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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

** Овај рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни 
ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них 
ин те гра ци ја“ (179009), ко ји је фи нан си ран од Ми ни стар ства за на у ку 
и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 

ЂорђеСтојановић*

ПА ТРИ О ТИ ЗАМ,  
МО НО ПО ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПА ТРИ О ТИ ЗМА  

И ПАТРИОТСКО ВОЂ СТВО**

Резиме

Овај рад кри тич ки ана ли зи ра по ли тич ке аспек те па
три о ти зма, он се по себ но ба ви мо гућ но шћу да се па три о
ти зам, без об зи ра на сво ју при стра сност, од ре ди као по зи
тив ни по ли тич ки про грам. У том кон тек сту, пр ви део ра да 
ис тра жу је одр жи вост кон цеп та па три о ти зма схва ће ног 
ма ње као мо рал ни зах тев а ви ше као за јед нич ки про је кат 
ком па три о та, ко ји је за сно ван на про шлим, са да шњим и бу
ду ћим ма те ри јал ним и ду хов ним до бри ма, те на сим бо лич
ким и ин сти ту ци о нал ним фор ма ма ко је из ра жа ва ју нај вред
ни ју на ци о нал ну (де мо крат ску) тра ди ци ју. У дру гом де лу 
ра да се про пи ту је фе но мен мо но по ли за ци је па три о ти зма, 
си ту а ци је ка да не про пи ту ју ћа ло јал ност сво јој зе мљи под
ра зу ме ва и не про пи ту ју ћу ода ност не кој за себ ној иде ји као 
кри те ри ју му за раз ли ко ва ње па три о та и не па три о та. Рад 
се за кљу чу је афир ма тив ним ста вом пре ма па три от ском 
вођ ству ко је до зво ља ва раз ли чи те па три от ске пу та ње са 
раз ли чи тим ти пом ан га жма на, уза јам ну кри ти ку раз ли чи
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тих па три от ских при сту па и ува жа ва ње ко смо по лит ске 
не при стра сно сти.
Кључ не ре чи: па три о ти зам, мо но по ли за ци ја па три о ти зма, 

па три от ско вођ ство, де мо кра ти ја, иден ти
тет, ка па ци те ти.

Увод

Ви ше или ма ње, за јав ни (и/или по ли тич ки) про стор 
мно гих др жа ва па три о ти зам је до био ста тус „пре лом не“ ди-
ску си о не ка рак те ри сти ке ко ја се кре ће из ме ђу два по ла: (1) 
или слу жи као „апо дик тич ки“ услов за иден ти фи ко ва ње 
(ква ли фи ко ва ње) не ке по ли ти ке (др жав не, пар тиј ске, ме ђу на-
род не, обра зов не и сл.) као до бре (не ну жно де мо крат ске) по-
ли ти ке; (2) или слу жи као „апо дик тич ки“ услов за дис ква ли-
фи ко ва ње не ке по ли ти ке (др жав не, пар тиј ске, ме ђу на род не, 
обра зов не и сл.) као до бре по ли ти ке. Па три о ти зам је по стао 
оправ да ње и/или ар гу мент за чи тав спек тар нај ра зли чи ти јих 
ста во ва, ми шље ња и кон крет них ак тив но сти као де ло ва нај-
ра зли чи ти јих по ли тич ких аген ди. То це ло куп ни јав ни жи вот 
мно гих др жа ва до во ди до по ма ло ши зо фре не си ту а ци је: па-
три о ти зам је исто вре ме но и до бар и лош, а да ње гов са др жај 
мо же би ти и ово и оно, па да у ко нач ном дис кур зив ном сал-
ди ра њу, он за пра во не пред ста вља ни шта што би се са ма кар 
до вољ ним сте пе ном ре флек сив не пре ци зно сти мо гло пој мов-
но „имо би ли са ти“ као ге не рал на па три от ска стра те ги ја (при-
хва тљи ва за све оне ко ји се ан га жу ју у јав ном про сто ри пре ко 
де ба та на ре ла ци ји су пер па три о те-ква зи па три о те).

При то ме, ве ћи део по ли тич ких, дру штве них, обра зов-
них и кул тур них ин сти ту ци ја су „ис про гра ми ра не“ да не са-
мо под ра зу ме ва ју већ и уз ди жу па три от ску ком по нен ту. Ова-
ко по ста вље ном ста њу ства ри, кон сте ла ци ји ко ја су ге ри ше 
не са мо љу бав пре ма вла сти тој зе мљи не ко и ло јал ност пре ма 
не кој спе ци фич ној иде ји (што пред ста вља мо но по ли за ци ју 
па три о ти зма), тре ба до да ти скеп тич ност за пад ног по лит-фи-
ло зоф ског кор пу са пре ма би ло ка квом ти пу при стра сне па-
ро хи јал но сти (пар ти ку лар но сти), а у ко рист не при стра сних 
ко смо по ли ти ских (уни вер за ли стич ких) прин ци па. Ме ђу тим, 
у по след ње вре ме та пот пу на ре зер ва пре ма ис ти ца њу на-
ци о нал них вред но сно-сим бо лич ких ма три ца, као мо гу ћем 
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узро ку ме ђу на ци о нал них ан та го ни за ма и кон фро та ци ја, је 
за ме ње на са све ве ћим бро јем по став ки ко ји на ги њу ка од-
бра ни па три о ти зма. На тој ли ни ји, овај рад ће пр во по ку ша-
ти од бра ни ти иде ју па три о ти зма као гра ђан ске вр ли не а не 
при мар не мо рал не вр ли не (па три о ти зам не мо ра укљу чи ва ти 
не тр пе љи вост пре ма дру гим на ци ја ма), за тим ће пре зен то ва-
ти све не га тив не по сле ди це ли ми ти ра ња љу ба ви пре ма сво-
јој зе мљи пре ко екс клу зиј ски по ста вље них зах те ва по себ них 
идеологијa, ци ље ва, вред но сти или нор ми (па три о ти зам не 
сме де ли ти при пад ни ке вла сти те на ци је на па три о те и не-
па три о те), те ће на кра ју по ка за ти ка ко је иде ја па три от ског 
вођ ства са свим одр жи ва.

По зи тив ни и не га тив ни  
аспек ти па три о ти зма

Реч па три о ти зам је из ве де на од ста ро грч ке ре чи па тер 
(πατήρ) са зна че њем отац, у сми слу осе ћа ња про ис те кле на 
ода но сти ро ди те љи ма, од но сно пре ци ма и на ро ду, као и ре чи 
па три о тес (πατριώτηϛ) са зна че њем зе мљак и па три ја (πατριά) 
са зна че њем отаџ би на. Ма да се при ро да, кон се квент но: и ин-
тен зи тет, па три от ских осе ћа ња мо гу на исто риј ском пла ну 
од ре ди ти као кон стан те, пред мет па три от ске „афек та ци је“ 
се пер ма нет но ме њао, те се мо же ре ћи да се да нас пре све га 
ре фе ри ра на при па да ње од ре ђе ној на ци ји или др жа ви. При 
то ме, сва ка ко тре ба на по ме ну ти да не ма ју све на ци је др жа ву 
(са мо гућ ношћу да се јед на на ци ја рас про сти ре у ви ше др-
жа ва) и да по сто је др жа ве ко је об у хва та ју не ко ли ко на ци ја 
или ет нич ких гру па, ко је ако те же ка не кој фор ми је дин ства, 
рас по ла жу и са ко ре спон ди ра ју ћим осе ћа јем па три о ти зма. 
Ка да се, да кле, го во ри о па три о ти зму (ро до љу бљу), то јест о 
(при стра сној) љу ба ви не ко га пре ма вла сти тој зе мљи, за пра во 
се ра ди о ло јал но сти ори јен ти са ној пре ма по ли тич ком ен ти-
те ту (др жа ви, па три ји или отаџ би ни) и ње го вим ста нов ни-
ци ма (ком па три о та ма). По јам па три о ти зма се не ре фе ри ра 
ис кљу чи во на ни во ге о граф ско зна че ња, али га сва ка ко ин-
кор по ри ра1 (та ко се сла бост со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на-
ле огле да ла у чи ње ни ци да је има ла про бле ма са ства ра њем 

1 Pri mo ratz, I. „Pa tri o tism and Mo ra lity: Map ping the Ter rain“, Pri mo ratz, I., Pav-
ko vic, A. (ed.) Pa tri o tism: Phi lo sop hi cal and Po li ti cal Per spec ti ves. As hga te, Al-
der shot, 2007, стр. 18.
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осе ћа ја со ли дар но сти без ло ка ци је2). Па три о ти зам фун ги ра 
као осе ћа ње ја ких ве за са ком па три о та ма за сно ва но на за јед-
нич кој суд би ни, као осе ћа ње афи ли ја ци је у од но су на на ци ју 
као ге о по ли тич ки фе но мен од/из ко га при ма мо/цр пи мо раз-
ли чи та ма те ри јал на и ду хов на до бра, као и по све ће ност тој 
на ци ји као за јед нич ком про јек ту нас и при ја тељ ски на стро-
је них су на род ни ка.3

Па три от ска љу бав ни је иден тич на са љу ба ви ко ја мо-
же да се ис ка же пре ма људ ском ро ду, већ пред ста вља осе ћа-
ње пре ма при пад ни ци ма спе ци фич не (тип ске) гру пе, чак и 
он да ка да је из о ста вљен лич ни кон такт, по знан ство, са њи-
ма. Ер го, уза јам но при па да ње од ре ђе ној дру штве ној гру пи 
пред ста вља кон цеп ту ал но те жи ште па три от ске ло јал но сти. 
У скла ду са тим, па три от ска ло јал ност ма ни фе сту је ин те-
зи ван осе ћај по ве за но сти са за јед ни цом, то је љу бав пре ма 
зе мљи, иден ти фи ка ци ја са истом и бри га за бла го ста ње су-
на род ни ка. Ова ква кон сте ла ци ја се мо же про ши ри ти, о че му 
ће ка сни је би ти ви ше ре чи, ка ко ло јал но шћу иде ја ма, на че-
ли ма или исти на ма ко је ка рак те ри шу не чи ју отаџ би ну, оба-
ве зе (по све ће ност) и иден ти ти зах те ва ју за јед нич ку кул ту ру 
и ри ту а ле да би би ли ефи ка сни и трај ни (што се ни ка ко не 
мо же из јед на чи ти са на ци о на ли змом, шо ви ни змом или џин-
го и змом), та ко и са иде а ли ма (ре ци мо, ло ци ра ним у уста ву) 
ко ји ни су по ве за ни са не чи јом „ма тич ном“ зе мљом.4 Па три-
о та (ро до љуб) ни је, да кле, са мо не ко ко ме се ње го ва отаџ-
би на сви ђа, он осе ћа и при пад ност ис тој, али та при пад ност 
пред ста вља ствар сло бод ног из бо ра: па три от ско при хва та ње 
од ре ђе не со ци јал не гру пе ни је ну жно по ве за но са ро ђе њем 
у ис тој, већ пред ста вља же љу за при па да њем као пот пу но 
осве шће ни чин. Па три о ти зам се, да кле, мо же од ре ди ти као 
же ља за при па да њем гру пи ко ја је по зи тив но ева лу и са на, па-
три о те же ле да бу ду део гру пе, да се де фи ни шу као ње ни 
чла но ви и да осе ћа ју не ку вр сту за јед ни штва.5

2 Tur ner, B. „De moc racy in One Co un try? Re flec ti ons on Pa tri o tism, Po li tics and 
Prag ma tism“, Euro pean Jo ur nal of So cial The ory, 7(3), 2004, стр. 285.

3 Ben-Po rath, S. „Ci vic vir tue out of ne ces sity: pa tri o tism and de moc ra tic edu ca-
tion“, The ory and Re se arch in Edu ca tion, 2007, 5(1), стр. 45.

4 Ви ди Vi ro li, M. For Lo ve of Co un try: An Es say on Pa tri o tism and Na ti o na lism, 
Cla ren don Press, Ox ford, 1995.; Mul ler, J. Con sti tu ti o nal pa tri o tism. Prin ce ton 
Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2007.; и Ha ber mas, J. „Ci ti zen ship and Na ti o nal Iden-
tity“, Pra xis In ter na ti o nal, 12(1), 1992, стр. 1-19.

5 Bar-Tal, D. „Pa tri o tism as Fun da men tal Be li efs of Gro up Me me bers“, Po li tics and 
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На рав но, са мо осе ћа ње љу ба ви за не чи ју зе мљу ни је до-
вољ но, од па три о те се оче ку је да по ред афек тив ног од но са 
пре ма отаџ би ни и ком па три о та ма де ла у са гла сју са сво јим 
осе ћа њи ма. За пра во, па три о ти зам пред ста вља на чин из ра жа-
ва ња бри ге пре ма во ље ној зе мљи на на чин да се чи ни ви ше 
од оче ки ва ног или под ра зу ме ва ју ћег. Па три о та је онај ко ји је 
спре ман да пла ти ви со ку це ну, чак и да жр тву је свој вла сти-
ти жи вот, ако је то по треб но, за рад од ре ђе них па три от ских 
раз ло га. Па три о ти зам се да од ре ди ти и као ори јен ти са ност 
на нај ре пре зен та тив ни ју на ци о нал ну тра ди ци ју, ко ја ће би ти 
ма ни фе ста ци ја уни вер зал но и пар ти ку лар но афир ми са них 
вред но сти (по пут јед на ко сти, сло бо де и сл.), та ко да па три-
о та без дво у мље ња мо же да ука же на од ре ђе не сим бо лич ке, 
исто риј ске и ин сти ту ци о нал не фор ме ко је из ра жа ва ју та ко 
по ста вље не вред но сти, те отво ри про стор за на ду да ће ње-
го ва на ци о нал на за јед ни ца жи ве ти у скла ду са ње ном нај-
бо љом тра ди ци јом.6 To ни ка ко не зна чи да је та тра ди ци ја 
ак ту ел но исто риј ски и ин сти ту ци о нал но до ми нант на, то јест 
оста вљен је про стор да се де лу је про тив те тра ди ци је, а у 
скла ду са оним што до жи вља ва као вред ни ја ал тер на ти ва. 
In sum ma, за па три о ти зам мо же мо ре ћи да има ког ни тив не, 
емо ци о нал не и би хе ви о рал не им пли ка ци је: (1) ког ни тив на 
ди мен зи ја се ма ни фе сту је ши ро ко по ста вље ном плат фор мом 
за из ра жа ва ње па три от ских уве ре ња; (2) емо ци о нал на ком-
по нен та пред ста вља по зи тив на осе ћа ња усме ре на на на ци ју 
или др жа ву; и (3) би хе ви о рал ни еле мент су ге ри ше да су ког-
ни тив ни и емо ци о нал ни ни во тран сфор ми са ни у ак тив но сти 
на ко рист не чи је на ци је или др жа ве.7 Кон се квен то, мо же мо 
го во ри ти о две вр сте па три о ти зма: (1) па сив ном па три о ти-
зму, оном ко ји ин кор по ри ра ког ни тив но-афек тив не аспек те 
(уве ре ња и осе ћа ња ко је по је ди нац осе ћа пре ма вла сти тој зе-
мљи); и (2) ак тив ном па три о ти зму, оном ко ји ин кор по ри ра 
и од ре ђе но де ло ва ње са гла сно груп ним зах те ви ма, али увек 
обе ле же но од ре ђе ним об ли ком са мо жр тво ва ња.8

the In di vi dual, 3(2), 1993, стр. 48.
6 Blum, L. „Best tra di ti ons pa tri o tism: A com men tary on Mil ler, Win go and Ben-Po-

rath“, The ory and Re se arch in Edu ca tion, 5(1), 2007, стр. 63-64.
7 Bar-Tal, D. „The mo no po li za tion of pa tri o tism“, Bar-Tal, D., Sta ub, E. (ed.) Pa tri

o tism in the li fe of in di vi du als and na ti ons. Nel son-Hall Pu blis hers, Chi ca go, 1997, 
стр. 248.

8 Bar-Tal, D. „Pa tri o tism as Fun da men tal Be li efs of Gro up Me me bers“, op.cit., стр. 
48.
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За Ала сте ра Ма кин та је ра (Alas da ir Ma cIntyre) па три-
о ти зам се (као при стра сни пар ти ку ла ри зам или па ро хи ја-
ли зам) мо же сма тра ти вр ли ном за то што су на ше мо рал не 
оба ве зе по ве за не (на ни воу зах те ва) са по тре ба ма и уло га ма 
ко је ка рак те ри шу на шу за јед ни цу (ко ло кви јал но: „Mорал не 
па да са небa!“). Су штин ски по сма тра но та ква по став ка им-
пли ци ра па три о ти зам као сен ти ма тал ну по све ће ност ни клу 
на до бри ма про шло сти пре не тим на по је дин ца пре ко др жа ве, 
на ци ја је слич на по ро ди ци где де ца ду гу ју за хвал ност сво јим 
ро ди те љи ма за вла сти ти раст и бла го ста ње. По Си гал Бен-
По рат (Si gal Ben-Po rath), кон цеп ту ал на кон сте ла ци ја по ко јој 
је па три о ти зам асо ци ја тив на вр ли на по ве за на са за хвал но-
шћу по ву кла је за со бом раз ли чи те об ли ке кри ти ко ва ња.9 На-
и ме, ра ди се о то ме да док су дру ге гра ђан ске вр ли не опи са не 
и оправ да не пре ко „гле да ња“ уна пред, па три о ти зам је де фи-
ни сан пре ко окре ну то сти ка про шло сти. По ред то га, дру ге 
гра ђан ске вр ли не се тре ти ра ју и као сред ство за ге не ри са ње 
по жељ не јав не сфе ре. Ер го, по сто је вр ли не ко је то је су и у 
кон тек сту ал ном и у ин стру мен тал ном сми слу: по жељ не су 
уко ли ко су раз ви је не у де мо крат ском дру штве ном кон тек-
сту и уко ли ко по др жа ва ју и по ве ћа ва ју мо гућ ност ста бил ног 
гра ђан ског дру штва и де мо крат ске упра ве. Ако, да кле, па-
три о ти зам по ста ви мо као на бу дућ ност усме ре ну вр ли ну из-
ни клу на при вр же но сти за јед нич ком на ци о нал ном про јек ту, 
он он да мо же фун ги ра ти као део сфе ре ли бе рал них гра ђан-
ских вр ли на (по пут јав ног ду ха, уза јам ног по што ва ња и сл.), 
то јест - пра вил но раз ви је ни и ма ни фе сто ва ни па три о ти зам 
мо же по др жа ти не ке од ци ље ва де мо крат ске за јед ни це, по пут 
то ле ран ци је, бри ге за јав но до бро или по што ва ња пра ва, па 
се и по ли тич ко вођ ство ба зи ра но на та квом па три о ти зму мо-
же сма тра ти де ло твор ним по пи та њу очу ва ња и по ве ћа ва ња 
успе шно сти де мо крат ског дру штва.

Ала стер Ма кин та је р ипак на гла ша ва да је па три о ти зам 
мо рал но опа сан фе но мен, због то га што гра ви ти ра ка то ме да 
ге не ри ше сле пу ло јал ност за мо рал но про бле ма тич не раз ло-
ге и ре жи ме.10 На тој ли ни ји, па три о ти зам је угро жа ва не при-

9 Ben-Po rath, S. „Ci vic vir tue out of ne ces sity: pa tri o tism and de moc ra tic edu ca-
tion“, op. cit., стр. 46.

10 Ma cIntyre, A. „Is Pa tri o tism a Vir tue?“, Pri mo ratz, I. (ed.) Pa tri o tism, Hu ma nity 
Bo oks, Am herst, 2002, стр. 54.
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стра ну мо рал ност у два слу ча ја: (1) он да ка да због оскуд но-
сти ви тал них (есен ци јал них) ре сур са па три о ти зам об у хва та 
спрем ност да се за поч не су коб рат; те (2) ка да се за јед ни це 
раз ли ку ју по пи та њу пра вог (нај бо љег) на чи на жи во та, па-
три о ти зам фор си ра од бра ну вла сти тог из бо ра.11 Си мул та-
но, ли бе рал ни уни вер за ли зам (ко смо по ли ти зам) пред ста вља 
иден тич ну мо рал ну опа сност, због сво га гра ви ти ра ња ка 
ану ли ра њу ло кал но про фи ли са них дру штве них ве за од ко јих 
за ви си сам оп ста нак од ре ђе не за јед ни це. Ана ли за прет ход-
на два слу ча ја мо же за пра во по ка за ти да, са јед не стра не, не 
по сто ји не при стра сна мо рал ност ко ја би дик ти ра ла пот пу но 
јед на ку рас по де лу ре сур са (то јест, оно га мо мен та ка да би 
жи вот на угро же ност јед не за јед ни це би ла узро ко ва на не до-
стат ком од ре ђе ног ре сур са, не при стра сна мо рал на по зи ци ја 
би мо ра ла да до зво ли су коб), као што ни па три о ти зам не ели-
ми ни ше по тен ци јал но пра вич ну рас по де лу из ме ђу за јед ни ца 
ан га жо ва них у бор би за оп ста нак. Са дру ге стра не, ре ше ње 
за кон фликт из ме ђу за јед ни ца ко је су су ко бље не због нај бо-
љег на чи на жи во та не при стра сна мо рал ност би на шла у из-
на ла же њу мо ду са ко ји би нај ви ше од го ва рао свим ри вал ским 
стра на ма. У том кон тек сту, иде ја да би па три о ти зам на ста-
вио са по тен ци ра њем од ре ђе не тра ди ци о нал но по ста вље не 
фор ме жи во та по це ну уни ште ња од ре ђе не за јед ни це се чи ни 
крај ње ди ску та бил ном.

По ку шај да се од ре ђе на вр ста па три от ске при стра сно-
сти оправ да уну тар мо рал не те о ри је ко ја се за сни ва на не-
при стра сно сти се мо же раз вр ста ти у три ти па ар гу ме на та.12 
Пр ви тип се ба зи ра на прет по став ци да се од ре ђе на ли ми-
ти ра на кла са спе ци јал них ду жно сти или обли га ци ја, по пут 
оних про и за шлих на обе ћа њи ма или уго во ри ма, мо же при-
ме ни ти на па три о ти зам. У том сми слу, ако се гра ђа ни раз у-
ме ју на на чин да рас по ла жу са пре ћут ним или им пли цит ним 
обе ћа њем да по ка зу ју по себ ну па жњу пре ма сво јим зе мља ма, 
он да се мо же ре ћи да је то не при стра сно оправ да на обли га-
ци ја да бу ду па три от ски на стро је ни. Дру ги тип ар гу мен та се 
ти че не при стра сне мо рал но сти ко ја до зво ља ва суп стан тив ну 
сфе ру оп ци о них, до зво ље них и мо рал но ин ди фе рент них по-

11 Ibi dem, стр. 46.
12 Sim mons, А. J. „Pa tri o tic Le a der ship“, Pri ce, T. L. The Va lu es of Pre si den tial Le a

der ship, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 45-46.
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на ша ња. Иде ја је да исто она ко ка ко је мо рал но при хва тљи во 
(не обли га тор но) да не ко иза бе ре по клон за сво га при ја те ља 
или по ро ди цу, не ко мо же да ис по љи па три о ти зам пре ма вла-
сти тој зе мљи (на на чин да ни ко га ди рект но не по вре ди). Тре-
ћа вр ста ар гу мен та ци је по чи ва на то ме да по сто ји ши ро ки 
ра спон спе ци јал них од но са ко ји про мо ви шу не при стра сне 
вред но сти на ефи ка сни ји на чин од вред но сти ко је би то чи-
ни ле без тих спе ци јал них од но са.

Па три о ти зам у ре пу бли кан ском кон тек сту пред ста-
вља мо рал ну вр ли ну гра ђан ске ду жно сти слу же ња за јед-
ни ци. Ова гра ђан ска ду жност од ба цу је „окре та ње ле ђа“ зе-
мљи и он да ка да чи ни по гре шне по ступ ке, ре пу бли кан ски 
па три о та по ка зу је не по што ва ње пре ма вла сти тој зе мљи ко ја 
је по чи ни ла не прав ду, али не на пу шта дру штво пре ма ко ме 
увек по ка зу је ло јал ност. Сто га, ре пу бли кан ски па три о ти зам 
об у хва та и де ље ње сти да због не мо рал ног по на ша ња зе мље, 
што ни у ком слу ча ју не зна чи и ауто мат ско пре у зим ње кри-
ви це. Па три о ти зам сло бо де се, да кле, мо же од ре ди ти као ал-
тер на тив на по став ка ка ко ра ци о на ли стич ком при сту пу, ко ји 
на ме ра ва да тран сце ди ра по ли ти ку етич ком за сно ва но шћу 
ори јен ти са ном ка фор му ли са њу кри те ри ју ма за ре ша ва ње 
по ли тич ких кон фли ка та пре ко про це ду ра де фи ни са них од 
стра не кул тур но не у трал них, не ин те ре сних и не при стра-
сних по је ди на ца, та ко и на ци о на ли стич ком при сту пу ко ји 
по ли тич ко де ла ње огра ни ча ва на пре по ли тич ке сфе ре ет ни-
ци те та, кул ту ре и ре ли ги је (по ку ша јем да се по себ на по ве за-
ност из ме ђу љу ди ко ји су кул тур но слич ни тран сфор ми ше у 
по све ће ност до бру или од ре ђе ној ре пу бли ци, где се за др жа ва 
пар ти ку лар ност и ре пу бли ке и љу ди, те ува жа ва чи ње ни ца 
да та ква по зи ци ја мо же би ти ма ни фе сто ва на об у хва та њем 
кул тур них раз ли чи то сти).13 Иде ја је, ка ко то фор му ли ше Ви-
ро ли, да се па три о ти змом отво ри и за др жи отво ре ним про-
стор из ме ђу иде ал ног све та мо рал них аге на та и не при стра-
сних по сма тра ча и ствар ног све та екс клу зи ви стич ких и уско 
по ста вље них па си ја или при стра сно сти.14 На тој ли ни ји, па-
три о ти зам сло бо де, ко ји је пар ти ку ла ри стич ки али еман ци-
по ван од не ли бе рал них атри бу та (за то што је па три о ти зам 

13 Vi ro li, M. For Lo ve of Co un try: An Es say on Pa tri o tism and Na ti o na lism, op. cit., 
стр. 16.

14 Ibi dem, стр. 17.
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без на ци о на ли зма), има две ка рак те ри сти ке: (1) ма да мо же 
из ра сти из ет но кул тур ног је дин ства, он је не сум њи ва ма ни-
фе ста ци ја по ли тич ке кул ту ре сло бо де, ко ја апо стро фи ра гра-
ђан ски ак ти ви зам и гра ђан ске вр ли не; и (2) он је кри тич ка 
љу бав пре ма зе мљи, љу бав ко ја је усме ре на на нај ви ше стан-
дар де спе ци фич не тра ди ци је и иде а ле на, ако је то ну жно, 
ште ту са мог је дин ства.15

Ако по ђе мо од прет по став ке да је па три о ти зам гра-
ђан ска вр ли на, па три о ти зам је за ви сан од де мо крат ског окру-
же ња, у сми слу да је ква ли тет ње го вог ис по ља ва ња усло-
вљен ува жа ва њем по сту ла та де мо крат ске вла сти. То сва ка ко 
од у да ра од тврд ње Мар те Нус ба ум (Mart ha Nus sba um) да је 
ста вља ње на гла ска на па три от ски по нос и мо рал но опа сно 
и суб вер зив но за не ке од ци ље ва ка ко ји ма је па три о ти зам 
усме рен (на при мер - циљ на ци о нал ног је дин ства по ве зан са 
при вр же но сти мо рал ном иде а лу прав де и јед на ко сти): иде-
ја је да се тим ци ље ви ма (прав ди и јед на ко сти) бо ље слу жи 
пре ко иде а ла ко ји је од го ва ра ју ћи за би ло ко ју си ту а ци ју у са-
вре ме ном све ту (уни вер за ли стич ки или ко смо по лит ски при-
ступ).16 По Си мон Ке лер (Si mon Kel ler), па три о ти зам пред-
ста вља об лик ло јал но сти ко ји ни је уте ме љен на не у трал ној 
про це ни да објект на ко ји је усме ре на име вред не ка рак те-
ри сти ке, већ се ба зи ра на прет по став ци да тај обје кат има 
вред не ка рак те ри сти ке на осно ви ко јих се до но се ре ле вант не 
мо рал не од лу ке.17 Дру гим ре чи ма, па три от ска ло јал ност зах-
те ва од ре ђе на убе ђе ња о објек ту на ко ји је усме ре на, а да ни је 
за сно ва на на не за ви сном ра су ђи ва њу о тим уве ре њи ма као 
исти ни тим, што ре зул ту је ква ли фи ко ва њем вла сти те зе мље 
на са свим дру га чи ји на чин у од но су на до но ше ње су до ва ко-
ји се ти чу дру гих зе ма ља са не мо гућ но шћу при зна ва ња те 
тен ден ци је.18 Услед та кве кон сте ла ци је, по Ке ле ро вој, па три-
о ти зам пре тре ба сма тра ти ма ном не го вр ли ном.19 По Џор џу 
Ка те бу (Ge or ge Ka teb), па три о ти зам је по се би гре шка. Прет-

15 Ibi dem, стр. 161, 175-176, 183-184.
16 Nus sba um, M. C. „Pa tri o tism and co smo po li ta nism“, Co hen, J. (ed.) For Lo ve of 

Co un try: De ba ting the Li mits of Pa tri o tism, Be a con Press, Bo ston, 1996. стр. 4.
17 Kel ler, S. „Pa tri o tism as bad fa ith“, Et hics, 115(3), 2005, стр. 590.
18 Kel ler, S. The Li mits of Loyalt, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, стр. 

92.
19 Ibi dem, стр. 93.



Ђор ђе Сто ја но вић ПА ТРИ О ТИ ЗАМ ...

234

по став ка је да је нај у о би ча је ни је схва та ње па три о ти зма оно 
ко је га од ре ђу је као љу бав пре ма вла сти тој зе мљи, то јест да 
је ње го ва нај зна чај ни ја ма ни фе ста ци ја спрем ност да се умре 
или уби је за вла сти ту зе мљу.20 Ме ђу тим, Ка теб др жи да је 
„вла сти та зе мља“ ап страк ци ја, она је, као и за Бе не дик та Ан-
дер со на за ми шље на за јед ни ца,21 за јед ни ца ко ја је има ги на-
тив но или естет ски ин ду ко ва на, она на рав но рас по ла же са 
од ре ђе ним „ма те ри јал ним“ еле мен ти ма (те ри то ри јом, ге о-
граф ским ме стом, гра до ви ма, исто риј ским спо ме ни ци ма и 
сл.), али је пре вас ход но уте ме ље на на дру штве ним ве за ма 
ко је су не ви дљи ве или им пер со нал не.22 Ер го, па три о ти зам је 
спрем ност да се умре или уби је за ап старк ци ју, за про дукт 
има ги на ци је ко ји до во ди до пер ма нент но по ли ти зо ва ног (ма-
ску ли ни стич ког) кон цеп та жи во та, где се та ко по ста вље на 
ап страк ци ја не мо же из јед на чи ти са прин ци пом, јер прин-
цип је уни вер за лан, док ап страк ци ја мо же има ти би ло ко ји 
обим.23

Па три от ски дис курс се, да кле, мо же са гле да ти и пре-
ко три пар тит не кла си фи ка ци је на: (1) гра ђан ски па три о ти-
зам; (2) на ци о на ли стич ки па три о ти зам; и (3) на па три о ти зам 
обе леж ја.24 Гра ђан ски па три о ти зам, ко ји про из и ла зи из ре пу-
бли кан ске тра ди ци је, по ла зи од прет по став ке да су гра ђа ни 
сло бод ни и јед на ки по је дин ци ује ди ње ни за рад оства ре ња 
за јед нич ког по ли тич ког до бра, па се, у скла ду са тим, мо-
же од ре ди ти као љу бав пре ма за јед нич кој по ли тич кој сло-
бо ди и ин сти ту ци ја ма ко је је по др жа ва ју (ова вр ста па три-
о ти зма је ин хе рент но по ли тич ке при ро де и ни је усло вље на 
би ло ка квим на ци о нал ним или ет нич ким иден ти те том, то 
јест- прет по став ка је да гра ђа нин мо же за ме ни ти јед ну др жа-
ву дру гом). Те жи шна тач ка на ци о на ли стич ког па три о ти зма 
пред ста вља при пад ност од ре ђе ној на ци о нал ној гру пи, де фи-
ни са ној пре ко са мо стал них атри бу та (ма тер њег је зи ка, кул-

20 Ka teb, G. Pa tri o tism and ot her mi sta ke, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 2006, 
стр. 7.

21 Ви ди An der son, B. Ima gi ned Com mu ni ti es: Re flec ti ons on the Ori gins and Spread 
of Na ti o na lism, Ver so, Lon don, [1983] 2006.

22 Ka teb, G. Pa tri o tism and ot her mi sta kes, op.cit., 2006, стр. 8.
23 Loc. cit.
24 Kle in geld, P. „Kan tian Pa tri o tism“, Phi lo sophy and Pu blic Af fa irs, 29(4), 2000, 

стр. 317-322.
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тур не за јед ни це, за јед нич ких пре да ка, за јед нич ке исто ри је и 
сл.) или њи хо ве ком би на ци је, из ко је се не мо же ући и иза ћи 
по вла сти тој во љи, те исто риј ски ори јен ти са ној ка иде а лу на-
ци о нал не др жа ве. Под па три о ти змом обе леж ја под ра зу ме ва-
мо се љу бав пре ма зе мљи ко ја је про из вод про ми шља ња или 
ди рект ног оце њи ва ња ње них ква ли те та (во лим сво ју зе мљу 
за то што је ле па, или за то што во лим ње ну кул ту ру, или за то 
што су јој за ко ни пра вед ни и сл.), он не им пли ци ра за јед-
нич ку на ци о нал ност или не ки по себ ни по ли тич ки си стем, а 
па три от ски ан га жман је за ви стан од се лек то ва ног обе леж ја.

Ка да го во ри мо о на ци о на ли зму, џин го и зму или шо ви-
ни зму он да го во ри мо о пот пу но екс клу зив ној по став ци не-
кри тич ког и апри о ри стич ког при хва та ња вла сти те на ци је 
и пот пу ног од ба ци ва ња (чак и не ги ра ња или по ни шта ва ња) 
ре ла вант но сти дру гих на ци ја, што че сто ре зул ту је ан та го ни-
змом, кон флик ти ма и на си љем. Ме ђу тим, ка да у окви ру на-
ци је не ка гру па или гру пе огра ни че де фи ни ци ју па три о ти зма 
до да ва њем еле ме на та по пут: иде о ло ги је, ци ље ва, вред но сти, 
нор ми, по ли ти ка или по др шке вођ ству, ко ји ис кљу чу је дру ге 
при пад ни ке исте на ци је из па три от ског кор пу са, ка да па ра-
ме три то га ли ми ти ра ња бу ду по ста вље ни као је ди ни по жељ-
ни услов за на ци ју и др жа ву и кри те ри јум за раз ли ко ва ње 
па три о та од не па три о та, то јест ка да не про пи ту ју ћа ло јал-
ност сво јој зе мљи под ра зу ме ва и не про пи ту ју ћу ода ност не-
кој за себ ној (из дво је ној) иде ји, он да се та ква кон цеп ту ал на 
кон јунк ци ја мо же ока рак те ри са ти као мо но по ли за ци ја па-
три о ти зма.25 По себ но ин те ре сант на си ту а ци ја је она ка да се 
гру па ко ја мо но по ли зу је па три о ти зам на ла зи на вла сти, ка-
да има моћ да сво је ви ђе ње па три о ти зма на ме те не као сво-
је вр сну оба ве зу, ка да мо же да га ле га ли зу је и осна жи. На тој 
ли ни ји, мо но по ли за ци ја па три о ти зма нај ви шег ре да се мо же 
ло ци ра ти у то та ли тар не си сте ме, где па три о ти зам слу жи и 
као нај ва жни ји об лик ле ги ти ми за ци је (до ми нант на иде о ло-
ги ја је увек по зи ци о ни ра на та ко да пред ста вља нај ве ћу ко-
рист за на ци ју или др жа ву, то јест да пред ста вља ма ни фе ста-
ци ју пра вог па три о ти зма). На рав но, ана ли тич ка при влач ност 
фе но ме на мо но по ли за ци је па три о ти зма не би би ла та ко из-
ра же на ка да би би ла ка рак те ри стич на са мо за то та ли тар не 

25 Bar-Tal, D. „The mo no po li za tion of pa tri o tism“, op.cit., стр. 249-250.



Ђор ђе Сто ја но вић ПА ТРИ О ТИ ЗАМ ...

236

си сте ме, она пред ста вља и обе леж је де мо крат ских си сте ма и 
на по зи ци о ном и на опо зи ци о ном ни воу.

По Да ни је лу Бар-Та лу (Da niel Bar-Tal), мо но по ли за ци ја 
па три о ти зма има не ко ли ко бит них по сле ди ца.26 Као пр во, то 
је де ле ги ти ми за ци ја и екс ко му ни ка ци ја оних ко ји се не сла-
жу са иде ја ма фор си ра ног па три от ског пред ло шка. Под де-
ле ги ти ми за ци јом се под ра зу ме ва од ре ђе ње не ке гру пе (или 
по је дин ца) пре ко крај ње не га тив них дру штве них ка рак те ри-
сти ка ко је је се па ра ти шу од људ ских гру па (или по је ди на ца) 
за ко је се др жи да функ ци о ни шу уну тар зо не оме ђе не при-
хва тљи вим нор ма ма и/или вред но сти ма.27 У том кон тек сту, 
ети ке ти ра ње не ко га као не па три о те ауто мат ски по вла чи за 
со бом од су ство љу ба ви и бри ге за сво ју зе мљу (то јест на ци-
ју), по зи ци ју не ко га ко јој за пра во и не при па да и ко је на ци о-
нал ни апо стат, из дај ник, из род или кви слинг, спре ман да јој 
пре или ка сни је на ште ти ти или да се ста ви ти у слу жбу не ке 
дру ге не при ја тељ ске на ци је, што по вла чи за со бом и по тре бу 
за ка жња ва њем та квих од род нич ких гру па или по је ди на ца. 
Као дру го, не па три о те, због сво га не сла га ња са до ми нант-
ним ци ље ви ма, иде о ло ги јом, по ли ти ком или вођ ством, мо гу 
би ти до ве де ни у по зи ци ју не пра вед но оп ту же них („де жур-
них кри ва ца“ или „жр тве них ја ра ца“) за на ци о нал не про ма-
ша је, про бле ме, гре шке или не у спе хе, што мо же ре зул то ва-
ти про го ном, дис кри ми на ци јом или не ким дру гим об ли ком 
опре си је ори јен ти са ним ка њи ма као ди рект ним узроч ни ци-
ма на ци о нал не стаг на ци је или ре гре си је.

Као тре ће, по сле ди ца мо но по ли за ци је па три о ти зма, по-
го то во ка да се ра ди о гру пи ко ја је на вла сти, пред ста вља и 
при кри ва ње вла сти тих па три от ских ста во ва за рад из бе га ва-
ња ста ту са не па три о те, ко ји је сам по се би спе ци фич на вр ста 
осу де. Ова кав об лик „па три от ског по ви но ва ња“ или „па три-
от ске ми ми кри је“ не мо ра ну жно би ти усло вљен пре ко ка-
жња ва ња, већ мо же би ти ре а ли зо ван и пре ко пер ма нет не ин-
док три на ци је, по ве за не са над гле да њем ме ди ја и школ ства. 
На рав но, ефи ка сност та квог ан га жма на је нај ви ша у сти ца ју 
ове две ком по нен те, он да ка да се кон тро ла со ци ја ли за ци је и 

26 Ibi dem, стр. 257-265.
27 Bar-Tal, D. „De le gi ti mi za tion: The Ex tre me Ca se of Ste rotyping and Pre ju di ce“, 

Bar-Tal, D., Gra u mann, C., Kru glan ski, A. W., Stro e be, W. (ed.) Ste re otyping and 
Pre ju di ce: Chan ging Con cep ti ons, Sprin ger-Ver lag, New York, 1989, стр. 170.
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ме диј ских ин сти ту ци ја спо ји са мо ћи санк ци о ни са ња па три-
от ских ре не га та или ди си де на та. Као че твр то, по Бар-Та лу, 
мо но по ли за ци ја па три о ти зма мо же би ти ка ко јед на од ка-
рак те ри сти ка то та ли та ри стич ких по ре да ка (по ред чи та вог 
спек тра по ли тич ких, еко ном ских, кул тур них и пси хо ло шких 
фак то ра) та ко и ка рак те ри сти ка не то та ли та ри стич ких по ре-
да ка, ко ја мо же пре ра сти у њи хов ру ши лач ки фак тор. Чим 
се кре не са про це сом мо но по ли за ци је па три о ти зма од стра не 
оних ко ји се на ла зе на вла сти, си мул та но за по чи ње и про цес 
по ли тич ке то та ли та ри за ци је, узро ко ван оспо ра ва њем или 
огра ни ча ва њем плу ра ли зма, сло бо де ми шље ња и јед на ко сти 
схва ће ним као те мељ ним од ли ка ма де мо кра ти је, што ни ка ко 
не зна чи да трен до ви мо но по ли за ци је па три о ти зма не ка рак-
те ри шу де мо крат ски про фи ли са не по ли тич ке ре жи ме.28 

Из прет хо до ног де ла из ла га ња се да ло на слу ти ти да 
са свим уте ме ље но мо же мо на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу: 
(1) тра ди ци о нал не ва ри јан те па три о ти зма, сле пи па три о ти-
зам (псе у до-па три о ти зам или па три о ти зам не зна ња и ира ци-
о нал но сти), где се то тал но по ко ра ва ње ду жно сти (са мо жр-
тво ва ње ко је не ува жа ва стан дар де вла сти тог „здра вог ра-
зу ма“) тре ти ра као сим бол па три от ске ода но сти, чак и он да 
ка да је то, у екс тре му, скоп ча но са ри зи ко ва њем вла сти тог 
жи во та; те (2) уме ре не или кон струк тив не ва ри јан те па три о-
ти зма, аутен тич ни па три о ти зам (ба зи ран на кри тич ком раз-
у ме ва њу на ци о нал них вред но сти) или па три о ти зам раз ло га 
и не сла га ња, од ре ђен при вр же но шћу или ло јал но шћу ко ја не 
во ди у имо рал не ак ци је.29 Мо же се ре ћи да сле пи па три о ти-
зам под ра зу ме ва: (1) пре зир би ло ка кве кри ти ке упу ће не ка 
вла сти тој зе мљи, ово се по себ но од но си на кри ти ку зе мље 
као је дин стве не кул тур но-исто риј ске це ли не и на не у ва жа-
ва ње астракт ног, сим бо лич ког пред ста вља ња зе мље (на при-
мер - хим не или на ци о нал них спо ме ни ка);30 (2) по ли тич ку 
па сив ност и до бро вољ но по ли тич ко не зна ње; (3) пер цеп ци ју 
угро же но сти на ци о нал не кул ту ре и на ци о нал не без бед но сти 

28 Ibi dem, стр. 263, 265.
29 Ador no, T. W., Fren kel-Brun swik, E, Le vin son, D. J., San ford, R. N. The aut ho ri ta

rian per so na lity, Har per, New York, 1950, стр. 107.; Nat han son, S. „In De fen se of 
Mo de ra te Pa tri o tism“, Et hics, 99(3), 1989, стр. 538.; и So mer vil le, J. „Pa tri o tism 
and War“, Et hics, 91(4), 1981, стр. 573, 574.

30 Schatz, R. T., Sta ub, E., La vi ne, H. „On the Va ri e ti es of Na ti o nal At tac hment: Blind 
ver sus Con struc ti ve Pa tri o tism“, Po li ti cal Psycho logy, 20(1), 1999, стр. 170.
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(по зи тив на ко ре ла ци ја са на ци о на ли змом);31 и (4) де фи ни са-
ње дру штве них ка рак те ри сти ка пре ко пој мо ва ге на ло ги је и 
при мор ди јал ног по ре кла ге не ри са них уну тар на ци о нал не 
исто ри је.

За раз ли ку од сле пог па три о ти зма, кон струк тив ни па-
три о ти зам под ра зу ме ва: (1) про пи ти ва ње ком па ти бил но сти 
па три от ског де ла ња са груп ним дру штве ним ци ље ви ма; (2) 
ви сок ни во по ли тич ког ан га жо ва ња и те жњу ка ши ре по ста-
вље ном ре ша ва њу дру штве них про бле ма; (3) од ба ци ва ње 
при мар но сти на ци о нал ног иден ти те та ко је че сто за вр ша ва 
са од ба ци ва њем иде је на ци о нал не су пер и ор но сти; и (4) фор-
ми ра ње дру штве них гра ни ца пре ко гра ђан ских про це ду ра 
и за јед нич ких по ли тич ких струк ту ра. Уве ћа ва ње сле пог па-
три о ти зма се мо же оче ки ва ти у мо мен ти ма ка да је дру штво 
обе ле же но сло же ним жи вот ним усло ви ма, би ло да су они 
спољ не (на при мер - рат) или уну тра шње (на при мер - ра-
ди кал не дру штве не про ме не или еко ном ске кри зе) про ве ни-
јен ци је, док се за кон струк тив ни па три о ти зам мо же ре ћи да 
је у по ра сту ка да ши ра дру штве на си ту а ци ја ни је обе ле же-
на прет ход ним ка рак те ри сти ка ма, то јест ка да је од го вор на 
сле пи па три о ти зам ге не ри сан по бро ја ним усло ви ма.32 Овој 
по де ли се мо же до да ти раш чла њи ва ње кон струк тив ног па-
три о ти зма на: (1) по ли тич ки кон струк тив ни па три о ти зам- 
онај чи ји је кри ти ци зам осло бо ђен етич ке или мо рал не мо-
ти ва ци је; и (2) мо рал но кон струк тив ни па три о ти зам - онај 
чи је се кри ти ко ва ње бит но осла ња на „не при ко сно ве но сти“ 
прав де и пра вич но сти.

За кљу чак

Ре ци мо на кра ју да под па три от ским вођ ством мо же мо 
да схва ти мо оно вођ ство ко је се по зи ва на па три о ти зам. Ако 
од ба ци мо прет по став ку да je па три о ти зам ну жно оп те ре ћен 
не га тив ним ко но та тив ним спле том, то јест ако при хва ти мо 
иде ју да је мо гућ па три о ти зам ко ји ува жа ва основ на људ ска 
пра ва и ко ји се не на ла зи у не кој фор ми на ци о нал не аути-
стич но сти, „ка ран ти ни за ци је“ од но се ћих по сту ла та гло бал-
ног ху ма ни те та и мо рал но сти, у сми слу да ло кал но (пар ти-

31 Ibi dem, стр. 169. 
32 Ibi dem, стр. 169.
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ку лар но) мо же да пред ста вља ин стру мент за ре а ли за ци ју ко-
смо по лит ског (уни вер зал ног), он да мо же мо прет по ста ви ти и 
да нај бо ље по ли тич ке во ђе тре ба да бу ду спо соб не и пре ди-
спо ни ра не за про це ну, про ми шља ње и ан га жман у сме ру мо-
рал но до зво ље не при стра сно сти. При то ме, па три о ти зам не 
сме би ти екс клу зиј ски ни пре ма при пад ни ци ма дру гих на-
ци ја, ни ти ре стрик тив но фор му ли сан пре ко не дво сми сле не и 
не при ко сно ве не ода но сти од ре ђе ној иде ји ин кор по ри ра ној у 
ње гов са др жај, као кри те ри ју му за раз ли ко ва ње па три о та од 
не па три о та. Уко ли ко се, да кле, па три о ти зам по зи ци о ни ра ви-
ше као за јед нич ки на ци о нал ни про је кат, а ма ње као мо рал ни 
зах тев, у по во ду сте че них, одр жа ва них и про јек то ва них ма-
те ри јал них и ду хов них до ба ра, те као про стор за пре зен то ва-
ње нај вред ни је на ци о нал не тра ди ци је, то јест сим бо лич ких, 
исто риј ских и ин сти ту ци о нал них фор ми ко је из ра жа ва ју ту, 
пре све га де мо крат ску, тра ди ци ју, он да се са мо па три от ско 
вођ ство мо же схва ти ти као са свим до зво ље но и при хва тљи-
во. Дру гим ре чи ма, са мо оно па три от ско вођ ство, обе ле же но 
или по зи ци о ним или опо зи ци о ним ста ту сом, ко је оста вља 
про стор за раз ли чи те па три от ске тра јек то ри је, до зво ља ва да 
вла сти та па три от ска по зи ци ја бу де из ло же на кри ти ко ва њу, 
те је огра ни че но ко смо по лит ском не при стра сно шћу, мо же 
би ти ока рак те ри са но као по жељ но. И ма да се за па три о ти-
зам мо же ре ћи и да пред ста вља кон тек сту ал ну вр ли ну, да се 
по ка зу је са мо у спле ту спе ци фич них окол но сти ко је на овај 
или онај на чин пред ста вља ју прет њу на ци о нал ној без бед но-
сти, за ње га се, та ко ђе, мо же ре ћи и да има ка па ци те те да 
фун ги ра као кон стан та де мо крат ског по ли тич ког вођ ста ва 
без опа сно сти од екс клу зиј ских аспе ка та и на уну тра шњем 
и на спољ ном пла ну.
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Djor dje Sto ja no vic

PA TRI O TISM, MO NO PO LI ZA TION OF  
PA TRI O TISM AND PA TRI O TIC LE A DER SHIP

Sum mary

This pa per cri ti cally analyzes the po li ti cal aspects of pa tri
o tism. In par ti cu lar, the pa per de als with the pos si bi lity of de fi
ning pa tri o tism, re gar dless of pa tri o tic par ti a lity, as po si ti ve po
li ti cal pro gram. The first part of the pa per ex plo res the vi a bi lity of 
the con cept of pa tri o tism con ce i ved less as a mo ral re qu i re ment 
and mo re as a sha red pro ject of com pa tri ots, which is ba sed on 
the past, pre sent and fu tu re ma te rial and spi ri tual go ods, on the 
symbo lic and in sti tu ti o nal forms that ex press the most va lu a ble 
na ti o nal (de moc ra tic) tra di tion. The se cond part of the pa per ex
plo res the phe no me non of mo no po li za tion of pa tri o tism, the si tu
a tion when loyalty to the co un try in clu des loyalty to a par ti cu lar 
idea as a cri te rion for di stin gu is hing bet we en pa tri ots and non
pa tri ots. The pa per con clu des with an af fir ma ti ve at ti tu de to ward 
the pa tri o tic le a der ship that al lows dif fe rent pa tri o tic path with 
dif fe rent type of en ga ge ment, mu tual cri ti cism of va ri o us pa tri o
tic ap pro ach and ap pre ci a tion of co smo po li tan im par ti a lity.
Key words: pa tri o tism, mo no po li za tion of pa tri o tism, pa tri o tic le

a der ship, de moc racy, iden tity, ca pa city.
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