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Сажетак
Радом се указује да криза националне државе и на
ционалних суверенитета није резултат  нивелисања
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* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 18 -

НАЦИЈАИГЛОБАЛИЗАЦИЈАИДЕНТИТЕТИИНТЕРЕСЂуроБодрожић

Мешавина индустрије, технике, опште војне обаве
зеидемократијенијебиладовољнадабисествори
ламасовнаармија.Било је потребно удахнути вољу
овој маси дојучерашњих цивила да она, напустивши
фабрикеипоља,прихватида гине.Дабипристала,
моралајезнатизакогаизашто.Моралисубитиуве
ренидаточине за своју отаџбину, а не за своје го
сподаре.Ратнициљевисуморалидобитиполитичкои
моралнооправдање.Створенјеновиосновполитичке
легитимности.
Нуклеарно оружје наговестило је могућност да се
ратматеријалаопетпретвориуратодлучујућебит
ке,наратједногударакојибиуједномтренуткуод
лучиосудбинунације.Тојератукојемпоразнебибио
самопораз,већинестанак.Овачињеницанаметнула
је бројна питања, па и питање:може ли национал
надржава гарантоватибезбедностнационалнете
риторијеинародакојиганастањује?И,уколиконе
може,да ли је, самимтим,изгубила своју вредност
ипосталаисторијскипревазиђенаформаполитичког
организовања? Разматрању ових, и с њима везаних,
питањаусмеренјеприложенирад.
Срждржавностиненалазисеуорганизованојдржав
нојуправинегоуидејислободесадржанојувољиједне
друштвенегрупедабудесвојнасвомеиданикомеса
страненепо лажерачуне.
Кључнеречи:националниидентитет,националниин
терес,националнадржава, суверенитет,субверзија,
глобализација.

НАЦИЈАИДЕМОКРАТИЈА

Nа ци ја, у мо дер ном зна че њу те ре чи, ство ре на у гро тлу Фран цу-
ске ре во лу ци је, зна чи да је сва ки по је ди нац у на ро ду, не ве за но 

за свој со ци јал ни ста тус и по ре кло, по стао све стан сво јих по ли тич-
ких пра ва у од но су на др жа ву и у др жа ви. Свест ка ква ра ни је ни је 
по сто ја ла, јер је во ђе ње ра то ва и ства ра ње др жа ва би ло ствар кра-
ље ва. Рат је по стао ствар свих, ти ме и др жа ва. Пле мић ке на ци је, 
са чи ње не од при ви ле го ва них, по ста ле су на род не на ци је. „Сла ва 
је Фран цу ске што је, Фран цу ском ре во лу ци јом, про кла ми ра ла да 
са мо јед на на ци ја њо ме ег зи сти ра.“1)

1) Е. Ре нан, Штајенација, За греб, 1981, стр. 94.
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Али то не зна чи да је све до Фран цу ске ре во лу ци је на ци о нал-
но осе ћа ње би ло не што са свим не по зна то, јер пра вим гра ђа ни ма 
ко ји су ула зи ли у пле мић ку на ци ју ни је би ло све јед но ког ће вла-
да ра слу жи ти. Пре ла зак јед ног пле ми ћа у слу жбу дру гог мо нар ха 
ни је се сма трао не до стој ним или из да јом, а да на род на ма са ни је 
мо гла има ти мо рал них ди ле ма ве за них за пи та ње: ко вла да? ко је 
не тре ба ни по ми ња ти. „Очи глед на је исти на – ве ли Ро бер то Ло-
пез – да на ци ја и на ци о на ли зми у сред њем ви је ку ни су по сто ја ли у 
та кву об ли ку ка ко их ми да нас схва ћа мо. Али за не ма ри ти због то га 
ис тра жи ва ње свје сних или не свје сних об ли ка ду хов ног жи во та и 
на ци о нал ног осје ћа ја зна чи за тво ри ти очи и не ви дје ти је дан од 
нај за ни мљи ви јих ви до ва европ ског жи во та у XI II сто ље ћу.“2)

Пре ра ста ње пле мић ких на ци ја у на род не на ци је, та ко што се 
пра во гра ђан ства пре но си ло на све чла но ве за јед ни це, пре о бра зи-
ло је  иде ју др жав но сти и с њом од нос по да ни ка пре ма др жа ви. 
И др жа ве пре ма по да ни ци ма. „На ци ја и де мо кра ти ја су би ле две 
стра не јед не ме да ље, на ци о нал на др жа ва се по ка за ла као вре ме-
ну при ме рен оквир и га рант за де мо кра ти ју и пар ла мен та ри зам“.3) 
Не ка да шњи мо нар си су сво ју сла ву и ве ли чи ну ме ри ли бро јем 
про вин ци ја и по да ни ка не во де ћи ра чу на о ро ду или је зи ку ко јим 
го во ре. Осва ја ње је до би ло гра ни це, „по ли тич ке за јед ни це не мо-
гу ви ше се би по ста вља ти за циљ осва ја ње би ло ко је те ри то ри је и 
би ло ко јег на ро да. Кр ше ње те за бра не је уоста лом че сто би ло ка-
жња ва но му ком и ску по ћом вла да ња не за до вољ ним на ро ди ма“.4) 
Иде ја на ци је ус по ста ви ла је но ви прин цип ле ги тим но сти вла сти, 
гра ни ца и осва ја ња.

Грч ки иде ал је град, до вољ но ве лик да мо же да се бра ни, а 
опет, до вољ но ма ли да би се сви гра ђа ни мо гли по зна ва ти. На ци ја 
се, у 19. ве ку, сма тра при род ном за јед ни цом на на чин ка ко су грч ки 
ми сли о ци по сма тра ли град.

Иде ја на ци је по кре ну ла је ма се из њи хо ве ве ков не по ли тич ке 
рав но ду шно сти. Са том иде јом на род не ма се су из ве де не из по ли-
тич ке изо ла ци је, и до ве де не на по при ште по ли тич ке бор бе. У име 
на ци је за тра же но је при зна ње по ли тич ких пра ва нај ши рих сло је ва 
– „нај пре су се афир ми са ли му шкар ци, бур жо а зи ја, до ми нант не ре-

2) Р. Ло пез, РођењеЕвропе. За греб, Школ ска књи га, 1978, стр. 307, 308.
3)  Х. Шул це, Државаинацијауевропскојисторији, Бе о град, Фи лип Ви шњић, 2002, стр. 

143.
4)  Р. Арон, Мириратмеђунацијама, Но ви Сад-Срем ски Кар лов ци, Из да вач ка књи жар-

ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2001, стр. 115.
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ли гиј ске и ет нич ке гру пе; за тим, же не, се ља штво, рад нич ка кла са 
и ма њи не.“5)

УЗАЈАМНОСТВОЈНОГИПОЛИТИЧКОГПОРЕТКА

Кроз све ве ко ве, по ли тич ка и вој на ор га ни за ци ја на ла зи ле су 
се уза јам ној ве зи. Сна га сва ке др жа ве ме ри ла се бро јем оних ко-
ји су има ли пра во да но се оруж је и оба ве зу да ра ту ју, а не бро јем 
по да ни ка. И у ста рој Грч кој, што се нај бо ље мо же пра ти ти кроз 
исто ри ју Ати не, „гра ђан ска пра ва су се ши ри ла на но ве гру пе ста-
нов ни штва, њи хо вим укљу чи ва њем у вој ну слу жбу“.6)

Тип по ли тич ког по рет ка и тип вој ног по рет ка на ла зе се у ко-
ре ла ци ји. Про ме на у јед ном по рет ку чи ни не ми нов ном и пре стро-
ја ва ња у дру гом. „Вој на ре во лу ци ја иза зи ва со ци јал ну ре во лу ци ју 
или обр ну то. Ба рут и топ обез бе ђу ју над моћ ре дов ним вој ска ма, 
чи ја мо би ли за ци ја зах те ва ре сур се, не до ступ не фе у дал ним кне же-
ви на ма: цен тра ли зо ва на др жа ва по ста је тех нич ки нео п ход на“.7)

Ин ду стриј ском ре во лу ци јом свет се про ме нио. Не ке од ка у зал-
них ве за ко је су ва жи ле у аграр ним дру штви ма пре ки ну те су или су 
бит но из ме ње не.8) Мо дер на еко но ми ја, про ши ру ју ћи ра спон из ме-
ђу ми ни мал них по тре ба љу ди и рас по ло жи вих до ба ра, по ве ћа ла је 
моћ др жа ва да де лу ју из ван сво јих гра ни ца, а не не ка ква иде о ло ги-
ја или при ро да ре жи ма. Ни је дан ре жим, ма ко ја му би ла иде о ло шка 
осно ва, не чи ни рат не из бе жним, ни ти га ран ту је ми ро љу би вост. 

У осно ви од но са из ме ђу др жа ва ле же су прот ста вље ни ин те ре-
си, па су су ко би са свим при род ни. Од но си сна га су не по сто ја ни, 
по до зре ње стал но, су пар ни штво не у кло њи во. Да кле, уби тач ност 
са вре ме них ра то ва ни је до шла од на ци ја и на ци о на ли зма. Мо нар-
хиј ски ве ко ви ни су би ли ни шта ма ње ра то бор ни од епо хе на ци ја, 
не до ста јао им је са мо ма те ри јал. Мо же ли се ис кљу чи ти тај ма те-
ри јал, а да све дру го оста не на сво ме ме сту? Ди вље ње вре ме ни ма 
кад су дру штве не функ ци је оба вља ли љу ди раз ли чи тих на ци о нал-
но сти, кад ло јал ност ни је би ла усло вље на на ци о нал но шћу, по чи ва 
на пре не бре га ва њу чи ње ни це да је из по ли тич ког жи во та био ис-

5) М. Ман,  „Др жа ва-На ци ја“, Књижевност, бр. 7-8, Бе о град, 1996, стр. 875.
6) П. И. Нов го род цев, Одруштвеномид еалу, Под го ри ца, ЦИД, 1996, стр. 120, 121.
7) Р. Арон, исто, стр. 315.
8) П. Тур чин, РатиМириРат, Бе о град, Пор та Ли брис, 2006. стр. 333. 
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кљу чен нај ве ћи број љу ди. „По ри ца ти мо дер ну на ци ју зна чи од ба-
ци ти пре но ше ње у по ли ти ку ве чи тог зах те ва за јед на ко шћу“.9) Гра-
ђан ска пра ва и оп шта вој на оба ве за ишли су за јед но, а то је зна чи ло 
огром ни људ ски ма те ри јал ко ји су вој ско во ђе мо гле по сла ти на бо-
ји ште. „У мо дер ном за пад ном све ту – ка же Ар нолд Тојн би – вој на 
оба ве за је се стра бли зна ки ња ега ли та ри ја ни зма“.10)

Оп шта вој на оба ве за и де мо кра ти ја омо гу ћи ле су да ве ли ка 
ма са ци ви ла мо же би ти пре сву че на у вој ни ке и ба че на на фронт 
у ме ри ко ји омо гу ћа ва ин ду стри ја. Ме ша ви на ин ду стри је, тех ни-
ке, оп ште вој не оба ве зе и де мо кра ти је ни је би ла до вољ на да би 
се ство ри ла ма сов на ар ми ја. Би ло је по треб но удах ну ти во љу овој 
ма си до ју че ра шњих ци ви ла да она, на пу стив ши фа бри ке и по ља, 
при хва ти да ги не. Да би при ста ла, мо ра ла је зна ти за ко га и за што. 
Мо ра ли су би ти уве ре ни да то чи не за сво ју отаџ би ну, а не за сво је 
го спо да ре. Рат ни ци ље ви су мо ра ли до би ти по ли тич ко и мо рал но 
оправ да ње. 

Но ва ствар ност про ме ни ла је тра ди ци о нал на схва та ња о раз-
ло зи ма трај но сти и узро ци ма про па да ња дру штве них за јед ни ца. 
Не ка да, кад су оруж је и ору ђа би ли јед но став ни, а си ро ви на ро ди 
исто вре ме но и ја ки на ро ди, те о ре ти ча ри су у ма те ри јал ном бла-
го ста њу, јер је ква ри ло вр ли ну, уби ја ло аске ти зам и скло ност по-
жр тво ва њу, ра ђа ло хе до ни зам и дух ужи ва ња, про на ла зи ли кли цу 
ква ре ња на ро да и узрок про па да ња др жав не мо ћи. 

Тра ди ци о нал на ми сао об ја шња ва ла је про паст на ро да и ци ви-
ли за ци ја из не ве ра ва њем ста ро древ них оби ча ја и хе рој ских вр ли-
на оче ва осни ва ча, кад ма се из гу бе ве ру, а ели те, пре пу шта ју ћи се 
ужи ва њу, из гу бе во љу за моћ и за ба це дух са мо по жр тво ва ња. Кад 
би се на пу сти ле ста ре уста но ве, а ста ри оби ча ји пре ста ли би ти све-
ти ња, на сту па ла је про паст. Дру гим ре чи ма, тра ја ње је зах те ва ло да 
се жи ви на чи ном сво јих пре да ка. Кон зер ва тив ност је обез бе ђи ва ла 
трај ност.

У мо дер ном све ту, у ери тех ни ке, бри шу се ста ре ди фе рен ци-
ја ци је. Не кад се го во ри ло да је Бог ство рио три ста ле жа: ви те за, 
се ља ка и све ште ни ка. По ја вио се но ви тип чо ве ка ко ји је то устрој-
ство уни штио, а за ко јег не ма дру штве но-еко ном ских кри те ри ја на 
осно ву ко јих би он до био ка рак те ри сти ке. Тај но ви пла не тар ни чо-

9) Р. Арон, исто, стр. 312.
10) А. Тојн би, „Смрт у ра ту“, Градац, Ча чак, 1997, бр. 124-125, стр. 34.
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век „но си у се би јед ну но ву ме та фи зи ку чи јег по сто ја ња, на ем пи-
риј ском пла ну, он још ни је у пот пу но сти све стан“.11) Ње го во ли це и 
да ље је за ма гље но и тек на го ве ште но. Али је по ста ло при мет но да 
се и се љак, као и вој ник на след ник не ка да шњег ви те за, пре тва ра ју 
у тех ни ча ре.

И да нас има љу ди ко ји че зну за до бом хра бро сти кад је вој на 
си ла за ви си ла од бро ја и фи зич ке сна ге вој ни ка, њи хо ве хра бро сти, 
од до бре ор га ни за ци је и ге ни ја вој ско во ђа. Та кви ће, од би ја ју ћи да 
је но вац „жи вац ра та“, увек хва ли ти тра ди ци о нал ни се љач ки на-
чин жи во та ко ји из да шно да је вој ни ке по треб них фи зич ких и мо-
рал них свој ста ва. Али, ствар ност ка зу је дру га чи је, ствар ност ко ју 
че сто за не ма ру ју сло вен ски љу ди. Ми сао да без до бре еко но ми је, 
ко ја ин те гри ше про из вод не сна ге и по тен ци ја ле укуп не др жав не 
те ри то ри је, не ма ни на ци је, ни др жа ве, те шко је про ди ра ла у свест 
сло вен ског чо ве ка. За ње га је еко но ми ја би ла сфе ра ма те ри јал ног, 
ни ка ко и не чег од че га за ви си и ду хов ни жи вот чо ве ка и че му, пре-
ма то ме, не тре ба по све ћи ва ти ве ли ку па жњу.

Од за по чи ња ња ин ду стри ја ли за ци је узи ма се са свим дру га чи је 
јер је ма те ри јал но бо гат ство услов вој не мо ћи, а сте пен обра зо ва-
ња ва жни ји од уз др жа ног и јед но став ног жи во та. Би ло да се ра ди 
о обу ци или на о ру жа њу, по ли тич ка власт мо ра рас по ла га ти сред-
стви ма нео п ход ним да мо би ли ше, опре ми, ор га ни зу је тру пе, снаб-
де их сред стви ма са вре ме не бор бе.

Мо дер ност је до не ла пре о крет. Вој на моћ стра на ца ко ја се по-
ја ви ла на гра ни ца ма, ко јој се ни је мо гло одо ле ти, на те ра ла је љу де 
да пре ки ну жи ве ти и ра ди ти на чи ном сво јих пре да ка. Из бор је био 
или на пу сти ти ста ри ном по све ће не оби ча је или би ти по ро бљен.

Екс пан зи ја За па да и пот чи ња ва ње оста лих ци ви ли за ци ја про-
из и шла је из ње го ве су пер и ор но сти у при ме ни ор га ни зо ва ног на-
си ља, „а не из над мо ћи ње го вих иде ја, вред но сти или ре ли ги је. За-
пад ња ци че сто за бо ра вља ју ову чи ње ни цу; не за пад ња ци ни ка да“.12)

Ис по ста ви ло се да кон зер ва тив ност мо же до не ти про паст и да 
про ме на ни је не што што по сва ку це ну тре ба спре чи ти, не го да је и 
не из бе жна и нео п ход на да би се мо гло одр жа ти. Спо соб ност уно-
ше ња но ви на по ста ла је ме ри ло ко лек тив не спо соб но сти. Тех ни ка 

11) Е. Јин гер, „Пла не тар ни рад ник“, (Раз го вор с Ерн стом Јин ге ром- Фре де рик де То вар-
ниц ки), Ча чак, Градац, год. 18, бр. 92, 93, 94, 1990, стр. 44.

12) С. Хан тинг тон, Сукобцивилизација, Под го ри ца, 1998, стр. 55.



стр:1740.

- 23 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

је сру ши ла оно што је из гле да ло без вре ме но и искон ско. Сву да где 
је до ве ден у за ча ра ни круг тех ни ке чо век је по ста вљен у по зи ци ју 
или-или. Да при хва ти ње на сред ства или ће про па сти.

Мо же ли на ци о нал на др жа ва од го во ри ти иза зо ви ма са вре ме не 
тех ни ке, из соп стве них из во ра обез бе ди ти си лу ко ја ће јој омо гу-
ћи ти са мо стал но во ђе ње спољ не по ли ти ке и рав но прав ност у ме-
ђу на род ним од но си ма, па и соп стве ну без бед ност?

Раз вој вој не тех ни ке и зах те ви ко је ис ти че са вре ме ни рат до-
ве ли су до тог да је пре о стао ма ли број др жа ва ко је рас по ла жу 
до вољ ном ко ли чи ном мо ћи и укуп ним по тен ци ја лом да зах те ви-
ма од го во ре, да по ве ду рат. Ма ле и сла бе др жа ве, хте ле то при-
зна ти или не, ви ше ни су у ста њу да во де рат. Са мим тим оне не 
мо гу ни пре тен до ва ти на зва ње др жа ве и то др жа ве ко ја би има ла 
обе леж је су ве ре но сти. Упра во због то га ре ал но је оче ки ва ти, као 
што је и до сад би ло, по ка зу је исто ри ја, но ва по ли тич ка пре гру пи-
са ва ња и но ве ви до ве по ли тич ког ор га ни зо ва ња.13) Гру пи са ња се 
увек до га ђа ју ме ђу срод ни ма, ко ји има ју за јед нич ко ду хов но на че-
ло. Ин те рес ства ра са мо при вре ме на са ве зни штва. Не раз бо ри тим 
и нео сно ва ним по и сто ве ћи ва њем Европ ске уни је с Евро пом као 
кон ти нен том про ис те кле су и „мно ге дру ге фак то граф ске не тач но-
сти и по ли тич ке фан та зи је ко је хи ме рич но обе ле жа ва ју са вре ме ни 
ре жим про е вроп ског дис кур са У Ср би ји“.14) Где се за вр ша ва Евро-
па ни је од ре ђе но ге о гра фи јом. „Евро па се за вр ша ва та мо где се 
за вр ша ва за пад но хри шћан ство и по чи њу ислам и пра во сла вље“.15) 
Иден ти фи ко ва ње Евро пе с за пад ним хри шћан ством да је ја сан кри-
те риј за при јем но вих др жа ва у за пад не ор га ни за ци је укљу чу ју ћи 
и члан ство у Европ ској уни ји.16)

НАЦИОНАЛНАДРЖАВАУЕПОХИГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Кри за на ци о нал не др жа ве ни је до шла услед ни ве ли са ња раз-
ли ка ме ђу на ро ди ма. На про тив, она је по сле ди ца на ра ста ња раз-
ли ка ме ђу на ро ди ма у сфе ри вој не мо ћи и то у сра зме ри ко ју ни-
су по зна ва ли ра ни ји ве ко ви. Бел гиј ска ар ми ја, при ме ра ра ди, би ла 

13)  К. Шмит, Појамполитичког–Нормаиодлука,КарлШмитињеговикритичари, Бе о-
град, Фи лип Ви шњић, 2001, стр. 31.

14) М. Кне же вић, „Ди ле ме спољ не по ли ти ке о „без ла те рал ној“ евро ин те гра ци ји Ср би је“, 
Националниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр 2/2010. 

15) С. Хан тинг тон, Сукобцивилизација, Под го ри ца, ЦИД, 1998, стр. 178.
16) Исто, стр. 179.
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је 1914. го ди не фран цу ска ар ми ја у ма лом, исто ор га ни зо ва на и 
снаб де ве на на о ру жа њем ко је је мо гло би ти про из ве де но у на ци о-
нал ним фа бри ка ма. Све европ ске др жа ве, ве ли ке и ма ле, има ле су 
вој ску истог ти па, а сна гу је од ре ђи вао број ста нов ни штва. Раз ли ка 
је би ла кван ти та тив на. На по чет ку Дру гог свет ског ра та ства ри су 
ста ја ле дру га чи је. Раз ли ку ни је од ре ђи вао са мо кван ти тет, не го и 
ква ли тет: ма ле др жа ве ни су би ле у ста њу са ме про из во ди ти оруж је 
ко је су ве ли ке др жа ве из не ле на рат но по при ште, а њи хо ве ору жа-
не фор ма ци је, са мим тим, је два да су се мо гле и на зва ти вој ском. 
На кон Дру гог свет ског ра та ква ли та тив на раз ли ка је то ли ка да се 
не мо гу чи ни ти би ло ка ква по ре ђе ња. Крај ња не јед на кост у опре ми 
и на о ру жа њу вој ски не мо же се на док на ди ти бро јем, ди сци пли ном 
или мо ра лом тру па.

Еле мент про сто ра, су прот ност коп на и мо ра, раз во јем на у ке, 
на уч них тех ни ка и тех но ло ги ја, до би ја дру га чи ју при ро ду. Бро до ви 
ви ше ни су уса мље ни и не до дир љи ви осим бро до ви ма дру ге мор-
на ри це, пре пу ште ни аван ту ри стич ком ду ху сво јих по са да. Мо ре, 
ко је из ван те ри то ри јал них во да при па да сви ма, ви ше ни је про стор 
за пу сто ло ве. Ва здух, ко ји из над из ве сне ви си не при па да сви ма, 
и ко смич ко про стран ство по ста ли су под руч је сме лих. Мит ским 
реч ни ком, да ло би се ка за ти „ка ко од са да зе мља и во да под ле жу 
за ко ну ва зду ха и ва тре. Исти се дух на ме ће и љу ди ма на коп ну и 
по мор ци ма: дух на у ке“.17)

Исто риј ско раз до бље на ста ло на кон 1945. го ди не бит но се раз-
ли ку је у вред но ва њу бро ја у од но су на прет ход на раз до бља људ ске 
исто ри је, због до са да не по зна тих на чи на бор бе. За кон број но сти и 
про сто ра има са свим раз ли чит удео у бор би хлад ним или ва тре ним 
оруж јем, у су да ру цар ста ва ба ру та и тер мо ну кле ар них си ла.

Љу ди же ле мир. Са ма же ља за ми ром на мет ну ла је пи та ње: 
за што се на ро ди, ме сто да се пар це ли шу у раз ли чи те, из ме ђу се бе 
су прот ста вље не др жа ве, не би сли ли у јед ну др жа ву кроз ко ју би 
се про ја ви ла уну тра шња со ли дар ност свој стве на по је ди нач ној др-
жа ви? Иде ја о свет ској др жа ви ни је ни шта дру го до иде ја о веч ном 
ми ру ко ја, не од ско ра, за во ди људ ске ду хо ве. За јед не то је ма шта-
ри ја, за дру ге иде ал ко ји ће оства ри ти бу ду ћи ве ко ви. Ве ра у на ста-
нак оп ште свет ске др жа ве скоп ча на је уз иде ал о људ ском про гре су.

17) Р. Арон, исто,стр. 231.
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Иде ја „свет ске исто ри је“ у ко ју је ути снут про ви ден ци јал ни 
сми сао и за дат циљ људ ског ро да, по свом по ре клу је ре ли гиј ска. 
Њу је у свет до нео древ ни Изра иљ скоп чав ши је с иде јом о ве зи Бо-
га и чо ве ка. У хри шћан ству је она про ду бље на и по сми слу и ци љу. 
Хри шћан ство је об ја ви ло све ту да су сви љу ди бра ћа. 

Али је дин ство чо ве чан ства, про ја вље но Све тим Пи смом и 
про роч ким ви зи ја ма ста ро за вет них про ро ка, про ја вље но у Апо ка-
лип си, ни је све за но с др жав ним ује ди ње њем. Оно што об је ди ња ва 
је сте Отац Не бе ски, чи ја смо де ца, а не цар зе маљ ски, чи ји смо 
по да ни ци. У др жа ву спа ја при ро да ово зе маљ ских ин те ре са, а у чо-
ве чан ство при ро да људ ске лич но сти.

Мо рал но збли жа ва ње на ро да, кроз умно жа ва ње њи хо вих ду-
хов них и ма те ри јал них ве за, од ви ја се кроз фор ме сло бод ног оп-
ште ња, а др жа ва је при нуд на фор ма не за ми сли ва без оп ште вла сти, 
ко ја је у си ли. И ко ју мо же ство ри ти – је ди но си ла.

Си ла ко ја би има ла за ве сти оп ште свет ско је дин ство мо ра ла би 
од свих би ти пре по зна та као до ми нант на и уни вер зал на, ка ко би 
сви осе ти ли да мо ра ју да јој се пот чи не без стра ха да би она, због 
сво је уни вер зал но сти, оне мо гу ћи ла њи хо во по себ но ства ра ла-
штво. Да кле, та ква си ла не би мо гла пред ста вља ти јед ну на ци о нал-
ну си ла ко ја, кроз на ме та ње сво је вла сти це лом све ту, ус по ста вља 
хе ге мо ни ју над чо ве чан ством. Ода кле би до шла та ква си ла ко ја не 
би има ла на ци о нал ни пред знак? Ја сно је, да кле, да би ту мо гло би-
ти ре чи са мо о јед ној моћ ној др жа ви ко ја би са ма, или та ко што 
би с не ком дру гом обра зо ва ла још моћ ни ју др жа ву, за го спо да ри ла 
све том. О то ме се за пра во и ра ди. 

Иде ја гло бал ног дру штва, као ал тер на ти ва по рет ку са чи ње ном 
од на ци о нал них др жа ва, ни је ни ка ква ап стракт но-свет ска иде ја, 
већ иде ја За па да, пред во ђе ног Аме ри ком, или пре ци зни је: „же ља 
од ре ђе них сна га на За па ду да за у зму вла да ју ћи по ло жај на пла не-
ти, да ор га ни зу ју це ло чо ве чан ство у функ ци ји сво јих кон крет них 
ин те ре са, а не у ин те ре су не ког ап стракт ног чо ве чан ства“.18) И кад 
би се та кво што де си ло, та кав по ре дак би, за у ста вив ши над ме та ње 
на ци ја, по стао коч ни ца да љем на прет ку чо ве чан ства. „Јед на власт 
за цео свет – то је стра шна си ла, ко ја би мо гла да окон ча сва ки да-
љи раз вој чо ве чан ства и да, са мим тим, озна чи по че так ње го вом 
про гре сив ном од у ми ра њу и оту пљи ва њу. Про тив „оп ште свет ске 

18) А. Зи но вјев, Запад:феномензападњаштва, Бе о град, Наш дом, 2002.
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др жа ве“ не би  имао ко да се бо ри, а исто риј ски суд бор бе је ве ли ка 
си ла раз во ја и ве ли ка прет ња свим „ле њим и лу ка вим слу га ма“ ко-
ји су пре ста ли да умно жа ва ју свој та ле нат (в. Мт 25; 15-30).19)Ни је 
ли то она До сто јев ском омра же на иде ја „без лич ног, жи во тињ ског, 
ко смо по лит ског ује ди ње ња, ко је по ти ре на ци о нал не осо бе но сти и 
све му при да је ту пи из раз за до вољ ства.“20)

Пој мо ви су рас те гљи ви и че сто пу та исти пој мо ви за раз ли-
чи те љу де има ју раз ли чи то зна че ње. То ли ко, да се и они ко ји су у 
ме ђу соб ном ра ту по зи ва ју на исте вред но сти твр де ћи да се бо ре за 
„сло бо ду“ и „прав ду“. Че сто је бор ба не из бе жна и кад се тим пој-
мо ви ма при да је слич но или исто вет но зна че ње. Сва пра ви ла ко ја 
ре гу ли шу жи вот љу ди у дру штву: прав на, мо рал на, па и вер ска, 
има ју осо би ну рас те гљи во сти те се мо гу ту ма чи ти на раз ли чи те, 
по не кад и опреч не на чи не.21)  

Је дан од пој мо ва ко ји се сва ка ко не би мо гао по хва ли ти пре-
ци зно шћу и од ре ђе но шћу је по јам глобализације. Че ста упо тре ба 
овог пој ма, на ро чи то од осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, ни је 
по мо гла да по јам до би је ја сно и пре ци зно зна че ње. Нај оп шти је ре-
че но под ре че ним пој мом би тре ба ло под ра зу ме ва ти је дан про цес, 
или још бо ље збир ме ђу соб но по ве за них про це са, услед че га те-
ри то ри јал ност, вре мен ска и про стор на уда ље ност гу бе на зна ча-
ју. На ци о нал на др жа ва ни је ви ше у ста њу да ор га ни зу је укуп ни 
дру штве ни, на ро чи то еко ном ски, жи вот. Др жав не гра ни це су про-
пу сне, а у не ким слу ча је ви ма, у то ко ви ма фи нан сиј ског ка пи та ла 
по се би це, и не ви дљи ве. Ни јед на на ци о нал на при вре да не мо же се 
за ми сли ти као из дво је но и за себ но остр во, у сми слу Фих те о ве За
творенетрговачкедржаве. 

Кул тур на гло ба ли за ци ја, као про цес у ко јем ин фор ма ци је, ма-
те ри јал на до бра, ре чи и сли ке про из ве де не у јед ном де лу све та пу-
тем са вре ме них са о бра ћај них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја го-
то во у тре ну ула зе у по сед љу ди на са свим дру гом кра ју пла не те, 
све ви ше уки да на ци о нал не раз ли ке и кул тур не осо бе но сти из ме ђу 
на ци ја и до во ди до из рав на ва ња кул ту ра. 

Услед то га до ла зи до еро зи је на ци о нал не кул ту ре и на ци о нал-
них иден ти те та пу тем тзв. ин кул ту ра ци је, под ко јом се под ра зу ме-

19) Л. Ти хо ми ров, Монархија, Бе о град, Укро ни ја: Ло гос, 2008, стр. 596.
20) И. Вол гин, Достојевски–последњагодинаживота, Под го ри ца, ЦИД, 2003, стр. 334.
21) В. Ста нов чић, Политичкеидејеирелигија1, Бе о град, Удру же ње за по ли тич ке на у ке, 

Чи го ја  штам па, 2003, стр. 15.
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ва „про цес у ко јем се стра на до бра и оби ча ји при хва та ју та ко што 
се при ла го ђа ва ју ло кал ним по тре ба ма и усло ви ма“.22)

Ло кал но и ре ги о нал но, а ни ка ко на ци о нал но, сма тра ју гло ба-
ли сти је ди но су уто чи ште иден ти те та ко ји се су прот ста вља гло ба-
ли зму. До Дру гог свет ског ра та и то ком ње го вог тра ја ња Нем ци су 
се мо гли узе ти као при мер љу ди ко ји има ју из ра жен на ци о нал ни 
иден ти тет, при мер ва тре них на ци о на ли ста. Ме ђу тим, шок од по ра-
за и ан ти на ци стич ка про па ган да код мно гих је до ве ла до дис кре-
ди то ва ња на ци о нал ног иден ти те та. Број на со ци о ло шка ис тра жи-
ва ња, учи ње на на кон ра та, по ка зу ју да се по сле рат ни Нем ци ра ди је 
иден ти фи ку ју сво јом ре ги о нал ном и над на ци о нал ном при пад но-
шћу, а да се на ци о нал ни иден ти тет по ти ску ју.23)

Ра за ра њем на ци ја, сма тра ју гло ба ли сти, из по ли ти ке би не ста-
ло оног што се зо ве на ци о нал ни иден ти тет, а оста ли би са мо ин те-
ре си ко ји се да ју уре ди ти пре ма ра ци о нал ној ра чу ни ци.

Иден ти тет би био ре де фи ни сан „про ши ре њем кон тек ста“ та-
ко што би, ме сто на ци о нал ног иден ти те та, до шао ши ри иден ти-
тет, уме сто, нпр. не мач ког, фран цу ског или ита ли јан ског, до шао 
би европ ски иден ти тет. Да би се, ме ђу тим, до шло до тог ши рег 
иден ти те та по треб но је да сви при пад ни ци, у овом слу ча ју ЕУ, упр-
кос на ци о нал ним раз ли ка ма, има ју осе ћај да при па да ју ис тој за-
јед ни ци. Да би по ста ла це ли ном, Евро па ће мо ра ти збри са ти све 
оно што је де ли ло у не при ја тељ ске на ци о нал не та бо ре. Не ста нак 
европ ске др жав но сти, ка кву смо зна ли, це на је тог ује ди ње ња. Да-
кле, оног по рет ка у окви ру ко јег се рас цва ла европ ска кул ту ра. „Да 
би се сру ши ли по след њи оста ци ра ни јег др жав ног уре ђе ња Евро-
пе – пи сао је Кон стан тин Ле он тјев – ни су по треб ни ни вар ва ри, 
ни не ка ин ва зи ја са стра не: до вољ но је да ље ши ре ње и ја ча ње оне 
без ум не ре ли ги је еуде мо ни зма, ко ја је за свој мо то про гла си ла: ''Le 
bien-etre ma te riel est mo ral de l’ hu ma ni te''.“24) (Бла го ста ње је мо рал 
чо ве чан ства)

У при лог те зи да је про шло вре ме на ци о нал не др жа ве, гло ба-
ли сти ука зу ју и на ак ту ел но ста ње ме ђу на род ног по рет ка. 

Сва ки по ре дак се за сни ва или на хе ге мо ни ји или на рав но те жи 
мо ћи. Ста тус „др жа ва-си ла“, с ко јим је ишао и пре стиж и пред-

22) Е. Хеј вуд, Политика, Бе о град, Cliо, 2004, стр. 269.
23) П. Тур чин, исто, стр. 137, 138.
24) К. Ле он тјев, Византизамисловенство, Бе о град, Ло гос, Ор то дос, 1994, стр. 127.
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ност, при знат је са мо оним др жа ва ма ко је су се до ка за ле на бој-
ном по љу; жи вот ни стан дард ста нов ни штва и пи та ња ко ја спа да ју 
у до мен уну тра шње по ли ти ке ни су има ли ве ли ког зна ча ја. С при-
зна тим по ло жа јем ве ли ке си ле, ишли су и пре стиж и од ре ђе на пра-
ва: ни јед на ва жна ствар ни је се мо гла раз ма тра ти а да се не чу је 
ми шље ње сва ког из ре да „ве ли ких“. Кад би не ко из овог дру штва 
за до био ка кву пред ност на јед ном ме сту, оста ли су има ли пра во да 
тра же од го ва ра ју ћу на док на ду на дру гом. Кад би је дан од ве ли ких 
пре ви ше оја чао, оста ли су пра ви ли спо ра зу ме и ко а ли ци је. Та ко је 
одр жа ва на рав но те жа мо ћи.

САВРЕМЕНИМЕЂУНАРОДНИПОРЕДАК

На кон Дру гог свет ског ра та ни је ус по ста вљен не ка кав ра ди-
кал но но ви си стем у ме ђу на род ном по рет ку. Ста ри си стем, за сно-
ван на рав но те жи мо ћи, до ве ден је до вр хун ца сво ђе њем мул ти-
по лар не рав но те же на би по лар ну. Упр кос стал ној тен зи ји, тр ци у 
на о ру жа њу и уби тач ној про па ган ди, по сто ја ла је и пре ћут на са гла-
сност су пер си ла да се из бег не ди рект на вој на кон фрон та ци ја, па и 
у оним де ло ви ма све та где би јед на од стра на би ла уме ша на. Али 
су се по ја ви ле и но ви не.

У хлад ном ра ту не ста ло је ди пло ма ти је у тра ди ци о нал ном 
сми слу ре чи, као вид ко му ни ка ци је из ме ђу јед на ких и уза јам но 
при зна тих зе ма ља с ко јом су ишла од го ва ра ју ћа пра ви ла, об зи ри и 
опре зи, као и  реч ник. Из ме ђу Аме ри ке и ње них са ве зни ка не ста-
ло је јед на ко сти, а пре ма Со вјет ском Са ве зу ни је би ло ни го во ра о 
уза јам ном при зна њу и парт нер ству ка кав је по сто јао из ме ђу Ве ли-
ких си ла од Вест фал ског ми ра и да ље. Реч ник ко ји је ко ри шћен у 
раз ме ни оп ту жби из ме ђу две су пер си ле ни је ни ма ло под се ћао на 
реч ник тра ди ци ци о нал не ди пло ма ти је. Кад би се, уоста лом, та кав 
реч ник и тон чу ли ра ни је, зна чи ло је да се ди пло ма ти ја по ву кла и 
да је рат већ по чео. Чак би се мо гло ре ћи да је и усло ви ма го во ра 
оруж ја реч ник био уз др жа ни ји јер као што су у вре ме ми ра ми сли-
ли о ра ту, та ко су и у ра ту мо ра ли ми сли ти о ми ру. А да би мир мо-
гао би ти скло пљен, ни је сме ло би ти увре да. То је био за кон ди пло-
ма ти је ко јег је у хлад но ра тов ско вре ме не ста ло. Кла сич ни пој мо ви 
о ра ту и ста ре ди стинк ци је из гу би ле су на вред но сти. „Хлад ни рат 
из вр га ва ру глу сва кла сич на раз ли ко ва ња ра та и ми ра и не у трал но-
сти, по ли ти ке и при вре де, вој ног и ци вил ног, бо ра ца и не-бо ра ца 
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– са мо не раз ли ко ва ње при ја те ља и не при ја те ља, чи ја до след ност 
чи ни ње го во по ре кло и ње го ву су шти ну.25) За вр шет ком хлад ног ра-
та ни је не ста ла и хлад но ра тов ска ре то ри ка.

С го ди ном 1989, ко ја не пред ста вља са мо крај хлад ног ра та 
не го и крај рав но те же мо ћи, Ру си ја се уру ши ла дво стру ко: као ге о-
по ли тич ка си ла и као са мо стал на исто риј ска лич ност ко ја тра га за 
соп стве ним сми слом исто ри је.26)

У си сте му на ста лом по сле по бе де За па да, САД сто је и из ван и 
из над си сте ма. Уста но ве и ор га ни за ци је би по лар ног све та, укљу-
чу ју ћи и ОУН, по ста ле су ин стру мен ти ус по ста вља ња за пад не, 
пр вен стве но аме рич ке, хе ге мо ни је над све том. Нај у ско груд ни ји 
на ци о нал ни ин те ре си спро во де се у име уни вер зал них мо рал них 
вред но сти. Соп стве на ви зи ја све та, без има ло сум ње, узи ма се као 
уни вер зал но ва же ћа и мо рал но не при ко сно ве на. „Ве ро ва ње да је 
оно што је до бро за Аме ри ку до бро и за људ ски род, од у век је би ло 
иде ја во ди ља у Ва шинг то ну.“27)

Чи ме су то САД обез бе ди ле из у зе тан и до са да не ви ђен по ло-
жај у ме ђу на род ном по рет ку?

Ме сто јед не др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма од ре ђу је обим 
ње не си ле ко ју мо же по ка за ти у евен ту ал ном ра ту. Ка ко се то ни-
кад са си гур но шћу не мо же пред ви де ти, ње но ме сто у хи је рар хи ји 
др жа ва од ре ђу ју ре зул та ти прет ход но во ђе них би та ка. А хлад но ра-
тов ско над ме та ње окон ча но је по бе дом САД. У сре ди шту да на шње 
ге о по ли ти ке на ла зи се аме рич ка вој на моћ.

Вој ни бу џет САД без ма ло ра ван је из но су вој них бу џе та свих 
дру гих зе ма ља за јед но. Из тог раз ло га САД су је ди на др жа ва ко ја 
има гло бал ну стра те ги ју; све дру ге др жа ве, ма ње или ви ше, нај-
че шће ви ше, сво ју стра те ги ју од ре ђу ју од но сом пре ма Аме ри ци. 
„Оста так све та ре а гу је на Аме ри ку, пла ши се Аме ри ке, жи ви под 
аме рич ким про тек то ра том, за ви ди, пре ба цу је, ку је за ве ре, за ви си 
од Аме ри ке.“28) Стра те ги ја САД пре ма дру гим др жа ва ма усме ре на 
је ка то ме да свој по ло жај учи ни не са мо не при ко сно ве ним, не го 

25) К. Шмит, исто, стр. 13.
26) Н. В. На роч ниц ка, РусијаиСловениусвијетупромјена, Бе о град, Бо го слов ски фа кул-

тет, 2003, стр. 121. 
27) Р. Ку пер, Распаднација, Бе о град, Фи лип Ви шњић, 2007, стр. 159.
28) Исто.
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и не ра њи вим. У сво ју не при ко сно ве ност, као и да јој је су ђе но да 
тра је, Аме ри кан ци не сум ња ју.

Оправ да ње сво је хе ге мо ни стич ке по ли ти ке, ко ја под ра зу ме ва 
до ми на ци ју и кон тро лу, на За па ду прав да ју тврд њом да та ко ја-
ча гло бал на без бед ност. Уко ли ко би, ка же се, ви ше др жа ва има-
ло оруж је за ма сов но уни ште ње, пр вен стве но ар се нал ну кле ар ног 
оруж ја, ве ћа је мо гућ ност да оно бу де упо тре бље но и свет ће би ти 
ма ње без бе дан. Шта ће мо са зе мља ма ко је га не ма ју: хо ће ли оне 
би ти без бед ни је? Мо же ли их за до во љи ти са оп ште ње ка ко аме рич-
ка хе ге мо ни ја ни је кла сич ни им пе ри ја ли зам ко ји тра жи но ве те ри-
то ри је и по да ни ке, већ је то јед на по све сно шљи ва „пост мо дер на 
хе ге мо ни ја“. Зар је свет без бед ни је ме сто уко ли ко се са мо је дан 
осе ћа без бед ним?

Ус по ста ва им пе ри јал не хе ге мо ни је тра жи иде о ло шко оправ-
да ње: „убе ди ти при пад ни ке соп стве ног на ро да, да ри зи ку је сво је 
жи во те у ха о тич ним стра ним зе мља ма, зах те ва уве ре ње да ши ри те 
не ка кво је ван ђе ље, ис пу ња ва те ци ви ли за циј ски циљ или (у нај го-
рем слу ча ју) ус по ста вља те при род ну су пер и ор ност сво је ра се. Оно 
зах те ва са мо у ве ре ност и убе ђе ње. А он да, ако же ли те да по стиг-
не те успех, тре ба да убе ди те љу де ко је пот чи ња ва те да то ра ди те 
за њи хо во и за не ко ви ше до бро; ве ћи ну љу ди мо же те под јар ми ти 
иде ја ма пре не го си лом“.29)

Све до ру ске ре во лу ци је су ко би из ме ђу др жа ва ни су укљу-
чи ва ли иде о ло шки мо ме нат. Ни јед на др жа ва ни је у сво је ци ље ве 
узи ма ла оба ра ње ре жи ма у дру гој др жа ви. Ре во лу ци о нар ни ре жим 
фран цу ске ре пу бли ке ни је имао слич них на ме ра у од но су на не мач-
ко цар ство, па ни пре ма ру ском. Ру ски ре во лу ци о на ри су на ла зи ли 
уто чи ште на За па ду, али им ни су снаб де ва ни нов цем или оруж јем 
ко јим би им омо гу ћи ли те ро ри стич ко де ло ва ње у ма тич ној зе мљи. 

Со вјет ски Са вез ни је био ве ћи не при ја тељ За па ду од цар ске 
Ру си је, али је вла да ју ћа кла са на За па ду ви де ла у Со вјет ском Са ве-
зу не при ја те ља с ко јим се тре ба бо ри ти не са мо због др жа ве не го 
и због се бе.30) Да кле, иде о ло шки мо ме нат је при су тан у су ко бу из-
ме ђу две др жа ве кад се вла да ју ћа гар ни ту ра не бо ри са мо за на ци-
о нал не ин те ре се, већ и за соп стве не кла сне ин те ре се.

29) Р. Ку пер, исто, стр. 38, 39.
30) Р. Арон, исто, стр. 132-136.



стр:1740.

- 31 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

Иде о ло шки су ко би уну тар др жа ва, због спрем но сти ино стра-
ног фак то ра да се њи ма ко ри сти, по ста ли су чи ни лац ко јим се опе-
ри ше у ме ђу на род ним од но си ма. За пад је уса вр шио на чин де ло-
ва ња ко јим се иде о ло шки про тив ник гру пе на вла сти пре тва ра у 
„пе ту ко ло ну“. У том слу ча ју: „Про тив ни ци гру пе на вла сти по ста-
ју, ма шта хте ли, са ве зни ци на ци о нал ног не при ја те ља, а по том, у 
очи ма не ких сво јих су гра ђа на, из дај ни ци“.31) 

Број оних ко ји су због иде о ло ги је при жељ ки ва ли по раз сво је 
отаџ би не мно ги узи ма ју као по ка за тељ да је вре ме на ци је на за ла-
ску. Али, зна ју ћи да је та квих би ло и у вре ме Фран цу ске и Ок то-
бар ске ре во лу ци је, зар се не би мо гла по ста ви ти и опреч на те за: 
ка ко то го во ри да иде ја на ци је још ни је у пот пу но сти са зре ла и 
овла да ла љу ди ма ко ји јој се, као вр хов ној вред но сти, пре да ју без-
ре зер вно? 

Од у век су ве ли ке си ле про во ди ле аги та ци ју ка ко би се би пу-
тем вр бо ва ња и под ми ћи ва ња ку пи ле на кло ност љу ди у ма лим др-
жа ва ма. Но ви на је што у да на шње вре ме на ме ти ни су са мо при-
пад ни ци вла да ју ћих ели та, не го чи тав на род. А они, за вр бо ва ни 
аген ти или „ко ри сни иди о ти“, ни су ви ше циљ не го се ко ри сте као 
сред ство де ло ва ња на нај ши ру ма су. Огром на про па ганд на ма ши-
не ри ја и ме диј ско убе ђи ва ње ан га жо ва ни су с ци љем да ути чу на 
свест на ро да. За пад је пру жио по др шку де струк тив ним си ла ма да 
раз би ју ко му ни стич ки упра вљач ки апа рат, не пи та ју ћи ка ква је њи-
хо ва при ро да, ка кви су им ци ље ви или иде о ло ги ја. Сви они су на-
зва ни сло бо да ри ма и бор ци ма за де мо кра ти ју. С овим опро ба ним 
ре цеп том на ста ви ло се и на кон ру ше ња по рет ка на Ис то ку. 

ИДЕНТИТЕТИИНТЕРЕС:ИЗАЗОВИГЛОБАЛИЗМА

Гло ба ли зам на су прот на ци о нал ној по ли ти ци фор си ра ет нич ку 
по ли ти ку. На ци о на ли зам је то ком де вет на е стог ве ка до вео до ства-
ра ња на ци ја и иде јом о на ци о нал ној др жа ви био глав ни ви нов ник 
рас па да мул ти на ци о нал них им пе ри ја. Ет нич ка по ли ти ка на сто ји 
сле до ва ти по истом обра сцу до во де ћи у пи та ње, у име не ка квог 
мул ти кул ту ра ли зма, оп ста нак са ме на ци је. Ни шта дру го до нај пер-
фид ни ји об лик до бро зна не и одав но прак ти ко ва не по ли ти ке „за-
ва ди па вла дај“.

31)  Р. Арон, исто, стр. 132.
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Хо ће ли на род под ле ћи при ти ску и до зво ли ти да му са вест бу де 
си ло ва на, од ре ђу је мо рал на си ла на ро да. Мо жда је ово и нај бо љи 
тест за про ве ру ко ли ка је сна га мо рал не во ље, ко ли ко је је дин ство 
за јед ни це и ње на со ли дар ност, пре свих на ре ла ци ји на ро да и вођ-
ства, кад тре ба за др жа ти је дин ствен став о на ци о нал ном ин те ре су 
и по ка за ти иден ти тет. Све др жа ве ко је у свом са ста ву има ју на ци-
о нал не ма њи не по ка за ле су се по доб ним за ову вр сту при ти ска. 
На ве ћин ски на род се ба ца кри ви ца за ста ње ма њин ских за јед ни ца 
ко ји ма се, опет, до ка зу је ка ко су угње те не и обес пра вље не.

Да би др жа ва са ста вље на од раз ли чи тих пле ме на и на ци о нал-
но сти мо гла оп ста ти „ну жна је до ми на ци ја јед не на ци је, ко ја ће 
да ти тон оп штем др жав ном жи во ту и чи ји ће дух мо ћи да се из ра зи 
у вр хов ној вла сти“.32)

„Ако осла би си ла основ ног пле ме на, ни ка да и ни ка ква до бро-
чин ства учи ње на пот чи ње ним на ро ди ма, ни ка ква сред ства кул тур-
ног сје ди ње ња, ма ка ко да се ве што раз ви ја ју, не ће мо ћи да обез-
бе де је дин ство др жа ве. По др жа ва ње си ле основ ног пле ме на мо ра 
би ти глав на бри га ра зум не по ли ти ке.“

Хо ће ли по ли тич ки при ти сци оства ри ти циљ и хо ће ли иде о-
ло шка про па ган да об ра ди ти во љу про тив не стра не за ви си од сна ге 
на ци о нал ног осе ћа ња. На ци о на ли зам у би ти и ни је иде о ло ги ја, већ 
осе ћа ње ча сти. Ни јед на по ли тич ка иде ја ни је ва жна да би јој се по-
да ла ду ша. „Иде је су по дат ни је од ду ша: на ци о нал ност је упи са на 
у ду ше, а не у иде је“.33) Бу дућ ност при па да са мо оним на ро ди ма 
код ко јих је осе ћа ње на ци о нал не ча сти ја че од на го на за са мо о др-
жа њем.

У вре ме кад је суб вер зи ја за ме ни ла ин ва зи ју, на ци о нал но је-
дин ство по ста ло је нај ва жни је од брам бе но сред ство ма лих др жа ва.
На ци о нал на др жа ва, др жа ва где но си лац су ве ре не вла сти не сма-
тра се бе вла сни ком тла, ни ти го спо да рем оних ко ји на ње му жи ве, 
већ пред став ни ком јед ног на ро да и из ра зом ње го ве во ље, на че му 
по чи ва со ли дар ност на ци је и вођ ства – нај бо ља је од бра на од овог 
ти па агре си је. И, сто га, иде ја на ци о нал не др жа ве ни да нас не гу би 
на сво јој вред но сти. На про тив: ма ла др жа ва, оскуд них ре сур са, без 
уну тра шње ко хе зи је ко ју обез бе ђу је мо рал на си ла на ци о нал но сти, 
свој оп ста нак пре пу шта слу ча ју. Овом чи ње ни цом мо ра се ру ко во-

32)  Л. Ти хо ми ров, исто, стр. 586.
33)  Р. Арон, исто, стр. 200.
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ди ти власт, али и тзв. на ци о нал на ели та. Суд би ну за јед ни це увек 
су сво јом спо соб но шћу, ве за ном за ства ра ла штво и ор га ни за ци ју, 
кро ји ли ма ло број ни, ко ји су, зна ју ћи раз ли ку при ват ног и јав ног, 
при мат да ва ли јав ном. И, у од суд ним тре ну ци ма, кад се суд би на 
уме ша у на ше жи во те, пре у зи ма ли од го вор ност по сту па ју ћи она ко 
ка ко на ла же ду жност, а не циљ но-ра ци о нал ни раз ло зи при ват ног 
жи во та.

Сви ве ли ки ло мо ви, ка ко по ка зу је исто ри ја, ста вља ли су на 
днев ни ред пи та ње иден ти те та. Кључ не од лу ке ко је је је дан на род 
до нео у сво јој исто ри ји ни кад ни су про из и шле из ра ци о нал не ин-
те ре сне ра чу ни це. На про тив, увек су то би ле од лу ке ко је су би ле 
про тив не на ци о нал ним ин те ре си ма ко је је на ла га ла мо рал на ду-
жност. То су би ле од лу ке ко је су про из и шле из на ци о нал не исто ри-
је, од лу ке ко ји ма се по твр ђу је иден ти тет. „Као и лич ност, и на ро ди 
има ју те ку ће, днев не за дат ке, али и за дат ке ко је из вр ша ва ју це ло га 
жи во та. Ови за да ци се не мо ра ју увек по ду да ра ти, и оно што је ра-
зум но кад су у пи та њу днев ни, мо же да бу де по губ но кад је реч о 
жи вот ним ци ље ви ма.“34)

За блу да је ве ро ва ти да се љу ди по на ша ју са мо у скла ду с ра-
ци о нал но ода бра ним ин те ре си ма, пре свих оним из до ме на еко но-
ми је. „Основ ни по кре тач ки мо ти ви исто ри је и по ли ти ке на ла зе се 
у обла сти ду ха, а не еко но ми је. По ли ти ка је нео дво ји ви део људ ске 
кул ту ре, кул ту ра је, пак, ова пло ће ње ду ха ко јим се ба ви фи ло зо-
фи ја“.35)

По јам „на ци о нал ног ин те ре са“ не под ле же ра ци о нал ној де-
фи ни ци ји. Бе не дикт Ан дер сон је упо зо рио да је и са ма упо тре ба 
пој ма на ци о нал ни ин те рес спор на, јер „бит на ци је је сте то што не 
по зна је ин те ре са. Упра во је то раз лог за што она мо же зах те ва ти жр-
тве“.36) Др жа ве се у спољ ној по ли ти ци не ру ко во ди са мо ра ци о нал-
ним раз ло зи ма. Са мо љу бље и сла ва, осе ћа ња и иде је, ни су ни шта 
ма њи мо тив кад се исту па у ме ђу на род ној аре ни од по сти за ња ма-
те ри јал них до би та ка осва ја њем но вих про вин ци ја или на ла же њем 
тр жи шта. Не сме мо иг но ри са ти „чи ње ни цу да су на ци је за јед ни це, 
а да су за јед ни це, у сво јој су шти ни, ира ци о нал не. Ве зе ко је по сто је 
мо гу би ти исто риј ске, вер ске, пле мен ске; или мо гу би ти за сно ва-

34) Л. Ти хо ми ров, исто,, стр. 563.
35)  Н. На роч ниц ка, РусијаиРусиусветскојисторији, Бе о град, СКЗ, 2008, стр. 21.
36)  Б. Ан дер сон, Нација:замишљеназаједница, Бе о град, 1988, стр. 136.
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не на за јед нич ком ис ку ству и за јед нич ким вред но сти ма. Спољ на 
по ли ти ка ће – по пи та њи ма ко ја ути чу на на ци о нал ну суд би ну или 
на ци о нал ни иден ти тет – од ра жа ва ти, до бро или ло ше, ове фак то ре 
ко ли ко и би ло ко ји ин те рес. На ро чи то у кри тич ним тре ну ци ма, ве-
ро ват но је да ће се на ци ја вра ти ти сво јим ко ре ни ма и ми то ви ма и 
од го во ри ти она ко ка ко ср це на ла же пре не го ка ко гла ва са ве ту је“.37)

У свим вре ме ни ма ре ли ги ја и ве ро ва ња су кључ ни чи ни лац 
иден ти те та. Нај ве ћа је илу зи ја ве ро ва ти да се љу ди пр вен стве но 
ру ко во де ра ци о нал ним раз ло зи ма у ко ји ма до ми нант но ме сто за-
у зи ма ју ин те ре си. „Љу ди не жи ве ру ко во де ћи се је ди но ра зу мом. 
Они не мо гу да кал ку ли шу и де лу ју ра ци о нал но док не де фи ни шу 
сво је соп ство. По ли ти ка ин те ре са – ка же Хан тинг тон – прет по ста-
вља иден ти тет“.38)

Основ ну по кре тач ку си лу на ци је чи ни ње на ду хов на сна га. 
Али, са ма со бом, ду хов на сна га, по хра ње на у на ци ји, ни је до вољ-
на да би на ци ја са мо стал но де ло ва ла на исто риј ском по љу. Са мо-
стал на де лат ност зах те ва си лу. На ци ја мо ра раз ви ти све мо рал не и 
ма те ри јал не си ле да би би би ла уче сник у свет ској исто ри ји. То је 
за кон исто ри је чо ве чан ства, ко ји по зна је са мо оне ко ји су у ста њу 
да бу ду си ла и да ту си лу кон ти ну и ра но до ка зу ју, не ус те жу ћи се и 
не окле ва ју ћи. Кад си ла уз мак не, на род се мо ра по ми ри ти с тим да 
је ње гов са мо стал ни жи вот окон чан. Са мо стал ност на ро да по чи ва 
на соп стве ном ма чу, јер из над на ро да не ма вла сти ко ја би за шти ти-
ла сла бог. Или ка ко је то, је згро ви то, са жео Чи че рин: „Над на ро ди-
ма не по сто ји ви ша власт. Сва ки би тре ба ло да зна ка ко да се бо ри 
за се бе, а за то је по треб на си ла. Као нај ва жни ји услов уну тра шње 
си ле по ја вљу је се спо соб ност ор га ни зо ва ња. Ду хов не те жње ни су 
до вољ не за прак тич ну де лат ност. По треб но је да на род, ко ји те жи 
по ли тич кој са мо стал но сти, као пр во, зна да се бо ри, а као дру го, 
да зна ка ко да фор ми ра ви ше или ма ње ста бил ну вла ду, ко ја ће око 
се бе оку пи ти сна ге да те зе мље. На род, ко ји је ли шен вој нич ких 
спо соб но сти, не мо же има ти пре тен зи је на др жав но по сто ја ње.“39)

Ни јед на раз ви је на на ци ја се не же ли од ре ћи сво је др жав но-
сти, ста ре шин ства над со бом. Уко ли ко та квих има: то не зна чи да 
је про шло вре ме на ци је, не го да су до тич не од жи ве ле свој век и да 

37)  Р. Ку пер, исто, стр. 134, 135.
38)  С. Хан тинг тон, Сукобцивилизација, стр. 107.
39) Б. Чи че рин, Курсгосударственноинауки, д. I, стр. 84. Пре ма: Л. Ти хо ми ров, Монархи

ја, Бе о град, Укро ни ја: Ло гос, 2008, стр. 573.
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ће не ко дру ги за у зе ти њи хо во ме сто. На род ни је по ста вио власт 
над со бом да би га ова пот чи ни ла стран ци ма, да њи ме го спо ду ју, 
ма под ко јим име ном, или ци ље ви ма, они на сту па ли. Та кав чин, ма 
под ко јим из го во ром учи њен, пред ста вљао би на ци о нал ну из да ју. 
Власт се не би мо гла оправ да ти на род ном во љом, чак кад би та ква 
и по сто ја ла. Ов де би при ста ла реч Ка рам зи на ца ру Алек сан дру I, 
кад је он, под ути ца јем ре пу бли кан ских иде ја, раз о ча ран зло у по-
тре ба ма са мо др жа вља, раз ми шљао о ума ње њу пре ро га ти ва сво је 
вла сти: „Го спо да ру, пре ко ра чу јеш гра ни це сво је вла сти. На у че на 
стал ним не во ља ма, Ру си ја је пред све тим ол та ром уру чи ла са мо-
др жа вље твом прет ку и зах те ва ла да упра вља њо ме вр хов но, не-
раз де љи во. Овај за вет је осно ва тво је вла сти – дру ге не маш. Све 
мо жеш, али њу не мо жеш за кон ски да огра ни чиш“.40) Ова реч, ко ја 
се од но си ла на са мо др жа вље, уко ли ко би се огра ни че ње вла сти чи-
ни ло пре ма не ком спо ља, ва жи за сва ку вла ду.

На ци ја ни је јед но по ко ле ње, ни ти је ње на исто ри ја јед но ис-
ку ше ње, ко је од ре ђу је суд би ну. Онај ко во ди на ци ју то мо ра зна ти. 
На род не мо ра – власт мо ра.

Вла да је ду жна да во ди ра чу на о оба ве зи ко ју има пре ма сво-
јој на ци ји, да се ру ко во ди ин те ре си ма сво је на ци је, а не не ка квом 
ап стракт ном пра вед но шћу ко јој је ди но Бог зна са др жај и ме ри ла.

DjuroBodrozic
NATIONANDGLOBALIZATION–IDENTITY

ANDINTEREST
Summary

Bywritingthistextitsauthor’sobjectivewastounderline
thatthecrisisofnationalstateandnationalsovereignties
is not a result of leveling adjustment of national differ
ences,butaconsequenceoftheincreaseofdifferencesin
militarypowerofthestates.Politicalandmilitaryorders
havealwaysbeeninterrelated.Achangeinoneorderal
wayscausesrealignmentinotherorder.Oneshouldnever
forgetthatthenationanddemocracygohandinhandand
thatgeneralmilitaryserviceobligationisatwinsisterto
egalitarianism.There isnobasisas toclaim thatperni
ciousnessofmodernwarshasderived fromnationsand
nationalisms.Centuriesofmonarchismhavenotbeenless
belligerent(militancyprone)fromtheepochofnations–
theonlythingtheyweremissingwasamaterialnecessary
forsomethinglikeit.

40)  Л. Ти хо ми ров, исто, стр. 295.
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Itwasnotideologyortheregimenaturewhichcausedthe
increaseofthesatepowertoactoutsideoftheirborders,
but modern economy which enlarged the gap between
thepeople’sminimumneedsandavailablegoods.There
is no any regime, regardless of its ideological nature,
whichcouldmakethewartobe inevitableorguarantee
nonbelligerence.Thereareopposedinterestinthebasis
ofrelationsbetweenthestatesandthereforetheconflicts
havebeennaturalstateofaffairs.Powerrelationsarein
constant,suspicionisconstantandrivaltyunremovable.
Generalmilitaryserviceobligationanddemocracyhave
providedthatagreatmassofciviliansmightchangeinto
thesoldiersandbesenttothebattlefieldtotheextentde
mandedbyindustry.Mixtureofindustry,technique,gener
almilitaryserviceobligationanddemocracywasnotsuf
ficienttocreateamassarmy.Itwasnecessarytoprovide
thewillingnesstothemassoftheciviliansofyesterdayto
leavetheirfactoriesandfieldsandacceptancetodie.In
ordertoacceptit,theyneededtoknowwhoandwhatfor
theywoulddo that.Theyneeded tobeassured that they
didit for theirhomelandandnot for theirmasters(sov
ereigns).Thewarobjectivesneededtogaintheirpolitical
andmoraljustirication.Therewascreatedanewbasisfor
politicallegitimacy.
Emergenceofnuclearweaponshasannouncedapossibil
ity that thewarofmaterialsbecomethewarofdecisive
battlesagain– thewarofoneattackwhichatacertain
momentcoulddecideondestinyofanation.That is the
warinwhichdefeatisnotonlythedefeatperse,butalso
disappearance. This fact caused making various ques
tions, among them a question whether a national state
couldguaranteesecurityofnationalterritoryandpeople
inhabitingit.And,incasethatitisnotpossible,whetherit
meansthat,inaccordwithit,itlostitsvalueandbecame
ahistoricallyoutdatedformofpoliticalorganization.This
text’sobjectiveistheanalysisofsuchquestionaswellas
otherquestionsrelatedtoit.
Essenceofthestatehoodisnotanorganizedstateadmin
istrationbutan ideaof freedom that is contained in the
willingnessofonesocialgrouptobeontheirownandnot
tobesubordinatedtosomebodyelse.
Key words: national identity, national interest, nation
state,sovereignty,subversion,globalization.
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Resume
In our time a prevailing type of the state is the type of
nationalstate:onenation,expressingtheirwillforinde
pendence,becomesanationorganizedintoastate.Most
importantdeterminantsofamodernstatearerelatedtoits
territorialityandsovereignty.Sovereignty,beitthekings
ortheircivicheirs,arecapableofimposingtheirwillto
everybodylivingwithinthebordersasmarkedonthemap
andalsoofproviding themonopolyofpowerwithin the
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borders.Firsttaskofthestateistodefentnationalterri
tory incaseof thewar.In timeof thepeaceonnational
territorytherecouldnotbemilitaryforcesexceptnational
ones.
 Development of military technique and creation of
military alliances imposed acceptance of allied troops
on national territory and in time of the peacewith this
therecomesdisappearanceofthehallmarks(symbols,at
tributes)ofmilitaryindependenceandinlinewiththata
significantlimitationofthestatesovereignty.Allthishas
been the reason for emergence of an idea, accepted by
manytheoreticians,onweakeningoreventheendofna
tionalstate.
 Inmoderntimesitismorethanclearthatthestatehas
lost some of important traits that were regarded to the
state territoriality and its implied sovereignty.Decrease
inthevalueofnationalstate,becauseofitsincapabilityto
guaranteenationalsecurityduetodevelopmentofthewar
techniquedoesnot implyaffirmationofpoliticalorgani
zationwhichwouldexceednationalborders,asnoteven
supranationalorganizationsdonotguaranteeprotection
ofcitizensandterritoryalike.Lookingfromaglobalpoint
ofview,membershipofastateintheEuropeanUniondoes
notcontributetoitssecurity.
 Hencethereasonforthedecreaseofthevalueofmodern
stateisnotthefactthatthestateisnational.Onthecon
trary,nowadaysthestatethatisnotnationalisevenmore
decreasedinthevalue.
 Vitalityandhistoricalsustainabilityofonestateismea
surablebyitscapabilityfordefense.Itisundeniablefact
thatBigoneshaveneverbeforehadsomanytoolstode
stroy Little ones like it is the case in the current times.
However,thermonuclearpowerisnotbeingusedinsec
ondclassconflicts.Despitesomereserves(doubts)inre
gard to international law, even the doubts regarding its
lawfulnessatall, the international lawprohibits theuse
ofpowerininternationalrelationsandit isalsohistori
calexperiencewhich imposes theneed forrestraintand
cautionwhenitcomestotheuseofmilitarypower.Even
nowadaysClausewitz’definitionofthewaraswellashis
warning that there isnomoreuncertain thing inhuman
relationsthanthewarandthatitismorethanlikelythat
thecoincidence(accident)isabouttooccurinthewarhas
notlostitsvalue.NoteventheUnitedStatesofAmerica
threatensmallstateswiththermonuclearprojectiles.Now
adayssubversionhasbecomethemainweapon.Capability
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ofonestatetoresistthesubversionismoredependableon
internalunityofthepeopleandgovernmentandsolidarity
oftheelitesandthemassesthenonavailableresources.
Bestdefenseagainstthistypeofaggressionisanational
stateasthestatewhosesovereigndoesnotconsiderhim/
herselftobetheowneroftheterritorynorthesovereign
(master)ofthepeoplelivingthere,buttherepresentative
ofonepeopleastheexpressionoftheirwill,whichisthe
basisofsolidarityofthenationanditsleadership.
Nationalstate,whichisstilladreamandobjectivetobe
achievedformanypeoples,isfarawayfrombeingahis
toricallyoutdatedinstitution.
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