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У Бри та ни ји и Аме ри ци по ли ти ка је на пра ви ла за о крет пре
ма на ци о на ли зму. За мно ге је то про бле ма тич на чи ње ни ца, по
себ но за по је ди не при пад ни ке обра зо ва ни јих кру го ва у ко ји ма 
се гло бал на ин те гра ци ја већ ду го сма тра пред у сло вом уте ме ље не 
политикe и мо рал не при стој но сти. Из те пер спек ти ве, чи ни се 
да су од лу ка Бри та ни је да на пу сти Европ ску уни ју и ре то ри ка 
об је ди ње на у сло га ну „Ame ri ca first“ ко ја сти же из Ва шинг то на 
озна чи ли по вра так у при ми тив ни ју фа зу исто ри је у ко јој су отво
ре но по др жа ва ни ра то ви и ра си зам ко ји су, ујед но, од ре ђи ва ли 
по ли тич ку аген ду раз ли чи тих на ци ја. Пла ше ћи се нај го рег, јав не 
лич но сти, но ви на ри и ака дем ски гра ђа ни у јав ном жи во ту Аме
ри ке и Ве ли ке Бри та ни је нај о штри је су се ус про ти ви ли иде ји по
врат ка на ци о на ли зму.

Али на ци о на ли зам ни је од у век по сма тран као зло ка квим га 
да на шњи јав ни дис курс пред ста вља. До пре са мо не ко ли ко де
це ни ја, на ци о на ли стич ка по ли ти ка обич но је по ве зи ва на са ши
ри ном ума и бла го на кло ним ду хом. Про гре сив ци су Че тр на ест 
та ча ка пред сед ни ка Ву др оа Вил со на и Атлант ску по ве љу ко ју су 
на пи са ли Френ клин Ру звелт и Вин стон Чер чил сма тра ли све ти
о ни ци ма на де за чо ве чан ство, и то упра во за то што су их ви де ли 
као из ра зе на ци о на ли за ма ко ји су по ро бље ним на ро ди ма ши
ром све та обе ћа ва ли на ци о нал ну не за ви сност и са мо о пре де ље
ње. Кон зер ва тив ци као што су Те о дор Ру звелт, Двајт Ај зен ха у ер 
и њи ма слич ни го во ри ли су о на ци о на ли зму као о по зи тив ном 
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до бру, док су Ро нал да Ре га на и Мар га рет Та чер кон зер ва тив ци 
це ни ли због „но вог на ци о на ли зма“ ко ји су уне ли у по ли тич ки 
жи вот. Чи тав свет је це нио и по што вао на ци о на ли стич ке по ли
тич ке по кре те, ко је су во ди ли др жав ни ци по пут Ма хат ме Ган ди ја 
и Да ви да БенГу ри о на, ко ји ма су сво је на ро де во ди ли ка сло бо ди.1

Из ве сно је да су мно ги др жав ни ци и ин те лек ту ал ци ко ји су 
пре не ко ли ко ге не ра ци ја при хва ти ли на ци о на ли зам зна ли по не
што о то ме, и ни су тек та ко по ку ша ва ли да нас од ву ку у при
ми тив ни ју фа зу исто ри је, у ра то ве и ра си зам. Шта су, он да, они 
ви де ли у на ци о на ли зму? На чи њен је из не на ђу ју ће ма ли број по
ку ша ја, и у јав ној сфе ри и у ака дем ским кру го ви ма, да се од го во
ри на ово пи та ње. 

Мо је по ре кло омо гу ћи ло ми је од ре ђе не уви де у ову те му. Чи
та вог жи во та био сам је вреј ски на ци о на ли ста, ци о ни ста.2 По пут 
ве ћи не Изра е ла ца, тај по ли тич ки став на сле дио сам од ро ди те ља, 
ба ба и де да. Мо ја по ро ди ца се до се ли ла у је вреј ски део Па ле сти
не кра јем два де се тих и по чет ком три де се тих го ди на два де се тог 
ве ка, са ци љем да ус по ста ви не за ви сну је вреј ску др жа ву. У то ме 
су и ус пе ли, те сам ве ћи део свог жи во та про вео у др жа ви ко ју су 
осно ва ли на ци о на ли сти и ко јом су, све до да нас, ма хом упра вља
ли на ци о на ли сти. То ком го ди на упо знао сам мно штво на ци о на
ли ста, укљу чу ју ћи јав не лич но сти и ин те лек ту ал це из Изра е ла и 
дру гих зе ма ља. Иа ко ни су сви ме ђу њи ма би ли баш по мом уку су, 
све у куп но гле да но то су љу ди ко ји ма се истин ски ди вим због њи
хо ве ода но сти и хра бро сти, здра вог ра зу ма и мо рал не чи сто те. За 
њих на ци о на ли зам ни је не ка ква не до ку чи ва по ли тич ка бо лест 
ко ја по вре ме но за хва та по је ди не зе мље без пра вог раз ло га и ци
ља, ка ко то мно ги да нас из гле да ми сле у Аме ри ци и Бри та ни ји. 

1 О Ре га но вом „но вом на ци о на ли зму“ видети: Nor man Pod ho retz, „The New 
Ame ri can Ma jo rity“, Com men tary (Ja nu ary 1981); Ir ving Kri stol, „The Emer gen ce of 
Two Re pu bli can Par ti es“, Re flec ti ons of a Neo-Con ser va ti ve (New York: Ba sic Bo oks, 
1983), 111.

2 За мо ја схва та ња је вреј ског на ци о на ли зма видети: Yoram Ha zony, The Je-
wish Sta te (New York: Ba sic Bo oks, 2000); „Did Herzl Want a Je wish Sta te?“, Azu re 
9 (Про ле ће 2000); „The Gu a r dian of the Jews“, Azu re 13 (Ле то 2003); „Cha rac ter“, 
Azu re 14 (Зи ма 2003).
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За њих је на ци о на ли зам бли ска по ли тич ка те о ри ја на ко јој су по
диг ну ти, те о ри ја на ко јој би свет по ли ти ке тре ба ло да се за сни ва.

У че му је су шти на по ли тич ке те о ри је на ци о на ли зма? На ци
о на ли зам на ком сам од ра стао пред ста вља скуп прин ци па ко ји 
под ра зу ме ва ју да је свет нај бо ље уре ђен ка да на ро ди мо гу са ми 
да од ре ђу ју не за ви сни пра вац свог кре та ња, да не гу ју сво је тра
ди ци је и да сле де соп стве не ин те ре се без упли та ња дру гих. Овом 
ста но ви шту су прот ста вља се им пе ри ја ли зам, ко ји те жи то ме да у 
све ту ус по ста ви мир и про спе ри тет та ко што ће у нај ве ћој мо гу
ћој ме ри ује ди ни ти чо ве чан ство у је дин ствен по ли тич ки ре жим. 
Не ми слим да на ци о на ли зам не ма ни ка квих ма на – за обе те о ри
је мо гли би се при ку пи ти до ка зи ко ји ма ње или ви ше иду то ме у 
при лог. Али оно што се не мо же учи ни ти без за ма гљи ва ња је сте 
да се из бег не из бор из ме ђу ова два ста ва: или у прин ци пу по др
жа ва мо иде ал ме ђу на род не вла де од но сно ре жи ма ко ји на ме ће 
сво ју во љу пот чи ње ним на ро ди ма ка да ње го ви ли де ри то сма тра
ју нео п ход ним; или сма тра мо да би на ро ди мо ра ли сло бод но да 
од лу чу ју у ком прав цу же ле да се кре ћу, и да им се у ту од лу ку не 
упли ће та ква ме ђу на род на вла да или ре жим.3

3 Мо ја де фи ни ци ја на ци о на ли зма те ме љи се на тра ди ци ји по ли тич ке ми
сли ко ју пред ста вља Мил, ко ји је твр дио да је „уоп ште нео п хо дан услов за сло
бод не ин сти ту ци је то да би гра ни це вла сти тре ба ло углав ном да се по ду да ра ју 
са гра ни ца ма на ци о нал но сти“. John Stu art Mill, Re pre sen ta ti ve Go vern ment, у 
Uti li ta ri a nism, on Li berty, and Con si de ra ti ons on Re pre sen ta ti ve Go vern ment, ур. 
Ge ra int Wil li ams (Lon don: Everyman, 1993 [1861]), 394 (John Stu art Mill, Iza bra ni 
po li tič ki spi si, tom II, Raz ma tra nja o pred stav nič koj vla da vi ni, In for ma tor, Fa kul tet 
po li tič kih na u ka, Za greb, 1989). Слич но то ме, Ма ци ни је твр дио да „са из у зет
ком Ен гле ске и Фран цу ске, мо жда не по сто ји ни јед на по је ди нач на др жа ва чи је 
са да шње гра ни це од го ва ра ју [Божјем] пла ну … При род не по де ле и уро ђе не, 
спон та не тен ден ци је на ро да за ме ни ће про из вољ не по де ле ко је су на пра ви ле зле 
вла де. Ма па Евро пе ће би ти по но во на цр та на. Сло бод не на ци је … ће се уз ди ћи“. 
Gu i sep pe Maz zi ni, „The Du ti es of Man“, у Co smo po li ta nism of Na ti ons, ур. Ste fa no 
Rec chia и Na dia Ur bi ni ti, пре вео Ste fa no Rec chia (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity 
Press, 2009 [1859]), 93. Тра ди ци о нал но по ве зи ва ње на ци о на ли зма са по гле ди ма 
ове вр сте је ком про ми то ва но ши ре њем но вих де фи ни ци ја ко је се про мо ви шу у 
ака дем ским кру го ви ма. Од ових, мо жда нај бли жи тра ди ци о нал ном гле ди шту 
је став Ерн ста Гел не ра, ко ји твр ди да је на ци о на ли зам „по ли тич ки прин цип 
ко ји сма тра да по ли тич ка и на ци о нал на це ли на тре ба да се по ду да ра ју“. Gel lner, 
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Де ба та из ме ђу на ци о на ли зма и им пе ри ја ли зма по но во је по
ста ла ак ту ел на 1989, с па дом Бер лин ског зи да. Та да је окон ча на 
бор ба про тив ко му ни зма, па су за пад ни ли де ри сво ју па жњу пре
у сме ри ли на два ве ли ка им пе ри ја ли стич ка про јек та: на Европ
ску уни ју, ко ја је од сво јих зе ма ља чла ни ца по сте пе но пре у зи ма ла 
мно га овла шће ња ко ја се обич но по ве зу ју са по ли тич ком не за ви
сно шћу, и на про је кат ус по ста вља ња аме рич ког „свет ског по рет
ка“, у ком ће зе мље ко је се не по ви ну ју ме ђу на род ном пра ву би ти 
при си ље не да то учи не, ма хом упо тре бом аме рич ке вој не мо ћи. 
Иа ко њи хо ве при ста ли це не во ле да их та ко зо ву, ово је су им пе
ри ја ли стич ки про јек ти, и то из два раз ло га: пр во, њи хов циљ је да 
пре у зму про цес од лу чи ва ња од не за ви сних др жав них вла да и по
ве ре га ме ђу на род ним вла да ма и те ли ма. И дру го, као што се ла ко 
мо же ви де ти из ли те ра ту ре ко ју пи шу љу ди и ин сти ту ци је ко је 
по др жа ва ју ове по ду хва те, ови про јек ти су све стан део им пе ри
ја ли стич ке по ли тич ке тра ди ци је, ко ја сво ју исто риј ску ин спи ра
ци ју цр пе из Рим ског, Ау стро у гар ског и Бри тан ског цар ства. На 
при мер, Чарлс Кра ут ха мер је још у освит пост хлад но ра тов ског 
пе ри о да из нео те зу о аме рич кој „уни вер зал ној до ми на ци ји“, по
зи ва ју ћи Аме ри ку да ус по ста ви „су пер су ве ре ност“ ко ја ће упра
вља ти над кон стант ним „обез вре ђи ва њем… пој ма су ве ре ни те та“ 
у свим др жа ва ма све та. Да би бо ље опи сао сво ју ви зи ју, Кра ут ха
мер се слу жи ла тин ским тер ми ном pax Ame ri ca na, ус по ста вља
ју ћи сли ку Сје ди ње них Др жа ва као но вог Ри ма: баш као што је 
Рим ско цар ство на вод но ус по ста ви ло pax Ro ma na (или „рим ски 
мир“) ко ји је це лој Евро пи до нео мир и без бед ност, та ко ће и Аме
ри ка са да ус по ста ви ти мир и без бед ност у це лом све ту.4

Na ti ons and Na ti o na lism (Ox ford, UK: Blac kwell, 1983), 1 (Ернст Гел нер, На ци је и 
на ци о на ли зам, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1997).

4 Cha r les Kra ut ham mer, „Uni ver sal Do mi nion: To ward a Uni po lar World“, The 
Na ti o nal In te rest (Зи ма 1989–1990), 46–49. Кра ут ха мер об ја шња ва да не го во ри 
о САД као о им пе ри ји јер „ми ни смо глад ни те ри то ри ја“. Cha r les Kra ut ham mer, 
„De moc ra tic Re a lism: Ame ri can Fo re ign Po licy in a Uni po lar World“, Ir ving Kri stol 
An nual Lec tu re, Ame ri can En ter pri se In sti tu te, Fe bru ary 10, 2004. Ме ђу тим, по гре
шно је прет по ста вља ти да им пе ри ја ли зам из ра жа ва глад за те ри то ри јом. То је 
пре из раз гла ди за кон тро лом дру гих на ци ја – не што за шта мно ги ана ли ти ча ри 
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Мо гло се оче ки ва ти да ће ова кав про цват им пе ри ја ли стич ких 
по ли тич ких иде а ла и про је ка та у по след њој ге не ра ци ји ини ци ра ти 
жу стре де ба те из ме ђу на ци о на ли ста и им пе ри ја ли ста о на чи ну на 
ко ји би свет ска по ли ти ка тре ба ло да бу де уре ђе на. Али све до ско
ра ова кве ди ску си је упа дљи во су из бе га ва не. Још од 1990, ка да су 
Мар га рет Та чер сме ни ли чла но ви ње не пар ти је за то што је из не ла 
од ре ђе не сум ње у ве зи са Европ ском уни јом, до слов но ни ко са по
зи ци ја мо ћи, ни из Аме ри ке ни из Евро пе, ни је по ка зао ни ка кав 
ин те рес за отва ра ње рас пра ве о ви зи ја ма ко је су у сре ди шту ова 
два срод на про јек та из град ње цар ства.5 Овај нео бич ни кон сен зус 
омо гу ћио је да се и европ ски и аме рич ки „свет ски по ре дак“ неоме
та но раз ви ја ју а да при том не иза зо ву екс пло зив ну јав ну де ба ту.

Исто вре ме но су по ли тич ки и ин те лек ту ал ни за ступ ни ци 
ових про је ка та и да ље би ли из ра зи то све сни чи ње ни це да Евро
пља ни мо жда и не ће пре те ра но бла го на кло но гле да ти на иде ју 
об но вље ног „Не мач ког цар ства“, чак и ако се њи ме но ми нал но 
бу де упра вља ло из Бри се ла. Зна ли су и то да ни Аме ри кан це не 
оду ше вља ва иде ја „Аме рич ког цар ства“. Упра во је због то га ско ро 
це ло куп на јав на ди ску си ја на ову те му укљу чи ва ла не ја сне тер ми
не но во го во ра са мно штвом нео д ре ђе них еу фе ми за ма, као што 
су „но ви свет ски по ре дак“, „све ја ча уни ја“, „отво ре ност“, „гло
ба ли за ци ја“, „гло бал но упра вља ње“, „по де ље ни су ве ре ни тет“, 
„по ре дак за сно ван на пра ви ли ма“, „уни вер зал на ју рис дик ци
ја“, „ме ђу на род на за јед ни ца“, „ли бе рал ни ин тер на ци о на ли зам“, 
„тран сна ци о на ли зам“, „аме рич ко вођ ство“, „аме рич ки век“, „уни
по лар ни свет“, „нео п ход на на ци ја“, „хе ге мон“, „суп си ди јар ност“, 
„игра ти по пра ви ли ма“, „пра ва стра на исто ри је“, „крај исто ри је“, 

из гле да ве ру ју да се да нас мо же по сти ћи бом бар до ва њем и дру гим ме то да ма 
ко је не зах те ва ју анек си ју те ри то ри је. Сли чан по глед по ја вљу је се код Wil li am 
Kri stol и Ro bert Ka gan, „To ward a NeoRe a ga ni te Fo re ign Po licy“, Fo re ign Af a irs 75:4 
(ју л–ав густ 1996), 18–32, ко ји пред ла жу „бе не во лент ну гло бал ну хе ге мо ни ју“ где 
се хе ге мо ни ја де фи ни ше као „пре те жни ути цај и ау то ри тет над свим дру ги ма 
ко ји су у ње ном до ме ну“ (с. 20).

5 За схва та ња Та че ро ве видети њен Spe ech to the Col le ge of Eu ro pe („The 
Bru ges Spe ech“), 20. сеп тем бра 1988; Mar ga ret Thatcher, Sta tec raft (New York: 
Har per Col lins, 2002), 320–411.
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и та ко да ље.6 Све је то тра ја ло чи та ву ге не ра ци ју, док нај зад пра во 
зна че ње тих из ра за ни је по ста ло ја сно ши рој јав но сти, са ре зул
та ти ма ко је тре нут но ви ди мо. 

Оста је да се ви ди да ли ће се из лив на ци о на ли стич ких осе ћа ња 
у Бри та ни ји и Аме ри ци на кра ју ис по ста ви ти као нај бо ља оп ци ја. 
Али мо жда се ипак сви мо же мо са гла си ти са чи ње ни цом да је про
шло вре ме за ис пра зне раз го во ре. Де ба та из ме ђу на ци о на ли зма и 
им пе ри ја ли зма је не што што је пред на ма. Им пе ри ја ли зам и на
ци о на ли зам су ва жни и су прот ста вље ни иде а ли ко ји су се и у про
шло сти су ко бља ва ли, а ко ји су са да на ста ви ли не ка да шњи окр шај. 
Оба ста но ви шта за слу жу ју да се о њи ма про ми сли па жљи во и с 
ду жним по што ва њем, што под ра зу ме ва и то да се о њи ма го во ри 
у ја сним, не дво сми сле ним тер ми ни ма ка ко би смо сви мо гли да ра
зу ме мо о че му тач но при ча мо. На дај мо се да ће се ова, већ до бра но 
ока сне ла, де ба та од ви ја ти на отво рен, ра зу ман и ја сан на чин.

Ову књи гу сам на пи сао ка ко би смо има ли по пис раз ло га ко ји 
иду у при лог на ци о на ли зму.7 Ка ко бих до при нео што ја сни јој и 

6 У ве зи са окле ва њем им пе ри ја ли ста да упо тре бе овај из раз, То мас До не ли 
при ме ћу је, „Не ма мно го љу ди ко ји ће о то ме при ча ти отво ре но. … Не у год но је за 
мно ге Аме ри кан це. Па ко ри сте код не фра зе по пут „Аме ри ка је је ди на су пер си ла“. 
Tho mas E. Ricks, „Em pi re or Not?“ Was hing ton Post, 21. ав густ 2001. Но, по сле уда ра 
Ал Ка и де на САД 11. сеп тем бра обе стра не, за го вор ни ци и кри ти ча ри, по че ли 
су на гла ше ни је да го во ре о им пе ри ји. Max Bo ot, „The Ca se for Ame ri can Em pi re“, 
We ekly Stan dard, 15. ок то бар 2001; Step hen Pe ter Ro sen, „An Em pi re If You Can 
Ke ep It“, Na ti o nal In te rest (про ле ће 2002); Stan ley Kurtz, „De moc ra tic Im pe ri a lism: 
A Blu e print“, Po licy Re vi ew (мај 2003); Her fried Münkler, Em pi res, пре вод Pa trick Ca
mil ler (Mal den, MA: Po lity, 2007 [2005]) (Her frid Min kler, Im pe ri je, lo gi ka vla da vi ne 
sve tom – od sta rog Ri ma do Sje di nje nih Dr ža va, Al ba tros plus, 2009); Ni all Fer gu son, 
„Ame ri ca as Em pi re, Now and in the Fu tu re“, The Na ti o nal In te rest (23. јун 2008). Кри
тич ки при ступ по ну ди ли су An drew Ba ce vich, Ame ri can Em pi re (Cam brid ge, MA: 
Har vard Uni ver sity Press, 2002); Mic hael Ig na ti eff, „The Ame ri can Em pi re“, New York 
Ti mes Ma ga zi ne, 5. ја ну ар 2003; John Ju dis, The Folly of Em pi re (New York: Scrib ner, 
2004). За фор му ла ци је уни вер зал ног по ли тич ког по рет ка ко је не ко ри сте тер мин 
„им пе ри ја“, видети, из ме ђу оста лих Ale xan der Wendt, „Why a World Sta te Is Ine
vi ta ble“, Eu ro pean Jo u r nal of In ter na ti o nal Re la ti ons 9 (2003), 491–542; An neMa rie 
Sla ug hter and John Iken be rry, For ging a World of Li berty Un der Law (Prin ce ton, NJ: 
Wo o drow Wil son School, Prin ce ton Uni ver sity, 27. сеп тем бар 2006).

7 Ау то ри ко ји су не дав но бра ни ли по ре дак не за ви сних на ци о нал них држа
ва, укљу чу ју Ro ger Scru ton, „In De fen se of the Na tion“, у: The Phi lo sop her on Do-
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ра зу мљи ви јој ди ску си ји, под пој мом „гло ба ли зам“ под ра зу ме ва ћу 
оно што он очи то и је сте – вер зи ја не ка да шњег им пе ри ја ли зма. 
Исто та ко не ћу гу би ти вре ме по ку ша ва ју ћи да улеп шам на ци о
на ли зам ти ме што ћу га зва ти „па три о ти зам“, ка ко то мно ги да
нас чи не у кру го ви ма у ко ји ма се на ци о на ли зам сма тра не чим 
не при клад ним.8 Тер мин па три о ти зам уо би ча је но се од но си на 
љу бав или ода ност ко ју осо ба осе ћа пре ма сво јој не за ви сној зе
мљи. Тер мин на ци о на ли зам та ко ђе се че сто мо же ко ри сти ти на 
исти на чин, као кад го во ри мо о Ма ци ни ју или Ган ди ју као ита
ли јан ском, од но сно ин диј ском на ци о на ли сти. Али на ци о на ли зам 
мо же би ти и не што ви ше од то га. Ка ко сам већ ре као, по сто ји ду га 
тра ди ци ја у ко јој је тај по јам ко ри шћен у сми слу те о ри је нај бо љег 
по ли тич ког по рет ка, то јест ан ти им пе ри ја ли стич ке те о ри је ко ја 
те жи ус по ста вља њу све та са чи ње ног од сло бод них и не за ви сних 
др жа ва. И ја ћу упра во на тај на чин ко ри сти ти овај тер мин у на
став ку тек ста. 

Јед ном кад се до га ђа ји са гле да ју у све тлу овог ду го трај ног су
ко ба два не по ми р љи во су прот ста вље на ста но ви шта о по ли тич
ком по рет ку, мно го је лак ше схва ти ти чи та ву те му, из че га мо же 
да се из ро ди и ум ни ји раз го вор. 

ver Be ach (New York: St. Mar tin’s Press, 1990), 299–328; Da vid Mil ler, Na ti o na lity 
(Ox ford, UK: Ox ford Uni ver sity Press, 1992); Ger tru de Him mel farb, „The Dark and 
Bloody Cros sro ads: Whe re Na ti o na lism and Re li gion Me et“, The Na ti o nal In te rest 32 
(Ле то 1993), 53–61; Mar ga ret Ca no van, Na ti on hood and Po li ti cal The ory (Nort hamp
ton, MA: Ed ward El gar, 1996); Lenn Go od man, „The Rights and Wrongs of Na ti ons“, 
у Ju da ism, Hu man Rights, and Hu man Va lu es (Ox ford, UK: Ox ford Uni ver sity Press, 
1998), 137–161; John Bol ton, „Sho uld We Ta ke Glo bal Go ver nan ce Se ri o usly?“ Chi-
ca go Jo u r nal of In ter na ti o nal Law 1 (2000); Da vid Con way, In De fen se of the Re alm 
(Ham pshi re, UK: As hga te, 2004); Je remy Rab kin, Law Wit ho ut Na ti ons? (Prin ce ton, 
NJ: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2005); Pi er re Ma nent, A World Beyond Po li tics? (Prin
ce ton, NJ: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2006); Na tan Sha ransky, De fen ding Iden tity 
(New York: Pu blic Aff a irs, 2008); John Fon te, So ve re ignty or Sub mis sion (New York: 
En co un ter, 2011); Da ni Ro drik, The Glo ba li za tion Pa ra dox (New York: Nor ton, 2011); 
Ber nard Yack, Na ti o na lism and the Mo ral Psycho logy of Com mu nity (Chi ca go: Uni ver
sity of Chi ca go Press, 2012); Ami tai Et zi o ni, „The De moc ra ti sa tion Mi ra ge“, Sur vi val: 
Glo bal Po li tics and Stra tegy 57 (јул 2015), 139–156. 

8 Ви де ти John Bre u illy, Na ti o na lism and the Sta te (Chi ca go: Uni ver sity of Chi
ca go Press, 1982), 8.
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Мо ји ар гу мен ти из ло же ни су на сле де ћи на чин:
У пр вом де лу књи ге, под на зи вом „На ци о на ли зам и за пад њач

ка сло бо да“, по ну ди ћу основ ни исто риј ски оквир за раз у ме ва ње 
су ко ба им пе ри ја ли зма и на ци о на ли зма, ко ји се раз вио уну тар за
пад них на ци ја. Уво дим ди стинк ци ју из ме ђу по ли тич ког по рет ка 
за сно ва ног на на ци о нал ној др жа ви, ко ја те жи да вла да над са мо 
јед ном на ци јом, и по рет ка чи ји је циљ да до не се мир и про спе ри
тет та ко што ће ује ди ни ти чо ве чан ство у је дин стве ни по ли тич ки 
ре жим, што пред ста вља им пе ри ја ли стич ку др жа ву.9 Ова ди стинк
ци ја за у зи ма цен трал но ме сто у по ли тич кој ми сли је вреј ске Би
бли је (или Ста рог за ве та), и упра во је она у освит ре фор ма ци је 
до ве ла до то га да на ци о нал не др жа ве по пут Ен гле ске, Хо лан ди је и 
Фран цу ске ви ше не при зна ју власт Све тог рим ског цар ства. Ти ме 
је по чео пе ри од, дуг че ти ри ве ка, то ком ко јег су на ро ди За пад не 
Евро пе и Аме ри ке жи ве ли у но вом про те стант ском по рет ку по
ли тич ког све та, у ком се на ци о нал на не за ви сност и са мо о дре ђе ње 
сма тра ју основ ним прин ци пи ма. И за и ста, ови пој мо ви по че ли 
су да се до жи вља ва ју као нај дра го це ни ји људ ски име так и осно ва 
за све на ше сло бо де. По ре дак ко ји под ра зу ме ва не за ви сне на ци је 
омо гу ћио би ра зно род не об ли ке са мо у пра ве, ре ли ги је и кул ту ре, у 
„све ту екс пе ри ме на та“ ко ји би до нео ко рист чи та вом чо ве чан ству.

Све до по чет ка Дру гог свет ског ра та мно ги су и да ље ве ро ва ли 
да је прин цип на ци о нал не сло бо де кључ за пра ве дан, ра зно лик и 
ре ла тив но ми ран свет. Али Хи тлер је све то про ме нио, због че га 
да нас жи ви мо у све ту у ком по јед но ста вље ни на ра тив бес ко нач но 
по на вља ка ко је „на ци о на ли зам иза звао два свет ска ра та и до вео 
до Хо ло ка у ста“. И за и ста, ко би же лео да бу де на ци о на ли ста ако то 
зна чи да по др жа ва ра си зам и не за ми сли во кр во про ли ће?

Бу ду ћи да је на ци о на ли зам на тај на чин оп ту жен за иза зи ва
ње нај ве ћих за ла на шег вре ме на, не чу ди нас што је не ка да шња 
на кло ње ност на ци о нал ној не за ви сно сти с вре ме ном по че ла да 
бле ди, да би на кра ју би ла са свим дис кре ди то ва на. Мно ги да нас 

9 Из бе га вао сам тер мин „др жа вана ци ја“, за ко ји се обич но сма тра да зна
чи да се на ци ја са сто ји од оних по је ди на ца ко ји жи ве у да тој др жа ви. За од нос 
из ме ђу на ци је и др жа ве видети по гла вља IX и X.
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сма тра ју да је сна жна лич на ода ност на ци о нал ној др жа ви и ње ној 
не за ви сно сти не са мо не по треб на већ и мо рал но сум њи ва. Они 
ви ше не ми сле да су на ци о нал на ода ност и тра ди ци је оно што 
пру жа чвр сте те ме ље за уре ђе ње за ко на по ко ји ма жи ви мо, за ре
гу ли са ње при вре де и стра те ги ја од бра не и без бед но сти, за ус по
ста вља ње јав них нор ми ко је се ти чу ре ли ги је и обра зо ва ња, или 
за од лу чи ва ње о то ме ко жи ви у ком де лу све та. Но ви свет ко ји су 
они за ми сли ли је сте свет у ком се ли бе рал не те о ри је вла да ви не 
пра ва, тр жи шне еко но ми је и ин ди ви ду ал них пра ва – а све су оне 
по те кле из до ма ћег кон тек ста на ци о нал них др жа ва по пут Бри та
ни је, Хо лан ди је и Аме ри ке – сма тра ју уни вер зал ним исти на ма и 
од го ва ра ју ћим осно ва ма за ин тер на ци о нал ни ре жим, због ко јих 
не за ви сност на ци о нал не др жа ве по ста је не по треб на.10 Дру гим ре
чи ма, пред ла же се но ва „ли бе рал на им пе ри ја“ ко ја ће за ме ни ти 
ста ри про те стант ски по ре дак за сно ван на не за ви сним на ци о нал
ним др жа ва ма. Упра во би им пе ри ја тре ба ло да нас спа се од свих 
за ла на ци о на ли зма.

Али је су ли по бор ни ци но вог им пе ри ја ли зма ис прав но де фи
ни са ли на ци о на ли зам и до бро опи са ли ода кле он по ти че? Је су 
ли у пра ву ка да на ци о на ли зму при пи су ју нај ве ћа зла про те клог 
ве ка? И да ли је од го вор за и ста у об но вље ном им пе ри ја ли зму?

По мом ми шље њу, све то зву чи из ра зи то сум њи во. У дру гом 
де лу књи ге под на зи вом „Од бра на на ци о нал не др жа ве“ из не ћу 
ар гу мен те ко ји ма ћу до ка за ти да је свет за сно ван на не за ви сним 
на ци о нал ним др жа ва ма нај бо ље по ли тич ко уре ђе ње, при че му 
ћу ус пут по ка за ти за што би смо мо ра ли да од ба ци мо им пе ри
ја ли зам ко ји је тре нут но вр ло мо де ран. У овом де лу књи ге да та 
је фи ло зо фи ја по ли тич ког уре ђе ња за сно ва на на по ре ђе њу три 

10 Ов де и то ком чи та ве књи ге ли бе ра ли зам сма трам ра ци о на ли стич ком 
по ли тич ком те о ри јом за сно ва ном на прет по став ка ма да су љу ди по при ро ди 
сло бод ни и јед на ки, и да оба ве зе пре ма др жа ва ма и дру гим ин сти ту ци ја ма про
из ла зе из са гла сно сти по је ди на ца. Бу ду ћи да је ли бе ра ли зам ра ци о на ли стич ка 
те о ри ја, ње го ви на ло зи би тре ба ло да бу ду уни вер зал ни и да се при ме њу ју у 
свим вре ме ни ма и на свим ме сти ма. По не кад је ко ри сно да се по себ но го во ри о 
„кла сич ном ли бе ра ли зму“ ко ји, по ред то га, сма тра да је по ли тич ка мо ти ва ци ја 
љу ди углав ном усме ре на ка за шти ти жи во та и имо ви не.
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су прот ста вље на на чи на ор га ни за ци је по ли тич ког све та ко ја по
зна је мо из ис ку ства: по ре дак пле ме на и кла но ва ко ји је по сто јао 
у до слов но свим пред др жав ним дру штви ма, ин тер на ци о нал ни 
по ре дак им пе ри ја ли стич ке др жа ве и по ре дак не за ви сних на ци
о нал них др жа ва. 

Нај но ви ји по ку ша ји по ре ђе ња „гло ба ли стич ког“ по ли тич
ког по рет ка са све том на ци о нал них др жа ва би ли су усме ре ни на 
пред ло же не еко ном ске и без бед но сне пред но сти ко је је дин стве ни 
прав ни ре жим до но си чи та вом све ту. Ме ђу тим, пре ма ста но ви
шту ко је ја за сту пам, ар гу мен ти за сно ва ни на еко но ми ји и без бед
но сти су ису ви ше уски да би мо гли да пру же аде кват но ре ше ње 
за про блем нај бо љег по ли тич ког по рет ка. У су шти ни, ве ли ки део 
оно га што се од и гра ва у по ли тич ком жи во ту мо ти ви са но је пи
та њи ма ко ја по ти чу из на ше при пад но сти ра зним за јед ни ца ма, 
као што су по ро ди ца, пле ме и на ци ја. Љу ди се ра ђа ју у та квим 
за јед ни ца ма, или то ком жи во та по ста ју део њих, и за њих их ве жу 
чвр сте ве зе из гра ђе не на уза јам ној oданости чла но ва за јед ни це. 
И за и ста, ми те за јед ни це сма тра мо ин те грал ним де лом свог би
ћа. Ако не сви, он да су сва ка ко мно ги по ли тич ки ци ље ви из ве
де ни из од го вор но сти или оба ве зе ко ју осе ћа мо, и то не пре ма 
се би као по је дин цу већ пре ма оном дру гом де лу на шег би ћа ко је 
укљу чу је на шу по ро ди цу, пле ме или на ци ју. У то спа да и бри га за 
жи вот и имо ви ну чла но ва за јед ни це ко јој смо ода ни. Исто вре ме
но, сна жно нас мо ти ви шу и за јед нич ка пи та ња ко ја ни су то ли ко 
ма те ри јал на: у пи та њу је по тре ба да се очу ва уну тра шња ко хе зи ја 
по ро ди це, пле ме на или на ци је, и по тре ба да се оја ча ње но је дин
стве но кул тур но на сле ђе ко је ће се пре не ти на сле де ћу ге не ра ци ју. 

Ди мен зи је по ли тич ке мо ти ва ци је љу ди ко ји же ле да за шти те 
свој жи вот, лич ну сло бо ду и имо ви ну не мо гу се пре ци зно опи
са ти. За пра во, сва ком од нас по треб но је, и же ли мо, још не што, 
што би смо мо гли на зва ти ко лек тив ним са мо о дре ђе њем: сло бо да 
по ро ди це, пле ме на или на ци је. То је сло бо да ко ју осе ћа мо ка да 
за јед ни ца ко јој смо ода ни оја ча и раз ви је оне по себ не ква ли те те 
и ка рак те ри сти ке ко је јој у на шим очи ма да ју је дин стве ни зна чај. 

У ли бе рал ној по ли тич кој тра ди ци ји, же ља и по тре ба за та квим 
ко лек тив ним са мо о пре де ље њем углав ном се сма тра при ми тив ном 
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и су ви шном. Ту се по ла зи од те зе да се с до ла ском мо дер ног до ба 
љу ди осло ба ђа ју ова квих мо ти ва ци ја. Али мо ја те за гла си да се то, 
за пра во, уоп ште не де ша ва. Бри тан ски и аме рич ки кон цеп ти ин
ди ви ду ал не сло бо де ни су уни вер зал ни прин ци пи ко је сви мо мен
тал но мо гу да схва те или по же ле, ка ко се то че сто твр ди. Ти прин
ци пи су упра во кул тур но на сле ђе од ре ђе них пле ме на и на ци ја. 
Аме ри кан ци и Бри тан ци ко ји по ку ша ва ју да про ши ре те кон цеп те 
на цео свет за пра во на ста вља ју да оства ре дав на шњу же љу за ко
лек тив ним са мо о пре де ље њем, због ко је по ку ша ва ју да по ве ћа ју 
ути цај и сна гу соп стве ног кул тур ног на сле ђа – чак и ако то зна чи 
да ће уни шти ти на сле ђе дру гих ко ји мо жда раз ми шља ју дру га чи је. 

Мо ји ар гу мен ти по ка зу ју низ из ра зи тих пред но сти по ли тич
ког све та за сно ва ног на не за ви сним на ци о нал ним др жа ва ма. Из
ме ђу оста лог, ука зу јем и на то да по ре дак на ци о нал них др жа ва 
пру жа нај ве ће мо гућ но сти за ко лек тив но са мо о пре де ље ње; да он 
ства ра од бој ност пре ма осва ја њу дру гих на ци ја и отва ра вра та 
то ле ри са њу раз ли чи тих на чи на жи во та; та ко ђе, он омо гу ћа ва 
жи вот ис пу њен не ве ро ват но про дук тив ном ком пе ти тив но шћу 
ме ђу на ци ја ма, бу ду ћи да сва ка на ци ја те жи то ме да мак си мал
но раз ви је сво је спо соб но сти, као и спо соб но сти сво јих чла но ва. 
Осим то га, сма трам да нам сна жна уза јам на ода ност ко ја ле жи у 
ср цу на ци о нал не др жа ве пру жа је ди ни по зна ти те мељ за раз вој 
сло бод них ин сти ту ци ја и ин ди ви ду ал них сло бо да.

Ова и оста ле те зе го во ре нам да је свет не за ви сних на ци о нал
них др жа ва нај бо љи по ли тич ки по ре дак ком мо же мо да те жи мо. 
То, ме ђу тим, не зна чи да би тре ба ло да за го ва ра мо уни вер зал но 
пра во на са мо о пре де ље ње, ка ко је то Ву дро Вил сон пред ло жио. 
На све ту по сто ји на хи ља де на ро да без др жа ва ко ји не мо гу или 
не ће сте ћи на ци о нал ну не за ви сност, те се по ста вља пи та ње ко ји 
би по ло жај прин цип на ци о нал не не за ви сно сти тре ба ло да има у 
од но си ма из ме ђу на ци ја. Сто га дру ги део књи ге за вр ша вам раз
ма тра њи ма о то ме ко ли ки би мо гао би ти зна чај по рет ка на ци
о нал них др жа ва на ре ал ној ме ђу на род ној сце ни где по ли тич ка 
не за ви сност не мо же би ти увек и сву да при ме ње на. 

Ар гу мент ко ји про тив ни ци на ци о на ли стич ке по ли ти ке нај че
шће из но се гла си да она под сти че мр жњу и не тр пе љи вост. Си гур
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но је да и у то ме има не ке исти не: у сва ком на ци о на ли стич ком по
кре ту мо гу се на ћи по је дин ци ко ји ши ре мр жњу и не тр пе љи вост. 
Ка кав би смо он да за кљу чак мо гли да из ву че мо из те чи ње ни це? 
Сма трам да је њен зна чај ума њен са зна њем да уни вер за ли стич ки 
по ли тич ки иде а ли – они вр ло ис так ну ти, на при мер, у Европ ској 
уни ји – за пра во не из бе жно ства ра ју мр жњу и не тр пе љи вост, и 
то ма кар јед на ко ко ли ко и на ци о на ли стич ки по кре ти. У тре ћем 
де лу књи ге под на зи вом „Ан ти на ци о на ли зам и мр жња“ ис тра жу
јем упра во овај фе но мен упо ре ђи ва њем мр жње из ме ђу ри вал ских 
на ци о нал них или пле мен ских гру па ко је се осе ћа ју угро же ним 
јед на од дру ге, са мр жњом ко ју за го вор ни ци им пе ри ја ли стич ких 
или уни вер за ли стич ких иде о ло ги ја осе ћа ју пре ма на ци о нал ним 
или пле мен ским гру па ма ко је од би ја ју да при хва те њи хо ве тврд
ње о то ме ка ко они до но се спас и мир све ту. Нај чу ве ни ји при
мер мр жње ко ју су до не ли им пе ри ја ли сти или уни вер за ли стич
ке иде о ло ги је мо жда је хри шћан ски ан ти се ми ти зам. Али ислам, 
марк си зам и ли бе ра ли зам до ка за ли су се као са свим спо соб ни 
да за па ле слич ну же сто ку мр жњу пре ма гру па ма ко је се од луч но 
про ти ве уни вер зал ним док три на ма ко је ови за го ва ра ју. За пра
во, из но сим те зу да су ли бе рал ноим пе ри ја ли стич ки по ли тич ки 
иде а ли по ста ли је дан од нај сна жни јих из во ра не то ле ран ци је и 
мр жње ко ји се да нас мо гу на ћи у за пад ном све ту. Ово, на рав но, 
са мо по се би не пред ста вља пре по ру ку за на ци о на ли зам. Али нам 
ипак го во ри да се у на че лу мр жња мо же про на ћи у по ли тич ким 
по кре ти ма, и да би спор из ме ђу на ци о на ли зма и им пе ри ја ли зма 
тре ба ло раз ре ши ти на не ким дру гим осно ва ма. 

У за кључ ку на зва ном „Вр ли на на ци о на ли зма“ опи су јем у кра
ћим цр та ма од нос из ме ђу на ци о на ли зма и лич ног ка рак те ра. Чи
та вог жи во та сам слу шао ка ко сви по на вља ју да на ци о на ли зам 
ква ри лич ност љу ди. Тај став чуо сам од хри шћа на и му сли ма на, 
од ли бе ра ла и од марк си ста, и сви су сма тра ли да је на ци о на ли зам 
по ро чан јер по ку ша ва да из ме ђу љу ди по диг не ба ри је ре ко је би, 
за пра во, тре ба ло да укла ња мо. Мо ји ста во ви су дру га чи ји. У оче
вом до му на у чи ли су ме да је вр ли на би ти на ци о на ли ста. У књи зи 
ћу об ја сни ти ка ко је то мо гу ће, и по ка за ти да ори јен ти са ност ка 
по рет ку не за ви сних на ци ја мо же утр ти пут од ре ђе ним по зи тив
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ним аспек ти ма ка рак те ра, ко је је знат но те же (ако не и не мо гу ће) 
оства ри ти уко ли ко оста је мо по све ће ни сно ви ма о им пе ри ји. 

* * *

И да ље је не ја сно у ком ће сме ру кре ну ти об но вље ни на ци о на
ли зам у Бри та ни ји, Аме ри ци и дру гим др жа ва ма. Али, без об зи ра 
на пра вац ко јим по ли тич ки ве тр о ви поч ну да ду ва ју, из ве сно је 
да ли ни ја раз до ра от кри ве на у сре ди шту јав ног жи во та За па да 
не ће ско ро не ста ти. По ли ти ке на ци ја се тре нут но ре гру пи шу дуж 
те ли ни је, раз два ја ју ћи оне ко ји же ле да за др же ста ре на ци о на
ли стич ке те ме ље на шег по ли тич ког све та од обра зо ва них ели та 
ко је су се у ма њој или ве ћој ме ри окре ну ле бу дућ но сти под им пе
ри ја ли стич ким по рет ком. Сто га да нас те шко да по сто ји те ма ко ја 
за вре ђу је ви ше па жње од на ци о на ли зма и им пе ри ја ли зма.

Раз ра ђу ју ћи ту те му, ко ри сти ћу и раз ви ја ти по ли тич ке кон
цеп те као што су на ци ја, им пе ри ја, не за ви сност, на ци о нал на сло
бо да, са мо о пре де ље ње, ода ност, пле ме, тра ди ци ја и то ле ран ци ја. 
Мно ги од на ве де них пој мо ва има ју по ма ло ста рин ски при звук, 
али ов де ћу за мо ли ти чи та о ца за ма ло стр пље ња. Тач но је да су 
ови и њи ма слич ни кон цеп ти по след њих го ди на у ве ли кој ме ри 
скрај ну ти у ко рист дис кур са ко ји по ку ша ва да об ја сни по ли тич
ке про бле ме ско ро ис кљу чи во по мо ћу из ра за као што су др жа ва, 
јед на кост, лич на сло бо да, пра ва, при ста нак и ра са. Али ова ко су
же но по ли тич ко вид но по ље, са мо по се би, пред ста вља јед ну од 
глав них по те шко ћа са ко ји ма се да нас су сре ће мо. Свет по ли ти ке 
не мо же се све сти на ове пој мо ве и сва ки по ку шај та квог сво ђе ња 
во ди до сле пи ла и дез о ри јен ти са но сти ко ја ће усле ди ти ка да поч
не мо да се су да ра мо са ства ри ма ко је су и да ље са свим ствар не, 
чак и ако ви ше не мо же мо да их ви ди мо. Ши ри ра спон по ли тич
ких кон це па та при ла го ђе них да на шњем вре ме ну мо же учи ни ти 
мно го ви ше ка ко би про ши рио на ше вид но по ље и ода гнао кон
фу зи ју ко ја нас је об у зе ла. Кад бу де мо мо гли ја сно да ви ди мо пут, 
би ће мно го лак ше и од лу чи ти у ком прав цу тре ба кре ну ти. 
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на ци о на ли зам и  
за Пад њач ка Сло бо да

I
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По ли ти ку за пад них на ци ја већ ве ко ви ма ка рак те ри ше бор
ба из ме ђу две су прот ста вље не ви зи је свет ског по рет ка: 1) по ре
дак сло бод них и не за ви сних на ци ја, ко је сле де по ли тич ка до бра 
у скла ду са соп стве ним тра ди ци ја ма и схва та њи ма, и 2) по ре дак 
на ро да ује ди ње них у је дин стве ни прав ни ре жим, ко ји је про гла
си ла и ко ји одр жа ва јед на над на ци о нал на власт. То ком по след
њих ге не ра ци ја, пр ву ви зи ју за сту па ле су зе мље као што су Ин ди
ја, Изра ел, Ја пан, Нор ве шка, Ју жна Ко ре ја, Швај цар ска и на рав но 
Ве ли ка Бри та ни ја, на кон свог за о кре та ка не за ви сно сти. Дру гу 
ви зи ју про па ги ра ве ћи део ли де ра Европ ске уни је, ко ји су још 
Уго во ром из Ма стрих та по твр ди ли сво ју по све ће ност кон цеп ту 
„све бли же уни је“ на ро да, и ко ји још од та да уво де европ ске за
ко не и ва лу ту у ве ћи ну зе ма ља чла ни ца, исто вре ме но зах те ва
ју ћи сло бод но кре та ње љу ди из ме ђу зе ма ља чла ни ца.1 Сје ди ње
не Др жа ве, ко је су још од осни ва ња по све ће не иде а лу не за ви сне 
на ци о нал не др жа ве, у нај ве ћој су ме ри ус пе ле да очу ва ју та кав 

1 Пот пи сни це Уго во ра о ус по ста вља њу Европ ске за јед ни це из 1957. го ди не 
твр де да су „од луч не да по ста ве те ме ље све бли же уни је ме ђу на ро ди ма Евро пе“. 
У Све ча ној де кла ра ци ји о Европ ској уни ји од 1983. („Штут гарт ска де кла ра ци
ја“), де сет европ ских вла да сло жи ло се о „све бли жој уни ји ме ђу на ро ди ма и 
др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске за јед ни це“. Та ко ђе се у Уго во ру из Ма стрих та о 
ус по ста вља њу Европ ске уни је из 1992. го ди не на во ди да „овај уго вор озна ча ва 
но ву фа зу у про це су ства ра ња све бли же уни је ме ђу на ро ди ма Евро пе“ (на слов 
I, члан А).

две ви зи је свет ског по рет ка 1



Врлина национализма 30

свој ка рак тер све до Дру гог свет ског ра та. Али од по чет ка тр ке 
са Со вјет ским Са ве зом, а по себ но на кон окон ча ња Хлад ног ра
та, оне су се уда љи ле од овог мо де ла на ци о нал не не за ви сно сти, 
све гла сни је зах те ва ју ћи ус по ста вља ње свет ског прав ног по рет ка 
ко ји би тре ба ло на мет ну ти свим на ци ја ма, и то сред стви ма аме
рич ке мо ћи.2

Су коб из ме ђу ове две ви зи је нај бо љег по ли тич ког по рет ка 
стар је ко ли ко и сâм За пад. Иде ја о то ме да би по ли тич ки по ре дак 
тре ба ло да бу де за сно ван на не за ви сним на ци ја ма пред ста вља ла 
је ва жну од ли ку ан тич ке изра иљ ске ми сли, ка ко је то и ис ка за но 
у је вреј ској Би бли ји (тј. у Ста ром за ве ту).3 И иа ко се ве ћим де лом 
сво је исто ри је за пад на ци ви ли за ци ја во ди ла сно ви ма о уни вер
зал ној им пе ри ји, за хва љу ју ћи чи ње ни ци да је Би бли ја у ср цу ове 
ци ви ли за ци је, иде ја о са мо о дре ђу ју ћој, не за ви сној на ци ји стал но 
ће се, из но ва, вра ћа ти у фо кус.4

За што се Би бли ја то ли ко ба ви те мом не за ви сно сти на ци ја? 
Све том изра иљ ских про ро ка вла дао је низ им пе ри јал них си ла: 
Еги пат, Ва ви лон ско и Аси р ско цар ство и Пер си ја, ко је су јед на 
дру гу на сле ђи ва ле. Упр кос свим раз ли ка ма, сва ко цар ство је те
жи ло то ме да ус по ста ви уни вер зал ни по ли тич ки по ре дак у чи
та вом чо ве чан ству, бу ду ћи да су их бо го ви по сла ли да су зби ју 
не по треб не рас пра ве ме ђу на ро ди ма и да ство ре је дин стве ну ин
тер на ци о нал ну им пе ри ју у ко јој ће љу ди мо ћи да жи ве за јед но у 
ми ру и бла го ста њу. „Ни ко ни је остао гла дан и же дан за мо је вла
да ви не“, пи сао је фа ра он Аме нем хат не ко ли ко ве ко ва пре Авра
ма. „Љу ди су жи ве ли у ми ру ко ји сам ја ство рио.“5 И ово ни је би ло 

2 Иде ја о Сје ди ње ним Др жа вама као им пе ри ји са пре ко мор ским по се ди
ма на крат ко је об у зе ла аме рич ко по ли тич ко ру ко вод ство 1890их, али је бр зо 
до шла на лош глас. О устав ном по ло жа ју Аме ри ке као не за ви сне на ци о нал не 
др жа ве, и по сле ди ца ма овог ста ту са на ње не спољ не од но се, видети Rab kin, Law 
Wit ho ut Na ti ons?, 98–129.

3 Yoram Ha zony, The Phi lo sophy of He brew Scrip tu re (Cam brid ge, UK: Cam brid
ge Uni ver sity Press, 2012), 103–160; Rab kin, Law Wit ho ut Na ti ons?, 9–11.

4 Видети пр ви део, бе ле шка 23, до ле.
5 На ве де но у Ha rold Ni col son, Mo narchy (Lon don: We i den feld and Ni col son, 

1962), 20.
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тек ис пра зно хва ли са ње. Ти ме што су на ве ли ким те ри то ри ја ма 
окон ча ле ра то ве и што су ло кал но ста нов ни штво упре гли у про
дук тив не по љо при вред не по сло ве, им пе ри јал не си ле су за и ста 
би ле у по зи ци ји да ми ли о ни ма љу ди до не су ре ла тив но ста би лан 
мир и да укло не прет њу гла ди. Он да не тре ба ни да нас чу ди то 
што су им пе ри јал ни вла да ри ан тич ког све та сма тра ли да је њи
хов за да так да, ка ко је то опи сао ва ви лон ски вла дар Ха му ра би, 
„до ве ду че ти ри че твр ти не све та под сво ју по слу шност“. Упра во је 
та по слу шност омо гу ћи ла спас од ра та, бо ле сти и гла ди.6

Ипак, упр кос очи глед ним еко ном ским пред но сти ма еги пат
ског или ва ви лон ског ми ра ко ји ће ује ди ни ти чо ве чан ство, Би
бли ја је ро ђе на из ду бо ко уко ре ње ног про ти вље ња том ци љу. 
Изра иљ ски про ро ци сма тра ли су Еги пат „ку ћом роп ства“, и ни су 
ште де ли ре чи у осу ди кр во про ли ћа и окрут но сти ко је су пра ти ле 
им пе ри јал на осва ја ња и им пе ри јал ни на чин упра вља ња, роп ство, 
уби ства и оти ма ња же на и имо ви не.7 Пре ма њи хо вим ре чи ма, све 
је то по те кло из еги пат ске идо ла три је, из њи хо ве пот чи ње но сти 
бо го ви ма ко ји би оправ да ли сва ку жр тву све док она слу жи ши
ре њу им пе ри је ми ра и мак си мал ној про из вод њи жи та. 

Да ли је по сто ја ла одр жи ва ал тер на ти ва уни вер зал ној им пе
ри ји? Ан тич ки Бли ски ис ток имао је до ста ис ку ства са ло ка ли зо
ва ним по ли тич ким цен три ма мо ћи у ви ду др жа вагра до ва. Али 
они су нај че шће би ли бес по моћ ни пред им пе ри јал ном вој ском 
и иде о ло ги јом уни вер зал ног цар ства ко ја ју је мо ти ви са ла. Тек у 
Би бли ји на ла зи мо пр ве ре ал не пред ста ве јед не дру га чи је мо гућ
но сти: у пи та њу је по ли тич ки по ре дак за сно ван на не за ви сно сти 
на ци ја, ко је жи ве у окви ру од ре ђе них гра ни ца по ред дру гих не
за ви сних на ци ја.

Под пој мом на ци ја под ра зу ме вам од ре ђен број пле ме на ко ја 
де ле исти је зик или ре ли ги ју, и ко ја има ју за јед нич ку исто ри ју 

6 G. R. Dri ver and John C. Mi les, trans., The Co de of Ham mu ra bi, (Ox ford, UK: 
Cla ren don, 1955); Ja mes B. Pritchard, ур., An ci ent Ne ar Ea stern Texts (Prin ce ton, NJ: 
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1969), 163.

7 За „ку ћу роп ства“, видети: Дру га књи га Мој си је ва 13.3, 20.2; Пе та књи га 
Мој си је ва 5.6 (Би бли ја, Ста ри за вјет, пре вео Ђу ро Да ни чић, Бри тан ско и ино
стра но би блиј ско дру штво, Бе о град, 1991).
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удру жи ва ња с ци љем за јед нич ке од бра не или оства ре ња не ких 
дру гих круп них по ду хва та.8 Би бли ја си сте мат ски про мо ви ше 
иде ју да би чла но ви на ци је јед ни дру ге тре ба ло да сма тра ју „бра
ћом“, а Мој си јев за кон је Изра иљ ци ма по ну дио оквир ко ји ће их 
оку пи ти у оно што би смо да нас зва ли на ци о нал на др жа ва.9 Краљ 
те др жа ве би рао би се „из ме ђу ва ше бра ће“. Исто та ко, и про ро ци 
би би ли иза бра ни „исред те бе, из ме ђу бра ће тво је“. То је ва жи ло 
и за све ште ни ке ко ји би чу ва ли тра ди ци о нал не за ко не на ци је и 
ко ји би би ли за ду же ни за то да их и краљ на у чи та ко „да се не 
би по ди гло ср це ње го во из над бра ће ње го ве“.10 Шта ви ше, Мој си
је је по ста вио и гра ни це за Изра ел, на ло жив ши свом на ро ду да 
се др жи по да ље од окол них кра љев ста ва као што су Мо ав, Едом 
и Амон, ко ји за слу жу ју соп стве ну не за ви сност. И још им у име 
бож је по ру чу је: 

(...) али се и ви до бро чу вај те. Не мој те за ме та ти бо ја с њи ма, јер не ћу 
вам да ти зе мље њи хо ве ни сто пе, јер сам дао Иса ву го ру Сир у на
шљед ство... не мој па ко сти ти Мо ав ци ма ни за ме та ти бо ја с њи ма, 

8 У овој књи зи раз ли ку јем на ци ју од пле ме на и кла но ва ко ји за јед но чи не 
на ци ју. Реч љу ди ко ри сти ћу сло бод ни је да њо ме озна чим на ци о нал не, пле мен
ске или кла нов ске гру па ци је без об зи ра на њи хов обим. За ди ску си ју, ви де ти 
по гла вље IX.

9 О древ ном изра иљ ском кра љев ству као кла сич ној на ци о нал ној др жа ви 
видети: Hans Kohn, The Idea of Na ti o na lism (To ron to: Col li er, 1944), 27–30; Ste ven 
Grosby, Bi bli cal Ide as of Na ti o na lity (Wi no na La ke, IN: Ei sen bra uns, 2002); Ant hony 
Smith, Cho sen Pe o ples (Ox ford, UK: Ox ford Uni ver sity Press, 2003); Aviel Ros hwald, 
The En du ran ce of Na ti o na lism (Cam brid ge, UK: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2006), 
14–22; Da vid Go od blatt, Ele ments of An ci ent Je wish Na ti o na lism (Cam brid ge, UK: 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2006), 21–26; Do ron Men dels, The Ri se and Fall of Je wish 
Na ti o na lism (New York: Do u ble day, 1992). Би блиј ска исто ри ја Изра е ла, за пра во, 
не при ка зу је на ци о нал ну др жа ву као иде ал. Бож ја по чет на же ља је да се изра е
лит ско на ци о нал но је дин ство оства ри у по рет ку пле ме на и кла но ва и без стал не 
вла де. Упра во не у спех овог по рет ка опи сан у Књи зи о су ди ја ма до во ди до то га да 
Бог при ста не на ус по ста вља ње др жа ве. Ви де ти: Књи га о су ди ја ма, по себ но 17–21, 
и Пр ва књи га Са му и ло ва 1,8; Ha zony, The Phi lo sophy of He brew Scrip tu re, 144–154.

10 За кра ља, в. Пе ту књи гу Мој си је ву 17.15, Књи гу про ро ка Је ре ми је 30, 21. 
За про ро ке, в. Пе ту књи гу Мој си је ву 18.15, 18. За све ште ни ке ко ји уче кра ља, в. 
Пе ту књи гу Мој си је ву 17.18–20. 
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јер ти не ћу да ти зе мље њи хо ве у на шљед ство; јер да дох си но ви ма 
Ло то ви јем у на шљед ство Ар. И до ћи ћеш бли зу си но ва Амо но ви
јех; не мој им па ко сти ти ни за ме та ти бо ја с њи ма, јер ти не ћу да ти 
зе мље Амон ске у на шљед ство, јер је да дох си но ви ма Ле то вим у 
на шљед ство.11

И ово ни су уса мље ни при ме ри: у це лој Би бли ји мо же се ви де
ти да изра иљ ски про ро ци не те же ус по ста вља њу им пе ри је, већ им 
је циљ сло бод на и је дин стве на на ци ја ко ја жи ви у прав ди и ми ру 
са дру гим сло бод ним на ци ја ма.12

Та ко нам Би бли ја, за пра во, ну ди нов по ли тич ки кон цепт: 
др жа ву јед не на ци је ко ја је ује ди ње на, ко ја са ма упра вља сво јом 
зе мљом и ни је за ин те ре со ва на за то да пот чи ни сво је су се де. Та
квом др жа вом не вла да ју стран ци ко ји од го ва ра ју вла да ру у не кој 
да ле кој зе мљи, већ кра ље ви и вла да ри, све ште ни ци и про ро ци 
ко ји и са ми по ти чу из на ро да – то су по је дин ци за ко је се, упра во 
сто га, сма тра да ће бо ље ослу шки ва ти по тре бе свог на ро да, сво је 
„бра ће“, укљу чу ју ћи и оне ма ње срећ не ме ђу њи ма. 

Осим то га, бу ду ћи да је изра иљ ски краљ чо век из на ро да а 
не пред став ник не ке ап стракт не уни вер зал не ам би ци је, ње го ве 
се мо ћи мо гу и огра ни чи ти ка ко би се спре чи ле зло у по тре бе. За 
раз ли ку од еги пат ских и ва ви лон ских кра ље ва, изра иљ ски краљ 
пре ма Мој си је вим за ко ни ма не ма овла шће ње да до но си за ко не, 
јер су они на сле ђе ње го вог на ро да а не не што што је под ло жно 
ње го вом тре нут ном рас по ло же њу. Исто та ко он ни је у мо гућ но
сти да име ну је све штен ство, чи ме би за ко не и ре ли ги ју за пра во 
пот чи нио се би. Осим то га, Мој си је ви за ко ни огра ни ча ва ју пра
ва кра ља у по гле ду по ре за и роп ства, баш као што га и гра ни це 

11 Пе та књи га Мој си је ва 2.4–6, 9, 19.
12 По зи ви на ује ди ње ње по де ље них изра иљ ских пле ме на под јед ну вла ду 

на ла зе се у: Књи га про ро ка Иса и је 11,13–14; Књи га про ро ка Је ре ми је 3,18, 30,21, 
50,4; Књи га про ро ка Је зе ки ља 34,23, 37.15–24; Књи га про ро ка Оси је 2.2. Упо ре ди: 
Књи га про ро ка Иса и је 9,21; Књи га про ро ка Је ре ми је 33,24. У ве зи са сло бо дом 
дру гих на ци ја, ви де ти Је ре ми јин по зив за об но ву Мо а ва (48.47), Амо на (49,6) и 
Ела ма (49,39); видети та ко ђе: Књи га про ро ка Да ни ла 11.41. При ме ти ти и ту гу из
ра же ну за Мо а вом у: Књи га про ро ка Иса и је 15.5, 16.11. Об но ва Изра е ла опи са на 
је као део при ја тељ ства са Егип том и Аси ри јом у Књи зи про ро ка Иса и је 19.23–25.
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Изра е ла спре ча ва ју да се по ве де за сном уни вер зал ног осва јач ког 
по хо да.13

Ва жно је при ме ти ти да изра иљ ско схва та ње на ци је не ма ни
ка кве ве зе са би о ло ги јом, или са оним што на зи ва мо ра са.14 За би
блиј ске на ци је, све се за сни ва на за јед нич ком схва та њу исто ри је, 
је зи ка и ре ли ги је, што се пре но си са ро ди те ља на де цу, али где су 
и стран ци та ко ђе до бро до шли. 

Та ко и Књи га из ла ска учи да је би ло мно го Егип ћа на ко ји су се 
при дру жи ли изра иљ ским ро бо ви ма ко ји су на пу шта ли Еги пат, и 
ко ји су на Си нај ској го ри за јед но са оста лим Изра иљ ци ма при ми
ли Де сет бож јих за по ве сти (чи ји би пре ци зни ји пре вод гла сио Де
сет про пи са). Слич но то ме, Мој си је је по звао Јо ва ва Ма ди ја ни на 
да се при кљу чи је вреј ском на ро ду. А Ру та Мо ав ка по ста ла је део 
Изра и ља ка да је по ста ла спрем на да ка же Но је ми ни „твој је на род 
мој на род, и твој је Бог мој Бог“, при че му је њен син био пра о тац 
кра ља Да ви да. Спрем ност са мог Изра и ља да при ми ове стран це у 
сво је ре до ве за ви си ла је пре све га од њи хо ве спрем но сти да при
хва те изра иљ ског Бо га, за ко не и схва та ње исто ри је. Уко ли ко не 
при хва те ове кључ не аспек те изра иљ ске тра ди ци је, ни ка да не ће 
по ста ти део изра иљ ске на ци је.15

13 Пе та књи га Мој си је ва, 17.14–20.
14 Тер мин „ра са“ ни је до био сво је са да шње стро го би о ло шко зна че ње све до 

кра ја де вет на е стог ве ка. По сле Дру гог свет ског ра та пој мо ви као „ет ни ци тет“ 
и „ет нич ка гру па“ ство ре ни су да за ме не овај тер мин, ко ји је сте ока љан по ве
за но шћу са на ци стич ким те о ри ја ма ра се. Azar Gat, Na ti ons (Cam brid ge, UK: 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2013), 27.

15 Ка же се да су се не је вре ји при дру жи ли Изра е лу то ком од ла ска из Егип та 
у: Дру га књи га Мој си је ва 12,38, Че твр та књи га Мој си је ва 11,4. За Јо то ра, видети: 
Че твр та књи га Мој си је ва 10.29; Књи га о Ру ти на 1.16. Мо за ич ка ка зна ка рет, 
ко ја зна чи да је не ко „од се чен“ од на ро да, је сте по себ но на ме ње на они ма ко ји 
не уче ству ју у нај о снов ни јим аспек ти ма изра иљ ске на ци је: об ре зи ва ње (Пр ва 
књи га Мој си је ва 17,14); пост на Јом Ки пур (Дру га књи га Мој си је ва 12.15, 19); и 
одр жа ва ње сек су ал не чи сто те (Тре ћа књи га Мој си је ва 18.1–29). Та ко ђе ви де ти 
Че твр ту књи гу Мој си је ву 15,31; Ми шна Ке ри тот 1.1; Ma i mo ni des, Com men tary 
on the Mis hna за Ке ри тот 1.1, ко ји ну ди оп се жни ји спи сак, укљу чу ју ћи по што
ва ње су бо те и Пас хе.
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Је вре ји ни су би ли је ди ни на род ко ји је уви део по тен ци јал на
ци о нал ног об ли ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња и до жи вео га као 
бе дем од бра не од ти ра ни је уни вер зал не им пе ри је. Грч ки исто ри
чар По ли би је оп ту жио је грч ке гра до ведр жа ве да у ра ту ко ји су 
из гу би ли од Ри ма ни су де ла ли као је дин стве на на ци ја. Грч ка на
ци о нал на др жа ва ни ка да у исто ри ји ни је по сто ја ла. Али По ли би је 
је пред со бом имао при ме ре Јер ме на и Је вре ја под Ма ка беј ци ма 
– две на ци је ко је су се за По ли би је вог жи во та успе шно по бу ни ле 
про тив се ле у кид скогрч ке вла сти и ко је су се оства ри ле као не за
ви сне на ци о нал не др жа ве, због че га је он очи глед но га јио на ду да 
ће се јед ног да на ује ди ни ти и Грч ка.16

То ком ве ћег де ла исто ри је за пад них на ро да, ме ђу тим, идеал 
на ци о нал не не за ви сно сти углав ном је ста јао по стра ни. Хри
шћан ство је на по слет ку ус пе ло да се учвр сти као др жав на ре

16 Polybi us, Hi sto ri es, 5.104. (По ли би је, Исто ри је, том 1 и 2, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 1988). На су прот то ме, он из ве шта ва да је Фи лип Ма ке дон ски са 
пре зи ром из ја вио: „Шта је та Грч ка из ко је зах те ва те да се ева ку и шем?“ (18.5). 
Из ра зи ло јал но сти грч кој на ци ји у це ли ни та ко ђе мо гу се на ћи из ме ђу оста лих и 
код Хе ро до та и Исо кра та. Ви де ти Ros hwald, The En du ran ce of Na ti o na lism, 26–30. 
Али чи ни се да ни ка да ни су по ста ја ли ни грч ка на ци о нал на др жа ва ни фи ло
зоф ско или књи жев но де ло ко је опи су је та ко ује ди ње ну на ци о нал ну др жа ву. 
За ди ску си ју о ан тич ким на ци о нал ним др жа ва ма Едо му, Ара му и Јер ме ни ји, 
ви де ти Grosby, Bi bli cal Ide as of Na ti o na lity, 120–165. Ши ри пре глед древ них на
ци о нал них др жа ва на Бли ском ис то ку и у Ази ји је Azar Gat, Na ti ons, 89–110. 
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ли ги ја Ри ма. У том про це су, оно је усво ји ло рим ски сан о уни
вер зал ној им пе ри ји као и про је кат рим ског пра ва ко ји је те жио 
да обез бе ди је дин стве ни оквир за pax Ro ma na, од но сно рим ски 
мир, ко ји би об у хва тио све на ци је.17 Ви ше од хи ља ду го ди на хри
шћан ство се та ко по и сто ве ћи ва ло не са иде а лом сло бод них на
ци ја ко ји су пред ла га ли изра иљ ски про ро ци већ упра во са оном 
те жњом ко ја је омо гу ћи ла успон им пе ри јал ног Егип та, Аси ри је и 
Ва ви ло ни је: те жњом ус по ста вља ња уни вер зал не им пе ри је ми ра 
и бла го ста ња.18

Сма тра ју ћи се бе „ка то лич ком“ или уни вер зал ном цр квом, 
Рим ска цр ква је (у те о ри ји, а че сто и у прак си) би ла са ве зник 
вла дарâ Све тог не мач ког рим ског цар ства, ко ји ма је по ве ре но ус
по ста вља ње уни вер зал не хри шћан ске им пе ри је. По то ме се ри
мо ка то лич ка по ли тич ка ми сао мо гла по ре ди ти са ми шљу му сли
ман ских ка ли фа и ки не ских ца ре ва, ко ји су та ко ђе сма тра ли да 
им је по ве ре но да све ту до не су мир и бла го ста ње под окри љем 
уни вер зал не им пе ри је ко јом упра вља ју.19

17 Као што то из ра жа ва Ци це рон, рим ски др жав ник и фи ло зоф, „Не ће 
би ти раз ли чи тих за ко на у Ри му или Ати ни, или дру га чи јих за ко на са да и у бу
дућ но сти, већ је дан веч ни и не про мен љи ви за кон ва жи ће за све на ро де и за сва 
вре ме на.“ On the Com mon we alth, 3.33. (Ци це рон, Др жа ва, Пла то, Бе о град, 2002). 
Сто и ци зам је уско по ве зан са иде јом о „свет ском гра ђан ству“, или ко смо по ли ти
зму, и по ти че од Ди о ге на Ки ни ка. Видети: Mal colm Scho fi eld, The Sto ic Idea of the 
City (Cam brid ge, UK: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991); Ju lia An nas, The Mo ra lity 
of Hap pi ness (Ox ford, UK: Ox ford Uni ver sity Press, 1993), 159–179.

18 О рим ској те жњи ка уни вер зал ној им пе ри ји и о то ме ка ко је хри шћан ство 
при хва ти ло овај рим ски циљ, видети: Ant hony Pag den, Lords of All the World (New 
Ha ven, CT: Yale Uni ver sity Press, 1995), 11–62. О хри шћан ском по рет ку у Евро пи 
и по тра зи за „хри шћан ским ми ром“, видети: Gar rett Mat tingly, Re na is san ce Di-
plo macy (New York: Do ver, 1988).

19 Ка ко је то ре као осман ски сул тан Мех мед Осва јач, очи глед но по сле 
ислам ског осва ја ња Ца ри гра да 1453. го ди не, „Мо ра да по сто ји са мо јед но цар
ство, јед на ве ра и је дан су ве ре ни тет у све ту“. Ralph Man he im (Prin ce ton, NJ: 
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1978 [1953]), 112. По сле па да Ца ри гра да, Ру си ја је пре
у зе ла пре тен зи ју да бу де „Тре ћи Рим“ и за штит ник чи та вог хри шћан ства, што 
је та ко ђе ро ди ло ду гу тра ди ци ју ру ског уни вер зал ног цар ства. Видети, Smith, 
Cho sen Pe o ples, 98–106; He nry Kis sin ger, World Or der (New York: Pen guin, 2014), 
51–59 (Hen ri Ki sin džer, Svet ski po re dak, Klub plus, 2015).



Рим ска цр ква и ње на ви зи ја им пери је 37

Али хри шћан ска по ли тич ка ми сао раз ли ко ва ла се од оне ко ја 
је ка рак те ри са ла ислам и Ки ну по нај ма ње јед ном кључ ном аспек
ту: хри шћан ство је има ло је вреј ску Би бли ју, са ви зи јом прав де у 
све ту не за ви сних на ци ја.20 Та ви зи ја је не пре ста но пра ви ла про
бле ме иде ји уни вер зал не ка то лич ке им пе ри је, и по ред то га што 
су мно ги хри шћан ски ми сли о ци окле ва ли да у пот пу но сти при
хва те Ста ри за вет. Упра во је при су ство је вреј ске Би бли је у хри
шћан ском ка но ну об ли ко ва ло је дин стве ну исто ри ју фран цу ског 
ка то ли чан ства, ко је је на ци о нал ни ка рак тер об ли ко ва ло пре ма 
би блиј ском Да ви до вом кра љев ству и ко је се твр до гла во опи ра ло 
кон тро ли па па и вла да ра. Оно је та ко ђе об ли ко ва ло и је дин стве не 
на ци о нал норе ли ги о зне тра ди ци је Ен гле за, По ља ка и Че ха, и то 
знат но пре ре фор ма ци је.21

Ка да се у ше сна е стом ве ку по ја вио про те стан ти зам, за јед но са 
от кри ћем штам пар ске ма ши не ко ја је омо гу ћи ла ши ре ње Би бли је 
пре ве де не на на ци о нал не је зи ке, но ви по зив на сло бо ду ту ма че
ња Пи сма без ау то ри те та Ка то лич ке цр кве ни је ути цао са мо на 
ре ли ги о зну док три ну. По себ но под ути ца јем ми сли ла ца окре ну
тих Ста ром за ве ту, као што су Ул рих Цвин гли и Жан Кал вин, 
про те стан ти зам је при хва тио је дин стве не на ци о нал не тра ди ци је 
на ро да по бу ње них про тив иде ја и ин сти ту ци ја ко је су сма тра ли 
стра ним и убр зо се по ве зао са њи ма. Го ди не 1534, Хен ри VI II је 
про гла сио не за ви сност ен гле скоан гли кан ске на ци је, а тај ста тус 
је и ко нач но по твр ђен по ра зом ко ји је 1588. ње го ва кћи Ели за бе
та на не ла шпан ској ка то лич кој осва јач кој фло ти.22 Ре волт ко ји су 

20 О раз во ју на ци о нал не др жа ве у хри шћан ској Евро пи и од су ству та квих 
др жа ва под исла мом, видети: Grosby, Bi bli cal Ide as of Na ti o na lity, 6, n. 17.

21 Као што Ха стингс пи ше, „Ста ри за вет је пру жио па ра диг му. На ци је су је, 
јед на за дру гом, при ме њи ва ле на се бе, оја ча ва ју ћи свој иден ти тет у том про це су.“ 
Ha stings, The Con struc tion of Na ti on hood, 196. За Фран цу ску, видети: Jo seph Strayer, 
„Fran ce: The Holy Land, the Cho sen Pe o ple, and the Most Chri stian King“, у Me di e val 
Sta tec raft and Per spec ti ves of Hi story, ур. John Ben ton и Tho mas Bis son (Prin ce ton, 
NJ: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1971), 300–314. За Че хе, видети: Ho ward Ka minsky, 
A Hi story of the Hus si te Re vo lu tion (Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1967); 
De rek Sayer, The Co asts of Bo he mia (Prin ce ton, NJ: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1998).

22 Пи шу ћи о За ко ну о су пре ма ци ји Хен ри ја VI II, Ро берт Џек сон на гла ша ва 
да ово ни је „био са мо су коб из ме ђу … Хен ри ја и па пе. Био је фун да мен тал ни
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Хо лан ђа ни осе ћа ли пре ма сво јим шпан ским вр хов ним вла да ри ма 
на сли чан је на чин иза звао кал ви ни стич ку по бу ну про тив ка то
лич ке им пе ри је, што је кул ми ни ра ло хо ланд ским про гла ше њем 
не за ви сно сти 1581. го ди не. Шкот ски на ци о нал ни са ве зи (об ли ко
ва ни пре ма би блиј ским је вреј ским на ци о нал ним са ве зи ма) има
ли су слич не мо ти ве. Сли ка ко ју су ови про те стант ски на ро ди 
има ли о се би као о пра вед но не за ви сним на ци ја ма на спрам им
пе ри јал не вла сти че сто је би ла об ли ко ва на пре ма изра иљ ским на
по ри ма за осва ја ње соп стве не на ци о нал не и ре ли ги о зне сло бо де 
и осло бо ђе ње од еги пат ске и ва ви лон ске уни вер зал не им пе ри је.23

Че сто се ка же да је Три де се то го ди шњи рат, окон чан Вест фал
ским ми ром 1648, за пра во био „рат ре ли ги ја“ ко ји су во ди ли про

ји: су коб из ме ђу кон цеп ци је јав ног жи во та ор га ни зо ва не на ко смо по лит ској 
те о ло шкопо ли тич кој осно ви, на спрам дру ге из гра ђе не на осно ва ма за себ ног 
кра љев ства, ко је на го ве шта ва на ци о нал ну др жа ву“. Ro bert Jac kson, So ve re ignty 
(Mal den, MA: Po lity Press, 2007), 44–48, на ро чи то 47. За Ен гле ску као мо дел за 
све бу ду ће европ ске на ци о на ли зме, видети: Ha stings, The Con struc tion of Na-
ti on hood, 35–65, 96–97; Li ah Gre en fi eld, Na ti o na lism (Cam brid ge, MA: Har vard 
Uni ver sity Press, 1992).

23 Учи нак хе бреј ске Би бли је на не за ви сне на ци о нал не др жа ве За пад не 
Евро пе раз ма тран је у ни зу ва жних сту ди ја, укљу чу ју ћи: Ha stings, The Con-
struc tion of Na ti on hood; Phi lip Gor ski, „The Mo sa ic Mo ment“, Ame ri can Jo u r nal 
of So ci o logy 105 (2000), 1428–1468; Grosby, Bi bli cal Ide as of Na ti o na lity, pas sim, 
на ро чи то 217–231; Fa nia OzSal zber ger, „The Je wish Ro ots of We stern Fre e dom“, 
Azu re 13 (Ле то 2002), 88–132; Smith, Cho sen Pe o ples; Ant hony Smith, „Na tion and 
Co ve nant“, Pro ce e dings of the Bri tish Aca demy 151 (2006), 213–255; Art hur Eyffin
ger, „In tro duc tion“ to Pe trus Cu na e us, The He brew Re pu blic, пре вод Pe ter Wyet zner 
(Je ru sa lem: Sha lem Press, 2006); Art hur Eyffin ger, „How Won dro usly Mo ses Go es 
Along with the Ho u se of Oran ge! Hu go Gro ti us’ ’De Re pu bli ca Emen dan da’ in the 
Con text of the Dutch Re volt“, у Po li ti cal He bra ism, ур. Gor don Schoc het, Fa nia Oz
Sal zber ger, Me i rav Jo nes (Je ru sa lem: Sha lem Press, 2008), 57–71; Eric Nel son, The 
He brew Re pu blic (Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, 2010); Glenn Mo ots, 
Po li tics Re for med (Co lum bia: Uni ver sity of Mis so u ri Press, 2010); Di a na Mu ir Ap pel
ba um, „Bi bli cal Na ti o na lism and the Six te enth Cen tury Sta tes“, Na ti o nal Iden ti ti es 
(New York: Ro u tled ge, 2013), 1–16; Me i rav Jo nes, „Phi lo Ju da e us and Hu go Gro ti us’s 
Mo dern Na tu ral Law“, Jo u r nal of the Hi story of Ide as 74 (July 2013), 339–359; Ofir 
Ha i vry, John Sel den and the We stern Po li ti cal Tra di tion; Yec hiel Le i ter, John Loc ke’s 
Po li ti cal He bra ism (Cam brid ge, UK: Cam brid ge Uni ver sity Press, у на ја ви); као и 
ра зни есе ји у ча со пи су He bra ic Po li ti cal Stu di es, до ступ ни на стра ни ци www.
hpstu di es.org/20/Is sue.aspx.
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те стан ти и ка то ли ци. Али то ни је са свим тач но. Рат је за пра во 
под ста као на ци о нал не др жа ве у на стан ку – ка то лич ку Фран цу
ску, кал ви ни стич ку Хо лан ди ју и лу те ран ску Швед ску – да уста ну 
про тив не мач ке и шпан ске вој ске посвећене иде ји да уни вер зал на 
им пе ри ја за пра во од ра жа ва бож ју во љу, и да та ква им пе ри ја мо же 
до не ти истин ско бла го ста ње чо ве чан ству. Кон цепт уни вер зал не 
хри шћан ске им пе ри је, ко ји је три на ест ве ко ва сна жно до ми ни рао 
по ли тич ком има ги на ци јом За па да, ко нач но је и де фи ни тив но по
ра жен упра во у Три де се то го ди шњем ра ту.24

24 Све то ни је спре чи ло Лу ја XIV, фран цу ског Кра ља сун ца да ка сни је по
ку ша ва да ус по ста ви соп стве ну уни вер зал ну им пе ри ју. Видети: Franz Bos bach, 
„The Eu ro pean De ba te on Uni ver sal Mo narchy“, у: Da vid Ar mi ta ge, ур., The o ri es of 
Em pi re, 1450–1800 (New York: Ro u tled ge, 1998), 81–98.


