
УДК: 
323.1(497.11):303
Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 3/2011.

год. 18. vol. 33.
стр. 11-23.

11

ЈаснаМилошевићЂорђевић
Институтзаполитичкестудије,Beograd
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Сажетак
У овом ра ду ана ли зи ра не су по сто је ће де фи ни ци је и на чи-

ни ис пи ти ва ња на ци о нал ног иден ти те та и дру гих срод них пој мо ва 
у Ср би ји. По себ но се ана ли зи ра ју раз ли чи те опе ра ци о на ли за ци је 
ово га пој ма, и раз ма тра се ути цај ме то до ло шких при сту па и од-
ре ђе ња на ин тер пре та ци ју овог фе но ме на. Иден ти фи ко ва но је не-
ко ли ко об ли ка од но сно на чи на ме ре ња са вре ме них гра ђан ских, 
де мо крат ских, на ци о нал них, обра зов них, кул тур них обра за ца ко-
лек тив ног и ин ди ви ду ал ног иден ти те та. Укуп но шест раз ли чи тих 
об ли ка ме ре ња мо же би ти гру пи са но у ма њи број те о риј ских при-
сту па и кон це па та, што је та ко ђе раз ма тра но у овом ра ду.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, ме тод, опе ра ци о на ли за ци ја, иден-

ти тет

Ин те рес за пи та ња и ана ли зу на ци је и на ци о нал ног иден-
ти те та по ве ћа вао се у струч ној и оп штој јав но сти обич но на кон 
рат них су ко ба (Пр вог свет ског ра та, Дру гог свет ског ра та, и на кон 
су ко ба на Бал ка ну). Исто ри ја нас учи да се рат ни су ко би ко ри сте 
на ци о нал ном ре то ри ком и то је сва ка ко раз лог да ова те ма по ста не 
у фо ку су ин те ре со ва ња и у ака дем ским кру го ви ма у пе ри о ди ма на-
кон рат них су ко ба (Pa rekh, 1994). Упра во због то га ну жно је да сло-
же ни дру штве ни пој мо ви ка кав је и по јам на ци о нал ног иден ти те та 
бу ду раз ли чи то де фи ни са ни и да се њи хо вом про у ча ва њу при сту па 
са ста но ви шта раз ли чи тих на уч них ди сци пли на. Да ли оби ље раз-
ли чи тих де фи ни ци ја до при но си раз во ју на уч ног пој ма? Да ли те-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.



СПМброј3/2011,годинаXVIII,свеска33. стр.11-23.

12

о риј ска и ме то до ло шка од ре ђе ња не ког пој ма уну тар јед не на уч не 
ди сци пли не мо гу би ти не за ви сна? У овом ра ду ће мо ди ску то ва ти 
у ко јој ме ри те о риј ска од ре ђе ња ме то до ло шки од ре ђу ју по јам на-
ци о нал ног иден ти те та, и за што је ва жно да те о риј ска и ме то до ло-
шка од ре ђе ња бу ду по ве за на. Иден ти фи ко ва ће мо гру пе (кла сте ре) 
те о риј ских од ре ђе ња из угла со ци јал не пси хо ло ги је, као и ти по ве 
ме ре ња пој ма на ци о нал ног иден ти те та. 

ТЕОРИЈСКАОДРЕЂЕЊА
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Те о риј ске ди ску си је на те му на ци о нал ног иден ти те та ве о ма 
су раз ли чи те, че му је узрок про у ча ва ње овог фе но ме на са ста но-
ви шта број них дру штве них ди сци пли на, али и не до ста так јед не 
је дин стве не ја ке и сна жне те о риј ске по став ке, ко ја би ја сно де тер-
ми ни са ла ис тра жи вач ке про јек те (Huddy, Kha tib, 2007). Та ко не-
ки ауто ри ми сле да је по јам то ли ко ди фу зан да ни је ни при ме рен 
ака дем ском из у ча ва њу, док га дру ги ауто ри опе ра ци о на ли зу ју до 
ни воа јед не ва ри ја бле. Сто га је ва жно од ре ди ти шта зна чи на ци о-
нал ни иден ти тет за по је дин ца и у ка квом је од но су пре ма дру гим 
ко лек тив ним иден ти те ти ма (Cal houn, 1994; Sol lors, 1996; Bil lig, 
1997; Me dra no, Gu ti er rez, 2001; Ar chi les, Mar ti, 2001; Roc cas, Bre-
wer, 2002;), као и ко је су  опе ра ци о на ли за ци је овог пој ма. 

У ра зним ака дем ским ана ли за ма на ци је и на ци о нал ног иден-
ти те та по ста вља се пи та ње да ли су на ци ја и на ци о нал ни иден ти-
тет фе но ме ни ко јиза слу жу ју на уч но из у ча ва ње. Бру ба кер (Bru ba-
ker, 1996; Bru ba ker, Co o per, 2000; Ku mar, 2003; Huddy, 2007) ис ти че 
да је тер мин на ци је и на ци о нал ног иден ти те та про ис те као из по-
ли тич ке те о ри је и днев не по ли ти ке и да се не мо же као та кав пре-
у зе ти у со ци о ло шким, по ли ти ко ло шким и пси хо ло шким на уч ним 
ана ли за ма. Да кле, овај се по јам ко ри сти дво ја ко, на ин ди ви ду ал-
ном пси хо ло шком и по ли тич ком пла ну. На ин ди ви ду ал ном пла ну 
ко ри сти се да би се љу ди свр ста ли у ка те го ри је (Тај фе љов по јам 
груп не ка те го ри за ци је: Tur ner, Hogg, 1987), раз ли ко ва ли се бе од 
дру гих, и да би ти ме њи хов жи вот до био сми сао. Нај при сут ни је је 
ко ри шће ње овог пој ма у по ли тич ке свр хе, да би љу ди ор га ни зо ва-
ли сво је за јед нич ке ин те ре се и пре тво ри ли их у по ли тич ку ак ци ју. 
Об зи ром да по сто ји у сва ко днев ном жи во ту и днев ној по ли ти ци, и 
по не кад пред ста вља моћ ни мо би ли за тор со ци јал них и по ли тич ких 
про ме на, пи та ње је да ли се као та кав тре ба пре у зе ти и ана ли зи-
ра ти у на у ци, јер иден ти тет мо же да зна чи пре ви ше, пре ма ло, или 
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уоп ште ни шта, по ми шље њу на ве де них ауто ра. Ови ауто ри го во ре 
да би мо жда би ло бо ље ко ри сти ти дру ге пој мо ве ко ји би би ли ма-
ње ам би ци о зни, а ко ри сни ји, пре ци зни ји и кон цеп ту ал но ја сни ји. 

С дру ге стра не, по сто је и схва та ња ко ја се су прот ста вља ју 
фо ку си ра њу на зна че ње пој ма на ци о нал ног иден ти те та, за то што 
има ју пре ви ше ло кал ног зна че ња, пре ви ше су за ви сна од је зи ка 
и кон крет не си ту а ци је, па их је не мо гу ће ге не ра ли зо ва ти. Бан тон 
(Ban ton, 2001) сма тра да упра во за то што су фе но ме ни на ци о нал-
ног иден ти те та, на ци је и на ци о на ли зма за ви сни од ши ре дру штве-
не си ту а ци је и кул ту ро ло шки од ре ђе ни, не ма ни ка квог про гре са 
у њи хо вом раз во ју. Ин си сти ра ње на ква ли та тив ном ис пи ти ва њу 
зна че ња во ди огра ни че ној при мен љи вост у раз ли чи тим сре ди на-
ма,  јер се за кључ ци не мо гу ге не ра ли зо ва ти, ни ти уоб ли чи ти у те-
о ри је. Та ко Бан тон сма тра да је по треб но кон стру и са ти те о ри је ко је 
су не за ви сне од кул ту ре и обич ног је зи ка, да би до ве ле до про гре са 
у те о риј ском раз во ју пој ма. 

По ред те шко ћа у де фи ни са њу на ци о нал ног иден ти те та, по-
сто ји и про блем раз гра ни че ња с дру гим пој мо ви ма и у те о риј ском 
али и у опе ра ци о нал ном сми слу. Не сум њи во по сто ји те шко ћа да 
се по јам на ци о нал ног иден ти те та де фи ни ше и раз гра ни чи у од но-
су на дру ге срод не пој мо ве. Ка ко мно ги ауто ри пра вил но при ме-
ћу ју на овом пла ну по сто ји пра ва “тер ми но ло шка џун гла” (Gross, 
1978), “кон цеп ту ал на анар хи ја” (Си гел, 2001) или „тер ми но ло шки 
ха ос” (Con nor, 1994), „тер ми ни ко је упо тре бља ва мо ... су оп те ре ће-
ни вред но сти ма и стра сти ма, али рет ко их за и ста и раз ја шња ва мо“ 
(Šna per, 1996, стр 31). У раз ли чи тим те о ри ја ма и сту ди ја ма о на-
ци о нал ном пи та њу по сто ји ши рок спек тар пој мо ва и де фи ни ци ја. 
Пре пли ћу се нај ра зли чи ти ја од ре ђе ња и тер ми ни ме ђу ко ји ма ће мо 
по ме ну ти са мо не ке: на ци ја, ра са, ет ни ци тет, на ци о нал на ве за ност, 
на ци о нал ни иден ти тет, на ци о на ли зам, став пре ма на ци ја ма, ет но-
цен три зам, па три о ти зам, па и пој мо ви као што су ауто ри тар ност и 
па три јар хал ност, ко ји су вр ло че сто не ја сно раз гра ни че ни. 

Сроднипојмови

Пр во ће мо ана ли зи ра ти те о риј ска од ре ђе ња го ре на ве де них 
пој мо ва, а по том ће мо по ку ша ти да их до ве де мо у ве зу са по сто-
је ћим опе ра ци о на ли за ци ја ма (од го ва ра ју ћим по да ци ма) у Ср би ји. 

Нација има пре вас ход но објек тив не од ред ни це: је зик (Kal-
len, 1996; Be ne dikt, 1998), ре ли гиј ска при пад ност (Kal len, 1996), 
спе ци фич ни дру штве ни ка рак тер (Го лу бо вић и сар., 1995), на ци-
о нал на кул тур на обе леж ја - му зи ка (Wa de, 2001). Раз ли ка из ме ђу 
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су бјек тив них и објек тив них од ред ни ца као ди стинк тив на ка рак те-
ри сти ка на ци је и на ци о нал ног иден ти те та ни је ис кљу чи ва, јер се 
у рас пра ва ма о на ци ји по не кад го во ри о по ли тич ким од ред ни ца ма, 
по не кад су од ред ни це објек тив не (је зик, ре ли ги ја, по ре кло), а по-
не кад су бјек тив не (ми то ви, ар хе ти по ви, по тре бе, осе ћа ња, ...). 

Етничкугрупупред ста вља ју љу ди ко ји има ју исту исто риј-
ску и кул тур ну за јед ни цу, и ме ђу ко ји ма по сто ји за јед нич ка во ља 
да ту за јед ни цу одр же. Ет нич ке гру пе ни су мно го раз ли чи те од на-
ци је, и јед на и дру га под ра зу ме ва ју по сто ја ње на ци о нал ног од но-
сно ет нич ког иден ти те та ње них чла но ва, као и свест ме ђу чла но ви-
ма да гру па по сто ји и да има за јед нич ке ин те ре се ко ји мо ра ју би ти 
из над лич них. Основ на раз ли ка из ме ђу ет нич ке и на ци о нал не гру-
пе је у по ли тич кој мо ћи. War ner и Lunt и не са мо они из јед на ча ва ју 
ет ни ци тет са оста лим со ци о де мо граф ским ка те го ри ја ма (War ner, 
Lunt, 1942; Sol lors, 1996), као што су пол, ста рост, кла сна и ре-
ли гиј ска при пад ност. По јам при пад но сти се ипак  ја сно раз ли ку је 
од пој ма иден ти те та, јер пред ста вља чи ње ни цу (не ко се из ја шња-
ва као при пад ник од ре ђе не на ци је или ет нич ке гру пе), али то још 
увек не зна чи да је са њом иден ти фи ко ван. Од но сно са ма „ети ке та“ 
на ци о нал не, ет нич ке при пад но сти не зна чи да је иден ти тет раз ви-
јен и ин тер и о ри зо ван у пси хо ло шком скло пу по је дин ца.

Националниидентитет је дан је од со ци јал них иден ти те та 
ко ји су по себ но ва жни са ста но ви шта пси хо ло ги је по је дин ца.Со-
ци јал ни иден ти тет је де фи ни сан као «са зна ње по је дин ца да при па-
да гру пи, као и емо тив ни и вред но сни зна чај ко ји по је ди нац при да је 
груп ној при пад но сти» (Hogg. Abrams, 1988); или са мо као са зна ње 
по је дин ца да при па да на ци ји (Huddy, Kha tib, 2007). Чо век при па да 
број ним гру па ма у са вре ме ном дру штву: пол ној, по ро дич ној, ге-
не ра циј ској, про фе си о нал ној, на ци о нал ној, ре ли гиј ској и дру гим. 
Иден ти фи ка ци ја је про цес у ко ме по је ди нац по ста је све стан ко ја 
је гру па ње му ва жна, ко је ста во ве тре ба да фор ми ра и ко ји је об-
лик по на ша ња од го ва ра ју ћи (Gle a son, 1983, стр. 466).  На ци о нал ни 
иден ти тет је не и де о ло шки (осе ћа ње при пад но сти срп ском на ро ду 
не од ре ђу је и спе ци фич ну по ли тич ку ори јен та ци ју), али по ве ћа ва 
по ли тич ку ак тив ност јер су осо бе са ја ким груп ним иден ти те ти ма 
под ло жни је кон фор ми ра њу груп ним нор ма ма. 

Национализаммо же би ти схва ћен дво ја ко.Кључ но пи та ње 
у де фи ни са њу на ци о на ли зма је да ли он пред ста вља из ра зит на-
ци о нал ни иден ти тет и од ње га се раз ли ку је са мо у ин тен зи те ту, 
или су то два раз ли чи та фе но ме на ко ја се ква ли та тив но, а не са мо 
кван ти та тив но раз ли ку ју (Кец ма но вић, 1996; Ve ler, 2001, Го лу бо-
вић, 1995). На ци о на ли зам се обич но схва та као из ра зит на ци о нал-
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ни иден ти тет, да кле раз ли ке су ис кљу чи во кван ти та тив не. Уко ли ко 
про це сом иден ти фи ка ци је, на ци ја као гру па по ста не пре ви ше зна-
чај на за по је дин ца, зна чај ни ја од би ло ко је дру ге иден ти фи ка ци је, 
то је на ци о на ли зам. На ци о нал не ели те по ми шље њу не ких ауто ра 
гу бе на зна ча ју у Ср би ји те се тра га за но вим иден ти те ти ма (Не на-
дић, 2010). 

ПОДАЦИУСРБИЈИКОЈИУКАЗУЈУНА
РАЗЛИЧИТЕНАЧИНЕОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Про ди ску туј мо кван ти та тив не и ква ли та тив не по дат ке ко ји 
се од но се на ана ли зу, ме ре ње и ин тер пре та ци ју на ци о нал ног иден-
ти те та у Ср би ји.

Исказонационалнојприпадности

У со ци јал но пси хо ло шким и дру гим ис тра жи ва њи ма се пре-
ко су бјек тив них ис ка за о на ци о нал ној при пад но сти ана ли зи ра на-
ци о нал ни иден ти тет гра ђа на. У по пи су сва ке др жа ве на осно ву 
ова квог пи та ња про јек ту ју се зва нич ни по да ци о бро ју раз ли чи тих 
на ци о нал но сти ко је жи ве у по је ди нач ним зе мља ма, и вр ло че сто 
пред ста вља ју ре ле вант не по ка за те ље о по пу ла циј ским про ме на-
ма. Та ко ђе, зва нич ни по да ци из За во да за ста ти сти ку мо гу би ти 
и ин спи ра ци ја за на уч не ана ли зе и ин тер пре та ци је по пу ла циј ских 
па ра ме та ра и про ме на ко је на ста ју у по је ди ним вре мен ским пе ри-
о ди ма.

Важностнационалногидентитетауод
носунадругегрупнеидентитете

У пе ри о ду од 1993. до 1996. го ди не Пан тић на ла зи да (Пан-
тић, 2002, стр 101) је гра ђа ни ма Ср би је ва жни ја при пад ност ло кал-
ној за јед ни ци или Евро пи, не го на ци ји, а та ко ђе на ла зи и ве ли ке 
раз ли ке у овом од ре ђе њу у од но су на стра нач ке пре фе рен ци је. У 
дру гим зе мља ма при пад ност ло кал ној сре ди ни је ве о ма ва жна, али 
је у не ким дру гим зе мља ма не што ва жни ја кон ти нен тал на и свет-
ска при пад ност. У ка сни јим ис тра жи ва њи ма на кон 2000. го ди не, 
гра ђа ни Ср би је су се иден ти фи ко ва ли ма хом са ужим те ри то ри јал-
ним и со ци јал ним гру па ма, пре фе ри ра ју ћи нај ви ше ло кал ну при-
пад ност (33%). Го то во јед на тре ћи на гра ђа на Ср би је (31%) се у том 
ис пи ти ва њу ве зу је за Ср би ју, 13% за Ју го сла ви ју, док 13% гра ђа на 
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Ср би је ка же да је бли ско Евро пи. Од ве ли ких со ци јал них гру па у 
истом ис пи ти ва њу, гра ђа ни се нај ви ше иден ти фи ку ју са на ци јом 
30%, са ге не ра ци јом 29%, за тим са про фе си јом 14%, и вер ском за-
јед ни цом 12%, док са мо 2% на во ди по ли тич ку стран ку.  

Сре ди ном 2001 го ди не (Пан тић 2003, стр 112) гра ђа ни Ср би је 
се у 38% слу ча је ва иден ти фи ку ју са на ци јом, 27% са ге не ра ци јом, 
са про фе си јом 12%, а са кон фе си јом 11%. По ли тич ка при пад ност 
при мар на је у 2% слу ча је ва. Да кле, тренд је кра јем де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка ука зи вао на по раст ве за но сти за на ци ју. 

Пре из би ја ња су ко ба на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, на-
ци ја се ни је у ве ћем де лу ју го сло вен ске по пу ла ци је на ла зи ла у вр-
ху при о ри те та (Пан тић, пре ма Ва со вић, 1995). На ци о нал на и ре-
ги о нал на при пад ност има ле су тек де ве ти од но сно осми ранг по 
ва жно сти (на кон про фе си о нал не, при ја тељ ске, ге не ра циј ске, по-
ро дич не, кла сне, пол не, и ре ли гиј ске при пад но сти). Ис тра жи ва-
ње ју го сло вен ске омла ди не 1989, ме ђу тим ука зу је на раз ли ке код 
сло ве нач ке и ал бан ске омла ди не ко ји ма је на ци о нал на при пад ност 
ре ла тив но ва жни ја не го дру ги ма. Док је дру ги ма ва жни ја ју го сло-
вен ска при пад ност, већ та да је Сло вен ци ма ва жни ја ре пу блич ка и 
ло кал на при пад ност од ју го сло вен ске (и на на ци о нал но ре пре зен-
та тив ном узор ку). Хр ва ти и Ал бан ци та ко ђе ис ти чу ис под про сеч ну 
Ју го сло вен ску при пад ност, док је она нај и зра же ни ја ме ђу Ср би ма 
(ви ше од ре пу блич ке што ни је слу чај са оста лим на ро ди ма). У ис-
тра жи ва њи ма ра них де ве де се тих го ди на, та ко ђе је ис пи ти ва но ран-
ги ра ње и ва жност раз ли чи тих груп них иден ти фи ка ци ја (Ва со вић, 
1995, стр. 171- 244). Од ис пи та ни ка је тра же но да се опре де ле за 
нај ва жни ју дру штве ну гру пу, из ме ђу сле де ћих: ет нич ка, кон фе си о-
нал на, со цио-еко ном ска, струч но-про фе си о нал на и уз ра сна. Ве ћи-
на по пу ла ци је се опре де ли ла за на ци ју као нај ва жни ју со ци јал ну 
ка те го ри ју (49.7%). На дру гом ме сту је про фе си о нал на гру па ци ја 
(20.1%), за тим ге не ра циј ска (19%), кла сно слој на (6.2%) и кон фе-
си о нал на (све га 5.1%). 

У ис тра жи ва њу из сеп тем бра 1999 го ди не Ва со вић бе ле жи 
ве ли ку про ме ну у сте пе ну ва жно сти на ци је као гру пе за ис пи та-
ни ке срп ске на ци о нал но сти (Ва со вић, 2000, стр 21). На ци о нал на 
при пад ност се на шла на прет по след њем ме сту по ва жно сти (ка да 
се би ра из ме ђу ви ше по ну ђе них гру па). На пр вом ме сту је при-
пад ност гру па ма љу ди истих ин те ре со ва ња (33%), исте ге не ра ци је 
(26%), про фе си о нал не (14%), кон фе си о нал не (13%), за тим на ци о-
нал не (11%) и по ли тич ке 4%. Ка да се у истом ис тра жи ва њу по сма-
тра ју ва жно сти ко је љу ди при пи су ју по је ди ним об ли ци ма груп не 
при пад но сти ет нич ка при пад ност је на тре ћем ме сту, по сле ин те-
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ре сне и ге не ра циј ске при пад но сти (ко ли ко су по је ди нач не гру пе 
ва жне: 56% ин те ре сна, 42% ге не ра циј ска, 37% на ци о нал на, 36% 
про фе си о нал на, 33% кон фе си о нал на, 20% по ли тич ка). 

Ми ло ше вић (Ми ло ше вић, 2008) на ла зи да је на ци ја по зна ча-
ју на дру гом ме сту у од но су на оста ле ис пи ти ва не со ци јал не гру пе 
(по ро дич не, пол не, ге не ра циј ске, про фе си о нал не, ре ги о нал не, ..). 
На пр вом ме сту је по ро ди ца, ко ја је оце ње на као при мар на и нај ва-
жни ја со ци јал на гру па, а по том до ла зе на ци ја и ве ра.

Индиректнамерењанационалногидентитета
прекоиндикатора:национализма,етноцентризма,

социјалнедистанце,оценакарактеристика
различитихнација,стереотипа

Број на су ис тра жи ва ња ве за на за на ци о на ли зам и ње го ву 
рас про стра ње ност у Ср би ји (Пан тић, 2003, стр 86; Ку зма но вић, 
1994). Ку зма но вић на во ди (Ку зма но вић, 1994, стр 164) да ауто-
ри тар ност у ко ре ла ци ји са на ци о нал но шћу ис пи та ни ка. Та ко ја чи 
сте пен ауто ри тар но сти ка рак те ри ше Му сли ма не (55%) и Цр но гор-
це (54.4%), а по том Ср бе (42%) и нај ре ђе Ма ђа ре (25.5%). Го лу бо-
вић и са рад ни ци по чет ком де ве де се тих го ди на ме ре на ци о на ли зам 
као део дру штве ног ка рак те ра ска лом од 10 став ки (Го лу бо вић, 
1995, стр. 155-167). Ре зул та ти су по твр ди ли хи по те зу да по сто ји 
ви сок по раст ис кљу чи во на ци о на ли стич ког опре де ље ња ис пи та-
ни ка. Ипак нај ве ћи је про це нат нео д луч них или сла бо на ци о нал но 
ори јен ти са них (го то во по ло ви на узор ка 40.6%), док је ја ко и ве о ма 
ја ко на ци о на ли стич ки опре де ље них 23.8%). 

У пе ри о ду по сле 2000. го ди не о на ци о на ли зму се за кљу чу је 
пре ма сте пе ну сла га ња са по је ди ним тврд ња ма (Пан тић, 2003, стр. 
107). На при мер на пи та ње «Ср би ја је са мо за Ср бе» ве о ма ма-
ли про це нат ис пи та ни ка се пот пу но сла же (12% пре ма 85%). Ср би 
при хва та ју ову тврд њу у 14% слу ча је ва, а ре ђе при пад ни ци ма њи-
на, ис под 5%. Сле де ћи тврд њу «Ује ди ње ње свих Ср ба са те ри то-
ри је бив ше СФРЈ оства ри ти кад тад» од ба цу је 44% ис пи та ни ка. 
Бла жу об лик на ци о на ли зма (ка ко га аутор ви ди) «Пре ма дру гим 
на ро ди ма тре ба би ти опре зан и уз др жан, чак и ка да су нам при ја-
те љи» ис ка зу је 50% ис пи та ни ка при хва та ју ћи ову тврд њу, а 39% је 
од ба цу је. Се дам де се тих и осам де се тих го ди на овог ве ка ову тврд-
њу је при хва та ло ма ње од јед не тре ћи не гра ђа на, а ме ђу мла ђи ма 
и јед не че твр ти не. Ме ђу тим до га ђа ји ко ји су по тре са ли ову зе мљу 
до ве ли су до оче ки ва них по ме ра ња у од но су пре ма при пад ни ци ма 
дру гих на ци ја. Ве ћи на ис пи та ни ка иден ти фи ку је до брог гра ђа ни на 
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са па три о том (60% ис пи та ни ка се сла же са тврд њом «Пр ви и нај ва-
жни ји за да так до брог гра ђа ни на је сте да бу де па три о та»). 

Нај број ни ја ис тра жи ва ња ко ја се ин ди рект но или и ди рект-
но по ве зу ју са на ци о нал ним иден ти те том су ве за на за ис пи ти ва ња 
со ци јал не дис тан це, ет но цен три зма или сте ре о ти па пре ма дру гим 
на ци ја ма. По па дић и Би ро (По па дић, 1999, стр. 93) ис пи ту ју ауто и 
хе те ро сте ре о ти пе у Ср би ји, и по ка зу ју да по сто је из ра же ни сте ре о-
ти пи пре ма соп стве ном и дру гим на ро ди ма. Та ко су Ср би го сто љу-
би ви (90%), по но сни (86%), и осе ћај ни (82%). Пре ко 80% гра ђа на 
де ли уве ре ње да су Цр но гор ци по но сни и ле њи.

Схватање/значењенације

Ја њић ис пи ту је еле мен те ко ји љу де по ве зу ју у на ци ју, од но-
сно ет нич ку за јед ни цу (Ја њић, 1996). Ранг ли ста еле ме на та по ко-
ји ма се гра ђа ни Ср би је опре де љу ју за свој на ци о нал ни иден ти тет 
је: ро ђе ње у да том на ро ду (37.7%), за јед нич ка исто ри ја и за јед нич-
ка тра ди ци ја (23.1%), за јед нич ка те ри то ри ја (13.7%), за јед нич ка 
ре ли ги ја (8.9%), за јед нич ки је зик (5.7%), за јед нич ка др жав на по-
ли ти ка (2.4%), за јед нич ка кул ту ра (1.8%), и при вре да и тр го ви на 
(0.5%). Гра ђа ни Ср би је нај пре свој иден ти тет од ре ђу ју пре ма при-
мор ди ја ли стич ким еле мен ти ма (ро ђе ње, исто ри ја, тра ди ци ја, те-
ри то ри ја, а тек на че твр том ме сту ре ли ги ја).  

Пе тро вић је ис пи ти ва ла зна чај раз ли чи тих обе леж ја на ци о-
нал ног иден ти те та (Пе тро вић, 2002). Ис пи ти ван је зна чај укуп но 
29 обе леж ја (исто ри ја, је зик, пи смо, на у ка, на род на умет ност, но-
шња, при род не ле по те, ми то ви и ле ген де, на род на ра ди ност, спорт, 
на ци о нал на ку хи ња, на ци о нал на ва лу та, књи жев ност, му зи ка, му-
зич ки ин стру мен ти, ре ли ги ја, пи ће, оби ча ји, на род не игре, цр кве 
и ма на сти ри, вој ска, сли кар ство, спо ме ни ци, филм, за ста ва, грб, 
хим на, по љо при вре да, ва јар ство). Ско ро сва обе леж ја до би ла су 
ви со ке оце не, а ме ђу нај ва жни ји ма су исто ри ја, је зик, ре ли ги ја, цр-
кве, спо ме ни ци и на у ка. 

Ми ло ше вић (Ми ло ше вић, 2008) на осно ву кван ти та тив них и 
ква ли та тив них ис тра жи ва ња до ла зи до за кључ ка да се су штин ски 
из два ја ју два кључ на од ре ђе ња на ци је и на ци о нал ног иден ти те та: 
при мор ди ја ли стич ко и ин стру мен та ли стич ко. Пр во схва та ње при-
мор ди ја ли стич ко, ор ган ско, мо же би ти раз ло же но на две под гру-
пе: је зик, пи смо и ве ру као до ми нант на обе леж ја и по ре кло. Ово 
схва та ње до ми ни ра у до жи вља ју на ци о нал ног иден ти те та у Ср би-
ји. По ред ње га, за сту пље но је и ин стру мен тал но схва та ње на ци је, 
кроз др жа вљан ство и дру га др жав на обе леж ја. Иако ма ње до ми-
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нант но, мо же се раз ло жи ти на две под гру пе: др жав на и кул тур на 
обе леж ја. 

Да кле мо же мо го во ри ти о че ти ри основ на зна че ња на ци о-
нал ног иден ти те та: 1) Пр во зна че ње ве за но је за је зик, пи смо и 
ве ру. Осно ве схва та ња на ци о нал ног иден ти те та, ко је се сти чу од 
нај ра ни јег де тињ ства су: за јед нич ка исто ри ја, за јед нич ки је зик, пи-
смо и ве ра, и по што ва ње истих вер ских и тра ди ци о нал них оби ча ја, 
за јед нич ки су жи вот; 2) По том се на ци ја схва та кроз исто исто риј-
ско по ре кло, од но сно ро ђе ње на од ре ђе ној те ри то ри ји, за јед нич ку 
фа ми ли ју, по ро ди цу, за јед нич ко по ре кло мај ке, оца, као и осе ћа ње 
при пад но сти; 3) Тре ће зна че ње на ци о нал ног иден ти те та су др жав-
на обе леж ја. То су др жа вљан ство, за јед нич ки по ли тич ки ин те ре си 
и др жав на обе леж ја, али и свест о по сто ја њу на ци ја ко је су дру-
га чи је, и скуп осо би на лич но сти ко ји је иден ти чан за при пад ни ке 
да те на ци је; 4) Че твр то зна че ње је ве за но за кул тур на обе леж ја. То 
су за јед нич ка јав на кул ту ра, за јед нич ка фол клор на кул ту ра, за јед-
нич ки ми то ви и ле ген де. 

ОБЛИЦИМЕРЕЊА(ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ)
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Као што смо ви де ли по сто је раз ли чи ти на чи ни ме ре ња на ци-
о нал ног иден ти те та у Ср би ји. У по сто је ћој ли те ра ту ри ко ри сте се 
и ква ли та тив не (ин тер вјуи, фо кус гру пе) и кван ти та тив не ме то де. 
Об лик ме ре ња од ре ђу је у ве ли кој ме ри по дат ке и ин тер пре та ци ју 
ме ре ног фе но ме на. 

Ана ли за по сто је ћих по да та ка о на ве де ним фе но ме ни ма ука-
зу је на сле де ће об ли ке опе ра ци о на ли за ци је: 1) су бјек тив ни ис каз о 
на ци о нал но сти, на ци о нал ној при пад но сти - на ци о нал ни иден ти-
тет као јед на од со ци о де мо граф ских ва ри ја бли у ко ре ла ци о ним ис-
тра жи ва њи ма (ме ре но пи та њем: којајевашанационалнаприпад
ност?); 2) сте пен ве за но сти за на ци ју у од но су на дру ге со ци јал не 
гру пе: ге не ра циј ске, пол не, про фе си о нал не (ме ре но пи та њем: ран
гирајтеважностпојединихсоцијалнихгрупанајчешћеранг,од1
до5; 3) ва жност на ци о нал ног иден ти те та у од но су на дру ге груп не 
иден ти те те (ме ре но пи та њем: степенважностиразличитихгрупа
наскалиод1најмањеважан до 5 највишеважан); 4) ин ди рект-
но ме ре ње на ци о нал ног иден ти те та пре ко раз ли чи тих ин ди ка то ра: 
на ци о на ли зма, ет но цен три зма, сте ре о ти па, и со ци јал них ста во ва 
пре ма те ма ма ве за ним за на ци ју (ме ре но: посебноконструисаним
скаламастепенслагањасатврдњама,); 5) оце на ка рак те ри сти ка 
соп стве не и дру гих на ци ја, со ци јал на дис тан ца (ме ре но: наскали
одпозитивнедонегативнеперцепцијемерењепосебнихатрибу
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тасемантичкидиференцијал;илибогардусоваскалаиспитива
њадистанцепремасоцијалнимгрупама);6)зна че ње на ци о нал ног 
иден ти те та(ме ре но:квалитативнимметодама,дискурсанализа
ма);

Све на ве де но од но си се пре све га на кван ти фи ка ци ју од но-
сно кван ти та тив ну опе ра ци о на ли за ци ју пој ма на ци о нал ног иден-
ти те та. У ли те ра ту ри се на и ла зи ре ђе на ква ли та тив не ана ли зе овог 
пој ма ко је се пре вас ход но од но се на ис пи ти ва ње зна че ња на ци о-
нал ног иден ти те та. Та ко је на ци о нал ност или ет нич ка при пад ност 
по ста ла не за о би ла зна “ва ри ја бла”, јед на од основ них де мо граф-
ских ка рак те ри сти ка у кван ти та тив ним ис тра жи ва њи ма, а по не кад 
и кључ ни ко ре лат со ци оп си хо ло шких, со ци о ло шких или по ли ти-
ко ло шких по ја ва. На ци о нал на, ет нич ка при пад ност се схва та као 
не што што се по се ду је и што има свој ин тен зи тет, па се са мим тим 
ак це нат у ис тра жи ва њи ма ста вља на ин тен зи тет, од но сно за сту-
пље ност да те ва ри ја бле (Co hen, 1974). 

На ци о нал ни иден ти тет се су де ћи пре ма на ве де ним опе ра ци-
о на ли за ци ја ма у те о риј ском сми слу мо же гру пи са ти у 3 кључ на 
кла сте ра: 1) на ци о нал ни иден ти тет као ка рак те ри сти ка ин ди ви дуе, 
2) на ци о нал ни иден ти тет као ко лек тив ни, груп ни фе но мен, 3) на-
ци о нал ни иден ти тет као ва жан дру штве ни фе но мен и по кре тач за 
по ли тич ку ак ци ју; 

Уко ли ко је на ци о нал ни иден ти тет опе ра ци о на ли зо ван на 
осно ву не ког кван ти та тив ног ин ди ка то ра ана ли зи ра ју се обич но 
де скрип тив ни по ка за те љи или про цен ти до би је них од го во ра, а че-
сто и ко ре ла ти за ви сних ва ри ја бли. Од ко ре ла та се нај че шће ана-
ли зи ра ју про сте де мо граф ске ва ри ја бле, али и из бор но опре де ље-
ње, као и не ке ка рак те ри сти ке лич но сти. С дру ге стра не по сто је и 
ква ли та тив не ана ли зе ко је се фо ку си ра ју пре вас ход но на зна че ња 
на ци о нал ног иден ти те та и на дис курс ана ли зе, а не на кван ти та-
тив не по ка за те ље. У та квим ана ли за ма до би је ни по да ци су те шко 
упо ре ди ви због не ре пре зен та тив но сти узор ка или због ана ли зе ко-
ја је ви со ко за ви сна од кон тек ста, и ци ље ва са мог ис тра жи ва ња. 

***

Из при ка за них по да та ка ви де ли смо да опе ра ци о на ли за ци ја 
на ци о нал ног иден ти те та и раз ли чи ти при сту пи у ње го вом ме ре-
њу има ју ути цај на са вре ме ну по ли тич ку кул ту ру и ака дем ске кру-
го ве у Ср би ји. По ку ша ли смо да при ка же мо опе ра ци о на ли за ци је 
са вре ме ног гра ђан ског и на ци о нал ног иден ти те та и ка ква мо же 
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би ти њи хо ва ин тер пре та ци ја. На да мо се да смо успе шно ука за ли 
на зна чај ја сног де фи ни са ња пој ма на ци о нал ног иден ти те та и у те-
о риј ском и у ме то до ло шком сми слу, као и на ва жност осве шћи ва-
ња ис тра жи ва ча да сва ки об лик ме ре ња у ве ли кој ме ри ути че на 
ин тер пре та ци ју фе но ме на. 

JasnaMilosevicDjordjevic

FORMSOFOPERATIONALISATION
OFTHENATIONALIDENTITY

Summary
In this paper we analyzed current definition and way of explor-

ing national identity and other similar concepts in Serbia. Special fo-
cus has been made on operationalization of mentioned concept, and 
how different methodological approaches influences the interpretation 
of this phenomenon. Few concepts and way of measuring of modern, 
civil, democratic, national, cultural, educational type of collective and 
individual identity has been identified. Six different way of measuring 
national identity has been discovered, and all of them can be grouped 
in fewer theoretical concepts that can be confirmed by mentioned meth-
odologcal approaches. 
Key words: national identity, method, operationalization, idenity
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Resume
The analysis of current data shows following operationalisation 

of national identity in Serbia as used most often: 1) subjective state-
ment about nationality and national affiliation - national identity as one 
of the sociodemographic variable in quantitative survey (measured by 
question: what is your national affiliation?); 2) degree of attachment 
to nation in comparison to other social groups: generation, gender, 
profession (measured by the question: please rank the importance of 
different social groups mostly ranked from 1 to 5; 3) the importance 
of national identity in comparison to other group identities (measured 
by the question: degree of importance of different groups on the scale 
from 1 as least important to 5 most important); 4) indirect measure-
ment of national identity by different indicators: nationalism, etnocen-
trism, stereotypes, and social attitudes toward different topics devoted 
to nations (measured by: construction of special scales- agree with the 
statements); 5) marking the characters of your and other nations, social 
distance (measured by: on the scale from positive to negative percep-
tion of special attributes - semantic differentials; or Bogardus scale by 
which distance toward other social groups can be measured); 6) the 
meaning of national identity (measured by: qualitative methods, dis-
burse analysis);

National identity following given operationalisation could be 
theoreticaly explained by three crutial clatters: 1) national identity as 
individual characteristics, 2) national identity as collective grouped 
phenomenon, 3) national identity as important collective phenomenon 
and initiator for political action.

* Овај рад је примљен 4. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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