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Dа на шње раз ма тра ње го то во свих те ма ко је има ју пред знак 
„на ци о нал но”, по ма ло је по ти сну то сна жним гло ба ли стич ким 

про це си ма. Ови про це си, уко ли ко се на ста ве ова квом бр зи ном, мо-
гу успо ри ти и раз ма тра ње те ма ве за них за сло же ну про бле ма ти ку 
на ци о нал них пи та ња. Ја сно је да на ци о нал не те ме ни су ис цр пље-
не, али је чи ње ни ца, да су не ке, из иде о ло шких раз ло га и зло у по-
тре бе вре ме на у ко ји ма су про у ча ва не, оста ле у на уч ној сен ци а 
не ке су у тој сен ци го то во и за бо ра вље не.

Јед но од ва жних сег ме на та про у ча ва ња на ци о нал них пи та ња 
је и тре ти ра ње ко лек тив ног иден ти те та. Тра ди ци о нал ни еле мен ти 
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ко лек тив ног иден ти те та су је зик, исто ри ја, кул ту ра, ре ли ги ја. Та-
ко ђе ва жно питањe ко лек тив ног иден ти те та, а ко је ни је до вољ но 
на уч но про у че но, је и пи та ње ко лек тив не све сти, од но сно тре ти-
ра ње пи та ња ве за них за мен та ли тет и ка рак тер, од ре ђе них ма њих 
или ве ћих дру штве них гру па. 

Овај сег мент ис тра жи ва ња тре ба ло би да об у хва ти на у ка ко ја 
се нај че шће у ли те ра ту ри на зи ва ет ноп си хо ло ги ја. Ме ђу тим раз-
ма тра ње ових те ма др жи се по сле Дру гог свет ског ра та на на уч ној 
„дис тан ци“ из не ко ли ко раз ло га. Пр во, ге о по ли ти ка, а ка сни је и 
ет ноп си хо ло ги ја, би ле су при лич но зло у по тре бља ва не то ком ко-
ло ни јал них осва ја ња, то ком 19. и 20. ве ка. Њи хо ва зло у по тре ба, 
до сти гла је кул ми на ци ју пре из би ја ња, и то ком Дру гог свет ског 
ра та, ка да су ет ноп си хо ло ги ја и ге о по ли ти ка би ле зло у по тре бља-
ва не од стра не на ци стич ких и фа ши со ид них гру па ци ја и ре жи ма. 
Дру ги раз лог, је ком плек сност про бле ма као што су ме ђу соб на по-
ве за ност осе ћа ја, мен та ли те та и ка рак те ра, ве за них за пер со нал ну 
пси хо ло ги ју и та ста ња и по ја ве ка да оне пре ла зе у ко лек ти ви тет, 
од но сно ко лек тив ну аси ме три ју. 

Сре ди ном 19. ве ка по ја ча ва се ин те рес за про у ча ва ње по ли-
тич ких фе но ме на ве за них за на ци ју, на ци о нал ност и на ци о нал на 
осе ћа ња. Убр зо у ве зи са тим пи та њи ма кон сти ту и ше се по себ но 
ис тра жи вач ко под руч је под на зи вом етнопсихологија, ко је се од 
са мог по чет ка слу жи јед ним кон струк том ка кав је по јам национал
никарактер.1)

То ис тра жи вач ко под руч је тра жи ло је од го во ре на пи та ња ка-
ква је и по сто ји ли по себ на пси хо ло ги ја од ре ђе них на ро да, за тим, 
мо же ли је дан на род има ти свој ко лек тив ни дух ко ји га раз ли ку-
је од дру гих на ро да, и у ко јој ме ри, ако по сто ји, пси хо ло ги ја јед-
ног на ро да ути че на ње гов уку пан раз вој, од но сно ко ли ки је зна чај 
укуп них на род них (на ци о нал них) ка рак те ри сти ка у фор ми ра њу 
од ре ђе ног пси хо ло шког иден ти те та?2)

1) Ханс Ул рих Ве лер, Национализам–историја–формепоследице,Све то ви, Но ви Сад, 
2002, стр. 7. 

2) Де таљ ни је о по че ци ма ет ноп си хо ло ги је и ње ном раз во ју, по гле да ти, Ge or ges Hardy, La
géographiepsychologique,Pa ris 1953. и Abel Mi ro glio, Lapsychologiedespeuples,Pa ris, 
1958. 
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Да кле, иако су ин те ре со ва ња за ова пи та ња би ла уоче на још 
сре ди ном 19. ве ка, од ре ђе ни по лет у раз во ју ове ди сци пли не уочен 
је по сле Пр вог, а за тим и по сле Дру гог свет ског ра та. Ди сци пли-
на се у ли те ра ту ри озна ча ва ла на раз ли чи те на чи не. По ред етноп
сихологије, у ли те ра ту ри се мо же на ћи и под име ном психологија
народа, национална психологија, наука о народном духу, наука о
идентитетузаједнице,психологијазаједнице или идентитетза
једнице,етнопсихологијапа чак и каосоцијалнапсихологија.

Иако су по сто ја ла, а и да нас по сто је мно га оспо ра ва ња нацио
налнепсихологије, нај ра ни ји при сту пи овој про бле ма ти ци ука зи ва-
ли су на ве ли ки на уч ни иза зов али и ве ли ке ис тра жи вач ке мо гућ но-
сти. Ис тра жи вач ки при ступ карактерународа, сре ди ном 19. ве ка 
имао је и по се бан на зив, етнопсихологија.3)

У на шој ли те ра ту ри по чет ком 20. ве ка по ја ви ла су се и ту ма-
че ња методе ет ноп си хо ло ги је, ко ји је био у те сној ве зи са име ном 
но ве ди сци пли не. У тим на пи си ма ме тод ет ноп си хо ло ги је се де фи-
ни сао као проучавањенародногизраза, чијијезадатакдаутврди
коликотајизраздубокоодсликаваменталитетједнесредине.Од
носно,даодредидали јекарактернацртаиликарактеристика
која се манифестујетим изразом једна од доминатних или пак
секундарнихцртадатесредине.4)

Не ке ства ри су, пак, чи ње ни це. На при мер, по сто ја ње спе ци-
фич не пси хо ло ги је сва ког по је дин ца али и си ту а ци ја ко је ука зу ју 
на мо мен те ко лек тив них осе ћа ја. Тре ба на по ме ну ти да и од ре ђе ни 
усло ви ути чу да се ин ди ви дуе поч ну по на ша ти на сли чан или чак 
на иден ти чан на чин. Ако је реч о гру пи, на по је дин це уну тар ње 
мо же ути ца ти ви ше спољ них и уну тра шњих фак то ра. Ве ро ва ње да 

3) Хел мут Пле снер кон ста ту је да је „ет ноп си хо ло ги ји – уко ли ко је уоп ште мо гу ћа та пси-
хо ло ги ја – по треб на исто риј ска и иде о ло шко кри тич ка ко рек ту ра. Ина че она ни је ни шта 
дру го не го пре во ђе ње са ори ги нал ног исто риј ског је зи ка на је зик пред ра су да, пре во-
ђе ње ко је се слу жи по ступ ком са жи ма ња вре ме на и тер ми но ло ги јом скло но сти, ре сан-
ти ма на, на гон ских ме ха ни за ма и на чи на ре ак ци је. Не ма ни ка кве сум ње да су на ро ди 
и на ци је ин ди ви дуе, иако у пре не се ном сми слу. Ако се њи хо ве уста но ве, де ла и по-
ступ ци схва та ју као ду ше, њи хо во уте ме ље ње увек зах те ва и ви тал ни суп страт: оту да 
не из бе жност би о ми то ло ги је. Пра зни на на шег пот пу ног не зна ња у ства ри ма на след не 
усло вље но сти ду шев но-ду хов них спо соб но сти по ста је та да ча роб на пе ћи на у ко јој се 
сва ким ба ја њем по сти же же ље ни учи нак.” Хел мут Пле снер, Закаснеланација, ИКЗС, 
Но ви Сад, 2005, стр. 25. 

4) По гле да ти: др Ду шан Не дељ ко вић, „О ме то ди ет ноп си хо ло ги је“, Јужнипреглед, бр. 4. 
Ско пље, април, 1932, стр. 183-191.
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се по је ди не гру пе не по на ша ју на од ре ђе ни на чин, у од ре ђе ним си-
ту а ци ја ма од но сно да не ма ју сво је спе ци фич но сти ко је мо гу до ве-
сти до прет ход но из не тог ста ва, би ло би исто та ко тач но као тврд-
ња да на не ком спорт ском ста ди о ну сви мир но се де и по сма тра ју 
утак ми цу. Про блем кон струк та ко ји би на зва ли на ци о нал на пси хо-
ло ги ја је, да кле, про блем ко лек тив ног осе ћа ја, ко лек тив не емо ци је.

Као и раз вој за јед ни це, та ко су се раз ви ја ли и усло ви ко ји су 
ути ца ли на фор ми ра ње ка рак те ри сти ка и мен та ли те та од ре ђе не 
на ци је. 

Да кле, ка да је реч о усло ви ма, на од ре ђе ну гру пу (на род, на-
ци ју) пре све га мо же ути ца ти ге о граф ски и про стор ни чи ни лац. 
По себ но ин те ре сант но под руч је ис тра жи ва ња је оно ко је по ве зу је 
ге о граф ско под не бље са осо бе но сти ма на ро да. Јед но од нај по зна-
ти јих при ме ра ова квог по ве зи ва ња ге о гра фи је и ет ни је пред ста вља 
јед но ме сто у сед мој књи зи Ари сто те ло ве Политике,где се је згро-
ви то об ја шња ва ка ко су Гр ци од при ро де пред о дре ђе ни да вла да ју 
све том, за то што ни су на ста ње ни ни у од ви ше хлад ним пре де ли-
ма Евро пе, али ни у пре те ра но то плим пре де ли ма Ази је, већ су 
сме ште ни на кли мат ско те ре стрич ки уме ре ној сре до кра ћи из ме ђу 
њих, па ужи ва ју пси хо фи зич ке вр ли не на ро да са обе ју стра на, а по-
ште ђе ни су свих њи хо вих ма на. 5)

Ви ђе но кроз при зму ге о граф ског по сма тра ња, ако на род ни је 
но мад ски, да кле склон се ље њу, ва жно је пи та ње где се од ре ђе ни 
на род за др жао, фор ми рао, од но сно на се лио, јер од те по зи ци је за-
ви си на ка кав на чин сту па у кон такт са сво јом при род ном (да кле 
ге о граф ском) око ли ном, од но сно, да би оп стао, ка кве ве шти не по-
чи ње да са вла ђу је и ка кве на ви ке да сти че.6) На рав но, и про стор-
но од ре ди ште са ме за јед ни це ство ри ће по себ не на ви ке, ве шти не и 
ка рак те ри сти ке код на ро да. На ро ди сме ште ни по ред мо ра и оке а на 
сти чу вр ло бр зо по јам о зна ча ју во де. Во да узе та у сми слу „ве ли ке 
во де” (оке а ни и мо ра) би ла је зна чај на пре све га као из вор оп стан-

5) Ми ха и ло Ђу рић, ПореклоибудућностЕвропе,СА НУ, Пла то, Бе о град, 2001, стр. 21-22. 
У ори ги на лу по гле да ти, Ари сто тел, Политика,ВИИ, 5, 132б, (ор ги на лан из вор пре ма 
на во ди ма из тек ста Ми ха и ла Ђу ри ћа).

6) У том сми слу на ро ди на се ве ру Евро пе, из ме ђу оста лог,  и због хлад ног про сто ра на ко-
ме се на ла зе, овла да ва ју ве шти на ма  ко је ће их за шти ти ти и омо гу ћи ти оп ста нак на тлу 
на ко ме су сме ште ни. На ро ди ју га Евро пе, ко ји су жи ве ли у уме ре ни јим кли мат ским 
усло ви ма, овла да ва ју ве шти на ма ко је им омо гу ћу ју кли мат ски усло ви  (као што је, на 
при мер,  про из вод ња ви на). На ро ди на за па ду кон ти нен та то ком свог  раз во ја, ори јен-
ти шу се ка прак тич ној при ме ни сред ста ва ко ја са јед не стра не олак ша ва ју а са дру ге 
уве ћа ва ју про из вод њу.  



стр:153169.

- 157 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

ка и као мо гућ ност ко му ни ка ци је са дру гим про сто ри ма, али и као 
из вор опа сно сти ко је од во де и са во де мо гу до ћи. При мор ци овла-
да ва ју ве шти на ма ка кве на ро ди ко ји ни су сме ште ни по ред оке а на 
и мо ра не по зна ју.7)

У са мом раз вит ку људ ских за јед ни ца, ка сни је на ро да и на ци-
ја, про стор је код љу ди ства рао и дру ге ка рак те ри сти ке. Ве ли чи на 
да тог про сто ра мо гла је код од ре ђе них на ро да  до ве сти до ства ра-
ња пр вих схва та ња о ко лек тив ној све сти. На при мер, уко ли ко је 
при пад ник јед не за јед ни це на ре ла тив но ве ли ком про сто ру ко му-
ни ци рао истим је зи ком, он је вр ло ра но сти цао су бјек ти ван ути сак 
о ве ли чи ни и сна зи свог ет ни ку ма. Ме ђу тим, и ма ли про стор је био 
је дан од фак то ра ко ји је у нај ста ри ја вре ме на под сти цао ства ра-
ње ко лек тив не све сти.8) На и ме, ма ле про сто ре су че сто угро жа ва ли 
дру ги на ро ди, или за то што су они пре ко тих про сто ра  про ла зи ли, 
или за то што су их јед но став но осва ја ли. Због тих, али и из дру гих 
раз ло га, ет ни ја ко ја је би ла на том про сто ру, ра но је овла да ва ла ве-
шти ном ра то ва ња и по тре бом да се бра ни. Не ки на ро ди су ве шти ну 
ра то ва ња че шће ко ри сти ли да би овла да ли дру гим про сто ри ма, а 
не ки на ро ди су углав ном ра то ва ли ра ди од бра не те ри то ри је на ко-
јој се на ла зе. Ови дру ги че шће су до ла зи ли до све сти ко ју би да нас 
на зва ли осе ћа њем правдеиправедности,а то осе ћа ње је у ка сни-
јим фа за ма до во дио ет ни ју до схва та ња о посебностиуодносуна
другенароде.Та ква ет ни ја је вр ло ра но ства ра ла  пред ста ву о зна-
ча ју очу ва ња про сто ра на ко ме је сме ште на због угро же но сти од 
дру гих „ко ји су ве ћи а ко ји до ла зе са дру гих про сто ра”, што је све 
ути ца ло на ја чу хо мо ге ни за ци ју и на ро чи то на ме ђу соб ну со ли дар-
ност то ком рат них вре ме на. 

У осно ви та квих раз ми шља ња увек је би ло пи та ње ра та. Ка-
сни ја ево лу ци ја на ро да и на ци ја на ме ће и дру га пи та ња. На при-

7) По гле да ти, Ми ло ван Ра да ко вић, Компонентенационалноги европскогидентитета,
Ин сти тут за  ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012.

8) Ма њи на ро ди и на ци је ко ји су сво је др жав не за јед ни це фор ми ра ле на ма лим про сто ри-
ма, има ју сна жни је из ра же ну ко лек тив ну пси хо ло ги ју. Ова дру штве на ка рак те ри сти ка, 
про ис ти че из по тен ци о нал но ја ке ме ђу соб не со ли дар но сти. Ме ђу соб на со ли дар ност 
ре зул тат је сва ко днев но, де ли мич но по ти сну те, али у сва ком бит ни јем на ци о нал ном 
тре нут ку при сут не све сти о ма лом би о ло шком и ге о граф ском ка па ци те ту. Из ових раз-
ло га ма ле за јед ни це се бр же мо би ли шу око од ре ђе ног на ци о нал ног про бле ма или про-
јек та. Број ча но ве ће на ци је, ко је за у зи ма ју и ве ће ге о граф ске про сто ре, има ју ма њу 
ди на ми ку. Са дру ге стра не оне има ју ве ћи де мо граф ски по тен ци јал и ге о граф ски ве ће 
ре сур се. За ства ра ње за јед нич ке мо бил но сти ко ја убр за ва ства ра ње слич ног гле ди шта 
на од ре ђе ни про блем у да тој зе мљи, пре суд ну уло гу су увек има ле по ли тич ке ели те а у 
са вре ме но вре ме и ме ди ји. 
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мер, пи та ње тем пе ра мен та, раз ви је но сти јед не на ци о нал не еко но-
ми је у од но су на не ку дру гу, из град ње ин сти ту ци је јед не на ци је 
(што се ве зи ва ло за пи та ња де мо кра тич но сти да тог на ро да) и не ке 
дру ге ка рак те ри сти ке. Та пи та ња су об ја шња ва на на раз ли чи те на-
чи не. На при мер, ако је реч о тем пе ра мен ту, од но сно о ра зли ци 
ко ја по сто ји из ме ђу Ита ли ја на, Фран цу за, и Шпа на ца са јед не, и 
Нор ве жа на, Фи на ца и Да на ца са дру ге стра не, он да се он обич-
но об ја шња ва под не бљем ко је је ути ца ло на на ци о нал ни мен та ли-
тет од ре ђе них на ро да. Под не бље је мо гло ути ца ти та ко да јед ни по 
мен та ли те ту (тем пе ра мен ту) бу ду отво ре ни ји а дру ги за тво ре ни ји. 
На рав но, по је ди нач но по сма тра но то не мо ра би ти та ко. По сто је 
Ита ли ја ни, Шпан ци и Фран цу зи ко ји су по свом мен та ли те ту за-
тво ре ни, као што има и ве ли ки број тем пе ра мент них Скан ди на ва-
ца. И раз ли ка у  еко ном ској раз ви је но сти по је ди них на ро да мо же 
има ти ло ги чан од го вор.  По је ди ни на ро ди су бр же до ла зи ли до ко-
ло ни ја од дру гих, док их не ки  ни ка да ни су ни има ли. Тех нич ка 
до стиг ну ћа би ла су бр же при ме њи ва на код јед них не го код дру гих. 
А на пи та ње за што су јед ни има ли хра бро сти да их бр же при ме не 
од ових дру гих мо гла би и ет ноп си хо ло ги ја да из не се свој суд. 

ПРОБЛЕМКОНСТРУКЦИЈЕ

То ком ше зде се тих го ди на 20. ве ка до ла зи до за сто ја у раз во ју 
ове ди сци пли не, а нај ва жни ји раз ло зи би ли су што је но ва на уч на 
ди сци пли на об је ди ња ва ла и ушла у пред ме те ис тра жи ва ња мно го 
ста ри јих на у ка, као што су пси хо ло ги ја, ет но ло ги ја, ан тро по ло ги ја, 
со ци о ло ги ја, и фи ло зо фи ја. Област ко ју је тре ба ло да по кри ва но ва 
на уч на ди сци пли на од мах је ство ри ла ди ле му да ли тре ба ства ра ти 
но ву на у ку или је пред мет ње ног ис тра жи ва ња по кри вен већ по-
сто је ћим тра ди ци о нал ним на у ка ма. С об зи ром на то да се но ва на у-
ка ба ви пси хо ло шким, да кле ду бин ским ка рак те ри сти ка ма чи та вог 
на ро да, че сто те шко про ме њи вим, но ва на уч на ди сци пли на је при-
ли ком по ку ша ја са мог фор ми ра ња по ста ла пред мет зло у по тре ба. 

Да кле, ис пред раз во ја но ве на у ке, ис пре чи ла се иде о ло ги ја, ко-
ја је под ви дом про мо ци је но ве на у ке, из ра зних цен та ра вр ши ла 
ква зи-екс пе ри мен те чи ји је циљ био ве ли ча ње или пот це њи ва ње 
ка рак те ри сти ка од ре ђе них на ро да. Но ва на у ка је бр зо до би ла атри-
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бу те иде о ло шког а не на уч ног ка рак те ра.9) Оспо ра ва ња ве за на за 
ова ис тра жи ва ња би ла су ин тен зи ви ра на по сле Дру гог свет ског 
ра та. У том сми слу не са мо да је оспо ра ван пред мет и по сто ја ње 
националнепсихологије, већ је и рад на пред ме ту ње го вог ис тра жи-
ва ња сма тран дру штве но опа сним.10)

По сле Дру гог свет ског ра та, они ко ји су оспо ра ва ли ње ну на-
уч ну уте ме ље ност, углав ном су ин си сти ра ли на то ме да пред мет 
и циљ ис тра жи ва ња ни је пот пу но ја сан.11)На тај на чин евен ту ал ни 
ре зул та ти до ко јих би но ва на у ка до шла мо гу би ти пред мет зло у по-
тре бе  ван на уч них ин те ре са. Да кле, сам по ку шај за чет ка на у ке ко ја 
би се ба ви ла овим про бле мом, пре се кле су раз не иде о ло ги је, па су 
националнеособине, ко је не су њи во има сва ки на род, вр ло бр зо до-
би ле иде о ло шки и по ли тич ки пред знак. 

ПРОБЛЕМИПРЕЛАСКАИЗПЕРСОНАЛНЕ
УКОЛЕКТИВНОНАЦИОНАЛНУАСИМЕТРИЈУ

Оно што је ин те ре сант но је ка ко мно штво ин ди ви ду ал них пси-
хо ло ги ја по ста ју ко лек тив но-на ци о нал на? Ова свест би се мо гла 
ства ра ти у дру штве но-на ци о нал ним ни во и ма. (1) Пр ви, фун да мен-
тал ни ни во, пред ста вља ла би свест о из ве сном сте пе ну кон ти ну-

9) По гле да ти де таљ ни је: Бо јан Јо ва но вић, „Хе у ри стич ки иза зов ет ноп си хо ло ги је“ у: Ет
нопсихологијаданас (збор ник), ДКСГ, Бе о град, 1991, стр. 7.

10) Ова опре зност пре ма про у ча ва њу на ци ја са пси хо ло шког ап сек та и од ре ђе на пре до-
стро жност ка да је ова област у пи та њу, ко ја је и да нас при сут на, има сво је оправ да ње. 
То ком Дру гог свет ског ра та не мач ки на ци сти су из вр ши ли стра вич не зло у по тре бе по је-
ди них на у ка ко је су се тек раз ви ја ле (јед на од њих је би ла и ге о по ли ти ка). Ову зло у по-
тре бу ко ри сти ли су на ро чи то Адолф Хи тлер (1889-1945), и ње гов ми ни стар про па ган де 
Јо зеф Ге белс (1897 – 1945).

11) У на шој ли те ра ту ри по чет ком XX ве ка по ја ви ла су се и ту ма че ња методеет ноп си хо-
ло ги је. У тим на пи си ма ме тод ет ноп си хо ло ги је се де фи ни сао као проучавањенародног
израза,чијијезадатакдаутврдиколикотајизраздубокоодсликавакарактерједне
средине.Односно,даодредидали јекарактернацртаиликарактеристикакојасе
манифестујетимизразомједнаоддоминантнихилипаксекундарнихцртадатесре
дине.По гле да ти,  др Ду шан Не дељ ко вић, Ометодиетнопсихологије,„Ју жни пре глед”, 
го ди на VII, бр. 4. Ско пље, април, 1932, стр. 183-191. У ве зи са прет ход ним , по ста ви ло 
се и пи та ње шта би све мо гло да де тер ми ни ше етнопсихологију,односнонационалну
психологију? Пре ма ауто ри ма овај об лик ко лек тив ног иден ти те та сво је осно ве цр пи из 
де ла ња „на род ног ду ха”. Не ки на ши ауто ри су под „народнимдухом”углав ном под ра-
зу ме ва ли оне пси хо ло шке ка рак те ри сти ке, ко је се при ли ком по ре ђе ња јед ног на ро да са 
дру гим, ис ти чу као ње го ве до ми нант не и нај ка рак те ри стич ни је осо би не. То су осо би не 
ко је се фи зич ким де тер ми нан та ма и дру штве ним кон так ти ма пре по зна ју кроз ве ћи ну 
по је ди на ца да тог на ро да. Чи ни о ци „народногдуха“мо гу би ти порекло,ко је про ис ти че 
од за јед нич ких пре да ка, географскипросторна ко ји ма се ве ко ви ма за јед но жи ви, исти
митовииобичаји,и на ро чи то истијезик.Ово су бит не од ред ни це ко је де фи ни шу за-
јед нич ку на ци о нал ну свест, ве ће или ма ње гру пе ин ди ви ду ал них ка рак те ра.    
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и те та сва ког по је дин ца у да тој на ци ји. Он би под ра зу ме вао свест 
о то ме ко ли ко је ге не ра ци ја пре да ка би ло или је сте део од ре ђе ног 
на ро да или на ци је; (1) Дру ги услов био би да по је ди нац има свест 
о со ци јал ној функ ци ји, спо соб но сти ма и зах те ви ма да тог дру штва 
(на ци је), и на тај на чин ство ри од ре ђе ни емо тив ни од нос пре ма 
соп стве ној на ци ји; (3) Тре ћи услов је да на ци ја ус по ста ви од нос са 
дру гом на ци јом у ко јој се раз ви ја од ре ђе ни такмичарски од нос; (4) 
Че твр ти услов је да на ци ја има тра ди ци ју, оби ча је и уста но ве и то 
оне ко је се ти чу ме ђу соб них од но са ње них чла но ва; (5) Пе ти услов 
је сте да на ци ја има од ре ђе ну струк ту ру ко ја се из ра жа ва у спе ци ја-
ли за ци ји и ди фе рен ци ја ци ји по сло ва ко ји се од но се на по је дин ца. 
На овај на чин се ус по ста вља од ре ђе на ко лек тив но-на ци о нал на ор-
га ни за ци ја, а са њом и от кла ња ју ње ни од ре ђе ни дру штве но-пси-
хо ло шки не до ста ци.12)

Ако за и ста по сто ји, психологијуједногнародамо же мо по де ли-
ти на сле де ће ком по нен те: националникарактер,националнимен
талитетинационалнавезаност.

Националникарактер је кон структ ко ји озна ча ва сло же ни од-
нос цр та ка рак те ра и обра за ца по на ша ња, ти пи чан за јед ну на ци ју. 
У тој сло же ни од нос осо би на ве за них за на ци о нал ни ка рак тер ула-
зе те мељ не и оп ште при хва ће не вред но сти јед не на ци је, жи вот на 
на че ла, на ви ке, основ ни ста во ви, цр те лич но сти, осо би не тем пе-
ра мен та стре мље ња и уве ре ња. То је ти пи чан, ка рак те ри сти чан од-
нос осо би на и по на ша ња по ко јем се раз ли ку је ти пи чан Ен глез од 
ти пич ног Нем ца или Шпан ца, или сви они за јед но од при пад ни ка 
пле ме на На ва хо Ин ди ја на ца. У опи си ва њу на ци о нал ног ка рак те-
ра че сто по сто ји ме ша ње иде ал ног (ка кав би тре ба ло да бу де при-
пад ник не ког на ро да пре ма ме ри ли ма ње го ве кул ту ре) и ре ал ног 
(ка кви су за и ста при пад ни ци не ке на ци је). Та ко ђе, при опи си ва њу 
по сто ји опа сност све сне или не све сне гло ри фи ка ци је сво је или по-
тен ци јал но ту ђе на ци је. А у об ја шња ва њу на стан ка и фор ми ра ња 
на ци о нал ног ка рак те ра по сто ји опа сност и од би о ло ги стич ко-ра-
си стич ког при сту па (на при мер, те зе о су пер и ор но сти ари јев ске 
ра се) или те о ло шко-фун да мен та ли стич ког (те зе о бо гом иза бра ном 
на ро ду). Услед на ци о на ли стич ких и ра си стич ких зло у по тре ба, по-
јам на ци о нал ног ка рак те ра је сте као ло шу ре пу та ци ју, и за мно ге 

12)  Упо ре ди ти по де лу о друштвенонационалнимнивоима,саорганизацијамамасеи от
клањањемњенимпсихолошкихнедостатака, аме рич ког пси хо ло га Ви ли ја ма Мек ду-
га ла: McDo u gall, Wil li am, TheGroupMind, Cam brid ge, 1920.
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на уч ни ке је по стао кон тро вер зан, чак, не на у чан по јам. Те о риј ски 
је нај при хва тљи ви ји кон цепт на ци о нал ног ка рак те ра за сно ван на 
усва ја њу истог те мељ ног ис ку ства (за јед нич ка исто ри ја, је зик, ве-
ра, оби ча ји, ве ро ва ња итд.) при пад ни ка јед не на ци је, што до во-
ди до фор ми ра ња је згра ка рак те ра ко је је за јед нич ко го то во свим 
чла но ви ма те на ци је. Та кав по јам на ци о нал ног ка рак те ра бли зак 
је пој му дру штве ног ка рак те ра или ба зич не лич но сти, а та ко ђе и 
пој му на ци о нал не кул ту ре.

Националнименталитетје кон структ ко ји се ве зу је за на чин 
ми шље ња, схва та ња, скло но сти и расположeња. На све ком по нен те 
на ци о нал ног мен та ли те та сна жан ути цај има ју тра ди ци ја, оби ча ји, 
ре ли ги ја и кул ту ра јед не на ци је. Сло бо дан Јо ва но вић је сма трао 
да је за јед нич ки жи вот је дан пси хо ло шки про цес. Код љу ди ко ји 
жи ве за јед но, ја вља ју се исте или бар слич не пред ста ве, осе ћа ња и 
те жње. Те про ме не ко је на сту па ју у њи хо вој лич ној све сти и услед 
ко јих се они и ду хов но из јед на ча ва ју, ства ра ју из ме ђу њих јед ну 
ин тим ну, уну тра шњу ве зу. Упра во на ту се ве зу ми сли ка да се го во-
ри о за јед нич кој све сти чла но ва јед не гру пе. По Јо ва но ви ћу, сва ка 
је за јед ни ца са мо је дан од нос из ме ђу по је дин ца, и за то за јед нич ка 
свест мо же зна чи ти са мо по ду дар ност из ме ђу лич них све сти. За-
јед нич ка свест по сто ји са мо у гла ви по је ди на ца, она не при па да 
ни ка квом ви шем би ћу ко је би жи ве ло ван њих и над њи ма.13)

Националнавезаност је, пак, сен ти мент ко ји об у хва та раз ли-
чи та по зи тив на осе ћа ња и си стем по ве за них ста во ва чи ји су објект 
соп стве на на ци ја, је зик, др жа ва, исто ри ја и кул ту ра, а исто вре ме но 
укљу чу је и не га тив не емо ци је, уве ре ња и ста во ве ко ји на ста ју као 
ре ак ци ја на угро жа ва ње на ци о нал не сло бо де или на вре ђа ње на-
ци о нал них осе ћа ња. На ци о нал на ве за ност под ра зу ме ва раз ви је ну 
на ци о нал ну свест, оформ љен на ци о нал ни иден ти тет, као и осе ћа-
ње при вр же но сти сво јој на ци ји, али без иде а ли за ци је вла сти те и 
пот це њи ва ња ту ђе на ци је што је не га тив на од ли ка на ци о на ли зма. 
Со ци јал ни пси хо лог Ни ко ла Рот раз ли ку је, пре ма ин тен зи те ту и 
ис кљу чи во сти, ви ше об ли ка на ци о нал не ве за но сти–ис кљу чи ву ве-
за ност за вла сти ту на ци ју, ис так ну ту али не и ис кљу чи ву ве за ност 
и по де ље ну или ви ше стру ку ве за ност (за две или ви ше на ци ја).14)

При ли ком раз ма тра ња ка рак те ри сти ка психологијенародава-
жно је пи та ње да ли је ко лек тив на свест ре зул тат све сних или не-

13) Сло бо дан Јо ва но вић, Држава,БИГЗ, Бе о град, 1990, стр. 13.
14) Жар ко Тре бје ша нин, Речникпсихологије,  стр. 287, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2000.
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све сних ре ак ци ја по је ди на ца. У пр вом слу ча ју тре ба кон ста то ва ти 
да при пад ни ци свих за јед ни ца, да кле сви љу ди, има ју за јед нич ка 
пси хо ло шка осе ћа ња, а то су осе ћа ња љу ба ви, ту ге, ра до сти, мр-
жње, па сив но сти, агре сив но сти и сл. По но ви мо, та осе ћа ња при-
сут на су у свим љу ди ма. Али, и кон ста туј мо, ни су у свим љу ди ма 
за сту пље на иден тич ним ин тен зи те том.15)

Про блем са екс трем ним пси хо ло шким осе ћа њи ма као што су 
мр жња и агре сив ност је ма ло дру га чи ји. Гру па сво јом ве ћи ном 
чла но ва мо же би ти ми ро љу би ва, али је до вољ но да је дан њен део 
бу де вр ло агре си ван, па да се це ла гру па де фи ни ше као опа сна. 
За што се и ка ко ма њи на ко ја има екс трем на пси хо ло шка осе ћа ња 
на мет не као пре о вла ђу ју ћа у гру пи ко ја је ми ро љу би ва и скло на 
са рад њи, пред мет су не ког дру гог ра да. Ов де са мо из ве ди мо два 
за кључ ка. Све ка рак те ри сти ке ко је по је ди нац мо же има ти не мо гу 
би ти пре не ти на на род/на ци ју.16) Као дру ги за кљу чак на по ме ни мо 
да по је дин ци у ко ји ма пре о вла да ва ју не га тив ни пси хо ло шки ко до-
ви мо гу до ћи на власт у јед ној зе мљи и сво јом по ли ти ком не га тив-
но ин ден ти фи ко ва ти, пред дру гим на ро ди ма, соп стве ну на ци ју за 
ду жи вре мен ски пе ри од. 

Са дру ге стра не, у при лог раз ми шља њи ма да по је дин ци не-
све сно ства ра ју ко лек тив ну свест, на ве ди мо при мер фран цу ског 
со ци о ло га Еми ла Дир ке ма. Дир ке мо ви ста во ви су ка рак те ри стич-
ни за ње го ва раз ма тра ња о ко лек тив ној све сти. На и ме, иако је по-
сто ја ње ко лек тив не све сти сма трао за јед нич ким ста њем ре ал них 
ин ди ви ду ал них све сти, фран цу ски со ци о лог је де фи ни сао ко лек-
тив ну свест и као са свим по себ ну и не за ви сну од по је ди нач них 
све сти. Сма тра ју ћи да су дру штве не по ја ве ко лек тив но пси хич ке, 
Дир кем их је са гле да вао из ван све сти по је дин ца, пр вен стве но као 
на чин ко лек тив ног по на ша ња и ми шље ња. Ко лек тив на свест је, 
пре ма ње му, “свест све сти”, нај ви ши об лик по ли тич ког жи во та. 
Са гле да на у за ви сно сти од ин ди ви ду ал не све сти, ко лек тив на свест 
и са др жа ји ко лек тив но не све сног бит ни су чи ни о ци ин ди ви ду ал не 

15) Ако ово при хва ти мо, он да мо же мо по ста ви ти сле де ћу хи по те зу у ко јој би при ка за ли 
гру пу љу ди чи ји ко лич ник пред ста вља сто по је ди на ца. При мер ко ји пред ста вља гру пу 
мо же би ти ши ри обра зац за мно го ве ћу по пу ла ци ју љу ди као што би, на при мер, био 
на род. Да кле, сто по је ди на ца чи ни де фи ни са ну гру пу. Уко ли ко у њој ве ћи на ис ка зу је 
па си ван став пре ма од ре ђе ним рад ња ма, а ма њи део по лу па си ван или ак ти ван, це ла 
гру па се мо же де фи ни са ти као па сив на у да тим рад ња ма. Дру ги при мер, ако нај ве ћи 
део гру пе ис ка зу је скло ност ка умет но сти, а ма њи део за умет ност уоп ште ни је за ин те-
ре со ван, гру па се ипак де фи ни ше као за јед ни ца скло на умет но сти.

16) О ово ме смо већ не што ре кли. На при мер, ду шев не бо ле сти мо гу би ти за сту пље не код 
по је ди на ца, али на ро ди и на ци је не мо гу би ти ду шев ни бо ле сни ци.
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пси хе. По ру ке ко лек тив ног ис ку ства ис ка зу ју се у пе ри о ди ма кри зе 
као зна чај ни под сти ца ји ин те гра ци је ин ди ви ду ал не пси хе у про-
це су ње не ин ди ви ду а ци је. На ин ди ви ду ал ном пла ну се, да кле, ис-
по ља ва ин те гра ци о но свој ство ко лек тив не све сти, чи ји за јед нич ки 
са др жа ји и пред ста ве ис ка зу ју при пад ност по је ди на ца од ре ђе ној 
за јед ни ци.17)

Не што дру га чи ји став из но си Карл Гу став Јунг. За ње га су на-
ци о нал ни мен та ли тет или пси хо ло ги ја на ци је као скуп спе ци фич-
них пси хо ло шких осо бе но сти – нео спор на чи ње ни ца. Али у ње ној 
осно ви је пси хо ло ги ја по је дин ца. Пре ма Јун гу, на ша ин ди ви ду ал на 
пси ха од но си се пре ма ко лек тив ној пси хи  от при ли ке као ин ди ви-
дуа пре ма ду ши. Оно што чи не на ци је, чи ни сва ки по је ди нац, и све 
док то чи ни по је ди нац, чи ни то и на ци ја. Про ме на ста ва у по је ди-
на ца је сте по че так про ме не у пси хо ло ги ји на ци је. Све про ме не, сви 
до га ђа ји, сви со ци јал ни пре вра ти ни су ни шта дру го  не го нај по вр-
шни ји симп то ми јед ног тај ног ду шев ног зби ва ња и про ме на ко је 
се од и гра ва ју у по је дин цу. На ци је се не мо гу ме ња ти без про ме не 
по је ди на ца. На ци о нал ни ка рак тер или мен та ли тет на мет нут је чо-
ве ку као суд би на ко ју ни је мо гао да би ра или као ле по или ру жно 
те ло, у ко ме та ко ђе ни је имао уде ла.18) Али док Јунг твр ди да су-
бјек тив ни жи вот по је ди на ца об ли ку је исто ри ју све та, он од сту па 
од тог све ва же ћег пси хо ло шког прин ци па ка да се ра ди о на ци ји: не 
об ли ку је во ља по је дин ца на ста нак и про па да ње на ци је, не го над-
лич ни фак то ри, дух и зе мља не ким на ма не ра зу мљи вим пу те ви ма 
и из там них и ду бо ких по за ди на об ли ку је на ро де. На ци ја ни је ни-
шта дру го до је дан ка рак тер, јед на пре пре ка или пред ност, и за то, у 
нај бо љем слу ча ју, сред ство до ци ља.19)

Ни је слу чај но ни то да број ни пси хо ло зи о ка рак те ру го во-
ре као о со ци јал ној ка те го ри ји. Та ко, на при мер, слич но мно гим 
пси хо ло зи ма и со ци о ло зи ма, Деј вид Ри сман на гла ша ва трај ност 
ка рак те ра и ње го ву со ци јал но-исто риј ску усло вље ност, а сам со-
ци јал ни ка рак тер де фи ни ше као “онај део ка рак те ра ко ји је за јед-
нич ки ве ли ким дру штве ним гру па ма, и ко ји је про из вод ис ку ства 
тих гру па”.20)

17) Бо јан Јо ва но вић, „Хе у ри стич ки иза зов ет ноп си хо ло ги је“ у збор ни ку Етнопсихологија
данас, Би бли о те ка “Тре ћи ми ле ни јум”, Бе о град, 1991, стр. 8–10.

18) Де таљ ни је по гле да ти, Карл Гу став Јунг, Архетиповииколективнонесвесно,Атос, Бе о-
град, 2003.

19) Исто, стр. 23–24. 
20) Деј вид Ри сман, Усамљенагомила, Но лит, Бе о град, 1965, стр. 150.



- 164 -

ПРОБЛЕМИУКОНСТРУКЦИЈИКОЛЕКТИВНОГ...МилованРадаковић

УЛОГАПОЛИТИЧКИХЕЛИТА
УКРЕИРАЊУКОЛЕКТИВНЕСВЕСТИ

ИРАЗЛИЧИТАДРУШТВЕНАМОБИЛНОСТНАРОДА

Ов де би смо мо гли украт ко раз мо три ти и пи та ње ко је у мо дер-
но вре ме од го во ран за по кре та ње на ци о нал не ди на ми ке и ства ра ње 
од ре ђе ног дру штве но-на ци о нал ног ста ња? То су од дав ни на би ле 
по ли тич ке ели те, а да на ди на ми зам на ци о нал не мо бил но сти у мо-
дер но вре ме ути чу ме ди ји од но сно сви ви до ви те ле ко му ни ка ци ја. 
По ли тич ке ели те мо би ли шу гра ђа не сво је зе мље по од ре ђе ном пи-
та њу (по ли тич ком, еко ном ском...). Ис ти ца њем по зи тив них и не га-
тив них ка рак те ри сти ка од ре ђе ног про бле ма, ства ра се дру штве на 
сли ка ко ја да ље пер це пу је дру штве но на ци о нал ну свест о да том 
про бле му. Ме ди ји ути чу на бр зи ну те мо бил но сти, али оно што је 
мно го ва жни је, ме ди ји мо гу да ути чу и на објек тив ност све у куп не 
на ци о нал не сли ке о да том про бле му. Та сли ка у да том вре мен ском 
пе ри о ду до во ди у од ре ђе но дру штве но ста ње по је ди ну на ци ју. 
Без мо бил но сти по ли тич ке ели те, да ти про блем оста је „ло кал ни“, 
од но сно он је у том слу ча ју усме рен са мо на ге о граф ски и де мо-
граф ски ве ћу или ма њу сре ди ну у ко јој се по ја вио, али без уче шћа 
це ло куп ног гра ђан ства. То би мо гло да зна чи да око од ре ђе ног про-
бле ма су коб за пра во во де по ли тич ке ели те ко је, ра ди соп стве ног 
ин те ре са, окосебе мо би ли шу сво је гра ђа не? Ово би би ло пре ви ше 
јед но став но кон ста то ва ти. С тим у ве зи на ве ди мо два при ме ра:

То ком Дру гог свет ског ра та Вла де на пад ну тих зе ма ља упу ћи-
ва ле су по зи ве сво јим гра ђа ни ма из ра том не у гро же них ва не вроп-
ских про сто ра да при сту пе до бро во љач ким ан ти хи тле ров ским је-
ди ни ца ма. И мно ги су то за и ста учи ни ли. Вла де др жа ва ни су мо гле 
ути ца ти на ове љу де да до ђу у сво ју до мо ви ну и да се бо ре, осим 
апе ли ма. Али је ро до љу би ва свест очи глед но би ла до вољ на да по-
кре не љу де.

Да би скре ну ла про блем са еко ном ских те ма и огром не со ци-
јал не кри зе, Вла да та да шње бри тан ске пре ми јер ке Мар га рет Та чер 
је то ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ушла у рат ну аван ту ру 
на дру гом кра ју све та. Су коб Кра ље ви не Ве ли ке Бри та ни је и Ре-
пу бли ке Ар ген ти не око Мал вин ских (Фол кланд ских остр ва) то ком 
1982. за мно ге по сма тра че у све ту био је ап со лут но ира ци о на лан. 
Та ма ла остр ва бли зу Ар ген тин ске оба ле где је ар тич ка кли ма вр ло 
те шка, и ка ко је та да шња ме ђу на род на штам па из ве шта ва ла, по-
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сто је „са мо пин гви ни и по не ко ста до ова ца“, ипак је био до во љан 
раз лог да Бри та ни ја по кре не ве ли ку по мор ску ар ма ду сво јих бро-
до ва. Та да, а и да нас, Лон дон не ма не ких ве ли ких ин те ре са на тим 
остр ви ма. Ни стра те шко-вој них, ни еко ном ских. Ка да је рат по чео 
на остр ви ма је би ло све га сто ти нак гра ђа на, од ко јих су са мо де-
се так има ли Бри тан ске па со ше. Али та да шња по ли тич ка ели та у 
овој зе мљи мо ра ла је сво јим гра ђа ни ма по ка за ти да је Бри та ни ја 
још увек велика. Рат је био и упо зо ре ње не ким дру гим Вла да ма да 
ће Лон дон бра ни ти „сва ки ка ми чак“ сво је не ка да шње им пе ри је.21) 
Сам рат ни је тра јао ду го, али при пре ме за рат (по кре та ње ве ли ких 
по мор ских сна га ко је су се да ни ма, по ла ко, али си гур но, при бли-
жа ва ле Ар ген тин ској оба ли, као и ве жба ње бри тан ских ма ри на ца 
на па лу ба ма бро до ва чи је је сли ке пре но сио цео свет), би ле су за-
пра во упу ће не до ма ћој јав но сти ко ја је, при ти сну та ве ли ким еко-
ном ским те шко ћа ма (ре фор ме еко но ми је Вла де Мар га рет Та чер), 
мо ра ла да по вра ти сво је на ци о нал но са мо по у зда ње.

На ци о нал не ели те уоп ште, има ју зна ча јан ути цај на фор ми ра-
ње дру штве не све сти. По ред то га што и тра ди ци о нал но за у зи ма ју 
по зи ци ју ко ја им омо гу ћа ва да има ју ве ли ки ути цај на дру штве но 
усме ра ва ње соп стве ног на ро да, па у том сми слу и на њи хо ву ко лек-
тив ну свест, и раз вој ко му ни ка ци ја у мо дер ном до бу до при нео је да 
та њи хо ва по зи ци ја бу де још зна чај ни ја. У том сми слу, по ли тич ке 
ели те за у зи ма ју по себ но ме сто. Њи хо ва уло га ме ђу дру штве ним 
ели та ма јед ног на ро да је по себ но ис так ну та. Због скло но сти те 
дру штве не гру пе да се за тво ри у се бе, да се би ро кра ти зу је и под-
ре ди ин те ре се це ло куп ног дру штва соп стве ним, мо дер не на ци је ће 
мо ра ти да раз ви ју та кве ме ха ни зме де мо кра ти је ко је ће евен ту ал не 
зло у по тре бе по ли тич ке ели те све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру.22)

Ка да је реч о на ро ди ма, ма њи на ро ди и на ци је ко ји су сво је др-
жав не за јед ни це фор ми ра ле на ма лим про сто ри ма, има ју сна жни је 
из ра же ну ко лек тив ну свест. Ова дру штве на ка рак те ри сти ка про-
ис ти че из по тен ци јал но ја ке ме ђу соб не со ли дар но сти. Ме ђу соб на 
со ли дар ност ре зул тат је сва ко днев но, де ли мич но по ти сну те, али у 
сва ком бит ни јем на ци о нал ном тре нут ку при сут не све сти о ма лом 

21) Рат око Мал вин ских остр ва био је, из ме ђу оста лог, и сиг нал Лон до на упу ћен Ва шинг-
то ну да је Бри та ни ја још увек јак и по у здан европ ски парт нер САД, али и Да бли ну да ће 
БританскаКруна вр ло чвр сто у свом не по сред ном окру же њу бра ни ти сво је ин те ре се у 
Се вер ној Ир ској.

22) Ми ло ван Ра да ко вић, Компонентенационалногиевропскогидентитета,Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012, стр. 118-119. 
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би о ло шком и ге о граф ском ка па ци те ту. Из ових раз ло га ма ле за јед-
ни це се бр же мо би ли шу око од ре ђе ног на ци о нал ног про блем или 
про јек та. Број ча но ве ће на ци је, ко је за у зи ма ју и ве ће ге о граф ске 
про сто ре, има ју ма њу ди на ми ку. Са дру ге стра не, оне има ју ве ћи 
де мо граф ски по тен ци јал и ге о граф ски ве ће ре сур се. За ства ра ње 
за јед нич ке мо бил но сти ко ја убр за ва ства ра ње слич ног гле ди шта на 
од ре ђе ни про блем у да тој зе мљи пре суд ну уло гу има ју по ли тич ке 
ели те и ме ди ји.

*
*
*

Да кле, по сто ји ли ет ноп си хо ло ги ја? Хел мут Пле снер кон ста-
ту је да је ет ноп си хо ло ги ји, ако је као на у ка уоп ште мо гу ћа, по треб-
на исто риј ска и иде о ло шка ко рек ту ра. По ње му, „она ни је ни шта 
дру го не го пре во ђе ње са ори ги нал ног исто риј ског је зи ка на је зик 
пред ра су да, пре во ђе ње ко је се слу жи по ступ ком су жи ма ња вре ме-
на и тер ми но ло ги јом скло но сти, ре сан ти ма на, на гон ских ме ха ни-
за ма и на чи на ре ак ци је. Не ма ни ка кве сум ње да су на ро ди и на ци је 
ин ди ви дуе, иако у пре но сном сми слу. Ако се њи хо ве уста но ве, де-
ла и по ступ ци, схва та ју као ду ше, њи хо во уте ме ље ње увек зах те ва 
и ви тал ни суп страт: оту да не из бе жност би о ми то ло ги је. Пра зни на 
на шег пот пу ног не зна ња у ства ри ма на след не усло вље но сти ду-
шев но-ду хов них спо соб но сти по ста је та да ча роб на пе ћи на у ко јој 
се сва ким ба ја њем по сти же же ље ни учи нак.“23)

Ва жно је да ље ис тра жи ва ти оно што мо же пред ста вља ти на
ционалну психологију. На и ме, да љи рад на про бле ми ма ет ноп си-
хо ло ги је до при не ће да се лак ше раз у ме ју про бле ми ве за ни за гло-
ба ли за ци ју. По себ но код европ ских на ро да. Нај по сле и због то га 
што се раз во јем ЕУ до ла зи до уни фи ка ци је про пи са и нор ми, ко ји 
мо гу до ве сти и до над на ци о нал ног (европ ског иден ти те та) ко ји 
ће, ако до ње га до ђе, сва ка ко про ме ни ти жи во те ве ћи не гра ђа на 
Евро пе, ства ра њем, ка ко не ки европ ски ор јен ти са ни фи ло зо фи 
ка жу, европскогдуха, од но сно европскефилозофијеживљења. У 
Евро пи про у ча ва ња ко ја су ве за на за еле мен те на ци о нал не пси хо-
ло ги је да нас не ма мно го. Раз вој европ ских ин те гра ци ја, сло бод но 
пла си ра ње ка пи та ла, из ме њен по ло жај на ци о нал них гра ни ца, вој-
ске, на ци о нал ног за ко но дав ства и суд ства, и уоп ште на ци о нал не 
др жа ве, сма њу је про стор „на ци о нал ном“ и ства ра про стор „над-

23) Хел мут Пле снер, Закаснеланација, ИКЗС, Но ви Сад, 2005, стр. 25.
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на ци о нал ном“ и „ин тер на ци о нал ном“. Ипак, ис тра жи ва ња ве за на 
а про бле ме на ци ја, на ци о нал них др жа ва, па да ка ко и на ци о нал не 
пси хо ло ги је, ва жан су сег мент дру штве них на у ка и ис тра жи ва ња 
ши ром пла не те.24)

Оно што се по у зда но мо же ре ћи је сте да ће још ду го тра ја ти 
спо ре ња око психологијенарода. Чак и ако се на њих на ђе од го-
вор, па иако он бу де и не га ти ван, да кле ако се до ђе до за кључ ка да 
ет ноп си хо ло ги ја не по сто ји, и да ље ће би ти отво ре на мно га пи та-
ња.25) Ис тра жи ва ња ве за на за ову област зах те ва ју по себ но пре ци-
зне и ап со лут но објек тив не ана ли зе ко је би тре ба ло да бу ду га рант 
њи хо ве тач но сти.

MilovanRadakovic
THEPROBLEMSOFCONSTRUCTION
OFCOLLECTIVENATIONALIDENTITY

Summary
Oneoftheimportantsegmentsofthestudyofnationalis
suesisthetreatmentofthecollectiveidentity.Itselements
are among other things, language, history, culture, reli
gion,mythandmythology.Oneoftheimportantissuesof
collectiveidentity,whichhasnotbeensufficientlystudied
intermsofscience,istheissueofcollectiveconsciousness,

24) Та ко је, на при мер, у Ср би ји, то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ре прин то ва на 
и об но вље на го то во сва ли те ра ту ра ко ја се од но си ла на про бле ме ет ноп си хо ло ги је. На 
Ис то ку Евро пе, по зна ти ру ски на уч ник Ди ми тар Сер ге је вић Ли ха чов је, из у ча ва ју ћи 
број ност цр та ру ског на ци о нал ног ка рак те ра, ис та као две до ми нан те: те жњу за сло-
бо дом лич но сти и те жњу за до во ђе њем све га до гра ни це мо гу ћег. Ти ме је по твр дио 
број не мо гућ но сти али и зна чај ова квих ис тра жи ва ња. На За па ду Евро пе, не по сред но 
пре не мач ког ује ди ње ња, бри тан ска вла да је по ста ви ла пи та ње сво јим на уч ни ци ма ве-
за ним за ту област КосуНемцииштасеодњихможеочекивати? И до би ла од го вор у 
ви ду тај ног са же тог про то ко ла о не мач кој на ци о нал ној ка рак те ро ло ги ји. У том на ла зу 
ен гле ски на уч ни ци су ви де ли Нем це као на род усред сре ђен на се бе, склон са мо са жа-
ље њу, из ра же не по тре бе да бу де во љен и без истих осе ћа ња за дру ге. Као не га тив не 
ка рак те ри сти ке не мач ког мен та ли те та ис так ну те су: агре сив ност, без об зир ност, охо-
лост, страх, ком плекс ма ње вред но сти, са мо до па дљи вост и сен ти мен тал ност. Њи хо ва 
скло ност ка пре те ри ва њу ис ка зу је се по себ но у са мо пре це њи ва њу. Ове ка рак тер не цр-
те Не ма ца по твр ђе не њи хо вом исто ри јом и ве ро ва њем у мо гућ ност њи хо вог по нов ног 
до ка зи ва ња, по де ли ле су чла но ве бри тан ске вла де ме ђу ко ји ма је би ло и оних ко ји су 
сма тра ли да се да на шње ге не ра ци је Не ма ца бит но раз ли ку ју од сво јих рат них пре да ка 
и да не мо гу још јед ном по но ви ти исту исто риј ску гре шку. Из вор: Бо јан Јо ва но вић, 
„Ср би у кљу чу на ци о нал не пси хо ло ги је“ у збор ни ку: КарактерологијаСрба (уред ник 
Бо јан Јо ва но вић), На уч на књи га, Бе о град, 1992, стр. 9-10. У ори ги на лу, о са зна њи-
ма бри тан ских на уч ни ка о не мач кој ка рак те ро ло ги ји, по гле да ти: С. Шнај дер, „Тко су 
Ни јем ци“, Борба, 1-2. сеп тем бар 1990. (Ори ги на лан из вор, пре ма на во ди ма из тек ста 
Бо ја на Јо ва но ви ћа).

25) Та пи та ња су, на при мер, да ли са мо ко лек тив но-не све сно по кре ће ма се? Ко ји су па-
ра ме три ко ји од ре ђу ју да ли се ма сом (гра ђа ни ма) ма ни пу ли ше или не? Да ли гра ђа ни 
мо гу да се су прот ста ве ма ни пу ли са њу? Итд.
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i.e.treatingissuesrelatedtothementalityandcharacter
ofcertainsmallerorlargersocialgroups.Inthisarticle,
theauthoristryingtoexplaintheproblemsofconstruction
ofethnopsychologyasascience,theroleofpoliticalelites
intheformationofcollectiveconsciousnessaswellasdif
ferentsocialmobilityofsmallandlargenations.
KeyWords:Identity,determination,construction,indica
tors,etnopsychology.
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Resume

Oneoftheimportantsegmentsinstudyingnationalissues
istheconsiderationofcollectiveidentity.Itselementsare,
among other things, language, history, culture, religion,
mythandmythology.Oneof the significant questions of
collectiveidentitythathasnotbeenthoroughlystudiedis
thequestionof collective consciousness,which refers to
theissuesofmentalityandcharacterofspecific,smaller
orlarger,socialgroups.
This segment in researchshouldbeencompassedby the
scienceknowninliteratureasethnopsychology.Afterthe
SecondWorldWar,however,theconsiderationoftheseto
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picshasbeenkeptatbayintermsofscienceforseveral
reasons.Inthefirstplace,geopolitics,andethnopsycho
logyofcourse,wentthroughaperiodofwidespreadabuse
intheeraofcolonizationoverthecourseofthe19thand
20thcenturies.Theirabusereacheditspeakjustbeforeand
duringtheSecondWorldWar,whenethnopsychologyand
geopoliticswereabusedbytheNaziandFascistregimes
andgroups.Anotherreasonisthecomplexityofproblems
liketheinterconnectionofsensations,mentalitiesandcha
ractersrelatedtopersonalitypsychologyandsuchstates
andphenomena in the context of collectivity, that is the
collectiveasymmetry.
Itallbeganinthesecondhalfofthe19thcentury,whenthe
interesttostudypoliticalphenomenarelatedtoconcepts
ofnation,nationalityandnationalfeelingsgrew.Asare
sult,aseparatefieldofresearchknownasethnopsycho
logyquicklyestablisheditselfinordertoaddresstheseis
sues,andfromtheverybeginning,itutilizedaconceptof
nationalcharacter.
Thus, despite there hadbeenan interest to address the
sequestionsasearlyasthemiddleofthe19thcentury,a
certainenthusiasmtoencouragedevelopmentinthisfield
wasobservedonlyaftertheFirstWorldWarandafterthe
SecondWorldWar aswell. This field bears various na
mes in literature.Apart from the term ethnopsychology,
notableinliteraturearethefollowingterms:psychology
ofnations,nationalpsychology,scienceofnationalspirit,
scienceof community identity, psychologyof community
orcommunity identity,ethnopsychology,andevensocial
psychology.
Whatmaybestatedbeyondanydoubtisthatthedisputes
onthepsychologyofnationsshallcontinueforaverylong
time.Evenifananswertothesequestionsisreached,and
in case it is a negative one,whichwouldmean that et
hnopsychologydidnotexist,manyotherquestionswillre
mainunanswered.Theresearchstudiesinthisfieldrequire
particularlypreciseandcompletelyunbiasedmethodsof
analysis,whichshouldensuretheiraccuracy.

 Овај рад је примљен 29. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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