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НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИЛИ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА:  
ДИЛЕМА НА ПРЕЛАЗУ ВЕКОВА 

 
Аутор расправља о ставу према нацији у бившим социјалистичким земљама и 

Немачкој у последњој деценији XX века. Нове околности које су настале услед слома 
социјалистичког блока и поновно уједињење Немачке као и распад бивше Југославије 
ставили су појам нације у први план.Истовремено се у ОЕЦД земљама одвија процес 
денационализације. Чини се да  је данас овај правац развоја преовлађујућа могућност 
и да упркос појавама фрагментације пројект комплексног управљања светом има 
своју шансу. 

Кључне речи: национализација, денационализација, фрагментација, национално, 
интернационално.  

 
Баук глобализације кружи земаљском куглом. Светско тржиште, глобал-

но загaђење, све мање културолошке разлике, све веће међуконтинентално 
кретање. Како окарактерисати овај процес? Као застрашујући или охрабру-
јући – или је истина опет негде измeђу.  

Крај XX века у Европи су обележила два доминантна догађаја: поновно 
уједињење Немачке и распад социјалистичког блока праћен разједињењем 
Југославије које се претворило у крваву балканску драму. 

А није било тако давно када се чинило да изненађења нису могућа и када 
се нашироко писало о томе да "је идејна историја завршена и да смо стигли у 
пост-историјско време. Земља је, дакле, у оној епохи у којој је постала оптич-
ки и информацијски прегледна, у којој не може проћи неопажен ни један 
важнији догађај, нити нешто може изненадити. Алтернативе су познате, и као 
и на пољу религије, у свим случајевима су коначне" (Gеhlen). Наизглед мирно 
историјско бивствовање бива из темеља пољуљано догађајима 1989. године у 
земљама средње и источне Европе. Показује се да поредак који је установљен 
после Другог светског рата на ново дефинисаним територијама Пољске, 
Чехословачке, Мађарске, Румуније, Бугарске и у ново створеној Немачкој 
Демократској Републици који је, зависно од схватања, називан "социјализам", 
"тоталитаризам", "стаљинизам", "политбирократска диктатура", "реално по-
стојећи социјализам", "државни капитализам", "диктатура над потрабама" 
или "совјетски тип система" – да тај поредак више не функционише. Јасно је 
исказана жеља да у овим друштвима више не треба да постоји систем којег 
карактерише концентрација политичке и економске моћи и инструмената 
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принуде у рукама једне партије која се социолошки дефинисала као нова 
привилегована класа са сасвим произвољно лимитираном одговорношћу. 

Година 1989. била је у Европи "пролеће нација". У Источној Немачкој 
гомила на улицама прво износи паролу "Wir sind das Vоlk" да би је у току 
неколико недеља променила у паролу "Wir sind EIN Volkк" – "Ми смо ЈЕДНА 
нација"! У Пољској, Мађарској, Чехословачкој, Румунији гомила је била море 
националних застава док је народ дизао глас и певао старе националне химне. 
Уместо српа и чекића оживели су национални симболи, уместо "Интернацио-
нале" певале су се националне баладе. Ово оживљавање нације многи аутори 
повезују са осећањем патриотизма, не национализма (Асх 1990; Дахрендорф 
1990а). Ново откривени понос због припадања сопственој нацији не имп-
лицира нужно мржњу према другим нацијама. Покрети у средњој и источној 
Европи се заиста могу сврстати у патриотске јер су у својим првим потезима 
многи потоњи режими били убедљиво мање националистички од својих 
комунистичких претходника. Влада Мазовјецког у Пољској је усвојила одлу-
чно либералнији и просвећенији приступ по питању Јевреја и Немаца од 
претходне владе, због чега су је комунисти-националисти критиковали. Хавел 
се у свом првом јавном обраћању у својству Председника захвалио свим 
Чесима, Словацима и припадницима других националности. Комунисти су 
такође оштро критиковали његову изјаву на телевизији да Чехословачка дугу-
је извињење Немцима због послератног протеривања судетских Немаца. 

Али, није све било ни тако ружичасто као што на први поглед може да 
изгледа. У Немачкој се спроводила жестока кампања против пољских "кри-
јумчара и профитера", црних студената и вијетнамских гастарбајтера. У 
Мађарској је био присутан антисемитизам, хиљаде Бугара је протествовало 
због тога што је нова влада дала национална права турској мањини.  

Револуционарни догађаји у Европи 1989. године су имали и једну проб-
лематичну тачку. Некада се она звала Немачка Демократска Република да би 
са променама насталим те јесени била претворена у баука уједињене Немач-
ке. Многи су постављали питање неће ли по успостављању јединствене Нема-
чке доживети балканизовану Европу којом не влада сила која се распада, већ 
се уједињује? Пред немачким интелектуалцима поново се отворило поље 
националне проблематике које их је једном већ раздвојило. И сада се с разли-
читих становишта различито тумачи новонастала ситуација. У трагању за 
смислом историјских збивања 1989. године Дарендорф види позитиван моме-
нат у чињеници да су ове земље, националне државе, поново дошле до свог 
националног бића престајући да буду пуки залог у социјалистичком блоку. За 
Пољаке и Чехе, Мађаре и Румуне 1989. година је значила слободу и истовре-
мено повратак сувереној националној држави, поновно давање шансе нацији 
да буде отворена. Промена статуса Немачке Демократске Републике и њено 
уједињење са Савезном Републиком није дочекано с оним одушевљењем које 
је пратило промене у осталим земљама средње и источне Европе. Многи нису 
желели ово уједињење тако брзо и остали су збуњени пред темпом "заједнич-
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ког бујања". Други, као Фриц Штерн (Stern), на пример, на основу чињенице 
да Немачка 1990. више није провизоријум већ истинска национална држава 
констатују: "Овај се век завршава као што је и почео, са великим немачким 
преимућством у Европи које је засновано на економији, техници и човековој 
способности да ствара учинак. (...) Европа и Немачка сада имају другу шансу 
да своје истинске вредности осигурају у миру и слободи – и то под много по-
вољнијим околностима него што је то било у грубом национализму пре 1914. 
године" (Dahrendorf, 1990c: 824). 

Али, како изгледа не-груби национализам после 1989. године? Шта је и 
шта чини европска национална држава на крају XX века у коме је у име наци-
је почињено толико злодела? Код западних Немаца Дарендорф опажа извесну 
дозу тријумфализма, али и отпор и то пре свега код интелектуалаца. Немачка 
интелигенција од меке зелене масе наставника и студената до светских звезда 
књижевности и социологије, није желела да има било шта с уједињењем. Она 
га није желела, она га својим тумачењима није пратила, није му унапред уцр-
тала пут, нити му је унапред осветлила циљ. Када нису ћутали, оплакивали су 
нестајући status quо, забетонирани свет Брежњева, у коме је човек знао на 
чему је био, јер је све било двоструко: два блока, две Немачке, два ПЕН 
клуба. И управо су интелектуалци, иначе тако склони промени, опомињали 
на задржавање, на успоравање историје. Дарендорф у овом ставу види издају 
интелектуалаца. Они не само да нису схватили конституционални ниво зби-
вања (занимљиво је да се уједињење дешавало баш у изборној години тако да 
су се два нивоа, нормалне и уставне политике потпуно слила у један) већ су 
на известан начин ствари погоршавали оживљавајући неке заблуде немачке 
историје. Дарендорф је истицао да ни подозрење због Аушвица, ни страх због 
владавине презреног мамона нису аргументи против уједињења. Немачка је 
ушла у процес уједињења са страшном хипотеком Аушвица, али ова отежа-
вајућа околност је дала уједињењу задатак да испуни ону другу шансу која се 
налази пред демократском, правном државом Немачком о којој је говорио 
Фриц Штерн (Dahrendorf 1990c: 826). 

Немачко уједињење Хабермас врло цинично означава од тада много ци-
тираном крилатицом "D-Mark Nationalismus". Дарендорф му је узвратио упо-
зорењем да се при томе не сме заборавити да је много пре Берлинског зида 
постављен монетарни зид око грађана ДДР. Без конвертибилне монете шанса 
да се људи крећу слободно изван граница своје земље постоји само на папи-
ру. У Лењинграду чак ни руски путници и туристи нису могли да купују за 
рубље, док су им долари и DM пружали све могућности. Тек су с њима не-
стајали зидови. У случају јаке, конвертибилне монете реч "национализам" је 
потпуно непримерена, пошто је она по својој природи интернационална. Она 
присиљава да се води рачуна о другима, да се кооперира, да се узимају у 
обзир светска или барем европска правила. DM је високо комплексан резул-
тат четрдесет година демократске историје. DM је много више од презреног 
богатства, "опсцене игре мишића"; она не симболише само, већ и садржи цео 
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пакет конституционалних гарантија и животних шанси (Dahrendorf, 1990b: 
580). Дарендорф упозорава да на новац и привредни поредак не треба гледати 
укоченим погледом као да су они нешто одвојено од свега осталог, ствар за 
обожавање или мржњу. Pecunia olet је исто толико погрешно колико и прво-
битно nоn olet. Новац смрди толико јако или слабо колико и устав у који је 
укључен. Немачко јединство представља извор наде ако се схвaти као инсти-
туционална, конституционална шанса. Оно Немцима допушта да из слобод-
них делова начине оквир у коме ће привреда и друштво бити у стању да гра-
ђанима створе све веће животне шансе. Оно је повезано с грађанским прави-
ма и условима грађанског друштва. Citizenship и civil society на овај начин 
могу поново да постану речи које и у немачкој верзији имају недвосмислен, 
либерални карактер. 

Али, вратимо се национализму. Од чега данас треба поћи када се о њему 
расправља? Пре свега, потребно је рећи да устави конституишу права. Права 
су судски наплативе гаранције. Она нису само пука обећања, лепе речи. 
Права захтевају инстанце за санкционисање, апарат принуде. Све три класич-
не власти овде имају своје место. Ове власти постоје у поузданом облику 
само у националној држави. Одустајање од националне државе и даље значи 
одустајање од једине ефикасне гарантије основних права. По Дарендорфу, 
грађанска права почивају на политичком превазилажењу племена кроз веће, 
разноврсније творевине, а супранационалне структуре дају своје економске 
предности не замењујући при томе уставне оквире основних права грађана. 

Хабермас не показује овај ентузијазам у вези са уједињењем Немачке и 
управо тим поводом подсећа да је национализам од 1848. у Немачкој негован 
на штету републиканизма дајући тон немачком царству читавих 75 година. У 
немачким главама национално јединство и снага били су асоцирани с утвр-
ђивањем унутрашњих непријатеља. Прво су то били непријатељи царства, со-
цијалдемократе, католици, националне мањине, да би се касније проширили и 
на Јевреје и радикалне демократе, левицу и интелектуалце, на хомосексуалце, 
Роме, хендикепиране и маргиналне групе, укратко на "народу туђе" и "мање 
вредне" елементе (Хабермас, 1990а: 159). 

С пропашћу наци-режима национални осећаји пресушују и од тада више 
не налазе легитимну форму свог јавног исказивања. У таквој ситуацији могла 
је да се оствари оријентација према западу која се из опортунистичких раз-
лога својски препоручивала. Отуда, истиче Хабермас, у широким слојевима 
становништва политички облици у којима се одвија живот у послератној Не-
мачкој  нису доживљени као процес присвајања, нити као израз свесне одлуке 
за републиканску традицију запада. Од текста Устава остали су они тонови 
који су у сагласју са поновним наоружавањем и привредним чудом, као 
вокали који у вишегласној политичкој култури исказују уставни патриотизам 
(Хабермас 1990а: 162). 

Реплицирајући Хабермасу Дарендорф каже да је уставни патриотизам 
јавна врлина, али она не лебди у ваздуху. Устави важе за ограничени простор 
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и за људе који насељавају тај простор. Они чине правну заједницу. Понос те 
заједнице јесу њене институције, не њене границе. Снага уставног патриотиз-
ма је у томе што он даје правила за заједнички живот, а не говори о величини 
територије, снази привреде или надмоћности расе. Устави, ипак, имају омеђе-
но подручје свог важења, а то је национална држава. У уједињеној Немачкој 
може се развити уставни патриотизам (Dahrendorf 1990c: 827). 

Хабермас ипак мисли да су слабости унутрашњег уређења Немачке за-
право  наличје њених снага. Неочекивани заокрет ка либерализацији послед-
њих деценија XX века, много хваљена успешна историја Савезне Републике, 
донели су нова богатства. Под симболичким кишобраном председника фон 
Вајцзекера (von Weizcacker) политичка култура се толико либерализовала да 
се левица више не може идентификовати ни са тоном говора, ни са стварно-
шћу, принципима или институцијама основног законског поретка. Деценија-
ма је у тој земљи било нормално да групације лево од СПД, често лево од 
средине СПД, буду искључене из политичког система. Хабермасу смета 
инсистирање на националном и зато коментарише прилог у ФАЗ из новембра 
1989.: "Поново се интонира тужбалица о националној неосетљивости левице. 
Њен јунак је један нетипичан социјалдемократа (Л. Франк) који се при 
избијању рата 1914. право из Рајхстага јавио на фронт. Он је желео да покаже 
да Да за (ратне) кредите није било условљено тактички, већ да је оно горка 
збиља социјалдемократске дужности да се брани отаџбина. Надајмо се да оно 
што је 1914. било нетипично, остаје и 1989. нетипично" (Хабермас 1990а: 
163). 

У критикама социјализма Хабермас идентификује три модела. Са стано-
вишта постмодернистичке критике ума промене без проливене крви се да-
лекосежно представљају као револуција која окончава време револуције – као 
супротност француској револуцији јер је у корену победила терор рођен из 
ума. "Револуција која надокнађује" – чији је основни задатак повратак на де-
мократску правну државу и повезивање с капиталистичким, развијеним запа-
дом – је одбацила средства и мерила која су нуђена на репертоару нововреме-
них револуција. Било је запрепашћујуће присуство мобилисане масе на трго-
вима и улицама која је развластила до зуба наоружан режим. Сматрало се да 
је то већ мртав тип спонтане акције масе који је нуђен као образац теоретича-
рима револуције. 

С антикомунистичког становишта револуционарне промене у средњој 
и источној Европи значе победоносно окончање 1917. када су бољшевици за-
почели светски грађански рат. Израз "светски грађански рат" је превод 
"интернационалне класне борбе" с језика теорије друштва на језик Хобсове 
теорије моћи. И само објављивање тезе о крају светског грађанског рата, од 
стране ученог историчара какав је Ернст Нолте, супротставља се историјском 
материјалу са идеолошком садржином. Стилизовање светских грађанских 
партија чини нужним да се нешто тако различито што су у својим политика-
ма остварили Мусолини и Хитлер, Черчил и Рузвелт, Кенеди и Реган, схвати 
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као исти допринос антикомунизму. Мисаона фигура о светском грађанском 
рату, по Хабермасу, учвршћује једну од врућих фаза хладног рата у виду опиа 
структуре која се приписује целој епохи. 

Коначно, либерално тумачење најпре само региструје да у Европи почиу 
да се укидају последњи облици тоталитарне владавине и да се једна епоха, 
која је почела са фашизмом, завршава. С демократском правном државом, 
тржишном привредом и друштвеним плурализмом установљавају се либе-
рална схватања поретка. Хабермас упозорава да човек не мора да буде при-
сталица теорије тоталитаризма да би могао потпуно да прозре структурално-
историјске разлике између ауторитарне, стаљинистичке и постстаљинистичке 
владавине и да истовремено у огледалу западних масовних демократија споз-
на оно што им је заједничко са тоталитарним формама владавине. Либерално 
становиште, по њему, није погрешно, али оно напросто не види балван у 
сопственом оку (Хабермас 1990b: 184 и сл.).  

Хабермас се питао да ли су с ликвидацијом источноевропског државног 
социјализма отклоњени и извори из којих је западнонемачка левица црпела 
своје теоријске подстицаје и нормативну оријентацију? Одговор му даје разо-
чарани Бирман (Biermann) чији се таленат за утопију претворио у меланхо-
лију: "Дајте нам ашов. Пустите нас да коначно закопамо леш. И сам Христ је 
морао да буде три дана под земљом пре него што му је пошло за руком да 
васкрсне!" (Хабермас 1990b: 188) Хабермас не губи наду и тврди да ће зах-
теви XXI века по типу и величини поретка тражити одговоре од западних 
друштава који неће моћи да буду пронађени нити имплементирани без фор-
мирања радикално демократског мишљења и воље на темељу уопштених ин-
тереса. У овој арени социјалистичка левица треба да нађе своје место и своју 
политичку улогу. Она може да створи фермент за политичке комуникације 
које ће спасити институционалне оквире демократске правне државе од ису-
шивања. Некомунистичка левица нема разлога за депресију. Неки интелек-
туалци из ДДР-а ће вероватно морати да се прилагоде ситуацији у којој се 
западноевропска левица налази већ деценијама – мораће да поставе социјали-
стичке идеје у радикално реформистичку самокритику капиталистичког дру-
штва која у облицима правне и социјалне државне масовне демократије са 
њеним слабостима истовремено може развити и своју снагу. После банкрота 
државног социјализма ова критика је једина иглена ушица кроз коју све мора 
да прође. Овај социјализам ће нестати тек са нестанком предмета своје кри-
тике – вероватно једнога дана када критиковано друштво буде толико проме-
нило свој идентитет да ће све што се не буде могло исказати кроз цену доби-
ти на значају и озбиљности. "Нада у еманципацију човека из самоскривљене 
непунолетности и понижавајућих услова живота није изгубила своју моћ, али 
се она оглашава преко фалибилистичке свести и историјског искуства тако да 
је већ сасвим довољно ако се одржи равнотежа у подношљивости за оне мање 
срећне, а још би било боље ако би могла да се прошири и на опустошене 
континенте" (Хабермас 1990b: 203). 
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Деценија која је протекла од уједињења Немачке и распада социјали-
стичког блока показала је, на једној страни, способност јаке тржишне прив-
реде да савлада настале проблеме и сву сложеност друштвених кретања у 
бившим социјалистичким земљама, на другој. Уз све разлике које су се јавиле 
на њиховом путу установљавања новог поретка заједничка им је оријентaција 
на модел западне демократије. Истовремено све оне доживљавају још један 
процес: процес друштвене денационализације. Међутим, док се ново установ-
љене демократије у бившим социјалистичким државама труде да што брже и 
што безболније установе модел државе благостања, у посведоченим држава-
ма благостања се све интензивније говори о дефицитима овог државног обли-
ка. Један од основних узрока насталих дефицита види се управо у процесу 
денационализације. 

Француска, Велика Британија, Немачка, САД и Јапан су велике нацио-
налне државе којима се свуда у свету диве и које важе као узори због њихове 
снажне, независне бирократије, односно због њихове способности управља-
ња. У овим се земљама развио политичко-административни систем који рас-
полаже довољним ресурсима и знањима за прилично успешно управљања 
комплексним друштвима. Ове су се земље под америчким вођством залагале 
од краја Другог светског рата за светски поредак који је у принципу либера-
лан и отворен. Као резултат овога политичке границе у оквиру западног света 
су постале пропустљивије: више се путовало у иностранство, светска тргови-
на је расла брже од националних економија, а материје које су загађивале жи-
вотну средину су све мање бринуле о националним границама. Од овог про-
ширивања друштвених и привредних трговинских веза које су прелазиле по-
литичке границе националне државе – дакле оно што се често назива глоба-
лизација – значајно су профитирале све демократске државе благостања. Да-
нас је овај процес глобализације, или денационализације – како по Цирну овај 
појам прецизније гласи – за многе застрашујући. Све се чешће констатује да 
је традиционална национална држава не само у тешкоћама, већ да је превази-
ђена (Zürn 1998: 9). 

Како се симптоми кризе појављују готово истовремено у већем броју ви-
соко развијених земаља може се претпоставити да се узроци налазе с оне 
стране појединачних земаља. Чини се, каже Цирн, да више него икада одго-
вара изрека да је држава за велике проблеме сувише мала, а за мале проблеме 
сувише велика. Националне државе, дакле, не нуде решења за многе актуелне 
проблеме. 

Мада се у основи успеха и дефицита савремене националне државе 
налази процес денационализације он се не сме учинити одговорним за све 
невоље овог доба. Цирн истице да су неке критичке анализе сувише буквално 
прихватиле да је производња неједнакости социјална срж процеса трансна-
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ционализације. Уместо раздраженог моралисања он нуди трезвену анализу 
последица денационализације. Оне су разнородне, делимично забрињавајуће, 
делимично охрабрујуће. Несумњиво је да денационализација ствара нове про-
блеме за националну државу, али су многи од њих већ обухваћени транс-
националним и интернационалним инстируционалним аранжманима. И, осим 
тога, неопходно је размишљати о политичком моделу који се и поред свих 
оправданих критика деструктивних пратећих последица денационализације 
супротставља предлогу ре-национализације. Ренационализација ни у ком слу-
чају не би проблеме решила, већ би довела до регресије са несагледивим 
трошковима. Зато се, по Цирну, средишњи проблем данашњице састоји у 
проналажењу облика доброг управљања с оне стране националне државе. 
Криза државно-националног управљања се не може савладати уколико се ње-
ни друштвени и економски узроци учине назадним. То би истовремено било 
и аисторијски и назадно. Потребно је политичко решење које би обухватило 
промењене економске и друштвене услове. Међутим, "с оне стране национал-
не државе" не значи и "крај националне државе". Неопходан је пројект комп-
лексног управљања светом у коме би националној држави била додељена 
нова улога (Zürn 1998: 12). 

Друштвена денационализација настаје када се тесне друштвене, прив-
редне и трговинске везе прошире изван национално дефинисаних државних 
граница. Спектакуларни примери денационализације су свакако увођење но-
вих информативних и комуникативних технологија, загађење животне среди-
не, транснационална производња и такав темпо денационализације финан-
сијских тржишта који је већ дуже изван државне контроле. Цирн је при том 
изричит: мада су се многи процеси размене и производње који прелазе нацио-
налне границе како територијално, у погледу домета, тако и у погледу укљу-
чених извршилаца, у последње две деценије значајно проширили, већина њих 
је јако удаљена од глобалности. Неки се процеси не могу увек препознати као 
глобални. Тесне социјалне повезаности делања се, додуше, проширују и 
углавном прелазе границе националне државе, а не ретко настају и нове гра-
нице. Појам друштвене денационализације зато треба претпоставити појму 
глобализације. Када је Милтон Фридман (Friedman) изјавио да је данашњи 
свет у сваком непосредном, релевантном, дотичном смислу мање интерна-
ционализован него што је био 1913. или 1929. године, вероватно је имао на 
уму пре свега економске моменте. Данашњи свет је у многим погледима 
денационализованији од оног из 1913. године. Док су пре Првог светског рата 
биле снажно денационализоване малобројне специфичне привредне области, 
данас се ради о широком развоју који не обухвата само робе и капитал, већ и 
материје штетне за животну средину, културна добра, људе и милитаристич-
ке претње. Осим тога, данас већ и сам процес производње прелази границе – 
већина аутомобила, озонска рупа или интернет примери су производа који 
прелазе границе. Треће, коначно се показује да је денационализација у вели-
ком обиму разбијен процес који се врло различито показује већ пема пред-
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метном подручју и земљи у којој се одвија. Није увек смислено говорити о 
друштвеној денационализацији pеr se. Напротив, морају се идентификовати 
специфични изазови који произлазе на темељу специфичних процеса дена-
ционализације и који варирају у зависности од земље и предметног подручја 
(Zürn 1998: 16). 

Како се уопште може протумачити повећање политичке интеграције с 
оне стране националне државе? Може ли се пораст интернационалних инсти-
туција протумачити као адекватан одговор на дефицит националног државног 
управљања? Шта значи пораст међународног управљања за демократски 
квалитет политике? И како објаснити паралелни пораст политичке фрагмен-
тације у оквиру националних држава? Ово су само нека од питања која се 
намећу у периоду све веће планетарне повезаности и све учесталијих захтева 
за регионалним осамостаљењем. 

Цирн дефинише политичку интеграцију као процес у коме се домет ва-
жења политичких уређења и политичких организација које их носе или про-
ширује или се изграђују потпуно нова уређења и организације. Израз поли-
тичке интеграције су све оне ненасилне политчке активности које намеравано 
или чињенички стреме ка стварању политичких уређења која покривају већу 
територију или већи круг адресата него постојеће уређење. Политичка инте-
грација данас значи пре свега изградњу и јачање интернационалних и транс-
националних институција са супстанцијалним управљањима која у њиховој 
специфичној заједничкој игри са националним законима чине "управљање с 
оне стране националне државе", односно "политику у више равни" (Zürn 
1998: 22). 

Међутим, несумњив пораст интернационалних институција повећава не-
прегледност и комплексност политике што доводи до редукције демократс-
ких могућности контроле и утицаја. Међународне институције само с муком 
могу испунити претпоставке за доношење легитимних одлука зато што изри-
чито не почивају на држави која се политички може идентификовати и у којој 
сви чланови имају могућност учествовања у јавном дискурсу. Са слабљењем 
ефикасности националних државних мера и са смањењем шанси за реалним 
учествовањем и партиципацијом коначно слабе и темељи цивилно конституи-
саног националног идентитета. Цирн упозорава да све већа социјална нејед-
накост на темељу реалног дефицита уређења, све већи страх од криминала и 
разарања животне средине и комплексност управљања у међународним инс-
титуцијама отежавају проналажење одговорних политичара, и коначно воде 
до осећања беспомоћности које се лако улива у политичку апатију и мрзово-
љу. Ово се, опет, може лако искористити за фрагментарну изградњу колекти-
вних идентитета. Политичка фрагментација је процес у коме се смањује до-
мет важења политичких управљања и политичких организација које их носе. 
У политичке фрагментације спадају све политичке активности које су усмере-
не на укидање или смањење постојећих политичких заједница било да је реч 
о просторном отцепљењу као у случају регионалног сецесионизма а lа Lega 
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Nord или о исклучивању одређених група људи као у случају екстремно 
десно мотивисане мржње према странцима (Zürn 1998: 27).  

Цирн аргументује (Zürn 1998: 258-287) да није случајна паралелност из-
међу друштвене денационализације и јачања нових снага фрагментације. Не 
само да је могуће утврђивање теоријски вероватних узрочних повезаности, 
већ се и емпиријски може установити да друштвену денационализацију у 
ОЕЦД земљама прати сразмерно брзо нарастање снага фрагментације. 

Међутим, чини се да пут у свет оштро одвојених националних држава 
заиста више није отворен. Постаје нужно размишљање о политичком моделу 
који и поред свих оправданих критика последица друштвене денационализа-
ције одолева дражима државно-национално организованог света. Свака врста 
политичке фрагментације и ре-национализације је, средњорочно посматрано, 
осуђена на пропаст. Пропитује се институционална фантазија с оне стране 
националне државе, али исто тако и с оне стране левог и десног (Giddens 
1997). Средишњи проблем данашњице се, по Цирну, састоји у проналажењу 
облика политичког уређења који  је остварљив у глобалним везама. Из њега 
произлази нужност пројекта комплексног управљања светом који преко ин-
тернационалних и транснационалних институција омогућује демокртски 
легитимисана политичка уређења.  

Време денационализације обележено етикетама ЕУ, УН, ЕФТА, НАФТА, 
ОЕЦД, СТО указује да пут назад ка племенској егзистенцији који сувише 
лако води у инквизицију и тајну полицију (Попер) више није могућ. Роман-
тизам хомогенизованих нација обогаћује свет док се концентрише на заш-
титни знак "Freistaat Bauern" или на велшки национални тим; када постане 
политички, вреба насиље и неслобода. О овим опасностима су говорили Нем-
ци у време поновног уједињења Немачке. О њима дуго и много могу да при-
чају и припадници народа бивших југословенских република. Слика о демо-
кратским, отвореним нацијама које ослобођене страха кооперирају са себи 
једнакима и граде заједничке путеве ка напретку идеализована је и ко зна да 
ли ће икада постојати у стварности. Али, то не значи да пројект комплексног 
управљања светом, о коме говори Цирн, лежи с оне стране могућег. Да није 
реч о пукој утопији сведоче бројне интернационалне и транснационалне инс-
титуције. Страх од ових институција треба заменити напором да се до њих 
допре. На овом се путу данас налазе земље бившег социјалистичког блока. 
Он није ни лак ни много удобан и можда је баш због тога тако изазован. 
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NATIONALIZATION OR DENATIONALIZATION: 
DILEMMA AT THE  CENTURIES’ CROSROAD 

 
The author discuss the attitude about the nation in ex-socialist  countries and Germany 

in the last decade of XX century. The new circumstances provoced by collaps of socialist 
block and the reunion of Germany and the collaps of former Yugoslavia put the concept of 
nation in the first plan. At the same time the process of denationalization was in progress in 
the OECD world. It seems that this way of development is the predominant possibility 
today and in spite of the phenomena of fragmentation the project of complex government of 
the world has its chance.  

Key words: nationalization, denationalization, fragmentation, national, international, 
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