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МОДЕЛИ „РЕТРАДИЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ“: 
ПУТ У БУДУЋНОСТ ВРАЋАЊЕМ 

У ПРОШЛОСТ 
 
 

Процеси реафирмације српске националне културе и идентитета који су се одвијали 
паралелно са процесима разградње претходне државне заједнице и система, тј. социјали-
стичке „друге Југославије“, односно тражење упоришта у традицији у време изразите, ра-
дикалне и брзе транзиције, иако не представљају историјски преседан, поново отварају ви-
ше значајних теоријских питања и истраживаче постављају пред многе нове изазове. Ау-
тор настоји да развије један од могућних оквира за проучавање тих контрадикторних али 
дубоко комплементарних процеса, залажући се за приступ који би истовремено водио ра-
чуна о динамици синхронијских релација (поли-функционалност, поли-значност), али и о 
историјској, процесуалној димензији. Тако сагледана, традиција постаје динамичка, струк-
турирајућа компонента културе подложна селекцији, „бриколирању“, реинтерпретацији и 
употреби. 

  
Кључне речи: традиција: селекција, интерпретација, употреба; социо-културна транзи-

ција; полизначност и полифункционалност симбола. 
 
 
Крај осме и почетак девете деценије ХХ века несумњиво означавају велику исто-

ријску прекретницу у развоју савременог међузависног света. После догађаја у цен-
тралној и источној Европи који су своју симболичку, али и стварну, кулминацију до-
живели падом Берлинског зида (1990. године), уједно и првом променом државних 
граница на европском тлу после другог светског рата, а што ће, као што се убрзо по-
казало, изазвати праву „епидемију“ геополитичког прекрајања тог дела земаљске ку-
гле, не само да су ту инициране бурне и дубоке промене већ су оне, на овај или онај 
начин, захватиле читаво „глобално село“, темеље на којима је почивало и односе из-
међу његових саставних делова. Мада су пад комунизма, демократизација и „капита-
лизација“ доскорашњих антипода смештених иза „гвоздене завесе“ – жељно очекива-
не, како се чини, судећи на основу безбројних прокламација, са обе стране, тај „радо-
сни чин“ је донео и многа, такође обострана, „изневерена очекивања“. Наслеђе прет-
ходног система, мноштво нагомиланих проблема, отпори реформама, недостатак ин-
фраструктурне подлоге за њихово спровођење, као и укупна заосталост у односу на 
одабрани модел коме се тежи, али и изостанак очекиване помоћи Запада, наивност 
или недовољно разумевање специфичности ситуација, учинили су, поред осталог, да 
нада у брзу и лаку трансформацију система у многим деловима бившег источног бло-
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ка, уступи место тешкоћама, стрепњи, сумњи, па и носталгичном жаљењу за добрим 
странама старог поретка (отуда већ остварене или очекиване поновне победе /тран-
сформисаних/ комуниста/социјалиста на новим изборима). 

Јер, у свим тим земљама, без разлике, крах система заснованог на планској при-
вреди с пратећим системом расподеле средстава, добара и ресурса у складу с одлука-
ма привилегованих интересних група, који је истовремено одређивао и социјалну 
стратификацију, довео је до многих, нежељених али неминовних последица: знатан 
пад производње, пораст незапослености, смањење или укидање субвенција, што је 
посебно угрозило школство, здравство, науку и културу, чак, у неким случајевима, и 
претња тоталног колапса и банкротства. Још једна либерална доктрина, наиме да сло-
бодно тржиште као природно стање економије, одмах спонтано почиње да делује и 
успоставља нова правила и поредак, показала се нетачном. Демократизација, (ре)при-
ватизација и увођење тржишне економије су несумњиво дуготрајни процеси који 
имају своје успоне и падове, Јанусова лица, привлачна и одбијајућа својства, а, уз то, 
пружају и безброј могућности злоупотребе и привида. Вредносни системи и навике 
стечене у специфичним условима реалног социјализма, типичне за такозваног homo 
sovieticus-a (опортунистичко понашање, пасивност, лоша радна дисциплина, неува-
жавање закона, чекање да држава подмири макар основне потребе и сл.), притисак 
још увек моћних интересних група претходног поретка, који чине контекст, а тиме у 
великој мери и детерминанте смера и ток транзиције, чине актуелни тренутак изузет-
но комплекснијим и још увек отвореним за различита решења и епилоге, без обзира 
на то што постоји дубоко уверење код многих слојева да је опасност од реверзног 
кретања заувек отклоњена (упор.: Е. Mokrzucki, 1992: 129-136). 

Иако се у свим источноевропским земљама посткомунистичког, „реформског“ пе-
риода појављују основне структуралне сличности, многи аутори истичу и бројне ра-
злике које проистичу из друштвених, културних и историјских специфичности, а које 
могу бити пресудне за коначни расплет догађаја. Систематизовање разлика произво-
ди, међутим, поларизовану слику реалности: с једне стране су такозване земље „тро-
угла“ (Пољска, Чешка и Мађарска), а с друге – словенске земље бившег Совјетског 
Савеза. Прве су, према Е. Мокрзицком, у повољнијем положају јер имају бољу ин-
фраструктуру за прелазак на тржишну привреду и развој демократских институција, 
стабилнију политичку и економску ситуацију (Пољска још и јаку радничку организа-
цију, континуитет приватног власништва у редовима сељачке класе, одсуство етнич-
ких сукоба1, снажну, често некритичку, про-западну оријентацију (ibid.: 129, 135-6). 

                                                           
1То не значи, међутим, да и у Пољској, у тренду са светским етничким ревивалом, не може доћи до 

неких облика субетнонационализма (нпр. међу етничким Немцима у Пољској или међу онима протераним 
из Пољске после другог светског рата). Сходно томе, не постоји ни једна земља на по-менутим просторима 
у којој се већ нису догодила етничка трвења, или се, пак, она не могу антици-пирати у скорој будућности: 
Чеси и Словаци сукобљени око облика федерације (централизоване или лабаве) нашли су излаз у мирној 
подели државе; сукоби Мађарске и Румуније око мађарске етничке мањине у Румунији; проблем Турака у 
Бугарској, итд. С изузетком бивше Југославије, ситуација је ипак најкомплекснија у бившем Совјетском 
Савезу, у коме се укршта неколико различитих типова процеса. Пре свега, земље које су биле под 
економском и војном доминацијом Совјета оствариле су своју самосталност после 45 година. Затим, 
балтичке државе, које је Совјетски Савез анектирао после другог светског рата, тежиле су да поврате своју 
независност. Исти циљ има и Молдавија. Следе републике унутар бившег Савеза (15), од којих неке 
испољавају тежње ка сецесији. Напокон, етнонационалистички покрети јављају се и унутар појединих 
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Несумњиво је да разлике, индуковане историјским процесима, констатоване 
објективним аналитичким поступцима реалних стања, постоје међу земљама бившег 
реалног социјализма, па чак и то да се могу „блоковски“ систематизовати. Међутим, 
„блоковска“ разграничења могу имати и сасвим другачију позадину и сврху, наиме 
да послуже као полазна тачка за идеолошке конструкције које их претварају у слике о 
супериорним и инфериорним нацијама, с могућним практичним политичким импли-
кацијама. Р. Хајден (Hayden, 1993: 75-76) анализира текст професора, социолога 
Стјепана Мештровића „Тачка гледишта“, објављеном у угледном Chronicle of Hig-
her Education (25. septembar 1991) у коме је изнето једно такво „поларизовано“, мани-
хејско виђење реалности. Професор, наиме, земљама „троугла“ додаје још и Хрват-
ску и Словенију као подручја у којима је могућно успостављање демократије и капи-
талистичког система јер су она традиционално била блиска просвећеном западном 
цивилизацијском кругу. За разлику од њих, источне јужнословенске земље и Румуни-
ја не могу променити своју судбину због тога што су, као део Византијске империје, 
имале сасвим другачију културну историју, те у свом наслеђу носе (вечну?) склоност 
ка мистицизму и ирационализму из којих, опет, настају многа зла, као што су фунда-
ментализам, популизам, расизам, антисемитизам, етноцентризам. 

Оно што се у Мештровићевом тексту само подразумева, експлицитно је изре-чено, 
поново према наводима Р. Хајдена, у електронској поруци др Петра Танцига, мини-
стра за науку Словеније, упућеној научницима света јуна 1991. године: инкомпати-
билне културе („виолентно, покварено оријентално-византиско наслеђе“, с једне 
стране, и „скромна и радна западно-католичка традиција“, с друге стране не могу оп-
стати у истој државној заједници, а да при том не долази до ломова; једном раздвоје-
ни и независни, западни делови бивше Југославије могу служити као „cordon sanitaire 
против источне поплаве хаоса“ (ibid.: 76). 

Оспоравати, доказивати нетачности и произвољности наведеног било „науч-ног“ 
било политичког дискурса сасвим је излишно и значило би пристајање на полемику 
из различитих „регистара“, научног и идеолошког. Хајден с правом подсећа да су се 
зла које аутори приписују „мрачном Истоку“ отелотворила и институционализовала 
за време другог светског рата с обе стране замишљене границе култура, и у словен-
ским и у несловенским земљама, и међу католицима и међу протестантима и међу 
православнима, и у деловима бивше Хабсбуршке и некадашње Отоманске царевине и 
зато их не приписује инхерентним својствима култура и нација, већ „политичкој при-
влачности шовинистичког национализма у области која се назива „зоном Äетничког 
мозаикаÄ" (ibid.: 76). 

Наведене поруке, које се могу сматрати репрезентативним примерцима типичне 
данашње реторике, треба, дакле, прочитати у једино примереном, националистичком 
кључу, који поново постаје, попунивши идеолошки вакуум након колапса социјали-
стичке доктрине, доминантни дискурс, а уједно још једна заједничка појава, испоља-
вана с мање или више жестине, на читавом простору централне, источне и јужне 
Европе. Парадоксално, инспирацију за такву дискриминацију народа на оне „природ-
но“, „историјски“ или „културно“ предодређене за демократски или оријентално-де-
спотски тип друштвеног уређења која има већ дугу „традицију“ на тим просторима 

                                                                                                                                                    
република са сецесионистичко-иреден-тистичким претензијама (Јермени Нагорно-Карабаха, Осети 
Грузије, кримски Татари, итд.). 
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међу идеолозима различитих провенијенција, аутори су могли наћи управо код сво-
јих „идеолошких непријатеља“ од којих желе да се што више дистанцирају. Наиме, 
један од класика марксизма, Ф. Енгелс у делу Demokratski panslavizam (1977: 228), у 
контексту анализе револуционарних збивања у Немачкој и Мађарској 1848. и 1849. 
године, успоставља једну такву „цивилизацијску“ границу у Европи, делећи је на „зо-
ну демократије“ и „пансловенску зону као област недемократије“, при чему би Хрва-
ти (мада и сами „надути варвари“, а у другом контексту, сврстани чак уз „отпатке на-
рода“ којима се, из сентименталних разлога, не сме дозволити да стоје на путу вели-
ким нацијама, њиховој егзистенцији и слободном развоју свих ресурса, или другачије 
прочитано, експанзионизму), међу Јужним Словенима, могли представљати одбрам-
бени бедем демократије. Асоцијација на „cordon sanitaire“ више је него очигледна. Из 
истог извора потичу и, данас у пропагандне сврхе, с обе стране „границе“, веома 
много коришћене дистинкције на „прогресивне“ и „реакционарне“, „историјске“ и 
„неисторијске“ нације. 

Блискост наведених мишљења, међутим, сведочи да је у бесконачно комплексној 
друштвеној реалности, па и у многим теоријским концептима и конструкцијама те 
стварности, тешко пронаћи апсолутну доследност, хомогеност, праволинијски пут 
без аберација, алтернатива и контрадикторности. Наиме, друштва „предодређена“ за 
демократију, како нас уче савремени примери, могу истовремено бити и „ретроград-
на“, ухваћена у замку различитих тежњи. Словенија је, тако, свој бунт против посто-
јећег стања у бившој Југославији и својеврсни начин излажења из дуготрајне и дубо-
ке кризе формулисала у два основна смера. С једне стране, крајем 80-тих година ово-
га века, прокламовани су, у склопу масовних покрета за демократију, које су, поред 
интелектуалаца и омладине окупљене око „Младине“, сачињавали и разни алтерна-
тивни покрети: еколошки, мировни, феминистички, панк и рок (Neue Slovenische 
Kunst, Laibach), чак и хомосексуални, захтеви за успостављање слободног, отвореног 
друштва које би гарантовало поштовање људских права. С друге стране, ради одбра-
не своје територијалне и националне аутономије унутар федеративне заједнице, и 
права на неспутану економску и политичку реформу, Словенија је, истовремено 
отварајући се према Европи, а „затварајући“ се према осталим деловима Југославије, 
развијала етно-националистички ревизионистички покрет са све чешћим и отворени-
јим прокламовањем права на сопствени суверенитет и политичку аутономију. Крити-
ке, кампање, па и сам концепт и покрет за „цивилно друштво“ све више су се сводили 
на искључиво „заједнички словеначки национални и културни простор“ дефинисан 
добрим делом потенцираном дихотомизацијом „север“: „југ“ и „ми“: „они“ (укључу-
јући ту и „стране“ раднике у Словенији), што почетној идеји о „отвореном друштву“ 
ставља знатна ограничења и претвара је у нову, другачију реалност (упор.: С. Межна-
рић 1989; P. Shoup, 1989: 140–143). 

Један од догађаја у односима културе с обе стране „цивилизацијске границе“, за-
брана одржавања концерта београдског рокера-пацифисте Момчила Бајагића Бајаге у 
Љубљани (децембар 1993. године), под неодрживим изговором да се то чини у скла-
ду с Резолуцијом 757 Савета безбедности ОУН, говори о тој другој страни словенач-
ке „демократије“. „Поред љубоморе и зависти, прикривене иза... разлога државности, 
ради којих је део словеначких ÄмузичараÄ спреман да јужну страну Алпа претвори у 
затворену и загушљиву провинцију... на делу је и неки нови словеначки синдром, не-
гован последње три године“. Циљ заговорника таквог мишљења је, као и увек, „поли-
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тичко затирање свега што осећају као опасност по свој положај“ (С. Васовић-Меки-
на, Vreme, br. 170, 25. januar 1994: 39). Инциденти те врсте, подједнако бесмислени 
као и својевремени бојкот словеначке робе у Србији, мада логичан наставак некада-
шњих графита „Бурек – nein, danke“ и шала на рачун „јужњака“ (нпр. „Када је у Љу-
бљани најлепше? – Онда када гостује Лепа Брена јер су онда сви са југа на једном ме-
сту, на концерту“, сада, у промењеном контексту, имају сасвим другачију конотаци-
ју. С друге стране, скоро истовремено, само неколико дана касније, у „оријенталном“, 
„деспотском“, „недемократском“ Београду, одржан је култ концерт Ђорђа Балашеви-
ћа, оличење урбаног менталитета и вредности „отвореног друштва“ који се, пркосећи 
времену и окружењу, носталгично присећао некадашњег живота без бесмислених 
граница и подела, и споља и изнутра. 

Вратимо се, на тренутак на питање диференцирања народа у делима класика 
марксизма. Ако оставимо по страни грубе дискриминације појединих бројчано малих 
народа које су много ближе једном другом, националном социјализму, поменуте иде-
је о „правима“ великих нација биле су сасвим у складу са тада важећим начелима ли-
бералног национализма. Нације нису дефинисане на основу етничких, лингвистичких 
или историјских већ економских критеријума. Идеал је био Grossstatenbildung, ства-
рање великих, профитабилних држава/нација или федерација, и једних и других хете-
рогеног националног састава, путем унификација и експанзија, као једна од фаза на 
путу прогреса човечанства. „Принцип националности“ и право на самоопредељење 
нису били универзални све до последњих деценија ХIХ века, то јест до почетка ере 
демократизације и политизације маса, а тада етницитет, језик, историја постају глав-
ни критеријуми политичког/територијалног разграничења. Од тог времена, природно, 
„национално питање“ постаје једна од централних преокупација социјалиста (E. Hob-
sbawm, 1990: 31-45). Не само на теоријском плану2 већ и у политичкој пракси, соци-
јалисти/комунисти, организовани као покрети или партије у борби за власт, а потом и 
као владајући режими у неким земљама, придавали су нацији и националним осећа-
њима значајно место у својим програмима, политичким стратегијама и пропаганди. 
Њихов однос према тим феноменима, као и њихова политичка употреба, нису, међу-
тим, били једнозначни и непроменљиви. Напротив, и они су имали своју историју и 
зависили су од релевантног контекста и релација према другим социјалним ентитети-
ма и идеологијама, а кад су то потребе налагале, дискрепанције између теоријских 
поставки, реторике и стварне политичке праксе постајале су очигледне. Слогани као 
што су, „Пролетери немају домовину“ или, пак, тврдње да је национализам само још 
једно од буржоаских идеолошких средстава за ометање радничке револуционарне 
мисије, у измењеним условима, добијали су реверзна значења: задатак пролетера био 
је, пре свега, да се обрачунају са својим националним буржоазијама, унутар сопстве-
них националних држава; лојалност према нацији, као једна од симултано постојећих 
и не увек искључујућих лојалности и идентитета, у ратовима је била бар исто толико 
јака као и интернационализам и класна свест; апели за социјалном трансформацијом 
били су убедљивији ако су били удружени с позивом за национално ослобођење пот-
чињених народа, што су марксисти (Лењин) вешто користили и у борби против цар-

                                                           
2Многи аналитичари марксистичке теорије се слажу у оцени да су концепти нације и национа-лизма 

најслабије разрађени, односно да су то њени највећи промашаји (упор.: T. Nairn, 1977: 329 и д.; Н. Пашић, 
1993: 719). 
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ске Русије и у борби против колонијализма; кад је национализам букнуо у виду фа-
шизма на десници, лево оријентисане антифашистичке снаге чврсто су стајале на па-
триотским позицијама (E. Hobsbawm, 1990a: 101-162; 1990: 88 i d.). 

Манипулације национализмом и унутар социјалистичких/комунистичких мулти-
етничких федерација ради одржања тоталитарне власти није била ретка појава. Иако 
је чињеница да су ти режими, на пример у СССР и СФРЈ, успевали да, углавном ре-
пресивним методама, унутрашње националистичке пориве држе под контролом и 
очувају стабилност државних заједница дуги низ година, они не само да их нису ис-
коренили, па ни ублажили, већ су их, на прикривеном нивоу, вешто користили. А 
њихово поновно разбуктавање често су подстицале управо оне исте елите које су их 
раније декларативно осуђивале и (привидно) потискивале. Идејне конструкције као 
што су „класа“ и „нација“ (настала, као и класа, у одређеним историјским околности-
ма, али приказивана и коришћена као исконска и вечна „природна“ категорија), по-
дједнако су, заједно или као међусобно променљиве, стављане у службу политичких 
интереса и у марксистичкој као и у другим идеологијама и праксама. Њихова пред-
ност, са становишта ауторитарних режима, била је у томе што су се заснивале на ко-
лективном идентитету и консеквенцама које из тога произлазе, потпуно занемарујући 
потребе и интересе грађанина као индивидуалног субјекта. 

Пример бивше Југославије више је него инструктиван. Послератно југословен-
ство изникло из свенародног партизанског покрета, промовисано током 50-тих годи-
на, убрзо је, већ почетком наредне деценије, уступило место обнављању посебних на-
ционалних идентитета и права, као и преношењу центара моћи с федералног на репу-
бличке нивое (упор.: P. Shoup, 1968: 184 i d.). Заправо, од тог времена почиње симул-
тано да се одвија серија парадоксалних процеса. Власти, с једне стране, гуше сваки 
облик испољавања национализма „одоздо“, од заташкавања побуна на Косову, до за-
брана фолклорних манифестација као што су, на пример, прослава српске Нове годи-
не или извођење такозваних „националистичких“ песама, а, с друге стране, све грађа-
не који су се у пописима становништва и у званичним документима изјашњавали као 
„Југословени“, проглашавале су за „неопредељене“, „унитаристе“ и слично, подсти-
чући на тај начин њихову етничност „одозго“3. И сам концепт „братства и јединства“ 
имао је пре за циљ да истакне разлике између конститутивних делова него да про-
мовише „јединство супротности“ и као такав имао је изузетну употребну вредност у 
политици divide et impera. Обрачун с појединачним национализмима (хрватски „Ма-
спок“, албански сепаратисти и, паритета ради, српски либерали) почетком 70-тих го-
дина, пример је таквих игара чији су циљ у ствари биле политичке чистке „потроше-
них“ или по систем опасних републичких руководећих елита, а не стварно решавање 
међуетничких тензија4. Догађај који је убрзо уследио, доношење Устава 1974. године 
само је створио услове за легализацију националних партикуларизама, а додељивање 
аутономних статуса покрајинама у саставу Србије и прећутно пристајање на промену 

                                                           
3Приликом пописа 1981. године категорија "Југословен" бележена је у рубрику неопредељених, а за 

малолетну децу из бракова у којима се један од родитеља изјашњавао као "Југословен", мада идентичног 
етничког порекла као и супруг/а, анкетари су, следећи инструкције пописних комисија, захтевали да се 
родитељи определе: за одређену националност или ненационалност, односно југословенство. 

4Национализам је такође негован и међу различитим групама интелектуалаца – дисидената у свим 
срединама. Многи од њих су касније, у време распада Југославије, стали на страну нових републичких 
руководстава. 
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етничког састава становништва на Косову (емиграција не-Албанаца, интезивна ими-
грација Албанаца из Албаније, висока стопа наталитета Албанаца), индиректно је 
отворило пут потоњем сепаратизму. Републике су постале државе – нације оних ет-
ницитета чије су име носиле, са изузетком Босне и Херцеговине у којој је новоство-
рена нација Муслимана (1971) чинила само 44% укупног становништва, тако да је 
она била домовина три нације. Поново с једним изузетком, Словенијом, све остале 
републике су имале значајне проценте „мањина“5 на својим територијама, као и рела-
тивно високе постотке својих истородника на „туђим“ просторима, које су другачи-
јом политичком „употребом“ могле постати мостови зближавања уместо предмет 
раздора и „аргументи“ за потоња територијална разграничења када је с историјске 
сцене нестало ауторитативно врховно, надрепубличко тело које је држало све конце у 
својим рукама и одлучивало када да их попусти, а када затегне. 

Осим преношења центара моћи на републичка, национална политичка руковод-
ства (партијско-бирократска децентрализација), која су ради сопствене легитимиза-
ције и подршке подстицале национализам у сопственим срединама, увођење самоу-
правног система и његово разграњавање током 70-тих година (Закона о удруженом 
раду, договорна економија) које је, према P. Shoup-u (1989:131) „била ништа мање но 
културна револуција“ из које је проистекла гломазна бирократска структура међуза-
висних али и стално сукобљених интересних заједница, знатно је допринело даљој 
фрагментацији друштва и све чвршћем затварању у републичке (покрајинске, регио-
налне) оквире6. У таквим околностима, уз колебљиве и парцијалне, или чак потпуно 
одсуство прекопотних, коренитих политичких и економских реформи, продубљива-
ње кризе југословенског друштва које је уследило током 80-тих година, након губље-
ња међународне престижне позиције и значаја, а тиме и спољне финансијске подр-
шке, било је логично очекивати да ће међурепублички конфликти добијати само још 
израженију форму. У условима све ограниченијих ресурса осећање угрожености је 
све више расло и механизам пребацивања кривице на друге због сопствених неуспеха 
почео је своје дејство. Већ дуги низ година, развијенија Словенија је сматрала да 
стагнира у свом просперитету због обавеза учествовања у издржавању федералних 
институција, посебно армије, и неразвијених региона. То што су ти региони истовре-
мено представљали изворе јефтиних сировина и радне снаге и тржиште за њене про-
изводе, дакле што су доприносили њеном просперитету, није узимано у обзир. Хр-
ватска је сматрала да има већа права у девизним расподелама с обзиром на своју ту-

                                                           
5Реч је употребљена сасвим условно јер је бивша федеративна Југославија имала прецизно раз-рађену 

структуру и хијерархију етничких категорија: равноправне југословенске народе, затим на-родности, и на 
крају друге народности и етничке групе. Према томе, присуство другог народа на те-риторији републике 
матичног етноса није се могао назвати мањином. Међутим, сагледано с данаш-њег становишта независних 
нација – држава, њихов статус се битно мења. 

6Разуђивање крајње неефикасног административног система активирало је латентно увек присутну 
алтернативну социјалну структуру засновану на аскриптивним, рођачким, кумовским, "зе-мљачким" и 
пријатељским везама. На тај начин се долазило до позиција у систему, а не на основу стварних квалитета, а 
често је то био и најједноставнији пут остваривања неког права или интереса ("везе и протекције"). Осим 
тога, у нестабилним условима пословања, многе делатности, посебно у приватном сектору, могле су да 
опстају само у "сивој зони", уз помоћ реципроцитета услуга, подми-ћивања, рекетирања и сл. Тако уходана 
дугогодишња пракса омогућила је брзо прилагођавање упра-во тог сектора за услове рада под санкцијама и 
у ратном окружењу, а с друге стране, стварала је от-пор променама из страха од конкуренције у другим 
условима. 
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ристичку „девизну жетву“. Србија је веровала да јој је неправда учињена већ у првим 
послератним годинама када су нека њена индустријска постројења, „из безбедносних 
разлога“, пренесена на територије других република7. Што је криза постајала израже-
нија то су међусобна оптуживања и сукоби интереса постајали оштрији (сви су имали 
исту причу – да су их други експлоатисали, лишавали, поткрадали, а, с обзиром да 
нико није профитирао, логично питање је било где су нестала та стварна или претпо-
стављена богатства?), кулминирајући распадом Савеза комуниста Југославије јануара 
1990. године. 

Оно што се дешавало на нивоу руководстава преносило се и на обичне грађа-не, 
највише посредством медија. Директни телевизијски преноси седница дотадашњих 
„тајних друштава“, као и све оштрија пропаганда која је у свакој републици инфор-
мације пропуштала кроз призму сопствених интереса и тако стварала бескрајни кале-
идоскоп жељених визија реалности, нагло су пробудиле и политизовале иначе поли-
тички апатичне масе. У критичном тренутку одлуке, када су, на прелому девете и де-
сете деценије, још увек постојале различите опције: радикалне реформе на свим ни-
воима, демократизација, модернизација и поновна интеграција земље на принципима 
плурализма, или пак, ксенофобично затварање у своје атаре и ретроградне путање, 
страх да би могла бити усвојена прва солуција и тиме поремећени дуго и пажљиво 
кројени планови другог решења, непријатељи су постали сви који су их на било који 
начин могли угрозити (економске реформе премијера А. Марковића, покушаји не-
пристрасног и вишестраног информисања, на пример „Јутела“ и независне штампе, 
итд.). 

Сцена је била потпуно припремљена за обнову национализма, за остварење права 
на самоопредељење, територијално разграничење и окупљање истородника под капу 
једне државне заједнице. Републичким руководствима која су изгубила сваку наду да 
могу доминирати на простору целе бивше заједнице или, пак, да сарађују са политич-
ким елитама других република, остало је још једино да покушају да остваре апсолут-
ну власт на сопственим територијама. У бившој Југославији, као и у целом некада-
шњем источном блоку, наставила се тежња за реализацијом вилсоновског „принципа 
националности“ тамо где се стало у разграничењима после распада великих импери-
ја, аустро-угарске, отоманске и руске. У „балканском етничком мозаику“ то свакако 
није могло означавати миран пут разлаза, без дубоких потреса, као што су размешта-
ња становништва и борбе до истребљења за „крв и тло“. Избор принципа заправо је 
значио и избор пута за њихово остварење. 

Ерупција национализма на територији бивше Југославије не може се, дакле, обја-
снити само наслеђеним, притајеним тежњама из предсоцијалистичког периода. Коре-
ни њиховог повратка на историјску сцену морају се тражити и у ближој историји и у 
укупним условима живљења насталим управо у социјалистичком периоду. Следећи 
Гелнера, од круцијалног значаја за разумевања национализма је идентификовање ње-
гових специфичних корена које, опет, треба тражити „у дубинском усклађивању од-
                                                           

7Од времена окоштавања републичких граница у административном смислу, и у привредном до-мену 
је такође започео процес фрагментације. Привредни развој није био комплементаран већ кон-курентски. 
Тако су, на пример, нерентабилна велика постројења за производњу исте врсте произ-вода (рафинерије 
нафте, железаре и др.) која нису могла да обезбеде тржишни пласман репро-дуцирана у свим републикама, 
стварајући истовремено велике губитнике (нпр. "Обровац", смедеревска железара, "Фени", "Медијапан"), 
али и инфраструктуру за будућу самодовољност. 
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носа између политике и културе“ (1984: 35). Уосталом, да републике нису уживале 
велики степен аутономије сваке врсте, с минималним централизованим функцијама 
(одбрана, спољна трговина, курс девиза и сл.), до степена самосталних држава, било 
би скоро немогућно реализовати појединачне национал(истичке)не покрете. Јер, како 
је то формулисао Гвизо, "шокове које називамо револуцијама су мање симптом новог 
почетка, а више декларација онога што се већ догодило“ (нав. према: E. Hobsbawm, 
1990a:21). 

С друге стране, потребно је водити рачуна и о синхроним релацијама између поје-
диначних национализама кад су они једном почели отворено да се испољавају. Свака 
декларација појединачних тежњи и борба за сопствене интересе само је појачавала 
реакције на другим странама. Кад је у Србији половином 80-тих година све више ра-
сло незадовољство због положаја српског и другог неалбанског становништва на Ко-
сову, а само Косово се све више обнављало као симбол националне патње, али и „кр-
ста часног и слободе златне“, у већини других република исти проблем се доживља-
вао на сасвим други начин: као претња српског централизма и хегемоније. Како је, 
пак, Србија постајала све одлучнија да докаже своја права и своју визију конфликта, 
тако су расли отпори на другим странама у страху од губљења сопствених аутономи-
ја. То се у Србији, природно доживљавало као издаја и претња њеним интересима и 
положају српског становништва широм Југославије изван матичне републике. По-
следња кап на усијано уље доливена је кад је Хрватска, после победе ХДЗ-а, уз оста-
ле политичке акције, за свој државни грб изабрала управо ону варијанту "шаховнице“ 
која је асоцирала на НДХ, што је, с друге стране, схваћено као симболизација понов-
не геноцидне политике. Све отвореније наступање муслиманског фундаментализма у 
Босни, као део свеисламског покрета, само је допринело даљем компликовању одно-
са. 

 
* * * 

 
Мада је југословенска социјалистичка власт повремено политички употребљавала 

националне разлике и свест о различитим идентитетима појединачних етноса, нацио-
налне културе, национални симболи и религијске припадности су, као што је већ ре-
чено, репресивно потискивани. Управо тај културни инвентар, који је током 45 годи-
на социјалистичке владавине опстајао скоро искључиво у приватној сфери8, скинут је 
са полица и активиран у обновљеној борби за нације – државе. У свим покретима 
прибегло се традиционалном национализму, који је настао у немачким и другим зе-
мљама централне Европе као одговор на француски национализам. Док је француски 
национализам из времена Револуције био израз политичке воље и окренут будућно-
сти, прекидајући нит традиције и прошлости у настојању да реструктурира друштве-
ни поредак и створи нови начин живота, традиционални национализам је, напротив, 

                                                           
8То опет не значи да социјалистичке власти нису употребљавале делове традиција, фолклор на пример, 

за своје циљеве. У бившој Југославији су културно-уметничка друштва, са строго цензури-саним 
програмима, имала, поред осталог, функцију симболизације и слављења синтагме "братство и јединство". 
Међународни фестивали, смотре фолклора и сличне манифестације у социјалистичком свету имале су, 
чини ми се на основу посматрања многих таквих приредби, функције сличне интер-националним 
спортским такмичењима у периоду између два рата које je E. Hobsbawm бриљантно анализирао (1983: 297 
и д.). 



Мирјана Прошић-Дворнић 

 

302 

своје упориште тражио у прошлости, а нације је одређивао као „природне“ или „бо-
жанске“ категорије (V. R.Macridis, 1992: 193-196). Етнички идентитети се, дакле, по-
ново дефинишу помоћу религије (A. Simic /1993:16/ чак наводи два наизглед непове-
зана догађаја, приказање Госпе у Међугорју и настављање градње храма Св. Саве у 
Београду као наговештај будућих процеса – враћање светосавља „из изгнанства“ и 
његово стајање уз државу симболизовано је чином подизања куполе на храму 1989. 
године, непосредно након што је држава, новим уставом обезбедила власт над целом 
територијом република); језика (сетимо се дуготрајних лингвистичких расправа, по-
том реформе хрватског језика и увођење „новоријека“, покушај стандардизовања 
екавице међу српским становништвом, проглашење ћирилице за званично писмо Ср-
бије); заједничке традиције (односно њена употреба за легитимизацију нових власти 
и верификацију континуитета9; и историјског искуства (испољаваног углавном као 
историје сукоба, злодела, мржње других према некој нацији, на пример отварање и 
ходочашћа колективним гробницама жртвама геноцида10. 

Идеологија национализма и евоцирање традиције били су најподеснија средства 
обнављања „замишљене заједнице“ (B. Anderson, 1992). Оба феномена – нација (као 
и елементи који служе за њено одређење: етницитет, језик и сл.) и традиција – припа-
дају категорији идеолошких појмова и такозваних „кључних речи“ које сви „осећају 
да знају шта значе, али не могу да објасне“. Сви ти појмови су, наиме, изузетно ши-
роки али и непрозирни, променљиви, поливалентни, као врсте празних посуда у која 
се могу уливати различита значења зависно од тога ко их, када, под којим условима и 
с којим циљем напаја. Они су стога „бескорисни као оријентири путнику исто као 
што су то облаци у поређењу са земаљским реперима“, али су управо зато „необично 
подесни за пропагандне и програмске, мада не и за дескриптивне, сврхе“ (E. Hob-
sbawm, 1990:6). Другим речима њихова недовољна одређеност, или пак, њихова при-
лагодљивост многим различитим одређењима отвара бескрајне могућности манипу-
лисања њиховом садржином. То не подразумева само семантички развој појмова 
кроз време, њихово различито значење у различитим епохама (нпр. „протонациона-
лизам“ – E. Hobsbawm 1990, B. Anderson 1990, „службени национализам“ – H. Se-
ton-Watson 1977, либерална нацистичка итд. дефиниције), већ и то да у истој темпо-
ралној равни, у истом контексту, различите друштвено-културне групе могу имати 
                                                           

9Тако су, на пример, на општем народном слављу приликом установљења новог хрватског Сабора на 
Тргу Републике (бана Јелачића) у Загребу, 30. маја 1990. године, обилато коришћени, на посебан начин 
интерпретирани, народни и историјски симболи да би се пренела жељена политичка порука: поворку 
саборских заступника пратили су "коњаници у старохрватским ношњама и с повијесном хрватском 
банском заставом" а нови председник (власт) "симболички у дјечју колијевку" (држава, народ), "по старом 
народном обичају, положио је дукат, крух и перо као ознаке обиља, знања и просперитета" (в. S. Braica, 
1990: 19). Сличне ритуалне радње поновиле су се нешто касније приликом отварања Дубровачких летњих 
игара, где је у евоцирању "хисторије" једино одударало бело одело председника нове хрватске републике 
које је заправо давало другачије, право значење и репер стварном историјском времену у коме се радња 
одвијала. 

10Приликом поновног уједињења Немачке, октобра 1990. године, обављеном на либералан и 
демократски начин, без националистичке патетике, канцелар Х. Кол се обавезао на поштовање граница 
нове државе, оданост демократији и више пута је истакао одговорност Немачке за злочине почињене у 
другом светском рату. Уједињена Немачка, по њему, остаје део Европе без претензија да њоме доминира 
(нав. према R. Marcridis, 1992: 197). Нове хрватске власти нису положиле такву врсту завета нити су се 
оградиле од идеологије НДХ-а и усташких злодела, што би свакако било учињено да је био у питању 
истински демократски преврат. 
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другачија тумачења. Свакако, групе које имају највећу власт истовремено поседују и 
највећу моћ наметања свог специфичног одређења појмова. Посебно занимљиво и 
релевантно било би праћење односа и процеса између понуђених визија „одозго“ и 
њихове рецепције, интерпретације и интеракције „одоздо“. 

Подједнако значајна питања су и та да ли је национализам у Србији крајем ХХ ве-
ка, у контексту опште „национализације“ бивше Југославије и источног блока, настао 
као спонтани покрет „одоздо“ или је, пак, индукован „одозго“ и зашто је баш он, и то 
традиционалне провенијенције, изабран као идеолошки одговор на свеобухватну 
кризу? Одговори нису ни једноставни ни једнозначајни. Пажљиво праћење јавног 
мњења током прве половине 80-тих година откри-ва да су тада економске недаће би-
ле главни разлог испољавања огромног, нагомиланог незадовољства. Иако су демон-
страције албанског становништва на Косову марта 1981. године биле несумњива ин-
дикација потоњег међунационалног хаоса, Косово је, у представи већине, с обзиром 
на одсуство правих информација, у складу с опробаним маниром социјалистичког 
„заташкавања“, још увек било далеко (М. Прошић-Дворнић, 1990:47-61). Веровало се 
да је у питању локални проблем који неће имати ефекта на стање у другим деловима 
земље и који ће власти, као много пута до тада, успети лако и брзо да реше. Чак и ка-
сније, током лета 1988. и почетком 1989. године, у време одржавања масовних проте-
стних митинга солидарности или истине, поред несумњивих захтева за решавање на-
ционалних питања, побуна је имала и изразите социјалне, класне конотације. Иници-
рана као „антибирократска револуција“ имала је за циљ, пре свега, да се ослободи па-
разитске класе „фотељаша“ заинтересоване само за ос-тваривање сопствених интере-
са, а сасвим неспособне да управља земљом на за-довољавајући начин, контрапродук-
тивног самоуправљања и потрошене комуни-стичке идеологије. Једна од основних 
потки протеста била је жеља да се земљи врати стабилност, просперитет и углед ка-
кве је уживала у годинама пре смрти Јосипа Броза, да јој се обезбеди интегритет и 
равноправан положај свих субјеката, без обзира на њихову националну или неку дру-
гу припадност. Дакле, у жижи протеста била је идеја рестаурације „Титове Југослави-
је“, с новим вођом на челу, а не њена деструкција (у том контексту су покрети Алба-
наца на Косову окарактерисани као контрареволуционарна делатност). Анализа јед-
ног дела парола, слогана, текстова песама који су се користили на митинзима несум-
њиво документују ту њихову компоненту (в. И. Чоловић, 1993: 24-32, 149–151). Наи-
ме, незадовољство народа инструментализовано је у то време за легитимизацију, а 
тиме и фаворизовање, једне од политичких опција у унутарпартијским расколима 
(Осма седница ЦК-КП Србије 1987. године и период после тога). 

То што су пароле које су се односиле на социо-економски аспект кризе биле изра-
жене у фоклорном кључу само по себи није нужно значило повратак традицији или 
етнизацију „побуњеника“. Фолклоризам у политици може се тумачити и као контину-
итет раније дугогодишње праксе из предратних, ратних и по-ратних времена везане, 
између осталог, и за Брозов култ (ibid., 28-30, 89-90). Ипак, паралелно с током со-
цио-економских недаћа ишао је и један други процес, процес преструктурирања 
вредности, стварања снажних емотивних набоја и постављања националних и со-
цио-економских питања inverso ordine, који сва-како није био само видљив на митин-
зима, у њиховој реторици и сценографији, већ и у многим другим сферама живота. За-
право, како су базични проблеми економске, социјалне и политичке природе постаја-
ли све озбиљнији и како је процес дезинтеграције претходног друштва и система 
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вредности на којима је по-чивао све снажније деловао, што је за последицу имало све 
израженији антагонизам између нација унутар бивше Југославије, то је социјални 
бунт у Србији све више усмераван ка националн(истичк)им токовима. Транспонова-
њем тежишта побуне са захтева за промену политичког, друштвеног и економског 
система на национални план, омогућен је управо њихов опстанак и континуитет и кон-
струисан је нови оквир за легитимисање ауторитета на којима почивају. Убрзо је, за-
хваљујући том новостеченом, легитимитету, власт могла, mutatis mutandis, да се поме-
ри ближе ка остварењу нове неминовности, националне државе, односно, у случају 
Србије – њеном рекреирању након седамдесетиједне године „изгнанства“. 

Почеци тог процеса могу се лоцирати, мада у време догађања тешко читљиви као 
такви, као нешто више од оправдане и спонтане побуне против дискриминације, с до-
ласком прве делегације косовских Срба пред Савезну скупштину 1986. године. По-
том, с повећаном слободом штампе (за коју се, додуше, може изнети низ аргумената 
да је такође била у функцији политичких циљева нове елите) и детабуизацијом мно-
гих тема (од пикантерија и скандала у актуелним политичким врховима других репу-
блика, или у кругу бившег „домаћег“ руководећег кадра, до поновног откривања и 
реинтерпретације националне прошлости), када је уследила права издавачка екс-
плозија књига, часописа, брошура, памфлета, с распоном квалитета дела од озбиљ-
них научних студија до пропагандистичко-политикантских написа о националној 
историји, ратним и мирнодопским херојима, традицији, вери, обичајима, фолклору, 
језику итд. Затим су ту програмски текстови, као што је Меморандум Српске акаде-
мије наука и уметности (1986), прославе, као што су „Два века Вука“ (1987), подиза-
ње куполе на храму Св. Саве у Београду (1989) и, као врхунац, обележавање 600. го-
дишњице Косовске битке, симбола српске судбине и исходишта традиционалних си-
стема вредности и модалних ликова, што је све требало да потврди јединство народа, 
предвођеног интелектуалном елитом државе и цркве, дакле коначно помирење су-
протности као што су комунисти и антикомунисти, теисти и атеисти, поштоваоци и 
анихилатори традиције, религијски и секуларни облици постојања и мишљења (в. С. 
Наумовић, 1994). 

Сви ти догађаји, иницирани „одозго“, пројектовали су као нова идеолошка мрежа 
и симболички оквир за ново „замишљање заједнице“, стварање пожељне, „добре за 
мишљење“ слике унутрашњег јединства и климе за мобилисање свих субјеката за 
остваривање врховних националних идеала. Но, да ли су се, у првом тренутку, дои-
ста поклопили интереси и жеље народа и елите по питању традиције и национали-
зма? Односно, да ли су сви друштвено-економски слојеви били подједнако рецептив-
ни према националној симболици, да ли је међу свим подједнако била жива српска 
традиција која је притајено чекала крај социјалистичке репресије и потирања про-
шлости, да поново засја пуним сјајем? 

Задовољавајуће и прецизне одговоре на ова питања могло би дати само системат-
ско истраживање великог узорка становништва. Ипак, поједине забележене цртице из 
живота Београда могу указати на правце тражења одговора. На пример, приликом 
отварања велике изложбе Косовска легенда у народном стваралаштву у Етнограф-
ском музеју у Београду, 1989. године, аутор Љ. Рељић је, у духу целокупне идеје по-
ставке и атмосфере шестостотинагодишњег јубилеја, изнад главног улаза у зграду ис-
такао неколико реплика историјских застава, међу којима су биле и две светлоплаве 
са белим двоглавим орловима. Те две заставе су одмах пошто су истакнуте, постале 
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предмет политичких контроверзи, али је Љ. Рељић успешно одолевао притисцима 
„одозго“ да се оне уклоне. Уклонио их је тек пошто је примедба стављена из „реда 
народа“. Наиме, на сам дан отварања изложбе пред Музеј је дошла и делегација Срба 
с Косова, у којој је био и један старији грађанин. Он се запитао да ли је орловима од 
којих страда на својој родној груди место и у Београду? Иако су се током 1989. годи-
не појавили већ многи модерни маркетиншки артефакти (беџеви, календари, налеп-
нице, привесци, капе и сл.) са сликовним и вербалним „порукама“ традиције (сред-
њовековни династички и државни грбови, кокарде, историјске и митске личности и 
др.), као и касете са обновљеним националним и новим фолклорно-политичким пе-
смама, што је тада представљало невероватну новину и израз дотада незамисливих 
слобода изражавања, у представама поменутог старине са Косова двоглави орао ја-
вио се пре као асоцијација на црну албанску „неман“ него на српско знамење, које је, 
уз то што је био хералдички знак, тако често реплицирано и у високој и у народној 
уметности. 

Амбивалентни однос, то јест различите рецепције и тумачења симбола српске 
традиције, био је присутан и када су, с легализовањем полипартизма у Србији и 
оснивањем првих странака на самом крају 1989. и почетком 1990. године, маркетин-
шки артефакти постали део свакодневнице, а не само „специјална роба“ која се про-
давала искључиво у посебним, ритуалним ситуацијама. Наиме, у пролеће 1990. годи-
не, у најужем центру Београда ексклузивно шеталиште и shopping зона, Кнез 
Михаилова улица, обогатила је свој стални асортиман понудама управо такве робе, 
али и оном са страначким ознакама, као и опозиционом и независном штампом која 
се у то време још увек није могла набављати у новинским киосцима. Новина је, да-
кле, била и у томе што се роба нудила ван окриља и контроле власти, за разлику од 
Митинга истине и званичних прослава. Уз то, од лета 1990. године, оближњи Трг Ре-
публике постао је место окупљања и одржавања јавних скупова опозиције, чиме је 
дефинитивно, за неко време, завршено освајање простора и „територијализација“ 
опозиционог деловања. Не без ироније, то је био управо онај део Београда који су 
власти током претходне четири године, за Конференцију несврстаних, темељно ре-
стаурирале, враћајући му сјај и раскош прошлих времена, као својеврсну манифеста-
цију властитог залагања, бриге и успеха и стварајући позорницу за властиту репре-
зентацију и церемонијале11. Све је то код ње, разумљиво, изазвало одређену дозу от-
пора и негодовања (М. Прошић-Дворнић 1991: 358-359). Управо та нова врста пону-
де, окупљања и догађања, враћала је још једну димензију традиције: у београдски ур-
банистичко-архитектонски бисер из последње четвртине ХIХ века уселио се и њен 
тадашњи дух, дух урбане културе, узаврелог, критичног начина мишљења, борбе за 
демократију, модернизацију, и креативног промишљања историјског наслеђа, погле-
                                                           

11Сагледано из данашње перспективе, сасвим се другачије могу оценити скоро симултане рестаурације 
Загреба, Београда и Сплита. Поводи су били, као што је познато, велике светске манифестације спорта 
(Универзијада, Медитеранске игре) и политичких покрета (несврстаност). Да ли су се иза њих крили и 
другачији, дугорочнији мотиви? Да ли су они и на федералном и на локалном нивоу који су се бунили због 
прекомерног трошења новца "на шминку" у време економске катастрофе наслућивали тај дубљи 
мотивациони импулс или су, пак, њихове реакције биле сасвим рационалне природе? Староседеоци 
поменутих градова, дубоко емотивно везани за свој животни простор, са задовољством су пратили 
изненадну велику промену: градитељи су се, напокон, са периферија, из хладних бетонских сателитских 
насеља вратили у центар препознавајући архитектонске вредности из времена пре социјалистичког 
функционализма. 
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да упереног у будућност. У том контексту, обнављање традиције није било у функци-
ји херметичког затварања нација у љуштуру само једног искључивог, редукованог, 
фолклоризованог и митологизованог културног модела, нетрпељивог према другом и 
различитом. Напротив, у време његове појаве, оно је било отворено према промена-
ма и толерантно према другима, јер је у основи садржало језгро демократске тради-
ције српског друштва. А бити поносан на своје културно и национално порекло ника-
ко не значи да се истовремено не могу уважавати и прихватати вредности, на пример 
енглеске демократије, француске и руске књижевности, немачке филозофије, фла-
манског и италијанског сликарства, исламске и византијске сакралне архитектуре, 
дубине источњачке мисли. Људи сигурни у свој културни и национални идентитет (а 
такав слој је опстао упркос социјализму) не осећају се угрожено у додиру с другим 
идентитетима и нису им потребне ригидне границе за његову одбрану. Уосталом, у 
истој индивидуи могу хармонично опстајати многи идентитети различитог нивоа оп-
штости, на пример „локалпатриотско“ осећање припадности најужем завичају, срп-
ско етничко порекло, југословенство, „европство“, космополитизам, све док, и ако, 
под субјективним или објективним околностима, нису постављани у међусобни кон-
фликт те захтевају селекцију компатабилних идентитета којима ће се остати веран. 

Тај модел, у свести урбанита, најчешће оних који се током социјалистичког пери-
ода нису одрекли своје традиције и културе (познавање и историје која се није преда-
вала у школама, нескривено прослављање религијских обичаја и крсног имена, одла-
зак у цркву, примање свештеника у кућу и др.), као знак обнове демократије, „по-
вратка“ историје и краја у суштини примитивистичког становишта да она „почиње са 
нама“, што је било својствено комунистичкој партији, и, не мање значајно, као знак 
слободног исказивања националног идентитета и поноса без страха од казне, при-
мљен је с радошћу и надом у праву и дубинску, радикалну трансформацију друштва. 
Међутим, многи други слојеви, лење малограђанске и конзервативне свести, за-
плашени пред променама и нетрпељиви према новом и различитом, између осталог и 
због тога што је долазило из неофицијалних, „сумњивих“ кругова (тако окарактери-
саних захваљујући медијској антипропаганди), у тој новој појави су препознавали 
сензационализам, национализам(!) и „непријатељску делатност“. Те разлике, од тада 
вешто коришћене у званичним медијима, означиле су почетак стварања досада не-
премостивог јаза у српској јавности и игре национализмом који се, према потребама, 
као врућ кромпир, пребацивао с једне на другу страну. На тај начин је идеални обра-
зац хомогенизовања националног ентитета путем сталних диференцијација на МИ 
(позитивна аскрипција-дивинизација): ОНИ (негативна дескрипција-демонизација), 
која се пре свега односила на Србе и Друге допуњен и унутрашњом поларизацијом 
на патриоте: непатриоте, прави: лоши Срби и сличним дихотомијама. 

То ни у ком случају не значи да је опозиција у целини доследно заступала ис-кљу-
чиво флексибилни модел културне и демократске ретрадиционализације. Иако нема 
никакве сумње да је врата повратку и инструментализацији традиције у политичке 
сврхе отворила партија на власти, директно или преко својих емисара, ради легити-
мизације и компензације недостатака актуелне реалности; опозиција је имала своје 
милитантно националистичко крило које је такође кондиционирало потоњу потпуну 
трансформацију „фолклорне свести“. Пред изборе у касну јесен 1990. год. социјали-
сти су заправо сасвим напустили националистичку реторику, препуштајући је екс-
тремној десници и истовремено је оптужујући за „изазивање међунационалне мр-
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жње“, док су сами одабрали много умеренију опцију. То се, у том тренутку, показало 
као мудар тактички потез, који је, поред осталог, донео изборну победу. Јер, упркос 
већ неколико година дугом медијском и политичком рату унутар југословенског про-
стора, па и првих оружаних сукоба, код већине бирача преовладавала је жеља за очува-
њем ми-ра и још увек присутна нада (то показују анкете и у другим бившим републи-
кама – в. С. Болчић, 1992: 11-14) да ће се сукоби ипак разрешити без проливања крви. 

Тек у периоду после првих вишестраначких избора (децембар 1990), када је вла-
дајућа партија поново преузела водећу улогу у остваривању националног програма, 
отпочела је коначна фаза преструктурирања националне свести, претварање латент-
ног, номиналног националног идентитета у еруптивну и искључиву категорију (v. B. 
Denich, 1993: 52 i d.) и дефинитивног пребацивања друштвених сукобљавања „са те-
рена политичких и економских слобода и права грађана... на терен колективних на-
ционалних права и улоге државе у осигуравању тих права“ (С. Болчић, 1992: 20). У 
то време заправо, из огромног потенцијала избора које традиција (макар она већ само 
по себи била артифицијална, пажљиво одабрана, ретуширана и вреднована слика о 
прошлости заједнице и складиште трансисторијских архетипова – в. N. Skouteri-Di-
daskalou, 1994) може понудити, одабрани су само они њени сегменти који су били 
најподеснији за симплификовање, идеологизирање и пропагандну обраду пријемчиву 
и разумљиву најширим слојевима становништва, а у сагласности с непосредним по-
литичким циљевима елите. „Традицију“, дакле, овога пута није било потребно „изми-
шљати“ пошто је она већ била конструисана у ХIХ веку у време националног буђења, 
стандардизовања националне културе и остваривања идеала националног ослобође-
ња. Једноставно су селектирани, поново повезани и активирани поједини елементи 
већ познатог и опробаног репертоара, али су им, у промењеном контексту и значења 
била сасвим другачија. Понуђени модел је у многим својим аспектима више подсећао 
на суштину „културног препорода“ из неких каснијих времена (в. Б. Вукотић, 1992: 
69-78) него на онај из првобитне темпоралне равни. 

За масовни пласман тих реинтерпретираних садржаја традиције, „бриколираних“ 
тако да одговарају манихејском погледу на свет (који пре треба тумачити као после-
дицу дуготрајне идеологизације током социјалистичког периода него као патријар-
хално наслеђе предмодерног доба – упор. Р. Марјановић, 1992: 43-48) пронађена је 
такође идеална матрица, неофолклорни или „новокомпоновани“ културни модел. Тај 
културни модел, у чијем оквиру се ускоро развила и посебна поткултура рата, ампли-
фиковао је, у фолклорном кључу транскрибоване, исте садржаје и поруке које се пре-
носе путем других типова дискурса (политичког, „научног“ и сл.) и зато је он посеб-
но драгоцен у пропагандне сврхе. Медијски фаворизован, гласан и свеприсутан, 
успео је да се наметне као водећи и скоро искључиви образац понашања и мишљења. 
Његови припадници – најчешће исти они слојеви који су неколико деценија раније, у 
потрази за сопственим идентитетом изгубљеним на путу из села у град створили но-
вокомпоновани хибрид масмедијске и фолклорне културе – свуда су присутни и то 
своје присуство не само да желе да учине видљивим већ и да свој начин наметну као 
једино исправни, „патриотски“ пут у „срећну прошлост“ српског народа. Овај модел 
(његови продукти преплавили су и Кнез Михаилову улицу у налету рурализације ур-
баног центра – сл. 1, 2), под плаштом узвишених националних осећања, у својој су-
штини крије „национални митомански кич који одише подједнако и мегаломанијом и 
ксенофобијом“ (М. Драгићевић-Шешић, 1992: 98). Он је у ствари очигледнији знак 
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распадања традицијске културе, а не наговештај њеног опоравка и рестаурације. Вра-
ћање у прошлост само је привидно инспирисано потрагом за изгубљеним идентите-
том. Оно је, у ствари, покушај заустављања времена, трагања за варљивим упори-
штем у тренутку радикалне транзиције друштва, које је за многе извор тако велике 
несигурности, неспокојства и неизвесности да се њено бреме покушава да отклони 
прихватањем митолошке слике света, што свакако не представља светски преседан, 
већ, напротив, предвидљиву реакцију под датим околностима (E. Hobsbawm, 1990: 
131 i d.). 

Другачије одабрана и интерпретирана традиција могла је, доиста, у бурним вре-
менима промена, да премости јаз између пређашњег и потоњег стања транзиције. 
„Новокомпоновани“ модел је, међутим, донео друга решења: ксенофобичност, наци-
онализам посебне врсте, реакциони архаизам и изолационизам. Томе је свакако до-
принела констелација догађања унутар бившег југословенског простора, али и свет-
ска заједница својим бесмисленим потезима, као што су санкције, претње употребе 
војне силе и друге данас у свету врло присутне и често употребљаване „дисциплин-
ске мере“. Оне су само појачале реакцију „изнутра“ у смеру који је далеко од ствар-
ног отклањања катастрофе. 

 
* * * 

 
Пад комунизма у Европи и прослава двестоте годишњице Француске револуције 

одиграли су се у истој години. Француска револуција, прекретница у развоју чове-
чанства модерног доба, свету је поклонила принципе националног самоопредељења, 
народног суверенитета и модел модерне државе. То њено наслеђе имало је свој пото-
њи самостални развој који је, поред позитивних, доносио и мноштво негативних по-
следица (није ли се већ у Наполеоново доба принцип трансформисао у експанзивни 
национализам?). Зато нас Hobsbawm (који иначе верује да ће национализам имати 
подређену, минорну улогу у савременој историји) позива да се подсетимо и других 
идеја Револуције: слобода, једнакост, братство, вредности рација и просвећености на 
којима је саграђена модерна цивилизација, и које су нам данас, када ирационализам, 
религијски фундаментализам, опскурантизам и варварство поново освајају простор, 
потребни више него икад“ (E. Hobsbawm, 1990a: 113). 
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Mirjana PROŠIĆ- DVORNIĆ 
 

MODELS OF „RETRADITIONALIZATION“: 
JOURNEY TO THE FUTURE THROUGH RETURNING TO THE PAST 

 
Profound changes which reached the entire modern, mutually dependent world, at the end of the eighth and at 

the beginning of the ninth decade, were especially tumultuous in the countries of the Central and Eastern Europe; 
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they began with the fall of the Berlin Wall and unification of Germany (1990). „Fall of communism“ and failure of 
the entire system had, contrary to often unrealistic expectations, numerous unwanted consequences. 
Democratization and transition appeared to be long-term and complex, often followed by retrogressive processes, 
contradictions, alternations and aberrations. Explosion of (traditional) nationalism and glorification of tradition are 
among most conspicuous consequences of the processes of transformation of social systems in this part of the 
world. 

In this study, by the example of „second“ and „third“ Yugoslavia, author is trying to develop one of the 
possible scopes for research of the contradictory, but complementary processes (transition and retradi-
tionalization), considering synchronic and diachronic dimension, and asking the question if nationalism in Serbia 
at the end of XX century in the context of universal „nationalization“ of the former Yugoslavia and Eastern bloc, 
arose as spontaneous movement from „below", or was induced from „above“, and why nationalism with traditional 
provenance, was chosen as an ideological answer to the universal crisis? Without aspirations to the final answer, 
behaviour of elites was pointed out in this work, and their inclination toward manipulations with national feelings 
of ordinary people, in accordance with their interests. 


