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СТА НИ СЛАВ БИ ШОК

О НО ВИМ И СТА РИМ НА ЦИ О НАЛ НИМ  
ИДЕН ТИ ТЕ ТИ МА НА ПОСТ СО ВЈЕТ СКОМ  

ПРО СТО РУ – ПРИ МЕР УКРА ЈИ НЕ

Же лео бих да сво је из ла га ње от поч нем јед ним пи та њем ко је 
је у да на шње вре ме ве о ма ак ту ел но на Бал ка ну: да ли је Алек сан
дар Ма ке дон ски био Ма ке до нац? Го то во сам уве рен да би на ово 
пи та ње ско ро сви од го во ри ли по тврд но: и сам Алек сан дар, и ње
го ви са вре ме ни ци, и са да шњи Гр ци, и са да шњи Ма ке дон ци, па 
чак и ми – ви и ја. Чи ни се да ту не ма ди ле ме: Алек сан дар Ве ли ки 
је сте Ма ке до нац. Тач ка. Ме ђу тим, не су гла си це по сто је, и то ве о ма 
круп не. Схва та ње исто риј ског тер ми на „Ма ке до нац” су штин ски 
се раз ли ку је, при че му се не ра ди са мо о по ле ми ци ака дем ских на
уч ни ка, већ и о не сла га њу око овог пи та ња чи та вих др жа ва, на ро да, 
на ци о нал них ми то ва и ет нич ких иден ти те та. При де таљ ни јој ана
ли зи ис по ста вља се да је оно што из гле да као ста ро из ми шље но тек 
не дав но, и ре чи из до ба ан ти ке или сред њег ве ка да нас по при ма
ју са свим дру го зна че ње.

Ја се не ба вим ан ти ком, ни ти Алек сан дром Ве ли ким, и го во
ри ћу о ства ри ма ко је су ми бли же и ко је раз у мем. По ку ша ћу да 
ура дим три ства ри. Као пр во, пред ста ви ћу оп шту те о риј ску ба зу 
на осно ву ко је се мо гу ана ли зи ра ти на ци о нал ни иден ти те ти, укљу
чу ју ћи и но во на ста ле. Као дру го, на кон крет ном при ме ру Укра ји не 
и ру скоукра јин ских од но са илу стро ва ћу прин ци пе фор ми ра ња 
укра јин ског на ци о нал ног иден ти те та. Као тре ће, ука за ћу на ме сто 
и зна чај на ци о нал них иден ти те та, укљу чу ју ћи и но во на ста ле, у 
са вре ме ној европ ској и свет ској по ли ти ци. Тер ми не „ет нич ки” и 
„на ци о нал ни” ћу, углав ном, упо тре бља ва ти као си но ни ме.

Да кле, шта је то на ци о нал ни иден ти тет? То је кон крет на вр ста 
груп ног иден ти те та. Сам по јам „иден ти тет” озна ча ва „соп ство”, 
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пер ма нент ну екви ва лент ност и из јед на че ност објек та са са мим со
бом. Груп ни иден ти тет под ра зу ме ва по сто ја ње ску па од ли ка, убе ђе
ња и иде ја ко је омо гу ћа ва ју по је дин цу да осе ти сво ју раз ли чи тост 
у од но су на дру ге, као и сво ју при пад ност од ре ђе ној гру пи. На
ци о нал ни иден ти тет пред ста вља осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ној 
на ци ји, при че му се под на ци јом под ра зу ме ва за јед ни ца ко ју по
ве зу је спе ци фич на тра ди ци ја, кул ту ра, је зик и по ли тич ка сфе ра. 
На ци о нал ни иден ти тет пред ста вља и иден ти фи ка ци ју са од ре ђе
ним ску пом пред ста ва ка рак те ри стич них за од ре ђе ну на ци о нал ну 
или на ци о нал нодр жав ну за јед ни цу, као и са оба ве за ма и пра ви ма 
у од но су на дру ге чла но ве да те за јед ни це.

У пси хо ло шком сми слу на ци о нал ни иден ти тет је свест о соп
стве ној раз ли чи то сти, осе ћа ње и пре по зна ва ње „нас” и „њих”. 
Пр во бит ни иден ти тет чо ве ка се фор ми ра у од но су „мај ка–де те”, 
а на кон то га се вр ши да ља ди фе рен ци ја ци ја „ја–дру ги”. Осе ћа ње 
„ми” се раз ви ја као збир на пред ста ва о за јед ни ци ко јој по је ди нац 
при па да, као и о је дин ству са „дру ги ма–сво ји ма”, ко је се раз ли
ку је и су прот ста вље но је „дру ги ма–ту ђи ма”. Прет по став ка је да 
по је дин ци ко ји по се ду ју исти на ци о нал ни иден ти тет до жи вља ва
ју јед ни дру ге као „сво је” и ја сно по вла че гра ни цу из ме ђу се бе и 
„ту ђих”.

Фор ми ра ње пред ста ве „ту ђег” на ста је пу тем ме ха ни зма „про
јек ци је”, под ко јим се у пси хо а на ли зи под ра зу ме ва пси хо ло шки 
про цес ис по ља ва ња су бјек тив них до жи вља ја, ка да се спо ља шњим 
објек ти ма, пу тем пре но са осе ћа ња кри ви це и од го вор но сти за 
не ке сво је на кло но сти ко је се не ги ра ју, при да ју соп стве не не све сне 
же ље, и дру гим љу ди ма се до де љу ју соп стве не емо ци је, осо би не и 
цр те ка рак те ра ко је се код се бе не при ме ћу ју и не при зна ју. Упра во 
се про це сом про јек ци је об ја шња ва ју ме ха ни зми на стан ка ме ђу ет
нич ке не тр пе љи во сти.

На ци о нал нопо ли тич ки иден ти тет фор ми ра се на осно ву пре
пли та ња еле ме на та гра ђан ских, ет нона ци о нал них, кон фе си о нал них 
и идеј нопо ли тич ких усме ре ња по је ди на ца и гру пе. Кон струк тиви
стич ки при ступ, ко ји да нас до ми ни ра у на у ци, по сма тра на ци о нал ни 
иден ти тет као сло је вит и ви ше а спект ни фе но мен ко ји се нај пре 
фор ми ра са од ре ђе ним ци љем, пре све га од стра не др жа ве, пу тем 
ин фор ма ци о ног си сте ма, обра зо ва ња, као и ак тив но шћу у сим бо
лич ном про сто ру (пу тем пан те о на на ци о нал них ју на ка, ску па 
сим бо ла, пра зни ка).

По сто ји и при мор ди ја ли стич ки (pri mor dial) при ступ, ко ји је 
мар ги на лан у на у ци, али је рас про стра њен ме ђу на ци о на ли сти ма. 
Пре ма овом при сту пу, на ци о нал ни иден ти те ти су се по ја ви ли 
мно го пре епо хе мо дер не. Фак тич ки, прет по ста вља се да су ста ри 
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ко ли ко и исто ри ја чо ве чан ства. У скла ду са овом ло ги ком, на цио
нал ни иден ти тет са вре ме них Ита ли ја на је у из ве сном сми слу исти 
као и код ста рих Ри мља на, а исто то ва жи и за ста нов ни ке сред њо
ве ков не Ру си је и за са вре ме не Ру се из Мо скве или Санкт Пе тер
бур га.

За сва ки иден ти тет нео п ход но је фор ми ра ње сим бо лич не гра
ни це из ме ђу „њих” и „нас”. Ова гра ни ца се у сми слу по ли тич ког 
иден ти те та че сто по кла па са по ли тич ким, је зич ким, ет нич ким и 
ге о граф ским од ред ни ца ма. „Сим бо лич ни гра ни ча ри”, као пр во, 
мар ки ра ју гра ни цу, као дру го, оза ко њу ју је, чи ме она по при ма 
при ро дан и ста би лан об лик, а као тре ће, ак цен ти ра ју раз ли ке две 
„су сед не” за јед ни це, исто вре ме но иг но ри шу ћи њи хо ве слич но сти. 
Ус по ста вља ње сим бо лич не гра ни це из ме ђу „сво јих” и „ту ђих” по
ста је је дан од пред ме та по ли тич ке бор бе. По што је иден ти тет пре 
про цес не го ста ње, а то се од но си и на по ли тич ки иден ти тет, пред
ста ве о „сво ји ма” и „ту ђи ма”, као и сим бо лич не гра ни це из ме ђу 
њих, за ви се од вре мен ског, со ци јал ног и дру гог кон тек ста. Јед на 
те иста ет нич ка или не ка дру га гру па у од ре ђе ном кон тек сту, или у 
од ре ђе ном исто риј ском пе ри о ду, мо же се сма тра ти при ја тељ ском, 
па чак и де лом „нас”, а у не ком дру гом мо же би ти не у трал на или 
не при ја тељ ска у од но су на „нас”. 

Јед на ет нич ка гру па у од но су на дру гу мо же по ста ти „кон сти
ту тив но дру го” (Con sti tu ti ve Ot her), тј. оно са чи ме се пр ва гру па 
по ре ди, и на шта ни у ком слу ча ју не же ли да ли чи: „Ми ни смо 
они, све што они пред ста вља ју, на ма је ту ђе”. На рав но, то су екс
трем ни слу ча је ви. „Кон сти ту тив ни дру ги” мо гу би ти про сто пред
мет ша ле, пре ма њи ма се мо же би ти по пу стљив као пре ма не јед
на ки ма, и они се мо гу сма тра ти „ко мич ном ко пи јом” се бе са мих. 
Ко ли ко сам упу ћен, слич на си ту а ци ја по сто ји из ме ђу Ср ба и Црно
го ра ца.

Ва жна од ли ка на ци о нал ног иден ти те та је та да су љу ди скло ни 
да га до жи вља ва ју као са став ни и при род ни део се бе са мих, ско ро 
као што су за њих лич но име, је зик или нај ду бља лич на убе ђе ња. 
Дру гим ре чи ма, не за ви сно од то га да ли је иден ти тет при мор ди јал
на ка рак те ри сти ка на ци је или је кон структ епо хе мо дер не, љу ди 
га не до жи вља ва ју као не што спо ља шње у од но су на се бе, већ као 
оно што је у њи ма. То је је дан од раз ло га због ко јих пи та ње иден
ти те та иза зи ва ва тре не по ле ми ке или је ва жан чи ни лац ору жа них 
кон фли ка та: бо ре ћи се за свој на ци о нал ни иден ти тет, љу ди се бо ре 
за се бе, за сво је соп стве но „ја”. Због то га, уко ли ко се тру ди те да 
не ко га убе ди те да је ње гов на ци о нал ни иден ти тет ла жан, да му је 
на мет нут спо ља, ти ме ри зи ку је те да ство ри те се би не при ја те ља. 
То је исто као да убе ђу је те ве о ма за љу бље ног чо ве ка да та де вој ка 
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баш и ни је то ли ко ле па, или да су ње го ва ре ли гиј ска убе ђе ња бе сми
сле на и по гре шна.

Ис та ћи ће мо још јед ну цр ту на ци о нал ног иден ти те та. Ка да 
се о њој го во ри, ми сли се за пра во на два ре а ли те та, ко ји по не кад 
ни су ускла ђе ни. Је дан ре а ли тет је со ци о ло шки. То су ре ал не ка рак
те ри сти ке, иде је, ми шље ња, сим па ти је или ан ти па ти је, ко је у са вре
ме ним со ци о ло шким ан ке та ма ис по ља ва ју пред став ни ци ове или 
оне на ци о нал не (или не ке дру ге) гру пе. Дру ги ре а ли тет је нор ма
ти ван. То је не ки уна пред од ре ђен скуп осо би на, ко је су, пре ма ми
шље њу за ин те ре со ва ног ли ца (по пра ви лу по ли ти ча ра или иде о ло
га), при сут не, или сва ка ко мо ра ју би ти при сут не код пред став ни ка 
од ре ђе не на ци о нал не (или не ке дру ге) гру пе. И на осно ву по сто
ја ња или од су ства да тих ка рак те ри сти ка од ре ђе но ли це ће би ти 
рас по ре ђе но у од го ва ра ју ћу гру пу или ће из ње би ти ис кљу че но.

Са свим је очи глед но да ће со ци о ло шки при ступ упо тре би ти 
по бор ни ци кон струк ти ви стич ког (мо дер ног) схва та ња иден ти те та, 
а нор ма тив ни при ступ – по бор ни ци при мор ди ја ли стич ког схва та
ња. На рав но, у ре ал но сти се ови при сту пи пре пли ћу, јер со ци о ло
шке чи ње ни це по твр ђу ју од ре ђе не нор ма тив не пред ста ве. Ако их 
со ци о ло ги ја не мо же по твр ди ти, за ин те ре со ва но ли це не ће од ба
ци ти сво је пр во бит не пред ста ве, већ ће ре ћи да су пр во бит но „чи
сте” ка рак те ри сти ке на ци је би ле „упр ља не” штет ним спо ља шњим 
ути ца ји ма или по гре шном по ли ти ком соп стве ног др жав ног вр ха.

На кра ју те о риј ског де ла мог из ла га ња мо рам на гла си ти да, 
ка да ка же мо да је др жа ва кључ ни ак тер у фор ми ра њу на ци о нал них 
и дру гих груп них иден ти те та, то не зна чи да је реч са мо о ак тив
но сти уну тар соп стве них гра ни ца. Иден ти тет по ста је је дан од 
еле ме на та „ме ке мо ћи”. На при мер, Ма ђар ска одр жа ва на ци о нал
ни иден ти тет ма ђар ских ма њи на у су сед ним зе мља ма, а Са у диј ска 
Ара би ја ислам ски ре ли гиј ски иден ти тет ми гра на та му сли ма на у 
Евро пи. 

Пре ла зи мо на те му ко јом сам се ба вио про те клих не ко ли ко 
го ди на. То је те ма Укра ји не и, кон крет но, про це са фор си ра не из
град ње на ци о нал ног иден ти те та ко ји се у овој др жа ви од ви ја. 
Мо је ин те ре со ва ње за ову те му по ја ви ло се мно го ра ни је не го код 
ве ћи не, от при ли ке го ди ну и по да на пре др жав ног пре вра та.

У је сен 2012. го ди не био сам у Ки је ву у са ста ву ду го роч не 
ме ђу на род не по сма трач ке ми си је на из бо ри ма за укра јин ски пар
ла мент. Ве ли ко из не на ђе ње тих из бо ра би ло је да је пр ви пут у 
исто ри ји не за ви сне Укра ји не у пар ла мент иза бра на ра ди кал на 
на ци о на ли стич ка и ру со фо бич на пар ти ја Сво бо да. Екс пер ти су го
во ри ли да ће пар ти ја има ти 3–4% и да не ће ући у пар ла мент. Али 
Сво бо да је до би ла 10% ши ром зе мље, а на Кри му, где се го во ри 
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ру ски је зик, чи та вих 17%. За ин те ре со ва ла ме је иде о ло ги ја и исто
ри ја ове пар ти је, па сам по чео да чи там до ступ не про грам ске до
ку мен те, члан ке и ин тер вјуе ње них ли де ра и да кон так ти рам с 
ње ним ак ти ви сти ма (та да је то још увек би ло мо гу ће, ма да они 
ни су баш ра до при ста ја ли на раз го вор ка да би са зна ли да сам из 
Ру си је).

Иде о ло ги ја пар ти је Сво бо да из гра ђе на је на ак тив но сти укра
јин ских на ци о на ли ста пр ве по ло ви не XIX ве ка ко ји су, по пра ви лу, 
жи ве ли у за пад ној Укра ји ни. У њи хо вој пред ста ви, ко ја је пот пу
но су прот на ру ској, Укра јин ци и Ру си су два пот пу но раз ли чи та 
и исто риј ски ду бо ко не при ја тељ ска на ро да. Бо ље ре че но, Ру си су 
би ли не при ја тељ ски рас по ло же ни пре ма Укра јин ци ма и по че ли 
су да ра ту ју са њи ма од сре ди не XII ве ка, а Укра јин ци су би ли при
мо ра ни да се бра не од њи хо ве агре си је. Пре ма уве ре њу укра јин ских 
на ци о на ли ста, пр ви ве ли ки ге но цид над укра јин ским на ро дом 
от по чео је цар Пе тар I, ко ји је про те ри вао нај сна жни је укра јин ске 
му шкар це у се вер не мо чва ре да би гра ди ли Санкт Пе тер бург, али су 
кли ма и усло ви ра да би ли то ли ко ло ши да су Укра јин ци уми ра ли. 
И ви ше од то га, пре ма њи хо вом ми шље њу, сам на зив „Русь” и 
„Рос сия” укра ден је од Укра ји на ца.

Укра јин ци су убе ђе ни да на род ко ји се бе да нас на зи ва Ру си ма 
за пра во има дру ги на зив и, по пра ви лу, они го во ре о на зи ву „мо
ско ви ти”. Укра јин ци су се пр во бит но на зи ва ли Ру си ма, али на кон 
што је Пе тар I украо од њих овај на зив, Укра јин ци ма ни је пре о ста
ло ни шта дру го не го да по тра же дру ги – Укра јин ци. На кон Пе тра I, 
у скла ду са овом исто ри о гра фи јом, у вре ме ца ре ви не би ло је још 
не ко ли ко ге но ци да над Укра јин ци ма од стра не Ру са, а би ло их је и 
у со вјет ско вре ме. На ци о на ли сти сма тра ју да је па ра лел но вр ше на 
на сил на ру си фи ка ци ја Укра ји на ца пу тем на се ља ва ња Ру са на те
ри то ри ју Укра ји не, као и на ме та њем „ту ђе” ру ске кул ту ре и је зи
ка. Дру гим ре чи ма, Ру си ја се оп ту жу је за по ку шај да укра јин ски 
на ци о нал ни иден ти тет за ме ни ру ским, ко ји је, пре ма њи хо вом ми
шље њу, ду бо ко стран Укра јин ци ма. 

Укра јин ци на свој на чин ту ма че и исто ри ју Дру гог свет ског 
ра та, у то ку ко јег је Укра ји на би ла у са ста ву СССР. Пре ма ми шље њу 
укра јин ских на ци о на ли ста, то је био рат два ау то ри тар на ре жи ма, 
мо сков ског и бер лин ског, и Укра ји на је про тив сво је во ље би ла 
уву че на у „ту ђи” су коб. Без об зи ра што се ве ћи на укра јин ских 
ком ба та на та бо ри ла у ре до ви ма Со вјет ске ар ми је, на ци о на ли сти 
на сто је на ста но ви шту да су ре ал ни за штит ни ци Укра ји не и укра
јин ског на ро да би ли са мо они Укра јин ци ко ји су пре шли на Хи тле
ро ву стра ну и бо ри ли се про тив со вјет ских пар ти за на. Пре ма ми
шље њу на ци о на ли ста, оне Укра јин це ко ји су ра то ва ли у ре до ви ма 
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Со вјет ске ар ми је на са ма ри ла је со вјет ска про па ган да, ко ја их је 
на те ра ла да иза бе ру „по гре шну” стра ну и да ра ту ју не за Укра ји
ну и ње ну др жав ност, већ за им пе ри ја ли стич ке ам би ци је Ру си је. 
Укра јин ци сма тра ју да су и СССР, и Ру ска им пе ри ја ре пре сив не 
др жа ве ко је су при ти ска ле све на ро де ко ји у њој жи ве, осим Ру са.

Ис при чао сам вам у оп штим цр та ма о кључ ним иде о ло ге ма
ма са вре ме ног укра јин ског на ци о на ли зма, ко је сам про на шао код 
пар ти је Сво бо да. Тре ба на гла си ти да су ове иде о ло ге ме пот пу но 
у су прот но сти са схва та њем за јед нич ке исто ри је Ру са и Укра ји
на ца ко је вла да у Ру си ји. У Ру си ји се на ша исто ри ја по сма тра као 
је дин стве на це ли на и раз ли ке из ме ђу Ру са и Укра ји на ца уоп ште 
не по сто је. Све до не дав но Укра јин ци ко ји жи ве у Ру си ји су се до
жи вља ва ли као су бет нос ру ског на ро да. О то ме ћу ка сни је ре ћи 
не што ви ше. 

Па ра лел но са из у ча ва њем иде о ло ги је укра јин ског на ци о на
ли зма, по чео сам да чи там не ко ли ко са вре ме них уни вер зи тет ских 
уџ бе ни ка из исто ри је Укра ји не, ко је је одо бри ло Ми ни стар ство 
про све те ове др жа ве. Са из не на ђе њем сам от крио да је по глед са
вре ме не укра јин ске исто ри о гра фи је на уза јам не од но се Ру са и 
Укра ји на ца прак тич но исти као и код ра ди кал них укра јин ских 
на ци о на ли ста. Бу квал но од пр вих стра ни ца уџ бе ни ка го во ри се 
о то ме да се исто ри ја Укра ји на ца и Ру са не сме из у ча ва ти као јед на 
це ли на, због то га што су то раз ли чи ти, ан та го ни стич ки на ро ди. У 
овим уџ бе ни ци ма го во ри ло се о то ме ка ко су Ру си од Укра ји на ца 
укра ли на зив „Русь/Рос сия” и о не ко ли ко слу ча је ва ге но ци да и 
при сил не ру си фи ка ци је, о уни шта ва њу укра јин ске кул ту ре и иден
ти те та од стра не Ру са, као и о ко ла бо ра ци о ни сти ма из вре ме на 
Дру гог свет ског ра та, ко ји се при ка зу ју као пра ви за штит ни ци 
укра јин ске др жав но сти од спо ља шњег не при ја те ља. Фор му ла ци је 
у уџ бе ни ци ма су би ле не што бла же не го у про грам ским до ку мен
ти ма ра ди кал них на ци о на ли ста, али, у су шти ни, то је би ло јед но 
те исто.

Мо рам под се ти ти да се ра ди о 2012. го ди ни. Жи вот у то вре ме 
био је ми ран и ни ко ни је ве ро вао да ће се по ли тич ка си ту а ци ја у 
Укра ји ни и ње ни од но си са Ру си јом убр зо озбиљ но про ме ни ти. У 
то вре ме Укра ји ну су на зи ва ли брат ском др жа вом, а Укра јин це 
– брат ским на ро дом. Уоп ште но го во ре ћи, Ру си су сма тра ли да су 
Укра јин ци – Ру си, ко ји из не ког раз ло га не же ле то да при зна ју, и 
ко ји го во ре „се о ским” ди ја лек том ру ског је зи ка. Са ма укра јин ска 
др жав ност до жи вља ва ла се као ано ма ли ја, као исто риј ски ку рио
зи тет, али нај че шће као пред мет ша ле и ве се лих ви це ва. Сма тра ло 
се да ће у не кој бли жој бу дућ но сти Укра јин ци „пре бо ле ти” сво ју 
не за ви сност, да ће се вра ти ти у са став Ру си је и по но во по ста ти Ру си. 
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Про блем је био у то ме што су се Ру си, сма тра ју ћи Укра јин це 
брат ским на ро дом, ве о ма ма ло за ни ма ли оним шта се за и ста до
га ђа ло у тој зе мљи. Ни ко, чак ни чи нов ни ци ко ји су би ли од го
вор ни за спо ља шњу по ли ти ку усме ре ну на Укра ји ну, ни је обра ћао 
па жњу на иде о ло шке про ме не и про це се на стан ка укра јин ског 
на ци о на ли зма (са мим тим и на фор ми ра ње спе ци фич ног на ци о
нал ног иден ти те та на осно ву по ри ца ња ру ског по ре кла), ко ји су се 
ак тив но раз ви ја ли у Укра ји ни. На кра ју кра је ва, ни ко ни је чи тао те 
уџ бе ни ке из ко јих су учи ла укра јин ска де ца у шко ла ма и на фа кул
те ти ма. Очи глед но се сма тра ло да је си стем обра зо ва ња у Укра
ји ни исти као и у Ру си ји, и да нам је по глед на за јед нич ку исто ри ју 
исти. Осим то га, ма да се укра јин ски је зик сма трао ди ја лек том ру
ског, ни ко ни је же лео да чи та на том ди ја лек ту. Та кав не ха јан при
ступ спо ља шњој по ли ти ци с пра вом се мо же на зва ти „ком плек сом 
ста ри јег бра та”.

По чет ком 2013. го ди не об ја вље на је мо ја пр ва књи га по све ће
на исто ри ји, иде о ло ги ји и по ли тич ком пу ту са вре ме них укра јин
ских на ци о на ли ста на при ме ру пар ти је Сво бо да. То је би ла пр ва 
књи га на ру ском је зи ку ко ја не са мо да је опи си ва ла ову пар ти ју 
већ је и го во ри ла о на ра ста ју ћем ути ца ју на ци о на ли стич ког дис
кур са у укра јин ском дру штву. Мо ја прог но за је би ла да ће у нај кра
ћем вре ме ну раст укра јин ског на ци о на ли зма, ко ји се осла ња на 
од ри ца ње Ру си је и не при ја тељ ство пре ма њој и ње ном кул тур ном 
и по ли тич ком ути ца ју у Укра ји ни, до ве сти до рас ко ла у др жа ви и 
до гра ђан ског ра та.

Ова прог но за да та је го ди ну да на пре др жав ног пре вра та у 
Ки је ву и по чет ка ра та у Дон ба су. Али та да она ни је би ла схва ће на 
озбиљ но. У Укра ји ни су на ци о на ли сти, ко ји су у ве ли ком бро ју 
до ла зи ли на пре зен та ци је мо је књи ге (у то вре ме су ова кве пре
зен та ци је би ле мо гу ће), го во ри ли да ра дим за Кремљ са ци љем да 
дис кре ди ту јем укра јин ски на ци о на ли зам и да уоп ште не раз у мем 
„укра јин ски дух”. У Ру си ји су го во ри ли да пре те ру јем, да пре ви
ше ве ли ку па жњу по кла њам укра јин ском на ци о на ли зму ко ји је 
за пра во мар ги нал на по ја ва, свој стве на са мо за пад ним де ло ви ма 
Укра ји не и не ма ве ли ку по др шку у оста лим де ло ви ма зе мље. Све 
у све му, чуо сам упра во оно што се го во ри ло о Укра ји ни у Ру си ји: 
да је то брат ска зе мља, да су Укра јин ци брат ски на род, да ће мо 
увек би ти за јед но и да нас ни шта не ће ра ста ви ти, да има мо за јед
нич ку исто ри ју и за јед нич ке ко ре не, а то зна чи и за јед нич ку бу дућ
ност. Љу ди, и то не они глу пи, из го ва ра ли су то пот пу но ме ха нич
ки. По ста вљао сам им пи та ња са ци љем да их на ве дем: шта зна ју 
о по ли тич ким про це си ма у Укра ји ни, о дру штве ним на у ка ма, о 
то ме ка кав став пре ма Ру си ји има мла да и по ли тич ки нај ак тив ни ја 
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ге не ра ци ја Укра ји на ца, ка ко се исто ри ја уза јам них од но са Укра
ји на ца и Ру са пре да је у си сте му обра зо ва ња, ка ко се го во ри о 
Ру си ји у ме ди ји ма и ка кво је уоп ште ме сто Ру си је у мејнстри му 
укра јин ске по ли ти ке. Сва ова пи та ња оста ја ла су без од го во ра. 

Већ смо по ме ну ли да се на ци о нал ни иден ти тет до жи вља ва 
као ве о ма ва жан и при ро дан део вла сти тог „ја”, и да ће сви по ку
ша ји да се овај иден ти тет ста ви под сум њу на и ћи на же сток от пор. 
Ни је пре у ве ли ча ва ње ако се ка же да је је дин ство Ру са и Укра ји на
ца (као и Бе ло ру са) би ло у осно ви ру ског по ли тич ког иден ти те та. 
На во де ћи чи ње ни це ко је го во ре о су прот ном, про тив сво је во ље, 
и сâм сам угро жа вао тај нај ду бљи део ру ског по ли тич ког иден ти
те та. И на и ла зио сам на по ри ца ње: „Не, то се про сто не мо же до
го ди ти, Укра ји на се не мо же одво ји ти од Ру си је.” То су го во ри ли 
љу ди ко ји су зна ли да се Укра ји на у по ли тич ком сми слу већ одво
ји ла од Ру си је 1991. го ди не, ка да је пр ви пут у сво јој исто ри ји до
би ла не за ви сност.

Раз вој на ци о нал ног иден ти те та, „но вог” или „ста рог”, те сно 
је по ве зан са сти ца њем др жав ног су ве ре ни те та. Сма тра се да из ра
жен на ци о нал ни иден ти тет, по др жан иде о ло ги јом на ци о на ли зма, 
под сти че на род на ства ра ње „соп стве не” на ци о нал не др жа ве. У 
ствар но сти по сто ји и су прот но: ако из раз ли чи тих раз ло га на ста је 
„соп стве на” на ци о нал на др жа ва са атри бу ти ма као што су хим на, 
за ста ва, грб, устав и по ли тич ке гра ни це, он да ау то мат ски от по чи
ње фор ми ра ње „соп стве не” на ци је, са „соп стве ним” на ци о нал ним 
иден ти те том, ко ји се мо ра раз ли ко ва ти од до ми ни ра ју ћег иден ти
те та у зе мљи од ко је се вр ши от це пље ње. То је ве о ма јед но став на 
ло ги ка, ко ју, ипак, мно ги од би ја ју да при зна ју. 

Чак и ка да се де ца истог уз ра ста у шко ла ма де ле у гру пе А, 
Б, Ц..., већ то ства ра ан та го ни зам из ме ђу гру па и до во ди до кон фли
ка та и ту ча. У сва ком слу ча ју, та ко је би ло док сам ја био у шко ли. 
Још ви ше ан та го ни зма ис по ља ва се ка да не са мо по де ли те гру пе 
већ их и об у че те у уни фор ме раз ли чи тих бо ја, као, на при мер, на 
спорт ским так ми че њи ма. То су нај о снов ни ји при ме ри „но вих” 
груп них иден ти те та, ко ји су очи глед но ве штач ки на мет ну ти спо ља, 
школ ском ад ми ни стра ци јом. Али чак и та кви иден ти те ти ве о ма 
бр зо до би ја ју „свој” жи вот и учвр шћу ју се у пред ста ва ма уче ни ка 
ко ји по чи њу све уче ни ке шко ле да де ле на „сво је” (ко ји су са њи ма 
у раз ре ду) и „ту ђе” (све оста ле). И ов де на ста је па ра док сал на си
ту а ци ја – ни ко не по ри че по сто ја ње и сна гу ових „но вих” иден
ти те та, али ка да је реч о на ци о нал ним иден ти те ти ма, по себ но о 
„но во на ста лим”, от по чи њу ди ску си је да су мно ги од њих ве штач ки 
ство ре ни и, са мим тим, ни су пра ви и не мо гу су штин ски ути ца ти 
на жи вот и по ли тич ке про це се у не кој др жа ви или у не кој ет нич кој 
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(или ква зи ет нич кој) гру пи. Ипак, тре ба схва ти ти да моћ на ци о нал
ног или ре ли гиј ског иден ти те та ни ка ко не за ви си од то га ко ли ко 
је да та на ци ја „ре ал но” исто риј ски по сто ја ла, или да ли за и ста по
сто ји тај бог у ко јег се ве ру је.

Вра ти мо се Укра ји ни. Јав но мње ње у Ру си ји и, кон крет но, у 
ре чи ма пред сед ни ка Пу ти на, оста је пре ђа шње. По сту ли ра се да су 
Укра јин ци и Ру си, ци ти рам пред сед ни ка Пу ти на, „брат ски на ро
ди, а у су шти ни то је је дан те исти на род”. Го во ри се и о то ме да 
су на ро де ве штач ки раз дво ји ли и „за ва ди ли”. Прет по ста вља се да 
су то учи ни ле не ка кве спо ља шње си ле. И, пре ма овој ло ги ци, ако 
се от кло не ови не при ја тељ ски спо ља шњи фак то ри, на ро ди ће се 
сто пи ти у је дан на род.

Са ма кон цеп ци ја „брат ског на ро да” уоп ште ни је исто што и 
иде ја „јед ног на ро да”. „Брат ски на ро ди”, шта год се под тим под
ра зу ме ва ло, као и „обич на” бра ћа, мо гу из ме ђу се бе би ти у раз
ли чи тим од но си ма, има ти раз ли чи те ста но ве, раз ли чи те жи во те, 
раз ли чи та стре мље ња, одво је не бу џе те и, на кра ју кра је ва, раз ли
чи ту бу дућ ност. Они чак мо гу на ср ну ти је дан на дру гог – се ти те 
се са мо би блиј ске при че о Ка и ну и Аве љу, или по зна тих епи зо да 
гра ђан ских ра то ва. Дру гим ре чи ма, иде ја о „брат ским на ро ди ма” 
за пра во ни шта не го во ри о то ме ка ко се ти на ро ди је дан пре ма 
дру го ме од но се и ка кви су њи хо ви др жав ни од но си. 

Кон цеп ци ја „јед ног на ро да” по све је дру га чи ја, ма да је та ко ђе 
у ве ли кој ме ри про тив реч на. Уз име аме рич ког пред сед ни ка Ву дроа 
Вил со на ве зу је се иде ја да на ро ди има ју пра во на на ци о нал но опре
де ље ње, тј. на ства ра ње соп стве них на ци о нал них др жа ва. Је дан 
на род ства ра јед ну, „сво ју” др жа ву. Ме ђу тим, у слу ча ју Укра ји не 
и Ру си је, у скла ду са ло ги ком „ми смо је дан на род”, ис па да да се 
тај је дан на род „са мо о пре де лио” не за јед ну, већ за две др жа ве. А 
то је не мо гу ће. Укра јин ска јав ност, из ме ђу оста лог, сва ку из ја ву са 
ру ске стра не у ве зи са „јед ним на ро дом” ин тер пре ти ра као по твр ду 
им пе ри ја ли стич ких пла но ва Ру си је да оку пи ра и при по ји це ло
куп ну те ри то ри ју Укра ји не. 

Алек сан дар Пу шкин је у јед ном од сво јих при ват них пи са ма 
са ту гом ре као о Ру си ма: „Ми смо ле њи и не зна ти жељ ни.” Ова из
ја ва тач но опи су је си ту а ци ју на шег до жи вља ја, или, бо ље ре че но, 
на шег сле пи ла у од но су на то ка кав се на ци о нал ни иден ти тет 
гра дио у Укра ји ни на кон 1991. го ди не. Пост со вјет ско вре ме је за
пра во био дру ги, а не пр ви пе ри од у исто ри ји Укра ји не, ка да је 
са ма др жа ва ин тен зив но спро во ди ла по ли ти ку фор ми ра ња укра
јин ског иден ти те та као раз ли чи тог од ру ског. Пр ви пе ри од био је 
из ме ђу 1920. и 1930. го ди не и он се на зи ва пе ри о дом „ко ре ни за ци је” 
и „ли кви да ци је не пи сме но сти”.
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Ре ћи ћу о ово ме не ко ли ко ре чи. СССР се сма тра др жа вом у 
ко јој је по бе дио ин тер на ци о на ли зам, и у ко јој је власт пу тем си сте
ма обра зо ва ња и про па ган де по ку ша ла да пре мо сти на ци о нал не 
раз ли ке из ме ђу на ро да у др жа ви и да ство ри ве штач ки на ци о нал ни 
иден ти тет „со вјет ског чо ве ка” – „но ву вр сту исто риј ског за јед ни
штва” (не што слич но је, ко ли ко схва там, би ло и у Ју го сла ви ји, у 
ко јој је та ко ђе учи њен по ку шај ства ра ња „ју го сло вен ског” на цио
нал ног иден ти те та). О то ме се за и ста и го во ри ло, али у СССРу је 
до шло до ства ра ња, ка ко је до бро при ме тио аме рич ки ис тра жи вач 
Те ри Мар тин (Te rry Mar tin), не ин тер на ци о на ли зма, већ ин терна
ци о на ли зма (упра во та ко, са цр ти цом), тј. по др жа ван је на ци о на
ли зам свих на ро да, осим Ру са.

У скла ду са пред ста ва ма бољ ше ви ка, ко ји су до шли на власт 
на кон пре вра та 1917. го ди не, Ру си ја је по ста ла „там ни ца за на ро
де”, у ко јој се спу та вао сло бо дан кул тур ни раз вој свих на ци ја у 
др жа ви. Је ди на при ви ле го ва на на ци ја су би ли ет нич ки Ру си. Пре
ма то ме, да би се ис пра вио овај дис ба ланс, би ло је нео п ход но да 
се пре ду зме све ка ко би се у кул тур ном, по ли тич ком и еко ном ском 
пла ну уз ди гли сви дру ги на ро ди, а Ру си уни зи ли.

СССР је у пе ри о ду од 1920. до 1930. го ди не, пре ма тач ном 
Мар ти но вом за па жа њу, по стао „им пе ри ја по зи тив не дис кри ми на
ци је” (af fir ma ti ve ac tion em pi re), тј. обр ну та им пе ри ја, у ко јој ни су 
мар ги не (ко ло ни је) ра ди ле за цен тар, већ је цен тар ра дио за мар ги
не и под сти цао код њих соп стве не на ци о нал не иден ти те те. По чет
ком 20. ве ка ве ли ки део ста нов ни штва Ру си је (а за тим и СССРа) 
био је не пи смен. Бољ ше ви ци су от по че ли про грам „ли кви да ци је 
не пи сме но сти”. При то ме, по ла зе ћи од сво је „по ли ти ке иден ти те
та” (iden tity po li tics), они су ши ри ли пи сме ност, као и зна ње о дру
гим на у ка ма, не на ру ском, већ на „на ци о нал ним” је зи ци ма. Ако 
у том тре нут ку не ки од на ро да ни је имао чак ни сво ју азбу ку, а у 
је зи ку ни су по сто ја ли на уч ни тер ми ни, они су опе ра тив но из ми
шља ни. На тај на чин ве ли ки део на ро да СССРа, пре све га азиј ских, 
пр ви пут у сво јој исто ри ји до био је азбу ку, реч ник и соп стве ну дру
штве ну ин те ли ген ци ју, соп стве не пе сни ке и пи сце.

Про блем је у то ме, што је на „на ци о нал ним” је зи ци ма из гра ђен 
си стем обра зо ва ња чак и на оним те ри то ри ја ма ко је су те жи ле ка 
ру ском је зи ку и ру ској кул ту ри – пре све га у Укра ји ни и Бе ло ру
си ји. Ста нов ни ци ма тих те ри то ри ја, нај ве ћим де лом се ља ци ма, 
об ја шња ван је њи хов „ис пра ван” на ци о нал ни иден ти тет, иа ко ни 
они са ми се бе у на ци о нал ном сми слу ни су до жи вља ва ли као одво
је не од Ру са. Град ској ин те ли ген ци ји у Укра ји ни и Бе ло ру си ји 
об ја шње но је да мо ра ју учи ти „на ци о нал ни” је зик – укра јин ски и 
бе ло ру ски, да би би ли „бли жи обич ном на ро ду”, то јест се ља ци ма. 
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Све оне ко ји су про те сто ва ли и зах те ва ли да се шко лу ју на ру ском 
је зи ку на зи ва ли су „ве ли ко др жав ним шо ви ни сти ма”.

Ка да је 1991. го ди не Укра ји на сте кла др жав ну не за ви сност, 
тло за ак тив ни раз вој на ци о нал ног иден ти те та већ је би ло при пре
мље но со вјет ским пе ри о дом. А ка да су кра јем 2013. го ди не по че
ли су ко би и па ле пр ве жр тве снај пе ри ста у цен тру Ки је ва, ве ли ка 
ве ћи на је већ „зна ла” ко га тре ба оп ту жи ти – исту ону др жа ву 
ко ја је, пре ма зва нич ној укра јин ској исто ри о гра фи ји, угње та ва ла 
Укра ји ну ду ги низ ве ко ва. Кри ви ли су Ру си ју и ру ску „пе ту ко ло
ну” уну тар Укра ји не. „Пе та ко ло на” су по ста ле ју жне и ис точ не 
обла сти Укра ји не, у ко ји ма се го во рио ру ски је зик (без об зи ра на 
сву по ли ти ку „укра ји ни за ци је”) и ко је су би ле ори јен ти са не на 
Ру си ју.

Ов де се мо рам за у ста ви ти и пре ћи на за кључ ни део. У пре
ла зном пе ри о ду из ме ђу 1980. и 1990. го ди на по зна ти аме рич ки ко
мен та то ри као што су Чарлс Кра ут ха мер (Char les Kra ut ham mer) и 
Френ сис Фу ку ја ма (Fran cis Fu kuyam a) го во ри ли су о „уни по лар ном 
тре нут ку” (uni po lar mo ment) и о „кра ју исто ри је” (end of hi story). 
Прет по ста вља ло се да ће пад и де мо кра ти за ци ја ко му ни стич ког 
бло ка, ко ја ће усле ди ти, до ве сти до не стан ка основ них иде о ло шких 
про тив реч но сти из ме ђу др жа ва и да ће све др жа ве, без об зи ра на 
сво ју исто ри ју, кул ту ру и ет нич ки са став, по че ти да се раз ви ја ју 
у јед ном прав цу – у прав цу ли бе рал не де мо кра ти је пре ма аме рич
ком обра сцу. Та да је из гле да ло да у но вом, гло бал ном све ту, не ће 
би ти ме ста за ме ђу на ци о нал ну су прот ста вље ност, за то што ће 
љу ди пре ста ти да раз ми шља ју у тим ка те го ри ја ма. Без у слов но, по
сто ја ли су од ре ђе ни пред у сло ви за овај гло ба ли стич ки оп ти ми зам. 
За и ста су др жа ве, ко је су се осло ба ђа ле ко му ни стич ке иде о ло ги
је, по чи ња ле да ко пи ра ју за пад не ли бе рал ноде мо крат ске мо де ле. 
Ни је би ло слу ча ја да су др жа ве, на кон што су се од ре кле ко му ни
зма, би ра ле не што дру го. Пре ма Фу ку ја ми, на тај на чин би се исто
ри ја, ко ја се до жи вља ва као кон фликт раз ли чи тих по гле да на свет, 
за вр ши ла оног тре нут ка ка да чи тав свет, у по ли тич ком и еко ном
ском по гле ду, бу де ли чио на САД. Ако сте прак тич но иден тич ни, 
не ма те раз ло га за су коб.

Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да су прот ста вље ност иде о ло ги ја 
ни је је ди на осно ва на ко јој мо же до ћи до гло бал них кон фли ка та. 
Ет нич ки прин цип, ко ји је то ком де це ни ја Хлад ног ра та био „за мр
знут”, на кон па да ко му ни зма по но во је оја чао. Рас пад мул ти на цио
нал них др жа ва, СССРа или Ју го сла ви је, про пра ћен је по ра стом 
кон фли ка та на ет нич кој осно ви, као и убр за ним про це си ма фор
ми ра ња на ци ја. Из угла кон струк ти ви ста, др жа ве су гра ди ле но ве 
на ци о нал не иден ти те те, а из угла на ци о на ли ста, на ци је су се јед но



326

ста вно „при се ћа ле” сво јих пра вих на ци о нал них иден ти те та, тј. 
вра ћа ле су се свом „нор мал ном” ста њу на кон мно гих де це ни ја или 
чак ве ко ва ко ли ко су про ве ле у са ста ву „ту ђих” им пе ри ја.

Ло ги ка раз во ја не за ви сне др жа ве дик ти ра по тре бу за ства ра
њем соп стве не на ци о нал не исто ри је, раз ли чи те од исто ри је су сед
них др жа ва, као и за фор ми ра њем соп стве ног на ци о нал ног иден
ти те та, раз ли чи тог од иден ти те та окол них на ци ја. Ова ло ги ка не 
за ви си од по сто ја ња или од су ства објек тив них фак то ра за сти ца ње 
др жав но сти код јед ног на ро да, као ни од то га има ли кон крет на 
гру па љу ди ика квог осно ва да се бе сма тра „пра вом” на ци јом, а не 
ве штач ки ство ре ном. Осим то га, ов де де лу је су прот на уза јам на 
по ве за ност: што је ве ћа слич ност на кул тур ном, ет нич ком и дру
гим пла но ви ма из ме ђу „но вог” не за ви сног на ро да и „ста рог” на ро
да од ко јег се овај одва ја, „но вом на ро ду” је по треб но ви ше на по ра 
да би до ка зао и се би и дру ги ма да он, као пр во, има пра во на по
сто ја ње и на сво ју др жа ву, а, као дру го, да се раз ли ку је од „ста рог” 
на ро да, са ко јим се по ре ди.

Тре ба на по ме ну ти да су са ме ка те го ри је „но вог” и „ста рог” 
у овом слу ча ју упо тре бље не услов но. „Но ви” на ро ди, по пра ви лу, 
го во ре о свом ста ром по ре клу (на при мер, од Алек сан дра Ве ли ког) 
и оп ту жу ју „ста ре” на ро де да су „укра ли” њи хов иден ти тет (као 
у слу ча ју Укра ји не и Ру си је). Про це си фор ми ра ња на ци ја од ви ја ју 
се и код „ста рих” на ро да, ко ји не мо ра ју до ка зи ва ти свој ста тус 
„пра вог” на ро да: на при мер, у Пољ ској и Ма ђар ској.

Већ смо го во ри ли о два при сту па ту ма че њу на ци о нал ног 
иден ти те та – со ци о ло шком и нор ма тив ном. У пр вом при сту пу на
ци о нал ни иден ти тет се по сма тра као со ци о ло шка ре ал ност, ко ја 
се мо же раз у ме ти на осно ву ре зул та та ан ке ти ра ња ре ал них љу ди 
ко ји при па да ју од ре ђе ној на ци о нал ној гру пи. Нор ма тив ни при ступ 
под ра зу ме ва скуп уна пред од ре ђе них осо би на, по пра ви лу по зи
тив них, ко је да ти на род по се ду је и ко је сва ка ко, у од ре ђе ној ме ри, 
тре ба да по се ду је сва ки пред став ник тог на ро да. Ов де се не ра ди 
то ли ко о ин ди ви ду ал ним од ли ка ма ко ли ко о си сте му вред но сти, 
пан те о ну ју на ка, о од ре ђе ном схва та њу исто ри је и о од го ва ра ју ћем 
је зи ку. Ка да се др жа ва ба ви фор ми ра њем на ци о нал ног иден ти те та, 
она ко ри сти упра во нор ма тив ни при ступ, при че му об ли ку је на ци
о нал ни иден ти тет гра ђа на по ла зе ћи од уна пред за да тих кри те ри ју ма. 

По сто је и дру ги фак то ри ко ји ути чу на по ве ћа ње ин те ре со
ва ња за пи та ња ет но кул тур ног и ци ви ли за циј ског иден ти те та. Као 
пр во, то су по ку ша ји Европ ске уни је да се ство ри но ви над на ци
о нал ни „европ ски” иден ти тет. Као дру го, то је по ја чан до ток у 
Евро пу ми гра на та из ислам ског све та, чи ја се кул ту ра раз ли ку је 
од европ ске.
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Про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње европ ских ин те гра ци ја, под 
за шти том Бри се ла, до ве ло је до ства ра ња и по ли тич ког за јед ни штва 
на ба зи еко ном ског са ве за: са за јед нич ком за ста вом, хим ном и 
др жа вљан ством. Фак тич ки, ЕУ пред ста вља по ку шај спро во ђе ња 
гло ба ли за ци је у окви ри ма јед ног ре ги о на – у за пад ном де лу Евро
а зи је. Фи нан сиј ска, по ли тич ка, ин ду стриј ска и по љо при вред на 
стан дар ди за ци ја, пре ма овој ло ги ци, тре ба да до ве де и до кул тур не 
стан дар ди за ци је и до по ја ве но ве ло јал но сти код гра ђа на ЕУ, усме
ре не не то ли ко на сво је др жа ве и сим бо ле ко ли ко на оп ште е вроп ске 
вред но сти. Ме ђу тим, но ви европ ски иден ти тет гра ди се пре ма нор
ма тив ним кри те ри ју ми ма, ко ји не ма ју осно ву у ре ал ним вред но
сти ма европ ске кул ту ре, већ је за сно ван на ску пу иде о ло ги зо ва них 
те за: пра ва ма њи на, то ле рант ност, мул ти кул ту рал ност, култ кри
ви це за ствар не или то бо жње зло чи не Евро пља на пре ма не е вро пља
ни ма. И ови иде о ло ги зо ва ни кри те ри ју ми пла си ра ли су се за јед но 
са вред но сти ма као што су власт за ко на (ru le of law) и де мо кра ти ја. 
По ку шај по ме ну те стан дар ди за ци је иза звао је су прот ну ре ак ци ју 
код ве ли ке ве ћи не европ ских дру шта ва, из ра же ну кроз ја ча ње 
евро скеп ти ци зма и де сни чар скокон зер ва тив них пар ти ја.

Ми гра ци о на кри за по ста ла је још зна чај ни ји фак тор у вра ћа њу 
на ци о нал не са мо све сти у мејнстрим по ли тич ког дис кур са у Евро
пи. Европ ским на ро ди ма би ло је те шко да се при вик ну на иде ју 
оп ште е вроп ске со ли дар но сти, ко ја пред ста вља со ли дар ност у 
окви ри ма ре ла тив но бли ских хри шћан ских кул ту ра, ста рих ду ги 
низ ве ко ва. Ме ђу тим, та лас еми гра на та и по зив по је ди них ли де ра 
ЕУ на со ли дар ност са њи хо вом пот пу но раз ли чи том кул ту ром 
био је пре те жак уда рац за пост на ци о нал ни про је кат. Оп ште е вроп
ска со ли дар ност, са свим сво јим не до ста ци ма, би ла је за сно ва на 
на при пад но сти за јед нич кој кул ту ри и ре ли ги ји. А со ли дар ност 
са ми гран ти ма пот пу но раз ли чи те кул ту ре и ре ли ги је се не ба зи
ра ап со лут но ни на че му осим на ап стракт ним ху ма ни та р ним 
фор му ла ма ти па „сви љу ди су бра ћа” или „не ма не ле гал них љу ди”. 
Ис по ста ви ло се да по сто ји про блем не са мо код ин те гра ци је но вих 
ми гра на та већ и код оних ко ји су се већ ро ди ли на те ри то ри ји 
европ ских др жа ва, али ни су мо гли, или ни су же ле ли, да се ин те
гри шу у кул ту ру сво је др жа ве. Пи та ње основ не по де ле чо ве чан
ства на „ми” и „они” у усло ви ма по ра ста европ ских ен кла ва уну тар 
европ ских гра до ва по ста ло је по себ но ак ту ел но. Пи та ње ет нич ких, 
кул тур них и ци ви ли за циј ских иден ти те та да нас је од су штин ског 
зна ча ја за европ ски по ли тич ки дис курс. Кан це лар ка Мер кел је већ 
при зна ла по раз по ли ти ке мул ти кул ту рал но сти, ме ђу тим, за са да 
још не мо же или не же ли да пред ло жи не што дру го уме сто то га.



328

На кра ју, ре зи ми ра ћу сво је из ла га ње. На ци ја, као и на ци о
нал ни иден ти тет, ни је за мр зну то ста ње, већ про цес у ко ји су укљу
че не и др жа ве и, не што ре ђе, не др жав ни фак то ри. Фак то ри ко ји 
ак ту а ли зу ју на ци о нал ни дис курс су и уну тра шња по ли ти ка соп
стве не др жа ве, али и спо ља шњи фак то ри у од но су на кон крет ну 
др жа ву, па би ла то Европ ска уни ја или ми гра ци о на кри за. Сво ју 
на ци о нал ност, и све иде је ве за не уз њу, љу ди до жи вља ва ју као део 
свог „ја”, свог иден ти те та, и ње га се не ће од ре ћи. Екс пер ти, као 
што смо ви и ја, та ко ђе има ју на ци о нал ни иден ти тет, али је наш 
за да так да га ана ли зи ра мо у се би и дру ги ма, да уо ча ва мо на ци о
нал не сте ре о ти пе у се би и љу ди ма око нас, не до зво ља ва ју ћи им 
да за јед но са дру гим на ци о нал ним осе ћа њи ма овла да ју на ма у пот
пу но сти. Бу ди мо па мет ни ји!*

Пре ве ла с ру ског
Ан же ла Про хо ро ва

* Пре да ва ње одр жа но у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду, 11. ју ла 
2018. го ди не.




