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и ви ше је не го до бро до шао ако има мо у ви ду не ко ли ко кључ них про бле
ма пред ко ји ма се на ла зе чи та о ци свих про фи ла: бу дућ ност и моћ Књи
жев но сти; пи та ње сми сла књи жев ног де ла као пр во сте пе не ва жно сти; 
от кри ва ње фи не са у ту ма че њу; ам би ва лент ност зна че ња; на дин тер пре
та ци ја као ин тер пре та ци ја ин тер пре та ци је; пи са ње исто ри ја исто ријâ 
књи жев но сти, те мо дер ни за ци ја књи жев не исто ри о гра фи је...

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

ТЕХ НИ КЕ УДА РА НА НА РО ДЕ

Сер геј Ка раМур за, Де мон та жа на ро да, Ин фор ма ти ка А. Д. – Пре во ди
лач ка ра ди о ни ца Ро сић, Бе о град 2015

Три сто ле ћа ства ран ру скосо вјет скипост со вјет ски обра зов ни си
стем – све стран, со ли дан и нај ши рим сло је ви ма ста нов ни штва до сту пан 
– као је дан од сво јих ре зул та та има и ства ра ње на уч них ка дро ва ко ји не
рет ко има ју две или ви ше спе ци ја ли за ци је из по све раз ли чи тих на уч них 
обла сти у ко ји ма се уса вр ша ва ју. По не кад, то су на уч ни ци ко ји су под
јед на ко вер зи ра ни у ег закт ним, при род ним и дру штве ноху ма ни стич ким 
на у ка ма, а ко ји у сво јој ка ри је ри оства ру ју за па же не ре зул та те у ви ше 
ко ло на или ко ји се у јед ној фа зи свог на уч ног ра да ба ве јед ном, а у дру
гој фа зи ви ше дру гом на уч ном об ла шћу. Њи хо ви ре зул та ти су не рет ко 
за ни мљи ви, а по не кад и ве о ма за па же ни. До бро су по зна ти ис ко ра ци 
свет ски слав ног ма те ма ти ча ра Иго ра Ша фа ре ви ча у дру штве ноисто
риј ска ис тра жи ва ња („Со ци ја ли зам као по ја ва свет ске исто ри је”, „Ру со
фо би ја”), би о ло га Пе тра Тур чи на у об на вља ње те о ри ја успо на и па до ва 
ци ви ли за ци ја („Рат и мир и рат”), ге о гра фа и исто ри ча ра Ла ва Гу ми ље
ва у ет но ло ги ји („Ет но ге не за и би ос фе ра”) или фи ло ло га Ју ри ја Бор је ва 
о исто ри ји ци ви ли за ци ја („Па ра диг ма са вре ме не епо хе”).

На уч на би о гра фи ја Сер ге ја Ка раМур зе (р. 1939, Мо сква) пру жа нам 
из ра зи ти при мер при род ња ка ко ји се по сте пе но пре у сме рио ка дру штве
ним ис тра жи ва њи ма: овај ма ги стар хе ми је и док тор ме то до ло ги је у ег закт
ним на у ка ма вре ме ном се окре нуо дру штве ним на у ка ма и по стао ис тра
жи вач Ин сти ту та за дру штве не и по ли тич ке сту ди је Ру ске ака де ми је 
на у ка и про фе сор јав не по ли ти ке на уни вер зи те ту „Ло мо но сов”. Пло дан 
је ау тор ве ли ког бро ја ра до ва и књи га, ме ђу ко ји ма су нај за па же ни је Ма
ни пу ла ци ја све шћу, Со вјет ска ци ви ли за ци ја, Ру си ја и За пад: па ра диг ме 
ци ви ли за ци је, Гра ђан ски рат у Ру си ји итд. Де мон та жа на ро да пред
ста вља Ка раМур зин по ли тич ки бес те лер из 2007. го ди не ко ји је, на кон 
Ма ни пу ла ци је све шћу, дру го ње го во де ло пре ве де но на срп ски је зик. 
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Де мон та жа на ро да сво јом са др жи ном при па да „сту ди ја ма на цио
на ли зма”, мул ти ди ци пли нар ној обла сти ко ја об је ди ња ва раз ли чи та са
зна ња по ли тич ких на у ка, ан тро по ло ги је, со ци о ло ги је, сту ди ја кул ту ре, 
ме ђу на род них од но са, исто ри је умет но сти, ет но гра фи је. Сво јим при
сту пом ова књи га пред ста вља но ви тет и при мет но осве же ње у од но су на 
оче ки ва ња ве за на за ра до ве из ове ди сци пли не у за пад ним дру штве ним 
на у ка ма. За ла жу ћи се за све о бу хват но раз у ме ва ње фе но ме на на ци ја и 
на ци о на ли зма без за у зи ма ња су бјек тив ног ста ва и ан га жо ва ња, тј. дру
штве ног де ло ва ња, на За па ду се „сту ди је на ци о на ли зма” по сло вич но за
о гр ћу оре о лом објек тив но сти, ма да оне у зна чај ној ме ри до при но се тео
риј ском уоб ли ча ва њу дис кур са ко ји ма се оства ру ју ин те ре сне про јек ци је 
и по зи ци је мо ћи, то јест по сти жу по ли тич ки ци ље ви. У Ка раМур зи ној 
ре цеп ци ји „сту ди је на ци о на ли зма” до би ја ју но ву уло гу: не скри ве но се 
за ла жу ћи за пу но раз у ме ва ње фе но ме на на ро да и ње го ве де мо на та же 
за рад од бра не ру ског (тач ни је „ру си јан ског”) на ро да као иден ти тет ски 
угро же ног, на пад ну тог, Ка раМур за ула же зна ча јан на уч ни труд да до
при не се об но ви ње го вог вред но сног и по ли тич ког си сте ма. Он по ла зи 
од ци ви ли за циј ског при сту па у ко ме се иден ти тет ска об но ва на ме ра ва 
спро ве сти кроз по нов но „скла па ње” по сто је ћих кул тур ноко лек тив них 
иден ти те та од ње го вих со ци јал но и иден ти тет ски рас ко ма да них пост
со вјет ских оста та ка. Овла да ва ње са вре ме ним на уч ним пред ста ва ма о 
ет но си ма, на ро ди ма и на ци ја ма, о ве за ма со ли дар но сти, као и он на цио
на ли зму и тех но ло ги ја ма њи хо ве при ме не, пу те ви су ка овом ци љу. 

Ка раМур за, да кле, пре у зи ма до стиг ну ћа и по сто је ће де фи ни ци је 
и ти по ло ги је из за пад них „сту ди ја на ци о на ли зма” али их ста вља у дру ги 
кон текст, де лом их мо ди фи ку је и да је им са свим осо бе ну уло гу: да би 
раз у мео тех ни ке са вре ме не де мон та же ру ског на ро да, он при ку пља са
зна ња о ства ра њу на ро да и на ци ја уоп ште, ис црп но нас оба ве шта ва о 
на чи ни ма њи хо вог одр жа ва ња као и о по ступ ци ма њи хо ве де мон та же, 
де кон стру и са ња. 

Као са вре ме ни на ста вљач тра ди ци је ру ског на род ња штва, Ка ра 
Мур за це ло куп ну са вре ме ну ру ску на ци о нал ну си ту а ци ју са гле да ва кроз 
опо зи ци ју Ру си је и За па да, две ме ђу соб но вред но сно ве о ма уда ље не 
ци ви ли за ци је: у тра ди ци о нал ном ру ском вред но сном си сте му чо век је 
укљу чен у со ли дар не струк ту ре у ко ји ма пре о вла ђу ју не грам зи вост и 
ми ло срд но ис по ма га ње, за раз ли ку од за пад ног гра ђан ског дру штва у 
ко ме пре о вла да ва ато ми за ци ја, так ми че ње, по хле па и ин ди ви ду а ли
стич ки схва ћен ин те рес. Ко му ни зам у Ру си ји је, уз све сво је гре шке и 
ма не, по чи вао на ру ском на сле ђу при клад ном со ли да ри зму и не грам зи
во сти; за то је он та мо ис пр ва и по бе дио те по том оства рио зна чај не дру
штве не ре зул та те ви дљи ве у ста бил но сти, дру штве ној рав но прав но сти, 
јед на ко сти и по ступ ном кул тур ном уз ди за њу ста нов ни штва. Пре ма 
Ка раМур зи, пе ре строј ка и рас пад СССРа пре ки ну ли су и пре о кре ну ли 
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овај про цес, на кон че га се про тив ру ског иден ти те та во ди не пре ста ни 
„хлад ни гра ђан ски рат”. У ње му се, под стак нут им пул си ма гло ба ли за
ци је, спро во ди си сте ма ти чан план „кул тур ног пре о бра жа ја” на ро да кроз 
обез вре ђи ва ње ње го вих тра ди ци о нал них ве ро ва ња и вред но сти ко је су 
одр жа ва ле ве зе пре ма бли жњи ма, под сти ца ле до бра де ла, до при но си ле 
са мо све сти и на тај на чин по ве зи ва ле љу де у на род. Исто вре ме но, овај 
„про је кат” по ку ша ва да ими ти ра и на ка ле ми За пад у Ру си ји, што до во
ди до кул тур ног сро за ва ња не спо соб ног да од го во ри на ствар не иза зо ве 
вре ме на. Да нас се уни шта ва ње др жа ва и на ро да, сма тра Ка раМур за, не 
вр ши ви ше то ли ко пу тем пре вра та и осва ја ња већ пу тем де кон струк ци је 
иден ти те та и ства ра ња но вих, ме ђу соб но ан та го ни зи ра них иден ти те та 
те ме ђу соб ног ху шка ња ра зних ет но са и на ро да. Де мон ти ра њем на ро да 
иш че за ва ње го ва за јед нич ка во ља, чи ме сла би и др жа ва при су че ља ва
њу са спољ ним иза зо ви ма. Де мон та жа на ро да де таљ но опи су је чи та ву 
па ле ту на чи на де кон стру и са ња ру ског на ро да: ства ра ње на ци ја од ма њих 
ет нич ких за јед ни ца или из два ја ње гру па са ре ги о нал ним осо бе но сти ма, 
под ри ва ње на ци о нал ног са мо по у зда ња кроз на би ја ње ком плек са кри
ви це, про па ги ра ње пре се ље ња у ино стран ство, кри во тво ре ње исто ри је 
на ште ту на род них иде а ла итд. 

Те о риј ски оквир за раз у ме ва ње свих ових тех ни ка Ка раМур за 
пре у зи ма из „сту ди ја на ци о на ли зма”, кри ти ку ју ћи при то ме на сле ђе 
про све ти тељ ства ко је је за не ма ри ва ло по ја ву ет нич но сти и ње го ве ве зе 
са на ро дом и на ци јом, а упо тре бља ва ју ћи ње го ве глав не ти по ло шке опо
зи ци је при раз у ме ва њу на ци ја на на чин при мор ди ја ли зма и кон струк
ти ви зма. Сле де ћи по зна ту струч ну де ба ту из ме ђу Гел не ра и Сми та, 
Ка раМур за при мор ди ја ли зам сма тра при сту пом ко ји на ци ју ви ди као 
при род ну, аи сто риј ску да тост, као искон ско обе леж је у окви ру ко га љу ди 
ве чи то жи ве, а ко је има ју сво је ин трин сич не, не про ме њи ве осо би не. При
мо дри ја ли сти, да кле, ре ал ност по сто ја ња ко лек тив ног иден ти те та про
јек ту ју у пра дав ну про шлост, от но ло ги зу ју је и исто вре ме но на ту ра ли
зу ју. Кон струк ти ви зам, на про тив, од ба цу је иде ју уро ђе ног, би о ло шког 
обе леж ја ет нич но сти и сма тра да је она ре зул тат де ло ва ња со ци јал них 
чи ни ла ца у кон крет ним дру штве ним и исто риј ским окол но сти ма. Кон
струк ти ви сти сма тра ју да су ет но си и на ци је исто риј ски на ста ле ка те
го ри је, а ме ђу соб но се раз ли ку ју по то ме од ка да по ти чу, тј. да ли су обе 
или са мо јед на пред мо дер не по ја ве. Ко пер ни кан ским обр том кре а тив но 
при ме њу ју ћи ову ти по ло ги ју (ко ја се на За па ду нај че ше ко ри сти да се 
све са вре ме не на ци је при ка жу као из ми шље не, „кон стру и са не” од стра не 
ели та и њи хо ве на ци о на ли стич ке иде о ло ги је у про це си ма мо дер ни за
ци је, а чи је су ет нич ке осно ве крај ње про бле ма тич не) на ру ски и „ро си
јан ски” слу чај, Ка раМур за при лич но убе дљи во до ка зу је ка ко се још у 
цар ској Ру си ји са За па да за па тио при мор ди ја ли стич ки кон цепт ко ји је 
по ступ но ра зним ет нич ким гру па ма на про сто ру Евро а зи је он то ло ги
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зо вао њи хо ве спе ци фич но сти и та ко до при нео њи хо вом пре ра ста њу у 
са мо стал не на ци је. При мор ди ја ли зо ва не а у ства ри но ве на ци је су се 
по сле ан та го ни зо ва ле и та ко до ве ле до по ли тич ког и со ци јал ног ра за
ра ња дру штва и ње го вих тра ди ци о нал них со ли да ри стич ких ве за ко је 
су ве ко ви ма по сто ја ле у „ро си јан ском” иден ти те ту. На су прот то ме, Ка
раМур за усва ја кон струк ци о ни стич ки при ступ као ис пра ван али му 
да је дру га чи ју, ква ли та тив ну усме ре ност, по ка зу ју ћи ка ко су и на ро ди 
и на ци је на ста ли, раз ви ја ли се и ме ња ли кроз исто ри ју, али на по себ ним 
вред но сним и идеј ним те ме љи ма ко ји се не са др же ин трин сич но у са мом 
ет но су. Уз ар гу мен то ва но пра вље ње ди стинк ци је у од но су на за пад не 
кон цеп те кон струк ти ви стич ки схва ће ног на ро да, Ка раМур за при до да
је сво ју де фи ни ци ју ко ја на род сма тра но се ћом струк ту ром дру штва. 
Ње га чи не љу ди по ве за ни од ре ђе ним иде ја ма и ин те ре си ма ко ји сти чу 
но ва свој ства, не сво ди ва на свој ства ње них де ло ва. 

Пред ста ве о на ро ду, твр ди Ка раМур за, оштро се раз ли ку ју у за пад
ним и не за пад ним дру штви ма. На фе у дал ном За па ду, ре ци мо, за на род 
је би ла сма тра на пре све га ари сто кра ти ја – вла сни ци и од лу чи о ци, док 
су сви оста ли сма тра ни пу ком ма сом. У Ру си ји, у но вом ве ку, на кон пе
тров ских ре фор ми ко ји ма је би ла би ро кра ти зо ва на и „по за пад ња че на” 
ру ска ари сто кра ти ја и ин те ли ген ци ја, на род је био од ре ђен упра во на су
прот њој – као за јед ни ца свих оних ме ђу ко ји ма пре би ва тра ди ци о нал ни 
вид со ли дар но сти и брат ске, не се бич не ис по мо ћи, без об зи ра на сте пен 
лич ног и по ро дич ног си ро ма штва или бо гат ства. Док су на За па ду на ци је 
ство ре не из ми шља њем и ре ин тер пре та ци јом ет нич ког на сле ђа те укљу
чи ва њем по је ди на ца у по ли тич ке за јед ни це са мо дер ним ви до ви ма пар
ти ци па ци је (по пра ви лу уз по ли тич ко ан та го ни зи ра ње на „нас” и „дру ге”, 
при ја те ље и не при ја те ље), у не за пад ним дру штви ма на ро ди су се од ре
ђи ва ли кроз при др жа ва ње од ре ђе них вред но сти и иде ја те ду хов них 
тра ди ци ја: у Ки ни, да би се сма трао Ки не зом, чо век је мо рао жи ве ти у 
скла ду са мо ра лом и пра ви ли ма оп хо ђе ња, а ни је га од ре ђи ва ло по ре кло 
и је зик; у Ира ну, би ло је по треб но ро ди ти се као Пер си ја нац, али не и 
до вољ но: ну жно је би ло по ста ти ма зда и ста; ме ђу Мон го ли ма, не ко је кроз 
брак или по до пу ште њу по гла ва ра мо гао по ста ти члан ро да, али оно што 
га је чи ни ло пу но прав ним чла ном ни је био ни је зик ни крв, већ под врг
ну тост пле мен ској ди сци пли ни. 

Ро си јан ски на род, по ка зу је Ка раМур за, ни кад ни је био тек је зич ки 
ис точ но сло вен ски и ет нич ки ве ли ко ру ски, већ је био об ли ко ван на че
ли ма за јед ни штва (оп ште, за дру жне сво ји не) и тра ди ци о нал не кул ту ре 
(хри шћан ске у пр вом ре ду, али и му сли ман ске). Оста ци овог вред но сног 
окви ра са да су на пад ну ти и по ку ша ва ју се де мон ти ра ти на два на чи на, 
по ка зу је Ка раМур за: 1) кроз со ци јал но ра за ра ње – од у зи ма ње на ро ду 
ње го ве за јед нич ке имо ви не кроз при ва ти за ци ју и стра ну ко ло ни ја ли за
ци ју и 2) кроз кул тур ну де кон струк ци ју, у ви ду обез вре ђи ва ња ње го вих 
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тра ди ци ја и на ме та ња уве зе них кул тур них мо де ла ко ји про па ги ра ју ин
ди ви ду а ли зам и кон зу ме ри зам. То ме Ка раМур за су прот ста вља за ла га ње 
за об но ву „ру си јан ског” на ро да кроз об је ди ња ва ње свих ет нич ких гру па 
на на че ли ма со ли дар но сти и тра ди ци о нал ног, оп ште чо ве чан ског мо ра
ла, а у фор ми тзв. „гра ђан ског на ци о на ли зма”, ко јим би се пре вла да ли 
по сто је ћи ет нич ки на ци о на ли зми и пре о ста ли ти ња ју ћи су ко би и не спо
ра зу ми. Има ју ћи у ви ду ова кве иде а ле, по је ди не не до ре че но сти, појед
но ста вље ња и ге не ра ли за ци је при об ја шња ва њу раз ло га про па сти со вјет
ског мо де ла те ње го ва по не где не при ме ре на иде а ли зи ци ја, као и чи тав 
низ пре ја ких ква ли фи ка ци ја те те о риј ских не ја сно ћа или не до след но сти 
(по го то во оних при по ку ша ји ма стро гог де фи ни са ња по ја ва и про це са) 
ко ји се мо гу про на ћи у Ка раМур зи ној књи зи са свим су опро сти ви, та ко 
да ње го ва Де мо та жа на ро да за слу жу је са свим со лид ну оце ну. 

Алек сан дар ГА ЈИЋ




