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Сажетак: У раду се анализира макроисторија друштвених промена у делу Рендала
Колинса, са посебним фокусом на феномене револуција и феномен социогенезе етницитета,
односно национализма, американизације и балканизације. Овај аспект његовог рада
јесте од посебног значаја и зато што је Колинс препознатљив првенствено као
теоретичар радикалне микросоциологије и друштвене интеракције. Међутим, пишући о
макроисторији и користећи компаративно-историјску анализу, тврдимо да Колинс
ствара специфичну макросоциолошку теорију друштвених промена, односно макросо-
циологију револуција и макросоциологију етницитета. У том смислу, у раду се
проблематизују и (међу)однос историје и социологије, али и будућност етницитета и
национализма, као и порекло етнички мотивисаног насиља након слома социјалистичких
држава (попут Југославије). Најзад, истиче се да Колинсова макроисторија друштвених
промена, односно његове структурне теорије револуција и национализма, позивају на
ново читање и на повратак класичном теоријском наслеђу у социологији, на првом
месту теоријама Вебера и Диркема.

Кључне речи: макроисторија, макросоциологија, друштвена промена, револуција,
етницитет, национализам.

* * *

Промовишући и концептуализујући метод за нову науку социологије, још је
Диркем указао на велики значај компаративно-историјских истраживања (Durkheim
1893/1984), а историја или макроисторијске промене имале су истакнуто место и
у макросоциолошким теоријама Маркса (Marx 1867-1894/1976-1981) и Вебера
(Weber 1904-1905/1950). Данас се може рећи да је компаративно-историјска
анализа поље истраживања у којем се употребљавају систематска поређења и
анализе процеса у времену како би се објаснили исходи или друштвене промене
на широком плану (Mahoney 2004). У питању су револуције и смена политичких

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 2, стр. 179–107 

179



режима, али и промене у домену етницитета, национализма итд. Ипак, не треба
је поистовећивати са другим приступима унутар историјске социологије који
могу да користе друге методе, попут теорије игара, етнографије, друштвених
мрежа и слично. 

Према Махонију, компаративно-историјска анализа до сада је произвела не-
колико хипотеза о неопходним и довољним узроцима, а који се обично сматрају
непотребним или тривијалним у друштвеним наукама, као нпр.: "Релативно
једнака дистрибуција прихода неопходна је за успешну позну индустријализацију",
"Релативно снажна буржоазија неопходна је за револуцију која води ка демократији",
"Консолидација државе неопходна је за политичку демократију", "Комбинација
слома државе и сељачке побуне довољна је за друштвену револуцију у аграрно-
бирократским друштвима" итд. (Mahoney 2004: 84). У том смислу, компаратив-
но-историјска методологија анализира неопходне и довољне узроке на пробаби-
листички начин. 

Затим, може се рећи и да од 1980-их година расте и популарност компаративних
макросоциолошких анализа, и то након периода током којег су се ретки појединци
бавили овим темама (Eisenstadt 1987). Иако су се оснивачи и класици социологије
детаљно бавили анализом светске историје или макросоциолошким феноменима,
након Другог светског рата овим пољем углавном су се бавили функционалисти,
првенствено модернизацијом (нпр. Eisenstadt 1964; Parsons 1971), а затим долази
до губитка интересовања (осим у делима неких марксистичких анализа). За ово
стање "одговорни" су и пад функционализма и успон постмодернизма који је
негирао епистемичку привилегованост научног знања (види нпр. Škorić 2010), а
у том контексту важно је поменути и успон културног партикуларизма (Boas
1896; Škorić 2013) који је наглашавао јединственост сваког друштва и немогућност
компаративних анализа. Такође, постају популарне и анализе свакодневног
живота и микроструктура (нпр. Douglas 1970, 1980; Gouldner 1975).

Упркос томе, традиција компаративно-историјске анализе је драгоцена што
се тиче стварања знања у друштвеним наукама, иако методи које користи немају
велики утицај на опште поље методологије. Први разлог малог или никаквог
утицаја јесте тај што се компаративно-историјске методе не подучавају чак ни на
постдипломском нивоу и мало ко је формално обучен да би их користио (Mahoney
2004: 96). Зато би готово сви радови из ове области могли да буду методолошки
експлицитнији, јер им углавном недостаје "методолошка самосвест", а ни велики
број статистичара у друштвеним наукама не може компетентно да говори о овим
студијама. Постоје и ставови да се однос између историје и социологије данас
своди једино на односе између родитеља социолога и историчара чија се деца
друже (Abbot 1991: 201).

Марко Шкорић, Алексеј Кишјухас, Рендал Колинс и макроисторија друштвених промена...

180



Може се навести и да несувисле лојалности сопственој науци спречавају
трансформацију и синтезу историје и социологије, иако су у оквирима обе науке
постојале разне "побуне" које су историчаре окренуле ка друштвеним наукама,
као што су и социологе окретале ка историји. У социологији, у питању је била
побуна против ортодоксије Парсонсовог функционализма (који није имао
емпиријски истраживачки програм) у виду инкорпорирања недостајуће пробле-
матике друштвене промене и (историјских) друштвених процеса. Овакви догађаји
допринели су повратку Марксу, успону (аисторијске и аструктурне) микросо-
циологије, али и новом интересовању за историју у социологији (Abbot 1991:
203-205). "Побуна" која је историчаре оријентисала ка друштвеним наукама
била је садржана у покретима као што су квантитативна, марксистичка и феми-
нистичка историја (Abbot 1991: 206-211).

Специфичну и веома инспиративну позицију у вези са овим кретањима
унутар (макро)социолошке теорије заузима Рендал Колинс. Наиме, он је уз кон-
фликтну социологију (Collins 1975) препознатљив као социолог који се бави
друштвеном интеракцијом, који говори о "микроосновама макросоциологије"
(Collins 1981), односно који развија програм "радикалне микросоциологије"
(Collins 2004a). Због тога и инсистира на тези да друштва постоје само као
идеолошке реификације, а то значи да не могу да постоје закони који се односе
на друштва као таква. За њега, постоје само комплекси процеса и друштвених
промена који су и те како објашњиви и који се понашају на законит начин, али
који се одвијају унутар држава и/или конкретних друштвених заједница. Међутим,
Колинс је на Веберовим и Диркемовим теоријским основама, као и употребом
компаративно-историјске анализе и сазнања историјске социологије и социологије
револуција, створио (и) занимљиву макросоциологију друштвених промена коју
назива "макроисторијом". С тим у вези, рад овог социолога могуће је интерпретирати
и као егземплар микро-макро интегрисане социолошке теорије (Škorić 2006b;
Kišjuhas 2007). 

Макроисторија и макросоциологија у анализи 
и делу Рендала Колинса

Под макроисторијом Колинс подразумева изучавање многих међусобно по-
везаних историја у дужим временским периодима (Collins 1999: 1). Реч је о
глобалним теоријским подухватима који су засновани на упоредној анализи
више друштава у историји, од којих су најпознатија дела аутора попут Гибона
(Gibbon 1776-1788/2001), Шпенглера (Spengler 1918–22/1928), Тојнбија (Toynbee
1934-1961/1972) или Макнила (McNeill 1963/1991), али поред ових познатих ис-
торичара макроисторијом се се бавили и неки класици социологије, пре свега
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Маркс и Вебер, о чему је било речи.1 Према Колинсу, макроисторијски приступ
је неодвојив од социолошког изучавања конфликта, док и конфликтну традицију
у социологији истовремено назива "историјском" традицијом (Collins 1994). Он
тврди да се изучавање конфликта у социологији појављивало сваки пут када су
интелектуалци настојали да пишу историју озбиљно, тј. као нешто што је више
од пуке хронике или пропаганде (Collins 1994: 48-49). С тим у вези, упозорава да
"уколико желимо реалну социолошку науку, она мора да буде заснована на
лекцијама из историје" (Collins 1975: 34).

Однос између историје и социологије Колинс пореди са односом између
еволуционе биологије и геологије, са једне стране (види нпр. Škorić i Kišjuhas
2012), и општих теорија физике и хемије са друге. Физика и хемија пружају
најопштија објашњења која се односе на било који конкретан феномен из области
еволуционе биологије или геологије, а истовремено ови феномени су довољно
дуготрајни и комплексни да захтевају и партикуларистичка објашњења биолошких
или геолошких наука. Позиција социологије је попут позиције физике или хемије
у овој аналогији – она је наука која пружа најопштија, универзална и каузална
објашњења, док партикуларизам историје мора да служи као неопходна провера,
али и реалистички контекст тих објашњења како би се она развијала и унапредила
(Collins 1975: 36).

С тим у вези, Колинс тврди да је историја постала популарна међу многим
социолозима данас, због чега се може рећи и да живимо у златном добу
историјске социологије (Collins 1985).2 Упркос томе, постоји и нешто веома ам-
бивалентно у односима између социологије и историје. Док је већина класичних
социолога (Вебер, Маркс, Енгелс, Парето, а чак и релативно "неисторијски"
Диркем који има програмског поштовања према историји) користила историју
као своју грађу, савремени социолози попут Волерстина, Скочпол или Тилија
тврде да је њихова сазнања немогуће уопштити. То јест, они истичу да се баве
историјски транзиторним феноменима, због чега социолози треба да напусте
потрагу за универзалним општим законима и да "упрљају руке" историјским ар-
хивима и изворима (Collins 1985: 114). Уз то, може се рећи и да историјски
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историје из теоријског угла и наглашавао је да светска историја "није луксуз, већ нужност, и за нашу
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(види нпр. Škorić 2010: 93-94, 361-362, 368-372 за неке аспекте тог утицаја). За преглед новијих мак-
роисторија види Stokes 2001.

2 За детаљну анализу "успона историјске социологије" види Smith 1991, док за податке о "про-
дирању" и својеврсној институционализацији историје у научним часописима, силабусима,
докторским тезама и професионалним организацијама социолога види Abbot 1991.



социолози на погрешан начин конструишу однос између историје и друштвених
наука, односно да је историја коју су пригрлили историјски социолози била орто-
доксија коју су њихови савременици по департманима за историју настојали да
избегну (Abbot 1991: 205). Са изузетком марксизма и феминизма, може се рећи и
да је "прича о историји и социологији заправо прича о узајамном просвећивању
које се никада није догодило. Свако ко је био инволвиран имао је друге агенде и
друге потребе", што је могуће сматрати великим губитком (Abbot 1991: 230).

Из тих разлога, оно што "макроисторичаре" и историјске социологе чини
важним за социологију јесте управо начин на који њихов рад има теоријски
значај. Строги историзам је за Колинса идеологија чије је присуство могуће
објаснити социологијом интелектуалног живота (Collins 1998; види и Ben-David
and Collins 1966), односно историзам и партикуларизам ове врсте представљају
идеологију специјализованог професионалног историчара.3 У том смислу,
социолози пружају добродошлицу историчарима и историјским социолозима
који пре свега читају историјске изворе и избегавају све теоријске, а посебно
компаративне генерализације. С тим у вези, истористичка идеологија је продрла
међу историјске социологе пошто се они "мотају око" професионалних историчара
и преузимају њихове ставове, због чега и усвајају низ "сублиминалних идеала":
писање историје као политике, историје као драме познатих догађаја, историје
као естетике, "историју теза" (ово је тип историје која нуди одређену тезу, нпр.
"Тезу о џентријима" која се бави Енглеском револуцијом, "Токвилову тезу" о
старом режиму, што социолози преузимају када говоре о Веберовој тези о
настанку капитализма или Мертоновој тези о пуританизму и науци), те идеал
"великих историчара" итд. (Collins 1985: 115-117).

"Велики историчари" су писци истински великих књига, попут Гибона и
његовог дела Пропаст и слом Римског царства (Gibbon 1776-1788/2001). Упркос
савременим притисцима ка специјализацији, "велика историја" и даље постоји,
можда и у већем обиму него раније (делом управо и због доприноса специјали-
зованих историографија). У овом контексту (и упркос њиховим крупним недос-
тацима), социолози често издвајају Шпенглера (Spengler 1918–22/1928) и Тојнбија
(Toynbee 1934-1961/1972), чија је ерудиција неупитна. Њих двојица су били ис-
торичари који су желели да изграде социологију, али нису одолели искушењу да
пребрзо или неспретно "затворе причу" светске историје путем теорије циклуса,
културних тема итд.

С тим у вези, као архетипског историчара 20. века је важно истаћи и
Фернана Бродела, упркос релативно малом броју тема којима се бавио на детаљан
начин. Ипак, његов Медитеран (Braudel 1949/1972, 1949/1973) садржи вероватно
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најопширније "постављање сцене" за било коју књигу икада написану, јер
почиње са 300 страница географије Медитерана, укључујући ту чак и историју
времена (климе). Бродел је заправо описивао место за историјске догађаје, као
место на којем се укрштају трговачки путеви, приближава становништво итд.
Он илуструје готово бесконачним детаљима, али демонстрира и иновативну
употребу историјских извора, а тек затим се бави догађајима у вези са влашћу
Филипа II, односно добом врхунца Шпанског царства, као "догађајном историјом".
У том смислу, "јунак" Броделове приче није Филип II, већ сам Медитеран, који
он приказује као друштвено и економско јединство (Collins 1985: 118).

Најзад, Макнил је много отвореније теоријски историчар, а иако је стилски
површнији – он је већи "велики историчар" од Бродела, а у много чему је и
најамбициознији "макроисторичар" од свих. Могуће је тврдити да је Макнил
аутор најбоље икада написане књиге о историји целокупног света (McNeill
1963/1991), а проширио је домет историје тако да укључи не само материјални
живот економије, већ и историју других биолошких организама чија се историја
креће заједно са нашом. Према Колинсу, Успон Запада је индикатор колико смо
далеко одмакли у историографији 20. века, док су претходни покушаји да се
схвати целокупни образац историје увек били једнострани – Шпенглер се
фокусирао на упоређивање високе културе, Тојнби на политику и религију итд.
(Collins 1985: 120). Уз то, наслов његове књиге је свесно антагонистичан према
Шпенглеру, али Макнил није европоцентричан у свом подухвату. 

Међутим, највећу пажњу када је реч о макроисторији Колинс придаје
Веберу и веберијанској социолошкој теорији (Collins 1986). Вебер је пуно тога
писао о политици у историјском кључу, али општи нацрт његове теорије политике
је изненађујуће опскуран. Кључно место на којем он нуди систематски увод у
политику јесте поглавље Привреде и друштва које има наслов "Политичке
заједнице" (Weber 1922/1978). Уместо бављења унутрашњим пословима политички
организованог друштва, Вебер се у овом тексту усредсређује на привидно "се-
кундарне" макроисторијске теме – империјализам и национализам. Према
Колинсу, ова наводна необичност "нестаје" када превладамо идеју да је политика
једино унутрашња ствар државе. Већина Веберових идеја је супротна таквом
ставу – политика функционише од споља ка унутра, а екстерни, војни односи
између држава, јесу кључне детерминанте њихове унутрашње политике (Collins
1986: 145). 

С тим у вези, Вебер је био оптуживан за претерано позитиван став према
војно снажној држави, што је интерпретирано као израз немачког национализма
тог доба, али је овакав приступ његовој анализи погрешан и поједностављен
(Collins 1986: 146). Аналитичка вредност Веберовог теоријског приступа игнорише
се пред импликацијама политичког активизма у његовој теорији. Једноставно
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речено, он предлаже макроисторијску теорију државе из перспективе "светског
система" (Wallerstein 1974), али то чини на много квалитетнијим основама. Две
главне могућности за формулисање овакве теорије јесу економска или војна, а
централни концепт теорије јесте легитимност као ресурс у борби за моћ.

Инспирацију за бављење макроисторијом Колинс проналази и код Диркема
и његовог захтева за употребом историје као социолошког "микроскопа" (Collins
1999: 1). Суштина употребе овог "микроскопа" није у увећању сићушног, већ у
служењу инструментом који (раз)открива структуре које су невидљиве за
уобичајеног посматрача (види и Collins 1982). У том смислу, Колинс говори и о
"макроскопу" социологије (Collins 1999: 1) и пише серију макроскопски оријен-
тисаних радова и приказа (нпр. Collins 1990, 1993, 1995, 1997), где је макроисторија
основни теоријски оквир, тако да тврди да "сви ми, они који пишу историју и
они који пишу против ње, постојимо и мислимо унутар историје . . . . Наше
идеје, наш језик, делови су историје. Не постоји стандард изван историје према
којем је о било чему могуће судити" (Collins 1999: 12).

Као што се може видети, Колинс упорно инсистира на томе да се социолози,
а посебно социолози који се баве друштвеном моћи и друштвеним сукобом,
морају усредсредити на историјску грађу и да морају да буду посебно свесни ду-
горочних образаца друштвене промене (Collins 1994: 49). Из тих разлога, он
првенствено ствара специфичну макроисторијску и макросоциолошку теорију
друштвених промена, при чему се посебно усредсредио на феномен револуција
и на феномен социогенезе етницитета, односно друштвених процеса американи-
зације и балканизације. Тако је Колинсова примена перспективе макроисторије и
компаративно-историјске анализе очигледна управо у његовој макросоциологији
револуција и макросоциологији етницитета, о којима ће бити речи у наставку
рада. 

Макросоциологија револуција: повратак Веберу и Диркему 
у оквиру структурних теорија друштвених промена

На својим почецима, социологија револуција је у својој суштини била мар-
ксистичка (Collins 1993), где су револуције (као и нпр. идеологије) објашњаване
преко класних конфликата и представљале су екстензије марксистичких модела
(Škorić i Kišjuhas 2014b). Међутим, затим се класно-конфликтна парадигма
револуције сломила и развијена је нова парадигма, заснована на историјским
подацима (Škorić i Kišjuhas 2014a). Данас знамо много више о стварном
учествовању друштвених класа у револуционарној политици, а имамо и податке
о државним финансијама, војним структурама, економском развоју и популацији,
што су сазнања и подаци које Маркс није ни могао да има. Уз то, у савременој со-
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циологији револуција наглашена је и компаративна перспектива, те револуције
на Западу нису више једине које су предмет изучавања (Škorić i Kišjuhas 2015).

Колинсова макроисторијска анализа инспирисана је компаративном историјском
социологијом, а посебно тзв. државоцентричним или структурним приступима
у објашњењу револуција (Collins 1993; види и Goodwin 1997). Насупрот тради-
ционалној концептуализацији револуција као производа класног конфликта, ови
приступи централну улогу приписују држави и њеним карактеристикама. С тим
у вези, неопходно је истаћи улогу Барингтона Мура, који је својом студијом
(Moore 1966) поставио камен-темељац савремене компаративне историјске со-
циологије. У овом делу он пореди шест друштава, у периоду од неколико
стотина година, истражујући начине на које су крупни земљопоседници, сељаштво
и монарси "поставили сцену" за револуције "одозго" и "одоздо", и самим тим ус-
мерили ова друштва према фашизму, комунизму или либералним демократијама.

Другим речима, Мур је био међу првим ауторима који су уместо класног
конфликта као основног узрока револуционарних покрета усмерили пажњу ка
ширем и компаративном историјском контексту. Он је придавао значај класним
сукобима, али се усредсредио пре свега на сукобе који извиру из различите
власничке структуре аграрних друштава, а не на сукобе класа у индустријском
друштву. Мур је деценијама истраживао зашто неке државе постају више или
мање демократске, док друге прихватају разне типове диктатура, тако да се фо-
кусирао на историје појединих држава, што је (п)остао његов трајан допринос
социолошкој методологији. Њега изнад свега занима транзиција са комерцијали-
зованог аграрног државног уређења ка урбанизујућим и индустријализујућим
националним државама, а у питању је покушај да се открију историјски услови
по којима су руралне групе постале важне силе у позадини настанка западних
парламентарних верзија демократије и диктатуре левице и деснице, односно ко-
мунистичких и фашистичких режима. 

За Мура, начини на које су високе класе и сељаци реаговали на изазове ко-
мерцијалне пољопривреде били су одлучујући фактори у детерминисању
одређеног политичког исхода. Наиме, друштва су се током историје индус-
тријализовала на један од три начина, а сваки од њих је подразумевао и одређени
степен насиља и репресије над великим делом популације од стране "немилосрдне"
владајуће класе. С тим у вези, Мур пре свега жели да схвати улогу: (1) високих
класа и сељака у буржоаским револуцијама које су водиле ка капиталистичкој
демократији, (2) безуспешних буржоаских револуција које су водиле ка фашизму
и (3) сељачких револуција које су водиле ка комунизму. 

На овим темељима његова студенткиња Теда Скочпол је развила истински
државоцентричну теорију револуција у којој је класни конфликт недовољан за
објашњење револуција (Skocpol 1979: 5-13), односно овај конфликт у случају
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"успешних" револуција мора да буде пропраћен фискалном кризом државе. Ана-
лизом политичких револуција у Русији, Француској и Кини, она указује и на то
како ову кризу прате сукоб и подела између државне елите и носилаца власничких
права око покрића финансијских губитака. Држава, са својим војним и фискалним
интересима, тада постаје централни, аутономни актер и локус кризе који генерише
револуције (Skocpol 1979: 24-33). Да би се објасниле револуције, дакле, нужно је
увидети емергенцију револуционарне ситуације унутар "старог режима" из
структурне перспективе и служити се историјско-компаративном методологијом.

Према Скочпол, револуције су резултат различитих историјских кретања
државних војних организација, преплетених са екстерним геополитичким
условима и интерним сукобима око опорезивања и репрезентације. Другим
речима, ово је теорија о колапсу државе услед фискалне/административне кризе
и сукоба унутар владајуће елите. Извор те кризе јесте војна напетост услед гео-
политичких околности, због чега се Француска револуција (ре)интерпретира као
резултат ратних дугова америчких ратова, Руска и Кинеска као последица
светских ратова итд. Међуелитни конфликт између руралних земљопоседника и
државних бирократа заправо је сукоб око тога ко ће бити опорезиван да би
платио државне дугове, на начин на који је то већ показао Мур.

Затим, важно је споменути и Џека Голдстона, који такође тврди да се
револуције дешавају због слома одозго, а не побуна одоздо, односно због кризе
и/или распада државе (Goldstone 1991). Без обзира на то у каквој оскудици живе
различите друштвене групе, оне нису у стању да сруше поредак све док не
постоји конфликт унутар државних елита и репресивног војног апарата. Голдстон
истиче три компоменте државног колапса: фискалне напетости, сукоб елита и
јавни револт (као крајњи резултат претходне две компоненте), а Колинс ће
тврдити да је у питању једно од "најчвршћих" сазнања друштвених наука (Collins
1999: 21). Голдстонове иновације у поређењу са Скочпол односе се на усредсре-
ђивање (и) на еколошке, односно популацијске детерминанте, пошто он тврди да
је раст становништва кључни елемент свих аспеката распада државе. У аграрним
друштвима раст популације увећава цену хране, што ствара притисак на државне
буџете (пре свега у смислу прехране војске), као и конфликт унутар елите и се-
љаштва.

Ове аргументације прати и Тили, који критикује "психолошке" теорије ре-
волуција јер у њима велике структурне трансформације друштва (попут индус-
тријализације Европе) само индиректно фигурирају као варијабле у објашњењу
револуција (Tilly 1973). У оваквим теоријама, структурни услови или структурне
околности "нису ни актери, ни акције", већ само обликују "сцену, играче, импулсе
и акције" (Tilly 1973: 428). Из тих разлога, он истиче како "судбине" различитих
државних структура зависе од типа ресурса на којима су изграђене (Tilly 1990).
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Суштина државе јесте њена војна организација, заједно са административним
апаратом који служи сакупљању привредних ресурса за одржање ове организације
(Tilly 1990: 67-95). Када овај апарат постоји, држава може служити и у друге
сврхе, попут економске регулације, јачања инфраструктуре и друго. Тили
напомиње и да однос између принуде и капитала детерминише тип државе због
утицаја на тип војног апарата који ће бити формиран, док у ситуацијама дискре-
панције између принуде и капитала долази до отпора централизованој државној
контроли, што Тили демонстрира на примеру Србије и Отоманског царства
(Tilly 1990: 24). 

Најзад, значајно је истаћи и Ајзенштата (Eisenstadt 1966, 1977, 1978) који
представља теорију која има за циљ да објасни фундаменталне принципе који
регулишу друштвени поредак и промену унутар свих великих цивилизација у
историји. Затим, он покушава да искористи ову "макроисторијску" теорију за
објашњење узрока, процеса и исхода модерних револуција. Ипак, његова аргу-
ментација је изузетно апстрактна и врло често тешка за праћење, а има и веома
мало историјских детаља у односу на комплексност теоријског аргумента. Он
критикује марксисте и њихова схватања револуције због инсистирања на примату
материјалних интереса у објашњењима, те у парсонсовском духу даје примат
култури и симболима, иако борбу и конфликт види као ендемска обележја
друштвеног живота.

Важно је напоменути да је и Хантингтон тврдио да су распрострањено
насиље и нестабилност у многим деловима света 1950-их и 1960-их година били
производ убрзаних друштвених промена уз истовремени спори раст политичких
институција (Huntington 1968). У том смислу, он је узроке револуција видео у
процесима споре модернизације (схваћене као вестернизације), односно "заостајања"
политичке институционализације за друштвеним променама великог обима. Ове
идеје је критиковао Тили (Tilly 1973: 431-432), уз став да је модернизација
нејасан и тенденциозан концепт, због чега је преферирао употребу концепата
попут "индустријализација" или "демографски раст".

Када је реч о самом Колинсу, за њега су структурне или државоцентричне
револуција посебно интересантне зато што их је могуће проширити (Collins
1980), односно могуће је засновати општу макросоциологију револуција на
темељима партикуларне историјске социологије. И он тврди да револуције нису
могуће све док се одржава војни апарат државе, односно да је основни узрок за
револуције распад армија и интерних сила управљања. Другим речима, револуције
се дешавају због "слома одозго", а не "побуне одоздо", јер без обзира на то
колико су масовне групе депривиране, оне не могу да сруше државу све док се
елите и њихов војни апарат држе заједно (Collins 1993: 119). Каузална теорија о
револуцији "одоздо" је погрешна, јер све док се државни апарат (силе) држи на
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окупу масовне побуне гуше војска и полиција (Collins 2011: 578). Масовне
побуне су важна компонента успешних револуција (и ово разликује револуције
од пуча), али оне су "позна" и контингентна одлика револуција – њихов
спорадични успех је "припремљен" оним што се дешава "на врху". 

Слично томе, Колинс критикује и теорије о социјалној психологији побуне
као "импотентне", бар када је реч о њиховом одсуству бављења сломом државе.
Из тих разлога, теорије револуција које почивају на релативној оскудици, моти-
вацијама побуњеника или на културним факторима (Škorić i Kišjuhas 2014a, b,
2015) не могу да буду адекватна објашњења револуција С тим у вези, ако су
узроци револуционарних криза и консолидација војне природе, тада је могуће
уопштити теорију у објашњење дугорочних услова под којима се дешавају рево-
луције. Другим речима, може се рећи да постоји снажна макросоциологија рево-
луција након пада традиционалне марксистичке парадигме (Collins 1993). Држа-
воцентрична или структурна "револуција" у теоријама револуција и друштвених
промена понудила је кохерентни модел који може да објасни многе конкретне ва-
ријанте које чине богатство људске историје. Оно што је у том контексту
занимљиво јесте што, градећи своју верзију немарксистичке макросоциологије
револуција, Колинс у великој мери "враћа" класицима социологије, Веберу и
Диркему. 

Колинсов основни допринос макросоциолошким и државоцентричним тео-
ријама револуције и конфликта тиче се веберијанског садржаја његове теорије, а
он Вебера и сматра за једног од оснивача социологије револуција (Collins 2001c).
У Веберовој макротеорији моћ је суштинска категорија, јер се односи на државу
и њену политику, а држава је круцијална организација зато што је седиште
принудне силе и легитимитета. Држава такође подржава економски систем, тако
да капитализам не би био могућ без правног система који одржава власништво и
регулише финансијске трансакције. Ипак, Веберова теорија државе јесте и
теорија бирократије и сличних врста формалне организације (Weber 1922/1978:
956-1003). На овај начин тродимензионална теорија стратификације (класа,
статус, моћ) повезује организациону теорију, јер се моћ односи на позиције
унутар формалних организација. У домену макротеорије Вебера је највише
занимала организациона структура војске и државне управе (Weber 1922/1978:
952-954) и Колинс је ове теоријске поставке проширио (види нпр. и Collins
2004b).

Он истиче да је суштина макросоциологије револуција имплицирана у ве-
беријанској теорији легитимности (Collins 1986, 1999). Другим речима, и елемент
јавног или масовног незадовољства који доводи до слома легитимности јесте
фактор у процесуалној динамици која затим генерише друштвене промене. Ле-
гитимност која произилази из геополитичких фактора представља крајњи узрок
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слома држава о којем су на проксимативни начин говорили структурни или
државоцентрични теоретичари (Collins 2011). Његова геополитичка теорија и
теорија слома државе су "јединствени пакет", различити аспекти војно-фискалне
теорије динамике држава у међународној арени (Collins 2011: 576-577). Држава
у историјском смислу постоји као специфична војна и фискална организација
која је у потрази за унутрашњом легитимношћу путем сопствене моћи и престижа.
Из тих разлога, Колинс повезује веберијанску димензију моћи/престижа државе
(пре свега у војном контексту) са концептом легитимности владалаца (види
Weber 1922/1978: 901-954).

На микро и мезонивоима друштвене интеракције легитимност је директно
повезана са солидарношћу и лојалношћу које појединци исказују једни према
другима, као и према политичким институцијама. У том смислу, делегитимност
представља емоционално и когнитивно стање које доминира у случају оштре
поделе међу политичким елитама и када појединци од отуђене незаинтересованости
ступе у активно супротстављање (Collins 1999: 49). Елемент легитимности је
традиционални модел структурних или државоцентричних теорија допунио ана-
лизом емоционалних нивоа политичког маневрисања међу актерима. Ово је за-
нимљиво и зато што Колинс на овај начин остаје веран одређеним микросоцио-
лошким увидима и нивоима анализе. На макронивоу он говори о везама између
димензије војне моћи/престижа државе и легитимности владалаца, на трагу ем-
пиријских и историјских студија о увећању популарности владара у периодима
успешног војног конфликта. То значи да легитимност владалаца варира са ва-
ријацијама у екстерној димензији моћи/престижа државе и на тај начин револуција
је у Колинсовој синтетичкој интерпретацији изнад свега губитак легитимности и
контроле над средствима принуде од стране државе.

Веберова теорија политике имплицира да је унутрашња политика интимно
везана за екстерну геополитику (Collins 1986: 147). Из тога следи и да способност
унутрашњих политичких фракција или друштвених класа за доминацију у
држави у великој мери зависи од положаја државе у транснационалној ситуацији
или, како бисмо данас рекли, од њеног места у светском систему. "Ритмови" и
"борбе" унутрашње политике заправо су под снажним утицајем спољашње
судбине државе у свету. Према Колинсу, чувени Веберов одељак о дистрибуцији
моћи унутар политичке заједнице, "Класа, статус и партија" (Weber 1922/1978:
926-939), који се интерпретира као полазна основа Веберове теорије стратификације,
није написан као расправа о стратификацији per se, већ као специфични позив
разним интересним групама које могу да играју улогу у политичкој арени. Овај
одељак обухвата значајне делове Веберове опште теорије политике, а основа
ових идеја јесте у теорији о легитимној власти, у чему важну улогу игра
геополитика. 
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Зато се главно питање у контексту макросоциологије револуција односи на
то како неко може доминирати државом. У том смислу, империјализам, моћ-
престиж и национализам су процеси (међународни по карактеру) који детерминишу
динамику легитимности, док су класа, статусна група и партија заправо
"претенденти на трон" (Collins 1986: 147). Према Колинсу, национална држава је
"позорница" на којој се игра ова "драма", али је међународна арена она која пише
заплет. Имајући ове идеје на уму, Колинс је и успешно предвидео антисовјетску
револуцију, односно слом Совјетског Савеза (Collins 1995). Ове идеје су блиске
Тилијевим замислима који је револуције такође повезао са државом и њеним ме-
ђународним односима, односно који је револуције дефинисао као процесе у
којима одређена власт губи суверенитет, а неки (други) облик власти преузима
власт у држави (Tilly 1973). Тили инсистира на томе да су многи теоретичари по-
везивали револуције са акцијама разних актера, што није адекватно, због чега и
он сам инсистира на значају државе, односно контроле над влашћу. 

Занимљиво је да Колинс користи још једну занимљиву веберијанску варијаблу
у објашњењу геополитичких процеса и друштвених промена, а то је варијабла
или димензија престижа. У макроисторијском духу он је тврдио да се цивилизација
може конципирати као зона престижа и друштвеног контакта (Collins 2001a).
Ови макроисторијски ентитети поседују центар или више центара, као и места у
којима се "одвијају културно импресивне активности" и места која "привлаче
пажњу" (Collins 2001a: 421). Из језгра цивилизације зрачи својеврсна "импресивност"
која затим привлачи људе ка центру или центрима. Ово имплицира и да људи об-
нављају или потврђују своје идентитете као припадници цивилизације, што
значи да је зона цивилизацијског престижа истовремено и образац друштвених
контаката – протока људи и њихове пажње. У том смислу, цивилизација не може
да се поистовети са културом per se, односно са обрасцем који руководи
веровањима и институцијама.

С тим у вези, цивилизације су и нешто више него пуке државе или друштва,
односно нешто више него "друштвене структуре са границама". Оне могу да
буду лоциране унутар држава и да у некој мери зависе од њих, али цивилизација
као зона престижа "зрачи" на различите даљине које нису нужно физичке, већ
подсећају на паукову мрежу. У питању су мрежни обрасци који носе цивилизацијски
престиж кроз одређене канале који могу да досежу и до других цивилизација. На
овај начин, цивилизације су и зоне лојалности и друштвене идентификације као
мреже привлачења "на дуге стазе" (Collins 2001a: 422). Оне нису пасивне већ
активне и изграђене су на темељима места где се одржавају ритуали, односно на
којима се одвија интензивна размена диркемовске колективне узаврелости
(Durkheim 1912/1947). Кроз цивилизације као мреже привлачења не преносе се
само идеје или религије, већ и читави облици друштвене структуре, јер културни
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контакти са собом носе и економске и политичке структуре. Међутим, ни
политичка ни економска хегемонија не стварају аутоматски центар цивилизацијског
престижа зато што је битна и интелектуална креативност (Collins 1998).
Најпознатији пример за то јесте Античка Грчка, која је била зона цивилизацијског
престижа, али истовремено није била нешто посебно снажна у војном смислу.
Дакле, нека регија постаје цивилизацијски центар, зона престижа која привлачи
аутсајдере, зато што има друштвене структуре које промовишу интелектуалну
креативност (Collins 2001a: 431).

Уз Вебера, посебно је инспиративна Колинсова "употреба" Диркема у
контексту анализе крупних друштвених промена, односно макросоциологије ре-
волуција. Колинс сматра да су успешни друштвени покрети који доводе до рево-
луција емергентни феномени и тврди да је потребно схватити њихову емоционалну
динамику и простор друштвене пажње (Collins 2001b). Стога истиче да је битна
теорија критичне масе (Oliver, Marwell and Teixeira 1985; Oliver and Marwell
1988; Marwell, Oliver and Prahl 1988) за објашњење друштвених покрета, али
додаје и емоционалну компоненту овој теорији, што значи да критична маса
настаје и нестаје због емоционалне динамике. Према Колинсу, ови покрети
делују унутар простора друштвене пажње у којем има места за ограничен број
учесника, тако да постоји борба унутар овог простора пажње, о чему ће још бити
речи.4

Колинс истиче да се у центру свих високо мобилисаних друштвених покрета
налази нека врста диркемовске колективне узаврелости, која је опет резултат
моралне густине (Durkheim 1912/1947), односно високе ритуалне густине, речено
Колинсовим терминима. Састојци те "густине" су следећи: (1) физички скуп
људи, и то такав да постоји телесна свест о коприсутности, (2) исти фокус пажње
и (3) заједнички фокус пажње, што значи да сваки учесник постаје свестан
свести других учесника, а самим тим и међусобног јединства у датом тренутку
(Collins 2001b: 28). Последице присуства ових "састојака" су диркемовске по ка-
рактеру и њих чине (1) осећање групне солидарности, (2) емоционална енергија
код индивидуалних учесника (како постају "набијени" ентузијазмом и самопоуз-
дањем), (3) симболи групе који обухватају сећање на колективно учествовање и
који омогућавају индивидуама да задрже своје осећање посвећености и кад су
удаљени од групе и, најзад, (4) осећање моралности, зато што емоционално со-
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лидарна група генерише своје стандарде исправног и погрешног (Collins 2001b:
28).

Све ово имплицира да ритуални процес може да отпочне било којом
емоцијом, све док је она заједничка или док може да се шири унутар групе и да
постане имплицитни фокус пажње. Кључ за релативан успех или неуспех
колективне мобилизације, укључујући ту и револуционарне покрете, јесте степен
у којем се те емоционалне трансформације одигравају. С тим у вези, постоје две
врсте емоционалне трансформације у колективним ритуалима. Једна укључује
повећање иницирајуће емоције – нпр. ако је иницирајућа емоција морална
увреда, онда колективни фокус групе чини то осећање јачим. Друга врста емо-
ционалне трансформације укључује трансмутацију иницирајуће емоције у нешто
друго – емоцију која настаје из свести о "увучености" у колективни фокус
пажње. То је емоција која сачињава солидарност и која чини да се индивидуа
осећа снажнијом пошто је део групе, што све Колинс назива емоционалном
енергијом (Collins 2001b: 29; види и Kemper 1978; Collins 2004a). 

Занимљиво је да су чак и Маркс и Енгелс у својој теорији друштвене
промене имплицирали емоције као фактор класних напетости и солидарности
бунтовних класа (Marx and Engels 1848/1906). Према Кемперу, већину емоција је
могуће посматрати као резултанту исхода интеракције у погледу варијабли моћи
и статуса, а димензије моћи и статуса су на делу када год људски актери
оријентишу своје понашање једни на друге (Kemper 2006). Димензије моћи и
статуса у интеракцији затим се преносе у шире друштвене структуре и генеришу
стање у којем су актери у структурном смислу (не)добровољно приморани на
неку акцију (Kemper and Collins 1990). Уз то, друштвена моћ према Колинсу
зависи и од могућности принуде на ритуално покоравање, а посебно на изазивање
спонтаних осећаја емоционалне солидарности (Collins 1975). Другим речима,
успешни друштвени ритуал који је на делу приликом колективног окупљања
неког (револуционарног) друштвеног покрета јесте процес трансформисања
једне емоције у другу и у том процесу настају колективне емоције. Занимљиво је
и да Колинс као главну мотивацију за учествовање у друштвеним покретима
види трагање за узбуђењем, односно неку врсту емоционалног провода.

Две најважније ствари за динамику друштвеног покрета су емоционални
процес и надметање за поменути ограничени простор пажње (Collins 2001b: 34),
а најбољи примери за то су религијске и интелектуалне групе, пошто су и инте-
лектуални покрети когнитивно и друштвено организовани путем фокусирања на
"расцепе" у простору пажње (Collins 1998). Зато Колинс наводи "закон малих
бројева" који је на снази у интелектуалном свету, односно тврдњу да у интелек-
туалним пољима постоји између три и шест фракција које доминирају простором
пажње. Увек постоје најмање две фракције јер је надметање суштинска динамика
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интелектуалног живота (Ben-David and Collins 1966; види и Škorić 2010), док
више од шест различитих позиција простор пажње не може да апсорбује. Нема
детаљних студија о томе да ли и у осталим друштвеним покретима постоји огра-
ничени простор пажње, али Колинс сматра да његов "закон" важи и за остале
покрете, само да не важе исти бројеви (Collins 2001b: 38). Међутим, он
претпоставља да је могућ већи број интелектуалних покрета него религијских
или политичких.

Борба за простор пажње јасно обликује емоционалну динамику интелектуалних,
религијских и политичких покрета и политичке борбе су такође емоционално
испуњене, а оне најжешће, попут обрачуна са режимом, односно револуција,
захтевају од људи да одлуче којој страни ће се приклонити – да ли оној која је за
status quo или оној која жели промену. Та одлука не може да се донесе на основу
рачунања трошкова и добити јер је таква рачуница немогућа у моменту екстремне
неизвесности, тако да се то чини колективним емоционалним током. Политички
обрачун сужава простор пажње на две фракције, а на крају на једну – то је страна
која је победила. То значи и да током револуција или неуспешних револуција
закон малих бројева не важи. Ипак, Колинс такве ситуације види као привремене
јер се и победничка страна дели на фракције зато што њено емоционално
јединство не може дуго да траје након завршетка екстремног конфликта. Како
време одмиче ентузијазам слаби, јављају се фракције и простор пажње се поново
отвара.

Макросоциологија етницитета: повратак Веберу и Диркему 
у оквиру структурних теорија национализма

У својој макроисторији друштвених промена Колинс је анализирао и промене
у области етницитета, постављајући питање о томе шта одређена друштва води
ка стању веће етничке униформности или "американизације", односно ка стању
етничког плурализма или фрагментације, односно "балканизације". Етничке
групе нису само заједнице које имају заједничку културу и идентитет, већ и
заједнице чији идентитет конституишу и линије поделе, односно разлике спрам
других етничких група. С тим у вези, он покушава да одговори на питање шта
детерминише број етничких група за које се друштвено перципира да постоје на
одређеном месту и у одређено време. Другим речима, његово основно интересовање
јесте детерминизам процеса у којем се број етничких група (и етничких подела)
увећава или смањује. Према Колинсу, у средишту објашњења ових варијација
налази се геополитичка снага државе (Collins 1999: 71), чиме ствара својеврсну
државоцентричну или структурну теорију етницитета и национализма.

Појава, као и пораст модерног национализма, може се приписати структурним
узроцима, а посебно се порастом снажне бирократске државе која продире у
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друштво стварају културна униформност и национални идентитет. На пример, у
исцепканом средњовековном друштву, протести и буне су били локални и махом
ефемерни, док је продирање државе у друштво створило и средства за политичку
мобилизацију великог обима, као и "мету" за ово политичко организовање
(Collins 2012). Продирући кроз зидове патримонијалних домаћинстава (нпр. мо-
билизацијом људи у модерне армије), створени су и нови идентитети, попут на-
ционалних идентитета. Модерни друштвени покрети, укључујући ту и национа-
лизам, постали су могући зато што су понудили и "оквир" и "мету" за своје
деловање, а то је централна организација државе (Collins 2012: 7).

У том смислу, етницитет представља метазаједницу, односно оквир за
заједницу заједница (Collins 1999: 73). Сви чланови једне етничке групе међусобно
се не познају и нису повезани друштвеним мрежама, што имплицира да је у
питању конструкција коју изводе обични појединци (а не научници) (види и
Škorić 2004, 2006a). У том смислу, и многи други аутори су на сличан начин
говорили о нацијама као о измишљеним заједницама (нпр. Anderson 1983/2006).
Процес ове конструкције одвија се различитим степенима инклузије, односно
сепарације (на пример, снажне државе снажније спроводе језичку униформност),
у зависности од геополитичких варијација. Најслабија национална осећаја
присутна су у државама организованим тако да малобројна аристократија има
монопол над оружјем, насупрот многобројним ненаоружаним слојевима станов-
ништва (Collins 1999: 80). 

Као највећи степен етничке мобилизације етнонационализам је форма коју
етницитет задобија када се ова колективна партиципација усмери ка ширењу ет-
ничких граница тако да коинцидирају са границама државе. На пример, и
француски и немачки модерни национализам формирани су током Наполеонских
ратова, као типични случајеви у којима сукоб са спољашњом групом увећава
унутрашњу кохезију и одређује структуру ове групе (Coser 1956). Занимљиво је
да се о овом процесу може говорити и као о диркемовском механизму емоционалне
идентификације око заједничких симбола (види Collins 2004a, 2008), нпр. колек-
тивним партиципацијама у разним војним ангажманима и церемонијама, као
што је и теорију национализма могуће засновати и на Гофмановој социологији
(Scheff 2006: 183-195). Идеално типски, национализам је могуће описати и као
солидарну везу која се осећа на снажан начин (Collins 2012: 2). 

Колинсова концептуализација етницитета као конструкције на основу више
маркера подсећа на Хобсбомову идеју о протонационализму (Hobsbawm 1990/1992).
За Хобсбома, елементи протонационализма су језик, (прото)етницитет, религија
и заједничка припадност неком ранијем политичком ентитету, а говори и о
значају историјске повезаности са постојећом државом, дуготрајном постојању
културне елите и доказаној способности освајања (односно империјализму) као
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елементима успешног формирања модерних нација. Као и Хобсбом, и Колинс ће
тврдити да државе стварају нације, а не обрнуто (Collins 1999: 79). Велики значај
у том процесу игра и друштвена конструкција традиције (Hobsbawm and Ranger
1983; Škorić 2008) која је такође детерминисана снагом државе.

С друге стране, овај структурни национализам не мора да буде веома
интензиван или константан, а чак и када је институционализован у одређеним
формалним ритуалима он може да буде рутински, са мало емоција, а чак и
"досадан" (Collins 2012). За већину људи у развијеним државама национални
идентитет је латентна и рутинска ствар слабог интензитета, а институционализоване
прославе и национални споменици имају значење о којем се ретко размишља,
"попут споменика генералу победнику у парку који је покривен изметом голуба"
(Collins 2012: 2). Међутим, постоје крупне друштвене и геополитичке ситуације
које генеришу значајне промене када је реч о етницитету и о национализму. 

Главну инспирацију за своју теорију етницитета Колинс проналази код
Вебера, односно у веберијанској идеји о легитимности на основу димензије
моћи и престижа (Weber 1922/1978: 941-954). Ове идеје су сличне раније
описаном Колинсовом објашњењу револуција као феномена изазваних делеги-
тимацијом владара и конфликтима унутар елита, односно тврдњама да се моћ и
престиж владара увећавају војним успесима или, у мирнодопско време, дипло-
матским успесима и доминацијом над другим државама (види и Collins 2001c).
Другим речима, екстерни геополитички услови су основни фактор који доприноси
легитимности унутар државе (Weber 1922/1978: 910-913). У случају друштвених
промена везаних за етницитет, уколико је држава геополитички снажна, моћ и
престиж доминантне етничке групе у тој држави такође јачају, док геополитички
слаба држава генерише мањи престиж доминантне етничке групе (Collins 1999:
81). 

Дакле, Колинс тврди да начин на који држава мобилише своју популацију
зависи од геополитичких "судбина" појединачних држава. Услед различитих
геополитичких контекста, "американизујући" процеси који су били на делу у
Сједињеним Државама 1950-их година не морају произвести идентичне резултате
у "балканизујућем" Совјетском Савезу крајем 1980-их година. Колинс ће истицати
и да свака теорија друштвених промена у области етницитета мора да буде мул-
тикаузална, али и да су геополитички односи између држава кључни детерми-
нистички "окидач" који усмерава каузалне моделе у различитим правцима
(Collins 1999: 71). Ове опште идеје Колинс претвара у четири каузална принципа
на основу којих гради своју теорију о етницитету, американизацији и балканиза-
цији.

Први принцип гласи: формирање и јачање државе ствара високо мобилисане
форме етницитета (Collins 1999: 81). Тада се протоетницитети (попут аутаркичних
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руралних заједница) крећу ка положају увећане етничке свести и идентификације,
те спремности на акцију. Формирање државе представља први корак ка етничкој
мобилизацији. Истовремено, јачање државе може да иницира етничке поделе
унутар државних граница и конфликт око тога чији ће културни идентитет пред-
стављати језгро идентитета нације.

Други принцип је: геополитичка предност државе у екстерној арени
интерно увећава моћ/престиж доминантне етничке групе (Collins 1999: 84).
Што је већа геополитичка димензија моћи и престижа државе она успешније
продире у сопствену популацију када се уведу институције националне политичке
партиципације и културне комуникације. Геополитички снажна држава успешније
асимилује регионалне и остале протоетницитете у заједнички национални језик,
образовни стандард и друге аспекте релативно униформне културе. Пошто етни-
цитети могу да надилазе границе држава важно је приметити да геополитичка
моћ и престиж утичу на склоност идентификацији и асимилацији које превазилазе
ове границе. Резултат је настојање за инкорпорирањем чланова истог етницитета
високог престижа унутар једне политичке заједнице. Индикативни за овај процес
су пројекти попут пан-германизма или пан-славизма, карактеристични за
историјске периоде снажне Пруске, односно Русије (Collins 1999: 85-87).

Трећи принцип Колинсове теорије гласи: геополитичка слабост државе
смањује престиж доминантне етничке групе која се са том државом идентификује
(Collins 1999: 87). Уколико су геополитичке напетости изузетно високе, распад
државе доводи и до деструкције етнонационалног идентитета. Примери за овај
процес су распад Римског или Каролиншког царства, али и губитак совјетског
или југословенског идентитета након распада ових држава. Геополитички снажна
држава демобилише фрагментарне етничке идентификације, док је геополитичко
слабљење одговорно за етничку фрагментацију. Највећи језички диверзитет
присутан је управо у контекстима слабе (или непостојеће) државе и сталних кон-
фликата, попут друштава на планинама Нове Гвинеје. 

Четврти и последњи принцип јесте став да геополитички баланс моћи
иницира космополитизам (Collins 1999: 91). У стабилним геополитичким ситуа-
цијама током дужег временског периода и у контексту релативно подједнаке
глобалне поделе моћи (биполарности или мултиполарности), фаворизоваће се
космополитске идеје и политичке праксе. Дипломатија и савези између држава
биће формирани са циљем превенције конфликата и доминације моћи једне
државе над другим. Током ратова касног 17. и 18. века који у Европу уводе
баланс моћи, француска култура и језик, те идеали просветитељства и рационал-
ности, постају израз космополитског духа. Преваленција дипломатског преговарања
и међудржавних савеза чини да елите различитих држава међусобно комуницирају,
путују и циркулишу по администрацијама држава-савезница. Неки појединци из
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ових космополитских класа тада и дословно постају појединци без државног
идентитета (Collins 1999: 92). 

Другим речима, космополитизам, интернационализам, међународна владавина
права, људска права и слични концепти нису алтернатива геополитици, већ израз
одређених геополитичких околности (Collins 2010). Узроци овог космополитског
духа нису у слабљењу државе, већ у геополитичким односима између подједнако
јаких држава. Колинс истиче и како данашња геополитичка ситуација такође
подсећа на период баланса моћи, упркос колапсу Совјетског Савеза. Слободна
трговина, интензификоване миграције, глобална производња, међународне мреже
и друго, стварају интерес за космополитске идеологије. "Језик мултикултурализма"
данас је lingua franca на начин на који је то био француски језик током доба про-
светитељства (Collins 1999: 109). Глобална владавина права, као и поштовање
универзалних људских права, геополитички зависе од доминантне коалиције
коју одржавају повољне геополитичке околности, као и глобална бирократизација
и модернизација држава света (Collins 2010: 39-42). У питању је процес превласти
веберијанске бирократије путем продирања државе у патримонијална домаћинства,
али на глобалном плану. Већина данашњег међународног тероризма заправо је
покушај одбране традиционалних патримонијалних структура које су преостале
у разним деловима света, односно борба против структура и идеологија
бирократских организација модерних држава (Collins 2010: 44). Људска права су
постала распрострањена идеолошка тема, али ће њихово остваривање зависити
од контингенција организоване државне моћи, што је одувек био процес испуњен
напетостима и сукобима.

Занимљиво је и то што Колинс, осим у веберијанском геополитичком кључу,
национализам анализира и на основама диркемовске и микросоциолошке теорије
ритуала (Durkheim 1912/1947). Иако се феномен национализма најчешће тумачи
макроструктурним узроцима (Gellner 1983; Smith 1986, 2009), на микросоциолошком
нивоу, солидарност произведена друштвеним сукобима (види и Coser 1956)
представља кључни механизам за интензификацију националистичких осећања.
Драматични догађаји (попут нпр. терористичких напада 11. септембра 2001.
године) фокусирају пажњу људи и окупљају их у гомилу која партиципира у
својеврсним "природним ритуалима" који затим генеришу заједничке симболе,
емоције и солидарност (види и Collins 2004a). На масовним демонстрацијама
(или у "фокусираној гомили") људи заиста мисле исте ствари и осећају исте
емоције ("Режим мора да падне!", "Народ ће победити!"), што пружа осећај со-
лидарности који је Диркем назвао колективном свешћу. У оваквим тренуцима, у
питању није апстракција или мит, већ нешто што људи заиста осећају као
истинску и највишу реалност (Collins 2012: 5). 
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Према Колинсу, ова "национална солидарност" обично траје у "временском
мехуру" од око три до шест месеци, због чега је потребно да се ово осећање ин-
ституционализује уколико се жели да има дугорочније ефекте. Термин "временски
мехур" означава "капсулу колективног временског искуства" која делује нагло и
траје одређено време, а затим се враћа натраг у "баналну нормалност" (Collins
2012: 3). На сличан начин могуће је користити и метафору "балона" који се
"надувава" диркемовском колективном узаврелошћу и осећањем распрострањеног
друштвеног ентузијазма, да би се затим временом "издувао". Како тврди Колинс,
друштвене науке нису биле нарочито успешне у објашњењима темпоралних ди-
мензија или временских образаца друштвених процеса, због чега су прибегавале
идејама о "циклусима" или "цикличним теоријама" макроисторичара (Spengler
1918–22/1928, Toynbee 1934-1961/1972). Међутим, метафора "циклуса" (коју је
могуће приказати и као талас) је непрецизна и неадекватна зато што већина
стварних друштвених догађаја не приказују симетричне обрасце идеалног,
односно правилног таласа или круга (циклуса). Да би се истински објаснила ди-
намика успона и пада (етно)национализма, неопходно је усредсредити пажњу на
ритуале интеракције, односно "вратити се" (и) Диркему.

Масовне демонстрације фокусиране гомиле само су крупна верзија ритуала
интеракције са елементима телесног коприсуства, заједничког фокусирања
пажње, свести једних о другима (осећања интерсубјективности) и заједничких
емоција, налик на ритуале аустралијских ловаца-сакупљача (Collins 2004a). На
основу механизма повратне спреге тада долази до виших осећања колективног
"уклапања у ритам", "уритмљавања" или диркемовске колективне узаврелости,
односно до емоционалне енергије која индивидуе испуњава осећањима самоуве-
рености, ентузијазма и мотивисаности за чинове хероизма и жртвовања.5 Људи
су тада испуњени и осећањем моралности или свести о добру и борби против
зла, а национализам представља симбол оваквог осећања (Collins 2012: 5). Уз то,
путем конкретних симбола (попут застава) људи се присећају осећања солидарности
и моралности који су их испунили позитивним емоцијама током колективног ис-
куства масовног ритуала интеракције. Ипак, неопходна су периодична поновна
окупљања и "национални" ритуали (попут нпр. спортских утакмица) како би се
симболи "обновили" позитивним емоцијама. Како сведочи Колинс, национализам
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5 "Уклапање у ритам" или "уритмљавање" је слободан превод термина entrainment, који има
неколико значења и који је веома тешко преводив једном речју. Он се јавља у неурологији, биомузи-
кологији, хронобиологији, инжењерству, хидродинамици, метеорологији, физичкој географији и
физици. Колинсова употреба је најближа употреби у биомузикологији, где се мисли на синхронизацију
организама у односу на спољашњи ритам, који обично производе други организми са којима се
одвија социјална интеракција. Најпознатији примери су биолуминесценција (производња и емисија
светлости од стране живих организама) и ударање стопалима у под приликом плеса.



је и видљив и мерљив феномен – у питању је резултат варијабилног квалитета
ритуала интеракције свакодневног живота (Collins 2012: 14).

Који услови доводе до дивергентних процеса американизације, односно
балканизације? Мезодинамика етничке репродукције, те асимилације и/или
сукоба, сматра Колинс, зависи од геополитичке снаге државе и друштвене
промене у том правцу охрабрене су различитим геополитичким конфигурацијама.
Два поларна (или идеална) типа наведених промена су американизација и балка-
низација, као два друштвена процеса који промовишу етничку асимилацију,
односно етничке разлике. У случају американизације, држава снажно продире у
популацију услед њене велике екстерне (геополитичке) моћи. Тада је престиж
доминантне етничке групе висок и доминантна мотивација је ка асимилацији
различитих етницитета у један (амерички). Слично томе, регионални идентитети
такође су последица јачања геополитичке моћи и престижа конкретног региона. 

У моделу балканизације, држава се распада, престиж доминантне етничке
групе слаби или постаје негативан. Примери за ово су изразити антиаустријски
или антитурски сентименти у добу распада Аустријског и Турског царства,
односно антируски сентименти у добу распада Совјетског Савеза. Ова осећања
такође представљају значајне мобилишуће снаге за политичку и друштвену
акцију и може се рећи да балканизација представља феномен кретања од етнона-
ционализма унутар постојеће државе ка процесима етничког сепаратизма услед
слабљења државе. Истовремено, изненадност и милитаризам ових процеса су у
зависности од степена геополитичких напетости. Тотални геополитички шок,
као што је нагли распад државе, отвара врата снажним етничким поделама и
креацији вишеструких нових етницитета на просторима где је постојао један
(нпр. совјетски, југословенски итд.). 

Занимљиво је и да поједини аутори сматрају да је проблематика (унутрашње)
легитимности била узрок распада социјалистичке Југославије (Ramet 2002). У
том контексту тврди се да грађани Југославије нису решили проблем легитимности,
тј. да је узрок балканизације Југославије био у одсуству политичке формуле која
би "импресионирала" релевантну већину становништва на субјективним и објек-
тивним темељима (Ramet 2002: 4). Веберов концепт легитимности користио је и
Малешевић, примењујући га на анализу социјалистичке Југославије као и пост-
социјалистичке Србије и Хрватске (Malešević 2002). Посматрајући ова друштва
као три студије случаја, он истиче да је Веберов концепт легитимности још увек
најефикасније средство за компаративну анализу формирања, модуса и образаца
легитимности у различито структурираним друштвима, као и за анализу
политичких идеологија (Malešević 2002: 2). Иако је у наведеним (пост)југословенским
друштвима постојала подршка за веберијанске традиционалне и правно-рационалне
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типове власти, он напомиње да су харизматски и вредносно-рационални елементи
били кључни у захтевима за легитимност од стране режима у овим друштвима. 

Као што је наведено, основна Колинсова аргументација односи се на став да
објашњење етничких промена (и сукоба) треба тражити у геополитичким
односима, тј. у статусу (моћи и/или престижу) државе у интеракцији са осталим
државама. Он ће истаћи и неколико "проблематичних" студија случаја, као нпр.
односа (северне) Ирске и моћне Велике Британије или белачког отпора асимилацији
црнаца у Сједињеним Државама, и покушаће да понуди одговоре на ове изазове
својој теорији (Collins 1999: 98-106). Такође, његову теорију би било неопходно
допунити одређеним (комплементарним) историјским увидима у социогенезу
етницитета (нпр. Anderson 1983/2006), али и проблематизацијом когнитивних
аспеката (социологије и антропологије) етницитета (Škorić 2004, 2006a).

На крају, занимљиви су и Колинсови одговори на питање о будућности ет-
ницитета. Он разматра значај геополитичких промена услед настанка две велике
и снажне државе или међудржавне заједнице – Европске уније и Кине на прелазу
са 20. у 21. век. Он мисли да се може очекивати да ће јачина ових политичких
заједница иницирати снажне и нове етнонационалне свести. Панкинески
сентименти већ подсећају на пројекте пангерманизма или панславизма у добу
снажне Пруске и Русије, док Европска унија, као идеолошки транснационална
федерација, настоји да негује европски културни идентитет. Колико снажно ће
ови процеси бити усмерени у правцу новог европског етнонационализма зависиће
од моћи-престижа Европске уније у светским оквирима. У случају геополитичке
слабости Европске уније јачаће локални етнонационализми везани за појединачне
државе или регионе (Collins 1999: 106-107). Другим речима, Колинсова теорија
предвиђа услове под којима ће Европска унија постати својеврсни "емоционални
магнет" или "зона престижа" (Collins 2001a) за нову евронационалну лојалност и
основу новог пан-европског етницитета. Да би то било могуће, Европска унија
мора постати снажна држава у веберијанском смислу те речи – пре свега
посредством монопола на легитимну употребу силе, односно путем заједничког
војног искуства (Collins 1999: 107). Међутим, европска реакција против
милитаризма, здружена са постојећим контекстом етничке фрагментације, можда
никада неће постићи овај циљ и спречиће изградњу колективног европског
осећања. 

На основу ових идеја могуће је понудити и објашњење етнички мотивисаног
насиља након распада социјалистичке Југославије (види и Collins 2008). Нагли
распад ове државе допринео је порасту етничких национализама у екстремном
облику. Како пише Колинс, дистинктивни геополитички идентитет Југославије
био је неутралност или несврстаност, односно геополитички положај између ко-
мунистичког и антикомунистичког блока (Collins 1999: 107). Дезинтеграција
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Совјетског Савеза и идеолошка делегитимизација комунизма Југославију оставља
без идентитета и геополитичке улоге, што је значило и да су димензије моћи и
престижа Југославије нагло урушене зато што се дотадашњи престиж ове државе
(далеко већи од реалних ресурса) заснивао на фацилитацији односа између два
блока, то јест на позицији архетипског лидера трећег, неутралног геополитичког
блока. Осим тога, Југославија није имала остале ресурсе за геополитичку
позицију високе моћи и престижа и та позиција је урушена колапсом совјетског
блока и престанком Хладног рата. Несигурност око проналаска новог ослонца за
позицију моћи/престижа довела је до локалних трка у наоружању и циклуса
злочина који су латентне етничке идентитете узбрзо претворили у анимозитете
(Collins 1999: 108). 

Кључ за решење међуетничких сукоба у региону Балкана, Колинс такође
види у интеграцији (релативно слабих и непрестижних) балканских земаља у
(релативно моћну и престижну) заједницу попут Европске уније. При том,
важно је истаћи да Колинс заснива овај став на својој (веберијанској) макроисто-
ријској теорији, а не на политичком или вредносном ставу према Европској
унији. Истовремено, чињеница је да Европска унија веома опрезно гради
институције државе, односно да се веома споро трансформише се у (кон)федералну
државну заједницу упитног престижа међу државама-чланицама. Из тих разлога,
остаје питање да ли ће овакав политички и државни оквир бити у могућности да
истински реши међуетничке и националне проблеме у ближој будућности. 
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RANDALL COLLINS AND THE MACROHISTORY OF SOCIAL
CHANGES AS A RETURN TO THE CLASSICAL THEORETICAL

HERITAGE IN SOCIOLOGY 

Abstract: This paper analyzes the macrohistory of social change in the work of Randall
Collins, with a special focus on the phenomena of revolution and the sociogenesis of ethnicity,
or nationalism, americanization and balkanization. This aspect of his work is of particular
importance because Collins is primarily known as a theorist of radical microsociology and
social interaction. However, it is argued that his work on macrohistory and his usage of
comparative historical analysis generates a specific macrosociological theory of social change,
or a macrosociology of revolutions and the macrosociology of ethnicity. In this sense, this paper
also deals with the (inter)relationship between history and sociology, together with the issues
such as the future of ethnicity and nationalism, as well as the origins of ethnically motivated
violence after the collapse of socialist states (like Yugoslavia). Finally, it is claimed that Collins'
macrohistory of social change, i.e. his structural theories of revolutions and nationalism, call
for a new reading and a return to a classical theoretical heritage in sociology, in the first place
to theories of Weber and Durkheim.
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