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РЕПУБЛИКА СРПСКА - БУДУЋНОСТ 
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак
У овом члан ку аутор ар гу мен тује у при лог иде је о са вре ме-

но сти и одр жи во сти на ци о нал ног иден ти те та у Ре пу бли ци Срп-
ској. Раз ма тра ју ћи про ме не по ли тич ког иден ти те та у свет ској те-
о ри ји и прак си, ука зу је се на по ве за ност пој ма по ли ти ке и пој ма 
иден ти те та, као и на уну тра шњу ве зу по ли ти ке и ети ке. У дру гом 
де лу ра да иде ја о европ ским вред но сти ма ана ли зи ра се у кон тек сту 
по ли тич ке ствар но сти Ре пу бли ке Срп ске да нас, ко ја исто вре ме но 
из ра жа ва и њен про све ти тељ ски и хри шћан ски ка рак тер. Аутор за-
кљу чу је ана ли зу обра зла га њем де мо крат ске струк ту ре на ци о нал-
ног иден ти те та у Ре пу бли ци Срп ској.  
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, Ре пу бли ка Срп ска, са вре ме ни свет, 

по ли ти ка, ети ка, европ ске вред но сти.  

НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ  
У СА ВРЕ МЕ НОМ СВЕ ТУ

Иден ти тет, у че му се раз ли чи те те о ри је и де фи ни ци је сла жу, 
на „ма кро ни воу“ пред ста вља ну жан пред у слов дру штве ног по рет-
ка и ста бил но сти у би ло ко јој, и сва кој вр сти за јед ни це, док на „ми-
кро ни воу“ од го ва ра на пи та ње „Ко смо?“  
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То је сми сао у ко јем се на ци о нал ни иден ти тет да нас по но во 
на ла зи у жи жи свет ског ин те ре со ва ња. 

Про бу ђе ни из соп стве ног ми та о ли бе рал ном ка пи та ли зму 
као «кра ју исто ри је», пра ће ног за ма гље ним ли ком «свет ског гра-
ђа ни на», за пад ни ин те лек ту ал ни и по ли тич ки кру го ви по че ли су 
не са мо да го во ре о но вом «по врат ку исто ри ји» (Ка ган)1), већ и да 
по но во озбиљ но про ми шља ју на ци о нал но пи та ње. У том ду ху, у 
Фран цу ској је пре не ко ли ко не де ља отво ре на де ба та о на ци о нал-
ном иден ти те ту, ко ја је мо би ли са ла ве ли ки део фран цу ске јав но сти. 
Де ба те у Ен гле ској, су сед ним зе мља ма по пут Ру му ни је и Ма ђар ске 
по зна те су у ши рој јав но сти, као и мно га нај но ви ја ис тра жи ва ња 
рас по ло же ња јав ног мње ња и гра ђа на у за пад ним зе мља ма. Са вре-
ме на Евро па кре ће се у прав цу пре и спи ти ва ња по ли тич ких и вред-
но сних пра ва ца. До ба пост гло ба ли за ци је, обе ле же но све ду бљим и 
ви дљи ви јим про ме на ма у од но си ма по ли тич ке и дру штве не мо ћи, 
на нов на чин отво ри ло је пи та ње на ци о нал ног иден ти те та. 

Али на ци о нал ни иден ти тет, у ства ри, ни је ни си шао са 
днев ног ре да у про те кле две де це ни је, он је са мо био екс клу зив-
но ре зер ви сан за од ре ђе не на ро де, та ко да су, ре ци мо, и са свим 
па ра диг ма тич но, иде је о гло ба ли за ци ји, де мо кра ти ји (о не кој ква-
зи-де мо кра ти ји ко ја се мо же и тре ба „екс пор то ва ти“), за тим иде је 
о плу ра ли зму, то ле ран ци ји, ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма, ра то-
ви ма за сло бо ду и де мо кра ти ју (од Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске до 
Ира ка и Ав га ни ста на), има ле за циљ да при кри ју да оно што је 
умно го ме и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва би ло по сре ди је оства ре ње 
америчкогнационалногинтереса ко ји се ин те лек ту ал но, ме диј ски, 
по ли тич ки, по ку шао пред ста ви ти као уни вер зал ни ин те рес це ло-
куп ног чо ве чан ства.2) У ту свр ху, тре ба ло је ство ри ти има ги нар ног 
ли бе рал но-ин ди ви ду а ли стич ки ори јен ти са ног „гра ђа ни на све та“, 
ко ји би, по лу све сно при хва та ју ћи на мет ну ту иде о ло ги ју ма те ри ја-
ли зма и кон зу ме ри зма, ти пич ну за по тро шач ко дру штво, из гу био 
по ли тич ки и вред но сни ком пас, по ста ју ћи ско ро са вр шен објект 
ма ни пу ла ци је и до ми на ци је. Та ко се и иден ти тет ско и кул тур но у 
„до бу сли ке“ и „до бу по ја ве“ об ли ко ва ло кроз ква зи-афир ма ци ју 
ин ди ви ду ал но сти спе ци фич ног нео праг ма ти стич ког ма те ри ја ли-
зма. 

Ни је са мо свет ска еко ном ска кри за по све до чи ла и у ствар но-
сти по твр ди ла крај овог про јек та, и тран зи ци ју из јед но по лар ног у 
мул ти по лар ни свет, иако су не сум њи во то нај тран спа рен ти ји по-
1)  Ka gan, R. TheReturnofHistoryandTheEndofDreams, Vin ta ge, 2009.

2)  Ко ље вић, Б. “Ко со во и Европ ска уни ја: пи та ња иден ти те та и де мо кра ти је”, Новасрпска
политичкамисао, XВИ (2008), 1-2. 
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ка за те љи ко је ви ше ни ко озби љан не до во ди у пи та ње. Свет 21-
ог ве ка је свет у на стан ку, ра ђа ње но вог све та и но вих вред но сти. 
То је свет ко ји све до чи да политиканепостојибезидентитета. 
И да идентитет не постоји без вредности. То је свет ко ји, да-
кле, све до чи, да ари сто те лов ска бли скост политикеиетике, ко ја је 
на ста вља ла да жи ви кроз раз ли чи те об ли ке у за пад ној тра ди ци ји, 
да упо тре бим да нас по пу ла ран из раз - „не ма ал тер на ти ву“. И да 
чу ве на Би змар ко ва фор му ла о „по ли ти ци као умет но сти мо гу ћег“ 
свој из раз на ла зи у овом од но су,  ко ји све до чи да сво ђе не по ли ти ке 
на тех ни ку и ве шти ну ис пра жње ну од са др жа ја – не ка кву транси-
сторијску,трансдемократску,трансидентитетскупро из вољ ну 
прак су во ди у политичкиивредноснисолипсизам.Јер са мо so lus 
un ce не ма идентитет, бу ду ћи да идентитет упра во и увек упу-
ћу је на дру гог, на за јед ни цу, и на тај на чин уну тар се бе увек већ 
под ра зу ме ва ствар ни плурализам.

То је сми сао у ко јем је за јед нич ки иден ти тет пред у слов на-
прет ка за јед ни це, дру штва и др жа ве, и у ко јем се на ци о нал ни иден-
ти тет и др жа ва уза јам но про жи ма ју. Утвр ђен на ци о нал ни иден ти-
тет је у том сми слу и „ме ки“ пред у слов за члан ство у ЕУ, као са вез 
на ци о нал них др жа ва. За то је у Ис точ ној Евро пи био ду ги низ го-
ди на био то ли ко по знат и та чан сло ган да је „пут за Евро пу пут 
на ци о нал ног осло бо ђе ња“.3) 

По ли тич ки иден ти тет је де лат ност ко ја иден ти фи ку је и кон-
сти ту и ше по ли тич ко те ло и ко ји пред ста вља сна жан фак тор по ли-
тич ког ле ги ти ми те та у кон сти ту и са ном по ли тич ком те лу. У том 
сми слу, по ли тич ки ле ги ти ми тет свој пу ни ка па ци тет до жи вља ва 
по сти за њем ове кон сти ту ци о нал не иден ти тет ске рав ни, у по љу ак-
тив не по ли тич ке ди на ми ке.

ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ 

Да по ли ти ка без иден ти те та не ма бу дућ ност – и да по ли тич-
ка за јед ни ца без иден ти те та у стро гом сми слу не по сто ји као по ли-
тич ка - да нас нај бо ље, и са свим убе дљи во, по ка зу је слу чај Европ-
ске уни је. Европ ска уни ја, као нај ве ћи ми ров ни про јект у исто ри ји 
и тран сна ци о нал ни са вез сва ка ко се не мо же и не тре ба пот це ни ти. 
Али оно што се, са раз во јем европ ске иде је по ка за ло је да еко ном-
ски, па чак и по ли тич ки раз вој европ ских зе ма ља, у прав цу ин-
те гра ци је, ни је по се би до во љан да би се на осно ву ње га раз вио 
3)  Pol lack, D. 2004.
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за јед нич ки иден ти тет.4) Од са ве за ко ји је нај пре по чео да функ ци о-
ни ше као еко ном ски са вез, до по ра ста пре ма ја сни је де фи ни са ном 
по ли тич ком са ве зу по ста ло је ја сно да по ли тич ки са вез не мо же 
да по сто ји без по ли тич ког иден ти те та на ко јем се за сни ва, да пр-
ви про из и ла зи из дру гог, да се, у крај њој ли ни ји, без са гла сја око 
то га шта чи не и под ра зу ме ва ју „европскевредности“ не ма го во ра 
о „је дин стве ном европ ском пу ту“, о Евро пи као жи вој ствар но сти 
ње них гра ђа на. 

У том прав цу по треб но је са гле да ти не са мо ми шље ња углед-
них европ ских струч ња ка о то ме да „су пер др жа ва ни је ка те го ри ја 
ко ја од го ва ра ЕУ“ и да је реч о „ве ли кој би ро кра ти ји ко ја не од го ва-
ра мно гим де мо крат ским стан дар ди ма на ци о нал них др жа ва“ већ и 
по ку ша је да се кроз но ви не у тзв. „Ли са бон ском спо ра зу му“ (ко ји у 
ства ри пред ста вља са мо скуп аманд ма на на Рим ски и Ма стрихтски 
уго вор), осна жи европ ска де мо кра ти за ци ја. За то је ту реч о по ја-
ча ној уло зи Европ ског пар ла мен та, за тим мо гућ но сти не ке вр сте 
ре фе рен ду ма, као и мо гућ но сти исту па ња из ЕУ, што су све пар
еxцелленце де мо крат ски прин ци пи. 

С дру ге стра не, а опет у слич ном сми слу утвр ђи ва ња по ли-
тич ког иден ти те та, у европ ским кру го ви ма по но во се по кре ну ла 
де ба та да ли ће се као фун да мен тал не вред но сти Евро пе узе ти про-
све ти тељ ство или хри шћан ство. Да нас су не до у ми це у том по гле ду 
вра ће не ско ро на по че так. Два прин ци па, ме ђу тим, на ро чи то на те-
ре ну по ли тич ке ствар но сти, уоп ште не мо ра ју би ти у ну жној ко ли-
зи ји, упра во у сми слу у ко јем се ум и ве ра има ју дру га чи је сфе ре 
де ло ва ња и ва жно сти, ко је мо гу би ти у са гла сно сти, пре све га ка да 
је реч о те ми Евро пе као „кул тур не и ду хов не ре ал но сти“. 

О РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мо жда и ни је чуд но да се све ово са свим тран спа рент но 
при ка зу је упра во у ствар но сти Ре пу бли ке Срп ске да нас. За то на-
ци о нал ни иден ти тет Ре пу бли ке Срп ске има бу дућ ност. Срп ска 
пред ста вља пареxцелленце при мер да на че ло „Имајхрабрости да
се служишсопственимумом!“, баш као и од лу чу ју ће вред но сти 
гра ђан ског дру штва - слобода,једнакост,равноправностидемо-
кратија - мо гу и иду укораксасавременомидејомнационалног
идентитета. Или, Кан то вим ре чи ма: „про све ти тељ ство ни је зах-
те ва ло ни шта дру го не го сло бо ду чо ве ка, и то ону сло бо ду ко ју 
сво јим здра вим ра зу мом мо же упо тре би ти у свим де ло ви ма јав ног 
жи во та.“

4)  С ти ме с сла же чак и Ерик сен. Ви де ти Ерик сен, Т. Етницитетинационализам, Би бли-
о те ка XX век, Бе о град, 2004.
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Жи ва ствар ност Ре пу бли ке Срп ске, ко ја из ра жа ва во љу ње-
ног на ро да, је српска и грађанска оп ци ја, шта ви ше срп ска оп ци ја у 
овом слу ча ју је сте гра ђан ска и обрат но. То је те мељ ње не уну тра-
шње сна ге и вред но сног си сте ма, те мељ ње не не по ре ци ве реално-
сти као и пу то каз за ње ну будућност. 

То је и раз лог због че га ин си сти ра ње на из ме на ма Деј тон-
ског спо ра зу ма у прав цу ја ча ња цен тра ли зо ва не вла сти, и у сме ру 
уки да ња над ле жно сти ен ти те та, (док се дру где вр ши де цен тра ли-
за ци ја), пред ста вља до во ђе ње у пи та ње де мо кра ти је и во ље на ро да 
Ре пу бли ке Срп ске.

Као је ди на са мо о др жи ва у БиХ (јер ни Фе де ра ци ја као ни 
БиХ то ни су), Ре пу бли ка Срп ска је самоодрживане са мо за то је 
еко ном ски са мо стал на и су пер и ор на, не го, и мо жда нај пре за то 
што има ја сан пут и из ра жа ва во љу на ро да ко ји у њој жи ви. 

Де мо крат ски те ме љи на ци о нал ног иден ти те та Ре пу бли ке 
Срп ске из ра же ни су и у ње ним мно го стру ким на сто ја њи ма да се 
оства ри рав но прав ност и су жи вот, мир на ко ег зи стен ци ја уну тар 
БиХ, за сно ва на на на че ли ма сло бо де и јед на ко сти.Али до га ђа ји 
про те клих ме се ци, на ро чи то са на сил ним и ве штач ким по ку ша ји-
ма пре кра ја ња Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма и на ме та њем на-
сил ног ре ше ња, де ман то ва ли су сва ку на ду да су ово и ци ље ви 
дру гих. Пи та ње угро жа ва ња те ме ља Деј тон ског спо ра зу ма сто ји 
у не по сред ној ве зи са угро жа ва њем срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та. А сва ка по др шка ко ја у овом тре нут ку до ла зи му сли ман ској 
стра ни не по сред на је по др шка иде ји доминације, из бор да се ста-
не на стра ну оних ко ји те же да до ми ни ра ју спрам оних ко ји те же 
сло бо ди и рав но прав но сти, из бор не е вроп ских спрам европ ских 
прин ци па. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА И ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ

На ци о нал ни иден ти тет Ре пу бли ке Срп ске бит но је европ ски 
иден ти тет, а ње не вред но сти европ ске вред но сти. Иден ти тет у РС 
са при па дан и са о бра зан у исти мах и нај бо љој про све ти тељ ској 
европ ској тра ди ци ји, као и хри шћан ској европ ској тра ди ци ји баш 
као што је – и не ма ње ва жно – та ко ђе и иден ти тет ко ји од го ва-
ра „прин ци пу ре ал но сти“, тј. и са праг ма тич ног ста но ви шта (оног 
што се на За па ду нај че шће на зи ва „ realitycheck“), у пот пу но сти се 
по ка зу је као са вре мен и ства ран. 

По ли тич ки, исто риј ски и кул тур ни фак то ри фор ми ра ња срп-
ског на ци о нал ног иден ти те та у Ре пу бли ци Срп ској у пот пу но сти 
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су ком па ти бил ни ка ко са европ ским ста ро грч ким од ре ђе њем иден-
ти те та - код Пла то на и Ари сто те ла - где се по јам иден ти те та ве зу је 
за за јед нич ко по ре кло при пад ни ка јед не по ли тич ке за јед ни це и за 
осе ћа ња пријатељства и љубавиме ђу гра ђа ни ма ко ји тај иден ти-
тет де ле (грч ки по јам таутотес и ла тин ски екви ва лент identitas), 
та ко и на про ши ре ни по јам исто риј ског иден ти те та на те ме љу ко-
јег су се по ја ви ла са вре ме на од ре ђе ња и иде ја да се „по ли ти ка нај-
при је, на ро чи то у пре ла зним раз до бљи ма, са сто ји од де фи ни са ња 
иден ти те та.“5)

На су прот то ме, ја ло вост, не ре ал ност и не е вроп ски ка рак тер 
фун да мен тал но не ра ци о нал ног по ку ша ја да се ни из че га ство-
ри не ка кав „идентитетБиХ утранзицији“, не ка кав тран зи ци о-
ни иден ти тет „Бо са на ца“  - ко ји би по том тре ба ло да пре ра сте у 
пер ма нент ни, и пре ђе из ва ри ја бле у кон стан ту, уни шта ва ју ћи плу-
рализам, мултикултурализам и демократију -  од по чет ка је био 
осу ђен на не у спех. Је дан од основ них раз ло га за што је БиХ не-
функ ци о нал на и нео др жи ва др жа ва, за што је то др жа ва без бу дућ-
но сти, ле жи у чи ње ни ци да је реч о по ли тич кој за јед ни ци без иден-
ти те та, о др жа ви ко ја не ма ни је дан за јед нич ки да тум. „Бо са на ца“ 
не ма и ства ра ње ла жне и не по сто је ће „бо шњач ке на ци је“ ни је ус-
пе ло упра во сто га што је ту пре све га би ла реч опроцесудезиден-
тификације. Ср би у Ре пу бли ци Срп ској ни су „Бо сан ци“ и ни ка да 
то не ће би ти. 

По ку шај ства ра ња на сил ног, ве штач ког и са свим про из вољ-
ног ква зи-иден ти те та не ка квих „Бо са на ца“ у про тив реч но сти је са 
европ ским ду хом – ко ји ка рак те ри ше раз ли чи тост, дру гост и плу-
ра ли зам у кул тур ном, ду хов ном и „оби чај но сном“ сми слу и кон-
тек сту. То је, да кле, су прот но од Евро пи има нент ног factumplurali-
tas угра ђе ног у са ме те ме ље ње не исто ри је. 

Ка да се ово до ве де у ве зу са чи ње ни цом да се ми сао о „европ-
ском иден ти те ту“ уоб ли ча ва ла, и да се и да ље уоб ли ча ва не као ми-
сао о ап стракт ној хо мо ге но сти ко ја по ни шта ва раз ли ке – и да то не 
мо же би ти аде ква тан од го вор на би ло ко ји ло кал ни или гло бал ни 
об лик хан тинг тон ског „су ко ба ци ви ли за ци ја“ – не го као об лик у 
ко јем је играђанскоинационалноочувано, где је бо гат ство раз ли-
чи то сти вред ност до ко је се др жи, и то упра во у сми слу у ко јем је 
та кав при ступ не рас ки ди во по ве зан са ствар ном де мо кра ти јом – 
он да је ја сно да ста во ви Ре пу бли ке Срп ске, као из раз во ље ње ног 
на ро да, од го ва ра ју упра во овом прав цу. То је та ко ђе сми сао у ко јем 
на ци о нал ни иден ти тет ни је са мо по ли тич ко не го и кул тур но и ду-
5)  Ce ru ti, F. 2006.
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хов но пи та ње срп ског на ро да. А Ре пу бли ка Срп ска је сте кул тур на 
и ду хов на ре ал ност срп ског на ро да. 

Де мо крат ски ка рак тер на ци о нал ног иден ти те та Срп ске по-
ка зу је се у ње ном ру со ов ском мо де лу, ис ка за ном не са мо за хва љу-
ју ћи ње ној ве ли чи ни (Ру со,  де мо кра ти ја успе ва нај бо ље у ма њим 
за јед ни ца ма), већ и кроз жи ву ствар ност „дру штве ног уго во ра“ 
из ме ђу на ро да и ње го вих по ли тич ких пред став ни ка - кроз ствар-
ност иде ја сло бо де, прав де, ди ја ло га, отво ре но сти, са рад ње. Де мо-
кра ти ја се „не мо же уво зи ти“, је ди на ствар на де мо кра ти ја је де мо-
кра ти ја „од о здо“, ко ја по ти че из на ро да, из по ли тич ке са мо све сти, 
уче ство ва ња и по ли тич ког од лу чи ва ња о бу дућ но сти. 

У 14 го ди на ње ног по сто ја ња, Ре пу бли ка Срп ска из гра ђе на 
је као де мо крат ска за јед ни ца са мо све сних европ ских гра ђа на. Та-
ква де мо кра ти ја нај у же је ве за на за сло бо ду, за ко ју Ру со пи ше: 
„од ре ћи се сло бо де, зна чи од ре ћи се свог људ ског до сто јан ства, па 
чак се од ре ћи и сво јих оба ве за.“
Мно го број ни те о ре ти ча ри већ су ука за ли на то да ће бу дућ-
ност Евро пе би ти де фи ни са на де мо кра ти јом – или не до ста-
ци ма де мо кра ти је – у њој. То зна чи да ће, у из ве сном сми слу, 
про је кат Европ ске уни је има ти бу дућ ност у оној ме ри у ко јој 
се при бли жи пој му Евро пе, и ко ли ко успе у на прет ку и по-
бољ ша њу соп стве не де мо кра ти је.  

Де мо кра ти ја и плу ра ли зам, да кле, срж је европ ске ду хов-
но сти и те мељ не европ ске вред но сти. У том ду ху, пре 15 го ди на, 
Жак Де лор је ре као да - „уко ли ко због по сти за ња је дин ства мо ра мо 
из бри са ти раз ли ке ме ђу на ро ди ма Уни је она ће пре ста ти да бу де 
европ ска.“, баш као што је и је дан Ми те ран бра нио Евро пу „у ко јој 
ће се сви др жа ти сво јих оби ча ја и свог иден ти те та.“ Да нас, мо же мо 
ре ћи да је, у бит ном сми слу, пи та ње да ли ће Евро па на ћи за јед-
нич ки је зик са Ру си ју, уз очу ва ње а не бри са ње њи хо вих раз ли ка, 
пи та ње ко је ће умно го ме од ре ди ти бу ду ћу по ли ти ку - и свет ску 
по ли ти ку у це ли ни.

САБИРАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Шта је учи ње но? Ре пу бли ка Срп ска да нас је ја ча не го икад; 
РС је са мо о др жи ва, еко ном ски са мо стал на, по ли тич ки ста бил на, 
на ци о нал но и по ли тич ки са мо све сна, мо дер на и европ ска – то је 
Ре пу бли ка Срп ска ко ја је ство ре на. Њен на ци о нал ни иден ти тет је 
иде ја, вред ност и жи ва ствар ност, као и ње на де мо кра ти ја, по ка-
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за тељ да се, као што је го во рио Скер лић, од „де мо кра ти је мо же 
на пра ви ти жи ва ствар ност“ а да се „љу ди мо гу уз ди ћи до све сти о 
сло бо ди“. То је жи ва исто ри ја са да шњо сти и бу дућ но сти Ре пу бли-
ке Срп ске од ње ног ства ра ња. 

Шта чи ни ти? У вре ме ну ко је до ла зи, за Ре пу бли ку Срп ску 
је ва жно: 

(1) ја ча ње ње них ин сти ту ци ја, као те ме ља де мо кра ти је, ја ча-
ње де мо кра ти ју кроз ко ју се из ра жа ва и њен на ци о нал ни иден ти-
тет. 

Је дан од на чи на да се ово учи ни је и да уну тра шња ве за ко ја 
по сто ји из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и ње них гра ђа на бу де још ви-
дљи ви ја и сна жни ја – и да се о свим ва жним пи та њи ма ко ји од-
ре ђу ју бу дућ ност пи та на род на ре фе рен ду му (ре фе рен дум је пар
еxцелленце из раз де мо кра ти је). Ако се и да ље бу де по ку ша ва ла 
оспо ри ти ле ги тим ност и ле гал ност Ре пу бли ке Срп ске - та ко што 
ће се на раз ли чи те на чи не ста вља ти у пи та ње и ње на ен ти тет ска 
ауто ном ност и иден ти тет ње них гра ђа на - он да сло бод но опре-
де љи ва ње гра ђа на Ре пу бли ке Срп ске на ре фе рен ду му је не са мо 
ле ги ти ман и де мо крат ски на чин по ли тич ког де ло ва ња већ и нео-
п хо дан на чин за рад очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та и сте че них 
пра ва. (Та ко ђе, у слич ном кон тек сту, Ре пу бли ка Срп ска тре ба да 
ра ди на ја ча њу по ли тич ких уста но ва и вла да ви не пра ва и по ли тич-
ких пред став ни шта ва.). Ста би ли за ци ја де мо крат ских ин сти ту ци ја 
и на пре дак у раз во ју гра ђан ског дру штва.

(2) Дру го, РС тре ба да ја ча кул тур не ве зе и са рад њу са Ре пу-
бли ком Ср би јом, али и да раз ви ја и уна пре ђу је соп стве ну кул тур ну 
де лат ност као из раз очу ва ња и уте ме ље ња на ци о нал ног иден ти те-
та као жи ве ствар но сти.  У том сми слу, та ко ђе има ти у ви ду фак-
то ре ко ји су по Хоб сба у му од лу чу ју ћи за на ста нак на ци о нал них 
др жа ва: жи ва исто риј ска по ве за ност са др жа вом, по сто ја ње ком-
пакт не кул тур не ели те, на ци о нал не кул ту ре и је зи ка, и до ка за на 
спо соб ност и ви тал ност за осло бо ђе ње од стра не до ми на ци је.6) 
(3) Тре ће, Ре пу бли ка Срп ска ни је ни ка ква „срп ска ди ја спо-
ра“ – то је аутох то но срп ско ста нов ни штво. То је не што што 
је стал но по треб но на гла ша ва ти и по твр ђи ва ти у ства р но сти. 
По ни шта ва ње гра ђан ског су бјек ти ви те та у РС јед на ко је уни-
шта ва њу на ци о нал не ба шти не и оби чај но сти, као и по ку ша ју 
раз град ње ег зи стен ци јал не и ин сти ту ци о нал не осно ве срп-
ског на ро да. 
6)  Hob sba um, E. 1996.
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(4) Че твр то, РС тре ба да иде у ко рак са раз во јем мо дер них 
тех но ло ги ја и ула же у раз вој на у ке, обра зо ва ње и обу ку струч них 
ка дро ва. Ин си сти ра ње на кре а тив но сти и ин вен тив но сти као пред-
у сло ва са вре ме ног и мо дер ног раз во ја РС. Да „са мо и зград ња“ бу де 
на ци о нал на на ви ка – из ње про из и ла зе и ини ци ја ти ве, кре а тив ност 
и ква ли тет дру штве ног дис кур са. Да до из ра жа ја до ђе ства ра лач ки 
по тен ци јал сва ког по је дин ца. Има ти у ви ду у том сми слу да од ли ке 
иден ти те та има ју со ци о кул тур ну, те ри то ри јал ну али тем по рал ну 
ком по нен ту, и да иден ти тет увек пред ста вља син те зу ди на мич ке и 
ста тич ке ди мен зи је сво је ег зи стен ци је.

(5) Пе то, на ци о нал на со ли дар ност. За јед нич ки за да так срп-
ског на ро да да нас је да се оку пи око бу дућ но сти на ци о нал ног 
иден ти те та Ре пу бли ке Срп ске. У том сми слу, вр ло је ва жно и чу-
ва ње ме ђу стра нач ког кон сен зу са о стра те шким пи та њи ма, од бра не 
на ци о нал ног иден ти те та, пра ва и сло бо де гра ђа на, као и со ци јал не 
ста бил но сти, кон сен зу са ко ји по сто ји у свим са вре ме ним де мо кра-
ти ја ма. 

На стра ни Ре пу бли ке Срп ске да нас су и ре ал ност и европ ске 
вред но сти, и на ци о нал на тра ди ци ја и кул ту ра, и исти на, мо рал и 
сло бо да.7) 

Са би ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та, на ци о нал на са-
мо свест Ср ба као да је, са упо ко је њем уз ви ше ног и не за мен љи вог 
па три јар ха срп ског Па вла, по ка за ла вр ли ну и мо рал ност, по ка за-
ла ка ко до жи вља ва соп стве ни иден ти тет и шта су ње го ви те ме љи. 
Ис пра ћај па три јар ха Па вла жи во је све до чан ство ду би не, сна ге и 
по тен ци ја ла срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Та ко ђе је све до чан-
ство да су етич ке ка те го ри је и мо рал жи ва ствар ност срп ског на ро-
да. Као и мно го пу та у исто ри ји, ова вр ста ду хов но сти и да нас ни је 
са мо из раз хо мо ге но сти не го и по ка зи ва ње прав ца у ко јем је по-
треб но ићи. У овом тре нут ку тај пра вац из гле да да нај бо ље сле ди 
упра во Ре пу бли ка Срп ска. Бу дућ ност срп ског на ци о нал ног иден-
ти те та по чи ње и ства ра се у Ре пу бли ци Срп ској.
7)  Ре пу бли ка Срп ска да нас на нај бо љи на чин све до чи са свим дру га чи ју сли ку од пред ста-

ве о стра шним „бал кан ским вар ва ри ма“, кроз ко ју је у про те клим де це ни ја ма стиг ма-
ти зо ван це ли срп ски на род (на чи ном ко ји је Ве сна Гол свор ти на зва ла, и уве ла као нов 
те о риј ски по јам „империјализамимагинације“, ука зу ју ћи исто вре ме но на на чин ка ко се 
вр ши културнаколонизација. Ту су Ср би при ка за ни кроз лик де те та ко је ни је у ста њу да 
се бри не о се би, о ко јем је по треб но „бри ну ти“ и над ко јим је по треб но „ста ра тељ ство“. 
Ни је ни чу до он да ко ли ко љу ти срп ско „про све ти тељ ство“.Gol dsworthy, V. (1998) i Gol-
dsworthy, V. (2005).
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Bog da na Ko lje vic

REPUBLIC OF SRPSKA – THE FUTURE 
OF NATIONAL IDENTITY

Summary
In this ar tic le the aut hor ar gu es in fa vor of the idea of con tem-

po rary cha rac ter and su sta i na bi lity of na ti o nal iden tity in Re pu blic of 
Srp ska. Con si de ring the tran sfor ma ti ons of po li ti cal iden tity in world 
the ory and prac ti ce, an in ter re la tion bet we en the con cept of po li tics and 
the con cept of iden tity is ela bo ra ted, to get her with the in ner con nec-
tion bet we en po li tics and et hics. In the se cond part of the ar tic le, the 
idea of Euro pean va lu es is analysed in the con text of po li ti cal re a lity 
of Re pu blic of Srp ska to day, that si mo ul ta ni o usly re ve a les its cha rac ter 
as one of En lig hte ment and one of Chri sti a nity. The aut hor con clu des 
the analysis by in tro du cing the idea of de moc ra tic struc tu re of na ti o nal 
iden tity in Re pu blic of Srp ska. 
Key words: na ti o nal iden tity, Re pu blic of Srp ska, con tem po rary world, po li-

tics, et hics, Euro pean va lu es.
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