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1.ИСТОРИЈСКОТЕОРИЈСКИРАЗВОЈИДЕЈАНАЦИЈЕИ
НАЦИОНАЛИЗМА

Lи бе ра ли зам и на ци о на ли зам су исто риј ски бли ско по ве за ни. 
Раз вој ли бе ра ли зма под стак нут је фор ми ра њем на ци о нал-

них др жа ва и плод но тле је про на шао пре све га у за пад ној Евро-
пи. Иако до ско ра те о риј ски ан та го ни зо ва не иде је, по ка зу је се да 
у мно гим сег мен ти ма ли бе ра ли зам и на ци о на ли зам мо гу не са мо 
ко ег зи сти ра ти, већ мо гу би ти и ме ђу соб но до пу њу ју ћи фак то ри 
раз во ја јед ног дру штва. 

На ци о на ли зам као иде о ло ги ја по чи ва на прет по став ци по сто-
ја ња оп ште све сти не ке гру пе о за јед нич ком по ре клу и вред но сти-
ма чи не ћи је хо мо ге ном, уз исто вре ме ни осе ћај раз ли ко ва ња од 
дру гих слич них гру па. Он је ба зи ран на пси хо ло шкој, а не са мо 
крв ној бли ско сти и под ра зу ме ва по сто ја ње ре ли гиј ских, кул тур них 
и је зич ких слич но сти, сим бо ла и ми то ва. Свест о по ре клу и ре ли-
ги ја су нај по сто ја ни је од ли ке јед ног иден ти те та кроз вре ме. Оне су 
от пор не на го то во све про ме не и пред ста вља ју ње гов нај за тво ре-
ни ји део. За раз ли ку од њих је зик и кул ту ра за др жа ва ју соп стве ни 
ко рен, али има ју из ве стан ди на мич ки ка рак тер и спо соб ност при-
ла го ђа ва ња. Сим бо ли, а на ро чи то на ци о нал ни ми то ви под ло жни 
су нај ра зли чи ти јим ути ца ји ма, ко ји се у скла ду са по тре ба ма мо гу 
нај лак ше ис ко ри сти ти у свр хе по ли ти ке и по ли тич ке мо би ли за ци-
је. O ва жно сти ми то ло ги је и сим бо ла го во ри Ен то ни Смит, по ка зу-
ју ћи да они мо гу би ти од из у зет не ко ри сти “та мо где се не ка на ци-
ја не мо же по хва ли ти пре те ча ма од зна ча ја и та мо где су ет нич ке 
ве зе ма гло ви те и ис кон стру си са не“.1) На ме сти ма где не по сто ји 
за јед нич ки ет нич ки ко рен, кул тур не ка рак те ри сти ке мо гу има ти 
по себ ну те жи ну за кон струк ци ју ми то ло ги је, ко ја по ста је фак тор 
на ци о нал ног оку пља ња и је дин ства. На ци о нал на ми то ло ги ја мо же 
од и гра ти зна чај ну уло гу и у ства ра њу и ор га ни за ци ји ин сти ту ци ја. 
Скра тон то до во ди до ни воа, по ко ме ми то ви “пред ста вља ју ве ли ки 
ар те факт по мо ћу ко јег ин сти ту ци је др жа ве сту па ју у жи вот и ап-
сор бу ју у се бе жи вот гра ђа на.“2) 

Фе но мен на ци о на ли зма је по сво јој при ро ди мо де ран, и ње го-
ви из во ри мо гу се про на ћи у се дам на е сто ве ков ној Бри та ни ји кроз 
на род ни от пор мо нар хи ји. Раст на ци о нал не све сти у осам на е стом 
ве ку на ста вљен је то ком фран цу ске ре во лу ци је, а по том кроз не-
1)  Smith, A, NationalIdentity, Har mondsworth, Pen guin, 1991, стр. 42. 
2)  Scru ton, R. TheMeaningofConservativism, Pal gra ve Mac Mil lan, стр. 169, 1980.
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мач ку ре ак ци ју на њу и на на ци о нал ну раз је ди ње ност. Ове иде је 
по себ но су за сту пље не у де ли ма не мач ких кла сич них фи ло зо фа, 
Фих теа, Ми ле ра, фон Хум бол та и у из ве сној ме ри Хе ге ла код ко-
јих се раз ра ђу је иде ја о суд бин ској по ве за но сти по сто ја ња јед не 
кул тур но по себ не за јед ни це и по ли тич ке ор га ни зо ва но сти пу тем 
др жа ве. Ме ђу тим, сви по ме ну ти те о ре ти ча ри би ли су уве ре ни да 
кон цепт др жа ве и оства ри ва ња на ци о нал не са мо бит но сти ле жи у 
мо гућ но сти упо тре бе си ле у од но си ма са дру гим ен ти те ти ма. За 
Хе ге ла рат пред ста вља сред ство очу ва ња „етич ког здра вља на ро-
да“, док Фих те го во ри о уз ви ше ном па три о ти зму за ко га ће ча стан 
чо век са за до вољ ством жр тво ва ти се бе. Иде ји на ци о на ли зма прет-
хо ди ста ри ји кон цепт па три о ти зма, ко ји пре све га озна ча ва љу бав 
пре ма отаџ би ни, а за тим по све ће ност у за шти ти и уна пре ђи ва њу 
ње них ин те ре са. Основ на раз ли ка из ме ђу па три о ти зма и на ци о на-
ли зма ле жи у чи ње ни ци да се па три о ти зам пр вен стве но осла ња на 
фи зич ки про стор, те ри то ри ју, док на ци о на ли зам по ред те ри то ри-
јал не, на ци о нал не др жа ве ин си сти ра на по сто ја њу аутох то не кул-
ту ре и тра ди ци је, као и пра ва на са мо о пре де ље ње. Два по ме ну та 
еле мен та при сут на су у де ли ма два кла сич на те о ре ти ча ра Хер де ра 
и Ру соа. Хер дер у сво јој кри ти ци Про све ти тељ ства, као јед не но ве 
ко смо по лит ске ви зи је го во ри „да ни шта ни је у ве ћој су прот но сти 
са ци ље ви ма по ли тич ке вла да ви не од не при род ног про ши ре ња др-
жа ва, ди вљег ме ша ња на ци о нал но сти и ра са уну тар јед ног по ли-
тич ког спек тра.“3) Очи глед но је да је Хер дер пре зи рао кре и ра ње 
јед но о бра зног чо ве чан ства, ко је прет по ста вља усва ја ње „су пер и-
ор ни јих“ фор ми дру штве ног раз во ја.

Сре ди ном де вет на е стог ве ка до ла зи до из ве сног по ми ре ња 
оно га што би се мо гло ока рак те ри са ти као из ра зи ти на ци о на ли зам 
и кла сич ни ли бе ра ли зам. У том пе ри о ду ја вља се пле ја да ис так-
ну тих по ли тич ких ми сли ла ца ко ји ус по ста вља ју ве зу из ме ђу ин-
ди ви ду ал них сло бо да, на ци о нал не не за ви сно сти и пред став нич ке 
вла де. Две нај у пе ча тљи ви је фи гу ре у том пе ри о ду пред ста вља ју 
Ма ци ни и Мил. Ма ци ни се сна жно за ла гао за ита ли јан ско је дин-
ство и не за ви сност уз по што ва ње лич них пра ва и по сто ја ње ре пу-
бли кан ског об ли ка вла да ви не. Џејмс Стју арт Мил је пру жао по-
др шку по кре ти ма не за ви сно сти у Пољ ској, Ма ђар ској и Ита ли ји, 
ис ти чу ћи да се сло бод не ин сти ту ци је мо гу одр жа ти са мо у на ци о-
3)  Her der, Gottfried,Jo hann, IdeasUponPhilosophyandtheMankind, 1791.
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нал ној за јед ни ци ко ја по се ду је је дин стве но јав но мње ње и не пре-
ста но вр ши над зор над ра дом вла де. 

По чет ком два де се тог ве ка, по ме ну ти те о ре ти ча ри би ли су по-
ти сну ти у дру ги план док три на ма ко је су се нај ве ћим де лом осла-
ња ле на ви ђе ња на ве де них не мач ких фи ло зо фа. Шарл Мо ра уво-
ди иде ју „ин те грал ног“ на ци о на ли зма, за ла жу ћи се за од ба ци ва ње 
де мо кра ти је у ко рист ре ста у ра ци је мо нар хи је. Пра ве ћи ја сну ди-
стинк ци ју из ме ђу „при ја те ља“ и „не при ја те ља“, Карл Шмит по ку-
ша ва да де фи ни ше чвр сту по ли тич ку ве зу уну тар за јед ни це. За ње-
га, др жа ве би тре ба ле да очу ва ју уну тра шњу хо мо ге ност, са ја сном 
гра ни цом ко ја их одва ја од дру гих. 

У XX ве ку на ци о на ли зам се по ве зу је са по кре ти ма ко ји су во-
ди ли бор бу за де ко ло ни за ци ју и на ци о нал но осло бо ђе ње. У том 
сми слу, он се раз у ме као иде о ло ги ја око ко је се гру пи шу чла но-
ви јед не за јед ни це у же љи да се оства ри на ци о нал на не за ви сност. 
Ова кав кон цепт на ци о на ли зма био је за сту пљен у зе мља ма Тре ћег 
све та, где су по је дин ци по све ти ли се бе за јед нич ком ци љу, те жњи 
ка сти ца њу пу не на ци о нал не не за ви сно сти. За пад ни те о ре ти ча ри, 
упра во из стру је ли бе рал ног на ци о на ли зма су ам би ва лент ни, мо-
жда и скеп тич ни, пре ма оно ме што ка рак те ри шу као „не ли бе рал-
ни“ на ци о на ли зам у не ка да шњим ко ло ни зо ва ним др жа ва ма Тре-
ћег све та. Глав ни раз лог за кри тич ки при ступ ан ти ко ло ни јал ним 
по кре ти ма, те о ре ти ча ри ли бе рал ног на ци о на ли зма про на ла зе у 
од ре ђе ним исто риј ским ма ни фе ста ци ја ма ан ти ко ло ни ја ли зма ко ја 
су до ве ла до ми но ри зо ва ња од ре ђе них гру па, по пут же на, ни жих 
кла са или пре по зна тљи вих ма њи на. Очи глед но је да по ме ну та гру-
па ауто ра пре ви ђа да је бор ба за не за ви сност у не ка да шњим ко ло-
ни ја ма ути ца ла на на ци о нал ну хо мо ге ни за ци ју, ко ја је не из бе жно 
до ве ла до ја ча ња ве за уну тар дру шта ва и не ги ра ња раз ли чи то сти, 
ко је би мо гле на ру ши ти ка рак тер осло бо ди лач ке бор бе. У та квој 
си ту а ци ји, прет по став ка по сто ја ња де мо кра ти је као по ли тич ке 
вла да ви не гра ђа на ко јом се омо гу ћа ва њи хо ва јед на ка за сту пље-
ност у раз ли чи тим аспек ти ма ши рег дру штве ног си сте ма и пу тем 
ко је они ути чу на свој жи вот, мо же би ти до вољ на за оства ри ва ње 
ба зич них кул тур них и ет нич ких пра ва у пост ко ло ни јал ним по ли-
тич ким си сте ми ма. Овај мо дел не ки ауто ри на зи ва ју и као не ли бе-
рал ни, „по ли цен трич ни“ на ци о на ли зам.4)

4) Se o du He rr, Ra njoo, InDefenceofNonliberalNationalism, Po li ti cal The ory ,Vol 34, No. 3, 
стр. 304-327. 
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Обим ну ли те ра ту ру ко ја ис тра жу је по јам и при ро ду на ци о на-
ли зма ка рак те ри ше не по сто ја ње јед не ши ро ко при хва ће не де фи-
ни ци је ко ја би ус пе ла да на нај оп шти ји на чин обра зло жи те ме ље 
јед ног крај ње сло же ног и по ли ва лент ног фе но ме на. Исто риј ски 
по сма тра но, на ци о на ли зам је мо де ран и бли ско је по ве зан са дру-
гим ка рак те ри сти ка ма са вре ме ног дру штва, као што су ин ду стри-
ја ли за ци ја и дру штве на мо би ли за ци ја. За кључ ци ко је о при ро ди 
на ци о на ли зма из вла че мно го број ни ауто ри кре ћу се од оних ко ји 
на ци ју ви де као „има ги нар ну за јед ни цу“, (Ан дер сон, Грин фелд, 
Лом ниц) ко ја не под ра зу ме ва по сто ја ње за јед нич ких вред но сти, 
кул тур них и на ци о нал них слич но сти, већ за јед нич ку свест о иден-
ти те ту, па све до оних ко је по јам на ци је схва та ју као скуп ин ди ви-
дуа ко је де ле за јед нич ко по ре кло, ре ли ги ју и кул ту ру. Пре ма по-
ме ну тим те о ре ти ча ри ма за жи вот на ци је нео п ход но је по сто ја ње 
од ре ђе ног кул тур ног ко да, док код ве ћи не дру гих на ци о на ли зам се 
по сма тра као вр ста иде о ло ги је, од но сно као фак тор по ли тич ке мо-
би ли за ци је (Гел нер, Смит, Хоб сба ум итд.). 

Не што дру га чи је ви ђе ње пру жа Кинг ко ји у ра ду о из во ри ма 
и при ро ди аме рич ког на ци о на ли зма ову иде ју де ли мич но ве зу је за 
иде ју на ци о нал не др жа ве, где се на ци о на ли зам опи су је као фор ма 
дру штве не ко хе зи је, ко ја се нај бо ље ис по ља ва уну тар ње. На ци-
ју аутор де фи ни ше „као гру пу кул тур но бли ских љу ди, по ве за них 
сво јим слич но сти ма и раз ли ко ва њем од дру гих, без об зи ра да ли 
има ју не за ви сни об лик по ли тич ке ор га ни за ци је“.5) Ње го во ви ђе ње 
се с јед не стра не осла ња на шми тов ско ви ђе ње слич но сти уну тар 
на ци је, али и раз ли чи то сти у од но су на дру ге на ци о нал не ен ти те-
те, док се на ци о нал на др жа ва ви ди као не што по жељ но, а не нео-
п ход но. 

У истом ча со пи су, не што ка сни је, Лу ис Вирт на ци о на ли зам 
ви ди као на ци о нал ност ко ја се ис по ља ва пре ко дру штве них по кре-
та, ста во ва и иде о ло ги ја. На ци о нал ност се по сма тра као ску пи на 
ко ја „због ве ре у за јед нич ко кул тур но на сле ђе и исто риј ску ми си ју 
по ку ша ва да за др жи те ри то ри ју или да учвр сти и уве ћа свој по ли-
тич ки и кул тур ни ути цај у од но су на су пар ни ке.“6) Аутор се ту у 
ве ли кој ме ри при бли жа ва ре а ли стич ким те о ри ја ма, ко је по ли ти ку 
и др жа ву ви де као сред ство сти ца ња мо ћи. 
5) King, Ja mes, C., Nationalism, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, Vol. 39. No. 3. стр. 818-

826.
6) Wirth, Lo u is, TypesofNationalism, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, Vol. 41, No. 6, стр. 

723-737. 1936
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2.РЕВИЗИЈАНЕОЛИБЕРАЛНОГКОНЦЕПТА

ЛИБЕРАЛНИНАЦИОНАЛИЗАМ

Те ку ћи свет ски трен до ви су по ка за ли да је про је кат фор си ра-
не, нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, про мо ви сан од САД и нај ра зви-
је ни јих за пад них зе ма ља до жи вео пот пу ни фи ја ско. Крах ви зи је 
јед но о бра зног чо ве чан ства огле да се, пре све га у не у спе ху ин вер-
зи је по сто је ћих дру штве них фор ми, пре во ђе њем ко је је тре ба ло да 
до ве де до пре ла ска у пост на ци о нал но раз до бље, та ко еуфо рич но 
про мо ви са но кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди-
на про шло га ве ка. За пра во, овај по ку шај за сно ван је на те жњи да 
се на ме та њем ли бе рал ног обра сца раз о ре по сто је ћи на ци о нал ни 
иден ти те ти и на тај на чин у пот пу но сти из ме ни по сто је ћа дру-
штве на струк ту ра на гло бал ном пла ну.7) На су прот пр во бит ним 
оче ки ва њи ма, све до ци смо јед ног крај ње су прот ног про це са, ко ји 
ни је до вео до рас та ка ња по ме ну те струк ту ре. Он је не вољ но ре а-
фир ми сао ста ре, а у не ким слу ча је ви ма ство рио но ве на ци о нал не 
иден ти те те. Про стор од Кав ка за до Бал ка на про жет је стра хо ви-
тим на ци о нал ним и ет нич ким тен зи ја ма, док и у оста лим де ло ви ма 
све та (ма да у ма њој ме ри) по сто је слич ни про бле ми. По твр ђу је се 
ста ње за ко је је још сре ди ном осам де се тих го ди на XX ве ка Чарлс 
Ти ли из ре као „дру штво (свет ско) је по де ље на ствар: свет као це ли-
на де ли се на за себ на дру штва од ко јих сва ко по се ду је сво ју ви ше 
или ма ње ауто ном ну кул ту ру, вла ду, еко но ми ју и је дин ство.“8)

Иако епи сте мо ло шки и иде о ло шки нов кон цепт, за чет ке ли бе-
рал ног на ци о на ли зма мо же мо про на ћи у из вор ном европ ском ли-
бе ра ли зму, ко ји је по је дин ца не рас ки ди во по ве зи вао са ја ком на ци-
о нал ном др жа вом, „чу ва рем“ ин ди ви ду ал не сло бо де уну тар ши ре 
за јед ни це. За ње гов раз вој ве о ма су за слу жне иде је Иса је Бер ли на о 
вред но сном плу ра ли зму. Овај кон цепт у пр ви план ис ти че чо ве ко-
ву по тре бу да у раз ли чи тим си ту а ци ја ма упо тре бља ва од го ва ра ју ће 
де ло ве свог иден ти те та. Сам Бер лин као нај ве ће до стиг ну ће ви ди 
људ ску сло бо ду, кру ну иде о ло ги је ли бе ра ли зма, али не не ги ра мо-
гућ ност дру га чи јих по гле да на ствар ност. Раз ли чит од нео ли бе ра-
7) Бив ши бри тан ски пре ми јер То ни Блер отво ре но ка же „Ми (САД, В. Бри та ни ја и дру ги 

за го вор ни ци нео ли бе рал ног кон цеп та) не же ли мо да вла да мо дру ги ма. Ми же ли мо да 
они по ста ну слич ни на ма..... На тај на чин он не двосмсле но от кри ва ци ље ве јед ног но-
вог кул тур ног хе ге мо ни зма ко ји тре ба да иде а ле За па да пре вред ну је у све оп ште вред-
но сти.

8) Ти ли, Чарлс, Суочавањесадруштвеномпроменом, Фи лип Ви шњић, Бе о град 1997.



стр:187200.

- 193 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ли зма и ко смо по ли ти зма, чи је су пре тен зи је да сру ше по сто је ће 
др жав не ба ри је ре, ства ра ју ћи свет нео п те ре ћен ли ме си ма, свет без 
ин ди ви ду ал не све сти о ко лек тив ном до бру, ли бе рал ни на ци о на-
ли зам ука зу је на по тре бу за др жа ва ња јед ног ши рег на ци о нал ног 
окви ра. Он оста вља мо гућ ност сва ко ме од нас да се за пи та ко смо, 
шта желимo или не желимo да будемo? Слич но Бер ли ну, са вре ме-
но про ми шља ње вред но сног плу ра ли зма пру же но је у опу су Амар-
тје Се на. Он ука зу је на по сто ја ње мно го број них иден ти те та ко ји 
се афир ми шу по по тре би.9) Сен ве ру је да крв на бли скост и по ре-
кло ни су је ди не мо гућ но сти за са мо и ден ти фи ка ци ју по је ди на ца у 
јед ној гру пи. Узми мо за при мер Ср бе у еми гра ци ји. Ис по ља ва ње 
њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та би ло је мно го стру ко ви ше из ра-
же но то ком НА ТО на па да на њи хо ву ма тич ну, док се дру ги об ли ци 
њи хо вог иден ти те та знат но ви ше ис по ља ва ју ка да ни је угро же на 
др жа ва њи хо вог по ре кла. Ту је би ла ис по ље на „ду хов на коп ча на-
ро да“10), ко јом су Ср би у ра се ја њу по ве за ни са сво јом ма ти цом. 

По је ди ни те о ре ти ча ри, по пут Ми ле ра, Та мир, Ра за, Мек Кор-
ми ка, Ки мли ке и дру гих сто је на ста но ви шту да ли бе рал на и на-
ци о нал не иде о ло ги је не мо ра ју ну жно би ти су прот ста вље не, већ 
да њи хо ва ко ха би та ци ја пред ста вља им пе ра тив дру штве ног на-
прет ка у до глед ној бу дућ но сти. Они, уви ђа ју ћи све те шко ће са ко-
ји ма се ак ту ел ни нео ли бе ра ли зам су о ча ва, као од го вор пред ла жу 
ли бе рал ни на ци о на ли зам, у чи јем сре ди шту се на ла зи ве ро ва ње 
да сва ки по је ди нац исто вре ме но се бе мо же до жи вља ва ти као део 
не ке ет нич ке под гру пе и је дин стве ног на ци о нал ног ко лек ти ви те та. 
Основ на прет по став ка ли бе рал ног на ци о на ли зма је да са мо је дан 
сна жан на ци о нал ни ко лек тив, са ду бо ком све шћу о оп штем до-
бру и за јед нич кој при пад но сти, пред ста вља плод но тле за пот пу ну 
афир ма ци ју и усва ја ње ли бе рал них иде а ла. Цен трал но ста но ви ште 
ли бе рал ног на ци о на ли зма је не са мо мо гућ ност ко ег зи стен ци је ли-
бе ра ли зма и на ци о на ли зма, већ да је ње го ва ба зич на прет по став ка, 
сло бо да по је дин ца, оства ри ва са мо у дру штви ма ко је од ли ку је не-
ки об лик све сти о за јед нич ком иден ти те ту. 

Са ма иде ја ли бе рал ног на ци о на ли зма по чи ва на три бит не 
прет по став ке. Као нео п хо дан пред у слов за пу ну и до след ну при-
ме ну ли бе рал них на че ла нео п ход но је оства ри ти нај ви ши сте пен 
9)  Сен, Амар тја, Идентитетинасиље, Ма сме диа и По слов ни днев ник, 2007. 
10)  Бо дро жић, Ђу ро, Порекло и етос српског национализма, Срп ска по ли тич ка ми сао 

4-2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 325, 2009. 
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ауто но ми је по је дин ца. То са со бом но си да сви гра ђа ни има ју осе-
ћај јед на ко сти у од но су на дру ге. 

Ки мли ка, као и Раз и Мар га лит нај ве ћу те шко ћу ви де у не мо-
гућ но сти да се ста ви пот пу ни знак јед на ко сти из ме ђу свих по је-
ди на ца у јед ном ши рем ко лек ти ву. Та ко и у оним др жа ва ма , где 
је ли бе ра ли зам уса ђен у са ме те ме ље устав ног по рет ка, мно ге од 
под гру па би ва ју ми но ри зо ва не. По гле дај мо САД, као оре ол ли бе-
рал не про све ће но сти, где су из бор на пра ва цр нач ке по пу ла ци је, на 
ко ја се осла ња чи тав низ по ли тич ких пра ва, би ла у не ким са ве-
зним др жа ва ма не ги ра на све до сре ди не пе де се тих го ди на два де се-
тог ве ка. Или, ре ци мо не мо гућ ност Се вер не Ир ске да се ује ди ни са 
ма ти цом и Шкот ске да рав но мер ни је за сту па сво је ин те ре се уну-
тар Ује ди ње ног Кра љев ства. Све по ме ну то ука зу је на мно го број не 
пре пре ке у оства ри ва њу зах те ва ли бе рал ног на ци о на ли зма. Уко-
ли ко се сти му ли ше не ка или ви ше ет нич ких гру па то не из бе жно 
во ди ка ства ра њу при ви ле го ва них и ми но ри зо ва них. Ако је то те-
шко до сти жан сан за оне чи ји је ет нич ки обра зац ли бе ра лан, ка ко 
је са оним др жа ва ма ко је на гла ша ва ју сво ју ет нич ку ди мен зи ју. Не 
би тре ба ло смет ну ти са ума да су кон ти нен тал не европ ске др жа ве 
фор ми ра не упра во на прин ци пу ет ни ци те та, од но сно пре ко од ре-
ђе них ко лек ти ви те та, на ро да, као но си ла ца бор бе про тив сред њо-
ве ков ног фе у да ли зма. Пи та ње ко је се на ме ће је да ли дру ге гру пе, 
на осно ву чи ње ни це да су оне из не ле ма њи или ни ка кав те рет те 
бор бе има ју пра во да за се бе зах те ва ју ап со лут ну јед на кост?

Дру го ви ђе ње под ра зу ме ва из ве стан нор ма ти ви стич ки при ступ 
и по ве зу је де мо кра ти ју и на ци о нал ност. Да би по сто ја ла ак тив на и 
нео ме та на из град ња де мо крат ских ин сти ту ци ја и по рет ка у це ли-
ни, не за о би ла зни еле мент је дух гра ђан ства. Он прет по ста вља по-
се до ва ње ви со ког ни воа по ли тич ке кул ту ре и спрем но сти гра ђа на 
да у ве ћој ме ри уче ству ју у јав ним по сло ви ма. Та ко ђе, ње га од ли-
ку је мо гућ ност сло бо де из ра жа ва ња у свим об ли ци ма, то ле ран ци је 
и раз у ме ва ња дру га чи јих по гле да на ствар ност. Ту би сва ка ко би-
ло лак ше за ми сли ти не ке др жа ве, по пут Ка на де и Швед ске, где је 
ве о ма ви сок ни во по ли тич ке еман ци па ци је и све сти, али да ли би 
тре ба ло та ко не што оче ки ва ти и код оних где се гру пи са ње уну тар 
на ци о нал ног кор пу са вр ши чак и на осно ву пле мен ске срод но сти? 
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Из тог раз ло га, ар гу мен ти не ких ауто ра о по сто ја њу гло бал ног гра-
ђан ског дру штва де лу ју го то во нео ства ри ви.11)

Као тре ћи ар гу мент ко ји усло вља ва им пле мен та ци ју мо де ла 
ли бе рал ног на ци о на ли зма уво ди се фак тор со ци јал не прав де. Ов де 
се под ра зу ме ва да је др жа ва бла го ста ња и иде ал со ци јал не прав де 
за сно ван на не кој вр сти дру штве ног уго во ра, где ин ди ви дуе ко ри-
сте об лик пре ћут не са гла сно сти да би се сви ма обез бе дио од ре ђе ни 
ни во за шти те (ов де се ми сли, пре све га на здрав стве ну за шти ту, 
пен зи о но и со ци јал но оси гу ра ње). За овај услов та ко ђе је по треб но 
по сто ја ње све сти за јед ни штва, јер су у ве ћи ни слу ча је ва по је дин ци 
спрем ни да се од рек ну сво је до бро би ти у ко рист дру гих, са мо уко-
ли ко ве ру ју да ће по моћ би ти пру же на и њи ма ако се на ђу у слич ној 
си ту а ци ји.

За раз ли ку од кон сти ту тив ног па три о ти зма ко ји по чи ва на прет-
по став ци гра ђан ске ло јал но сти устав ном и гра ђан ском по рет ку, 
ли бе рал ни на ци о на ли зам се за сни ва на по сто ја њу при мор ди јал ног 
ethnosa. Кон сти тув ни па три о ти зам се за ла же за ин сти ту ци о нал ну 
при вр же ност гра ђа на, без ин си сти ра ња на кул тур ном и на ци о нал-
ном иден ти те ту, од но сно њи хо вој не га ци ји у окви ру јав не сфе ре. 
Гра ђан ски па три о ти зам је у том сми слу знат но бо ље си ту и ран и 
ви ше ра ди ка лан у од но су на кон сти ту тив ни, јер при зна је по сто-
ја ње кул тур них иден ти те та у ши рем, уни вер за ли стич ком оп се гу. 
Нај у ти цај ни ја стру ја ми шље ња о кон сти ту тив ном, или устав ном 
па три о ти зму осла ња се, у нај ве ћој ме ри на Ха бер ма со ву те о ри ју. 
Сам Ха бер мас ве ру је да је кон сти ту тив ни па три о ти зам и па три от-
ска по све ће ност др жа ви ле ги тим на све док има уни вер за ли стич ку 
ори јен та ци ју, од но сно уко ли ко не по се ду је ни ка кав кул ту ро ло шки 
при звук. Ха бер мас за кљу чу је да кон сти ту тив не па три о те мо ра ју да 
по ка жу „ло јал ност за јед нич кој по ли тич кој кул ту ри, а не са мо ап-
стракт ним прин ци пи ма.“12) У том сми слу гра ђан ски па три о ти зам 
да је ви ше праг ма ти чан од го вор на кул тур но по сре до ва ње из ме ђу 
гра ђа на и ин сти ту ци ја. Ре ци мо, то да је мо гућ ност гра ђа ни ма да у 
при сту пу ин сти ту ци ја ма упо тре бља ва ју ма њин ске је зи ке, што је 
че ста прак са у де мо крат ским ре жи ми ма на ло кал ном ни воу. Ово 
го во ри да је гра ђан ски па три о ти зам по свом усме ре њу да ле ко бли-
жи иде а ли ма ли бе рал ног на ци о на ли зма, од устав ног па три о ти зма. 
11) Ви де ти, ре ци мо сту ди је Џо на Ки на, Ме ри Кал дор и Џер меј на о гло бал ном ци вил ном 

дру штву.
12) Ha ber mas, Jur gen, Struggles forRecognition in theDemocraticConstitutionalState, стр. 

106- 148, у Multiculuralism, ур. Gut mann, Amy, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1994. 
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Гра ђан ски па три о ти зам је, пре све га, кре и ран за ста ре европ ске др-
жа ве, са чвр сто утвр ђе ним гра ни ца ма и ја сном ет нич ком ве ћи ном. 

За пра во, „ли бе рал ни на ци о на ли сти“ ве ру ју да на ци о на ли зам 
усме ра ван на пра ви на чин не пред ста вља опа сност и мо же има-
ти бе ниг ни ка рак тер. У сре ди шту ове иде је на ла зи се ли бе ра ли зам 
као нај ви ше до стиг ну ће. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли је 
при ме на јед ног ова квог мо де ла мо гу ћа сву да и у сва кој си ту а ци-
ји? Кри ти ча ри овог иде о ло шког дис кур са ве ру ју да сва ки об лик 
на ци о на ли зма има тен ден ци ју про ду бљи ва ња ет нич ких тен зи ја. 
Џеј ми Ме јер филд у сво јој сту ди ји по све ће ној кри ти ци ли бе рал-
ног на ци о на ли зма ука зу је да по сто ја ње раз ли чи тих на ци о нал них 
иден ти те та, чак и у јед ној ова ко убла же ној фор ми, ви ше стру ко 
уве ћа ва по тен ци јал ет нич ких кон фли ка та.13) Ова, по свој при ли-
ци јед но стра на кри ти ка на ци о на ли зма не ува жа ва чи ње ни цу да 
ак ти на ци о нал ног на си ља, мо гу би ти знат но ви ше ге не ри са ни у 
си ту а ци ја ма еко ном ских кри за. Са сла бље њем еко ном ске мо ћи др-
жа ве као га ран та про спе ри те та јед не за јед ни це, гра ђа ни се окре-
ћу сег мен ти ма свог иден ти те та ко ји им мо гу пру жи ти си гур ност. 
Фла ман ски, ба скиј ски и ка та лон ски на ци о на ли зам (по сво јим ка-
рак те ри сти ка ма мо жда и дра стич ни ји об ли ци, не го ре ци мо, они 
на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је и Со вјет ског Са ве за) би ва ју у 
ве ли кој ме ри убла же ни ре ла тив ним еко ном ским бла го ста њем. И 
уну тар САД где је из вр ше на сим би о за мно го број них на ци о нал них 
иден ти те та сво је вр сним „лон цем за то пље ње“ на ро да, по сто ји ве о-
ма ве ли ки по тен ци јал ет нич ких, ра сних и со ци јал них кон фли ка та. 
Мо же мо се се ти ти не та ко дав них не ми ра на ули ца ма Лос Ан ђе-
ле са, ко ји су би ли мо ти ви са ни ис кљу чи во ра сним и на ци о нал ним 
не тр пе љи во сти ма. Чак и ве о ма ви со ка плу ра ли зо ва ност аме рич ког 
дру штва, уте ме ље на на прин ци пу ин ди ви ду ал них сло бо да, не мо-
ра би ти га рант трај ног уну тра шњег ми ра. Та ко, со ци јал не раз ли ке 
ко је по вла че ду бо ку бра зду из ме ђу кла са, мо гу мо ти ви са ти не ке 
од мно го број них ет нич ких гру па у про цес из два ја ња соп стве ног 
иден ти те та. Ин те гра ци ја раз ли чи тих ет нич ких и кул тур них гру па 
„не зна чи њи хо ву аси ми ла ци ју, већ под ра зу ме ва кул тур ни плу ра-
ли зам“ и за др жа ва ње раз ли чи то сти уну тар ко лек ти ви те та.14) 
13) Ja mie Mayer fi eld, TheMythofBenignGroupIdentity:ACritiqueofLiberalNationalism, 

Po lity, Vol. 30, Pal gra e ve Mac mil lan Jo ur nals, pp. 555-578 
14) Ра ду шки, На да, МултикултурализаминационалнемањинеуВојводини, Срп ска по ли-

тич ка ми сао 4-2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 345, 346, 2009.
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Дру ги про блем пред ста вља оту ђе ње нај ви ших сло је ва дру-
штва. Та ко и Хан тинг тон кри ти ку је аме рич ку ели ту, због уда ља-
ва ња од остат ка на ци је ка бес пу ћи ма ко смо по ли ти зма.15) Гу би так 
осе ћа ја при пад но сти ши рој аме рич кој за јед ни ци, ко ја је про же та 
сна жним па три от ским и на ци о нал ним осе ћа њи ма,16) по ауто ру чу-
ве не сту ди је о „су ко бу ци ви ли за ци ја“ пред ста вља ју ca sus mo vens 
свих те шко ћа са ко ји ма се САД тре нут но су о ча ва ју. Да је по ку шај 
гло ба ли стич ког уре ђе ња све та, ре ин кар на ци је марк си стич ког иде-
а ла о „од у ми ра њу др жа ве“ и цар ству то тал ног и не за мен љи вог ли-
бе ра ли зма на са мр ти, све до чи и чи ње ни ца да су ак ту ел не про ме не 
у све ту ко ји по тре са јед на од нај дра ма тич ни јих еко ном ских кри за, 
нај ви дљи ви је упра во на оном ме сту на ко ме је про је кат гло ба ли зма 
за по чет. Но во раз до бље обе ле же но је ре вер зи бил ним про це си ма, 
по врат ком др жа ве, ја ча њем ње них ин сти ту ци ја и све ду бљим ме-
ша њем јав них ин стан ци у нај фи ни је пло до ве ли бе ра ли зма, сло бод-
но тр жи ште и при ват ну сфе ру. Не сум њи во је да су то га све сни и 
при пад ни ци аме рич ког еста бли шмен та, што се ви ди кроз Оба мин 
про је кат ја ча ња ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те и по ку шај по врат-
ка „др жа ве бла го ста ња“ из сре ди не ше зде се тих го ди на XX ве ка. И 
Ер нест Гел нер, го во ре ћи о мо дер ним, раз ви је ним дру штви ма ука-
зу је на њи хо ву по ли тич ку цен тра ли зо ва ност.17) Са мо сна жан по ли-
тич ки цен тар мо же обез бе ди ти си гур ност по је дин цу, не до пу шта-
ју ћи по ва ра так у ру со ов ско пр во бит но ста ње, анар хи ју и omnium
bellumcontraomnes. Уко ли ко по сто је ћи трен до ви бу ду на ста вље-
ни, до ско ра ли бе рал не др жа ве као про сти ре гу ла тор ни ме ха ни зми 
тр жи шта мо гу по при ми ти об лик хоб сов ског Ле ви ја та на. 

ЗАКЉУЧАК

Сви на ве де ни еле мен ти по ка зу ју да дис курс ли бе рал ног на ци-
о на ли зма по ку ша ва да пру жи од го вор на про бле ме све та у ко ме је 
про цес мон ди ја ли за ци је до вео до ја ча ња ет нич ке све сти као од го-
во ра на тен ден ци ју кул тур не хе ге мо ни је пре ма за пад ној ма три ци и 
кул тур ном обра сцу. Ки мли ка апо стро фи ра илу зи је о су пре ма ти ји 
ли бе ра ли зма ста вом да су „за блу де по ко ји ма ће до ћи до ја ча ња 
15) Hun ting ton, Sa muel, DeadSoulsTheDenationalizationofAmericanElite, Na ti o nal In te rest, 

Spring 2004, 2004.
16) Ка ко по ка зу ју ре зул та ти ис тра жи ва ња о свет ским вред но сти ма, ко ја се пе ри о дич но 

спро во де од стра не Про гра ма за раз вој Ује ди ње них на ци ја, САД су у са мом вр ху ле-
стви це ка да је у пи та њу од нос гра ђа на пре ма др жа ви и на ци ји. Та ко, чак 95% др жа вља-
на САД га ји по зи тив на и ви со ко па три от ска осе ћа ња пре ма соп стве ној за јед ни ци.

17) Gel lner, Er nest,Nationalism, The ory and So ci ety, Vol.10, No .6, стр. 753-776, 1981.



- 198 -

ЛИБЕРАЛНИНАЦИОНАЛИЗАМ...ПетарМатић,МишаСтојадиновић

ли бе рал не де мо кра ти је из пе пе ла ко му ни зма по ти сну те пи та њи ма 
ет ни ци те та и на ци о на ли зма.“18) 

Прак тич на при ме на иде а ла ли бе рал ног на ци о на ли зма из са-
да шње пер спек ти ве и на ши рем гло бал ном пла ну де лу је по ма ло 
уто пи стич ки, јер су они по ве за ни са ви шим ни во ом по ли тич ке кул-
ту ре, од ре ђе ним сте пе ном еко ном ско-тех но ло шког раз во ја и ду хом 
то ле ран ци је и ди ја ло га ко ји је те шко раз ви ти у сре ди на ма где су 
до ско ра по сто ја ле из ра же не ет нич ке тен зи је. Да кле, за до след ну 
при ме ну ове иде је, по треб но је до сти ћи не ко ли ко го ре по ме ну тих 
прет по став ки. Очи глед но је да и ова те о ри ја има слич не „мањ ка во-
сти и не до стат ке као и нео ли бе рал на ва ри јан та.“19)

Син те за прак се и те о ри је, да та је, де ли мич но у оном де лу где 
се ли бе рал ни на ци о на ли зам пре кла па са иде јом кон со ци ја тив не 
де мо кра ти је кроз за сту пље ност ет нич ких гру па у др жав ним ле ги-
сла ту ра ма. Ту се у из ве сној ме ри оства ру ју прин ци пи ли бе рал ног 
на ци о на ли зма у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, али се јед на кост кул-
ту ра ет нич ких гру па у ши рем дру штве ном кон тек сту не раз ма тра. 

За пра во, ба зич но ста но ви ште ли бе рал них на ци о на ли ста је 
оправ да ност на ци о нал них аспи ра ци ја и те жњи. Те о ре ти ча ри ове 
стру је ми шље ња ве ру ју да то тал но и не кри тич ко по зи ци о ни ра ње 
у од но су на на ци о на ли зам зна чи исто вре ме но и не ги ра ње основ-
них по сту ла та ли бе ра ли зма. Сло бо да по је дин ца зна чи да он у исто 
вре ме мо же има ти пра во на жи вот, оства ри ва ње сво јих ци ље ва, 
сло бо ду го во ра, ми шље ња, али се исто та ко не мо же од ба ци ва ти 
и ин ди ви ду ал на по тре ба за ис по ља ва њем соп стве ног на ци о нал ног 
иден ти те та. С дру ге стра не и уло га на ци о на ли зма ко ји ни је шо ви-
ни стич ки и не га тив но ори јен ти сан пре ма дру ги ма мо же би ти по зи-
тив на. Без при зна ва ња ње го ве уло ге у оства ри ва њу ли бе ра ли зма, 
овај по то њи је не пот пун.

Је дан од кључ них ар гу ме на та ли бе рал них на ци о на ли ста у њи-
хо вој од бра ни на ци о на ли зма је да на ци о нал на осе ћа ња ко ја по-
ве зу ју исто ри ју и по ре кло игра ју кључ ну уло гу у сми слу жи во та 
по је дин ца. Та ко ђе, она омо гу ћа ва ју дру штве ни оквир за функ ци-
о ни са ње ли бе рал не др жа ве, а по себ но де мо крат ских ин сти ту ци ја.

18) Kimlycka, Will, PoliticsintheVernacular:Nationalism,MulticulturalismandCitizenship, 
Ox ford Uni ver sity Press, 2001.

19) Аутор у ра ду обра зла же Ми ро вић, Алек сан дра, ТеоријскапозицијаЈиргенаХабермаса
упроцесуредефинисањаикориговањадоминантногнеолибералногмоделадемокра
тије, По ли тич ка ре ви ја 01/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 15, 2009.
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LIBERALNATIONALISM
INSEARCHFORALOSTIDENTITY

Summary
Theauthorsofthisarticlehaveavailedthemselvesofthree
differentmethodsintheirwork.InPartOne,thedialecti
calmethodisutilizedtoanalyzethehistoricalevolutionof
theconceptsofnationandnationalism,whilecomparative
approachwasappliedinaddressingthetheoriesofnati
onalism.PartsTwoandThreecombineelementsofcom
parativeandcontentanalysesofthemainstreamresearch
effortsintheareaofliberalnationalismtheory.
Theauthorsexaminethediscourseofliberalnationalism
asoneofthemostpertinentresponsestothepresentday
crisisoftheneoliberalconcept.Therelevanceofthistopic
isfurthercorroboratedbyattemptsbythisschooloftho
ughttoreconcilethetraditionallyantagonisticconceptsof
liberalismandnationalism.
Keywords: liberalism, nationalism, liberal nationalism,
ethnicity,multiculturalism,valuepluralism,identity
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Abstract

Inthispaper,theauthorsexaminetheissueofliberalna
tionalismasastateofthearttheorywhichseekstoreview
theprevailingneoliberalparadigm.Atthecoreoftheli
beralnationalists’thoughtliesaconvictionthatnationa
lismneednotbeperceivedasevil,butasbeingpotentially
importantfortheembracementoftheprinciplesoflibera
lism.Theauthorswillpointtonumerousdifficultiesentai
ledbythepracticalapplicationofthisconcept.Aboveall,
this refers to the limited feasibility of liberal nationalist
ideasonly to thosesocieties inwhichthenecessarypre
conditionsexist.Bythese,theauthorsmeananadvanced
levelofindividualpoliticalemancipationandoverallpoli
ticalculture,anatmosphereofdialogueandtolerance,the
stageofprogressineconomicandtechnologicaldevelop
mentandtheabsenceofdistinctethnictensions.
Inthefirstpartofthispaper,theauthorswillexaminethe
conceptsofnationandnationalisminthehistoricalcon
text,specificallyintermsofconvergencetoordivergence
fromthepostulatesofcurrentliberalnationalism.
Thesecondpartwillseektoofferanswerstothequestions
aboutthepresentstateoftheneoliberalconceptandthe
possibilitiesforitsrevisionthroughliberalnationalism.In
theconclusion,theauthorswillhighlighttheadvantages
andtheshortcomingsoftheliberalnationalismtheory.
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