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Сажетак
У ра ду ће би ти раз ма тра ни исто риј ски то ко ви кон струк ци-

је на ци о нал них иден ти те та у вре ме ни ма њи хо вог ин тен зив ног 
на стан ка и кон со ли да ци је као фак то ра ин те гра ци је мо дер не на-
ци о нал не др жа ве. Та ко ђе би ће раз ма тран и ак ту ел ни кон текст и 
про це си  раз град ње  срп ског на ци о нал ног иден ти те та као ул ти ма-
тив ног усло ва за евро ин те гра ци је Ср би је. У ра ду ће се та ко ђе ана-
ли зи ра ти и дво стру ки стан дар ди ме ђу на род не за јед ни це у по др-
шци из град ње син те тич ких на ци ја на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.
Kључне ре чи:  иден ти тет, на ци ја, др жа ва, ме ђу на род не ин те гра ци је, Ср-

би ја, син те тич ке на ци је

Кључ ни то ко ви из град ње иден ти тет ске осно ве мо дер них 
европ ских на ци ја  ве за ни су за ње ну ин те гра тив ну функ ци ју. То је 
ва жи ло ка ко у пе ри о ду исто риј ског кон сти ту и са ња на ци ја, та ко и 
да нас. Без кључ не ин те гра тив не функ ци је,  мо дер не на ци је Евро пе 
не са мо да не би мо гле да се кон сти ту и шу као но ва иден ти тет ска 
струк ту ра, већ ни да нас не би мо гли да одр же, са чу ва ју и раз ви-
ја ју сло же но и осе тљи во тки во на ци о нал ног кор пу са. Ову кључ-

* Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ну и зах тев ну  функ ци ју на ци о нал не ин те гра ци је и хо мо ге ни за ци-
је пред на ци о нал них ет нич ких, кул тур них и др жав них ен ти те та у 
број ним ета па ма на ци о нал ног кон фи гу ри са ња оба вља ли су број ни 
дру штве ни су бјек ти. У пр вој фа зи су то чи ни ли про то на ци о нал-
ни по кре ти и на ци о нал но осве ште на ин те ли ген ци ја, да би ка сни-
је, на кон кон сти ту и са ња мо дер не на ци о нал не др жа ве, ту функ ци ју 
пре у зе ле ва жне др жав не ин сти ту ци је као што су вој ска, по ли ци ја, 
про све та, кул ту ра, спорт и сл. али и дру штве не ор га ни за ци је и под-
си сте ми као што су еко но ми ја, за јед нич ко тр жи ште, ва лу та, прав-
ни по ре дак и др.

  Са вре ме на по ли тич ка со ци о ло ги ја по зна је нај ма ње два мо-
де ла ства ра ња мо дер них на ци о нал них др жа ва, од ко јих су ор га ни-
ци стич ки и по ли тич ки (гра ђан ски) пред ста вља ли не ку вр сту са да 
већ кла сич них мо де ла де вет на е сто ве ков ног на стан ка од го ва ра ју-
ћих на ци о нал них иден ти те та. На при ме ру фран цу ског и не мач ког 
мо де ла, то ће се мо ћи об ја сни ти на вр ло пла сти чан на чин. Фран-
цу ска иде ја на ци о на ли те та ко ја је на ста ла у про це су ра ди кал ног 
рас та ка ња тзв. ста рог ре жи ма, фо ку си ра ла се на ин сти ту ци о нал ни 
и те ри то ри јал ни оквир др жа ве, са сна жним на гла ском на по ли тич-
ком је дин ству гра ђан ства у на ра ста њу, ко је свој на ци о нал ни оквир 
по ста вља у кон текст  за јед нич ког по ли тич ког пред став ни штва, 
за ко на и истих по ли тич ких уста но ва. Не мач ки кон цепт, пар ти-
ку ла ри стич ки по свом ка рак те ру (су про тан гра ђан ском прин ци пу 
уни вер за ли за ци је) и ор га ни ци стич ки по су шти ни, под ра зу ме вао 
је ра сну, кул тур ну, је зич ку и на род но сну за јед ни цу, као је дан вид 
ет но кул тур ног је дин ства, за о кру жен те ри то ри јал ним и др жав ним 
окви ром. Пр ви фран цу ски мо дел био је ин клу зи ван по свом ка рак-
те ру, за сно ван на кон цеп ту уни вер зал ног гра ђан ства, и др жа вљан-
ства, док је дру ги не мач ки, по свом ка рак те ру био екс клу зи ван, и 
ис кљу чу ју ћи, ба зи ран на ор ган ском је дин ству за јед нич ког ра сног 
по ре кла, је зи ка, тра ди ци је и ње го ве те ри то ри јал не од ре ђе но сти.1) 
По ста во ви ма Ан-Ма ри Ти јес овај пр ви, мо дел би се још мо гао 
сма тра ти и тзв. су бјек тив ном кон цеп ци јом на стан ка фран цу ске на-
ци је јер је пред ста вљао ре зул тат ра ци о нал ног из бо ра при па да ња 
на ци ји као по ли тич кој и прав ној за јед ни ци. Док би се овај дру ги, 
озна чен као не мач ки ор га ни ци стич ки мо дел, мо гао сма тра ти тзв. 
објек ти ви стич ким кон цеп том на ци је, јер на ци о нал ну при пад ност 

1) Де спо то вић  Љ. (2014), Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, Н. Сад, Фа кул тет 
за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, стр. 177.
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до во ди у ди рект ну ве зу са ет нич ким и кул тур ним кри те ри ју ми ма, 
од но сно осо бе но сти ма јед не ет ни је.2)

Ге не рал но узев ши оно што је свој стве но ве ћи ни на ци о нал-
них то ко ва кон струк ци је иден ти тет ског окви ра ка да го во ри мо о 
европ ским на ци ја ма, је сте да је  на ста јао као до ми нан тан про цес 
ле ги ти ми за ци је иде је и кон цеп та су ве ре ног на ро да ко ји се кон сти-
ту и ше на су прот иде ји вла дар ске су ве ре но сти, кон стру и шу ћи по ли-
тич ку за јед ни цу за сно ва ну на вред но сти ма – прин ци пи ма јед на ко-
сти и брат ства уну тар соп стве ног на ци о нал ног кор пу са. Кон цепт 
на ци је као су ве ре ног те ла, на сто ји да пре вла да и тран сцен ди ра 
кла сну струк ту ри ра ност и со ци јал ну усло вље ност ста ре за јед ни-
це ко ја је по чи ва ла на под ра зу ме ва ној ло јал но сти  мо нар хиј ском 
ауто ри те ту. „За раз ли ку од гру пи са ња ста нов ни штва ко је де фи ни-
ше по кор ност јед ном мо нар ху, на ци ја се схва та као не за ви сна од 
ди на стич ке и вој не исто ри је: она је по сто ја ла пре, а над жи ве ће и 
свог вла да ра.“3) На сле ђе на фраг мен тар ност ста рог по рет ка ка ко у 
со ци јал но-стра ти фи ка циј ском сми слу та ко и кла сном по гле ду би ће 
пре вла да на у про це си ма су ве ре ни за ци је на ци је, до во де ћи ма кар у 
кон цеп ту о ло шком сми слу сва ког при пад ни ка на ци о на у по зи ци ју 
рав но прав но сти ка ко пре ма прав ном по рет ку но ве за јед ни це та ко и 
у сми слу ње го вог пу ног по ли тич ког пред ста вља ња у је дин стве ном 
пар ла мен тар ном те лу на ци је.

Да би по ста ла и оп ста ла као за јед ни ца су ве ре ног на ро да, на-
ци ја је мо ра ла да из гра ди чвр сту за јед нич ку иден ти тет ску осно ву 
ко ја ће би ти у ста њу да је ин те гри ше, струк ту ри ше и на дах њу је. За 
та кав по ду хват би ло је нео п ход но ан га жо ва ти и ор га ни зо ва ти, све 
или го то во све ка па ци те те осо би то кул тур но-обра зов не и др жав не 
ка ко би се успе шно кон стру и са ла сло же на иден ти тет ска под ло га 
на ци је у на ста ја њу. За тај ва жан на ум би ло је нео п ход но у пр вом 
ре ду кон со ли до ва ти за јед нич ку кул ту ру, тра ди ци ју, оби чај ност и 
пре то чи ти је у чвр шће фор ме на ци о нал не исто ри је као про дук та 
ко лек тив ног пам ће ња но ве за јед ни це. У ту свр ху би ће ко ри шће на 
сва до зво ље на сред ства иден ти тет ског  ин же ње рин га укљу чу ју ћи 
и са кра ли за ци ју за јед нич ке тра ди ци је, ми то ло ги зо ва ње исто ри је, 
до га ђа ја и лич но сти. У том про це су би ће по ти сну то и из бри са но  
све оно што нас је де ли ло у про шло сти а на гла ше но и ка но ни зо-
ва но све што нас спа ја и ин те гри ше. Уло га на ци о нал не исто ри о-
гра фи је у том по слу би ла је кључ на и не за мен љи ва. „По ли тич ки 
ми то ви има ју осо би то ва жну уло гу у ства ра њу по ли тич ке под ло ге 

2) Ти јенс Ан-Ма ри (2009), „На ци ја као иден ти тет ски оквир“, у збор ни ку Иден ти те ти, 
Клио, Бе о град, стр. 333.

3) Исто, стр. 334.
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ко јом се осми шља ва ју осно ве на стан ка и осни ва ња јед не по ли тич-
ке за јед ни це. Ти тзв. осни вач ки ми то ви по ста ју та ко не за о би ла зан 
сег мент све сти о кон сти ту и са њу сва ког на ци о нал ног по ли тич ког 
по рет ка без об зи ра на ње го ву ве ли чи ну и ка рак тер.“4)

Та ко ђе у про це си ма кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те та 
тре ба ло је учи ни ти огро ман на пор за стан дар ди за ци ју и со ци ја ли-
за ци ју мо дер ног је зи ка као кључ ног фак то ра ин те гра ци је на ци је. 
„У це лој Евро пи, хо мо ге ни за ци ја је зи ка ја вља се као нео п ход ни 
услов за оства ре ње на ци је као дру штве не и кул тур не це ли не.“5) 
Не до ста так јед ног стан дар ди зо ва ног је зич ког окви ра на ци је мо-
гао је бу де не пре мо стив про блем у про це су до вр ша ва ња из град ње 
на ци о нал ног иден ти те та. Сто га су на ци о нал ни по кре ти и број ни 
кул тур ни су бјек ти и ор га ни за ци је овај за да так схва ти ле од ви ше 
озбиљ но, не пре пу шта ју ћи га во лун та ри зму и сти хиј но сти. Не чу-
ди сто га озби љан при го вор  Ј. Г. Хер де ра не мач кој ари сто кра ти ји 
то га вре ме на, да не мач ки го во ре „са мо са сво јим ко њи ма и по слу-
гом“. Чак су и мно ге мо дер не ака де ми је на у ка и умет но сти (као у 
Фран цу ској, на при мер) на ста ле пре све га у свр ху из град ње, стан-
дар ди за ци је  и по пу ла ри за ци је на ци о нал ног је зи ка. „Не мој мо се 
пре ва ри ти, упо тре ба је зи ка је су штин ски ва жан улог вла сти. Све је 
је зик. Све кре ће од је зи ка да би се је зи ку вра ти ло.“6)

Уз то на рав но упо ре до су ишли и дру ги про це си не ма ње 
зна чај ни, као што су из град ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на-
ци о нал не др жа ве, ње не еко ном ске а на ро чи то ин ду стриј ске ба зе. 
Та ко ђе би ло је нео п ход но у со ци јал ном кон тек сту до вр ши ти про-
це се кон сти ту и са ња гра ђан ства као кла се, јер је оно би ло и оста ло, 
упр кос број ним при ме са ма фол клор ног и ру рал ног са др жа ја ко ји 
је ис пу ња вао но ви иден ти тет ски оквир, глав ни но си лац на ци о нал-
ног кон сти ту и са ња. Гра ђан ство ко је се оку пи ло око ре пу бли кан-
ског прин ци па др жав ног уре ђе ња осо би то је би ло сна жно у Фран-
цу ској. Та иде ја са жи ма ла је у се би не ко ли ко ва жних де мо крат ских 
и ин те гра тив них прин ци па – иде ју на род не су ве ре но сти, за јед нич-
ког пред став нич ког те ла, је дин стве ног прав ног по рет ка, рав но-
прав ност гра ђа на по ро ђе њу и сл. Сви ови ин те гра тив ни прин ци пи 
по ста ће око сни ца сва ког бу ду ћег устрој ства де мо крат ског по рет ка 
вла сти, без об зи ра да ли је ор га ни зо ван као ре пу бли кан ски или мо-
нар хиј ски. 

4) Де спо то вић Љ. (2010),  По ли тич ки ми то ви и иде о ло ги је, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци, 
стр. 5.

5) Ти јенс Ан-Ма ри, стр. 336.

6) Гро су вр А (2014), Па риз, Бер лин, Мо сква – Пут не за ви сно сти и ми ра, Фон да ци ја До-
сто јан ство, Н. Сад, стр. 33.
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ИН ТЕ ГРА ЦИ О НА ИН ВЕР ЗИ ЈА  

И ДЕСТРУК ЦИ ЈА ИДЕН ТИ ТЕ ТА

У фа зи ин тен зив ног со ци јал ног ин же ње рин га на ци о нал них 
иден ти те та глав ни ак це нат је ста вљан на оне функ ци је ко је су 
до при но си ле ње ној ин те гра ци ји, кон со ли да ци ји и хо мо ге ни за ци-
ји. Сви ови про це си код ве ћи не европ ских на ци ја од ви ја ли су се 
углав ном у 19. ве ку, па га не слу чај но мно ги исто ри о гра фи на зи-
ва ју ве ли ким ве ком на ци ја. Но то ни је слу чај и са де лом за ка сне-
лог на ци о нал ног кон сти ту и са ња ко ји се од ви јао ма њим де лом на 
про сто ру Сред ње Евро пе (сло вач ка, укра јин ска и дру га на ци о нал-
на кон сти ту и са ња) а нај ве ћим де лом на Ју го и сто ку Евро пе, од но-
сно бив ше Ју го сла ви је, где је до ми нан тан био про цес ства ра ња тзв. 
син те тич ких на ци о нал них иден ти те та. Син те тич ки ка рак тер но вих 
псе у до на ци о нал них тво ре ви на на ста лих на раз ва ли на ма ста рог по-
рет ка бив ше СФРЈ то нај бо ље илу стру ју. „По не кад се иден ти те ти 
мо гу на про сто пре ли ва ти пре ко те ри то ри јал них гра ни ца или би ти 
све сно ства ра ни та ко да на ди ла зе по сто је ћи мо за ик др жа ва и њи-
хо вих гра ни ца.“7)

  За раз ли ку од на ве де на два мо де ла ко ји су као сво ју прет-
ход ни цу има ли и сна жан про цес про то на ци о нал не са мо и ден ти-
фи ка ци је и мо де ли ра ња, код мо де ла син те тич ких на ци ја8), глав ни 
на ци о нал ни кон сти ту ен си би ли су сме ште ни у ре ли гиј ско-кон фе-
си о нал ну и лин гви стич ку сфе ру, као и стра не, спољ но по ли тич ке 
фак то ре – ка та ли за то ре. Фор ми ра ње но вих син те тич ких на ци о нал-
них иден ти те та ком би на ци ја је ауто ном них те жњи на ци о нал но још 
увек не до вољ но из ди фе рен ци ра них ет ни ци те та са ових про сто ра, 
и по ли тич ких про је ка та ве ли ких ге о по ли тич ких фак то ра ко ји су 
у сво је екс пан зи о ни стич ке пла но ве укљу чи ва ли и ства ра ње но-
вих на ци о нал них др жа ва игра ју ћи на кар ту ре ги о нал них раз ли ка, 
кон фе си о нал не не тр пе љи во сти и оно га што је Сиг мунд Фројд у 
пси хо ло шком сми слу озна ча вао као „нар ци зам ма лих раз ли ка”.  
Су ве ре не на ци је су се ства ра ле на при ро дан на чин то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да и на ет нич ким те ри то ри јал ним це ли на ма на 
ко ји ма су ве ко ви ма оби та ва ле, као и на осно ва ма ја сног је зич ког 
кон ти ну и те та,ет нич ког иден ти те та, за јед нич ке кул ту ре, на ци о нал-
не све сти, и на ци о нал не др жа ве као из ра за ње не пу не су ве ре но сти. 

7) Доддс К. (2009), Ге о по ли ти ка, Ша хин па шић, Са ра је во, стр. 96.

8) Ви ди: Де спо то вић Љ. (2013), „Син те тич ке на ци је као мо дел за ка сне ле иден ти тет ске 
кон со ли да ци је на ци ја на про сто ру бив ше СФРЈ“, Срп ска по ли тич ка ми сао, број. 4, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. стр. 169.
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На су прот то ме син те тич ке на ци је су ства ра не под пре суд ном уло-
гом псе у до на ци о нал них ели та оку пља њем ет ни је, де ло ва раз ли чи-
тих на ро да, или раз ли чи тих вер ских иден ти те та истог на ро да, на 
јед ном про сто ру, ства ра ју ћи и гра де ћи син те тич ку свест о при па-
да њу јед ној по ли тич кој за јед ни ци, и ње ној но во фор ми ра ној др жав-
ној је ди ни ци.9) „Тај про цес је зич ког ства ра ња, по ве зан  са по ја вом 
тра же ња на ци о нал них пра ва, на ста вља се и да нас. Он је упра во на 
де лу у но вим др жа ва ма на ста лим по сле рас па да бив ше Ју го сла ви-
је...“10) 

Ства ра ње син те тич ких на ци ја због сво је ве ли ке исто риј ске 
доц ње про из ве ло је не у та жи ву по тре бу код но си о ца ових про це-
са да вр ше де кон струк ци ју од но сно ра за ра ње дру гих на ци о нал них 
иден ти те та не би ли  но вом син те тич ком иден ти те ту у фа зи ње го-
ве убр за не кон струк ци је и кон со ли да ци је при ба ви ли нео п хо дан 
исто риј ски, лек сич ки, кул ту ро ло шки, ре ли гиј ски и сим бо лич ки 
са др жај. Нај ве ћи део но вих син те тич ких иден ти те та на ста јао је у 
про це су де ва ста ци је и са ка ће ња на ци о нал ног иден ти те та Ср ба на 
це лом про сто ру бив ше СФРЈ. О зло ћуд но сти тих про це са по Ср бе 
у кон тек сту ди рект ног ра за ра ња бив ше СФРЈ не при стра сно све до-
чи  бел гиј ски пу бли ци ста Ми шел Ко лон у сво јој књи зи „Ла жљи-
ви по кер – ве ли ке си ле, Ју го сла ви ја и бу ду ћи ра то ви“ ка да ка же: 
„Бон и Ва шинг тон ра ди ли су на раз би ја њу Ју го сла ви је; Ср би ко ји 
су од би ја ли то раз би ја ње мо ра ли су да кле, би ти уни ште ни. А да би 
се то по сти гло – нај пре де мо ни зо ва ни.“11) Ови опа сни и по срп ску 
на ци ју ма лиг ни про це си, пре те да угро зе оп ста нак на ци о на, јер је 
де ва ста ци ја иден ти тет ског и је зич ког тки ва до те ме ре бру тал на да 
про из во ди не са гле ди ве по сле ди це. Као што је  то ком два де се тог 
ве ка под нео зна чај на де мо граф ска и те ри то ри јал на са ка ће ња, та ко 
и да нас срп ски на ци он тр пи до дат ну де ва ста ци ју и де кон струк ци ју  
иден ти те та. Оти ма му се је зик, за ти ре кул ту ра, кру ни тра ди ци ја, 
бри ше пам ће ње, ре про гра ми ра свест, ру ше бо го мо ље, фал си фи-
ку је исто ри ја,  по ти ре др жав ност, от ки да те ри то ри ја, не ги ра су-
ве ре ност и ме ња ко лек тив ни код у ви ше ве ков ној ка рак те ро ло ги ји 
на ро да из гра ђе ног на ко сов ском за ве ту. „Дез ин те гри са ње срп ског 
чи ни о ца по сле сло ма ‘дру ге’ ју жно сло вен ске су пра на ци о нал не ин-
те гра ци је не мо же да се ту ма чи као пост би по лар на инер ци ја за то 
што тра је већ че тврт ве ка по сле па да Бер лин ског зи да. Да се ра ди 

9) Де спо то вић  Љ. (2014), Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, Н. Сад, Фа кул тет 
за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, стр. 178.

10) Ти јенс Ан-Ма ри, стр.337.

11) Col lon M. (1998), Po ker Men te ur les gran des pu is san ces la Yugo sla vi et les proc ha i nes qu er-
res, Edi ti ons EPO et Mic hel Co lon, Brus hel. стр. 15.
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о ва жном ге о по ли тич ком ци љу по ка зу је по др шка зе ма ља За па да 
ја ча њу др жав но сти и уни тар но сти оста лих пост ју го сло вен ских ре-
пу бли ка, (...) Оне сти му ли шу на ци о нал но кон сти ту и са ње от пад ни-
ка од срп ског ет нич ког ста бла и њи хо во све же шће ан та го ни зо ва ње 
пре ма Ср би ма, док исто вре ме но де струк тив но де лу ју на срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет и ул ти ма тив но зах те ва ју ‘про ме ну све сти’ 
као услов срп ског укљу чи ва ња у но ве, евро а тлант ске су пра на ци о-
нал не ин те гра ци је.“12)

Глав ни са др жај град ње иден ти те та син те тич ких на ци ја на 
на шем про сто ру ве зан је за про це се де кон струк ци је иден ти те та 
срп ске на ци је. У струк ту рал ном сми слу тај про цес има не ко ли ко 
сво јих зна чај них ком по нен ти:

 – спољ но по ли тич ка ди мен зи ја, ука зу је на до ми нан тан ко а-
у тор ски до при нос стра ног фак то ра у по др шци ло кал ним 
не срп ским псе у до на ци о нал ним ели та ма али и на њи хов 
ди рек тан при ти сак и де ва ста ци о ни учи нак. Ме ђу на род-
ни фак тор, је при ме ном по ли ти ке дво стру ких стан дар да 
пре ма Ср би ма при ме њи вао нај стро жи је ме ре уце њи ва ња, 
ка жња ва ња и се гре га ци је.13)

 – ге о по ли тич ка ди мен зи ја, де ко ди ра укуп не кон тек сту ал не 
струк тур не про ме не  ко је су у пр вој фа зи би ле усме ре-
не на ру ше ње и ра за ра ње устав ног и по ли тич ког  по рет ка 
бив ше СФРЈ, а у дру гој, ди рект ну по др шку кон сти ту и са-
њу па ту ља стих псе у до др жав них тво ре ви на на ње ним те-
ме љи ма. Мно ге од тих др жа ва (Цр на Го ра, БиХ, Ма ке до-
ни ја, КиМ и др.) да нас су пот пу но дис функ ци о нал не и 
не спо соб не за  вла сти ту ег зи стен ци ју, оп ста ју ћи са мо уз 
ди рект ну фи нан сиј ску, по ли тич ку и вој ну по др шку јед ног 
де ла ме ђу на род не за јед ни це ди рект но и ду бо ко ин вол ви-
ра не у овај про цес. 14)

 – еко ном ско-ета то ло шка ди мен зи је ука зу је на ди мен зи је 
убр за не де ва ста ци је и ра за ра ња при вред ног и ин сти ту ци-
о нал ног тки ва но во на ста лих др жа ва кроз про це се њи хо ве 
де ин ду стри ја ли за ци је, де су ве ре ни за ци је, де ин сти ту ци о-
на ли за ци је и сл. Кроз кон цепт тзв. ге о по ли ти ке си ро ма-
штва, др жа ве из ре ги о на гур ну те су у си ро ма штво, ду-

12)  Сте пић М. (2014), „Срп ски па ра докс: на ци о нал на дез ин те гра ци ја као услов су пра на ци-
о нал не ин те гра ци је“, у збор ни ку: (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, ИПС, Бе о-
град, стр. 169.

13) Ви ди: Труд Алек сис-Жил ( 2013), Ра за ра ње Бал ка на, Ме тел ла, Бе о град.

14) Ви ди: Јев то вић З., Де спо то вић Љ. (2010), „Ге о по ли ти ка и ме ди ји“, Кул ту ра По ли са, Н. 
Сад.
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го ве, и трај ну бес пер спек тив ност, не би ли на овај на чин 
би ле лак ше кон тро ли са не  и ме ђу соб но кон фрон ти ра не.15) 
„За наш про стор овај кон цепт зна чи ства ра ње но ве без-
бед но сне ар хи тек ту ре Ју го и сто ка Евро пе, у ко јој је Ср би-
ји на ме ње на муч на по зи ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не 
Евро пе.“16)

Тра гич ну и де струк тив ну ком по нен ту ових де ша ва ња ге не-
ри са ну од стра не ме ђу на род ног фак то ра са За па да, још у уво ду 
сво је књи ге ис ти че и Жил Труд ко ји  ка же: „Не дав ни рас пад јед не 
зе мље ко ја се на ла зи усред Евро пе на пет, па и шест не за ви сних 
ен ти те та, на кон што је та др жа ва се дам де сет го ди на ра ни је би ла 
ство ре на уз под сти цај и ак тив ну по др шку са ве знич ке, а у пр вом 
ре ду фран цу ске ди пло ма ти је, пред ста вља, по ми шље њу свих по-
сма тра ча, је дан од нај те жих не у спе ха Евро пе, а уз то је по кре нуо 
и нај кр ва ви ји су коб на на шем кон ти нен ту по сле Дру гог свет ског 
ра та, су коб у ко ме је па ло око две ста хи ља да жр та ва и би ло пре ко 
два ми ли о на ‘ра се ље них’ ли ца, ово по ме ри ли ма Ује ди ње них на-
ци ја.“17) 

Као што ви ди мо из на ве де ног при ме ра, још увек је на де лу 
ло ги ка ко ја на уну тра шњем пла ну ни же стра ти фи ко ва не со ци јал-
не сло је ве по сма тра као тзв. опа сне кла се а на ме ђу на род ном пла-
ну на ци о нал не др жа ве до жи вља ва као пре жи ве ли и пре те ћи об лик 
на ци о на ли зма ко ји је нео п ход но де стру и са ти због на вод не ре ме-
ти лач ке прак се ко ја сме та ла га ном и без кон фликт ном на ме та њу 
гло ба ли зма. У та квим кон цеп ту о ло шким окви ри ма гло ба ли за ци је, 
на ци о нал на др жа ва је по ста ла глав на ме та. Иде о ло зи гло ба ли зма 
сма тра ју да је тре ба дез ин те гри са ти и за ме ни ти ма ње опа сним ре-
ги о нал ним и под ре ги о нал ним струк ту ра ма ко је се фор си ра но гра-
де као део но ве гло ба ли зо ва не ар хи тек ту ре но вог свет ског по рет ка. 
Ова ква стра те ги ја де ло ва ња по Ро бе ту Ку пе ру „по чи ва на прет по-
став ци да су на ци о нал не др жа ве су штин ски опа сне и да је је ди-
ни на чин да се укро ти анар хи ја на ци ја хе ге мо ни ја над њи ма.“18) 
У скло пу ова кве кон цеп ту о ло шке стра те ги је де ва сти ра на је чак и 
бив ша СФРЈ, иако је би ла ви ше на ци о нал на и мул ти кон фе си о нал на 
др жав на за јед ни ца. Исти ну го во ре ћи,  дез ин те гра ци ју ове др жа ве 

15) Ви ди: Ми тро вић Љ. (2008), Са вре ме ни Бал кан у кљу чу ге о по ли ти ке, ИПС, Бе о град.

16) Пе тро вић З. Пи ро ћа нац (2013), Ва шинг тер на и Ср би, ИПС, Бе о град, стр. 280.

17) Труд Жил (2010), Ет нич ки су ко би у Ти то вој Ју го сла ви ји 1960-1980. , ИК Зо ра на Сто ја-
но ви ћа, Н. Сад. стр. 5.

18) Ку пер Р. (2009), Рас пад на ци ја, Ф. Ви шњић, Бе о град, стр. 48.
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опре де ли ли су и дру ги ге о по ли тич ки ин те ре си а не са мо озна че ни 
гло ба ли за циј ски ци ље ви.

У по след њој де це ни ји ак ту ел них по ли тич ких то ко ва у Ср би-
ји, ње на је  тзв. по ли тич ка ели та ми мо де мо крат ског ре фе рен дум-
ског из ја шња ва ња гра ђа на и озбиљ не рас пра ве у струч ној јав но сти, 
пот пу но  не кри тич ки, глав не по ли тич ке про це се у зе мљи усме ри ла 
у прав цу тзв. ме ђу на род них ин те гра ци ја од ко јих је при мар ни пра-
вац дат пу ту Ср би је ка члан ству у Европ ској Уни ји. Упр кос ни ка да 
ар гу мен то ва ним раз ло зи ма за ис по ље ни евро фа на ти зам, тзв. де мо-
крат ска по ли тич ка ели та у Ср би ји (пост пе то ок то бар ска ко јој су се 
„по кај нич ки“ при дру жи ли и  по ли тич ки  па трљ ци  Ми ло ше ви ће-
вог ре жи ма) упор но на сто ји да про мо ви ше и им пле мен ти ра стра не 
по ли тич ке ин те ре се у зе мљи, прав да ју ћи та кву по ли ти ку  на вод-
ним ин те ре сом гра ђа на Ср би је да по ста ну део си сте ма  ЕУ ин те-
гра ци ја. Она де лу је са мо као ва зал на тран сми си ја, јер су штин ским 
то ко ви ма и „по ли тич ким про це си ма у зе мљи не упра вља ју на ци-
о нал ни ка дро ви већ пред став ни ци дру гих зе ма ља, ко ји ор га ни зу-
ју про ме ну вла да, спро во де спе ци јал не опе ра ци је у ци љу про ме не 
по ли тич ког си сте ма, усме ра ва ња по ли тич ких стра на ка, раз би ја ња 
не по доб них опо зи ци о них стра на ка и осни ва ња но вих стра на ка“.19) 

Кри тич ки на стро је ни европ ски ин те лек ту ал ци ду го већ уна-
зад ука зу ју да чак ни на ци је ко је су већ чла ни це ЕУ ни су вла сни це 
и кон тро ло ри сво јих ви тал них на ци о нал них ин те ре са, те да су их 
го то во не по врат но пре да ли хи ро ви тој во љи за пад но а тлант ског хе-
ге мо на. Не слу чај но то по себ но ис ти че фран цу ски ге о по ли ти чар 
мла ђе ге не ра ци је Ан ри де Гро су вр ка да апе лу је да се Евро па ре ши 
овог  ту тор ства и из бо ри за сво ју не за ви сност; „Не за ви сност Евро-
пе ни је лук суз ни ти та шти на већ ви тал ни услов. Или је јед на за јед-
ни ца го спо дар сво јих ви тал них ин те ре са, или их она по ве ра ва тре-
ћој стра ни за ко ју они ни су ви тал ни.“20) Еман ци па ци ја европ ских 
на ци ја из „за гр ља ја“ Евро а тлан ти зма на ме ће се та ко као при мар но 
пи та ње њи хо вог оп стан ка и раз во ја. 

На су прот на сле ђе ним мо дер ни за циј ским де фи ци ти ма, и сто-
га нео спор ном по тре бом за истин ском мо дер ни за ци јом, срп ска др-
жа ва и дру штво ће   на   пу ту евро мо дер ни за ци је мо ра ти да пре жи ви 
мно штво  про ме на ко је на ди рек тан на чин де ва сти ра ју и оно ма ло 
др жав ног, дру штве ног и на ци о нал ног тки ва ко је је ус пе ло да пре-
жи ви екс пе ри мен те со ци ја ли стич ке псе у до мо дер ни за ци је,  ужа се 

19) Гу ско ва Ј. (2010), „Са вре ме ни ге о по ли тич ки по ло жај Ср би је, као ре зул тат ак тив но сти 
спољ ног фак то ра у усло ви ма гло ба ли за ци је“, у збор ни ку Ср би ја у са вре ме ном ге о стра-
те шком окру же њу, Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о град, стр. 23.

20) Гро су вр А, стр. 35.



СПМ број 2/2015, година XXII, свеска 48. стр. 149-161.

158

гра ђан ског ра та, еко ном ских санк ци ја, пљач ка шке при ва ти за ци је, 
На то агре си је и дру гих тран зи циј ских ма ри фе тлу ка на ра чун гра-
ђа на Ср би је. Ипак, нај те жи усло ви евро ин те гра ци ја Ср би је ис ка за-
ни су у ул ти ма тив ном зах те ву за од ри ца њем од глав них ви тал них 
ин те ре са на ци је:  при зна ва ње КиМ, са ка ће ње те ри то ри ја, де ва ста-
ци ја еко но ми је, па у пе ри за ци ја гра ђа на, упро се ча ва ње обра зов ног 
си сте ма, ра за ра ња се ла, и сл. И ов де се бе ло да но ви ди до са да ја-
сно ис ка зан и ар гу мен то ван став да су пре ма Ср би ји при ме њи ва ни 
прин ци пи по ли ти ке дво стру ких стан дар да. То та ко ђе ис ти че и ко-
ле га С. Са мар џић ко ји је у ра зним свој стви ма (са вет ник пре ми је ра, 
члан ти ма за пре го во ре и ми ни стар) био не по сред ни уче сник пре-
го во ра о ЕУ ин те гра ци ја ма Ср би је и ста ту су КиМ-а. „Ка ко год по-
сма тра ли и оце њи ва ли ви ше не го по лу ве ков ни про цес европ ских 
ин те гра ци ја у кљу чу Европ ске за јед ни це или Европ ске уни је, оста-
је на сна зи мо дер на ма три ца др жав но сти, ко ју ни тај је дин стве ни 
ин те гра ци о ни про цес у све ту и са вре ме ној исто ри ји ни је до вео у 
пи та ње. Ту ма три цу чи не три ства ри у ко је се ЕЗ-ЕУ ни ка да ни је 
ме ша ла: пи та ње др жав них гра ни ца, пи та ње уну тра шњег др жав ног 
уре ђе ња и пи та ње иден ти те та др жа ве. Та кву ин тер вен ци ју Уни ја је 
се би до пу сти ла са мо у слу ча ју Ср би је, и то у сва три сег мен та.“21)

Је дан од нај тра гич ни јих зах те ва по на ци о нал ни иден ти тет 
Ср ба ко ји већ не ко ли ко го ди на до ла зи из про сто ра ЕУ а на ро чи-
то СР Не мач ке, фо ку си рао се на им пе ра ти ву про ме не на ци о нал-
ног ко да и мен та ли те та срп ског на ци о на као ба зич ног усло ва за 
при сту па ње Уни ји. „ЕУ је у Ср би ји све вре ме во ди ла пер ма нент-
ни кул тур ни рат (про тив срп ске кул ту ре). По др жа ва ли су про јек те 
ко ји су има ли за циљ ‘усва ја ње европ ских вред но сти и европ ског 
иден ти те та’ а ома ло ва жа ва ли и ру га ли се тра ди ци о нал ној срп ској 
кул ту ри и вред но сти ма.“22) При том, зва нич ни ци ЕУ ко ји су би ли 
за ду же ни за пре ко ди ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та  ни су 
по што ва ли соп стве не стан дар де ка да го во ри мо о из гра ђи ва њу тзв. 
европ ског иден ти тет ског окви ра, ко ји не дво сми сле но ин си сти ра ју 
на по што ва њу из вор них на ци о нал них осо бе но сти ко је не сме ју да 
се жр тву ју у про це су из град ње тзв. европ ског кул тур ног иден ти-
те та. „Уго вор из Ма стрих та на ро чи то на гла ша ва да Европ ска за-
јед ни ца до при но си раз во ју кул ту ра др жа ва чла ни ца уз по што ва ње 
њи хо ве на ци о нал не и ре ли гиј ске ра зно ли ко сти, уз исто вре ме но 
ис ти ца ње за јед нич ког кул тур ног на сле ђа.“23) Да кле, опет је реч о 

21)  Са мар џић С. (2008), Град ња и раз град ња др жа ве, Ф. Ви шњић, Бе о град, стр. 26.

22)  Ми ло ше вић З. (2010), По ли тич ка мо дер ни за ци ја, ИПС, Бе о град, стр. 247.

23)  Де спо то вић Љ. (2014), Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, стр. 168.
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при ме ни дво стру ких ар ши на ко ји се на ме ћу Ср би ма као екс пли-
ци тан услов ме ђу на род них ин те гра ци ја, упр кос не дво сми сле но ја-
сним стан дар ди ма по на ша ња у тим при ли ка ма ко ји су утвр ђе ни 
нај ва жни јим кон сти ту ци о нал ним ак ти ма Европ ске Уни је. „При че 
о иден ти те ту и по ли тич ка прак са ко ја се ти че Европ ске уни је ме-
ђу соб но се до пу њу ју и оспо ра ва ју при че ко је се ти чу на ци о нал них 
др жа ва.“24)

Не чу ди ова кав став ви со ких зва нич ни ка ме ђу на род не за-
јед ни це, јер је реч о спе ци фич ном фе но ме ну тзв. ин те гра ци о не 
ин вер зи је, на ко ју с пра вом упо зо ра ва ко ле га Ми ло мир Сте пић, а 
ко ји под ра зу ме ва сво је вр сну ре ла ти ви за ци ју основ ног сми сла пој-
ма ин те гра ци ја, ко ји је до те ме ре из ви то пе рен да у сво јој крај-
њој ко но та ци ји пред ста вља „со фи сти ци ра но“ сред ство оправ да ња 
за оку па ци ју не ке зе мље. „Сход но то ме, нео ли бе рал но схва та ње 
ин те гра ци ја да нас ма ње под ра зу ме ва спа ја ње де ло ва у це ли ну и 
по ве ћа ва ње уну тра шње ко хе зи је, већ углав ном тај по јам до би ја ге-
о по ли тич ку ко но та ци ју те ри то ри јал не екс пан зи је. Ин те гра ци ја је 
по ста ла при вид но бе ниг на ва ри јан та и ‘по ли тич ки ко рект на’ за ме-
на за тра ди ци о нал не по ступ ке (не)ору жне агре си је, (не)по сред не 
оку па ци је, (нео)ко ло ни ја ли зма и (нео)им пе ри јал не до ми на ци је.“25)  

ЗА КЉУ ЧАК

Не мо же мо а да не ис так не мо као глав ну по ен ту на шег ра да 
–  сво је вр сну исто риј ску и по ли тич ку ан ти но ми ју ка да го во ри мо 
о фе но ме но ло ги ји и су шти ни на ци о нал них иден ти те та. Та ан ти но-
мич ност се огле да у чи ње ни ци да је оно што је у по чет ку био основ-
ни суп стан ци јал ни мо дус на стан ка на ци ја и њи хо ве кон со ли да ци је 
– ин те гра тив на функ ци ја – да нас у ве ли кој ме ри за хва љу ју ћи бру-
тал ним ме ра ма на ме та ња гло ба ли зма као иде о ло ги је пре тво ре но у 
ње го ву пот пу ну по ли тич ку су прот ност. Та сво је вр сна ин те гра тив-
на ин вер зи ја су шти не и функ ци је на ци о нал ног иден ти те та, про из-
ве ла је низ де струк тив них по сле ди ца, ме ђу ко ји ма су не дво сми-
сле но нај тра гич ни је и нај ра зор ни је, раз би ја ње на ци о нал не др жа ве 
и раз град ња ње них ин сти ту ци о нал них ка па ци те та. Ово осо би то 
у др жа ва ма ко је су ка те го ри зо ва не као по лу пе ри фе ри ја и пе ри фе-
ри ја но вог свет ског по рет ка мо ћи. Као по сле ди це ових оп скур них 

24) Доддс К. (2009), Ге о по ли ти ка, Ша хин па шић, Са ра је во, стр. 101.

25) Сте пић М. (2014), „Срп ски па ра докс: на ци о нал на дез ин те гра ци ја као услов су пра на ци-
о нал не ин те гра ци је“, у збор ни ку: (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, ИПС, Бе о-
град, стр. 154. 
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про це са, срп ска др жа ва и срп ски на ци о нал ни иден ти тет тр пе не-
са гле ди во те шке де ва ста ци о не учин ке ко ји ако се и да ље на ста ве 
овим ин тен зи те том, ре ал но пре те да  у не ко ли ко на ред них де це ни-
ја про из ве ду др жав ни не ста нак и де мо граф ски слом срп ске на ци је. 

Срп ска др жа ва и на ци ја мо гу се у ак ту ел ној си ту а ци ји тре ти-
ра ти као сво је вр сна раз ва ље на за јед ни ца, чи ји су др жав ни, вој ни, 
еко ном ски, обра зов ни, на уч ни, кул тур ни, ин сти ту ци о нал ни и дру-
ги под сег мен ти дру штва и по ли тич ког по рет ка  у ве ли кој ме ри де-
ва сти ра ни и дис функ ци о нал ни. Раз ло зи за та ко те шко ста ње по ред 
ко а у тор ског до при но са до ма ће олош ели те26),  на ла зе се пре све га,  
у на мет ну том ге о по ли тич ком  окви ру де струк ци је ко ји се мо же 
де фи ни са ти као при кри ве на и „при ја тељ ска“ оку па ци ја зе мље, ко-
ја је у по ли тич ком и еко ном ском сег мен ту по кри ла це лу др жав ну 
те ри то ри ју, а у вој ном сми слу до дат но – про стор ње не ју жне по-
кра ји не Ко со ва и Ме то хи је.27) 
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THE CON STRUC TION AND DE CON STRUC TION  
OF IDEN TITY AND IN TER NA TI O NAL IN TE GRA TION

Re su me
We will di scuss now abo ut hi sto ri cal pro ces ses of con struc tion 

of na ti o nal iden tity du ring the ti me of in ten se for ma tion and con so li-
da tion as a fac tor of in te gra tion of the mo dern na tion-sta te. It will al so 
be di scus sed the cur rent con text and de gra da tion pro ces ses of Ser bian 
na ti o nal iden tity as a de si ra ble con di tion for the sup po sedly easi er Ser-
bia’s Euro pean in te gra tion. We will al so analyze do u ble stan dards of 
the in ter na ti o nal com mu nity to sup port the con struc tion of synthe tic 
Na ti ons in the for mer Yugo sla via. 
Key words: iden tity, na tion, co un try, in ter na ti o nal in te gra tion, Ser bia, synthe-

tic na tion

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.




