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ПОСЛЕ ФРЕДРИКА БАРТА 
Савремена проучавања етницитета у 

комплексним друштвима 

Преглед  неких  постбартовских приступа етничким феноменима, савремених комплек 
сних друштава, што значи пре свега модерних националних држава, као одређујућих за на 
чине њиховог савременог формирања и испољавања. Неки научници мисле да се ововреме 
ни етнички феномени могу објаснити једино у контексту савременог национализма. Стога 
су приказани неки приступи феномену национализма и етницитета унутар и у зависности 
од њега, као и неки погледи на однос ова два феномена у културној антропологији и у не 
ким другим друштвеним наукама, пре свега историји, јер, на овом подручју антропологија 
налази много подстицаја за отварање и сарадњу са другима. Преглед се заснива на литера 
тури која се односи на Европу, на енглеском и нашем језику. 
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I 

Током, а посебно крајем XIX века дефинишу се и разграничавају и данас постоје 
ће друштвене науке. Етнологија 1 , што се види већ и из самог назива науке  одређује 
етничке  феномене  („етнос“) 2  као  свој  превасходни предмет истраживања. Приметно 

1 У овом раду се за науку о култури користи термин културна антропологија. Термин етнологија користи 
се у специфичнијем значењу њене пре свега европске традиције (изузимајући енглеску социјалну антрополо 
гију). Према Лефгреновом мишљењу, под термином етнологија подразумева се традиција бављења култур 
ном антропологијом која се везује претежно за Европу, а чији је настанак у XIX веку испреплетен са роман 
тизмом и формирањем националних идеологија. Међутим, развијајући се, етнологија је морала да се суочи 
са овим својим коренима и да ихпреиспита (O. Löfgren, 1989: 5). Како примећује Кизније, она се каокритич 
ка наука успоставила управо непрестаном интелектуалном борбом против идеологија из којих је настала. По 
његовом мишљењу, европска етнологија утемељена је како кроз традиције диркемовске и веберовске социо 
логије тако и филологије,лингвистике и фолклора, и културне и социјалне антропологије (Ж. Кизније, 1996: 
26). 

За енглеску и америчку традицију социјалне и културне антропологије користиће се термин Џона Кола  
англофона антропологија (J. Cole, 1977: 351). Грубо би се могло одредити да се у време кад су настајале, ет 
нологија бавила одређивањем појма ми, а англофона антропологија појма други . Ради уравнотеженије слике 
  само мала  напомена   и  ова  друга  традиција  је у својим  почецима  била  осенчена  једном  идеологијом   
идеологијом колонијализма (Sh. Macdonald, 1993: 26). 

2 У овом раду не бих улазила у расправе о терминологији везаној за етничке феномене, које су проблем и 
питање за себе. С обзиром на то да је цитирано више аутора чији термини нису уједначени, они су оставље 
ни онакви како их сваки аутор користи. Иначе, у овом раду користи се термин етнички феномени, који би 
требало да покрије читаво поље појмова и значења везаних за ову проблематику. О појединим терминима,
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је, међутим, да су у овој традицији бављења културном антропологијом појмови веза 
ни за етничке феномене тек од релативно новијег времена критички преиспитивани 3 . 
Старија схватања етноса подразумевала су аисторичност феномена, његову непромен 
љивост и  објективност. С друге  стране, англофона антропологија дуго као да и није 
одређивала  ове  феномене  као  проблеме  истраживања.  О  томе,  на  пример,  сведочи 
чињеница, која данас може да звучи чудно, да се у индексима и садржајима уџбеника 
и увода у антропологију, од Тејлорове Антропологије, публиковане 1916. године, све 
до шездесетих година овог века, нигде не појављују термини етницитет или етничка 
група (W. Lockwood, 1984: 1). Међутим, то што их ова антрополошка традиција није 
експлицитно  именовала  и  дефинисала  као  појмове  не  значи  да  у  њеним  оквирима 
ипак  није  уопште  постојао  никакав  концепт  етницитета  на  имплицитном  нивоу. На 
пример, класична англофона антропологија често је за истраживања бирала мале, ре 
лативно изоловане  заједнице, имплицитно под њима подразумевајући етничке групе 
чије се границе поклапају са јасно дефинисаним културним границама. Тако је етни 
цитет и у таквим истраживањима заправо третиран као објективан и статичан фено 
мен. Истраживања су се често исцрпљивала у описивању наводно објективних катего 
рија културе, који једну (етничку?) групу чине различитом од других. 

Као први творац теорије о етничким феноменима у културној антропологији може 
се  сматрати  совјетски научник М. С. Широкогоров,  који  је двадесетих година проу 
чавао етничке групе у Сибиру и на основу тих проучавања развио теорију у којој је ет 
ничке  феномене  третирао  као  друштвене  процесе,  али  чији  је  рад  у  своје  време не 
довољно примећен и задуго остао заборављен (M. Helebrant, 1972 ; D. RihtmanAugu 
štin,  1989). Касније,  од педесетих година, у оквиру совјетске етнографије чињени су 
систематски  напори  да  се  створи  једна  кохерентна  и  обухватна  теорија  етноса,  при 
чему је нарочито запажен допринос Јулијана Бромлеја почетком седамдесетих година. 
С друге стране, мада са различитим полазиштима и циљевима, у англофоној антропо 
логији етничка проблематика, посебно од краја шездесетих година, заузима све вид 
није место 4 . 

Као зачетници савременог дискурса о етницитету у англофоној антропологији, мо 
гу се сматрати Едмунд Лич, који  је 1954. у делу Political Systems of Highland Burma 
оспорио тезу да се границе културе и границе друштвене групе поклапају, мада он сам 
није употребио термине етнос, етнички идентитет или етницитет, и Мајкл Моерман, 
који је у радовима о Луама у Африци шездесетих година утврдио потпуну арбитрар 
ност и субјективност критеријума етничке припадности  (G. Carter Bentley, 1987: 24– 
25). На савремена схватања о етничким феноменима приметан је и утицај Макса Ве 
бера, мада је из неких разлога релативно ретко истицан (видети, на пример, M. Veber, 
1976, I: 323–337). Међутим, прекретницом после које можемо говорити о савременим 
истраживањима етницитета данас се углавном сматра рад Фредерика Барта, тако да 
се сада, како примећује Локвуд, чак говори „пре Барта“ и „после Барта“ (W. Lockwo 

њиховој  етимологији,  значењима  и  употреби  видети,  на пример, Glazer и Moynihan (1975: 1819), Бандић 
(1982: 41), Ракић (1983), Хершак (1989), Тонкин, и др. (1989: 1117). 

3 Ако, рецимо, узмемо случај наше етнологије као пример  тек је Миленко Филиповић 1961. године у ра 
ду "Стварање етничких група на планинама" истакао потребу теоријског расправљања појма етнос (Р. Ракић, 
1983: 7; П. Влаховић, 1990: 16). 

4 Једну могућну интерпретацију сучељених совјетских и западних теорија о етносу доноси рад Г. Љубоје 
1989. О совјетским теоријама видети, на пример, П. Влаховић, 1990.



После Фредерика Барта: Савремена ... ГЛ. ЕИ САНУ XLV (1996)  103 

od, 1984: 1). Бартове тезе, изнете у уводу зборника Etničke grupe i granice  Društvena 
organizacija kulturnih razlika, 1969. године, мада нису биле сасвим оригиналне, поја 
виле су се у правом тренутку, па се стицајем околности управо његов рад обично сма 
тра преломним по свом утицају на приступе етничкој проблематици. 

За  разлику  од претходних тумачења етничких феномена као објективних култур 
них  категорија, Барт инсистира  на  томе  да  етничку  групу  активно  формирају њени 
чланови на основу својих субјективних уверења да  јој припадају. За њега  је етничка 
припадност  једна  од  могућних  категорија  у  које  се  појединац  убраја  према  свом 
основном, најопштијем идентитету, који се хипотетично одређује према пореклуи со 
цијализацији (F. Barth, 1969: 13  14). Основа за формирање једне етничке групе није 
садржај културе него способност групе да симболички дефинише своје границе у од 
носу на друге групе исте врсте. Барт сматра да се границе етноса не поклапају са кул 
туром и да је могућно да их људи и елементи културе прелазе, а да се постојање гра 
ница  тиме не  доведе  у питање. Најзначајнији предуслов  да симболично разгранича 
вање етничких група буде могућно и уопште потребно, према Бартовом мишљењу је 
су управо ситуације комуникације и интеракције у које људи неизбежно долазе (ibid. : 
9  10). 

Таквим ставом Барт је отворио пут другачијем приступу феномену етничности не 
го  што  је  стварање  „објективних“  инвентара  садржаја  културе  једне  групе  често 
схваћених  статично.  Тежиште истраживања пребацио  је  на процесе  комуникације  и 
симболизације, што се показало као веома плодним за културну антропологију, која је 
те аспекте културе у то време већ освајала као своје легитимно истраживачко поље. 
Током  седамдесетих  и  осамдесетих  година,  па  све  до  данас,  појавио  се  велики број 
радова на ту тему. 

Поменуто  је већ  да  је Барт наглашавао да управо комуникацијске ситуације, а не 
изолација,  изазивају  потребу  етничког  разграничавања.  Интензивне  комуникације 
управо  карактеришу модерна  комплексна  друштва. Међутим,  с  покушајем  примене 
Бартове концепције етницитета у комплексним друштвима  примећени су и неки не 
достаци његових становишта. Олга Супек, на пример, сажима критичке примедбе до 
којих се дошло седамдесетих и осамдесетих година, на следећи начин: прво, Барт је 
нагласио да су етничке групе  групе у интеракцији, и наглашавао комплементарност, 
али не и могућне ситуације конкуренције (посебно борбу за животне ресурсе) и могу 
ћне конфликте. Његова концепција је сувише статична и не би могла да објасни многе 
сукобе који избијају међу етничким групама; затим, Барт занемарује културну тради 
цију и објективне садржаје културе без којих се не могу разумети ни субјективни про 
цеси разграничења међу етничким групама; на крају, његова теорија не доприноси об 
јашњавању национализма и његових односа према етницитету  недостаје јој поимање 
вертикалних односа моћи и глобална слика у коју би се могла укључити сва разновр 
сност данас паралелно постојећих облика људских група у интеракцији, од непризна 
тих етничких група, преко етничких мањина без сопствених политичких институција, 
и етнички организованих политичких заједница до суверених нација, при чему аутор 
ка наглашава да ово није еволуцијски низ (O. Supek, 1988: 47–48). 

У овом раду ће бити речи углавном о радовима који иду даље од Барта у овој по 
следњој тачки  критичког осврта. Пре тога  ће бити назначени и неки теоријски про 
блеми везани за проучавање етничких феномена.
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II 

Мада многи аутори истичу Барта као своју полазну основу, постбартовски присту 
пи веома су разноврсни, а свакако има и оних који своја истраживања не заснивају на 
Бартовим  становиштима.  У  проучавању  сложене  материје  етницитета,  још  увек  се 
примећује  недостатак  консензуса  чак и  у  вези са основним дефиницијама појмова и 
терминологије која се користи. Показало се да већ и само дефинисање етницитета на 
начин који би обухватио све могућне случајеве представља проблем, па су у оптицају 
разне дефиниције, некад и противуречне. Неки аутори примећују да је веома упадљи 
во  да  се  о  етницитету  углавном  размишља у међусобно искључивим дихотомијама, 
што  само  доноси  много  више  нових  проблема  него  разјашњења  (G.  Carter  Bentley, 
1987: 25–27). Неке од тих дихотомија у којима се крећу теоријске расправе о природи 
етничких категоризација су, на пример, примордијализам  /друштвени конструктиви 
зам,  односно  есенцијализам  /  инструментализам,  свесно  /  несвесно,  субјективно  / 
објективно, рационално / емотивно, феномен / епифеномен (при чему се као одређују 
ћи обично узимају економски и политички фактори), реално / замишљено, друштвена 
група  /  логичка  категорија  за  класификацију,  слободно изабрано  / стечено рођењем, 
односно, наметнуто од других  (на пример, од стране структура моћи већинског дру 
штва), итд. 5 Међутим, можда је још карактеристичније да је, заправо, у великом броју 
радова на ту тему мало оних који представљају теоријски допринос и који уопште на 
стоје  да  дају  теоријско  утемељење,  па  чак и  саму дефиницију феномена. Тешкоће и 
избегавања дефинисања уочене почетком седамдесетих (W. W. Isajiw, 1974), још увек 
се  јављају  двадесетак  година  касније  (K.  Liebkind,  1993).  У  радовима  са  етничком 
проблематиком неретко се указује на особине феномена који га чине тешким за дефи 
нисање,  на  пример:  флексибилност,  парцијалност  и  зависност  од  контекста,  могућ 
ност да се њиме манипулише, итд. Додатни проблеми који често замагљују поглед на 
учника јесу актуелност и често исполитизираност те проблематике, а нарочито то што 
се етнички феномени често испољавају као емотивни, ирационални и веома снажни, 
па су научници рационалистичке оријентације збуњени и склони да га тумаче као ано 
малију. Свакако, концепти везани за етничке феномене у конкретним истраживањима 
зависе од ширих концепата које одређени аутор заступа, као што су култура, друштво, 
друштвени процеси, итд. , али они нису увек јасно изречени и често се тешкоће везане 
за један термин замењују другим који такође остаје недовољно добро објашњен. 

Међутим, као што упозоравају Тонкин и други аутори, велике тешкоће јављају се 
увек кад се покуша категоризација и универзално важеће дефинисање базичних људ 
ских група, а те тешкоће произлазе из саме природе начина на који људи одређују и 
именују своју групну припадност (E. Tonkin, et al., 1989: 16 17). Проблеми, по њихо 
вом мишљењу, дакле, потичу из унутрашњих противречности и комплексности етни 
цитета и сродних појмова. Поставља се чак и питање, које заправо није ново  постав 
љао га је још Макс Вебер у Привреди и друштву  да ли нам је појам „етнички“ уоп 
ште потребан као научни и аналитички концепт? С обзиром на то да се феномен пока 

5  Свакако било је и више залагања да се сагледавање етницитета у оквирима оваквих дихотомија пре 
вазиђе као неплодоносно, на пример, у радовима Epsteina (1978: 112), Keyesa (1981), Carter Bentleya (1987: 
2527).
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зује  као  изразито  сложен  и  зависан  од  контекста,  и  да  се  у  различитим друштвено 
историјским ситуацијама испољава на врло различите начине, Вебер га сматра неко 
рисним за сваку стварно егзактну анализу (M. Veber, 1976, I: 333). Још радикалнији у 
свом  ставу  је  Роџер Џаст,  који  потпуно  оспорава  аналитичке  вредности  концепта  и 
термина  етноса  (и  сродних  појмова),  назвавши  њихово  укључивање  у  аналитички 
апарат „ретроградним кораком“ и погрешним покушајем научне објективизације јед 
ног  ненаучног  термина  и  концепта  (R.  Just,  1989:  76). Џастова  аргументација  је  за 
нимљива и о њој ће бити нешто више речено. Он полази од става Едвина Арднера да 
су друштвене  јединице  (групе) системи који сами себе дефинишу. Примењено на ет 
ничке групе, то значи, на пример, да је свако ко себе сматра Грком и кога други сма 
трају Грком  Грк. Џаст констатује да  је тако успостављен критеријум формално ис 
праван, али садржински празан. У пракси, постоје емпиријски критеријуми о томе ко 
је Грк и колико год да су они неодређени, замућени, историјски нетачни или научно 
неодрживи  управо они су то што даје смисао, супстанцу, изјави о етничкој припад 
ности. У европском контексту следећи критеријуми су опште прихваћени: 1) политич 
ка инкорпорација у суверену државу (за већинске идентитете), 2) географска лоцира 
ност  територија, 3) историјски континуитет, 4) култура. Џаст, међутим, запажа, и то 
је најзанимљивије у његовом излагању, да је то само по себи ипак недовољно. Ова че 
тири критеријума нису дефиниција етницитета него евиденција о припадности одређе 
ној  етничкој  групи. Етницитет  значи нешто  више од  тога,  он има  своју  есенцијалну 
дефиницију, иако она није увек артикулисана. По Џастовом мишљењу, то је раса, од 
носно биолошко одређење етничке групе  елемент који научници пажљиво избегава 
ју,  али  који  је  снажно  заступљен у  свакодневној  употреби овог појма код људи који 
нису научници, а прикривено остаје присутан и у научној употреби. Дефиницију расе 
Џаст сматра непрецизном, а њен научни статус бесмисленим, али констатује да се из 
ван малобројне интелектуалне заједнице сматра да  је неко Грк  зато што има грчку 
крв. Емпиријски садржај етноса је да се он биолошки саморепродукује, заједничко по 
рекло је она замисао коју обични људи деле у свакодневном, лаичком схватању овог 
појма. То не значи да се питања суверенитета, територије, историје и културе могу за 
немарити. Она такође захтевају снажну аргументацију, али то је зато што је етничност 
већ утврђена  етнички идентитет је већ дат, постојећи, есенцијалан, а аргументи о су 
веренитету, територији, историји, култури, нису кључни елементи који стварају етни 
цитет,  него његове манифестације, које га потврђују. Због свега што  је речено, Џаст 
сматра жалосним да се један непрецизан и погрешан концепт, преузет из свакодневог 
живота, укључи у научни дискурс као аналитички појам. Рад који је насловио као Tri 
jumf etnosa, завршава мишљењем да ако данас можемо говорити о тријумфовању зна 
чаја етничких веза, то је управо у овом смислу тријумфа вере лаика у значај заједнич 
ког порекла и биолошке повезаности једне људске групе (R. Just, 1989). 

Међутим,  иако  је  Џастова  аргументација  можда  и  тачна  (посебно  у  случају 
Европе), не изгледа вероватно да ће термин и концепт етницитета бити искључени из 
научног апарата. У међувремену, док је још много тога неразјашњеног у области тео 
рије,  број  истраживања  толико  расте  да  многи  признају  да  је  постало  веома  тешко 
пратити релевантну литературу (на пример, W. Lockwood, 1984: 1). Зато ће и преглед 
новије литературе на ову тему који се даље даје у овом раду бити ограничен на под 
ручје Европе и на истраживања која имају у виду и макроперспективу, односно ком 
плексност  и  слојевитост  друштава  у  којима  посматрају  етничке  феномене.  Веома  је
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уочљива тенденција да се у том контексту феномен етницитета сагледава у повезано 
сти са феноменом национализма, као и залагање да се и сами антрополози позабаве 
нацијом,  национализмом  и  националним  идентитетима  као  предметом  свог проуча 
вања. 6 Кад је реч о Европи, било би занимљиво пратити радове и на другим језицима, 
посебно оним који имају значајну традицију у друштвеним наукама, али то овде није 
било могућно, па је преглед ограничен на литературу на енглеском и нашем језику. 7 

III 

Европа као подручје истраживања у културној антропологији 

Током седамдесетих година XX века међу културним и социјалним антрополозима 
сазрева  идеја  о  „повратку  антропологије  кући“  (cf.  J.  Cole,  1977; А.  Jackson,  1987). 
Омиљени истраживачки терени „класичних“ англофоних антрополога била су острв 
ска  друштва и мале  заједнице,  које  су често намерно биране у што већој изолацији. 
Међутим, у време кад је глобализација постала наглашен (и проблематичан) процес, 
постало  је  јасно  да  нема  потпуно  изолованих  заједница,  и  да,  с  обзиром  на  високу 
контекстуалност друштвених феномена, објашњења до којих се долази истраживањем 
релативно једноставних друштава нису универзално релевантна, као и да ће културна 
антропологија,  ако  настави  да  се  бави релативно изолованим  заједницама на начин 
који није релевантан за проблеме савременог света, и сама као наука бити гурнута на 
маргину.  Повратак  науке  у  актуелност  захтевао  је  повратак  у  комплексна  друштва. 
Тако се поставило и питање Европе као могућног антрополошког терена. 

Европа  је, наравно, проучавана и претходно. Међутим, промена гледишта седам 
десетих година састојала се у томе што је оспорена довољност уско схваћеног култур 
ноантрополошког и етнолошког приступа да се објасне друштвени процеси. 

Крајем седамдесетих година, у светлу онога што је већ речено, неколико антропо 
лога  се осврнуло на дотадашње антрополошке студије Европе. Посебно критични су 
били према концентрацији на мале заједнице које су посматране изван и независно од 
друштвених процеса и снага које су оличене у држави, нацији и капитализму. Дотада 
шњи  радови  су  критиковани  због  фетишизације  села  и  занемаривања  управо  оних 
процеса који су у највећој мери карактеристични за подручје Европе, на пример пи 
смености и постојања писаних извора, итд. (R. Grillo, 1980: 6). Нагласак на локалном 

6 Занимљиво је приметити да ово залагање није ново  износио га је на пример, још Широкогоров у сво 
јим радовима из двадесетих година (cf. Д. Рихтман  Аугуштин, 1989: 126129). Код нас је сличну идеју из 
нео Ракић (1983: 6. , и даље), а једну могућу интерпретацију етницитета у повезаности са национализмом до 
носи на пример рад М. ПрошићДворнић (1990). 

7 Код нас су се последњих година појавили још неки прегледи литературе на енглеском језику о етничкој 
проблематици, на пример М. ЛукићКрстановић (1986) и Е. Петровић (1988), али се они претежно односе на 
америчку средину. Овај рад  је специфичан утолико што је стицајем околности, у вези с радом о етничком 
идентитету Срба у Мађарској, прегледана новија литература везана за истраживање националних мањина у 
савременим европским државама, па је тако направљен овај избор, који свакако није једини могући. Тако је, 
на пример, у њему остављена по страни литература о етничким конфликтима, која је такође бројна и у пора 
сту, јер сам сматрала да она у извесном смислу закривљује перспективу  ако се на етницитет обраћа пажња 
само тамо где долази до конфликта, што је у последње време, чини се, изражена тенденција  губи се из вида 
да је етницитет у великој мери и мирнодопски феномен. Ипак, као пример једног рада на ову тему може се 
узети рад V. A. Tishkova (1992).
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и појединачном и посматрање  само локалне варијације процеса   што се сматра као 
differentia  specifica  антрополошког  приступа    али  без  икаквог  увида  у  целину дру 
штвеног контекста, уочен је тада као слабост, која је заправо произлазила из места ко 
је је традиционално културна антропологија заузимала у подели друштвених наука. 

У току тих преиспитивања, примећено је да су иста историјска струјања у Европи 
уобличила  како антропологију и друге друштвене науке тако и наше савремене кон 
цепције појмова,  као што су идентитет,  етницитет  и  слични. Прихваћено  је да  су се 
друштвене науке искристалисале у касном XVIII веку у западној Европи, а то значи 
да  су оне настале у исто време кад и нације  државе и кад  је Европа доживљавала 
експанзију на  светској  сцени. Интелектуална  мотивација  за  развијање нових дисци 
плина била је подстакнута управо процесима промене изазване индустријализацијом, 
као и  оне повезане  с  појавом и  успоном националних држава и  суочавањем  с „дру 
гим“  народима.  Од  почетка  је  преокупираност  друштвеним  идентитетима  лежала  у 
самом срцу нових дисциплина. Кључно питање било је о природи друштвених веза и 
односа  у  време  трансформације  земаља  захваћених  индустријализацијом  кад  су  се 
друштвене  заједнице  кретале  од    према  Tenisovoj  чувеној  формулацији    Gemein 
schaftа  ка Gesellschaftu. Антропологија  се  бавила  дефинисањем  другог,  али  такође 
се може рећи да је тиме учествовала и у дефиницијама нас  насупрот тих других. Тај 
алтерего, међутим, није налажен само изван Европе, него и у Европи самој  односно 
на њеној периферији. Тако је настала подела на „две Европе“ (далеко од тога да она 
постоји само у антропологији или да су  је стварали само антрополози): једну рацио 
налну, рационалистичку, урбанизовану која се убрзано мења, и другу  малих рурал 
них заједница у којима  је очуван народни живот. Та подела је ретко критички преи 
спитивана, а „друга Европа“ постала је предмет пажње класичне културне антрополо 
гије. Међутим,  нови  приступи  претпостављају  управо  супротно    да  су  управо  ком 
плексне и динамичне културне промене, изазване модернизацијским процесима, које 
нису  оставиле  ни  периферију  онакву  каква  је  била  пре  њих    карактеристичне  и 
вредне проучавања (Sh. Macdonald, 1993: 4 6). 

Тако  одређени  проблеми  захтевали  су  сложенију  методологију. Мултидисципли 
нарност почиње да се сматра готово обавезом (R. Grillo, 1980: 1  3). Валерштајн, на 
пример, сматра да, кад неко проучава друштвени систем, класичне поделе између на 
ука постају бесмислене (Wallerstein, 1986: 19). Међутим, не слажу се сви са тако ра 
дикалним ставом брисања граница између наука постављених у XIX веку. Ралф Гри 
јо, на пример, наглашава да специфична антрополошка перспектива (локално, поједи 
начно) треба да се задржи да ова наука не би изгубила свој идентитет, али у неопход 
ном макроконтексту (R. Grillo, 1980: 1  3). И заговорници нових приступа истичу да 
не  оспоравају вредност класичних антрополошких проучавања малих заједница, али 
да покушавају да пођу даље од њих. Макростудије су неопходне да би се антрополо 
гија одржала као посебна наука  али у макроконтексту  да би имале више смисла и 
релевантности. Излажење изван „нашег“ домена у друге научне области доноси ризик 
и могућност грешке, али и могућност даљег развоја антропологије (ibid: 1–3; Sh. Mac 
donald, 1993: 11–12). 

Иако је речено да је идентитет уплетен у истраживања у области друштвених нау 
ка од самих почетака  као именовани, свесно одређени предмет истраживања је мно 
го  новији. Може  се  рећи  да  таква истраживања почињу од шездесетих  година и  да 
теку заједно с популарним интересом за тај проблем, али и са друштвеним покретима
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и  новом  свешћу  претходно  најчешће  маргинализованих  друштвених  група,  посебно 
етничких (мада и других). У случају етничких покрета, овај нови феномен обично се 
назива „етничко оживљавање“. Етничке мањине почињу борбу на друштвеној и поли 
тичкој сцени за самопотврђивање и друштвено признавање посебности. Много се рас 
прављало о узроцима и значењу ових покрета. Данас углавном превладава мишљење 
да су они настали као реакција на централизацију и униформност животног стила ма 
совних  индустријских  друштава.  Тиме  је  углавном оспорено  схватање да  се људска 
понашања могу тумачити и предвиђати на основу уско схваћених рационалних крите 
ријума  (cf. S. Majstorović, 1979). Идентитету се све више признаје да је, иако је дру 
штвено конструисан, он снага за себе, а никако тек епифеномен. Међутим, нарочито 
под утицајем постмодернизма, иако се идентитету приписује велика моћ, с друге стра 
не му се данас углавном одриче кохерентност и есенцијалност (Sh. Macdonald, 1993: 6 
 11). 

Под утицајем свега што је речено, средином седамдесетих година све су учестали 
ја истраживања у Европи која предузимају антрополози, а која иду даље од локалне 
заједнице. Отпочињу истраживања макропроцеса  формирања држава, националних 
интеграција, индустријализације, урбанизације, бирократизације, класних конфликата 
и комерцијализације  (омасовљења културе, ширење потрошачког друштва, итд.), по 
моћу којих се уобличава европско искуство и ствара оквир у коме низ конкретних ме 
ђусобно повезаних друштава формира једно поље. Односи микро и макронивоа, као 
и  различита  динамика  и  исход  процеса  у  локалним  срединама  налазе  се  међу  цен 
тралним проблемима антропологије комплексних друштава (R. Grillo, 1980: 4  5). 

Ако се задржимо на примеру Европе, по Гријоовим речима, процеси који су карак 
терисали њена друштва у последња два столећа и више (модернизација, индустрија 
лизација, формирање модерних држава, итд.) одређују оквир у коме и савремена ан 
трополошка истраживања треба да се спроводе. Оперишући на више различитих ни 
воа где стварају нове идентитете или дају нови облик постојећим, ти процеси стварају 
услове под којима се формирају концепти „нас“ и опозиција „ми“ „други“ (ibid. : 9). 

Научницима  је  постајало  све  јасније  да  ако  се  бавимо проучавањима савременог 
етницитета у комплексном друштву, то нас неопходно води проучавању етницитета у 
контексту модерних националних држава. 

Проучавање  културних  процеса  у Европи доводи и  до ширења  схватања о неоп 
ходности повратка англофоне антропологије историји и дијахроној перспективи, које 
је она напустила с преовлађивањем функционалистичких и структуралистичких при 
ступа. Међу антрополозима, на ово је указивао ЕвансПричард још педесетих година 
XX века (о вези историје и антропологије  видети, на пример, E. Tonkin, et al, 1989: 1 
 9). С друге стране, у другој половини XX века веома је повећан интерес историчара 
за  антропологију и  културне процесе 8 ,  тако  да  је  свест  о потреби сарадње две науке 
приметно нарасла. 

8 То је последица промена кроз које пролази и сама савремена историјска наука у последњих двадесетак 
година,  окрећући  се  од  "догађајне",  углавном  политичке,  ка  широко  заснованој  социјалној  историји.  Те 
промене су инициране деловањем француских историчара окупљених око часописа Annales. До данас је, ме 
ђутим, делатност првих генерација  аналиста умногоме превазиђена и унапређена у оквиру нових праваца, 
познатих под називима нова историја, антрополошка историја, културна историја, микроисторија, историја 
свакодневице, историја менталитета, итд. О томе видети, на пример, M. Gross, 1994.
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Неке новије теорије о национализму 

Осамдесетих  година XX века  културноантрополошка проучавања  етницитета  до 
бијају знатне подстицаје, углавном из сфере проучавања историје национализма и по 
кушаја да се у оквиру друштвених наука осмисли теорија настанка и ширења овог фе 
номена. 

Историја теорија о национализму сеже наравно много даље у прошлост. Међутим, 
током осамдесетих  година XX века утемељени су савремени, и данас актуелни при 
ступи,  пре  свега  радовима  E.  Smita  (1981,  1986),  E.  Gelnera  (1983  ),  B.  Andersona 
(1983), E. Hobsbauma i T. Rendžera (1983). 

У овом раду нема места за детаљнију интерпретацију феномена национализма од 
стране  тих научника,  али  ће  само укратко бити речено да их карактеришу интерди 
сциплинарни приступи и историјски контекстуализована објашњења повезана с про 
цесима  модернизације  и  транзиције.  Оне  наглашавају  да  су  нације  и  национални 
идентитети идеолошке конструкције које треба да ојачају везу између самодефиниса 
не културне групе и државе и да створе апстрактну (политичку и економску) заједни 
цу другачијег поретка од династичких држава или заједница заснованих на сродству 
које им претходе (cf. T. H. Ericsen, 1993: 100). Ти радови покрећу питања економских 
и  друштвених  (развојних)  узрока  појаве  национализма  (на  чему  највише  инсистира 
Гелнер);  хомогенизације  културе  и  појаве  солидарности  у  националним  границама; 
односа национализма, и, с једне стране традиције и традиционализма, а с друге  мо 
дерности и модернизације; односа идеологије, мита и друштвене стварности (на при 
мер  политичке употребе културних симбола) итд. 

Проучавање национализма и културна антропологија 

Данас је углавном општеприхваћено схватање да су нације  државе и национали 
зми који их стварају продукти касног XVIII века, просветитељства и Француске рево 
луције. Формирање нација  држава је макропроцес који је обележио последњих две 
ста година, када „нација и држава иду руку под руку“. Пре тога, постојале су државе, 
можда и нације, али не и нације  државе као опште усвојени принцип. Шта год да су 
нација и држава некад значиле, данас се са њима сусрећемо у модерном контексту и 
модерном значењу (R. Grillo, 1980 : 6). 

Све европске земље искусиле су процесе стварања нације  државе, мада у разли 
чито време и на различите начине. Ти процеси у ствари представљају остварење везе 
између етницитета и политике. Два су основна начина на која се ова веза остваривала 
 од нације ка држави (политизацијом етницитета и борбом за суверену државу) или 
од  државе  ка нацији  (етнизацијом политике   конструкцијом и ширењем етничког и 
националног идентитета међу становницима већ постојеће државе). 

Научницима који се баве феноменом национализма постаје све јасније да се мора 
имати на уму комплексност тих процеса. Оно што је најчешће био предмет пажње ис 
траживача,  јесу ставови и понашање активних чланова групе или припадника елите. 
Међутим,  да  би се објаснила целина процеса „национализације“, потребно  је посма 
трати не само настанак националистичких идеологија у оквиру елита него и како су се 
идеје националиста прошириле на обичне људе и постале део општег дискурса. Хоб 
сбаум примећује да је поглед „одоздо“ неопходан за схватање целине процеса (1992:
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13). Како се национални идентитети артикулишу и постају масовни феномени значај 
но је питање, чак и ако се сматра да је национализам само реторика или „идеолошка 
маска“, јер кад се идентитети једном успоставе, они постају силе за себе. Ту би антро 
полози могли нешто да кажу. Феномен национализма не може се до краја објаснити 
без  антрополошке  перспективе.  Традиционална  антропологија,  међутим,  никад  није 
озбиљно узимала појаву идентитета. Унутар синхронијског оквира истраживања  ка 
кав је у овој науци био уобичајен  настајање и историјска варијација идентитета нису 
могли да буду уочени нити да представљају проблем. Тај процес, међутим, може да се 
разуме само кроз историју  зато антрополог мора бар унеколико да постане истори 
чар (R. Grillo, 1980: 11). 

Истраживањима културне антропологије можда  је најближи Б. Андерсон, који се 
бави  културним  коренима  национализма,  као  и  променама  у  менталитету  и  сва 
кодневном животу  (посебно  утицај  масовне  писмености  и ширења штампане  речи), 
које су омогућиле да се националне идеје омасове и постану општеприхваћене. Дефи 
нишући нацију као „замишљену заједницу“ (B. Anderson, 1990: 16–18), он анализира 
начине њеног замишљања (на пример, преиспитивање концепта нације као свете за 
једнице, нације као породице, ширење моћних осећања солидарности, патриотизма и 
спремности  на  највеће  жртве,  везу  национализма  и  симболике  смрти,  итд.),  као  и 
комплексне  културне  промене  које  су  довеле  до  тога  да  она на  такав  начин уопште 
може  да  се  замисли. Такав  приступ  садржи и могућности  за  проучавања  културних 
антрополога. 

Парадокс савременог бављења национализмом је у томе што се историјом не баве 
само они који је критички анализирају него и они који је употребљавају за митологи 
зацију историје, која постаје један од темеља националног идентитета. Често су и са 
ми  историчари  и  антрополози  (етнолози)  играли  улогу у  креирањима  националних 
митова у време њиховог стварања. Врсту истраживања која подразумева деконструк 
цију таквих митова, предлажу Хобсбаум и Ренџер (1983). Они примећују да је „тради 
ција“ која изгледа или се проглашава као стара, често сасвим скорашња, обично де 
ветнаестовековна,  конструкција.  Радови  у  њиховом  зборнику  баве  се  традицијом  и 
идентитетом  који  се  на  њој  заснива  као  изумљеним  („invented“)  друштвеним  кон 
струкцијама. Појам „изумевање традиције“  („the  invention of  tradition“) односи се на 
делатност  ритуалне и  симболичке природе,  која  се  успоставља на основу прећутних 
или јавно изречених друштвених правила. Тиме се настоји да се усаде одређене норме 
и  вредности понављањем, што  аутоматски подразумева  континуитет са прошлошћу. 
Аутори  праве  разлику  између  изумљених  традиција  и  обичаја  и  између  изумљених 
традиција и свакодневне рутине. Обичаји нису непроменљиви (нису стандардизовани 
до те мере као ритуали). Свакодневне рутине нису високо симболичне. Успостављање 
изумљених традиција је последица свесне намере која се најчешће спроводи кроз де 
латност неке формалне институције, за разлику од правих („genuin“) традиција, чији 
се настанак не може реконструисати и које заиста сежу у далеку прошлост. Може се 
очекивати да је време друштвених промена, када се стари обрасци понашања и вред 
ности доводе у питање  време интензивног изумевања традиција. Последњих 200 го 
дина представља такав период. Старе форме прилагођавају се новим условима или се 
изумевају потпуно нове за нове циљеве. По мишљењу Ренџера и Хобсбаума, контраст 
између  сталне  променљивости  и  иновације  модерног  света и покушаја  да  се  изуме 
вањем традиције бар један његов сегмент учини трајним и непроменљивим јесте оно
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што привлачи пажњу у случају изумевања традиције. Аутори сматрају да историчари 
нису довољно уочавали значај тог проблема, а као област од посебног интереса сма 
трају изумевање националних традиција и симбола. Период „национализације“ је ти 
пичан  за  процесе изумевања  традиције.  Радови у  овом  зборнику баве се, на пример 
конструкцијом шкотског националног костима,  успостављањем  традиција  британске 
монархије крајем XIX века, и слично 9 . С обзиром на то да је традиција једно од леги 
тимних истраживачких поља антропологије, Хобсбаум и Ренџер позивају антропологе 
у  помоћ,  посебно  кад  је  у  питању  разликовање  правих  и  изумљених  традиција  (E. 
Hobsbawm and T. Ranger, 1983: 1  14). 

Неки примери проучавања национализма у културној антропологији 

Постепено, током осамдесетих година, антрополози су почели да се баве не само 
етницитетом него и феноменом национализма. Један од примера истраживања нацио 
нализма у културној антропологији доноси часопис Ethnologia Europaea, чији је један 
број (XIX, 1, 1989) у целини посвећен историјским процесима стварања националних 
култура. Прилози се односе на мађарски и шведски случај, а баве се различитим при 
мерима изградње националних идентитета и симбола, већином у XIX веку, као цело 
витим процесима или само неким њиховим сегментима  (на пример, односом нацио 
нализма  и  спорта,  националним  карактером,  националном  кухињом,  националном 
историјом,  итд.  ).  У  уводном  тексту,  приређивач  О.  Лефгрен  такође  је  додирнуо  и 
проблем романтичарског наслеђа, који оптерећује европску традицију антрополошке 
науке, видећи у томе и разлог више да се европски антрополози баве национализмом. 
По његовом мишљењу, национализам је од посебног интереса за европску етнологију, 
дисциплину рођену у XIX веку „која  је била дете национализма и Хердеровог Volk 
sgeista“. Европска етнологија и фолклор развили су се са више или мање експлицит 
ним  циљем  спасавања и  сакупљања  „националних“ народних  култура,  а  тај  пројект 
снажног идеолошког набоја такође је укључивао идеје о народним менталитетима или 
националном карактеру. Лефгрен оцењује да су се касније генерације етнолога суочи 
ле са задатком критичке деконструкције тих пионирских настојања у креирању нацио 
налне фолклорне баштине, и само после таквог прочишћавања било је могућно врати 
ти  се  питању националног идентитета и  културе  у новим  теоријским перспективама 
(O. Löfgren, 1989 : 5). 

Проширивање проблематике и усмерења антрополошких истраживања, није међу 
тим, дочекано безрезервном подршком ни међу самим антрополозима. На конферен 
цији ASA  (Удружење  социјалних  антрополога)  1987.  године,  посвећеној  историји и 
етницитету, на пример, у намери да се отклоне ограничења класичног антрополошког 
приступа,  организатори  су позвали учеснике  да  се  не  баве  само  „мањинама“ него и 
„већинама“. Неколико учесника се томе одазвало; међутим, из начина како је прим 
љен рад Дијане Форсајт о идентитету Немаца (1989), било је јасно да и неки антропо 
лози такву тему сматрају неадекватном и нетипичном. С обзиром на бројност припад 
ника немачке нације, Д. Форсајт је истраживала њихове ставове помоћу анкете на ве 
ликом узорку. Основна примедба која јој је стављена у дискусији била је да је таква, 

9  Рецимо, један пример изумљене традиције везан за нашу културу могао би бити прослављање Видов 
дана. Он је посебно занимљив због свог преплитања са правим традицијама, као што је народна поезија ко 
совског циклуса (видети, на пример, М. Поповић, 1976).
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квантитативна метода, нетипична за антропологију. То би, у основи, могло бити тач 
но. Међутим, приређивачи зборника радова с те конференције примећују једну нело 
гичност која ову примедбу релативизира. На истом скупу, Љобера је приложио рад о 
идентитету Каталонаца, који су малобројнији од Немаца, али су такође вишемилион 
ска популација. У свом раду ни он, као ни Дијана Форсајт, није примењивао квалита 
тивну методологију нити истраживање малих заједница у оквиру ове групе. Међутим, 
Каталонци су у земљи у којој живе мањина  па се бављење антрополога њима сматра 
само по  себи разумљивим,  и Љоберин рад, избор теме и метода није том приликом 
претрпео никакве критичке коментаре. Приређивачи овог скупа и зборника Историја 
и етницитет примећују да антрополози сами себи намећу стереотипе о томе шта би 
и како требало да раде, као и то да нема ни једног суштинског разлога због чега ан 
трополози не би проучавали начине испољавања припадности било којем колективи 
тету (E. Tonkin, et al, 1989: 17–18). 

Поменути рад Д. Форсајт заправо је добар пример како истраживања антрополога 
указују на разлике између идеалних модела националних идентитета чистих граница, 
какве пропагирају националисти, и друштвене стварности која је знатно комплекснија 
и у којој су те границе неизвесне, па често и сами носиоци одређених идентитета нису 
сигурни у њих. Она  је посматрала пример Немачке, најмногољудније нације у дана 
шњој Европи, чији се национални идентитет споља, од стране других Европљана, че 
сто доживљава као моћан, самоуверен, па и агресиван. Међутим, ставови испитаника 
о томе ко су Немци и ко су странци, показали су се неуједначени и спорни, пре свега у 
вези  с  постојањем Источне и  Западне Немачке 10 ,  успостављања  границе ми    други 
према Аустријанцима и немачким Швајцарцима, односу према дијаспори у Централ 
ној и Источној Европи, итд. Слика се посебно компликује због асоцирања многих не 
мачких националних  традиција  са  нацизмом и због ерозије националног поноса Не 
маца после Другог светског рата. Ту је даље и однос према странцима, а скала удаље 
ности мења  се  ако су били у питању, на пример Скандинавци и, рецимо, турски га 
старбајтери,  итд. Критеријум  за  припадност немачком идентитету поларизује  се око 
две групе: искључиво језик или комбинација многих других могућности (порекло, др 
жављанство,  породична  традиција,  итд.  ). Тако Д. Форсајт  примећује,  да  осим при 
видне  снаге,  припадност немачком идентитету  за  саме Немце представља низ непо 
знаница, несигурности и амбивалентних осећања. Уместо јасних граница, јављају се 
и категорије као „не сасвим страни“ или „донекле Немац“ (D. Forsythe, 1989). 

Однос етницитета и национализма (рад Ентони Смита) 

Једно од  још увек недовољно разјашњених питања које се јавља у проучавањима 
етницитета и национализма јесте њихов међусобни однос, и питање какав су утицај на 
њих извршили процеси модернизације. Неки аутори сматрају да су етничке групе ка 
рактеристичне за премодерну епоху, а нације за модерну (на пример Д. Бандић, 1982: 
47–49), други да модернизација трансформише или ствара и једно и друго (A. Cohen, 
1974: IXXI), док трећи под етносом или етницитетом подразумевају општи принцип 
људског груписања, који произлази из трајне потребе људи за груписањем која се ис 

10 Истраживање је вршено пре уједињења две Немачке, али како примеђује Ericsen, односи између једних 
и других после уједињења су још компликованији и проблематичнији него пре (1993: 113).
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пољавала у свим епохама; национализам би у том случају био једна од могућих исто 
ријских (модерних) манифестација етницитета (O. Supek, 1989:151). 

Године 1986. изашло је дело Ентони Смита Етничко порекло нација, које се бави 
управо проблематизацијом питања модерности национализма и његовог односа према 
етницитету, и које је доста утицало на то да се ова два феномена у друштвеним наука 
ма почну разматрати у међусобној повезаности 11 . У извесном смислу, у свом делу, ко 
је ће овде нужно бити приказано само у најосновнијим цртама, Смит комбинује прво 
и друго схватање. Он указује на дуготрајност етничког принципа чији настанак лоци 
ра у касни неолит, ослањајући се на нека археолошка истраживања. Етничке заједни 
це (Смит користи термин етније), како их он дефинише, карактеришу: име, мит о по 
реклу, заједничка историја (при чему је важнија увереност припадника групе у њу не 
го  објективне  чињенице),  култура,  територија  (компактна  територија  коју настањују 
или мит о територији с којом се асоцира њихова историјска судбина) и осећаје соли 
дарности (A. Smith, 1986: 32). Расправљајући о даљој судбини етнија и настанку на 
ција у модерној ери, Смит прво додирује питање узрока настанка нације, које он види 
као последицу „троструке револуције“  економске транзиције из феудализма у капи 
тализам,  трансформације  војске  и  административне  државне  контроле и  културне и 
образовне  револуције    чији циљ и  образац постаје „рационална држава“  (ibid.:131– 
134). У околностима тих промена појавио се и нови појам  држављанство, који је у 
почетку, бар начелно, дефинисан у политичким и грађанским (у смислу неетничким) 
оквирима. Али, сматра Смит, етнички национализам временом се показао снажнијим 
и  виталнијим од политичког и  грађанског национализма. Етничко  језгро  је оно што 
има примат у одређивању националне културе (ibid. : 138–140). 

Смит запажа да у модерно време, да би опстале као такве, етније морају да се по 
литизују  (ibid.  :  154–157). Али и нацијама  су,  за њихов  опстанак, потребна етничка 
обележја. Линеарно поимање етноса и нације који прелазе један у други, на граници 
традиционалног  и  модерног,  Смит  посматра  као  вид  модерне  етничке  митологије 
(ibid. : 191). И он сам, међутим, закључује да нације не би могле да постоје без етноса 
 нација апсорбује етнос и томе дугује своју успешност све до данас, када је нација  
држава још увек преовлађујућа формација, упркос многим супротним прогнозама ме 
ђу научницима различитих теоријских оријентација. Нацијама су потребна етничка је 
згра   ако их немају морају да их измисле  закључује Смит на последњим странама 
књиге (ibid. : 212). 

Мада Смит  у завршном поглављу књиге у данашњем свету види тријумф нације 
која у себе асимилује етничко, и из самог његовог, а и великог броја других истражи 
вања ипак је јасно да је тај однос знатно комплекснији него што је једнолинијска ево 
луцијска веза  етнос, као премодерни феномен, који прераста у нацију, као модерни 
феномен. Иако данас изгледа да се феномен нације (и то нације која је у себе наводно 
асимиловала претходни, нижи ступањ етноса) тријумфално вратио на историјску сце 
ну, упркос донедавним прогнозама како либералних тако и марксистичких теоретича 
ра друштва да његово време пролази, и у овом другом случају, као што је то готово 

11  Деведесетих  година,  уз  велики  пораст  интереса  за  национализам  у  многим  друштвеним  наукама, 
(узрокован  бар  једним  делом  збивањима  у  Источној  Европи  после  "пада  комунизма")  постало  је  такође 
веома популарно уочавати и везе и преплитања између ова два феномена из перспектива различитих дру 
штвених наука. То се види већ и из наслова појединих дела, на пример  P. Brass (1991), J. Kellas (1992), T. H. 
Ericsen (1993).
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увек у друштвеним наукама, прогнозе се најмање исплате. Тријумф етничког нацио 
нализма може да спласне и да се убрзо покаже као варљива, привремена победа. Па 
ралелно с наводним  тријумфом  етничког национализма  јављају се и покушаји  у За 
падној Европи наднационалних интеграција, а опет, паралелно с тим, регионалистич 
ки покрети    који  се не поклапају нужно са  етничким  границама  (мада  је, међутим, 
приметно да су, када се поклапају, ефикаснији и набијени већом снагом, као и већим 
могућностима конфликта). Такође је занимљиво приметити да и истраживања локал 
ног и регионалног унутар исте нације или етноса и показују паралеле са етничким и 
националним разграничењима и идентификацијама (cf. E. Badone, 1987). 

Е. Хершак, на пример, упозорава да је свођење етничности само на њену улогу у 
стварању и консолидовању нације  редуковање етничке проблематике, која је шира и 
сложенија,  и  посвећује  пажњу  постојању  феномена  етноса  „мимо  нације“  и  етноса 
„после  нације“  (1989:  108–109). Међутим,  истраживање  тих  феномена има неке  те 
шкоће почевши од  тога што их  је  тешко  класификовати. Тешко  је класификовати и 
саме нације, а утолико више и категорије група „изван“ и „мимо“ ње. Хершакова при 
медба, међутим додирује један значајан проблем, а то је да процеси „национализаци 
је“ готово ни у једној држави нису изведени потпуно успешно. То даље води питању 
проучавања  група  које  се из различитих разлога нису потпуно интегрисале или аси 
миловале у већинске групе. 

Антрополози о етничким (националним, језичким) мањинама 

Развој националних идентитета и култура најчешће значи заузимање територије и 
апсорпцију становника на онакав начин какав одређује једна најмоћнија група у реги 
ону. Међутим, не завршава се сваки процес увек тако што најмоћнија група постиже 
остварење идеалног модела „чистих“ граница. Јарослав Крејчи набраја у једном раду 
69 европских етничких група, од којих је 1976. године само 24 имало државе (J. Krej 
ci, 1978: 136). Штавише, ако се задржимо на примеру Европе, осим затечене хетеро 
гености унутар савремених држава  етничких и културних група које се нису хомоге 
низовале  и гастарбајтери у новије време додају још једну димензију том мозаику. У 
многим случајевима „историјских мањина“, али свакако не у свим  постоји захтев за 
властитом државом или за припајањем „својој“ држави. Категорије већине и мањине, 
нације,  националне  и  етничке  групе  нису  једном  заувек  дате,  оне  се  мењају  током 
историје, а по дефиницији се мењају кад се мењају државне границе. Процес „нацио 
нализације“ није завршен у XIX веку, као што се понекад може чути  нације још увек 
настају (о томе сведоче и примери из нашег региона  Муслимани и Македонци). Ет 
ничко и национално оживљавање и редефинисање статуса различитих група је процес 
чији смо сведоци и на крају XX века. 

Културни мозаици и проблеми мањина и њихове интеграције дуго су заокупљали 
антропологе, а у актуелном контексту добили су и нове димензије. 

Ни овде терминологија није уједначена па се говори о етничким, националним или 
језичким  мањинама.  Та  терминологија  није  само  научна  него  и  правнополитичка. 
Могла би се направити груба подела, по којој би термин национална мањина био ка 
рактеристичан  за  Источну  Европу,  језичка  мањина  за  Западну,  а  етничка  група  за 
америчку средину, мада има и изузетака и специфичних случајева. Међутим, етничка 
група, односно етничка мањина обично се користи у друштвеним наукама у најширем
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смислу, који обухвата и ове остале, независно од законодавне терминологије поједи 
них држава. 

У  друштвеним  наукама  се  последњих  година  уобичајило  да  се  под  мањином  не 
подразумева  група  која  је  у  бројчаној  мањини,  него  свака  маргинална,  друштвено 
подређена група, без обзира на бројност (M. Kerini, 1987: 102). Под етничком мањи 
ном се, специфичније, по неким дефиницијама, ипак подразумева група која је број 
чано  инфериорна  према  осталој  популацији  у  друштву,  која  политички  није  доми 
нантна, и која се репродукује као етничка категорија (T. H. Ericsen, 1993: 121). Мањи 
на  и  већина  су  релативни,  односни појмови,  који имају  смисла  само у  односу  један 
према  другом.  Држава  одређује  оквир  у  коме  ове  групе  успостављају  односе,  и  о 
мањинама и говоримо само ако постоји држава. Мањински статус  је током историје 
неретко  значио  не  само  мања  права него и изложеност насиљу,  све  до  геноцида. У 
принципу, мањина у једном друштву / држави може да буде потпуно дискриминисана 
или потпуно интегрисана, али та два случаја се ретко дешавају. У стварности, већина 
мањинских група је између ова два статуса и свој идентитет заснива и испољава у си 
туацији коју карактерише тензија између захтева за једнакошћу и захтева за различи 
тошћу (ibid. : 122–124). Такође није безначајно да положај мањина у савременом све 
ту постаје ствар међународне политике, а сам мањински проблем у вези је са полити 
зацијом етницитета и културе карактеристичним за савремено доба. Постојање и одр 
жавање мањина такође указује на проблем модернизације и културне хетерогености / 
хомогености, као и на везу идентитета и политике. 

Као и у случајевима других истраживања о којима је било речи, од седамдесетих 
година XX века угао посматрања проблема мањина унеколико је промењен. Глобал 
на, макроперспектива (на пример, већинска држава, политика, економија. . . ), и овде 
се уочава као одређујући контекст. Шерон Мекдоналд примећује да постоји тенденци 
ја да се етницитет и идентитет посматрају само у случају мањина. Она то приписује 
постојању стереотипа о томе шта значи поседовати и испољавати етнички идентитет, 
односно да се идентитет изражава само кроз тачно одређен, стереотипизован сет сим 
бола, као што су плесови, музика, народна уметност и локални музеји. Не смемо забо 
равити, упозорава она, да и већине имају идентитете, који се можда другачије форму 
лишу, али су такође последица друштвеноисторијских токова који утичу и на форми 
рање идентитета мањине, па их морамо посматрати у повезаности. Такође, и већин 
ски  идентитети  се  могу  проблематизовати:  пример  је  поменути рад Д. Форсајт  (Sh. 
Macdonald, 1993: 7–11). Говорећи о стереотипном схватању идентитета, Мекдоналдо 
ва скреће пажњу на примере да и мањина изражава своју припадност сасвим другачи 
је него што би се уклапало у овај поменути стереотипизовани сет симбола. Идентитет 
се може изражавати на веома велики број начина. На пример, породични односи, по 
литичка уверења, па чак и ношење одеће познатих креатора у једној мешовитој среди 
ни могу да добију и димензију етничке симболизације (ibid. : 21–22). 

За разлику од ранијих проучавања мањина као изолата, „оаза“, у којима се навод 
но чува аутентична култура, данас међу антрополозима доста пажње привлаче урбане 
мањине  (један  пример  дијахроног  истраживања  у  Европи  представља  M.  Engman, 
1992) или гастарбајтери (K. Liebkind, 1989). Распрострањене су и социолингвистичке 
студије,  посебно  проучавања  билингвизма,  а  осим  тога  и  стереотипизације  „нас“  и 
„других“,  проблеми  кохерентности  саме  мањине,  мањинског  национализма  и  толе 
ранције унутар мањине, итд. (T. H. Ericsen, 1993: 126–146 ). Многобројна су истражи
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вања  којима  служе  као  пример  односи  у  Великој  Британији    посебно Ирци,  али  и 
Шкоти и Велшани и њихови однос с већинском популацијом. Од многих радова, овде 
ће бити поменут само зборник који је приредио Ентони Коен (A. Cohen, 1986). Заним 
љиво  је приметити да кад се одређује подручје проучавања мањина и овде функцио 
нише подела на „две Европе“, па се у више зборника радова западноевропски случај 
посматра  као  засебан  (на пример,  Sh. Macdonald, 1993; B. Di Marchi, 1982). Источ 
ном Европом у историјској перспективи бави се, рецимо, Рејмонд Пирсон (R. Pearson, 
1983). Свакако треба поменути и монографију која се већ може сматрати класичном  
Скривена  граница  Џона  Кола  и  Ерика  Волфа,  која  се  у  историјској  перспективи 
комплексно  бави малим  сеоским  насељима Tret  и St.  Felix  у Трентину,  односно  Ју 
жном  Тиролу,  подручју  с  мешовитим  становништвом,  које  данас  припада  Италији, 
али  око  кога  су  током  XX  века  постојали  спорови  са  Аустријом  (J.  Cole,  E. Wolf, 
1974). 

Осим тога, постоје и примери истраживања у Европи, где се територијални мозаик 
посматра и као последица односа центра и периферије. Ти односи не само што постоје 
унутар глобалног система који обухвата Европу и остале делове света  „светски си 
стем“ И.  Валерштајна него и  унутар  државе,  између  региона    „унутрашњи колони 
јализам“, према теорији М. Хехтера (R. Grillo, 1980: 9). Гријо, међутим, релативизује 
ове појмове. Веома је ретко да је центар моћи јединствен. Тако, на пример, културни, 
економски и религијски центар не морају уопште да се поклапају. Осим тога, стварна 
или претпостављена заосталост периферије (мада, наравно, постоје и региони који ни 
су заостали) може да помогне у конструисању представе о „изворности“, што може да 
постане, на пример туристичка атракција или, ако је индустрија неразвијена, „еко зо 
на“. Туризам или производња здраве хране могу да постану значајни ресурси, а чак и 
конструкција  слике  „изворности“  некад  доводи  до  посебне  заштите  државе.  Дакле, 
наводна неразвијеност може се претворити у ресурс по себи. Однос центар  перифе 
рија, према Гријоовом мишљењу, значи много и ништа (ibid. : 14–18). 

На крају, занимљива су и проучавања исељеништва, поготову она која врше упо 
ређења између становника завичајних (европских) крајева и исељеника у новој ситуа 
цији, као што су на примеру Мађара радили Hoppal и Niedermuller  (1989). Пољским 
случајем баве се, на пример, Aleksander PosernZielinski (1982) и Zdeslav Mak (1993: 
241–250). Код нас су се последњих година такође појавили радови на тему исељени 
ка: М. Павловић (1990), М. ЛукићКрстановић (1992). Проблеми исељеништва и аме 
рички друштвени контекст, међутим, превазилазе намере овог рада. 

IV 

Већ и на основу овог неопходно кратког прегледа, који се бави само једном врстом 
приступа  етницитету  (али и национализму),  јасно  је  да  је  тај феномен постао  веома 
значајан проблем у антропологији, али да се за њега појавио интерес и у осталим дру 
штвеним  наукама.  Велики  број  истраживања  третира  га  на  различите  начине,  али 
упркос томе што се већ више од двадесет пет година налази у фокусу многих проуча 
вања, још увек много тога захтева прецизирања и даље научне дискусије. Сагласност 
не постоји чак ни око основних дефиниција. Због тога се може наићи и на мишљења



После Фредерика Барта: Савремена ... ГЛ. ЕИ САНУ XLV (1996)  117 

да  у  етницитету  свако може да види оно што жели, односно да нађе оно што тражи 
(cf. E. Heršak, 1989: 102; T. H. Ericsen, 1993: 146). 

На питање  шта да се ради?  могућно је, наравно, дати различите одговоре. Кли 
форд Герц, на пример, решење види у томе да се истраживања доследно одвијају у ду 
ху  схватања  да  је  култура  систем  симбола  који људима даје  смисаони оквир  за  ор 
ијентацију и деловање. Према његовом схватању (које се углавном ослања на Вебера 
и Парсонса), интерпретацијом и самоинтерпретацијом могућно је досегнути смисао и 
значење које одређени симболи имају „изнутра“, за саме учеснике, ствараоце и носио 
це једне културе. При том он посебно скреће пажњу на значај разумевања национали 
зма (али се то свакако може проширити и на етничке феномене уопште), и то никако 
као  епифеномена,  већ  управо  као  једне од најзначајнијих покретачких снага у дана 
шњем  свету,  за  разумевање  савремених  друштвених  токова  (C.  Geertz,  1973:  249– 
254). У  извесном  смислу, мада на  различите начине,  на  трагу  таквог схватања су и 
поменути радови Бенедикта Андерсона и Роџера Џаста   овај други рад, иако  је мо 
жда имао другу намеру, може се протумачити и као предлог да се етнички феномени 
не третирају као објективно постојећи, него да се покуша да се утврди какав смисао 
имају поједини појмови у свакодневном дискурсу обичних људи. Међутим, свакако, а 
томе је углавном био посвећен овај рад, друштвени процеси се не могу реконструиса 
ти нити објаснити искључиво „изнутра“, само на основу људског искуства. Неопходно 
је, уз микропроцесе увек имати у виду и макродруштвене структуре, које омогућавају, 
усмеравају,  или  пак,  ограничавају,  или  онемогућавају  одређене  људске  ситуације  и 
искуства, односно, обраћати пажњу на преплитања па и сукобљавања ове две, микро 
и макроперспективе. Чини се да нам, ако хоћемо да одговоримо на битна питања при 
роде и начина функционисања етничких феномена, тек предстоји више прецизно из 
ведених  и  друштвеноисторијски  утемељених  конкретних  истраживања,  са  фокусом 
на питању шта етницитет значи за конкретне људе, и како се испољава и функциони 
ше у конкретним, прецизно дефинисаним ситуацијама. 

На крају, може се рећи чак да и после више од двадесет пет година и великог броја 
радова који се позивају на Фредерика Барта, па и критика које је доживео  изгледа да 
у конкретним истраживањима нису исцрпене, па ни довољно искоришћене могућно 
сти  које  дају  оних  неколико  теза  изложених  у његовом Уводу  у  зборнику Етничке 
групе и границе. . . , још 1969. године. Све то даје могућности за даљи рад и истражи 
вања.

Управо то што су етницитет и етнички феномени данас још умногоме „отворени“ 
и што се још увек трага за могућним одговорима и чини ово подручје инспиративним 
за  даља истраживања. Оно данас омогућава антропологији плодан дијалог с другим 
наукама,  преиспитивање  сопствене  научне  традиције,  још  увек  потребно  препозна 
вање романтичарских корена европских етнологија и окретање критичкој науци. Про 
цес отварања према другим друштвеним наукама и теоријскометодолошких промена 
доноси несигурност и лутања, односно, као што је већ речено, могућност грешке, али 
и могућност развоја. 
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Младена ПРЕЛИЋ 

AFTER FREDRIC BARTH 
CONTEMPORARY STUDIES OF ETHNICITY IN COMPLEX SOCIETIES 

The work  represents  the  survey  of  some  studies  of  ethnic  and  national  phenomena  in European context,  from 
seventies up to now, mostly based on literature in English. First of all, some theoretical issues were presented, which 
determine ethnic phenomena, and  then  searching  for possibilities  for  studying anthropology in complex societies, in 
fact  Europe as an area of  anthropological  studies. When studying ethnicity  in complex  society,  it  is  thought  that  it 
should  be considered  in  the  context  of modern  nationalism,  as well  as modern nationalism could be  the  subject of 
studying of cultural anthropologists. That  is why some  important  theories about nationalism from the eighties were 
mentioned, and some examples of studying nationalism by cultural anthropologists, the relation between ethnicity and 
nationalism  (primarily  in  the  way  treated  by  Anthony  Smith),  and  cultural  anthropological  studies  of  minorities 
(ethnic, national and lingual). It is obvious that new approaches are characterized by the demand of multi disciplinary 
and observing macro processes, but without neglecting micro perspective, characteristically for cultural anthropology 
approach.


