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Sтва ра ње на ци ја у за пад ној Евро пи обе ле же но је  еман ци па ци-
јом др жа ве од цр кве и се ку ла ри за ци јом дру штва. Бор ба из ме ђу 

др жа ве и цр кве од ре ди ла је је дан ве ли ки пе ри од европ ске историјe. 
Та бор ба има ла је нај ши ре мо гу ће ре пер ку си је ка ко на по ли тич ком 
та ко и на пла ну ду ха. У ам би јен ту су ко ба цр кве и др жа ве, на ста ла 
је на ци ја на европ ском за па ду, ко ја пре тен ду је да се је ди но она и 
је ди но та ква има сма тра ти на ци јом. Све дру го је, ка зу ју нам, или 
је не са вре ме но или не до вр ше но. За то би тре ба ло украт ко из не ти у 
основ ним цр та ма на шта се од но си та, за те о ре ти ча ре на ци је и на-
ци о на ли зма на за па ду, кључ на ком по нен та на ци је ве за на уз еман-
ци па ци ју европ ског дру штва од сред њо ве ков ног на сле ђа. О ка квој 
би то еман ци па ци ји мо гло би ти ре чи и за што је она би ла ну жна за 
по ја ву на ци о нал не др жа ве?

СУКОБПАПСТВАИЦАРСТВА
ИНАСТАЈАЊЕЕВРОПСКИХНАЦИЈА

Ра ди се пре све га о еман ци па ци ји по ли тич ке вла сти од Ри ма и 
ње го вог пр во све ште ни ка. Дру га чи је ни је мо гло ни би ти јер је у тој 
ин сти ту ци ји оби та ва ла нај ве ћа ан ти на ци о нал на си ла и не при ја тељ 
сва ке иде је на ци о нал но сти. Бор ба пап ства и цар ства омо гу ћи ла је 
на ста нак раз ли чи тих на род но сти на За па ду. „Да су се те двие вла-
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сти сло жи ле и спо ра зу мје ле, по ста ле би та ко вим го спо да ри ма на 
за па ду, да би ду го вре ме на за при е ча ва ле по ста нак ра зних на ро да.

Па пин ство за и ста не ће ни да чу је, ни да ма ри за на род ност не 
раз ли ко сти.

Је ди ни рат, ко ји је у ње го вим очи ма оправ дан и уви ек обли-
га тан, је сте рат про тив не вјер ни ка, хе ре ти ка и изоб ће ни ка из цр-
кве“.1)

Рим ска цр ква пред во ђе на па пом, пред ста вља ла је нај ја чу ан ти-
на ци о нал ну си лу у Евро пи. По са мом на че лу утка ном у ње ну ор-
га ни за ци ју, ста рим рим ским на че лом свет ске вла да ви не, она је те-
жи ла ауто кра ти ји на сил ним ста па њем чи та вог хри шћан ског све та 
у јед ну ве ли ку те о кра ти ју са па пом на че лу, ко јем су под ло жни сви, 
па и европ ски мо нар си. Ри мо ка то лич ки уни вер за ли зам ни је мо гао  
би ти окри ље под ко јим би се мо гла раз ви ти и на мет ну ти на ци о нал-
на иде ја. Нај ја че сред ство ко јим је рим ска цр ква рас по ла га ла би ло 
је упор но одр жа ва ње ла тин ског је зи ка као оп штег је зи ка чи та вог 
ри мо ка то лич ког све та. Уз оп ста нак овог већ мр твог је зи ка, она је 
ве за ла и свој ду хов ни и по ли тич ки при мат. Док је год ауто крат ска 
моћ пап ства обез бе ђи ва ла мо но пол ла тин ском је зи ку, ни је мо гло 
би ти ни го во ра о на стан ку не ка кве на ци о нал не ли те ра ту ре и књи-
жев но сти. Без то га ни је се мо гло ни по ми сли ти да би на ци о нал на 
ми сао мо гла ухва ти ти за ма јац и по че ти сво је ши ре ње.

Ме сто, уло га и ка рак тер ри мо ка то лич ке цр кве на за па ду и ње-
но схва та ње др жа ве и од но са цар ства и пап ства, учи ни ли су да су 
иде ја на ци је и ка то лич ки пап ски уни вер за ли зам у не по мир љи вој 
су прот но сти. И тек је крах ри мо ка то лич ког уни вер за ли зма ство рио 
про стор и отво рио мо гућ ност јед не дру га чи је пер спек ти ве, у окви-
ру ко је је би ло мо гу ће да иде ја на ци је по ста не де лат на по ли тич ка 
си ла и кул тур на моћ. Бор ба за је зик ма ни фе сто ва ла се као бор ба 
за ње го ву бо го слу жбе ну упо тре бу и за пре во ђе ње Библије на на-
род ни је зик. Ра ни је је то ме сто, ба рем на за па ду, не при ко сно ве но 
за у зи мао ла тин ски је зик, ко ји је др жан као је ди ни ко ји је из ра жај но 
спо со бан и до сто јан овог по сла. 

Не при ја тељ ство из ме ђу цр кве и др жа ве ни је на ста ло услед 
док три нар них раз ло га. Раз ло зи су би ли вр ло прак тич ни и тре ба их 
тра жи ти у кон крет ним и не скри ве ним ам би ци ја ма рим ске цр кве 

1) Pe ro Ga vra nić, Politička povjest hrvatskog naroda: od prvog početka do danas, Za greb, 
Štam pa ri ja i li to gra fi ja C. Al brec hta, 1895, str. 30.
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пре ма све тов ној вла сти. У тај по ло жај рим ска сто ли ца је до шла 
за ко ни то шћу соп стве ног из бо ра и исто риј ског де ло ва ња, пре тва-
ра ју ћи се у ин сти ту ци ју ко ја је пре у зе ла и ста ви ла се на че ло оних 
стре мље ња про тив ко јих се у скла ду са сво јим пр во бит ним по зи-
вом бо ри ла и ти ме се пре тво ри ла у ин сти ту ци ју ка кву су сви не-
при ја те љи хри шћан ства мо гли са мо по же ле ти, јер су у њој мо гли 
на ћи и оправ да ње и са тис фак ци ју и на овом и на оном све ту. 

Или, ка ко би то ка зао Ар нолд Тојн би: „Да ли је ика да не ка ин-
сти ту ци ја да ла та кву при ли ку не при ја те љи ма Го спо да да бо го ху-
ле?“2) Он нам да је крат ку вер зи ју ка ко се то до го ди ло и ка ко је јед на 
ин сти ту ци ја вре ме ном пре шла пут ко ји је од вео у крај њу су прот-
ност од оног што је она пред ста вља ла по свом на че лу и у скла ду са 
ко јим је и за по че ла сво ју ми си ју у жи во ту европ ских на ро да.

Пап ство је за по че ло сво ју ми си ју ис ка зу ју ћи јед ну кре а тив ну 
спо соб ност за ад ми ни стра ци ју и ор га ни за ци ју у ци љу об је ди ња ва-
ња, ор га ни зо ва ња и оку пља ња јед ног но вог дру штва. Дру штву ко је 
је бо ло ва ло од рас пу ште но сти оно је ус пе ло удах ну ти је дан но ви 
аскет ски дух, дух по жр тво ва ња ко ји је те жио ви шим ци ље ви ма од 
не по сред них ово зе маљ ских ства ри и ин те ре са. Ти ме су ра штр ка не 
гру пе и изо ло ва ни по је дин ци са бра ни око иде а ла ко ји су им би ли 
за јед нич ки. Љу де је по кре ну ла сна га при ме ра, јер су вр ли не ко је 
је про по ве да ла Цр ква и ко ји ма је же ле ла на дах ну ти дру ге, би ле 
и у њој при сут не. Кам па ња је за по че ла ак ци јом за про чи шћа ва ње 
соп стве них ре до ва од не ре да и не мо ра ла, на ро чи то од пол ног раз-
вра та, ма те ри јал не гра бе жљи во сти и фи нан сиј ске ко руп ци је. Дру-
ги нај ва жни ји сег мент ове бор бе пред ста вља ла је упор на бор ба за 
цр кве ну ауто но ми ју и не ме ша ње све тов них вла сти. По ред све га то-
га, та пр во бит на Цр ква има ла је слу ха да се за ло жи за ствар ми ра и 
сло ге ме ђу љу ди ма и на ро ди ма и да сви ма, па и вла да ри ма, на мет-
не свест о од го вор но сти у овој ства ри. У па сто рал не ак тив но сти 
спа да ле су и кон крет не ак ци је пред у зе те у ци љу оп штег про гре са 
и на прет ка, као што је осни ва ње шко ла и уни вер зи те та и ста ра-
ње над њи ма. Све је то не са мо до при не ло, већ би ло и пре суд но у 
пре вла да ва њу фе у дал не анар хи је и рас цеп ка но сти и ра ђа њу те жње 
за ства ра ње јед не хри шћан ске ре пу бли ке. Ве ли чи на и сми сао ове 
ак ци је ле жао је у то ме да је она би ла за сно ва на на ду хов ном ауто-
ри те ту а не на фи зич кој си ли.

2) Ар нолд Тојн би, Истраживањеисторије, Бе о град, Про све та, 1970, стр. 303.
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А он да је усле дио пад, пот пун и спек та ку ла ран. Де мон фи зич-
ког на си ља и ма те ри јал ног ма ча пот пу но је овла дао овом ин сти ту-
ци јом. Ис ку ше њу да се упо тре бе ова сред ства про тив сво јих не-
при ја те ља, кад су се на шла на до хват ру ке, пап ство ни је одо ле ло. 
Са овом про ме ном, све се про ме ни ло и све дру ге про ме не мо гу се 
из ове из ве сти. Да кле, за ме на ду хов ног ма ча ма те ри јал ним, чи ни 
про ме ну ко ја је про из ве ла све дру ге и од цар ства вр ли не на пра ви-
ла цар ство по ро ка. Оно про тив че га су се бо ри ли сад је по ста ло 
пред мет прак се и основ на ак тив ност. Ду хов ном ма чу ни су по треб-
не фи нан си је, а ма те ри јал ни мач на њи ма по чи ва и за то је тр ка за 
сти ца њем нов ца по ста ла глав на пре о ку па ци ја, „пап ство је по ста ло 
ми ли та ри стич ко, а рат ко шта но ва ца“.3)  Бор ба пап ства и цар ства 
по ста ла је не ми нов ност, чим је пап ство на пу сти ло свој пр во бит-
ни циљ и окре ну ло се ства ри ма све тов ног при ма та ко ји по чи ва на 
фи зич кој си ли и нов цу, око сни ца ма по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. 
Рим ска ку ри ја је од сна ге ко ја се бо ри ла за ду хов ну сло бо ду про-
тив ма те ри јал не си ле, и са ма је под ле гла оном злу про тив ко јег је 
по ве ла бор бу и ти ме пре шла у сво ју су прот ност. Да кле, ми ли та ри-
зам и ма те ри ја ли зам иду за јед но. Ма те ри ја ли зам је прет по став ка 
ми ли та ри зма.

Из ове бор бе би ће ге не ри са ни мно ги про це си ко ји ће из не дри-
ти на ци о нал ност као но ву дру штве ну си лу и ре ал ност. На ци о нал-
ност је по ста ло сред ством ко је се мо гло упо тре би ти у овој бор би 
и ко је цар ство упо тре би ло у овом окр ша ју. Осе ћај на ци о нал но сти 
по стао је моћ но оруж је про тив осе ћа ња ло јал но сти рим ској ку ри ји. 

РЕНЕСАНСА

Тек из овог угла мо же се ви де ти ко ли ки је зна чај ре фор ма ци је 
и ре не сан се у ства ра њу прет по став ки за ка сни је про ме не и за на-
ста нак на ци ја ко је ће се фи на ли зо ва ти у на ци о нал ним др жа ва ма. 

По че так на ци је Де лајл Бернс ве же за ре не сан су. Ре не сан са је 
да ла је дан по јам без ко га на ста нак са вре ме них на ци ја не би био ра-
зу мљив. «На ци о на ли зам је – ве ли Бернс – про из и шао из ре не сан-
сне су ве ре но сти спо је не са ре во лу ци о нар ним пра ви ма.»4) Кад се 
не за ви сност др жа ве спо ји ла са пра вом ста нов ни штва да би ра свој 
вла сти ти об лик вла де, ко ји нај ви ше од го ва ра оби ча ји ма и тра ди ци-

3) Исто, стр. 304.
4) Делајл Бернс, Политички идеали, Ниш, Градина, 1993, стр. 125.
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ји од ре ђе не гру пе, услед че га она има за се бан иден ти тет и на ци о-
нал ни ка рак тер, што јој да је пра во да до но си сво је вла сти те за ко не 
и обра зу је соп стве ну вла ду.  

Ре не сан са је на европ ском за па ду ство ри ла на пр сли не на  сред-
њо ве ков ној сли ци све та, ства ра ју ћи та ко по глед и ми сао о све ту на 
са свим дру га чи јим осно ва ма од до тад по зна тих. Са ре не сан сом по-
чи ње, у европ ском кул тур ном кру гу, и јед но са свим но во жи вот но 
осе ћа ње не по зна то сред њем ве ку и ко је је по све му би ло су прот-
ста вље но офи ци јел ном ста но ви шту ри мо ка то лич ке цр кве и ње ном 
по и ма њу све та и жи во та. Док је схо ла стич ка фи ло зо фи ја це ло куп-
но те жи ште ста ви ла у тран сце дент ност, а све оно што је би ло има-
нент но ово ме све ту, пред ста вља ло је про блем ни же ра зред ног зна-
ча ја, ре не сан са бу ди ин те рес и ис ти че зна чај баш овог кон крет ног 
све та и под сти че ин те рес за оно што он ну ди и мо же да ти. Из у зет-
но за ни ма ње иза зи ва при ро да и ње не тај не, пре ма чи јем от кри ва њу 
ре не сан сни чо век по ка зу је и усме ра ва сав свој на гон за са зна њем. 
То ни је би ла обич на ра до зна лост, већ је то чи ње но с уве ре њем да 
ће у при ро ди би ти от кри вен и из вор и жи вот ни сми сао, ка ко чо ве ка 
та ко и укуп ног све та и ње го вих за ко на. 

Све мо ра има ти осно ву ко ја про из и ла зи из при ро де, па и др-
жа ва. Је ди но др жа ва ко ја про на ла зи свој осно ву у на ро ду мо же се 
сма тра ти при род ном и има сво је оправ да ње, у про тив ном је про-
тив при род на и нео прав да на, а њен те мељ је у на си љу. Про блем 
на род но сти по ста је све ви ше цен трал но фи ло зоф ско и по ли тич ко 
пи та ње, да би у 19. ве ку на ци о нал ни прин цип до жи вео оп ште при-
зна ње и сте као нај ве ћу по ли тич ку моћ и по стао фун да мен тал ни 
прин цип др жав ног и ме ђу на род ног жи во та.

На су прот схо ла стич кој фи ло зо фи ји ко ја је у чо ве ку гле да ла но-
си о ца и сте ци ште ви ших над лич них ду хов них и мо рал них си ла, 
ре не сан са раз ви ја сми сао за чо ве ка као та квог и за ње го ву ин ди-
ви ду ал ност ко ја пред ста вља вред ност по се би. Чо ве ко ва лич ност 
је сте ауто ном на вред ност, ко ја је са мо стал на и не за ви сна од би ло 
ка квих над лич них це ли на у ко је би мо ра ла би ти укло пље на и ко-
ји ма би има ла да ду гу је сво је по ре кло и су шти ну. Чо век је пре стао 
гле да ти се бе као тво ре ви ну – би ло  при ро де, би ло Бо га. Са гле да вао 
се као тво рац.

Овим ста вом не ми нов но је до шло до кри зе ауто ри те та из гра-
ђе ног под окри љем пап ства и ка то лич ке цр кве. Ре не сан са од ба цу-
је сва ки ауто ри тет и хи је рар хи ју жи вот них си ла ко ју су са чи ни ле 
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рим ска цр ква и ње на те о ло ги ја. Хи је рар хи ју на чи јем че лу сто ји 
офи ци јел на ре ли ги ја, а све дру ге жи вот не и ум не си ле по пут фи-
ло зо фи је, на у ке, умет но сти, по ли ти ке су јој под ре ђе не, ре не сан са 
од ба цу је и за све њих тра жи са мо стал ност и не за ви сност од све га 
оног што не при па да њи хо вом ауто ном ном под руч ју, а на ро чи то 
не за ви сност од ре ли ги је.

РЕФОРМАЦИЈА

Са мом бор бом про тив па пе и уни вер за ли стич ких пре тен зи ја 
рим ске цр кве, ре фор ма ци ја је отва ра ла пут ства ра њу на ци је и по-
ја ви на ци о на ли зма. „От кад је ре фор ма ци ја пре се кла на по ла на шу 
Евро пу, хри шћан ство не по сто ји“ – ка же Мо рас и до да је – „Где се 
на ла зи људ ски род за сва ког чо ве ка по на о соб? У ње го вој отаџ би-
ни.“5) По че так раз је ди ња ва ња не по чи ње плу ра ли змом дог ми већ 
плу ра ли змом њи хо вог ту ма че ња. Сред њо ве ков но цр кве но је дин-
ство за пад ног све та би ва раз би је но Ре фор ма ци јом. Не ста ја њем цр-
кве ног, не ста ло је и по ли тич ко је дин ство, а за јед но с њим и свест о 
при па да њу ‘’свет ској др жа ви’’. 

Про те стант ска ре фор ма ци ја је на шла на чин да ус по ста ви сим-
би о зу с ка пи та ли змом, ко ји је на ста јао на европ ском за па ду и бу де 
моћ но оруж је кла се ко ја га је ус по ста вља ла. На јед ној стра ни, она је 
да ла по ти цај ка пи та ли зму, ка ко је то уста но вио Макс Ве бер, до во-
де ћи у ди рект ну ве зу про те стант ску ети ку и дух ка пи та ли зма, чи ме 
је ову те зу учи нио јед ном од ба зич них у ис тра жи ва њу по стан ка и 
раз во ја ка пи та ли стич ког дру штва.6) С дру ге стра не, ре фор ма ци ја је 
уве ли ко ис ко ри сти ла до стиг ну ћа ка пи та ли зма, на ро чи то штам пу и 
ка пи та ли стич ко из да ва штво. То се огле да ло на са мом по чет ку ка да 
је Мар тин Лу тер на вра ти ма ка те дра ле у Ви тем бер гу при шио сво је 
те зе, ко је су од штам па не на не мач ком је зи ку и вр ло бр зо об и шле 
це лу зе мљу и по ста ле до ступ не сви ма. Лу те ро ва де ла до сти гла су 
до тад не ви ђе ну по пу лар ност, он је по стао пр ви пи сац чи је је име 
би ло пре по ру ка и ре кла ма ко ја је про да ва ла но ве књи ге. Чак тре ћи-
на књи га на не мач ком ко је су про да не у пе ри о ду из ме ђу 1518-1525, 
би ла су де ла овог ауто ра. То ме по себ но тре ба до да ти да се из ме ђу 
1522. и 1546. по ја ви ло 430 ње го вих пре во да Библије.7) Мо тив ко-

5) Пре ма: Ми гел де Уна му но, Агонијахришћанства, Бе о град, Clio, 2000, стр. 33.
6) Макс Ве бер, Протестантскаетикаидухкапитализма, Са ра је во, Ве се лин Ма сле ша, 

1968.
7) Бе не дикт Ан дер сон, Исто, стр. 46.
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ји је ру ко во дио про те стан те да се окре ну на род ном је зи ку имао 
је вер ску осно ву и пред ста вљао је сред ство бор бе за ре а ли за ци ју 
вер ских ци ље ва. Скло пље ни са вез из ме ђу про те стан ти зма и ње го-
вих по ли тич ко-вер ских ци ље ва и ка пи та ли стич ких про фит них ин-
те ре са по ро дио је уз по моћ јеф ти них по пу лар них књи га и бро шу ра 
ши ро ку чи та лач ку пу бли ку, на ро чи то из ре до ва тр го ва ца и ме ђу 
же на ма, да кле у оном де лу ста нов ни штва ко ји је сла бо или ни ка ко 
по зна вао ла тин ски је зик, а ти ме је ка пи та ли зам до био ши ро ко тр-
жи ште, а про те стан ти зам ши ро ке мо гућ но сти за про па ган ду сво-
јих ци ље ва и сти ца ње но вих след бе ни ка.

Ство ре на је на ци о нал на ли те ра ту ра ко ја је све ви ше про ди ра ла 
у на род не сло је ве, а по себ но у еко ном ски ста са ло град ско ста нов-
ни штво ко је је до сти гло и кул тур ни ни во да би пло до ве те ли те-
ра ту ре мо гло усва ја ти и пре ма иде ја ма тог ли те рар ног све та фор-
ми ра ти и свој укуп ни по глед на свет и вред но ва ње дру штве них и 
по ли тич ких чи ни ла ца тог све та. При ча о на ци о нал ној ли те ра ту ри 
у ства ри је при ча о на ци о нал ним је зи ци ма, на ко ји ма је на ста ла и 
ко ји су јој би ли прет по став ка. На ста нак на ци о нал не ли те ра ту ре, 
ни је био мо гућ на ла тин ском је зи ку, ни ти би књи жев ност на том 
истом је зи ку мо гла би ти при сту пач на ши рем сло ју љу ди. Тек је 
упо тре ба на род ног је зи ка мо гла омо гу ћи ти до ступ ност ли те рар них 
иде ја ван ари сто крат ског сло ја и про ши ри ти чи та лач ку пу бли ку. 

Бе не дикт Ан дер сон ис ти че да се не мо же го во ри ти ка ко је ши-
ре ње на род ног је зи ка има ло на ци о нал ни по рив,8) већ су у пи та њу 
чи ни о ци дру ге при ро де са на ме ра ма ко је су да ле ко од бу ђе ња на-
ци о нал не све сти. А нај ва жни ји се на ла зи у са мој при ро ди ка пи та-
ли зма и ње го вој при мар ној те жњи ка сти ца њу про фи та. Чи та лач ки 
круг љу ди ко ји је чи тао књи ге на ла тин ском би вао је све ужи и све 
за си ће ни ји. То је био је зик ко јег је вр ло ма ли број љу ди го во рио од 
ро ђе ња, на ко ме је ми слио, „а још их је ма ње, прет по ста вља мо, на 
ње му са ња ло“.9) По сво јој уну тра шњој ло ги ци, ка пи та ли зам је, по-
што је до шло до за си ће ња елит ног тр жи шта ко је су чи ни ли по зна-
ва о ци ла тин ског је зи ка, ви део сво ју шан су у окре та њу ка огром ном 
тр жи шту ко је су по тен ци јал но пред ста вља ли јед но је зич ни де ло ви 
ста нов ни штва.

От кри ћа, ка ко на под руч ју при род них на у ка, та ко и у ге о гра фи-
ји (Аме ри ка), ру ши ла су по сто је ћи све то на зор, јер мно го од оног 

8) Бе не дикт Ан дер сон, Исто, стр. 47.
9) Исто, стр. 45.
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што је оче ки ва но по сле исто ри је, по ста ло је исто риј ска ствар ност. 
Љу ља њем фи зич ког, не ми нов но се за љу љао и ме та фи зич ки свет.10) 
Ве сти о но вој зе мљи, от кри ве ној пре ко оке а на, рас па ли ли су ма-
шту Евро пља на. Осе ћа ња су би ла по де ље на. И на де и стра хо ви би-
ли су по кре ну ти из нај ду бљих те ме ља. Но ва зе мља до жи вље на је 
као рај и као пу сти ња. Би блиј ски по јам пу сти ње бли ско је по ве зан 
с те мом об но ве и очи шће ња, нео п ход ним да би се мо гло кре ну ти 
пу тем соп стве ног по сла ња и ми си је ко ја је од Бо га до де ље на по је-
дин цу или на ро ду. Те ма об но ве по кре ну та ре фор ма ци јом ус по ста-
ви ла је сим бо лич ку ве зу с те мом но ве зе мље.

Не мо же мо по дроб ни је ула зи ти у исто риј ске и дру штве не 
окол но сти из ко јих је ре фор ма ци ја про ис те кла, ни ти обра зла га ти 
ње на вер ска уче ња и дог ма те. Ов де нас пр вен стве но ин те ре су је 
њен учи нак на за чет ке на ци о нал не све сти и при су ство у њој оног 
еле мен та ко ји ма кар то би ло у ру ди мен тар ном об ли ку има на ци о-
нал ну ком по нен ту.

ФРАНЦУСКАРЕВОЛУЦИЈА

Фран цу ска ре во лу ци ја ни је по ве де на у име на ци о нал ног на че-
ла, она је те жи ла осло бо ђе њу чо ве ка по је дин ца и ус по ста вља њу 
оп ште чо ве чан ских пра ва, ко ја при па да ју свим љу ди ма по осно ву 
при ро де, не ве за но за при пад ност не кој исто риј ски по ста лој и фор-
ми ра ној на ци ји. У сво јој пр вој фа зи, ре во лу ци ја је има ла оп ште-де-
мо крат ски и ко смо по лит ски ка рак тер, без ика кве ди рект не ве зе са 
на ци о нал но шћу, као не ком за себ ном по ли тич ком иде јом во ди љом 
и са мо стал ним по ли тич ким на че лом.

Иде ја на ци је у по чет ку је зна чи ла бор бу за уну тра шње пре у ре-
ђе ње др жа ве, на де мо крат ском прин ци пу јед на ко сти, али ће исто-
вре ме но ова иде ја про у зро ко ва ти бор бу и на спољ но-по ли тич ком 
пла ну, бор бу  ко јој је циљ пре у ре ђе ње ме ђу на род них и ме ђу др жав-
них од но са.

На ци о нал но на че ло ни је ста ја ло на по чет ку, оно је до шло то-
ком ре во лу ци је и ис кри ста ли са ло се на ње ном кра ју, ако ни је би ло 
узрок ре во лу ци је, без сум ње је би ло њен учи нак. Од лу чу ју ћи тре-
ну так је до шао од чи ње ни це што је но во ста ње тре ба ло бра ни ти од 

10) Ев ге ниј Спек тор ски, Историјасоцијалнефилозофије, Бе о град, Слу жбе ни лист и др, 
1997, стр. 165-170.
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спо ља шње агре си је. Ва ља има ти на уму: „Фран цу ска ре во лу ци ја 
ни је би ла са мо ре во лу ци ја не го још и рат, – рат са ме Фран цу ске го-
то во с це лом Евро пом, рат у ко ме је би ло ви ше из гле да на про паст 
не го на по бе ду. У тим без на де жним при ли ка ма тра жи ло се она-
кво усред сре ђи ва ње све на род не сна ге у јед ну ми сао – ми сао по-
бе де – ка кво је у ста њу са мо нај бе шњи фа на ти зам про из ве сти“.11)  
То је тре ну так ко ји је ма су со ци јал них ре во лу ци о на ра пре о бра зио 
у „на ци ју па три о та“. Фран цу ска ре во лу ци ја је “пле мић ке на ци је“ 
пре тво ри ла у „на род не на ци је“: „На ци ја и де мо кра ти ја су би ле две 
стра не јед не ме да ље, на ци о нал на др жа ва се по ка за ла као вре ме ну 
при ме рен оквир и га рант за де мо кра ти ју и пар ла мен та ри зам.“12) Го-
ди на 1789. не ус по ста вља бо жан ство чо ве ка че му се те жи ло, не го 
упра во бо жан ство на ро да.13)  

Фран цу ска ре во лу ци ја је пр ва про кла мо ва ла на че ло да сва ка 
на ци ја има пра во да пот пу но и у сва ком по гле ду рас по ла же сво јом 
суд би ном. У де кре ту од 29. де цем бра 1791. до не се ном на пред лог 
Кон дор се ов, На род на скуп шти на је из ло жи ла сво је прин ци пе у по-
гле ду од но са са др жа ва ма и на ро ди ма с ко ји ма би Фран цу ска би ла 
при ну ђе на да ра ту је: „На род ност фран цу ска не ће во ди ти осва јач ке 
ра то ве, ни ти ће икад упо тре би ти на си ље про тив сло бо де дру гих 
на ро да. То је за пи са но у на шем уста ву, а то је и наш све ти за вет...“14) 

Али вр ло бр зо, јед на на ци ја, осе тив ши се ја ком, пред во ђе на 
јед ним ам би ци о зним вој ско во ђом, за ба ци ла је иде ју уни вер зал не 
сло бо де у име уни вер зал не мо нар хи је, ко јој би са ма би ла хе ге мон. 
Из не ве ри ла су се оче ки ва ња по ро бље них на ро да, па и Ср ба, да ће 
јед на на до ла зе ћа си ла ис по што ва ти на че ла ко ја је са ма про кла мо-
ва ла и на ко ји ма се кон сти ту и са ла. Срп ски Со вјет пи сао је Фран-
цу зи ма, апе ло вао на прин ци пе за ко је су се Фран цу зи про кла мо ва-
ли да их про но се, из ра зио оче ки ва ња и на ду „да Фран цу ска не ће 
за мет ну ти бој са на ро дом, ко ји бра ни сво ју сло бо ду“.15) Фран цу ска 
вла да оста ла је ре зер ви са на на ова кве по ну де, а са мог до но си о ца 
ме мо а ра за др жа ла у јед ној вр сти при тво ра. Сто јан Но ва ко вић ка же 

11) Сло бо дан Јо ва но вић, ВођиФранцускереволуције, Бе о град, БИГЗ и др. 1990, стр. 224.
12) Ха ген Шул це, Државаинацијауевропскојисторији, Бе о град, Фи лип Ви шњић, 2002, 

стр. 143.
13) Ал бер Ка ми,  Побуњеничовјек, За греб, ГЗХ Зо ра, 1976, стр. 122.
14) Пре ма: Ми ло ван Ми ло ва но вић, Начело народности, Отаџ би на, књ. XXII, Бе о град, 

1889, стр. 327.
15) Нил По пов, РусијаиСрбија,Бе о град, Др жав на штам па ри ја, 1870, стр. 53.
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да се у Ср би ји та да „смет ну ло с ума да ни је до ста по ну ди ти, не го 
да тре ба и дру га стра на да има ра чу на да при ми“16). 

И мно го пу та по сле. Пој мо ви при ја тељ и не при ја тељ ни су од-
ре ђе ни иде о ло ги јом, ни ти се су ко бља ва ју иде о ло ги је; увек је то су-
коб кон крет них љу ди и на ро да. 

И увек ће би ти, ка ко ка за Све то зар Ми ле тић „да  љу ди и на ро-
ди ис тој иде ји дру ги сми сао да ју, кад је на сво ју за ста ву на пи шу, а 
дру ги, кад је на про тив ној за ста ви на пи са ну ви де, и да по то ме ис-
тој иде ји дво стру ки, че сто про ти ву по ло же ни зна чај да ју.“17)

СЕКУЛАРИЗАЦИЈАДРУШТВА

Сто лет не вер ске бор бе до ве ле су до за мо ра фи зич ког и ду хов-
ног, ко ји је во де ће по ли тич ке и ин те лек ту ал не ду хо ве окре нуо у 
са свим но вом прав цу. Ако се већ цр ква не мо же учи ни ти на ци о-
нал ном, он да је тре ба одво ји ти од др жа ве и окре ну ти се ства ра њу 
на ци је ко ја не би би ла уте ме ље на на цр кви и пред ста вља ла за јед-
ни цу ве ре, за јед ни цу јед но вер них љу ди, ује ди ње них ве ром и на-
ци о нал ном цр квом. Био је по тре бан ла ич ки, се ку ла ран основ. „У 
се ку ла ри зо ва ној епо хи на ци ја по ста је ко нач на и нај ви ша вред ност; 
она се на ла зи у сре ди шту јед не про фа не ре ли ги је.“18)

Ре зул тат је одва ја ње цр кве од др жа ве, ко је се пред ста вља као 
ре зул тат про гре са, али му се мо же при сту пи ти и дру га чи је и ре-
ћи да је ово одва ја ње ре зул тат не у спе ха да се ство ри на ци о нал на 
цр ква. Вер ске бор бе ко ји ма је оби ло ва ла Евро па и ко ји ма је би ла 
пу сто ше на, у сво јој би ти је су бор ба за на ци о нал ну цр кву. Го то во 
да не ма ни јед ног европ ског на ро да ко ји у сво јој про шло сти не бе-
ле жи бор бу за на ци о нал ну цр кву. Све су те бор бе окон ча не не у-
спе шно и је ди но су ус пе ле про из ве сти по де ле у на ро ду. Ства ра ње 
на ци о нал не цр кве ни је ус пе ло ни Ја ну Ху су у Че шкој, Лу те ру у 
Не мач кој, про пао је по крет га ли ка ни зма ко ји је уз бу дио ду хо ве у 
Фран цу ској. Ви ше од дру гих ус пе ли су Ен гле зи ко ји су сво јој цр-
кви ус пе ли да ти на ци о нал ни оквир, али ни они ни су ус пе ли да под 
тај оквир ста ве све при пад ни ке свог на ро да, те је он остао цр кве но 
и вер ски по де љен.

16) Сто јан Но ва ко вић, ВаскрсДржавеСрпске, Но ви Сад, 1904, стр. 69.
17) Све то зар Ми ле тић, БеседаС.Милетића на угарском сабору у питању народности, 

Но ви Сад, 1868, стр. 5.
18) Ала и да Асман, Раднанационалномпамћењу:краткаисторијанемачкеидејеобразо-

вања, Бе о град,  Би бли о те ка XX век, 2002, стр. 51.
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По ја ва да је раз ли ка у ве ро и спо ве сти де ли ла при пад ни ке јед-
ног ет нич ки исто вет ног на ро да за па жа се на чи та вом европ ском 
кон ти нен ту. Раз ли чи та ве ро и спо вест по де ли ла је ка то лич ке Фла-
ман це од кал ви ни стич ких Хо лан ђа на, иако они има ју исти ет нич ки 
ко рен и го во ре истим је зи ком. По де ла на про те стан те и ка то ли ке 
по де ли ла је Ир це, као што, до ду ше у ма њој ме ри, иста бољ ка му чи 
и не мач ки на род. Ка то лич ка не то ле ран ци ја, на ро чи то од 16. ве ка, 
на пра ви ла је не пре мо стив јаз из ме ђу при пад ни ка истог ет но са.19)

Се ку ла ри за ци је европ ског дру штва чи ни нео п ход ну прет по-
став ку за на ста нак европ ског на ци о на ли зма. У од су ству цр кве од-
лу чу ју ћу уло гу је од и гра ла др жа ва, по др жа на ин те ли ген ци јом и 
гра ђан ством. То су би ле но ве сна ге чи ја ће са рад ња и су ко би са 
европ ским мо нар си ма до ве сти до укуп ног пре вра та и сло ма ста рог 
по рет ка. Да би на сту пио пре врат, би ло је нео п ход но да од ре ђе не 
кул тур не кон цеп ци је ко је су од ре ђи ва ле пер спек ти ву и вла да ле ду-
хом љу ди из гу бе сво ју моћ. „Кон фе си о нал не спо не по вла че се пред 
на ци о нал ним, аура са крал ног пре ла зи у на ци ју.“20) 

Упит но је, сма тра Си тон-Вот сон, мо же ли се на ци о на ли зам 
уоп ште сма тра ти иде о ло ги јом. Ње го ва бит је вр ло јед но став на: „то 
је при мје на про свје ти тељ ске док три не на род ног су ве ре ни те та на 
на ци о нал не за јед ни це“21), све дру го што спа да у на ци о на ли стич ку 
иде о ло ги ју пред ста вља ре то ри ку. И Бе не дикт Ан дер сон др жи да је 
за раз у ме ва ње на ци о на ли зма по треб но да се он не по ве зу је са иде-
о ло ги ја ма, већ га тре ба ве за ти са ве ли ким кул тур ним си сте ми ма 
ко ји су му прет хо ди ли, из ко јих је на стао и про тив ко јих је на стао. 
Као нај ре ле вант ни је он узи ма вер ску за јед ни цу и ди на стич ко кра-
љев ство.22) 

На ци је су – ве ли Ан дер сон – по ста ле за ми сли ве ка да су три 
те мељ не кул тур не кон цеп ци је, осве шта не ста ри ном из гу би ле сво ју 
ак си о мат ску моћ над људ ским ду хом.

Пр ва се ти ца ла од но са пре ма ла тин ском је зи ку, као је ди ном 
је зи ку ко ји омо гу ћа ва при ступ он то ло шкој исти ни.

Дру га иде ја ко ју је тре ба ло обо ри ти, би ло је ве ро ва ње да је 
дру штво при род но ор га ни зо ва но око од ре ђе них уз ви ше них цен та-

19) Ми ло рад Ек ме чић, Дугокретањеизмеђуклањаиорања, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 
2007, стр. 7.

20) Ала и да Асман, Исто,стр. 47.
21) Hju Si ton-Vot son, Nacijeidržave, Za greb, Glo bus, 1980. str. 410.
22) Бе не дикт Ан дер сон, Нацијазамишљеназаједница, Бе о град, Пла то, 1988, стр. 21.
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ра – мо нар ха ко ји вла да ју по ми ло сти бож јој и ко ји су не до дир љи-
ви.

Тре ћа кон цеп ци ја од но си ла се на схва та ње вре ме на у ко јој су 
ко смо ло ги ја и исто ри ја би ле не раз двој не, по ко јој су по ре кло све та 
и љу ди ин ден тич ни.23) 

Гра ђан ски еле мент све ви ше је ра стао и аку му ли рао со ци јал ну 
и дру штве ну моћ, са чим је па ра лел но на ра ста ла и те жња за по-
ли тич ким при зна њем, ко је би му до не ло оно ме сто у др жа ви ко је 
од го ва ра ње го вом дру штве ном зна ча ју и фак тич кој мо ћи ко јом је 
рас по ла гао. Да кле, учи ни ло га на ци јом. На ци о на ли зам у по ли ти ци 
зна чио је ње ну де мо кра ти за ци ју. Иде ја на ци је зна чи ла је крај епо хе 
у ко јој је по ли ти ка би ла ствар ди на сти ја, цр кве и фе у дал ног плем-
ства, док је сам на род др жан за објект без ика кве по ли тич ке во ље. 
Сва ки члан на ци је по стао је су де о ни ком на ци о нал не по ли тич ке 
во ље, а то је зна чи ло де мо кра ти за ци ју по ли ти ке, уво ђе ње оп штег 
пра ва гла са и пар ла мен та ри зма и уоп ште до но ве струк ту ре др жав-
ног, на ци о нал ног и по ли тич ког жи во та. Да нас кад се, на ро чи то код 
нас, до ка зу је ка ко гра ђан ска свест и ства ра ње гра ђан ског дру штва 
зах те ва ју сво је вр сну де на ци о на ли за ци ју, из но ва тре ба на гла ша ва-
ти: гра ђан ска свест и на ци о нал на свест иду за јед но, као што и на-
ци ја и де мо кра ти ја иду за јед но.

DjuroBodrozic
NATIONINTHEWEST

THEORIGINANDESSENCEOFWESTERN
EUROPEANNATIONALISM

Summary
Thisworkpointstothehistoricalcircumstances,andpo-
litical,culturalandmoral-spiritualenvironmentinwhich
theideaofanationemerged,andlatershapedstateand
social lifeof theEuropeannations,anddetermined the-
irmutualrelations.Wetalkaboutforces,bothmoraland
political,whichweredecisive in theprocessofconstitu-
tinganation. Inorder for thenationalconsciousness to
appear in the European West, it was inevitable for the
RomanCatholicChurch,itsideologyanditsworldoutlo-
ok to loseprimacy.Confrontationbetween thepopeand
secularmonarchs and between papacy and empire ope-
ned thepossibility fornationality toappear.TheRoman
Curia represented the strongestanational force,and the

23)  Исто, стр. 41



- 94 -

НАЦИЈАНАЗАПАДУЂуроБодрожић

enemyoftheideaofnationality.Accordingtotheprinciple
ofitsorganization,theoldRomanprincipleoftheworld
governance, it hasaspired towardsautocracyby the vi-
olentmergingof theentireChristianworldintoamajor
theocracywith pope in charge, subordinating everyone,
including theEuropeanmonarchs. TheRomanCatholic
universalism couldn’t be aegis for the development and
enforcementofthenationalidea.Itwasn’tuntilthecrash
oftheRomanCatholicuniversalismthatthepossibilityof
anotherperspectivewasopened,andwithinittheideaof
thenationbecomeactivepoliticalforceandculturalpo-
wer.
Wepointtothecauseoftheconfrontationbetweenthetwo
authorities,whichwasn’tonlyadoctrinalone,andthere-
asonsweretheeverythingbutheavenly.Papalambitions
forthesecularpowerandpracticalstepstakeninthatpur-
posestartedastrugglewhichwouldshaketheEuropean
continentforthelongtime,andgeneratemanyprocesses,
includingtheoneconnectedtotheformationofanation.
Thebreakoutof themedievalworldoutlookcommenced
intheRenaissance,anditwasfollowedbytheprotestant
Reformation. Itwas pointed in theFrench revolution.A
newworldoutlook,quitesecular,wasborn.Thenationa-
litybecomethemeansthatcouldbeusedinthisstruggle,
andwhichtheempireusedinthisconfrontation.Thefee-
lingofnationality,basedonthesecularground,become
thepowerfulweaponagainstthefeelingofloyaltytothe
RomanCuria.
Keywords:church,state,nation,Renaissancesovereignty,
Reformation,secularism,democracy,civilconsciousness.
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Resume

The place, role and character of the Roman Catholic
ChurchintheWest,anditsunderstandingofthestateand
relationbetweenthespiritualandsecularpower,caused
theideasofanationandCatholicpapaluniversalismto
beintheirreconcilablecontrast.Itwasn’tuntilthecrash
of the Roman Catholic universalism that the possibility
wascreatedforadifferentperspective,withinwhichitwas
possiblefortheideaofanationtobecomeactivepolitical
forceandculturalpower.
ThesecularizationoftheEuropeansocietymakesthene-
cessarypresumptionfortheinitiationoftheEuropeanna-
tionalism.Inthelackofthechurch,thedecisiverolewas
playedbythestate,supportedbytheintelligenceandciti-
zens.Thosewerenewforceswhosecooperationandcon-
frontationwiththeEuropeanmonarchswouldleadtothe
overalloverturnandcrashof theoldorder.Inorderfor
theoverturntohappen,itwasnecessaryforcertaincul-
turalconceptions,whichdeterminedtheperspectiveand
ruledthespirit,tolosetheirpower.
Itwasalongtimeuntilthenationalprinciplebecomege-
nerallyrecognized,andgainedtheultimatepoliticalpo-
wer, become fundamental principle of the national and
internationallife.Thefactswhichcontributedthemostto
theopeningofthespacetotherevivaloftheprincipleof
nationalityweretheRenaissance,withitsideaofsovere-
ignty,protestantReformationandfinalytheFrenchrevo-
lution.
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TheRenaissanceontheEuropeanWestcreatedcrackson
themedievalworldoutlook,creatingtheoutlookandno-
tionoftheworldonquitedifferentgroundsthantheprevi-
ouslyknown.TheRenaissancemarksthestart,withinthe
Europeanculturalcircle,quitenewlife feelingunknown
intheMiddleAges,opposedtotheofficialviewoftheRo-
manCatholicChurchanditsviewupontheworldandlife.
Theideaofsovereignty,broughtbyRenaissance,isofthe
highestimportance,anditwouldlaterbejoinedwiththe
revolutionaryrights:therightofthepopulationtochoose
itsownformofgovernance,bestsuitabletothecustoms
andtraditionofacertaingroup,whichmarksitsspecial
identityandnationalcharacter,whichgivesittherightto
makeitsownlawsandformitsowngovernment.
TheReformation’sconfrontationagainstthepopeanduni-
versalistpretensionsoftheRomanCatholicChurchhelped
increatingthenationandappearanceofnationalism.The
medievalchurchunityoftheWesternworldwascrashed
bytheReformation.Afterthecollapseofthechurchunity,
thepoliticalunitydisappearedaswell,andtogetherwith
it,theconsciousnessofbelongingtothe„worldstate“.
Inordertounderstandthephenomenonofnationandna-
tionalism,itisnecessarynottolinkthemtotheideologies,
buttothegreatculturalsystemsthatprecededthem,from
whichtheyemerged,andagainstwhichtheyemerged.

 Овај рад је примљен 7. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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