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ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА1

СAЖETAK: Иде ја о оства ри ва њу ци вил ног дру штва су о чи ла се с 
те шко ћа ма ка да je вер ска и кул тур на сли ка зе ма ља ко је се овом иде о ло-
ги јом ин спи ри шу по ста ла сло же на. Због то га су иде о ло зи то га про јек та 
за кљу чи ли да иде ју на ци је, ре ли ги је, исто ри је и кул ту ре тре ба пре у ре-
ди ти у ци љу ства ра ња је дин стве не кул ту ре. У том сми слу по ста ло је ја-
сно да до са да шње схва та ње па три о ти зма, на ци је, на ци о на лизмa... сме та 
ре а ли за ци ји иде је ци вил ног дру штва па је зна че ње ових тер ми на ме ња но 
са ци љем иза зи ва ња по ли тич ких по сле ди ца.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ци вил но дру штво, на ци о на ли зам, па три о ти зам, шо-
ви ни зам, је зич ки ин же ње ринг

Иде о ло ги ја ци вил ног дру штва је во де ћа иде о ло ги ја ко ја се про па ги-
ра у нај ра зви је ни јим зе мља ма Евро пе, САД, Ка на де и Оке а ни је. Та иде ја 
по ла зи од ли бе рал не по ли тич ке те о ри је ко ја је у осно ви да на шње за пад-
не ци ви ли за ци је. Основ на мак си ма ли бе рал не по ли тич ке те о ри је је сте 
став јед ног од ње них „гу руа” Џо на Стју ар та Ми ла (John Ste wart Mill). 
Та мак си ма гла си „Ни ка да не мо же мо би ти си гур ни да је ми шље ње ко је 
по ку ша ва мо да угу ши мо по гре шно, па чак и ако смо у то пот пу но уве-
ре ни угу ши ти га би ло би зло” [1960: 79]. На овај на чин вр ло из ри чи то и 
без остат ка Мил, на ко га се вла да ју ћа по ли тич ка ми сао на За па ду по зи-
ва, ка же да сва ка иде ја ко ја оста не у до ме ну из го во ре не ре чи и ни је акт 
ко ји не ко га ди рект но мо же да угро зи не сме да бу де за бра ње на. А то се ни-
ка ко друк чи је не мо же раз у ме ти не го та ко да су на при мер нај ек стрем ни-
ји ле ви чар ски фун да мен та ли зам ти па Цр ве них бри га да, на ци зам, ко му-
ни зам и нај ек стрем ни ји ре ли гиј ски фун да мен та ли зам, док су у до ме ну 
из го во ре не ре чи до зво ље ни. И ко ли ко год се на ма чи ни ло да су не ке иде-
је не ху ма не, чак и ге но цид не, све док су у до ме ну ре чи и док они ко ји 
их из го ва ра ју не пред у зи ма ју ак те да те сво је ре чи пре то че у де ла та кве 
иде је су до пу ште не.

Ка да се па жљи во ана ли зи ра по ру ка ко ју нам са оп шта ва Мил ви-
де ће мо да се су шти на по ру ке не оправ да ва ва са мо бу квал но схва ће ним 

1 Овај рад је рађен у оквиру пројекта 179008, Министарства науке Србије
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пра вом да се сло бо да го во ра мо ра сма тра ти не при ко сно ве ним, већ не чим 
мно го ва жни јим. Сва ко до бро ор га ни зо ва но дру штво мо же то да бу де 
са мо ако је ста бил но и ако је у ста њу да ту ста бил ност одр жа ва. Одр жа-
ва ње ста бил но сти увек по чи ва на ле ги ти ми те ту ко ју власт цр пи из на-
ро да. Да би се ви де ло ко ја по ли тич ка иде ја мо же има ти ле ги ти ми тет да 
вла да дру штвом мо ра се зна ти шта је ве ћин ско ми шље ње у јед ном дру-
штву, али исто та ко и ка ква су све ма њин ска ми шље ња. По го то ву што 
ма њин ска ми шље ња мо гу да бу ду пот пу но су прот ста вље на ве ћин ском 
и на тај на чин да пред ста вља ју угро жа ва ју ћи фак тор. Ако она има ју шан-
су да по ра сту и бу ду и до ми нант на он да ће као та ква сме ни ти вла да ју-
ћу док три ну и за вла да ти дру штвом. За то је до бро да се зна шта ма њи на 
ми сли. По го то ву ако она мо же да има суб вер зив ни ка рак тер, ко ји мо же 
да иза зо ве и ужа сне по ли тич ке по сле ди це. Тре ба ло би на све мо гу ће на-
чи не, али по мо гућ но сти са што ма ње сред ста ва ви де ти оне нај ек стрем-
ни је ста во ве. Ако та кве ста во ве про го ни мо, он да ће мо код оних ко ји их 
за сту па ју иза зва ти страх да не бу ду про го ње ни, па ће они да скри ва ју 
шта ствар но ми сле, та ко да др жа ва не ће би ти у ста њу да зна ко су и ко ли-
ко су ја ки они ко ји има ју суб вер зив не на ме ре. Нај јев ти ни ји и нај јед но-
став ни ји на чин да се зна шта екс трем не сна ге ми сле је сте да им се до пу-
сти да сло бод но го во ре шта ми сле. На овај на чин ће се са ми из бро ја ти и 
по ка за ти, па сва ко ко је за ин те ре со ван би ло из др жав них ор га на, би ло од 
за ин те ре со ва них гра ђа на мо же ја сно да зна шта мо же од њих да оче ку је.

Упра во је та ко по сту па ла бив ша ко му ни стич ка власт Ју го сла ви је. 
Оне ко је је сма тра ла екс трем ним прог на ла је из зе мље, али ни је мо гла 
да спре чи њи хо ву ак тив ност у ино стран ству. Да би има ла у ви ду шта за 
ко му ни зам не при ја тељ ска еми гра ци ја ми сли и спре ма, ко му ни стич ка 
др жа ва је пре ко сво је оба ве штај не слу жбе фи нан си ра ла еми грант ске 
ор га ни за ци је и ли сто ве у ко ји ма су еми гран ти са ми го во ри ли оно што 
би се те шком му ком мо гло са зна ва ти. Та ко се по ка зу је да је мак си ма 
Ми ла од из ван ред не ко ри сти не са мо као идеј ни по сту лат не го из ве о ма 
прак тич них раз ло га, па је чак због прак тич них раз ло га мно го ва жни ја 
не го из иде о ло шких.

Са вре ме ни За пад је на стао на ли бе рал ној иде ји. Она је би ла узрок 
ње го вог огром ног по ли тич ког и еко ном ског на прет ка. Ово је ја сно сва-
ко ме ко је про у ча вао исто ри ју тих дру шта ва. Но ше ни ли бе рал ним иде-
ја ма по ли тич ки по кре ти су спро во ди ли бур жо а ске ре во лу ци је ко је су 
ство ри ле мо де ран За пад. Нор мал но, би ло је и ту лу та ња. Се ти мо се зло-
у по тре ба ко је је спро во ди ла ре во лу ци о нар на фран цу ска власт по сле 1789. 
и ужа сних по ко ља ко је су у име сло бо де и брат ства вр ши ли. Али је ко на-
чан ре зул тат би ло из не дра ва ње ли бе рал ног по ли тич ког по рет ка. Исто-
вре ме но то је био и узрок ве ли ког ин ду стриј ског на прет ка, јер су мно ге 
иде је ко је су се ти ца ле пи та ња ве за них за при ро ду до ве ле до не ве ро ват-
них на уч них от кри ћа. А она су на чи ни ла осно ву из ко је је на стао огро ман 
ин ду стриј ски на пре дак. До вољ но је да на ве де мо са мо при мер Ни ко ле 
Ко пер ни ка и Ђор да на Бру на. У њи хо во вре ме је из но ше ње ста во ва ко ји су 
од у да ра ли од оп ште при хва ће них че сто би ло рав но осу ди на смрт. Ка да 
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је ка сни је до зво ље но да се по ста вља ју сва пи та ња и да се на њих да је 
без број од го во ра, од ко јих су мно ги би ли по гре шни, до шло је до по ма ка 
и на прет ка. Упра во се кроз ма су по гре шних и са бла жњу ју ћих од го ва ра 
сна гом очи глед не исти не про би ло оно што је тач но и што је омо гу ћи ло 
про грес. На ве шће мо са мо Дар ви но ву те о ри је ево лу ци је. Ма да је то све 
до да нас оста ла те о ри ја, да кле не ма до ка за да је Дар вин у пра ву, ње го во 
уче ње је иза зва ло и још увек иза зи ва плод ну по ле ми ку. Ре зул тат то га су 
број на на уч на от кри ћа ко ја су ви ше стру ко по бољ ша ла жи вот чо ве ка. Да 
је Да р вин на при мер де ло вао у вре ме Ђор да на Бру на због сво јих ста во ва 
би ве ро ват но био спа љен на ло ма чи.

Украт ко, упра во је од нос пре ма сло бо ди ми сли и ре чи, ка ко их де-
фи ни ше Мил дао мо гућ но сти за не слу ће ни дру штве ни, по ли тич ки и 
на уч ни раз вој а са мим тим и за из у зе тан тех нич ки на пре дак људ ског 
дру штва. И баш та мо где су Ми ло ве иде је три јум фо ва ле три јум фо вао је 
на пре дак на у ке, тех ни ке и по ли тич ких сло бо да.

Због све га то га сва та ко зва на гра ђан ска дру штва и дан да нас не гу ју 
иде ју да су ли бе рал на. Ме ђу тим, ако се па жљи во про а на ли зи ра си ту а-
ци ја ко ја да нас вла да у њи ма ви де ће се да то ни је баш та ко. На про сто ре-
че но о ли бе ра ли зму се го во ри и за кли ње се у ње га, али се он све ви ше 
спу та ва и огра ни ча ва и то на суп ти лан на чин, без пра вих вул гар них за-
бра на. Та ко да се по ље сло бо де ре чи, ми сли и де ла све ви ше огра ни ча ва 
на та кав на чин, да се го во ри ка ко то га има, али га у ства ри има све ма ње. 
Ма да се, у прин ци пу, за из го ва ра ње ре чи ко је се не сма тра ју при хва тљи-
вим, са да не из ри чу за твор ске ка зне, већ се они ко ји их из го ва ра ју су о ча-
ва ју с пре пре ка ма ко је им оте жа ва ју жи вот. За тва ра им се про стор у ко ме 
мо гу да ка жу то што ми сле или осе ћа ју, ус кра ћу је им се пра во на рад 
ако је он ве зан са по тре бом да ис ка жу сво је ста во ве итд. У том сми слу 
сми шљен је по јам ко ји се по ка зу је као фил тер кроз ко ји се про пу шта 
оно што је при хва тљи во а оне мо гу ћа ва оно што је не при хва тљи во. Тај 
по јам се на зи ва по ли тич ка ко рект ност. За хва љу ју ћи то ме пој му на За па-
ду се све ви ше огра ни ча ва сло бо да ми шље ња. Али ка ко се чу ва при вид 
сло бод ног дру штва у ко ме је сло бо да са ве сти, ре чи и ми шље ња све та, 
он да ни је мо гу ће отво ре но за бра њи ва ти да љу ди сло бод но го во ре. За то 
се на сто ји да се си сте мом вас пи та ња и обра зо ва ња љу ди ма без при си ле 
ис пи ра ју мо зго ви и да они са ми поч ну да раз ми шља ју она ко ка ко је дру-
штве но по жељ но, а да они ко ји та ко го во ре жи ве у уве ре њу да ми сле 
сво јом гла вом.

Основ но пи та ње је сте због че га се то де си ло? За што са вре ме на за-
пад на ци ви ли за ци ја ко ја је ство ре на на сло бо ди, ку не се у њу и по зи ва 
на њу са да то суп тил но огра ни ча ва а и да ље при ча да се за сло бо ду ре чи 
за ла же? Нај ва жни ји раз лог са др жан је у чи ње ни ци да су та дру штва ро-
ди ла иде ју сло бо де ка да су би ла јед но кул тур на, са јед ном до ми нант ном 
на ци јом и ре ли ги јом. Или ка кве су би ле САД ко је су у име сло бо де ство-
ри ли усе ље ни ци, ко ји ни су мо гли да на ђу ме сто за сво је иде је у зе мља-
ма по ре кла. У САД су уте кли да би би ли сло бод ни у ис по ља ва њу сво га 
ве ро ва ња. А ка ко су сви би ли ма њин ске за јед ни це тј. ни јед на од тих вер-
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ских за јед ни ца ни је би ла ап со лут на ве ћи на, он да је услов оп стан ка свих 
био да се не гу је иде ја сло бо де ве ро и спо ве сти. Али и ту по сто ји ва жан 
по да так а то је да су то све би ли про те стан ти, при пад ни ци јед ног ре ли-
гиј ског ста бла са ви ше срод них гра на. Дру го, као је зик ипак су сви до-
бро вољ но иза бра ли ен гле ски, да би мо гли да ор га ни зу ју ефи ка сну ад ми-
ни стра ци ју и кул тур ни жи вот, па су у то ме сми слу опет на чи ни ли мо дел 
ко ји по сто ји у Евро пи. Сви су при хва ти ли је дан је зик, са мим тим и при-
хвата ње да се су штин ски пре тва ра ју у Ен гле зе, а го во ре да су Аме ри-
кан ци. Др жав ни оквир им је био по тре бан да би се та кав си стем од но са 
очу вао. Пре ма то ме у тим се дру штви ма ни је по ста вља ло пи та ње је зи-
ка, вла да ју ће кул ту ре, др жав них сим бо ла итд. Све се про ме ни ло ка да је 
услед по ра ста ли бе рал них иде ја и по себ но еман ци па ци је же на по че ла 
да пу ца по ро ди ца, да се умно жа ва број раз во да, да се бра ко ви скла па ју 
све ка сни је, да би по ла ко по че ли и да пре ста ју да се скла па ју, а као по сле-
ди ца то га да се сма њу је број но во ро ђе не де це. Исто вре ме но то је би ло 
пра ће но не ве ро ват ним при вред ним раз во јем и огром ним по ра стом стан-
дар да, та ко да су те зе мље по че ле да осе ћа ју хро ни чан не до ста так рад не 
сна ге. Она се мо гла на ћи са мо у тра ди ци о нал ним кул ту ра ма про же тим 
са свим друк чи јим ре ли гиј ским си сте мом. Та ко да је та рад на сна га по-
зи ва на и охра бри ва на да се до се ља ва у до та да јед новeрске и јед но на ци о-
нал не др жа ве, ту се ми сли и на САД, јер је при хва та њем ен гле ског је зи ка 
прак тич но и та зе мља ства ра ла јед ну вр сту ен гле ске на ци је. Ме ђу тим, 
љу ди ко ји су до шли до не ли су сво ју ре ли ги ју, свој на чин жи во та, оби ча-
је и од би ја ју и да се пре то пе у до ми цил но ста нов ни штво. А то те шко и 
мо гу јер се у ве ли ком бро ју слу ча је ва и ра сно раз ли ку ју. Та да су по че ли 
да се ра ђа ју про бле ми. У име сло бо де го во ра но во до шли ма је би ло до-
зво ље но да про па ги ра ју иде је ко је су ру ши ле са му су шти ну ли бе рал ног 
по рет ка: рав но прав ност по ло ва, де мо кра ти ју, др жав не сим бо ле и све 
оста ло. До ма ћи ни су се на шли у чу ду. С јед не стра не ни су мо гли и не 
мо гу да се од рек ну ли бе рал ног дру штва а са дру ге стра не су схва ти ли 
да ће ли бе рал но дру штво по слу жи ти као оруж је но во до шлим да уки ну 
са му су шти ну ли бе ра ли зма и да уве ду не де мо крат ске по ли тич ке об ли-
ке. Због то га је ро ђе на по ли тич ка ко рект ност ко ја је у име сло бо де ве ре, 
на при мер, по че ла да ли ми ти ра сло бо ду ве ре и да је до зво ља ва са мо у 
гра ни ца ма при хва тљи вог за до ма ћи не. Али сва ко ли ми ти ра ње сло бо де 
се, ка ко смо ре кли ко си ло са са мим пој мом ли бе рал ног дру штва, па се 
кре ну ло у ин же ње ринг где се на сто ји вас пи та ти на род да го во ри са мо 
оно што иде ји оп стан ка за јед ни це од го ва ра. Ка ко је је дан од на чи на да 
за јед ни ца у усло ви ма мул ти кул ту рал но сти пре жи ви био и да се мно го не 
та ла са о по себ но сти ма, већ да се раз ви ја ју не ке но ве за јед нич ке вред но-
сти, то се схва ти ло да се не ке ства ри мо ра ју огра ни чи ти за рад оп стан ка 
за јед ни ца.

Је дан од нај зна чај ни јих фак то ра за оп ста нак за јед ни ца је сте из град-
ња ко лек тив ног ду ха ко ји би од сли ка вао но ву ре ал ност. Др жа ве по сто је 
и то ни је мо гу ће уки ну ти, исто та ко по сто ји и по јам на ци је ко ји се ве зу је 
за др жа ву. На ци ја има сво ју уну тра шњу са др жи ну, то је је зик, за јед нич ка 
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кул ту ра, си стем вред но сти, за јед нич ка истoри ја, ет нич ка бли скост итд. 
У том сми слу ако се гра ди за јед ни ца од оних ко ји су већ из гра ди ли јед ну 
кул ту ру и на њој за сно ва ну на ци ју и оних ко ји су но во до шли а при па да ју 
дру гим кул ту ра ма и на ци ја ма, он да је те шко у име ис по ља ва ња на ци о-
нал не по себ но сти не го ва ти за јед ни штво, јер су вр ло че сто на ци о нал ни 
ин те ре си оних ко ји су до ма ћи ни и оних ко ји су до шли ди ја ме трал но су-
прот ни, па и не при ја тељ ски. На при мер, у Фран цу ску су до шли мно ги 
ма греб ски Ара пи: Ал жир ци, Ма ро кан ци и Ту ни жа ни. Њих је на ци ја до-
ма ћи на др жа ла у ко ло ни јал ном по ло жа ју за хва љу ју ћи вој ној пре мо ћи и 
вр ши ла ре пре са ли је ка да су се ко ло ни зо ва ни на ро ди бу ни ли про тив тог 
ста ту са. Исто та ко Ма гре бља ни су пре ко ло ни за ци је ве ко ви ма на па да-
ли фран цу ско бро до вље у Сре до зе мљу ин спи ри шу ћи се мр жњом пре ма 
Фран цу зи ма као хри шћа ни ма. Аустри ја је сво ју исто ри ју ве ко ви ма гра-
ди ла на од бра ни од екс пан зи о ни зма Осман ске ца ре ви не, а ка сни је се ши-
ри ла на њен ра чун уз кр ва ве ра то ве. Ње на кул ту ра и исто ри ја су за сно-
ва не на то ме. Са да је у ту зе мљу при сти гло мно го Ту ра ка за ко је је та ква 
сли ка Аустри је и Аустри ја на ца не при јатљска пре ма све му што је осман-
ско а са да тур ско.

Не го ва ње на ци о нал не са мо бит но сти Фран цу за зна чи гло ри фи ко ва-
ње оних ко ји су уби ја ли Ал жир це, а то не мо же да до жи ви одо бра ва ње 
од Ал жи ра ца на ста ње них у Фран цу ској. За Тур ке је на при мер Су леј ман 
Ве ли чан стве ни ко ји је са сво јом вој ском до шао ис под Бе ча ју нак а за 
Аустри јан це крв ник ко ји хо ће да по ро би њи хо ву зе мљу. Оти ма ње Бо сне 
по сле Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не за Осман ли је и бо сан ске му сли-
ма не је сте до ла зак мр ског не при ја те ља ко ји им оти ма ро ђе ну зе мљу, итд. 
Све ово ра ђа стра шне про бле ме. Ку да то мо же да оде ви ди се из два при-
ме ра ко је ће мо на ве сти. У цен тру Бри се ла се на ла зи спо ме ник Гот фри ду 
де Бу јон ском (1060–1100. го ди не). Гот фрид је био пр ви кр ста шки ве ли каш 
ко ји је осло бо дио Је ру са лим од му сли ма на 1099. го ди не у то ку пр вог 
кр ста шког ра та. Пре ма му сли ман ским хро ни ка ма осло ба ђа ње гра да од 
му сли ма на је пра ће но кр ва вим по ко љи ма. Пре ма не ким, на рав но, пре у-
ве ли ча ним хро ни ка ма, ули ца ма Је ру са ли ма је те кло то ли ко људ ске кр ви 
да је кр ста шким ко њи ма сти за ла до са пи. Ка да зна мо све ово, мо же мо 
да за ми сли мо ка ко на то мо гу да ре а гу ју Ара пи ко јих је Бри сел пре пун, 
ка да гле да ју да се сла ви чо век ко ји је та ма нио њи хо ве прет ке. За то ни је 
чу до што су по че ли пр во сти дљи во а он да све гла сни је да тра же ре ва ло-
ри за ци ју исто ри је па чак и укла ња ње спо ме ни ка.

Дру ги слу чај је из јед ног кри ми фил ма ко ји го во ри о зби ва њи ма у 
Тек са су у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. У је дан тек са шки град се на се ља ва-
ју број ни Мек си кан ци. Нео бра зо ва ни су, стран ци. Жи ве ти хо, па зе ћи се 
да их не ко не при ме ти. Вре ме ном се ра ђа ју њи хо ва де ца, сти чу др жав-
љан ство иду у шко ле и по ста ју про фе со ри, ин же ње ри, ле ка ри... И шта 
се зби ва? У шко ли се учи исто ри ја пре ма ко јој су Аме ри кан ци хра бро 
бра ни ли Тек сас 1836. го ди не у твр ђа ви Ала мо, ко ји је оп се дао мек сич ки 
ге не рал Сан та Ана. Али са да аме рич ки др жа вља ни мла ди Мек си кан ци и 
њи хо ви про фе со ри ни су хте ли да при хва те ту при чу јер је за њих Сан та 
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Ана бра ни лац, а Деј ви Кро кет осва јач. Су коб еска ли ра до тле, да про фе-
со ри Мек си кан ци то не ће да пре да ју, а ђа ци Мек си кан ци не ће да уче. 
Школ ске вла сти на кон све га до но се „со ло мон ско” ре ше ње да се та лек-
ци ја из ба ци из про гра ма. Ова два при ме ра нај бо ље по ка зу ју су шти ну и 
раз ло ге на стан ка овог тек ста.

Као ре зул тат то га у ин те лек ту ал ним цен три ма За па да се схва та да 
кла сич на кон цеп ци ја на ци о на ли зма не мо же да омо гу ћи ин те гра ци ју 
но во до шлих и та да се од лу чу је да се она из ме ни. Ти ме до ла зи мо на са му 
су шти ну те ме ко јом се овај текст ба ви. Од лу чу је се да се уме сто на ци о-
нал ног гра ди гра ђан ски кон цепт у ко ме ће те ме на ци о нал ног би ти не га-
тив не, а да се ва ло ри зу је но ва, не ет нич ка уни вер зал на кул ту ра. По јам 
кла сич не на ци је ту сме та. Од лу чу је се да се из вр ши је зич ки ин же ње ринг 
и да се про ме ни зна че ње пој мо ва ко ји тре ти ра ју по јам на ци је и ет нич ког 
да би се пре ва зи шле на ци о нал не раз ли чи то сти у име не ког за јед нич ког 
кул тур ног гра ђан ског иде а ла. 

Слу же ћи се ме то дом ана ли зе са др жа ја по ка за ће мо ка ко су у фран ко-
фон ским и ан гло фон ским зе мља ма од но сно у фран цу ском и ен гле ском 
је зи ку све сно ме ња на зна че ња ко ја има ју пој мо ви: па три о ти зам, на ци о-
на ли зам и шо ви ни зам. Све то је ра ђе но са ци љем да се при кри је пра во 
зна че ње и љу ди на ве ду да о овим ка те го ри ја ма ми сле што не га тив ни је, 
да би се та ко са ма иде ја ет нич ког и на ци је учи ни ла не га тив ном. То је кре а-
то ри ма овог по ду хва та де ло ва ло као је ди ни на чин да се из гра ди мул ти-
кул тур ни мо дел и ет нич ке на ци је осло бо ђе но гра ђан ско дру штво.

Због то га ће мо узи ма ти са мо фра ну ско-фран цу ске и ен гле ско-ен гле-
ске реч ни ке, да кле, реч ни ке ко јим се Фран цу зи обра ћа ју са ми се би и 
Ен гле зи са ми се би. По ка за ће мо ка ко су са вре ме ном по је ди ни тер ми ни 
до би ја ли са свим су прот на зна че ња с на ме ром да иза зо ву по ли тич ке по-
сле ди це, тач ни је од ба ци ва ње на ци је и при хва та ње вред но сти ци вил ног 
му ли ти кул тур ног дру штва.

Ако узме мо на при мер чу ве ну фран цу ску ен ци кло пе ди ју Ла рус из 
1962. го ди не ка да је фран цу ска ко ло ни ја Ал жир сте кла не за ви сност, ви-
де ће мо ка ко је ова ен ци кло пе ди ја тре ти ра ла ове пој мо ве. При то ме мо ра-
мо има ти у ви ду да је из да ње за 1962. при пре ма но ра ни је за вре ме док је 
Ал жир још увек био фран цу ска те ри то ри ја за ко ју су ги ну ли фран цу ски 
ре гру ти. У од ред ни ци Ал жир пи ше да се ра ди о „гру пи фран цу ских де-
парт ма на се ве ро-за пад не Афри ке” [Pe tit La ro us se 1962]. За то је ве о ма за-
ни мљи во да ви ди мо ка ко је дан та кав реч ник, од но сно ен ци кло пе ди ја, 
на ме ње на Фран цу зи ма, тре ти ра пој мо ве: па три о ти зам, на ци о на ли зам и 
шо ви ни зам. У од ред ни ци па три о ти зам сто ји да је то „љу бав пре ма отаџ-
би ни”. Сро дан по јам ко ји се де фи ни ше је сте по јам па три о те. У Ла ру су 
пи ше да је па три о та онај „ко ји во ли сво ју отаџ би ну, и ко ји се тру ди да 
јој бу де од ко ри сти”. Ка ко ви ди мо, ако је Ал жир део Фран цу ске, а у том 
тре нут ку то је сте, он да је он део отаџ би не ко ји тре ба во ле ти и бра ни ти 
ако је уго ро жен исто као и Па риз. У исто вре ме по треб но је ви де ти ка ко 
Ла рус де фи ни ше по јам на ци о на ли зам. У том тре нут ку под пој мом на-
ци о на ли зам та мо пи ше „док три на ко ја се у осно ви по зи ва на тра ди ци ју 
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и те жње ко је су ис кљу чи во на ци о нал не”. Ако ана ли зи ра мо ова два пој ма 
ви ди се да се па три о ти зму да је из у зет но по зи ти ван сми сао. Он упу ћу је 
на то да љу ди сма тра ју по зи тив ним не го ва ње па три от ских ста во ва, као 
што је раз ви ја ње љу ба ви пре ма отаџ би ни. Ако пак по гле да мо по јам на-
ци о на ли зам, ту се на про сто осе ћа те жња, по ку шај да се овај по јам и ње-
го ви след бе ни ци чи та о цу пред ста ве као за ступ ни ци јед ног за тво ре ног 
прав ца у тре ти ра њу про бле ма за јед ни це, ко ји не ма ре и не же ле ути ца је 
дру гих. Али де фи ни тив но овај по јам не са др жи нијед ну при ми сао, ко ја 
би мо гла да упу ти на то да они ко ји су за ступ ни ци на ци о на ли зма не во ле 
или по го то ву мр зе дру ге тра ди ци је и кул ту ре. А то је сми сао ко ји се да-
нас све ви ше да је пој му на ци о на ли зма и ко га сто га пра ти не га тив но при-
хва та ње па се љу ди бо је да то бу ду. У вре ме о ко ме го во ри мо очи глед но 
то ни је би ло та ко.

Ако де фи ни тив но из пој ма на ци о на ли зам да тог 1962. го ди не, пре ско-
ро 50 го ди на, не мо же мо из ву ћи за кљу чак да та да шњи на ци о на ли ста ни је 
не ко ко мр зи дру ге на ци је, ва ља нам се пи та ти ко јим је тер ми ном пред-
ста вља на та су шти на – мр жња пре ма дру гим на ци ја ма. Уоби ча је но се та 
по ја ва код нас на зи ва пој мом шо ви ни зам. Ве ћи на љу ди ко ји да нас чу ју 
тај из раз би ло у Ср би ји би ло у све ту не ма ју ни нај ма њу ди ле му да је реч 
о мр жњи ко ју при пад ни ци јед не на ци је ис по ља ва ју пре ма дру гој. За то 
ће мо ов де по гле да ти шта Ла рус из 1962. го ди не ве ли о том пој му. По-
себ но је ва жно ис та ћи да је по јам шо ви ни зам фран цу ски и да је на стао 
у тој зе мљи и да нај тач ни је зна че ње пој ма тре ба тра жи ти у фран цу ским 
из во ри ма. Ду го се ве ро ва ло да је шо ви ни зам до био име по чо ве ку ко ји 
је ствар но по сто јао и ко ји се звао Ни ко лас Шо вен. То је име је ушло и у 
ли те ра ту ру. Ал фонс До де чу ве ни фран цу ски пи сац је на пи сао и јед ну 
при по вет ку ко ја се зо ве „Шо ве но ва смрт”. Али упр кос то ме ве ро ва њу 
пре ма ис тра жи ва њи ма јед ног фран цу ског ко ле ге утвр ђе но је да је Ни ко-
лас Шо вен ипак мит ска лич ност [Puyme ge 1993]. У по ме ну том Ла ру су из 
1962. го ди не сто ји под пој мом шо ви ни зам „Ис кљу чи ви па три о ти зам”, а 
под пој мом шо ви ни ста пи ше „Ко има, или ко ис по ља ва искре но али сле-
по ди вље ње за сво ју отаџ би ну”. Ако при сту пи мо нај е ле мен тар ни јој је-
зич кој ана ли зи сми сла, овај по јам 1962. го ди не не ма и де фи ни тив но не 
мо же озна ча ва ти не ко га ко мр зи дру ге на ци је. Онај ко ис по ља ва ди вље-
ње, па ма кар и сле по пре ма сво јој отаџ би ни уоп ште не мо ра да мр зи дру-
ге, ко ји то ди вље ње не ис по ља ва ју. Мр жња пре ма дру гим на ци ја ма не 
про из и ла зи из пој ма шо ви ни зам. Ја сно је да сле по ди вље ње мо же да до-
ве де до не при ја тељ ства пре ма они ма ко ји су кри тич ни, ма кар и до бро-
на мер но пре ма отаџ би ни шо ви ни сте, али стран це ко ји су ин ди фе рент ни 
пре ма тој отаџ би ни шо ви ни ста де фи ни тив но не ма раз ло га да мр зи. Шта-
ви ше, ако по јам шо ви ни зам и мо же да има не ку не при хва тљи ву цр ту јер 
упу ћу је на не што што је пре те ра но, то ипак ни је мр жња пре ма дру ги ма.

Ако, с дру ге стра не, узме мо у ру ке чу ве ни са да већ ста ри Лек си кон 
стра них ре чи и из ра за Ми ла на Ву ја кли је из 1955. го ди не и по гле да мо 
шта под пој мом шо ви ни зам сто ји ви де ће мо сле де ће „(cha u vi ni sme) По-
ли тич ки пра вац у Фран цу ској ко ји је хтео да ста ру сла ву фран цу ског 
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оруж ја, из Пр вог цар ства, по што по то по вра ти; рас па љи ва ње на ци о нал-
не мр жње, про по ве да ње на ци о нал не ис кљу чи во сти”. Шта ов де ви ди мо? 
Ви ди мо да Ву ја кли ја сам ка же да је из раз фран цу ски. Ако по гле да мо 
Ла рус ко ји је на стао 7 го ди на по сле Ву ја кли ји не смр ти (1955), ја сно нам 
је да је он сво је ин фор ма ци је мо рао цр пе ти из та квих при руч ни ка ка кав 
је по ме ну ти Ла рус, а та мо ка ко ви ди мо, ни ка ко не сто ји да је шо ви ни зам 
про по ве да ње на ци о нал не мр жње. Да кле, Ву ја кли ја је ру ко во ђен при ти-
ском сре ди не раз вио зна че ње то га пој ма и дао му сми сао ко ји он у Ла ру-
су, у вре ме ка да је он ства рао Лек си кон ни је имао. По го то ву што је он ко-
ри стио ста ри ја из да ња бу ду ћи да је умро се дам го ди на ра ни је, не го наш 
из вор. Де фи ни тив но то је нај пла стич ни ји при мер је зич ког ин же ње рин-
га у ци љу оства ри ва ња по ли тич ких ци ље ва. При то ме је по сто јао тер мин 
ко јим се на ве о ма раз ви је ном фран цу ском је зи ку мо гла из ра зи ти мр жња 
пре ма стран ци ма. Тај по јам је ксе но фо би ја. У том Ла ру су из 1962. го ди-
не под овим пој мом сто ји: „мр жња пре ма стран ци ма”. Пре ма то ме че му 
но ви из раз, ко ји при том ли ша ва Фран цу зе и све оста ле оно га што је до 
та да озна ча вао по јам шо ви ни ста?

Али 1962. го ди на је про шла и фран цу ски ко ло ни јал ни си стем се 
сру шио. Гра ни це отаџ би не су се огра ни чи ле на ме тро по лу и не ко ли ко 
по вр ши ном ма лих де парт ма на ка кви су Мар ти ник и Гва де лу пе у Ан ти-
ли ма или Но ва Ка ле до ни ја ду бо ко на Па ци фи ку у Ме ла не зи ји. У исто 
вре ме у Фран цу ску се сли ла ма са ими гра на та из бив ших ко ло ни ја, за 
ко је по јам на ци о нал не кул ту ре, исто ри је и је зи ка ни је исто што и за до-
ми цил но ста нов ни штво. Чак је ка ко смо већ ре кли мно го то га што је за 
Фран цу зе су шти на на ци је за ове но во до шле рав но нај те жим ства ри ма. 
То се ви ди и осе ћа сву да у Фран цу ској. Тре ба са мо по се ти ти сту дент ске 
ре сто ра не ко ји спре ма ју ха лал хра ну, да кле хра ну пре ма ислам ским про-
пи си ма и по гле да ти фо то гра фи је ко је су та мо из ле пље не. Ме ђу њи ма 
фи гу ри ра ју љу ди ка кви су Аб дел Ка дер, ко ји је био бо рац ко ји је ра то вао 
про тив Фран цу ских ко ло ни за то ра. За Фран цу зе он је био раз бој ник и 
уби ца, а за ал жир ске и све оста ле Ара пе и му сли ма не бо рац за сло бо ду 
чи је жр тве, ко је ни ко не кри је ни су би ле не ду жне. Сва ки од сту де на та 
Ал жи ра ца и му сли ма на, ко ји се хра ни у том ре сто ра ну ће на кон ста та-
ци ју да је Аб дел Ка дер уби јао Фран цу зе, па лио њи хо ве ку ће и чи ји су 
вој ни ци си ло ва ли Фран цу ски ње, ре ћи да је то тач но. А он да ће пи та ти а 
шта је дру го и мо гао да ра ди, јер шта су ти ма са кри ра ни фран цу ски ко-
ло ни сти и си ло ва не Фран цу ски ње тра жи ли у Ал жи ру?

Ра ди ин те гра ци је ових љу ди мо ра ла се ме ња ти ре то ри ка и ства ра-
ти но ви кон цепт на ци је. Овај но ви кон цепт ни је мо гао да не гу је ста ре 
иде је о на ци ји и на ци о на ли зму, ка ко смо већ ре кли. Зaто по гле даjмо шта 
о то ме го во ре ка сни ја из да ња Ла ру са. У ма лом џеп ном реч ни ку Ла рус из 
1979. го ди не, да кле 17 го ди на ка сни је, пој мо ви па три о ти зам, па три о та и 
па три от ски за др жа ва ју исто зна че ње као и у из да њу из 1962. го ди не. 
Об ја шње ње се углав ном сво ди на то да је па три о та онај ко во ли сво ју 
отаџ би ну [La ro u see de poc he 1979]. По јам на ци о на ли зам се пре во ди као 
„да ва ње пред но сти оно ме што је ве за но за на ци ју ко јој се при па да и по-
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ли тич ки си стем за сно ван на њој”. Ка ко ви ди мо и ова кво об ја шња ва ње 
пој ма на ци о на ли зма ни је не га тив но. На про тив, мо гло би се про ту ма чи ти 
као по зи тив но. Јер ако се већ раз ми шља у на ци о нал ним ка те го ри ја ма 
би ло би не ло гич но да ва ти пред ност не кој дру гој на ци ји не го сво јој. И 
на кра ју оста је да ви ди мо ка ко се де фи ни ше по јам шо ви ни ста и шо ви ни-
зам. За шо ви ни сту се ве ли да је то „фа на тич ни па три о та” а за шо ви ни-
зам се ка же да је то „пре те ра ни па три о ти зам”. Де фи ни тив но је ја сно да 
се и та да 24 го ди не по сле смр ти Ву ја кли је из пој ма шо ви ни зам, она ко 
ка ко га пред ста вља Ла рус не мо же за кљу чи ти да је реч о мр жњи пре ма 
дру гим на ро ди ма. Ма да се мо ра при зна ти да се по јам ко ји пра ти реч па-
три о та outre, и што у осно ви зна чи пре те ра ни, мо же пре ве сти и као не-
што што је не до стој но и што иза зи ва љут њу. То је де фи ни тив но на гла-
ше ни је не га тив но зна че ње не го оно ко је је да то у Ла ру су из 1962 го ди не. 
Али ипак ка ко смо ре кли не ма ни го во ра да Ла рус до зво ља ва да се по-
јам шо ви ни зам пре ве де као мр жња пре ма дру гим на ци ја ма.

Ма ли илу стро ва ни Ла рус из 1988. го ди не [Pe tit La ro us se il lu stre 1988] 
у ве ли ком де лу по др жа ва ста во ве два прет ход на из да ња али се у не че-
му и раз ли ку је. По јам па три о ти зам се де фи ни ше као: „ко ји во ли сво ју 
отаџ би ну и ко ји се тру ди да јој слу жи”. Да кле ово је по зи тив но и по жељ-
но од ре ђе ње ко је се на ста вља као у прет ход ним из да њи ма. Под пој мом 
на ци о на ли зам под ра зу ме ва се „док три на ко ја се за сни ва на сла вље њу 
иде је отаџ би не или на ци је. По ли тич ки по крет по је ди на ца ко ји има ју 
свест да тре ба да ство ре на ци о нал ну за јед ни цу због је зич ких и кул тур-
них ве за ко је их ује ди њу ју”. Ви ди мо да је и по јам на ци о на ли зам из у зет-
но по зи ти ван 1988. го ди не. 

Али за то ако се по гле да по јам шо ви ни зам он да се ви ди да се све сно 
тој ре чи да је друк чи је зна че ње ко је чи та о ца на во ди на не га ти ван став 
пре ма ње му. О то ме сто ји „... онај ко се ис кљу чи во ди ви сво јој зе мљи, 
ра то бор ни па три о ти зам”. Ту ви ди мо бит ну раз ли ку у од но су на ра ни ја 
ту ма че ња. Онај ко је ра то бо ран ко по зи ван на рат не мо же би ти по зи ти-
ван. Али чак ни ов де се не го во ри да је та ра то бор ност за сно ва на на не-
оправ да ној мр жњи пре ма дру гим на ци ја ма, јер ра то бор ност ко ли ко год 
би ла не по жељ на не ка да мо же би ти и по треб на. Љу ди ко је без раз ло га 
на па да ју мо ра ју би ти ра то бор ни. Ду жни смо да по но ви мо, да ни 33 го-
ди не по сле Ву ја кли ји не смр ти, по јам шо ви ни зам та мо где је на стао, не 
зна чи оно што Ву ја кли ја ве ли да зна чи. Је ди но се по јам ксе но фо би ја 
опет де фи ни ше као не при ја тељ ство пре ма стран ци ма, без ика кве од-
ред ни це да ли за то има осно ва или не.

Ви ди се да се вр ши је зич ки ин же ње ринг са ци љем да се да ва њем 
од ре ђе ног зна че ња ре чи шо ви ни зам иза зо ву по сле ди це код оно га ко то 
чи та. Ко ли ко се је зич ки ин же ње ринг вр ши са ци љем иза зи ва ња све сних 
по ли тич ких по сле ди ца ви ди се из јед ног дру гог ве о ма по зна тог фран цу-
ског реч ни ка Ро бер ми кро пош [Ro bert mic ro poc he 1986]. У овом реч ни-
ку се по јам па три о та од ре ђу је та ко ђе по зи тив но као „осо ба ко ја во ли 
сво ју отаџ би ну и слу жи јој са ода но шћу”. Али се у овом реч ни ку пој му 
на ци о на ли зам да је друк чи је зна че ње не го у Ла ру су ко ји је две го ди не 
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мла ђи. Та мо сто ји „Ус хи ће ност на ци о нал ним осе ћа њем, стра сна ве за-
ност за на ци ју ко ја по не кад иде до ксе но фо би је и же љи за изо ло ва њем”. 
Ја сно се ов де по јам на ци о на ли зам од ре ђу је дво стру ко. Ово до са да ка ко 
смо ви де ли ни је био слу чај. У пр вом де лу се то ме пој му да је при хва тљи -
во зна че ње али се ис ти че да оно мо же да иза зо ве и вр ло не га тив но осе-
ћа ње пре ма стран ци ма ко је мо же би ти и мр жња. Ти ме се чи та лац Ми кро 
Ро бе ра и чи та лац Пти Ла ру са са свим друк чи је оба ве шта ва ју шта би по-
јам на ци о на ли зам мо гао да зна чи. Онај ко чи та Ла рус би то при хва тио 
као не што што је при хва тљи во, али би чи та лац Ми кро Ро бе ра ту ви део 
не га тив но и не по жељ но по на ша ње. Ко ли ко се иде да ле ко у ме ња њу зна-
че ња ре чи ви ди се у де фи ни са њу пој ма шо ви ни зам. Та мо сто ји „На ци о-
на ли зам, па три о ти зам ис кљу чи ви и агре сив ни”. Вр ло очи глед на те жња 
да се не са мо шо ви ни зам пред ста ви као не га тив на по ја ва већ да се исти 
та кав трет ман да чак и па три о ти зму ко ме се у основ ном зна че њу да је по-
зи тив на и по жељ на су шти на. 

По сле фран цу ских реч ни ка обра ти ће мо се ен гле ским да ви ди мо 
ка кав је та мо трет ман ових тер ми на. Ако узме мо Окс фор дов речнк из 
1955. го ди не [The Advan ced Le ar ner’s Dic ti o nary of Cur rent En glish 1955] 
ви де ће мо да је па три о та „онај ко по ка зу је ве ли ку љу бав пре ма сво јој зе-
мљи”. Да кле овом пој му се да је ве о ма по зи тив но зна че ње. Ако по гле да-
мо ка ко тај исти реч ник тре ти ра сро дан му по јам на ци о на ли зма на ла зи мо 
ово зна че ње: „сна жан од нос пре ма сво јој зе мљи ко ја се ис по ља ва као жуд-
ња за њен успех и ве ли чи ну че сто на ште ту дру гих (обич но сла би јих) 
зе ма ља”. Ка ко ви ди мо ов де се још 1955. го ди не, пре ви ше од 50 го ди на 
на ци о на ли зму при да је и вр ло не га тив на ком по нен та, јер онај ко же ли 
успех сво јој зе мљи на ште ту дру гих, још ако су сла би ји не мо же би ти 
ни шта дру го не го по длац. И то по длац у нај ма њу ру ку, а епи тет под лог 
чо ве ка ни ко не же ли да има. За то ће се сви ко ји про чи та ју ова кво ту ма-
че ње пој ма на ци о на лист, сти де ти ако их не ко на зо ве на ци о на ли стом. 
Ти ме се ви ди да они ко ји су чи та ли овај ен гле ски реч ник има ју са свим 
друк чи је по и ма ње пој ма од дру гих ко ји су зна че ње те ре чи на ла зи ли у 
фран цу ским реч ни ци ма. Ако упо ре ди мо ове по ру ке и об ја шње ња с дру-
гим реч ни ци ма исто та ко углед них из да ва ча с ан гло фон ског под руч ја 
као на при мер Са же ти Веб сте ров реч ник из 1987. го ди не [New Con ci se 
Web ster Dic ti o nary 1987], зна чи 22 го ди не мла ђи при руч ник, ви де ће мо да 
се по јам па три о ти зма де фи ни ше слич но: „вер ност сво јој зе мљи, на ци о-
нал на ло јал ност”. Ово од ре ђе ње је слич но као у Окс фор до вом реч ни ку, 
али се за то по јам на ци о на ли зам де фи ни ше друк чи је и ша ље друк чи ју 
по ру ку. Под тим пој мом се под ра зу ме ва „ода ност сво јој зе мљи, по др шка 
на ци о нал ној не за ви сно сти, по ли ти ка ко ја бра ни др жав но вла сни штво и 
кон тро лу над ин ду стри јом”, јед но са свим по зи тив но од ре ђе ње. Под се-
ти мо се да је го ре по ка за но да окс форд ски реч ник да је друк чи је об ја шње-
ње и ка же да на ци о на ли зам че сто по ка зу је те жњу да ве ли чи ну сво је зе-
мље оства ри на ште ту дру гих и то сла би јих. Ја сно је да ће сва ко ко је 
про чи тао об ја шње ње ко је да је окс форд ски реч ник осе ти ти за зор па и 
не при ја тељ ство пре ма не ком ко је на ци о на ли ста, а онај ко об ја шње ње 
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узме из Веб сте ра то осе ћа ње не мо же да до би је. Ана ли зу Веб сте ро вог 
реч ни ка за вр ши ће мо об ја шње њем зна че ња пој ма шо ви ни зам. Под пој мом 
шо ви нист пи ше „не ко ко је пре ко мер но ис кљу чив и че сто ра то бо ран у 
ве ро ва њу у соп стве ну су пер и ор ност”. Де фи ни тив но је ја сно да ово од-
ре ђе ње ни је по зи тив но. Не ко ко је спре ман да ра ту је због ве ре у сво ју 
су пер и ор ност не мо же би ти по зи тив но оце њен. Али то опет не зна чи да 
је он по сва ку це ну не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма дру гим на ци ја ма 
од но сно да их мр зи по сва ку це ну. А то је зна че ње ко је се шо ви ни зму 
да нас ис кљу чи во при да је. По себ но је ва жно да се ви ди ко ли ко је то ка-
рак те ри сти чан при мер је зич ког ин же ње рин га у слу жби по ли тич ких ци-
ље ва, ов де иде је ци вил ног дру штва. Ка рак те ри сти чан за то што се ви ди 
да Окс фор дов реч ник из 1955. го ди не да је не га тив ни је ту ма че ње на ци о-
на ли зма не го што је Веб сте ро во ту ма че ње пој ма шо ви нист. Ако чо век 
мо ра да би ра, увек ће пре при хва ти ти да бу де шо ви ни ста пре ма сми слу 
ко је то ме пој му да је Веб сте ров реч ник, не го да бу де на ци о на ли ста пре-
ма ту ма че њу ко је да је Окс форд из 1955.

По ре ђе ња ра ди по гле да ће мо ка ко ове тер ми не тре ти ра и мно го мла-
ђи кем брич ки реч ник из 2002. го ди не [Cam brid ge Le ar ner’s Dic ti o nary 
2002]. Он та ко ђе од сли ка ва но ве по тре бе ко је се лек си ко гра фи ма на ме-
ћу и те ра ју их да да ју об ја шње ња ко ја су тре нут но по треб на. По јам па-
три о та се де фи ни ше на исти на чин као у ра ни јим реч ни ци ма: „не ко ко 
во ли сво ју зе мљу и по но сан је на њу”. Вр ло је ва жно да се по јам на ци о-
на ли зма де фи ни ше по зи тив но: „1. осе ћа ње по но са због сво је зе мље, 2. 
ве ро ва ње да од ре ђе но под руч је тре ба да има сво ју соп стве ну вла ду, вел-
шки на ци о на ли зам”. Да кле и ов де се ви ди да се по јам на ци о на ли зам ко ји 
да је кем брич ки реч ник из 2002. го ди не су прот ста вља об ја шње њу пој ма 
на ци о на ли зам на ко ји нас на во ди окс форд ски реч ник и то 47 го ди на ра-
ни је. Очи глед но да су они ко ји су уре ђи ва ли ова два реч ни ка има ли са-
свим друк чи је на ме ре и же ле ли да сво јим чи та о ци ма у гла ву уса де сво ја 
ви ђе ња на ци о на ли за ма ко ја са мо мо гу да збу не и иза зо ву кон флик те код 
чи та ла ца. Ако се под се ти мо да и Веб сте ров реч ник да је слич но об ја шње-
ње као и кем брич ки, мо же мо за кљу чи ти да се две ин те лек ту ал не стру је 
у окви ру ан гло фон ског го вор ног под руч ја бо ре да чи та о ци ма на мет ну 
сво је иде је, ко је ће има ти знат не по ли тич ке по сле ди це.

По себ но је ва жно да по ка же мо ка ко се тре ти ра по јам шо ви ни зам. 
При то ме мо ра мо да под се ти мо да је то фран цу ски по јам и да је сва ко 
зна че ње ко је је раз ли чи то од фран цу ског про дукт по тре ба те сре ди не. 
Ве о ма је ва жно да по ме ну ти окс форд ски реч ник уоп ште не са др жи по-
јам шо ви ни зам ни ти га ана ли зи ра. А кад се бо ље раз ми сли не ма ни по-
тре бе за тим јер са мом пој му на ци о на ли зам да је зна че ње ко је ина че да ју 
пој му шо ви ни зма, да је то не га тив на ка рак те ри сти ка. Са мим тим по јам 
шо ви ни зам гу би сми сао. У кем брич ком реч ни ку под од ред ни цом шо ви-
нист сто ји: „1. (та ко ђе му шки шо ви нист) чо век ко ји ве ру је да су му шкар-
ци бо љи или ва жни ји од же на 2. не ко ко ве ру је да је ње го ва зе мља или 
ра са бо ља или ва жни ја од не ке дру ге зе мље или ра се”. Ово је ве о ма ва жно 
об ја шње ње с ве о ма ва жном раз ли ком у од но су на прет ход на об ја шње ња 
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пој ма шо ви ни зам. Пр во, ви ди се да основ но ту ма че ње пој ма уоп ште не 
раз ми шља у на ци о нал ним ка те го ри ја ма већ го во ри о од но си ма ме ђу по-
ло ви ма, а до бро зна мо да у прак си при по ме ну ово га пој ма љу ди нај пре 
ми сле на од но се ме ђу на ро ди ма. Дру го, чак и дру го об ја шње ње пој ма 
шо ви ни зам, ако се кон цен три ше на део ко ји го во ри да не ко ве ру је да је 
ње го ва др жа ва ва жни ја од дру ге, ни је не га тив но. Јер зар ни је ло гич но 
да су САД или Ки на ва жни је од Ту ва ли ја. Са мо без ве зна и у крај њој 
ин стан ци ве о ма штет на хи по кри зи ја би мо гла да не ги ра да су ове две 
зе мље у сва ком по гле ду ва жни је за свет од Ту ва ли ја. Што нор мал но не 
зна чи да су гра ђа ни САД као по је дин ци вред ни ји од ста нов ни ка Ту ва-
ли ја, тј. да су па мет ни ји, чи сти ји, леп ши и све оста ло. Ка да се ис кљу че 
та кве ства ри ко је су за и ста не до пу сти ве ја сно је да се о ва жно сти САД 
и Ту ва ли ја не мо же ни рас пра вља ти. Ви ди мо да се и тај по јам шо ви ни-
зам ов де мо же у не ким еле мен ти ма при хва ти ти као ле ги ти ман. Ако све 
то упо ре ди мо с пој мом шо ви ни зам ко ји да је чу ве на Ен ци кло пе ди ја дру-
штве них на у ка, по зна тог из да ва ча Мак ми ла на из Њу јор ка и то 43 го ди на 
пре не го што је об ја вљен кем брич ки реч ник ви де ће мо нај ка рак те ри стич-
ни ји при мер је зич ког ин же ње рин га у слу жби мул ти кул тур ног дру штва 
[Encyclo pe dia of So cial Sci en ces, Mac mil lan 1959]. Та мо под од ред ни цом 
шо ви ни зам сто ји: „то је сна жна по тре ба за нео гра ни че ним и на сил ним 
ши ре њем др жа ве”. Ако по гле да мо све оно што по јам шо ви ни зма од по-
четка укљу чу је, и то не са мо из вор но фран цу ско зна че ње, не го и ен гле ско 
укљу чу ју ћи по себ но по след ње кем брич ко, ви де ће мо да се Мак ми ла нов 
по јам шо ви ни зма раз ли ку је од свих дру гих зна чењe. Ов де се не го во ри 
са мо о на ци о нал ној мр жњи ко ју шо ви ни сти мо гу да осе ћа ју пре ма дру-
гим на ци ја ма, ка ко нам об ја шња ва Ву ја кли ја, не го се го во ри и ка ко је 
то иде о ло ги ја ко ја те жи да на сил но про ши ри гра ни це сво је др жа ве. А 
то је из јед на ча ва ње пој ма шо ви ни зам с нај гру бљом фор мом екс пан зи о-
ни зма на ште ту дру гих. То је од ли ка на ци зма.

Ви ше је не го ја сно да то ни је би ло зна че ње ко је су Фран цу зи хте ли 
да да ју пој му шо ви ни зам а ни огром на ве ћи на мо дер них ен гле ских реч-
ни ка. Је ди ни за кљу чак је да је то био по ку шај да се код чи та ла ца иза зо ве 
све сна по ру ка ко ја би ка шти го ва ла сва ко га ко ме се за ле пи тај епи тет. Све 
с на ме ром да се сва ко ко мо же би ти шо ви ни ста у из вор ном сми слу, да-
кле ко пре те ра но и мо жда сме шно гло ри фи ку је свој на род, али што ни је 
за кри вич но го ње ње, са да мо же хап си ти и осу ди ти, јер ху шка на рат. 

Али они ма ко ји се слу же је зич ким ин же ње рин гом да би оства ри ли 
по ли тич ке ци ље ве, у овом слу ча ју ци ље ве ци вил ног дру штва, ни је би ло 
до вољ но што су пој му шо ви ни зам да ли пре ши ро ко зна че ње. Њи ма је и 
сам по јам на ци је опа сан и они на све мо гу ће на чи не на сто је да га оцр не 
ве ру ју ћи да ће та ко на чи ни ти прет по став ке за из град њу не ког ци вил ног 
дру штва ко је ће ет нич ку на ци ју са свим за не ма ри ти па и уки ну ти. Због 
то га се кре ну ло у на па де на по јам на ци о на ли зам. Он се ка ко ви ди мо 
још опи ре, бар пре ма реч ни ци ма ко је смо на ве ли. Али се у јав но сти о 
на ци о на ли сти ма го во ри све оштри је та ко да се љу ди бо је да се та кви ма 
ис ка жу, чак и кад под тим под ра зу ме ва ју све нај по зи тив ни је и не мр зе 
дру ге због то га што во ле сво ју на ци ју. Сто га су љу ди ко ји же ле да из ра-



367

зе по што ва ње и љу бав за на ци ју по че ли да из бе га ва ју по јам на ци о на ли-
ста, јер већ упу ћу је на не га тив но и не при хва тљи во опре де ље ње. Да би 
ипак за шти ти ли сво је пра во да бу ду и на ци о нал ни ти љу ди су по че ли да 
ко ри сте тер мин па три о та. А он још увек има сву да по зи тив но од ре ђе ње. 
Та да су они ко ји же ле да на ци ју што пре уни ште кре ну ли у оштру кам-
па њу да се и по јам па три о ти зам што ви ше оцр ни и да прак тич но би ло 
ка ква љу бав за на ци ју бу де про гла ше на дру штве ним злом. Као ка рак те-
ри сти чан при мер та квог по на ша ња на во ди мо текст књи жев ни ка Мир ка 
Ко ва ча у ко ме го во ри да је па три о ти зам јед нак са до ма зо хи зму [2006: 38]. 
Ко ли ка је же ља у гла ва ма не ких љу ди да на ци ја не ста не, и то пр во њи-
хо ва соп стве на, као да њи хо ва же ља мо же на ци ју уни шти ти, ви ди се из 
де ла то га тек ста: „Не знам је сам ли те ве че ри на Де ди њу био по себ но на-
кло њен Цр њан ском, али ми се до пао ње гов на чин при по ви је да ња, ње гов 
ак це нат, чак и ње гов глас ко ји је за мно ге био од бо јан. Кад сам не што 
ли је по ре као о ње го ву ак цен ту, он је уз вра тио ка ко је у при ја шњем жи-
во ту био Ма ђар и ка ко нај че шће са ња на ма ђар ском. ’Ка мо сре ће да сте 
и у овом жи во ту оста ли Ма ђар’, ре као сам вје ру ју ћи да ће му то го ди ти, 
ако већ са ња на ма ђар ском, а та да су Џа џић и Та са грак ну ли на ме не...” 
[Ко вач 2006: 38]. 

Ово нај бо ље по ка зу је ку да се иде. Кре ну ло се у же сто ке на па де на 
по јам па три о ти зам ти па по ме ну тог. Али све има сво је гра ни це и ни шта 
не мо же да иде ван при род них то ко ва ко ји су је ди ни мо гу ћи. По след ња 
зби ва ња у Евро пи где је иде ја мул ти кул ту ра ли зма ро ђе на по себ но су то 
по ка за ла. Европ ски ли де ри су по че ли да схва та ју да је мул ти кул ту ра ли-
зам, ова ко ка ко га они схва та ју, ипак не мо гућ и да се иде ја на ци је мо ра 
ре ха би ли то ва ти. Из ра зи ла су то три пред став ни ка нај зна чај ни јих на ци-
ја Евро пе: Не мач ке, Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је. Ре кли су углав ном 
исто па ће мо ов де са мо ци ти ра ти оно што је ка за ла Ан ге ла Мер кел кан-
це лар Не мач ке: „По ку ша ји да се у Немaчкој из гра ди мул ти кул тур но 
дру штво су пот пу но про па ли.”2 Она је ре кла да „та ко зва ни мул ти-кул ти 
кон цепт, где љу ди жи ве јед ни по ред дру гих ни је функ ци о ни сао и да ими-
гран ти мо ра ју да учи не ви ше да би се ин те гри са ли. На ро чи то да на у че 
не мач ки” [Ко вач 2006: 38].

* * *
Ви ше је не го ја сно да су у по ку ша ји ма из град ње ци вил ног дру штва 

ње го ви иде о ло зи по ку ша ли да убр за ју про це се и у том сми слу се слу же 
и је зич ким ин же ње рин гом. Али је зич ки ин же ње ринг је сте си ло ва ње 
ствар но сти ко ја се од у пр ла на вр ло од лу чан на чин. Оту да ова кве ре ак-
ци је во де ћих по ли ти ча ра Евро пе ко ји су на власт до шли упра во не гу ју ћи 
иде ју ци вил ног дру штва од но сно мул ти кул тур ног, јер без мул ти кул ту-
ла ри зма ци вил но дру штво ни је мо гу ће. Ти ме се ја сно ви ди да од иде је 
за ко ју се за ла гао Џон Стју арт Мил не ма ни шта и да су во де ћи иде о ло зи 
са да шње Евро пе ра ди ли су прот но иде ја ма Ми ла у ци љу очу ва ња јед-
ног те шко одр жи вог кон цеп та, ко ји се са да по ла ко мо ди фи ку је.

2 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451 (доступан 1.3.2011)
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Али то уоп ште не зна чи да мул ти кул тур ни свет ни је мо гућ. На про-
тив, не са мо да је мо гућ не го је и на су шна по тре ба да би се одр жао свет ски 
мир. Али он се не мо же гра ди ти си ло ва њем ствар но сти, већ на са свим 
друк чи ји на чин.
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LANGUAGE ENGINEERING IN THE SERVICE OF CIVIL SOCIETY

by

Miroljub Jevtić

SUMMARY. The idea of civil society encountered the difficulties when realized that 
religious and cultural image of countries that are inspired by this ideology has become 
complex. That why the ideologues of this project concluded that the idea of nation, reli-
gion, history and culture should be rearranged in order to create a common culture. In 
this sense, it became clear that the current understanding of patriotism, nation, nation-
alism, chauvinism ... have to be changed in order to promote new meaning of those words 
with goal to create new society.
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