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МОЋ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА
Са же так

Национализам представља један од најзначајнијих
друштвенихиполитичкихфеноменаусавременимме
ђународнимодносима.Моћидеологијенационализма
увеликојмерипроизилазиизчињеницедајеонаисто
временоетничкаиполитичка,штопредстављазначај
ну предност у односу на неке друге идеологије које
имајусамополитичкудимензију.Каоетничкиикул
турнифеномен,национализамомогућаваидентифика
цијупојединцасаширометничкомзаједницом,чиме
испуњаванекеодосновнихљудскихпотреба–потре
бузасигурношћуипотребузаприпадношћу.Садруге
стране, као политичкифеномен, управо захваљујући
својој етничкој и емоционалној димензији, национа
листичкаидеологијапоседујевеликимобилизаторски
потенцијал, који добија посебан значај у друштве
ним,политичкимибезбедноснимкризама.Политичке
елите,узпомоћидеологијенационализма,најбржеи
најлакшемогудаокупевећинуприпадникаодређене
нацијеокојединственогнационалногциља,штојеод
пресудне важности за стабилност, просперитет и, на
крајукрајева,самопстанакнационалнихдржава.
Кључнеречи:национализам,идеологија,етничкагру
па/нација, национална држава, политика, идентитет,
либералнадемократија.
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Nационализампредстављакомплексанполитичкиидру
штвенифеномен,моћнукомбинацијуидеологије,осећа

њаипринципа,којасеуздижеизнадполитичкихидржавних
границаусвојојнамеридазаштитигрупникултурнииден
титетиосигураопстанаксвојекључнекомпоненте,нације.1) 
Огромнаиимпресивнамоћнационализмаможедабудепози
тивнаиуједињујућа,алиидеструктивнаидестабилизујућа
истовремено,узависностиодтогасакојесестранепосматра
и, често супротстављених, интереса различитих национал
нихгрупа,собзиромначињеницуданационализамкаопо
литичкипокретуглавномимазациљостваривањеинтереса
једненацијенарачундруге. 

Моћнационализма,увеликојмери,произилазиизчињенице
дајеониетнички/културнииполитичкифеномен.Каоетничкии
културнифеномен,национализамомогућаваидентификацијупо
јединаца саширом етничком односно националном групом, при
томепрелазећипросторнеивременскегранице,чимеприпадници
одређененацијемогудаиспуненекеодосновнихљудскихпотре
ба–потребузасигурношћуипотребузаприпадношћу.Садруге
стране,каополитичкаидеологијаса јакомемоционалномкомпо
нентом, национализам има велики мобилизаторски потенцијал,
штојенарочитозначајноукризнимпериодима,безобзиранатода
лисерадиополитичким,безбедноснимилиекономскимкризама.
Моћетничкогнационализмадолазидосвогпуногизражајаусвим
ониммоментимакојиимајуснагудапокренумасеипробудењихо
веемоције,безобзиранатодалисуонепозитивнеилинегативне,
далисерадиовеликојсрећиилиовеликојтузи,поносу,очају,бе
су,мржњиилистраху.Политичкеелите,узпомоћнационализма,
најбржеинајлакшемогудаокупевећинуприпадникаодређенена
цијеокојединственогполитичког,друштвеногинационалногци

1) Нацијабивероватнонајбољемогладаседефинишекаозаједницакојајеистовремено
етничка и политичка, сачињена од субјективних и објективних, тј. материјалних
компонената. Као етничка заједница, она је заснована на скупу заједничких
карактеристикакојеукључујупорекло,територију,језикикултуру.Међутим,посебан
идентитеткојидефинишеетничкугрупусамоделимичнодефинишенацију,собзиром
натоданацијатакођеморадапоседујеполитичкусвест.Другимречима,докетничким
групаманедостајеполитичкасвест,нацијесуувекустањудаполитичкиформулишу
своје аспирације и свесне су јединствености своје заједнице. Етничке групе, стога,
представљају„преднационалнезаједнице”,илипотенцијалненације,алинеинације
perse.Погледати:MargaretMoore,EthicsofNationalism,OxfordUniversityPress,Oxford,
2000;WalkerConnor,Ethnonationalism:TheQuestforUnderstanding,PrincetonUniver-
sityPress,Princeton,1994.
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ља,штојеодсуштинскеважностизастабилност,просперитети,
накрајукрајева,самопстанакнационалнихдржава.

 
1. ОСНО ВЕ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА

Национализам представља модерну политичку идеологију
чијисупримарнициљевипросперитетизаштитанацијеинацио
налнедржаве.ИакојеполитичкиуобличентекуXIXвеку,корени
национализмасежумногодубљеупрошлост,унајранијуисторију
савременихнацијаипочетакразвојањиховихнационалнихкулту
ра.2)Националистичкаидеологија у својимоквиримаобједињује
прошлостисадашњостједногнарода,ињеговавековнаискуства
користикаопараметрезаодређивањекоракаубудућности.Нацио
нализамниуједнојобластидруштвеногживотанепризнајереше
њакојанабилокојиначинподривајуиугрожавајуоноштосепер
ципиракаонационалниинтересинационалневредности.Нација,
каоколективитет,долазипрва.Свињениприпадници,припадни
цидругихзаједницаидржавадолазепосле.3)Заштитничкиоднос
националистичкеидеологијепремасопственомнародукритичари
овогфеноменауглавномузимајузакрунскидоказњеговенаводно
бруталнеидискриминаторскеприроде.Овекритике,којеуглавном
долазеодзаступникатакозванихлибералнодемократскихвредно
сти,највећимделомсунеобјективнеималициозне,усмеренеис
кључивонапотпунудискредитацијунационализмакаоидеологије,
безикаквогпокушајареалноганалитичкогсагледавања.Национа
лизам,наиме,каоисвакадругаполитичкаидеологија,можедаима
различитеформе,дабудеумерен,алииекстреманидеструктиван.
Заовупоследњуидеолошкуаберацију,међутим,постојиадеква
тантерминолошкиназив–национални/етничкишовинизам,који
би требало употребљавати за квалификовање агресивних иступа
одређенихпојединацаилигрупа.

Свакаобјективнаанализанационализматребадапочнеодсле
дећечињенице:Национализамјеједина,друштвенаиполитичка,
идеологијакојапоседујекапацитет,способностициљдазаштити

2) Погледати:Michael Ignatieff,BloodandBelonging:Journeys into theNewNationalism,
Farrar,StrausandGiroux,NewYork,1995.

3) Погледати:МилошКнежевић,„Нацијеињиховиинтереси–Националниинтересиу
историјској перспективи“,Национални интерес, бр. 3/2015, стр. 6595,Институт за
политичкестудије,Београд,2015.
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нацијуинационалнудржаву.Истовремено,тојејединаидеологи
јакојапрепознајепосебностииодговаранапотребенационалних
колективитета.Етничкинационализам,којипримарноинсистира
наетничкојикултурнојдимензијинација,ачијомсеанализомнај
вишебаветеоретичарипримордијализма,временскиипросторно
повезујеодређенезаједнице,стварајућикомпактнукултурнуцели
нууоквирукојевећинапојединацаможеда,налогички,смисаон
иемоционаланначинистовремено,испунисвојеосновнепсихоло
шкепотребе–потребузасигурношћуипотребузаприпадношћу.
Национализампревазилазивременскеипросторне, алитакођеи
друштвене, социјалне и политичке разлике које постоје између
члановаодређенеетничкегрупе.Етничкиинационалниидентитет
иидеологијапружајунамјединственумогућностдасеповежемо
саосталимприпадницимасвогнарода,невезанозаисторијскипе
риодукојемсуживелиилитериторијунакојојживесада.4)Читав
историјскипутједногнарода,највећаискушења,победеипорази,
блиставиитрагичнитренуци,утканисуунационалнуидеологију
којасвакогпојединачногприпадниканацијесмештаукомплексан
историјскиоквиркојидалеконадилазиличнаискуствапојединца,
једнеиливишегенерација.Постајућидеоисторијскогланцадо
гађаја,нашживот(постојање)одједномдобијасмисаоисуштину
којебитешкомогаодадобијенабилокојидругиначин.Оваисто
ријскавезапружанаммогућностдасеидентификујемосасвојим
прецима,дасаосећамосањиховимболом,будемопоноснинањи
ховадостигнућаиосећамоседужнимзањиховежртве.5)Насли

4) Вишеонационалномидентитетувидетиу:ЈаснаМилошевић,„Значајнационалног
идентитета”, Српска политичка мисао, бр. 14/2003, стр. 155168, Институт за
политичке студије, Београд, 2003; Јован Базић, „Национални идентитет у процесу
политичке социјализације”, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, стр. 335354,
Институтзаполитичкестудије,Београд,2011;МиленаПешић,„Националниидентитет
у дискурзивној пракси: Једно промишљање у мултидисциплинарном кључу”,
Политичкаревија,бр.2/2012,стр.126.

5) Етничкезаједницестаресуколикојестароиљудскодруштво,штоимдајевишенего
импресиванисторијскилегитимитет.Настанакиразвојоногаштоподразумевамопод
називомсветскацивилизација,заправојеразвојпојединачнихетничкихгрупа,касније
нација,којесунасвомвишевековномпуту,поредкултуре,начинаживотаисистема
моралностиивредности,делилеисвојуисторијскусудбинукојаих јеутемељилаи
обликовалакаонароде.Специфична,позитивнаинегативна,грандиознаитрауматична
историјскаискустваразличитихнародаодредиласуњиховемеђусобнеодносе,односе
којеимајусадругимнародима,каоињиховоместоиулогуусветскојпородицинација.
Геополитичкапозиција,бројностиснага,ресурсиистепенекономскогразвоја,алии
религија, култура, начинживота, као и компактност и чврстина етничке масе, кроз
векове су фундаментално одређивали предиспозиције одређених народа да постану
освајачиилиосвојени,носиоцицивилизацијскогразвојаили,напросто,његоваоруђа,
победницивеликихратоваилижртвевеликихгеноцида.Етнонационалнаприпадност
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чанначинкаовременску,национализампревазилазиипросторну
границу,чимесестварапосебнаврстаблискостиизмеђуприпад
никаједногнарода,безобзиранатодалиселичнопознајуилине.

Вишевековнасимбиозаетнонационализмаиисториједоводи
насдонеколикозакључака,кључнихзаразумевањефеноменает
ничкогнационализма.Каопрво, истаили сличнаисторијскаис
кустваприпадника једнеетнoнационалнезаједницедоводедотле
дапојединци,природноилогички,својположајуоквируодређе
ногдруштвавезујузасвојуетничкуприпадност,билодасеради
о привилегијама на којемогу да рачунају, дискриминацији којој
суизложениилиопасностимакојеихпотенцијалноилидиректно
вребају.Изсвестиозаједничкојисторијскојсудбинипроизилазии
перцепцијазаједничкебудућности,којаљудеспонтановезујеједне
задругеуоквирузаједничкогетничкогпростора,јачамеђусобну
емпатијуипродубљујепозитивнеемоцијепремаодређенојетнич
којзаједницикаоколективитету.Осећајимеђусобнезависностии
упућености једнихнадругедодатноучвршћујусвеонеопипљи
везаједничкекарактеристике,преко језика,религије,класичнеи
популарнекултуре,начинаживотаи системавредности, који су,
историјскимразвојем,посталимеђусобноповезаниделовиједин
ственог, интегралног идентитета. И, коначно, национална исто
ријскасудбинамногихнародапредстављала јепостепенудезин
теграцију,слабљењеи,унекимслучајевима,коначнинестанак.С
обзиромначињеницудасусеодносиизмеђуразличитихетничких
групакрозисторијумногочешћетемељилинасукобиманегона
сарадњи,реткесуонезаједницекојеникаданисубилеобјекатне
чијеагресије.Утаквимтренуцимаодлучујућуулогуималесуме
ђусобнасолидарност,сарадњаизаједништво,другимречимасве
оневредностикојештитииподстичеуправоидеологијаетничког
национализма.Онинародикојинисупоседовалидовољноизраже
нусвестозначајузаједништваисарадњеуоквиругрупенајчешће
супостајалилакпленагресивнихосвајачасакатастрофалнимпо
следицамапосвојезаједнице.

и историја, односно историјска судбина, међусобно су повезане. Етничко порекло
одређене заједницеултимативно је одређивалоњену судбину, каои судбинувећине
њенихпојединачнихприпадника.Уистовреме,процесисторијскогразвојаствараоје,
обликовао,мењао,некадиуништаваопојединеколективитете.
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2. НА ЦИ О НА ЛИ ЗАМ  
ИЗ МЕ ЂУ ПРИ МОР ДИ ЈА ЛИ ЗМА И МО ДЕР НИ ЗМА

Постоји више теоријских праваца који се баве проучавањем
национализма,алисенајвећеинајзначајнијеконцептуалнеразли
кемогууочитипосматрањемдвесупротстављенетеорије,примор
дијализма,саједне,имодернизмасадругестране.6)Крупнаразми
моилажењаизмеђуводећихтеоријапосвећенихистраживањуна
ционализмадоприносе јасномконцептуалномуобличавањуових
теоријских праваца, али истовремено, у одређеној мери, уносе
конфузијууанализуиразумевањесамогфеноменанационализма
којинијемогућеразуметиупотпуностиуколикосенепосматраиз
перспективепримордијализмаимодернизмазаједно.Изтогразло
га,оверивалскетеоријенебитребалодоживљаватикаомеђусобно
искључивевећкао,узодређенеизузетке,међусобнокомплемен
тарне.Јакаетничкадимензија,етничкасрж,национализма,нако
јојинсистирајуприморадијалисти,небимогладабудеполитички
искоришћенаусвомпуномкапацитетубезодговарајућеартикула
цијеиусмеравањаодстранедржавеилинекогдругогполитичког
ентитета или организације.Каои свака друга велика друштвена
сила,национализамморадасеусмераваиканалишекакобисење
говаенергијаискористилазахомогенизацијудруштваипостизање
оптималнихполитичкихциљева,анезаизазивањенепродуктивне
деструкцијеихаоса.

6) Примордијализамсматранационалнеидентитетедруштвеномреалношћукојапостоји
већдвадесетхиљада годинаипредстављапретходницунација.Премаовој теорији,
исконске културне везе и национални идентитети не могу да буду избрисани, већ
самоослабљенииразводњениразличитимдруштвенимиполитичкимактивностима.
Примордијалистистогачесто,нанекиначин,изједначавајуконцептенацијеиетничке
групе,истичућиапсолутниприматетницитетаиетничкихвезаустварањумодерних
националних заједница. У складу са тим, представници ове парадигме посебно
потенцирају значај националног заједништва заснованог на историји, традицији и
култури.Садруге стране,модернистичка теоријаполазиодпремиседа судо1800.
године, у већини случајева, етнички идентитети постојали искључиво на локалном
нивоу. Национални идентитет и јединство наметнути су одозго на доле, од стране
европских држава, због тогашто су били неопходни замодернизацију економије и
друштва.Маргинализовањеприродностииснагеетничкихвезаиразликапредставља
једну од главних карактеристика модернизма. У складу са тим, бројни етнички
конфликти се, од стране представника ове парадигме, објашњавају различитим
друштвеним, политичкими економским разлозима који, често, немају историјску и
етничкудимензију;вишеотеоријаманационализмавидетиу:JohnArmstrong,Nations
BeforeNationalism,University ofNorthCarolinaPress,ChapelHill, 1982; AnthonyD.
Smith,TheEthnicOriginsofNations,BlackwellPublishers,Oxford,1999;ErnestGellner,
NationsandNationalism,CornellUniversityPress,Ithaca,1983.
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Оношто,међутим,представљапроблематичнеаргументемо
дернистајестеинсистирањенаапсолутнојдоминацијиполитичке
димензије национализма, односно нека врста изједначавања на
ционалистичкесадругимполитичкимидеологијама,каоикрајње
опскурнатврдњадабисавременадруштваидржавебезпроблема
моглидафункционишуикаданебипостојаленације.

Идејаосветубезнацијајекрајњехипотетичкаикаотаквамо
жеидасеразматра.Оноштоје,међутим,сасвимсигурнојестечи
њеницадатакав„свет”небиимаомногододирасаљудскомциви
лизацијомкаквујечовечанствостваралохиљадамагодина.Нације
суполитичкипродуктиетничкихгрупауоквирукојихсунастале
све велике и значајне, историјске и савремене, културе, цивили
зације и државе, са свим великим културним, уметничким, дру
штвеними технолошкимдостигнућимакојаобједињујеоношто
сеназивасветскацивилизација.7)Тоштосунашипреци,превише
хиљадагодина,одабралидасвојадруштваичитавунашуцивили
зацијуградеуправонаетничким,каснијенационалнимосновама,
говорисамоједно–нацијесуприродне,национализамтакође.Они
којисеборепротивнационализма,боресепротивприроде,што
значидауконачницинемогудапобеде.

3. НА ЦИ О НА ЛИ ЗАМ И НА СИ ЉЕ  
– ПО ЛИ ТИ КА ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КР ВИ

Етничкасржнационализмамоглабидасеопишекаоједнапо
себна,метафоричкаифизичка,крвнавеза.Чињеница једанема
нацијекојанијенастала„укрви”,акрвнашихпредака,палиху
ратовимазаслободуинезависност,уливенајеутемељенашена
ционалнеидеологије,идентитетаисвести.Свивеликиипреломни
историјскидогађаји,којисустворилииобликовалинародекојима

7) Нацијабивероватнонајбољемогладаседефинишекаозаједницакојајеистовремено
етничка и политичка, сачињена од субјективних и објективних, тј. материјалних
компонената. Као етничка заједница, она је заснована на скупу заједничких
карактеристикакојеукључујупорекло,територију,језикикултуру.Међутим,посебан
идентитеткојидефинишеетничкугрупусамоделимичнодефинишенацију,собзиром
натоданацијатакођеморадапоседујеполитичкусвест.Другимречима,докетничким
групаманедостајеполитичкасвест,нацијесуувекустањудаполитичкиформулишу
своје аспирације и свесне су јединствености своје заједнице. Етничке групе, стога,
представљају„преднационалнезаједнице”,илипотенцијалненације,алинеинације
perse.Погледати:MargaretMoore,EthicsofNationalism,OxfordUniversityPress,Oxford,
2000;WalkerConnor,Ethnonationalism:TheQuestforUnderstanding,PrincetonUniver-
sityPress,Princeton,1994.
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припадамо,догодилисусеувремератоваибитака,илипреили
послењих.Свевеликепобеде,порази,освајањаиослобађања,који
представљајукључнемоментенационалнихисторијаширомсве
та,праћенисујунаштвиманабојномпољу,страдањимаижртвама.
Крвнашихпредакакојатечеунама,каоионапроливеназавише,
заједничкециљевезаправострујекрозетничкоткивонационали
змаичинеизворњеговенајвећеснаге.

Значајкојиразликеизмеђунационалнихзаједницаима
ју „интензивира се у временима нестабилности, друштве
нихиполитичкихпромена, односноонда када јепотребан
„други”као„непријатељ”,какобисеу„атмосфериугроже
ности”лакшепридобилаподршкаприпадниказаједнице.С
тимциљем активира се етнички/национални идентитет ко
ји „одређује симболичку конструкцију културне разлике и
дихотомизацију других као странаца”.8) Снага етничког на
ционализма, која посебно долази до изражаја у периодима
кризаиконфликата,највишеговориотомекакавутицајова
идеологијаможедаиманаемоцијемасаиколикојезначајан
њен мобилизаторски потенцијал.9) Када институције почну
даслабеисистемкренедасеурушава,свеонекојисенала
зеунутартогсистемапреплављујуосећањастраха,стрепње
инемоћи.Уситуацијиукојојсуљудисуоченисагубитком
контролеипојачаномнеизвесношћу,њиховемеђусобневе
зеиодносесвевишеодређујеиусмераваетничкопорекло,
штодоводидојединоглогичкогзакључка.Упериодимаве
ликихдруштвених,политичкихибезбедноснихкризаљуди
„збијајуредове”уоквиру својих заједница, окрећућисека
онима са којима деле порекло, језик, веру, културу, систем
вредностииначинживота, истовремено се удаљавајућиод
онихкодкојихјесветоразличито.Етничкинационализам,
уоваквимтренуцима,преузимадруштвенуиполитичкукон
тролуиуздижесеизнадзваничнихинституција,уколикооне
непоказујуинтересовањеилиспособностдазаштитепосеб
ненационалнеинтересе.Ово, наравно, не имплицира ине
значи да националистичка идеологија поседује моћ само у

8) Милена Пешић, „Национални идентитет и интеркултурни дијалог”, Национални
интерес,бр.2/2012,стр.165197,Институтзаполитичкестудије,Београд,2012,стр.
184.

9) Вишеоодносуетничкогнасиљаиидентитетавидетиу:ЈеленаВукоичић,„Етничко
насиљеиидентитет”,Политичкаревија,бр.3,Институтзаполитичкестудије,Београд,
2013.
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нестабилнимсистемимаиполитичкомидруштвеномхаосу.
Национализам,поготовоуколико јеинтегрисанувладајуће
институције,можедаимаврлозначајанутицајиуполитич
кимсистемимакојифункционишубеспрекорно.Његовемо
ционалнипотенцијал,међутим,дајемупосебнуснагуусвим
онимтренуцима,периодимаиситуацијамаукојимадолази
дојаких,колективнихизливаемоцијаиемоционалнихреак
цијапраћенихстрепњом,страхоминесигурношћу.

Уситуацијамаукојимачитавколективитетзахватиталасосе
ћања,увекјеприсутаниснажаннационалистичкиимпулс,ине
матеидеологијекојаутаквимтренуцимаможедасесупротста
винационализму.Свионидогађајикојиимајуснагудадопрудо
великог бројаљуди, било да се ради о победама на утакмицама
илипобедамауратовима,природнимкатастрофамаиликомемо
ративнимсвечаностима,проглашењимаокупацијаилипроглаше
њиманезависности,праћенисунационалномеуфоријомивођени
националистичким принципима. Етнички национализам заправо
има неограничен потенцијал каналисања емоција маса у оквиру
одређенихзаједница,ањеговаснагазависиодвеличинедогађаја
иозбиљностиситуације,којисуиизазвалииницијалнуреакцију,
односно„дешавање”народа.Штосуразмередешавањавећеидра
матичније,тојеинационалникохезивнипотенцијалјачи.10) 

Иакосуемоцијепримарнипокретачиудинамициетничких/
националниходноса,посебноувремекризнихпериода,билаби
великагрешкадефинисативезеунутаретничких/националнихза
једницакаоискључивоинтуитивнеиирационалне, заснованена

10) Емоционална снага етничког национализма тесно је повезана са емоционалним
капацитетомкојипостојикодљудскихбића.Другимречима,људинисусаморационална
бићачијепоступке,мотивеициљевеусмеравајуискључиворационални,материјални
фактори.Људисвојеодносеипремасебисамимаипремадругимаградеослањајућисе
увеликојмеринаемоције,асвакиосећајличногиколективногидентитетанајвећим
делом утемељен је управо на осећањима –Да би се идентификовали са одређеном
категоријомилигрупомљуди,миморамодагајимопозитивнеемоцијепремањима,
да осећамо сигурност у оквиру те заједнице и припадностњеним редовима. Треба
истаћидаосећајиприпадностиисигурности,истовремено,спадајуупримарнељудске
психолошкепотребе,какогодпојединаца,такоикодчитавихзаједница.Уколикосе
осећају несигурно, изопштено или изгубљено, људи неће бити у стању нормално
да функционишу, нити да изграде и организују функционално друштво. Осећања
припадања и сигурности такође поседују велики кохезивни потенцијал.Људи се, у
ситуацијама које захтевају заједничко деловање, првенствено удружују са онима у
којеимајуповерењеиучијемсеокружењуосећајубезбедно,што,увећинислучајева,
представљауправоонесакојимаделеетничкопорекло;погледати:GordonW.Allport,
“TheRoleofExpectancy”,in War,BramsonandGoethals(eds.),BasicBooks,NewYork
andLondon,1964.
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некимкултурнимкарактеристикамаууверењуузаједничкопоре
кло.КaoштоистичеРадославГаћиновић,човексаидентитетом
представљазначајансубјекатдруштва,докдруштвосаидентите
томпредстављастабилантемељиндивидуалне,социјеталнеина
ционалне безбедности.11) Етнички идентитет је, заправо, „извор
смисла и искуства једног народа“12), док је етничка припадност
основниначинстварањазаједништваиредаизоногштоби,ина
че,биохаос.Снагаетнополитике,међутим,небипостојалабез
њенихемоционалнихтемеља,такодасеетничка,односнонацио
налнаполитиканајбољеможедефинисатикао(победничка)ком
бинација емотивног набоја и рационалног политичког дискурса.
Етничкеикултурневеземеђупојединцима,накојимасетемељи
етничкинационализам,имајуснажнурационалнуиреалполитич
кудимензијуипредстављајунајоптималнијиобликдруштвеноги
политичкогудруживања,којепосебнодолазедоизражајауперио
димаполитичкихкризаиоружанихсукобакадасеунационалним
оквиримапостижемаксималнистепенхегемоније.

4. ЕТ НИЧ КА И ПО ЛИ ТИЧ КА ДИ МЕН ЗИ ЈА  
НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА

Етнички,примордијалистичкинационализам,иакоможедасе
дефинишеикаополитичкифеномен,суштинскипредстављаиде
ологију која се креће правцем „одоздо на горе”, идеологију која
извиреизнарода,измасе,и темељисенакултурним, етничким
везаманакојимајезаједницаистворена.13)Овевезеомогућавају
опстанакколективитетауједномширемдруштвеномидржавном
оквиру,културну,економскуиполитичкуорганизацију,афирмаци
јузаједничкогидентитетаијачањемеђусобнесарадњеиетнички
мотивисанеемпатије.Захваљујућисвојимкултурнимтемељимаи
дубокојукорењеностиуидентитету,начинуживотаисистемима
вредности припадника одређене етничке заједнице, етницитет и
везезаснованенањемууглавномуспевајуутомедапреживеиоп

11) РадославГаћиновић,„Националниидентитетибезбедностмодернедржаве“,Наука,
безбедност, полиција, бр. 1, стр. 1731, Криминалистичко полицијска академија,
Београд,2011,стр.17.

12) Миша Стојадиновић, „Изазови формирања идентитета у савременом друштву“,
Политичкаревија,бр.3/2011,стр.6982,Институтзаполитичкестудије,Београд,2011,
стр.71.

13) Вишеопримордијализмувидетиу:AnthonyD.Smith,NationalIdentity,Penquin,Ham-
mondsworth,1991,AnthonyD.Smith,Nationalism,PolityPress,Cambridge,2001.
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станучакиуонимусловимаукојиманемајуникаквуинституци
оналнуподршкуилимогућностполитичкеорганизације.Другим
речима,етничкинационализам,увеликомбројуслучајева,запра
вопредстављамеханизампреживљавањаодређеногколективите
тачијаснагаможе,инемора,дабудезависнаодпомоћииподр
шкеинституцијавласти.Динамикаодносаизмеђунационализма
иполитичкихинституцијазаправоможедабудеврлоразнолика.
У случајевимау којимаимапотпоруи заштиту званичнихорга
навласти,национализам,сасвимприродно,бујаијача.Ондакада
се,међутим,наднационалномидеологијомврширепресија,резул
татимогудабудуопречни.Унекимслучајевимауправокада је
прогоњен етнички национализам незаустављиво јача, у другима
постепеноодступаислаби.Ипак,кадајеупитањуодносизмеђу
националнеидеологијеиинституцијавласти,постојиједно,гото
во универзално, правило. Дуготрајни периоди маргинализације,
дискриминацијеирепресијеодређенезаједнице,унајвећемброју
случајева,доводедоекспанзијенационализма,каоидополитичке
ибезбедноснекризеуоквирукојепоправилу,опет,долазидојача
њанационалнеидеологије.

Поредетничкогаспектанационализма,којинајвишепотенци
рајутеоретичарипримордијализмаусвојиманализама,другизна
чајанаспектовеидеологијејеполитички,којиуједнопредставља
окосницу модернистичких истраживања. Модернисти углавном
негирају„природност”национализма,маргинализујудруштвенуи
политичкуснагуетничкихвеза,каоинеопходностпостојањана
цијакаоколективитета.Садругестране,тежиштесестављанапо
литичкудимензијунационалистичкеидеологијекојомсеподстиче
иодржавахомогенизацијадруштва,неопходназанесметанофунк
ционисањедржавногапаратаисвихинституцијавласти.Иакоје
односмодернизмапремафеноменуетницитетакрајњепроблема
тичан,улогадржавеисвихинституцијавластиујачањунациона
листичкихснага,накојојнајвишеинсистирамодернистичкатео
рија,јестеизузетнозначајандеоистраживањанационализма.За
хваљујућисвојојемоционалнојдимензији,национализампоседује
огроманмобилизаторскипотенцијалкојисеврлолакополитички
култивишеиусмерава.Изовогразлога,упериодимадруштвених,
политичкихибезбедноснихкриза,којизахтевајумаксималансте
пенхомогенизације становникаодређенедржаве,њенаполитич
каелитасеуглавном,безобзиранасвоја„стандардна”идеолошка
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опредељења, окреће национализму као најефективнијем начину
постизањаопштегнационалногконсензусаоковажнихдржавних
питања.Захваљујућисвоммонополунадканалимајавногдискур
са,каоштосумедијииобразовање,властимамоћдаинтензивира
јачањенационалнесвестијавномпромоцијомнационалнихвред
ности.

С обзиром на то да из идентификације појединца саширом
етничком/националном заједницом произилази његова илињена
емоционална везаност за ту заједницу и емпатија према њеним
осталим припадницима, логично је да свако афирмативно пред
стављањеодређеногколективитетаујавномдискурсудодатноја
чамеђусобневезењеговихчланова,каоињиховпозитиваноднос
према нацији као целини. Званично, институционално неговање
националних вредности јача симбиозу између нације и државе,
олакшавафункционисањедржавнихинституцијаиомогућавабр
жунационалнумобилизацијууслучајубезбедноснихпретњипо
државнеинтересе.

Симбиоза између нације и државе последица је једноставне
чињенице да су националне државе и настале као резултат те
жњенационалнихзаједницадаобјединеприпадникесвоје групе
уоквируједнетериторије.Национализамјеидеологијакојасете
мељинаисторијскомпореклу,етничкимикултурнимвезама,као
инапотребизазаштитомначинаживота,системавредностиипо
литичкихинтересаодређененационалнезаједнице.Посвојојуну
трашњој снази имобилизаторском потенцијалу национализам је
немогућепоредитисабилокојомдругомполитичкомидеологијом,
штопосебнодолазидоизражајауекономским,политичкимибез
бедноснимкризама,анајвишеуоружанимсукобима,каданацио
налнаидеологијанапросторушисвепредсобом,докњенеполи
тичкеалтернативенемајуниприближнотаковеликуснагу.

Снагенационализмасвеснесуиполитичкеелитепасетако,
готовопоправилу,усвимкризнимситуацијама,каоиуситуаци
јамаукојимајеугроженањиховавласт,окрећууправоовомиде
олошкомправцу.Национализам,бржеодбилокоједругеидеоло
гије,подижетемпературу јавногдискурсаимобилишемасешто
суштински имплицира две ствари. Као прво, национализам је
политичкинајупотребљивијаидеолошкаопција,идеалнауциљу
обједињавањаразличитихдруштвенихгрупа,манипулацијеипо
стизањаинтензивних ефеката унајкраћемвременскомроку.Као
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друго,чињеницадавеликибројприпадникаодређененационалне
заједницетакопозитивнодоживљаваовуидеологију,односнода
национализамнаилазинапозитиванпријемуширокимнародним
масама, посебно у кризним периодима, говори управо у прилог
примордијалистичкихтврдњионароднимосноваманационализма
иисконскојсназиетничкихвеза.Национализам,стога,можемода
дефинишемокаоетнички,културнииполитичкифеномен,утеме
љеннаетничкимвезама,алииподложанполитичкојманипулацији
збогизразитогемоционалногпотенцијала.Онје,такође,једнаод
идеологијакојејенајлакшеинтегрисатиуполитичкеинституције
и јавнидискурс, аликојауједно, у случајумаргинализацијеили
репресијеодстранезваничногестаблишмента,можесавршенода
функционишеиизванграницајавнодозвољеногдискурса.Овоје,
заправо,једанодкључнихквалитетанационализмакао„комбино
ваног”,етничкополитичког,идеолошкогфеноменакојисе,сапод
једнаковеликомснагом,крећеудвасмера,одоздонагореиодозго
надоле,стварајућипотпунукохезијуизмеђународаивластиили
функционишућиодвојеноодзваничнихинституција.Невезаноза
институционалнуподршкуилинедостатакисте,политичкеелите
националнихзаједницаупериодимавеликихбезбедноснихкриза,
етничкихмобилизацијаиратовауглавноминемајудругиизбор,
негодасеокренунационализму,собзиромначињеницудајето
јединаидеологијакојаимамоћдаприпадникеодређеногколекти
витетаубедиунеопходностличнихизаједничкихжртавауциљу
заштитенационалнихинтереса.

5. НА ЦИ О НАЛ НА ВС. ЛИ БЕ РАЛ НА ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Наконвишеоддвадесетпет годинаодобјављивањаконтро
верзногделаамеричкогполитикологаФренсисаФукујаме,„Крај
историје и последњи човек”, у којем је аутор помпезно и еуфо
рично„најавио”коначни,ултимативнитријумфлибералнедемо
кратијенадсвимосталимидеологијама (укључујућинационали
стичку)којесукрозвремеобликовалесветскуцивилизацију,више
јенего јаснозбогчеганије захвалнобитипрогностичарудина
мичнојобластимеђународниходноса.Истинизавољу,свакипо
кушајдефинисањакрајаједногипочеткадругогпериодауразвоју
међународнеполитике,каоконачнезавршницепроцесаглобалног
друштвеног,политичкогиекономскогразвоја,апсурданјеинео
држивсампосеби,алипроглашаватилибералнудемократију„по
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бедником”финалнетркеуборбизаосвајањелидерскепозицијеу
међународнојзаједници,изперспективесавременихдешавањана
светскојполитичкојсцени,алииизперспективечистелогике,зву
чијошапсурдније,суштинскииполитичкинаивноипоражавајуће
ненаучно.Либерална демократија је идеологија крупног капита
лаи рационалногизбора,штонеумањујењеннеоспоран значај
умеђународнимодносимадругеполовинеXXвека,каоиданас,
напочеткуXXI,алишто,увеликојмери,указујенањенекључне
слабостиупоређењусаидеологијомнационализмакојује,ускла
дусажељамаинадањимаглобалистапопутФренсисаФукујаме,
власникакрупногкапиталаисвихонихчијисуполитичкициљеви
подразумевали„мрвљење”идисолуцијунацијаинационалнихдр
жавауциљутријумфавредностиглобализације,либералнадемо
кратијатребалодапошаљеуполитичкуисторију.

Данасје,међутим,вишенегојаснодапочеткомдеведесетих
година прошлог века није дошло ни до каквог „краја историје”,
већсамодокрајаједнефазеумеђународнимодносимаипочетка
друге,што не представља ништа друго и ништа више него кла
сичанисторијскициклус.Данасје,такође,јаснодасечитавсвет
свебржекрећекајошједномод„крајеваисторије”,овајпутоном
којићеозначитипочетак (сигурног) краја либералнедемократи
је,монополарногсветаподапсолутномдоминацијомЗападаиве
ликиповратакнационализманасветскуполитичкусцену.Јачање
националистичкеидеологијеиполитикеупрестоницамалиберал
недемократијеширомЗападнеЕвропеиСједињенихАмеричких
Државачинисекаонезаустављивпроцес,којитек„хватазамах”и
озбиљно„прети”даугодинамаидеценијамакоједолазепостане
изборвећинеузападномсвету.Садругестране,ванграницаЗа
пада,либералнадемократијаникадаинијеималапревеликиути
цај нашироке народнемасе, за разлику од етницитета, културе,
религије и/или национализма, тако да се у том случају неможе
ниговоритионекаквимидеолошкимпревратимаилирадикалним
променама.

Борбазапревластизмеђунационализмаилибералнедемокра
тије не може се свести само на борбу између емоција и рација.
Каоштојевећистакнуто,иакојенационалистичкаидеологијапр
венственоутемељенанаемоцијама,онаимаиснажноупориште
у(потпуно)рационалнојтврдњиданационализамнајбољештити
државнеинтересеједногнарода.Садругестране,илибералнаде
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мократија,сасвојиминдивидуалистичкимприступомиинсисти
рањемназаштитиљудскихправасвихкатегоријастановништваи
борбипротивдискриминације,можедаодговоринапотребесвих
онихпојединацакојинеосећајупретеранувезаностзасвојунаци
оналнузаједницу,аузтосенанекиначиносећајуугроженокао
припадници неке „осетљиве” друштвене категорије. Гледано из
шире, колективне перспективе, међутим, либерална демократија
немашта да понуди националним заједницама као колективите
тима,неможедаодговориназаједничке(националне)потребеза
сигурношћуиприпадношћуинеможе,нинаједанначин,даобећа
ипружизаштитуприпадницимаједненацијекојисеналазеупо
литичкојилибезбедноснојкризи.Уовим,евидентним,слабостима
либералнедемократије,лежинајвећаснаганационализмаиодго
ворнапитањекојаћеидеологијадоминиратиглобалномзаједни
цомуXXIвеку.Национализамјесубјективаниобјективан,рацио
наланиирационалан,логичкиобјашњиви(понекад)необјашњив
феномен, чија се предност у односуна друге идеолошкеправце
налазиусинхронизацијинационалистичкеидеологијесаљудским
емоцијама.Сироваснаганационализмазаправоинијеништадру
гонегоснагаемоција,појединацаиколективитета,којајачасаја
чањеминтензитета„тренутака”довољноупечатљивихдаизазову
реакцијумасе.Критичаринационализма,упорниусвојимнастоја
њимада„докажу”његову‘екстремну’и‘фашистичку’природуи
прикажугакаоанахронуипревазиђенуидеологију,улажунајвеће
напореуправоутодаодвојенационалнуидејуод(националног)
бићапојединацаичитавихнарода;њиховоомаловажавањенацио
нализмакаоидеологије‘крвиитла’,којаподстичепримитивизам
иагресијузаправојеомаловажавањељудскеприродекаотаквеи
подсмевање истој,што за резултатможе једино да има раст по
ражавајућих статистичких резултата либералне демократије која
убрзаногубипозицијеусвојимнекадашњимбастионимазападног
либералногкапитализма.

Требаистаћида,истинизавољу,национализмуусадашњем
тренутку,поредњеговенеоспорнеусклађеностисаљудскимемо
цијама, у корист иду и кретања у међународним, политичким,
друштвеним и економским, односима. Пораст броја становника
на глобалномнивоу, све већи јазизмеђубогатихи сиромашних,
недостатак основних ресурса неопходних заживот, пале државе
и великемиграције (доминантно)муслиманског становништва у
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богатеземљезападнеЕвропеузсвевећирастверског(исламског)
екстремизмаиглобалне,терористичкепретње,представљајукон
тинуиранодоливање„уљанаватру”иевропскихимногихдругих
национализама. Сви постојећи друштвени, политички и економ
скиглобалнифакторипоказујууправцубудућихсукобаогромног
ирастућегбројастановникапланетеЗемљезасвемањересурса,
подутицајемвеликихклиматскихпромена,екстремнихидеологи
јаибројнихнасилнихконфликата.Утимсукобимапојединции
заједницећесеокупљатиигруписатиокоонихизвораидентитета
којиимпружајуосећањасигурностииприпадности;људићесе
свевишеокретатикаонимасакојимаделеетничкопорекло,језик,
културу,веру,начинживотаисистемвредности,асвевишеудаља
ватиодонихкојисуимразличити.Стварнаилизамишљенакрвна
везакојанацијеповезујекрозвремеипростор,којанасподсећана
жртвенашегнародакрозисторију,алиинатодасамозбог„крви”
ими,унекомтренутку,можемодапостанеможртве,постајеипо
стајаћесвејача.Накрајукрајева,туилежиједноставнадефиници
јаовогзамршеногфеномена.Национализамјевишеоддоктрине,
вишеодполитике,вишеодидеологије,пазваласеонаидеологија
‘крвиитла’илибилокакодругачије–Национализамјекрв,ани
штанаскаокрвнеобликује,крвусвакоммогућемсмислутеречи.
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Je le na Vu ko i cic

THE PO WER OF NA TI O NA LISM

Re su me
Nationalismrepresentsoneofthemostimportantandin
fluential social and political phenomena in the modern
world.Themainreasonbehindthepowerandinfluenceof
thisideologyisthefactthatitisbothethnicandpolitical,
unlikemostother ideologieswhichonlyhaveapolitical
dimension.Theethnic/emotionaldimensionofthenatio
nalist ideologyenablespeople tobondandidentifywith
theotherswhosharethesameethnic/culturalbackground.
Thisbondcan,andinmostcasesdoes,playacrucialrole
inthecreationofstablesocietiesandstablestatesinwhich
themajorityofthepeoplestandforthesamenationalva
luesandarereadytodefendthem.Ontheotherhand,the
politicaldimensionofnationalismisalsoofgreatimpor
tance.Nationalism,mostlybecauseofitsethnic/emotional
nature,canbeusedbythepoliticiansinpowertogather
thepopulationaroundthesame(national)goal.Thishas
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extremeimportanceintheperiodsofcrisis,especiallyin
theperiodsofconflictsandwars,whennationalist ideo
logycanempowerthenationandprovideitwithsubstan
tialreasonstostandupforwhatitbelievesinandfightfor
it.Facedwithapossibleeradicationof theircultureand
nationalvaluespeoplenaturally tend to start identifying
themselvesinethnicandnationalterms.Theotherreason
fortheemphasisonasharedcultureinthetimesofcrisisis
itsbondingpower.Thesenseof“thecommunity”andthe
boostof themorale isfurtherenhancedbytheemphasis
onallthesharedtraitsofanethnicgrouporanation,par
ticularly those thatmake it distinguishable anddifferent
fromanenemy.Forthesereasonsthenationalismisclo
selyrelatedtoconflictsandwars,anditalwaysthrivesin
theperiodsofcrisis.Theemotionalpowerofnationalism
isoneofitsmostimportantcharacteristicsandoneofits
mostcucialqualitieswhichwilldetermineitskeyrolein
thefutureoftheworldpolitics.Ontheotherhand,itsmain
rival,theliberaldemocracy,cannot,inanyway,compare
tonationalismwhenitcomestotheemotionalappeal,for
itdoesnothaveany.Liberaldemocracyisarationalideo
logy,completelystrippedofemotionsandsubstance,and
thesearethemainreasonsbecauseofwhichitisloosing
thepowerandwillcontinuetodosointhefuture.Atthe
sametime,inthesituationwheretheglobalcommunityis
plaquedwithpowerty,hugemigrationsfromthewartorn
andpoorregionstotherichWesternEurope,risingthreat
ofreligiousextremismandterrorism,and theriseof the
population, theappealofnationalist ideologywillconti
nuetorise,asmoreandmorenationswillfeelthreatened
bythetectonicmovementsintheworldpolitics.Asnati
onalism is the ideologydrivenby fear and insecurity, it
willprobably,intime,becomethechoiceofthemajorities
worldwide.
Key words: Nationalism, ideology, ethnic group/nation,
nationalstate,politics,identity,liberaldemocracy.
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