ни је 
по ме ну ту дру гу вр сту гре шке ка да, од ре ђу ју ћи на ци о на ли зам, им-
пли ци ра да сва ки ње гов об лик укљу чу је ксе но фо би ју, па и шо ви-
ни зам. Ксе но фо би ја, као страх од стра на ца, авер зи ја, не рас по ло же-
ње и не то ле рант ност пре ма њи ма као аут сај де ри ма и не скло ност 
да се они при ме у вла сти ту гру пу, и шо ви ни зам, као мр жња пре-
ма дру гим на ци ја ма и њи хо вим чла но ви ма, не мо ра ју би ти увек 
са став ни део иде о ло ги је и по ли ти ке на ци о на ли зма. Ке ду ри је је-
дан од рет ких ауто ра ко ји под вла чи зна чај раз гра ни че ња из ме ђу 
45)  Ми лан Ма тић, Срп ска по ли тич ка тра ди ци ја, op. cit. , стр. 210-1.
46)  Све на ве де но пре ма: Нор бер то Бо био, “Ру жан, пр љав и зао”, Ду га, ја ну ар 1986, Бе-

о град, стр. 34-5; исто ви де ти у: Ду шан Иче вић, Ку да иде на ци ја: Ин те грал на ци је и 
син дром на ци о на ли зма, оп. цит., стр. 82-3. 
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ка те го ри ја као што су: ксе но фо би ја, три ба ли зам47), па три о ти зам и 
на ци о на ли зам. Али, с дру ге стра не, и он гре ши ка да из но си крај-
ње про бле ма тич ну те зу о ксе но фо би ји као не че му уоби ча је ном, па 
мал те не и при хва тљи вом, јер се на вод но ра ди о уни вер зал ној по-
ја ви, у сми слу да она, по пут па три о ти зма, а на су прот на ци о на ли-
зму, об у хва та «уни вер зал но при сут на осе ћа ња», од но сно осе ћа ња 
ко ја су свој стве на свим гру па ма. На рав но да ксе но фо би ја ни је и не 
мо же би ти уни вер зал на, а по го то во не не ка при хва тљи ва по ја ва, 
али она ни је ни ну жно ин хе рент на на ци о на ли зму. Та ко ђе, ка ко је 
на гла ше но, ни шо ви ни зам, па ни им пе ри ја ли зам би ло ко је вр сте, 
ни су ну жни пра ти о ци на ци о на ли зма. Све ове по ја ве, ме ђу тим, по-
ста ју то он да ка да на ци о на ли зам за до би је сво је ра ди кал не фор ме, 
а да ли ће он та да укљу чи ти и про из во ди ти  не ке од тих по ја ва или 
мо жда све њих за јед но, то за ви си од сте пе на ње го ве ра ди кал но сти 
и об ли ка екс тре ми зма. Јер, ка ко ис ти че Р. Ра до њић, по зи ва ју ћи се 
на гру пу хр ват ских ауто ра, «кад се на ци о на ли зам пре тво ри у сред-
ство ап со лу ти за ци је вред но сти и ин те ре са вла сти те на ци је, ко ји се 
по ку ша ва ју оства ри ти на ра чун ин те ре са дру гих на ци ја, он по при-
ма ка рак те ри сти ке им пе ри ја ли зма. Ка да се за до ји мр жњом пре ма 
дру гим на ро ди ма, пре ла зи у шо ви ни зам». 48) 

По ред свих ових раз ло га о ко ји ма је би ло ре чи, дво пол на по-
де ла на ан ти тра ди ци о на ли сте ли бе рал но-гра ђан ске, на вод но не ет-
нич ке ори јен та ци је и ор то док сне тра ди ци о на ли сте, тј. ет но-на ци о-
на ли сте је не при хва тљи ва и због са мог свог ди хо том ног ка рак те ра. 
Та би нар на иде о ло шко-по ли тич ка по де ла у срп ском дру штву, ка ко 
се мо же при ме ти ти, сле ди ло ги ку и ли ни је по де ле оних, ра ни је по-
ме ну тих, цр но-бе лих дво пол них кла си фи ка ци ја на ци ја, на ци о нал-
ног иден ти те та и на ци о на ли зма, ко ји ма се јед ној или дру гој гру пи 

47)  Ке ду ри од ба цу је тер мин “но ви три ба ли зам” за опи си ва ње на ци о на ли зма, сма тра ју ћи 
да три ба ли зам и на ци о на ли зам ни су ме ђу соб но спо ји ви пој мо ви и да је та ана ло ги ја 
не при хва тљи ва, и то из ви ше раз ло га. Пр во, она је не ко ри сна јер се њо ме же ли ука за ти 
на то да је на ци ја, као и пле ме, ис кљу чи ва и не то ле рант на пре ма аут сај де ри ма; а, по 
ње му, та свој ства де ле све дру штве не гру пе, те се она не мо гу ко ри сти ти за де фи ни са ње 
ни пле ме на ни на ци ја. Дру го, та ана ло ги ја је и не тач на, јер је од нос чла но ва пле ме-
на пре ма сво ме пле ме ну пот пу но дру га чи ји и раз ли чи то ре гу ли сан од од но са чла но ва 
на ци о нал не гру пе пре ма тој сво јој гру пи, тј. на ци ји. Онај пр ви од нос је де таљ но ре гу-
ли сан оби ча ји ма ко ји се не у пит но по шту ју као део при род ног или бо жан ског по рет ка, 
и ко ји ни су “де крет оп ште во ље ни ти про из вод за ко но дав ног ума”. Да ље, он на во ди, 
“члан пле ме на је то на осно ву свог ро ђе ња, а не на осно ву са мо о дре ђе ња”, итд. (ви де ти: 
Ке ду ри, На ци о на ли зам, op. cit. , стр. 89). 

48)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. ,  стр. 220; ta ko đe i: Ve dra na Spa jić-Vr kaš, Mi-
slav Ku koč, Sla vi ca Ba šić (urs.),  Obra zo va nje za ljud ska pra va i de mo kra ti ju, In ter na ci o
nal ni rječ nik, Za greb, 2001. , стр. 339-40.
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(или ти пу) а при о ри при пи су је по зи ти ван или не га ти ван пред знак. 
Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да та кве упро шће не кла си фи ка ци је и ти по-
ло ги је нео д го ва ра ју ре а ли те ту, јер се у ствар но сти, ко ја је да ле ко 
ком плек сни ја, мо же из дво ји ти да ле ко ве ћи број раз ли чи тих гру па 
у по гле ду ве за но сти љу ди за на ци ју и њи хо ве све сти о тој ве за но-
сти, од но сно у по гле ду сте пе на ин тен зи те та на ци о нал них осе ћа ња 
и на ци о нал не иден ти фи ка ци је. Та ко, на при мер, пре ма ре зул та ти-
ма ис тра жи ва ња ко ја су спро ве ли ис так ну ти пси хо ло зи Ни ко ла Рот 
и Не над Ха вел ка на про сто ри ма бив ше СФРЈ, иден ти фи ко ва но је 
чак шест та квих гру па ко ја об у хва та ју: «1. ис кљу чи во на ци о нал ну 
ве за ност (под ра зу ме ва на ци о нал ну не то ле ран ци ју); 2. ис так ну ту 
на ци о нал ну ве за ност (при да ва ње ва жно сти на ци о нал ној при пад-
но сти, уз на ци о нал ну тр пе љи вост); 3. по де ље ну на ци о нал ну ве за-
ност (ло јал ност вла сти тој на ци ји уз при хва та ње ме ђу на ци о нал не 
сард ње – ин тер на ци о на ли зам); 4. по де ље ну ју го сло вен ску ве за-
ност - ло јал ност вла сти тој на ци ји, уз при хва та ње ши рег, ју го сло-
вен ског иден ти те та (ова ка те го ри ја по де ље ног иден ти те та мо же 
ва жи ти и у кон тек сту европ ског иден ти те та као но вог над на ци о-
нал ног иден ти те та – прим. А.М.); 5. ис так ну ту ин тер на ци о нал ну 
ве за ност (у сми слу мон ди ја ли зма); и 6. не по сто ја ње на ци о нал не 
ве за но сти (ана ци о на ли зам)».49)  
49)  На ве де но пре ма: Да ли бор ка Уља ре вић, “Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском 

дру штву”, у: Да ли бор ка Уља ре вић (ур.) и гру па ауто ра,  21 при ча о де мо кра ти ји, op. 
cit., стр. 28.

 И Ен дру Ба рух Вах та се ба вио ана ли зом јед ног ис тра жи ва ња ко је су спро ве ли о овој 
те ми по ме ну ти ауто ри (Рот и Ха вел ка) 1971. год. ме ђу уче ни ци ма сред њих шко ла и 
гим на зи ја у Ср би ји, а чи ји су ре зул та ти об ја вље ни 1973. у књи зи На ци о нал на ве за
ност и вред но сти код сред њошкол ске омла ди не. О ква ли те ту и зна ча ју тог Ро то вог 
и Ха вел ки ног ис тра жи ва ња, Вах тел ка же: “Из па жљи вог опи са њи хо вог ра да, као и 
из дру штве ног по ло жа ја ис пи ти ва ча, ја сно се ви ди да је то би ло озбиљ но ис тра жи ва-
ње, спро ве де но пре ма свет ским стан дар ди ма”. У пр вом де лу тог ис тра жи ва ња, ко ји се 
ти цао од но са ис пи та ни ка пре ма на ци о на ли зму уоп ште, од но сно њи хо вих ге не рал них 
ста во ва о ва жно сти “на ци је“ (дру ги део ис тра жи ва ња ба вио се њи хо вим ста но ви шти-
ма пре ма на ци ји и на ци о на ли зму у Ју го сла ви ји), из дво је но је пет оп штих ка те го ри ја. 
У Вах те ло вој ин тер пре та ци ји, то су: “1. ет но цен три зам; 2. на ци о нал на иде а ли за ци ја 
(или ис так ну та на ци о нал на при пад ност, ка ко су то ауто ри на зи ва ли), ко јом се на гла-
ша ва зна чај би ло ко је на ци о нал не при пад но сти, па та ко и соп стве не; 3. по де ље на на-
ци о нал на при пад ност: исто вре ме но при па да ње соп стве ној на ци ји и чо ве чан ству, као и 
са рад ња са дру гим на ци ја ма; 4. при пад ност чо ве чан ству: пре вас ход ни на гла сак ста вља 
се на све оп шту људ ску за јед ни цу, на ра чун уске на ци о нал не при пад но сти; и 5. од су-
ство на ци о нал не при пад но сти: по ри ца ње зна ча ја и вред но сти би ло ко је на ци о нал не 
при пад но сти”. Вах тел ис ти че и да је ка те го ри ја број 3. пред ста вља ла део та да шњег 
офи ци јал ног про гра ма со ци ја ли за ци је уче ни ка, што ће ре ћи део про гра ма вред но сти 
ко ји се пре да вао у ју го сло вен ским шко ла ма, док су ка те го ри је 1. и 5., а по себ но 1., сма-
тра не не га тив ним (о то ме у: Е. Б. Вах тел, Ства ра ње на ци ја, ра за ра ње на ци ја, op. cit. , 
стр. 239-45). Ва жно је, та ко ђе, ре ћи да се слич не ка те го ри је по пи та њу ин тен зи те та на-
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Ја сно је, да кле, да ана ци о нал на по зи ци ја, ко ја зна чи по ри ца ња 
би ло ка квог зна ча ја на ци о нал не при пад но сти, и ет но цен три зам, 
као пре у ве ли ча ва ње зна ча ја на ци о нал не при пад но сти и пра те ћа 
не то ле рант ност пре ма дру гим на ци о нал ним и ет нич ким гру па ма, 
пред ста вља ју са мо крај ње по ло ве на ска ли ори јен та ци ја и вред но-
сти љу ди. Сто га, сма тра мо да је ну жно и за де мо крат ско кон со ли-
до ва ње и на пре дак срп ског дру штва ве о ма ко ри сно да се отво ри 
ве ћи ме диј ски, по ли тич ки и дру штве ни,  а по себ но ци вил но-дру-
штве ни про стор за про мо ци ју и раз вој јед не тре ће по зи ци је ко ја 
не би би ла ни та ко ис кљу чи ва, ни ти скло на јед но стра ном пре на-
гла ша ва њу у би ло ком сме ру, а ујед но би и ви ше, не го дру ге две, 
од го ва ра ла дру штве ној ствар но сти. 

Та ква по зи ци ја би по сма тра ла ет нич ки и гра ђан ски прин цип, 
од но сно ет нич ки и гра ђан ски иден ти тет, не као ме ђу соб но ис кљу-
чи ве и по ни шта ва ју ће, већ као по тен ци јал но ком пле мен тар не и ме-
ђу соб но до пу њу ју ће ка те го ри је. Јер, за и ста, по сто ји низ раз ло га 
ко ји упу ћу ју на то да ет нич ки прин цип, уко ли ко је од го ва ра ју ће 
фор му ли сан, тј. ако не из ла зи ван окви ра оно га што се сма тра нор-
мал ном и до зво ље ном ам би ци јом сва ке на ци је50), не мо ра да угро зи 
по сто ја ње и по што ва ње гра ђан ских прин ци па, ни ти функ ци о ни са-
ње де мо кра ти је;  као што и гра ђан ски прин цип не зна чи ну жно ану-
ли ра ње ет нич ког прин ци па.  То исто ва жи и за ет нич ки и гра ђан ски 
иден ти тет, по себ но јер, ка ко је по зна то из пси хо ло ги је, иден ти тет 
љу ди је ви ше слој на ка те го ри ја, од но сно чо век мо же исто вре ме но 
има ти ви ше иден ти те та («ви ше стру ке иден ти фи ка ци је» и «ви ше-
стру ке ло јал но сти и по ве зи ва ње»), с об зи ром на ње го во при па да-
ње раз ли чи тим дру штве ним гру па ма (по ро ди ца, про фе си о нал не 
гру пе, по ли тич ке, вер ске, ет нич ке и дру ге дру штве не гру пе, па и 
дру штво у це ли ни као сво је вр сно ве ли ка по пу ла ци о на гру па тј. за-
јед ни ца) и по се до ва ње раз ли чи тих дру штве них уло га ко је ода тле 
про из ла зе. Због то га се че сто го во ри о «по де ље ном  иден ти те ту», 
ко ји је ре зул тат ме ђу соб ног укр шта ња и пре се ца ња раз ли чи тих чо-
ве ко вих иден ти фи ка ци ја, по ра зним иден ти фи ка ци о ним осно ва ма. 

ци о нал не иден ти фи ка ци је, са из ве сним ва ри ја ци ја ма, из два ја ју и у окви ру са вре ме них 
ис тра жи ва ња на ци о нал ног иден ти те та. 

50)  Пре ма Ја но шу Ки шу, нор мал на и до зво ље на ам би ци ја на ци је је сте ње но на сто ја ње 
да бу де са мо стал на и су ве ре на “у екс клу зив ној до мо ви ни са ја сним и не про мен љи вим 
гра ни ца ма”, док све из над то га пред ста вља угро жа ва ње ин те ре са дру гих (Ја нош Киш, 
“Гра ђе ње на ци је и иза то га”, у: Мо же ли се из во зи ти ли бе рал ни плу ра ли зам, Бе о град, 
2002, стр. 201). 
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Не ки ауто ри упра во у то ме ви де глав ни из вор ста бил но сти де мо-
кра ти је.51)  

По ред то га, чак и ако оста ви мо по стра ни исто риј ску чи ње-
ни цу да су прин ци пи гра ђан ске де мо кра ти је на ста ли у сим би о зи 
са на ци о на ли змом (што је не спор но за ве ћи ну те о ре ти ча ра, ма да 
по сто је раз ли чи та ту ма че ња ка рак те ра те ве зе52)), са ме функ ци је 
ко је вр ше гра ђан ски и на ци о нал ни (ет нич ки) иден ти тет по ка зу ју 
да они, сва ки на свој на чин, има ју ве ли ки зна чај ка ко за дру штво у 
це ли ни, та ко и за по је дин ца; те је по гре шно, а мо же би ти и ве о ма 
штет но и опа сно, да се би ло ко ји од њих уна пред од ба цу је или по-
ти ску је у ко рист дру гог. 

Гра ђан ски иден ти тет под ра зу ме ва да је чо век при вр жен ли-
бе рал но-де мо крат ским вред но сти ма и прин ци пи ма и да по се ду је 
је дан кор пус ци вил них (гра ђан ских) вр ли на, ко ји сто је у осно ви 
ње го ве са мо и ден ти фи ка ци је. То је ин ди ви ду ал но са мо о дре ђе ње 
чо ве ка као гра ђа ни на, да кле као су ве ре ног прав ног и по ли тич ког 
су бјек та ко ји је, без об зи ра на сво ју ет нич ку, вер ску, кла сну и дру гу 
при пад ност, из вор ни и су ве ре ни но си лац и ре а ли за тор сво јих гра-
ђан ских и по ли тич ких пра ва и сло бо да. Гра ђан ски иден ти тет зна чи 
51)  Сеј мор Мар тин Лип сет (Seymo ur M.Lip set), ана ли зи ра ју ћи “дру штве не пред у сло ве за 

ства ра ње де мо кра ти је” го во ри о “ви ше стру ким иден ти фи ка ци ја ма” и ви ше стру ким по-
ве зи ва њи ма љу ди и гру па, као и о њи хо вим укр шта ју ћим рас це пи ма и су ко би ма, ко ји 
ути чу на фор ми ра ње “уна кр сних при ти са ка” ко ји ма су они из ло же ни, а ре зул тат то га 
су уме ре ни ји ста во ви и по на ша ња и гра ђа на и по ли ти ча ра, чи ме се и по ве ћа ва ста бил-
ност де мо кра ти је. О то ме ви де ти: С. М. Лип сет, По ли тич ки чо век, Рад, Бе о град, 1969, 
стр. 37-49; 106-13.

52)  Док не ки ауто ри, по пут Јир ге на Ха бер ма са (Јüрген Ха бер мас) или, од до ма ћих, Сло-
бо да на Ди вја ка, сма тра ју да је ве за из ме ђу “ет но са” и “де мо са”, то јест на ци о на ли зма 
и гра ђан ства, ус по ста вље на Фран цу ском ре во лу ци јом, има ла са мо при вре мен и крат-
ко тра јан ка рак тер; дру ги је, као на при мер Е. Ке ду ри, по сма тра ју као кон цеп ту ал ну 
ве зу. Упра во ана ли зи ра ју ћи Ке ду ри је во схва та ње, Ди вјак при зна је да је на ци о на ли зам 
“играо уло гу ка та ли за то ра у на ста ја њу гра ђан ске де мо кра ти је”, али до да је да је тај са-
вез био при вре мен, јер се, по ње го вом ми шље њу, од нос из ме ђу “ет но са” и “де мо са” 
“вре ме ном пре о кре нуо” (пре ма: С. Ди вјак, “Уз књи гу Ели ја Ке ду ри ја На ци о на ли зам”, 
оп. цит. , стр. 12).  Ј. Ха бер мас, та ко ђе, екс пли ци те твр ди да ре пу бли ка ни зам и на ци о-
на ли зам ни су кон цеп ту ал но по ве за ни, те да ни гра ђан ство ни ка да ни је би ло на та кав 
на чин ве за но за на ци о нал ни иден ти тет, и то под кре пљу је ар гу мен том о ве о ма раз ли чи-
том зна че њу ре пу бли кан ског пој ма сло бо де (као “по ли тич ке сло бо де ко је по је ди нач ни 
гра ђа нин ужи ва уну тар зе мље”) и на ци о на ли стич ког пој ма сло бо де (као на ци о нал не 
сло бо де и не за ви сно сти тј. “ко лек тив не са мо по твр де у од но су на дру ге на ци је”). Сто га 
ће он и за кљу чи ти да је, услед те пој мов не раз ли ке, “...ка сни је мо дер но раз у ме ва ње ре-
пу бли кан ске сло бо де мо гло пре се ћи сво ју пуп ча ну ве зу са утро бом на ци о на ли стич ке 
све сти из ко је је из вор но на ста ла” (Ji er gen Ha ber mas, “Ci ti zen ship and Na ti o nal Iden tity”, 
u: Omar Dah bo ur, Mic he li ne R. Is hlay (ed.), The Na ti o na lism Re a der, Hu ma ni tes Press, New 
Jer sey, 1995, стр. 335).  

 Оно што ми, ме ђу тим, же ли мо ов де по ка за ти је то да ова ве за из ме ђу прин ци па гра-
ђан ске де мо кра ти је и на ци о нал ног иден ти те та (па чак иако се овај ту ма чи у ет нич ком 
сми слу), прем да мо жда ни је кон цеп ту ал на, ипак је сте мо гу ћа. 
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и спо соб ност љу ди као гра ђа на да то ле ри шу дру ге ко ји су раз ли чи-
ти од њих и да ра де за јед но са њи ма, као њи хо ву спо соб ност и же-
љу да ак тив но уче ству ју у по ли тич ком про це су ка ко би про мо ви са-
ли јав но до бро и јав ну власт учи ни ли од го вор ном и при хва тљи вом. 
Реч је о гра ђан ској са мо пер цеп ци ји сна ге и зна ча ја њи хо ве ви со ке 
пар ти ци па ци је у дру штве ном и по ли ти чом жи во ту, ко ју нај бо ље 
мо гу оства ри ти пу тем удру жи ва ња с дру гим гра ђа ни ма, би ло ра-
ди за шти те и про мо ци је не ких пра ва и вред но сти, или ре а ли зо ва-
ња не ких за јед нич ких ин те ре са и зах те ва или, пак, ра ди за ла га ња 
за ствар од оп штег ин те ре са и по ста вља ња пи та ња од го вор но сти 
вла сти. Та кав иден ти тет омо гу ћа ва љу ди ма да они, као гра ђа ни, 
бу ду де лат ни чи ни о ци по ли тич ког про це са. Јер, ка ко под вла чи М. 
По ду на вац, осла ња ју ћи се на Рол са (J. Rawls), ци вил не вр ли не и 
гра ђан ски иден ти тет су основ но је згро прин ци па гра ђан ства, «што 
је, опет, са мо дру ги из раз за јав ну и по ли тич ку кул ту ру јед ног дру-
штва».53) Осим то га, пу тем гра ђан ског иден ти те та, од но сно при-
вр же но сти и по што ва ња кон сти ту ци о нал них (устав них), уни вер-
зал них по ли тич ких прин ци па и де мо крат ских вред но сти, др жа ва 
обез бе ђу је ло јал ност свих сво јих гра ђа на, ка ко при пад ни ка ве ћин-
ске на ци о нал не гру пе, та ко и при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 
што је по себ но ва жно у слу ча ју ви ше на ци о нал них дру шта ва. 

С дру ге стра не, на ци о нал ни (ет нич ки) иден ти тет има та ко ђе 
ви ше стру ку функ ци о нал ност: по ли тич ку, прав ну, те ри то ри јал ну, 
еко ном ску, кул тур ну и ону ко ја је усме ре на на са мог по је дин ца.54) 
Не ке од тих функ ци ја на ци о нал ног (ет нич ког) иден ти те та ис по ља-
ва ју се у ле ги ти ми са њу за јед ни це, обез бе ђи ва њу дру штве не со ли-
дар но сти и ко лек тив ног прег ну ћа, на дах њи ва њу от по ра ти ра ни ји, 
а ње го ва по ли тич ка функ ци ја по себ но до ла зи до из ра жа ја у оства-
ри ва њу иде ја на ци о нал ног са мо о дре ђе ња и пра ва на ро да на са мо-
о пре де ље ње. Та ко ђе, по ли тич ка функ ци ја овог иден ти те та огле да 
се и у сла бље њу ин ди ви ду ал них раз ли ка, уз ја ча ње уну тар груп не 
ко хе зи је и за јед нич ких ин те ре са. На и ме, на осно ву за јед нич ке на-
ци о нал не исто ри је, кул тур не тра ди ци је и дру гих са др жа ја кул тур-
но-ет нич ког иден ти те та ства ра се уну тар ге не ра циј ска и ме ђу ге не-
ра циј ска ве за ко ја обез бе ђу је кон ти ну и ра но пре но ше ње оби ча ја и 
уста ље ног си сте ма вред но сти, као и фор ми ра ње на ци о нал не све-
53)  Пре ма: Ми лан По ду на вац, “По ли тич ка кул ту ра и по ли тич ке уста но ве”, у: Мир ја на 

Ва со вић (ур.), Фраг мен ти по ли тич ке кул ту ре, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
1998, стр. 13. 

54)  О ви ше стру кој функ ци о нал но сти на ци о нал ног иден ти те та, ви де ти у: Ен то ни Смит, 
На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка XX vek, Бе о град, 1998, стр. 31-6.
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сти. Због то га он омо гу ћа ва и по ли тич ку кон тро лу, од но сно мо же 
би ти зна чај но сред ство на ци о нал не или ет нич ке хо мо ге ни за ци је и 
мо би ли за ци је, али и сред ство за де фи ни са ње по ло жа ја по је ди на ца 
и на ци о нал них или ет нич ких гру па пре ма дру гим та квим ен ти те-
ти ма уну тар др жа ве и у ме ђу на род ној за јед ни ци. У слу ча ју ма њин-
ских кул тур но-ет нич ких ен ти те та зна чај на је и функ ци ја обез бе ђи-
ва ња и за шти те ма њин ских пра ва и за шти те и очу ва ња ма њин ских 
кул ту ра и је зи ка, по себ но спа ша ва ња из гу бље них је зи ка, књи жев-
но сти и исто ри је. У окви ру кул тур не функ ци је овог иден ти те та, 
зна чај на је и ње го ва уло га у умет но сти, ње ном раз во ју и из ра жа ва-
њу, као и у на дах њи ва њу кул тур ног пре по ро да уоп ште. За по је дин-
ца по сто ји «ин тим на, уну тра шња функ ци о нал ност» на ци о нал ног 
(ет нич ко-кул тур ног) иден ти те та, ко ја му «обез бе ђу је са мо де фи ни-
са ње, са мо по што ва ње и пер цеп ци ју се бе и дру гих». 55) У овој сво јој 
функ ци ји, по ред то га што за до во ља ва јед ну од основ них људ ских 
по тре ба да се при па да гру пи, на ци о нал ни иден ти тет та ко ђе и, ка ко 
ис ти че Ј. М. Ђор ђе вић, по зи ва ју ћи се на ана ли зу Хо ро ви ча (Ho-
ro witz),  «ја ча соп ство ин ди ви дуе».  С. Хр њи ца об ја шња ва да је 
та ква уло га овог иден ти те та по себ но из ра же на код ин ди ви дуа ко је 
ка рак те ри ше лич на нео ства ре ност, у сми слу не до вољ но раз ви је не 
соп стве не лич но сти и не из гра ђе но сти ја ких лич них иден ти те та, те 
им груп ни на ци о нал ни иден ти тет омо гу ћа ва по зи тив ни је пер ци пи-
ра ње се бе са мих.56) 

Мо же мо, да кле, за кљу чи ти да на ци о нал ни (ет нич ки) иден ти-
тет, и по ред то га што на пр ви по глед мо же из гле да ти да он не ма 
та кав зна чај за са му де мо кра ти ју, као што је слу чај са гра ђан ским 
иден ти те том,  вр ши ве о ма ва жну уло гу, пре све га спре ча ва ју ћи 
дез о ри јен ти са ност љу ди, од но сно по ја ву кри зе иден ти те та и иден-
ти тет ског ва ку у ма, из че га мо же про ис те ћи низ не га тив них по-
сле ди ца ка ко на ин ди ви ду ал но-пси хо ло шком, та ко и на со ци јал но-
пси хо ло шком пла ну. Глав ни ефе кат, на и ме, ко ји он про из во ди је сте 
«осе ћај чо ве ка да је свој ме ђу сво ји ма и на сво ме. Чо век про жет 
та квим осе ћа јем бит но се раз ли ку је од чо ве ка ко ји та кав осе ћај не-
ма: дру га чи је по и ма не са мо сво ја де мо крат ска пра ва и сло бо де, 
не го и соп стве ну моћ да их оства ри».57)

55)  Пре ма: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, 
op. cit. , стр. 178.

56)  О то ме: ibid., стр. 180; Та ко ђе и: С. Хр њи ца, “О на ци о нал ном иден ти те ту”, Ди ја лог, 
бр. 1-2/96, те ма бро ја: “Де мо крат ски про це си и ет нич ки од но си”, Фонд Де мо крат ски 
цен тар, Бе о град, 1996. 

57)  Пре ма: Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 206.
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До дат ни раз лог за ува жа ва ње на ци о нал ног иден ти те та је са-
ма ре ал ност, јер на ци о нал ни оквир је још увек до ми нан тан у дру-
штве ној све сти да на шњи це, и то у свет ским раз ме ра ма; дру гим ре-
чи ма, на ци ја је и да ље, ка ко ју је од ре дио Нај дан Па шић, «основ ни 
оквир идеј ног жи во та са вре ме ног чо ве ка».58) У при лог то ме го во ри 
чи ње ни ца да су на ци о нал не др жа ве (би ло да су од ре ђе не у ет нич-
ком или гра ђан ском сми слу), и по ред окр ње но сти њи хо вог су ве ре-
ни те та услед ак ту ел них про це са гло ба ли за ци је и ре ги о на ли за ци је, 
и пра те ћег ши ре ња и ја ча ња ин тер на ци о нал них и тран сна ци о нал-
них, а у из ве сним об ри си ма и над на ци о нал них струк ту ра и ин сти-
ту ци ја, и да ље ве о ма ва жан фак тор (чи ји ути цај, на рав но, ва ри ра 
у за ви сно сти од њи хо ве мо ћи и од но са сна га у све ту) и не за о би ла-
зан су бје кат у ме ђу на род ном по рет ку, на ро чи то у ме ђу на род ном 
по ли тич ком по рет ку. Та ко ђе, код ве ли ког бро ја љу ди, и у ви со ко 
раз ви је ним и у ма ње раз ви је ним или не раз ви је ним дру штви ма, 
што на ро чи то ва жи за Евро пу, а пре све га њен кон ти нен тал ни део, 
кул тур но-ет нич ки иден ти тет је још увек сна жан и ду бо ко уко ре-
њен. Је дан од из ра за та квог ста ња ства ри, од но сно ста ња ду ха и 
све сти, је сте и то што је и да ље ве ли ки број по ли тич ких пар ти ја 
ор га ни зо ван по ет нич ком, или чак вер ском прин ци пу (на при мер, 
тзв. де мо-хри шћан ске пар ти је); ве ро ват но с ци љем да би се, пу тем 
та квог про фи ли са ња пар ти ја и кре и ра ња од ре ђе ног њи хо вог ими-
џа, по сти гла што чвр шћа и ду бља пар тиј ска иден ти фи ка ци ја љу ди. 
Уоста лом, и тзв. ста ре на ци је ко је су кон сти ту и са не као гра ђан ске 
на ци је или пре тен ду ју то да бу ду, и да ље у сво јој ре пре зен та ци ји 
и на гла ша ва њу сво јих по себ но сти ко ри сте низ са др жа ја ет нич ког 
иден ти те та (на при мер: сим бо ле као што су грб, за ста ва, хим на, 
мо не та; обе леж ја Кру не, тј. ди на сти је ко ја је има ла или још увек 
има ду гу вла дар ску тра ди ци ју, као и обе леж ја дру гих пле мић ких 
ти ту ла; тра ди ци о нал не вој не уни фор ме; на род не но шње и дру ге 
фол клор не еле мен те, итд.) би ло ве ћин ске ет нич ке гру пе, би ло ви-
ше та квих гру па ко је има ју кон сти ту тив ни ста тус. 

По врх то га, све до ци смо да се у нај но ви је вре ме сна жно ре ви-
та ли зу је ет нич ки прин цип и у ме ђу на род ној по ли ти ци, од стра не 
европ ских и свет ских си ла ко је му при да ју ван ред ни, ма да стро го 
се лек тив ни, зна чај у ре ша ва њу од ре ђе них ин тер на ци о на ли зо ва них 
те ри то ри јал но-ет нич ких спо ро ва и су ко ба.59) Ово, на рав но, ни ка ко 
58)  Нај дан Па шић, “На ци ја и на ци о на ли зам”, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), Ен ци

кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 714.
59)  То је слу чај са од ре ђи ва њем ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, где се оти шло то ли ко да ле ко, 

да се по пр ви пут јед ној на ци о нал ној ма њи ни (ал бан ској), а не не ком кон сти ту тив ном 
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не иде у при лог ста ва о по тре би ува жа ва ња ет ни ци те та као по сто-
је ћег ре а ли те та, али ука зу је на по треб ну ве ли ку опре зност ка да се 
ра ди о ет нич ким пи та њи ма као из у зет но ком плек сним и осе тљи-
вим пи та њи ма, чи је ре ша ва ње, ка ко смо ви де ли, а и до бро осе ти ли, 
мо же да има за по сле ди цу на ру ша ва ње те ри то ри јал ног ин те гри-
те та и су ве ре ни те та, од но сно гу би так де ла соп стве не те ри то ри је. 
Ти ме се, за пра во, са мо по ка зу је да ет ниј ски обра зац на ци о на ли те-
та и на ње му за сно ва ни пар ти ку ла ри стич ки и се па ра ти стич ки или, 
пак, уни та ри стич ки и хе ге мо ни стич ки про це си60), мо гу би ти «... 
ин стру мен та ли зо ва ни и ис ко ри шћа ва ни из ну тра, од раз ли чи тих 
по пу ли стич ких вођ ста ва и гру па ци ја, али и спо ља, у окви ру ге о-
стра те ги је и екс пан зи је ути цај них европ ских и свет ских си ла».61)

Но, оно на че му ин си сти ра мо, у окви ру ове по зи ци је ко ју пре-
зен ту је мо, је сте то да не ма осно ва за не ги ра ње мо гућ но сти да чо-
век, ако је то из бор ње го ве сло бод не во ље, има раз ви јен ет нич ки 
иден ти тет, од но сно да је при вр жен ет но-кул ту рал ним вред но сти-
ма, да по шту је и прак ти ку је оби ча је, тра ди ци ју и кул ту ру свог ет-
но са, а да исто вре ме но има и оформ љен гра ђан ски иден ти тет тј. 
сна жно раз ви је ну гра ђан ску свест, с ду бо ко ин тер и о ри зо ва ним и 
трај но усво је ним си сте мом ли бе рал но-де мо крат ских вред но сти 
и прин ци па ко је, та ко ђе, по шту је и при ме њу је. Дру го, не ма осно-
ва ни за не ги ра ње по тре бе и оба ве зе да др жа ве, ма би ле по свом 
ка рак те ру од ре ђе не као «на ци је-гра ђа на», омо гу ћа ва ју, по шту ју и 
шти те из ра жа ва ње и очу ва ње ет нич ких иден ти те та сво јих гра ђа на, 
а по себ но, у слу ча ју ви ше на ци о нал них дру шта ва, да има ју слу ха 
за ет нич ке иден ти те те ма њин ских пот кул ту ра. 

Све ово, да кле, ука зу је на мо гућ ност и по жељ ност јед ног кре-
а тив ног и кон струк тив ног спо ја ет нич ког и гра ђан ског иден ти те та 

ен ти те ту, фак тич ки при зна ло пра во на на ци о нал но са мо о пре де ље ње до от це пље ња; 
па чак иако је још мно го ра ни је, то ком пр вих фа за ју го сло вен ске кри зе, за у зет став (на 
осно ву од лу ке тзв. Ба дин те ро ве ко ми си је) да се на про сто ру бив ше СФРЈ но ве др жа ве 
мо гу фор ми ра ти и при зна ти са мо у окви ру по сто је ћих ад ми ни стра тив них, тј. ре пу-
блич ких гра ни ца, а не ет нич ких. 

60)  Ра до ван Ра до њић по себ но на гла ша ва да се на ци о на ли зам, као тен ден ци ја оства ри ва ња 
ин те ре са јед не на ци је тј. гру пе ко ја у ње но име на сту па на ра чун ин те ре са дру ге на ци је, 
нај че шће ја вља у два об ли ка, као се па ра ти зам или као уни та ри зам. У ком ће се од ових 
об ли ка на ци о на ли зам ис по љи ти, то за ви си од ви ше раз ли чи тих фак то ра и од са ме сре-
ди не. Али, ка ко ка же он, ипак по сто ји јед но пра ви ло: “се па ра ти зам (одва ја ње јед не на-
ци је од дру гих и ње но за тва ра ње у се бе) се углав ном ја вља та мо где се на ци о на ли зам не 
мо же ис ка за ти као уни та ри зам (ус по ста вља ње хе ге мо ни је јед не на ци је над оста ли ма)”. 
Ви де ти: Ра до ван Ра до њић, “На ци о нал но и де мо крат ско”, у: Р. Ра до њић,  Де мо кра ти ја, 
op. cit. , стр. 220.

61)  На ве де но пре ма: Ми лан Ма тић, Срп ска по ли тич ка тра ди ци ја, оп. цит. , стр. 209.
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и прин ци па. Ту се пр вен стве но има ју у ви ду под руч ја кул ту ре и 
по ли тич ке кул ту ре, у окви ру ко јих ова ве за мо же би ти из ра же на и 
као ди на ми чан и ди ја лек ти чан од нос из ме ђу тра ди ци ја (не и тра-
ди ци о на ли зма, о чи јим раз ли ка ма је би ло ра ни је ре чи) и мо дер но-
сти. Карл Ј. Фри дрих (Carl J. Fri e drich) ука зу је на мо гућ ност по-
сто ја ња упра во та квог од но са из ме ђу тра ди ци је и са вре ме но сти. 
Оштро кри ти ку ју ћи она схва та ња ко ја тра ди ци ју ту ма че ис кљу-
чи во у кон тра сту са мо дер ни за ци јом, а ко ја су ти ме до при не ла да 
сам тер мин «тра ди ци ја» да нас има пе жо ра тив но зна че ње, уз ње го-
ву оп шту из о би ча је ност из упо тре бе у по ли тич кој на у ци и со ци о-
ло ги ји62), он под вла чи да тра ди ци ја и са вре ме ност не мо ра ју би ти 
не ке ну жне су прот но сти или ап со лут не ал тер на ти ве. На сто је ћи да 
то и до ка же, К. Фри дрих се по зи ва на те зу Лојд и Су зан Ру долф 
(Loud and Su zan ne Ru dolph) о ком плек сном ме ђу од но су тра ди ци је 
и са вре ме но сти, ко ју су они раз ви ли у окви ру јед не сво је сту ди је 
о уло зи тра ди ци је у Ин ди ји.63) Ови ауто ри та ко ђе не ги ра ју да је 
од нос из ме ђу тра ди ци ја и са вре ме но сти ди хо том но-ал тер на ти ван, 
те за кљу чу ју: «Прет по став ка да су са вре ме ност и тра ди ци ја ра ди-
кал но про тив реч не по чи ва на по гре шној ди јаг но зи тра ди ци је, ка ко 
се на ла зи у тра ди ци о нал ним дру штви ма, и на не ра зу ме ва њу од но-
са из ме ђу њих».64) Пре ма њи хо вом гле ди шту, овај од нос не са мо 
да ни је ди хо то ман, не го је то је дан «ди ја лек тич ки» од нос уза јам не 
по ве за но сти. Ру дол фо ви ти ме же ле ука за ти да тра ди ци ја са др жи 
ин хе рент не про тив реч но сти ко је мо гу по ста ти и узрок про ме не. То 
су об ја сни ли на при ме ру Ин ди је. Ана ли зи ра ју ћи Ган ди јев рад, они 
су по ка за ли ка ко је он обр нуо еле мен те ин диј ске тра ди ци је да би 
иза звао ви тал ну функ ци о нал ну про ме ну у тој зе мљи. 
62)  Пре ма К. Фри дри ху, да нас “ре ћи да је не ко тра ди ци о на ли ста зна чи на зва ти га ди но са-

у ру сом, чо ве ком ко ји је у не скла ду са мо дер ним, на уч ним, про гре сив ним трен до ви ма” 
(Карл Ј. Фри дрих, “Тра ди ци ја и ауто ри тет”, у: Че до мир Чу пић, По ли тич ка ан тро по ло
ги ја, хре сто ма ти ја, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 275).

Та ко ђе, као ар гу мент у при лог сво је тврд ње да је по јам тра ди ци је по ву чен из упо тре бе у 
окви ру дру штве них на у ка, К. Фри дрих из но си по да так да In ter na ti o nal Encyclo pe dia of 
the So cial Sci en ces (Me đu na rod na en ci klo pe di ja dru štve nih na u ka) не ма од ред ни цу под 
овим на сло вом, док су оста ле срод не те ме оп шир но об ра ђе не, и да се ту за рас пра ву 
о фе но ме ну тра ди ци је ко ри сте дру ги, по мод ни тер ми ни (нпр. иде о ло ги ја, по ли тич ка 
кул ту ра и на ци о нал ни ка рак тер), ко ји су тек не дав но из би ли у пр ви план дру штве них 
на у ка (ви де ти: ibid. , стр. 276-81). 

63)  Реч је о сту ди ји ко ју су Ру дол фо ви об ја ви ли 1967. год. и ко ја но си на зив The Mo der nity 
of Tra di tion – Po li ti cal De ve lop ment in In dia (Sa vre me nost tra di ci je – po li tič ki raz voj u In
di ji).

64)  Пре ма: Карл Ј. Фри дрих, “Тра ди ци ја и ауто ри тет”, op. cit. , стр. 282. 
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Ка да је у пи та њу спој тра ди ци је и са вре ме но сти, при мер Ин-
ди је је до бар, али тре ба ре ћи да то ни је не ки изо ло ва ни слу чај, јер 
та ква прак са по сто ји и у не ким дру гим раз вој но успе шним зе мља-
ма, по себ но у оним да ле ко-ис точ ним, по пут Ја па на и дру гих. Успе-
шност ко ју су та дру штва у свом раз во ју оства ри ла и ко ју и да ље 
оства ру ју до каз је да се тра ди ци о нал ни обра сци иден ти фи ка ци је 
не мо ра ју ну жно уки ну ти, али да је нео п ход на њи хо ва ре ва ло ри-
за ци ја у скла ду са раз во јем и по тре ба ма са вре ме но сти; јер би у 
су прот ном, у слу ча ју њи хо ве ста тич но сти и ока ме ње но сти, да љи 
раз вој дру штва био то ли ко успо рен да би за пра во био бло ки ран. 
То је по себ но ва жно у да на шњем хи пер ди на мич ном вре ме ну, ка да 
сва ко ка шње ње у раз во ју зна чи не на док на дљи во за о ста ја ње. Да-
кле, об но ва и очу ва ње тра ди ци је – да, али уз кри тич ки од нос пре-
ма њој, са ста но ви шта са вре ме но сти и бу дућ но сти, јер је то ва жан 
пред у слов ка ко за раз вој ли бе рал но-де мо крат ске по ли тич ке кул ту-
ре, та ко и за да љи раз вој са мог дру штва. 

То зна чи да је, у скла ду са овом вред но сном и по ли тич ком ори-
јен та ци јом, а на су прот оне пр ве две о ко ји ма је би ло ре чи, мо гу ће 
спо ји ти « ’по вра так тра ди ци ји’ и ин те гра ци ју у мо дер ни свет, кул-
тур ни и ет нич ки по нос са по но сом на по ли тич ку ли бе рал но-де мо-
крат ску кул ту ру».65) Дру гим ре чи ма, ну ди се јед но дру га чи је ту ма-
че ње ка ко тра ди ци о нал ног, кул тур но-ет нич ког иден ти те та, та ко и  
мо дер ног, гра ђан ског иден ти те та, у окви ру ко га се они тре ти ра ју 
као две раз ли чи те, али ме ђу соб но ком пле мен тар не ком по нен те на-
ци о нал ног иден ти те та.

С. Ди вјак об ја шња ва да се та кво ста но ви ште за сни ва на прет-
по став ци да је ли бе рал на де мо кра ти ја, са вла да ви ном пра ва и пар-
ла мен тар ним си сте мом, без об зи ра на ње но за пад но исто риј ско по-
ре кло, «кул тур но-ет нич ки не у трал на», у сми слу ње не спо ји во сти 
са раз ли чи тим кул ту ра ма и тра ди ци ја ма. Ми би смо са мо до да ли 
и то да је за ус по ста вља ње ли бе рал не де мо кра ти је у не зап дним 
дру штви ма, а по го то во за по сти за ње ње не кон со ли да ци је и ста бил-
но сти, ипак по тре бан од ре ђен сте пен раз ви је но сти ци вил не (гра-
ђан ске) по ли тич ке кул ту ре. Ме ђу тим, већ на осно ву на шег тран-
зи ци о ног ис ку ства, мо же мо за кљу чи ти да се, иако та ква дру штва 
углав ном не ма ју, или бар не не ку ду жу, ли бе рал но-де мо крат ску 
тра ди ци ју, кроз де мо крат ску прак су и еду ка ци ју вре ме ном мо же 
раз ви ти по ли тич ки зре ло гра ђан ство. 

65)  На ве де но пре ма: Сло бо дан Ди вјак, “По ме ра ње идеј но-вред но сних ори јен та ци ја на ше 
ин те лек ту ал не ели те: од марк си зма до ка пи та ли зма и ли бе ра ли зма”, op. cit. , стр. 274.



- 1418 -

Александра Мировић ЕТНИЧКИ И /ИЛИ ГРАЂАНСКИ ИДЕНТИТЕТ...

По себ но је бит но на гла си ти да се у окви ру ове по зи ци је не сме 
ни у јед ном мо мен ту за по ста ви ти ва жност гра ђан ске ком по нен те 
иден ти те та, као при вр же но сти уни вер зал ним ли бе рал но-де мо-
крат ским вред но сти ма и прин ци пи ма, фор ма ли зо ва ним у уста ву 
сво је зе мље и ње ним ли бе рал но-де мо крат ским ин сти ту ци ја ма, ко-
ји ма се обез бе ђу ју јед на ка пра ва и по ли тич ке сло бо де за све при-
пад ни ке дру штва, без об зи ра на њи хо во кул тур но-ет нич ко по ре кло. 
Без то га, «чи сто» тра ди ци о нал ни обра зац иден ти фи ка ци је не са мо 
да мо же во ди ти ка аутар кич но сти дру штва и ње го вом оста ја њу из-
ван гло бал них раз вој них про це са, већ мо же има ти и низ дру гих 
не га тив них им пли ка ци ја. Јер, ка ко упо зо ра ва Р. Ра до њић, «ути цај 
на ци о нал ног на де мо крат ско ни је увек са мо по зи ти ван», већ  мо же 
би ти и из ра зи то не га ти ван.66) 

На ци о нал ни (кул тур но-ет нич ки) иден ти тет има по зи тив ну 
функ ци о нал ност за по је дин ца, гру пу и дру штво, са мо ако му се 
не при да је пре ко ме ран зна чај и са мо ако не по ни шта ва или угро-
жа ва оста ле иден ти те те љу ди. У су прот ном, ако по сто ји ви шак 
тог ко лек тив ног иден ти те та на уштрб лич них иден ти те та, од но-
сно то ли ко пре ја ка ве за ност за соп стве ну на ци ју или ет нич ку гру-
пу ко ја уки да ин ди ви ду ал не раз ли ке уну тар гру па, он да је на де лу 
екс тре ми стич ки на ци о на ли зам ко ји је, да ка ко, не са мо не га ти ван 
не го и дис функ ци о на лан67) и по гу бан, и то ка ко за по је дин ца та ко 
и за дру штво у це ли ни. Та ко жр тво ва ње ауто ном ног дру штве ног 
и по ли тич ког су бјек ти ви те та по је ди на ца, гра ђан ских удру же ња и 
дру гих дру штве них гру па, уз сво је вр сну иде о ло ги за ци ју ин те ре-
сних кон фли ка та у дру штву и њи хо во «за мр за ва ње», од но сно жр-
тво ва ње свих дру гих ин те ре са у ко рист јед ног и је дин стве ног «нај-
ви шег» на ци о нал ног ин те ре са, «по ни шта ва го то во све по зи тив не 
учин ке по ја ве на ци је као та кве»68). На ци ја се та да пре тва ра у јед ну, 
ка ко би Н. Па шић ре као, за јед ни цу то та ли тар ног ти па69), јер су он-
66)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 207. 
67)  Осла ња ју ћи се на Г. Девереуx-а и ње го ву ком пле мен та ри стич ку ет ноп си хо а на ли зу, Ј. 

Ми ло ше вић-Ђор ђе вић го во ри о то ме у члан ку: “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у 
Ср би ји”, op. cit. , стр. 180. 

68)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 208.
69)  Нај дан Па шић под вла чи да ин си сти ра ње на та квом на ци о нал ном је дин ству ко је под-

ра зу ме ва да по и сто ве ћи ва ње по је дин ца са сво јом на ци о нал ном за јед ни цом и ње ним 
ин те ре си ма бу ду пот пу но, без остат ка, “по спе шу је пре тва ра ње на ци је у гло бал ну за
јед ни цу то та ли тар ног ти па, ко ја пре тен ду је да у се бе ап сор бу је укуп ност људ ске лич-
но сти, чи ме се про стор ре ал не де мо крат ске сло бо де по је дин ца и дру штве них гру па и 
ауто но ми је ци вил ног дру штва у це ли ни дра стич но ре ду ци ра …” (Нај дан Па шић, “На-
ци ја и на ци о на ли зам”, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке 
кул ту ре, op. cit. , стр. 723-24). 
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да не из бе жне пра те ће по сле ди це уки да ње де мо крат ске кон тро ле 
и кри тич ке уло ге гра ђан ске јав но сти, уме сто че га се раз ви ја по да-
нич ко сле по след бе ни штво «ха ри змат ских» во ђа, а крај ни ре зул тат 
је ус по ста вља ње не кон тро ли са не по ли тич ке вла сти над на ци јом, 
што ће ре ћи, «ан ти де мо крат ска де ге не ра ци ја по ли тич ког си сте ма 
у це ли ни»70).  

Упра во због ових пре те ћих опа сно сти од тран сфор ма ци је на-
ци о нал ног иден ти те та у та кав је дан по губ ни, ви со ко ри зич ни и 
су ко би ма бре ме нит на ци о на ли зам, ве о ма је ва жно да став, ко ји 
сма тра мо пот пу но ис прав ним, о на ци о нал ном иден ти те ту као ме-
ша ви ни две вр сте ди мен зи ја: гра ђан ских тј. те ри то ри јал но-по ли-
тич ких и кул тур но-ет нич ких тј. ге не а ло шких (Е. Смит), или, ре-
че но Ки мли ки ном (Will Ku mlic ka) тер ми но ло ги јом, као сло же ној 
сме ши ли бе рал них и не ли бе рал них еле ме на та71), под ра зу ме ва и 
за ла га ња за пре вен ци ју та квог раз во ја и тран сфор ма ци је на ци о-
нал ног иден ти те та, од но сно ње го ве ет нич ке ком по нен те. А то се 
нај бо ље мо же по сти ћи из град њом, раз во јем и ја ча њем дру штве-
них ка па ци те та, од ин сти ту ци о нал них, про це ду рал них и прав но-
по ли тич ких до ци вил но-дру штве них и еду ка тив них  ме ха ни за ма, 
ко ји ма би се мо гућ но сти за та кве опа сно сти ели ми ни са ле, или бар 
сва ки по ку шај у том прав цу на вре ме бло ки рао. Пре ма то ме, ре ше-
ње је упра во у де мо кра ти за ци ји на ци о нал ног иден ти те та пу тем ја-
ча ња ње го ве гра ђан ске ком по нен те, што зна чи у на ци о на ли за ци ји 

70)  Ра до ван Ра до њић, Де мо кра ти ја, op. cit. , стр. 208.
71)  Вил Ки мли ка, по зна ти ка над ски те о ре ти чар, ана ли зи ра ју ћи про це се ства ра ња на ци је 

у тран зи ци о ним дру штви ма Ис точ не и Цен трал не Евро пе (ИЦЕ), ука зу је на слич но сти 
раз ли ке не ли бе рал ног и ма ње или ви ше ли бе рал ног мо де ла из град ње на ци је (na tion 
– bu il ding). При то ме, ње го ва по ла зна прет по став ка гла си да су “сви на ци о на ли зми у 
ствар ном све ту сло же на сме ша ли бе рал них и не ли бе рал них еле ме на та, иако су об ли-
ци и ду би на не ли бе ра ли зма раз ли чи ти”. Он, та ко ђе, из два ја и де вет ин ди ка то ра као 
ана ли тич ких сред ста ва за утвр ђи ва ње ових об ли ка и ду би не (не)ли бе ра ли зма. То су: 
“1. сте пен при ну де у про мо ци ји за јед нич ког на ци о нал ног иден ти те та (ин те ре са); 2. 
ускост јав ног про сто ра за из ра жа ва ње до ми нант ног на ци о нал ног иден ти те та и ши ри на 
‘при ват не сфе ре’ у ко јој се раз ли ке то ле ри шу; 3. мо гућ но сти из ра жа ва ња и по ли тич-
ке мо би ли за ци је ко ја је иза зов при ви ле го ва њу на ци о нал ног иден ти те та; 4. отво ре ни ја 
или за тво ре ни ја де фи ни ци ја на ци о нал не за јед ни це; 5. сла би ја или ја ча кон цеп ци ја на-
ци о нал ног иден ти те та; 6. ин стру мен тал ни (кон тек сту ал ни) при ступ на ци ји или, пак, 
са кра ли за ци ја на ци је и ње но пре тва ра ње у све ти њу; 7. ко смо по ли ти зам, отво ре ност и 
плу рал ност со ци је тал не кул ту ре, на су прот ’чи сто ти’ и ’аутен тич но сти’ не ли бе рал ног, 
кул тур ног на ци о на ли зма; 8. ма ња или ве ћа екс клу зив ност на ци о нал ног иден ти те та;  
и 9. сте пен јав ног при зна ња ле ги ти ми те та де мо крат ских фор ми ма њин ских на ци о на-
ли за ма”. На ве де но пре ма: Јо ван Ком шић, “Исто риј ско-ет нич ки рас це пи и по ли тич ка 
пре гру пи са ва ња у Ср би ји”, у: Јо ван Ком шић, Дра го мир Пан тић, Зо ран Ђ. Сла ву је вић, 
Основ не ли ни је пар тиј ских по де ла и мо гу ћи прав ци по ли тич ког пре гру пи са ва ња у Ср
би ји, Фри е дрицх Еберт Стиф тугн, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2003, стр. 31; 
33. 
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ли бе рал них вред но сти, чи ме се мо же ус по ста ви ти ба ланс и спре-
чи ти пре те ра но ја ча ње оних ет нич ких ком по нен ти.  На тај на чин 
се за пра во по сти же ли бе ра ли за ци ја на ци о на ли зма, ко ја по себ но 
до би ја на зна ча ју у плу рал ним, ви ше на ци о нал ним дру штви ма, а 
на ро чи то у усло ви ма ка да ве ли ка ве ћи на по пу ла ци је на ци о нал ни 
иден ти тет ис кљу чи во или пре те жно схва та у кул тур но-ет нич ком 
или, ка ко не ки ауто ри ка жу, при мор ди ја ли стич ком сми слу (ово не 
мо ра ју би ти иден тич на схва та ња) и ка да та кво схва та ње по ка зу је 
је дан ду го ро чан и ве о ма ста би лан дру штве ни тренд; а упра во, ка ко 
по ка зу је упо ред на ана ли за ре зул та та не ких ра ни јих и но ви јих ис-
тра жи ва ња, то је слу чај у на шем дру штву. 72)

У из на ла же њу мо де ла ко ји би на аде ква тан на чин, у окви ру 
ли бе рал не де мо кра ти је, по ве зи вао ет нич ко-кул тур ни и по ли тич ко-
гра ђан ски прин цип и иден ти тет, мо гу нам би ти од зна чај не ко ри-
сти раз ли чи ти те о риј ски кон цеп ти, од ко јих су не ки ма ње или ви-
ше раз ви је ни и у прак си: од кон цеп та сна жног ци вил ног дру штва 
и устав ног па три о ти зма, пре ко уме ре ног мул ти кул ту ра ли зма и ин-
тер кул ту ра ли зма, кон сен зу а ли зма (кон со ци ја тив но сти) до ши рег 
(ре ги о нал не ин те гра ци је, по пут ЕУ) и ужег (ре ги о на ли зам и ин-
тер ре ги о нал ност) ге о граф ског по ве зи ва ња и де цен тра ли за ци је. Ни 

72)  Реч је о упо ред ној ана ли зи ко ју из но си Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић у по ме ну том члан-
ку “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”. Она је оба ви ла ком па ра ци ју ре зул-
та та сво јих ис тра жи ва ња из 2003. год. са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је спро вео 
Ду шан Ја њић и ко ја су об ја вље на 1996, а ко ја је по ка за ла њи хо ву ве ли ку са гла сност. 
Пре ма ње ним на ла зи ма, у том сед мо го ди шњем пе ри о ду у Ср би ји “ни је до шло до ‘раз-
во ја’, ни ти до су штин ског ме ња ња схва та ња на ци о нал ног иден ти те та”, већ је оно оста-
ло и да ље ба зи ра но на при мор ди ја ли стич ким тј. пред по ли тич ким обе леж ји ма. Та кво 
схва та ње, по ре зул та ти ма оба ова ис тра жи ва ња, до ми ни ра ка ко код Ср ба, та ко и код 
при пад ни ка дру гих на ци ја, Цр но го ра ца, Ма ђа ра и Му сли ма на (је ди но се ови по след њи 
у не ко ли ко раз ли ку ју ти ме што ре ли ги ју ста вља ју на ис так ну ти је ме сто). У Ја њи ће вој 
ранг ли сти еле ме на та на ци о нал ног иден ти те та код гра ђа на Ср би је, пр вих пет ме ста 
за у зи ма ју: 1. ро ђе ње у да том на ро ду; 2. за јед нич ка исто ри ја и тра ди ци ја; 3. за јед нич ка 
те ри то ри ја; 4. за јед нич ка ре ли ги ја; и 5. за јед нич ки је зик. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи-
ва ња Ми ло ше вић-Ђор ђе ви ће ве, пр вих пет та квих нај ва жни јих обе леж ја су: 1. ло за; 2. 
осе ћа ње; 3. ве ра; 4. ро ђе ње на од ре ђе ној те ри то ри ји; и 5. на ци о нал ност оца. Да кле, 
ви ди мо да су оба слу ча ја сви нај ва жни ји еле мен ти на ци о нал ног иден ти те та ет нич ко-
кул тур ног ка рак те ра, из у зев што се код Ја њи ћа мо жда по ја вљу је и је дан еле мент гра-
ђан ског иден ти те та – за јед нич ка те ри то ри ја, ако се под тим ми сли су жи вот на ис тој 
те ри то ри ји на ко јој вла да ју од ре ђе ни исти за ко ни, а не не ка ве за у сми слу “кр ви и 
тла”. У ис тра жи ва њу код Ја сне Ђор ђе вић, тај еле мент те ри то ри је у пр вом, гра ђан ско-
иден ти тет ском сми слу мно го је ло ши је ран ги ран, као и сва дру га обе леж ја по ли тич ког, 
гра ђан ског схва та ња иден ти те та (нпр. за јед нич ка јав на кул ту ра, др жа вљан ство, за јед-
нич ки по ли тич ки ин те ре си и др.); а и код Ду ша на Ја њи ћа су та кви еле мен ти, по пут 
за јед нич ке др жав не по ли ти ке или при вре де и тр го ви не, на са мом за че љу ли сте. О то ме 
ви де ти: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, “Схва та ње на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји”, 
оп. цит. , стр. 187-8; та ко ђе и Ду шан Ја њић, “Ет но цен три зам и не из ве сност ста ту са 
ет нич ких ма њи на”, Гле ди шта, 1-2/96, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 1996, 21-52.
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у јед ној од ових кон цеп ци ја не од ба ци ја се ет нич ко-кул тур ни иден-
ти тет, већ све оне ра чу на ју с њим, али пе дла жу раз ли чи те на чи не 
за ње го ву де мо кра ти за ци ју, при да ју ћи му та ко раз ли чи ти зна чај: од 
ње го вог ве зи ва ња ис кљу чи во за при ват ну сфе ру, пре ко ин си сти ра-
ња на јав ном (по ли тич ком и прав ном) при зна ва њу ње го вог ле ги ти-
ми те та, од но сно из ве сних ко рек ци ја чи сто ли бе рал них прин ци па, 
до ин си сти ра ња на про це си ма ре ги о на ли за ци је, тран сна ци о на ли-
за ци је и над на ци о нал не ин те гра ци је као нај бо љим на чи ни ма за 
де мо кра ти за ци ју на ци о нал ног иден ти те та и ти ме пре ва зи ла же ње 
ет нич ких ис кљу чи во сти. 

Но, у сва ком слу ча ју, у ли бе рал ној де мо кра ти ји из бор из ме-
ђу раз ли чи тих жи вот них кон цеп ци ја, па и ових (кул тур но-ет нич ке 
или гра ђан ско-по ли тич ке иден ти тет ске кон цеп ци је или, пак, њи хо-
ве ком би на ци је) је сте ин ди ви ду ал ни из бор и пра во по је дин ца. То 
је, да кле, ствар ње го ве сло бод не во ље и, у скла ду с њом, ње го вих 
пре фе рен ци ја раз ли чи тих по ли тич ких, иде о ло шких, вред но сних и 
кул тур них оп ци ја. Је ди но огра ни че ње ко је у том по гле ду мо ра по-
сто ја ти је сте не у гро жа ва ње дру гих и њи хо вих истих та квих сло бо-
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ве ли ку исти ну: «Сва ки чо век је 1. као сви дру ги љу ди; 2. као не ки 
дру ги љу ди; 3. као ни је дан дру ги чо век».73)
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ETHNICAND/ORCIVICIDENTITY;TRADITIONAND/OR
MODERNITY
Summary

Author of the essay analyzed the issue of national identity 
on base of detailed analysis of different stances on nation, 
national identity and nationalism in theory and on the 
base of general tendencies related to these phenomenons 
in modern world; and, first of all, taking into consider
ation condition and practice in Western, socalled, old de
mocracies as birthplace of these phenomenons and ideas; 
and in particular analysis of these tendencies in Serbian 
and other transitional societies. The author pointed out a 
very important fact that in recent times of hyperdynamic 
and ultraintensive globalization, in the times of liberal 
democracy widespreading increasingly and increasingly 
tight regional integration as one dimension of political 
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globalization, and aggressively arising consumers’ unifor
mity as one dimension of economic globalization, major
ity of the peoples do not abandon their national identities 
and ethnic principles and various forms of nationalism 
still stay strong worldwide. The author also pointed out 
that traditional ethniccultural identities have their own 
positive aspects, in parallel with great and unquestion
able significance of liberaldemocratic values, principles 
and institutions shaping modern civic identity. Therefore, 
the author considers that productive, sustainable and de
velopmental conceptions of nation and national identities 
are the conceptions encompassing both liberalcivic and 
non/liberal, that is, ethniccultural elements, claiming that 
current dilemmas putting ethnic identity vs civic identity, 
or tradition vs. modernity are false ones.
Key Words: national identity, civic identity, nationalism, 
liberal democracy, tradition, modernity
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