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СТУ дИ ЈЕ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА И 
заокреткапростору:  

О КОН ЦЕП ТУ НА ЦИ О НАЛ НЕ 
ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ

Сажетак:Савремени„заокреткапростору”ухуманистичкими
друштвенимнаукамапокренуо јеинтересовање запитањапро
стора у вези сафеноменом национализма.Основни концептпу
темкогасеуоквирустудијанационализмаприступапроблема
тиципростора јестетериторија, којасеразумевакаоомеђени
просторуређенодређенимодносимамоћи.Већусамомодређењу
национализмакаомодерногобликасуверенитетасадржанајеја
снареференцанапросторнудимензију,јерсекаоконститутив
напостављаидејанационалнетериторије,као јаснодефиниса
ногпросторакојисежелипоставитиподтакавсуверенитет.У
оквирудискурсанационализмамогусеидентификоватидвегрупе
аргуменатаовезинацијеитериторије:природнииисторијски,а
усврхуњиховогпредочавањакористесеразличитирепрезентаци
онимеханизмикојимасенационалнатериторијапредстављакао
органскијединствена,недељиваинеповредива.Урадусекритич
кисагледавајуприступинационалнојтериторијикаоинструмен
тунасиља,односнокаочиниoцуидентитета.

Кључне речи: „заокрет ка простору”, национализам,
суверенитет,националнатериторија,домовина

Један од основних трендова у хуманистичким и дру
штвеним наукама који је приметан у последњих неколи
ко деценија јесте такозвани „заокрет ка простору” (spatial
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turn).1 Изненађујућа снага овог заокрета и његова проте
жност која, чини се, у одређенојмери обухвата скоро све
дисциплине, заснована јенањеговиммногострукимкоре
нима.Усферифилозофије,појединиауториуказалисуна
потребутемељнекритикенаслеђаевропскефилозофијене
само као логоцентричне, већ и као темпоцентричне, сма
трајућидајенеопходнареевалуација„простора”и„места”
каофилозофскихконцепата.2Усвомфилозофскомпројекту
ЖилДелез(GillesDeleuze)иФеликсГатари(FélixGuattari)
имају за циљ разарање темпоцентричности, те скрећу па
жњунапитањапросторатакоштокреирајурепертоарте
мељних филозофских концепата заснован на просторним
метафорама, попут детериторијализације, глатког и пру
гастог простора, номадског кретања, и слично.3 Фукоово
проучавањемикромоћикојапрожимадруштво,такођегаје
неумитно водилo ка питањима простора, било да је у пи
тању проучавање паноптикона као парадигме просторног
пореткапутемкогасеспроводимодерно„дисциплиновано”
друштво,4билодајеречоњеговомконцепту„хетеротопи
је”,којимје,чинисеуправосупротно,покушаодаистражи
накојиначинсепросторартикулишеуситуацијамаукоји
масепојављујупукотинеупореткухегемоније.5Наплану
социологијеимарксистичкемислиодлучујућиискоракна
чиниојеАнриЛефевр(HenriLefebvre),којијеамбициозно
предложио заснивање једне нове „науке о простору”, која
битребалодапокажедапросторнијепразанмедијукоји
се друштвени односи уписују и реализују без отпора, већ
дајеуправоонместокреирањаи„произвођења”друштве

1 РадјеписануоквирупројектаИдентитетисрпскемузикеодлокалних
до глобалних оквира:традиције, промене, изазови (бр. 177004 /2011–
2014),финансираногодстранеМинистарствазапросветуинаукуРе
публикеСрбије,теуоквируистраживањанадокторскимстудијамаФа
култетамузичкеуметностиУниверзитетауметностиуБеограду,каодео
дисертацијеподнасловом„Музичкепраксеипроизвођењенационалне
територије”.

2 Упоредити:Casey,E.S.(1997)TheFateofPlace.APhilosophicalHistory,
Berkeley,LosAngelesandLondon:UniversityofCaliforniaPress.Овакав
заокретсенереткоформулишеикаореакцијанаисторицизамкоји је
изнедриоXIXвек,акојијепитањапростора,несамозапоставио,већи
темељнодеполитизовао;Soja,E.W.(1989)PostmodernGeographies:The
ReassertionofSpaceinCriticalSocialTheory.London:Verso,p.4.

3 Упоредити:Buchanan,I.andLambert,G.Introduction,in:DeleuzeandSpa
ce(2005),Edinburgh:EdinburghUniversityPress,pp.1–15.

4 Фуко,М.(1997)Надзиратиикажњавати.Настанакзатворапрев.Јо
вановић,А.А.,СремскиКарловцииНовиСад:Издавачкакњижарница
ЗоранаСтојановића.

5 Foucault,M. (1986)OfOtherSpaces, trans.Miskowiec, J.,Diacritics 16,
pp.22–27.Упоредити:Prodanović,S.iKrstić,P.(2012)Javniprostorislo
bodnodelanje:Fukovs.Lefevr,Sociologija54,str.426–429.



261

СРЂАН АТАНАСОВСКИ

нокласниходносаиусловљеностинанивоусвакодневице.6
Читавовајпокретподразумеваојенапуштањеструктурали
стичкепарадигме,која јепросторвиделакаонаизгледне
издиференциранопољекојеобликујудруштвенеструктуре,
каидејипросторакоји„памти”,којиникаданије„чедан”,те
којипоседујесопственуделатностиусловљаваимодифи
кујеструктурекојесеуњегауписују.7Нечудиштоје,према
томезаокреткапросторудеоширегнапорадасепреиспи
таапсолутнадоминацијадискурзивногилингвистичког,те
језик као једини механизам уређења друштвених односа.
Управоовамогућностумрежавањазаокретакапросторуса
другимтенденцијамауоквирухуманистичкихидруштве
нихдисциплинакојисунасталиизсроднихпобуда,попут
заокретакателу,афекту,8тенељудском–nonhuman,нана
чиннакојијетопредложиоБруноЛатур(BrunoLatour)9–
чиниовајзаокретизраженовирулентнимипрожимајућим,
штосеочитавакаконовиминтересовањимауоквирустуди
јакултуреидруштвенеанализе,такоивећимангажовањем
самехуманистичкегеографијеуинтерпретацијипојединих
друштвенихфеномена.10

Заокрет ка простору обележио је и студије национализма
у претходних неколико деценија. Наиме, већ у самом од
ређењу национализма каомодерног облика суверенитета
садржана је јаснареференцанапросторнудимензијуовог
феномена:уколикоговоримоотомедајенационализамоб
ликсуверенитета,нетребазаборавитинидајесампојамсу
веренитетатакођемодеран,узначењупотпуне,апсолутнеи

6 Lefebvre,H. (1991)TheProductionofSpace, trans.NicholsonSmith,D.,
Oxford:Blackwell.

7 WestPavlov, R. (2009) Space in Theory. Kristeva, Foucault, Deleuze,
AmsterdamandNewYork,p.25.

8 На пример, Елизабет Грос (Elizabeth Grosz) полази из феминистичке
перспективе проучавања тела и истражује на који начин се субјекти
витет остварује спацијално и корпорално; Grosz, E. (1995) Space, Ti
me,andPerversion.EssaysonthePoliticsofBody,NewYorkandLondon:
Routledge.

9 НавароЈашин(YaelNavaroYashin),пак,чијисурадовидеотакозваног
„онтолошкогзаокрета”уантропологији,инспирисаногЛатуровимпо
ставкамаоделатности(agency)нељудског,анализираулогуафекта,ар
тефактаипростораууспостављањусуверенитетаупостратномподруч
ју;NavaroYashin,Y.(2012)TheMakeBelieveSpace.AffectiveGeography
inaPostwarPolity,DurhamandLondon:DukeUniversityPress.

10Одприступакоје јеизнедриласамахуманистичкагеографија,каопо
себноплодантребаистаћиеклектичниконцепт„нерепрезентативнете
орије”(nonrepresentationaltheory)НајџелаТрифта(NigelThrift),поста
вљенкаоексперименталан,сациљемдаскренепажњунаматеријално
искуствосвакодневнихпросторнихпраксикојиизмичудискурзивним
техникамарепрезентације;Thrift,N.(2008)NonRepresentationalTheory.
Space/politics/affect.LondonandNewYork:Routledge.
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врховнеконтроленадодређеномтериторијом.11Прематоме,
билодајеидејасуверенитетаодређененацијереализована
уобликунациједржавеилијенаплануполитичкогпројек
та,онамораусвојојсржисадржатиидејупросторакојисе
желиставитиподтакавсуверенитет.Такође,уколикојена
ционализам,каоштоистичеЏонБреили(JohnBreuilly),пре
свега,политичкипоредаккојитежиодређеномуређењумо
ћиудруштву,таквамоћсе,посвојојприроди,морауспоста
витиупростору,каоскупреалнихуодношавањаиндивидуа
иобјеката,људскогинељудскогделовања.Просторје,због
тога,conditiosinequanonнационализма,каоисвакогдругог
пореткамоћиудруштву,каоштојетоследилоизФукоових
списа.Устудијаманационализмасе,имајућиовоувиду,мо
жеуочититенденцијаотклонаодчистодискурзивнеидеје
нације,којакаоданастајеусвојеврсномпросторномвакуу
му,теоддескриптивнихистраживањаопојединим‘нацио
налнимидентитетима’иреторичкимстратегијамакојимсу
сепојединеидеологијенационализмаслужилеудефиниса
њусвојихзахтева,катомедасенационализамразумекао
сложениспацијалниасемблажкојиморабитиформулисан,
успостављенипроизвођенусамомпростору.

Основниконцепт,путемкогасеуоквирустудијанациона
лизма приступа проблематици простора, јестетеритори
ја.Овојаснопроизлазиизчињеницедајеинтересовањеза
просторупроучавањиманационализмауосновиподстак
нутонапоримадасеразуменакојиначиннационализамус
постављареалне,материјалнеодносемоћи.12Наиме,тери
торијасе,уопштемсмислу,одређујекаодефинисани,огра
ђенипростор,уређенодстранеодређенедруштвенегрупе,
натакавначиндасеуспостављасистемкојирегулишемо
далитетеприступапросторуодстранеиндивидуа,тесеуско
повезује саидејоммодернедржаве.13Већинатеоретичара,
међутим,подвлачикаузалнувезуизмеђутериторијеимоћи,
одређујући територију као основни просторни израз и ге

11Каотакав,суверенитетсеусвоммодерномзначењупоправилувезује
затакозвани„Вестфалскипоредак”,названпремаВестфалскоммируиз
1648,којијеувеоначелосуверенитетаиапсолутневластидржава;Phil
pott,D.Sovereignty,in:TheStanfordEncyclopediaofPhilosophy,ed.Zalta,
E.N.<http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/sovereignty/>,ac
cessed11june2014.Упоредити:Brown,W.(2014)WalledStates,Waning
Sovereignty,NewYork:ZoneBooks,pp.22–23.

12Упоредити:Penrose,J.(2002)Nations,statesandhomelands:territoryand
territorialityinnationalistthought,NationsandNationalism8,pp.277–297.

13Agnew, J. Territory, in: The Dictionary of Human Geography, 5th edi
tion, eds. Gregory, D. et al. (2009), Chichester: Blackwell Publishing,
pp.746–747.Упоредити:Knight,D.B.(1982)IdentityandTerritory:Geo
graphicalPerspectivesonNationalismandRegionalism,AnnalsoftheAsso
ciationofAmericanGeographers72,p.517.
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ографскимеханизамдруштвенемоћи.14РобертДејвидСак
(RobertDavidSack)говориотериторијалностикаообазич
нојодлициљудскихзаједница,одређујућијекаогеографску
стратегијуконтролекојаподразумеваутицајиконтролунад
људимаиресурсимапутемконтролепростора.Као таква,
заСака је територијалност свеприсутна, јер повезује дру
штвоипросторунајопштијемсмислу,тесепојављујекако
намакронивоуструктурапопутградаидржаве,такоина
микро нивоу простора становања и рада.15УСаковом од
ређењу територије посебно треба истаћи критеријум који
ауторпостављазаодређењетериторије,којијепроблемски
иширокопостављен;Сактериторијалностдословнодефи
нише као „покушај индивидуеили групе да делују, утичу
или контролишуљуде, феномене или односе такошто ће
омеђитии захтевати контролунад географскомоблашћу”,
причемусеутомслучајудатаобластозначавакао„терито
рија”.16Прематоме,територијазаСаканијеметодисцрта
вања,класификацијеиподелеземљиногшаранаограђене
области,већпроблемскиоријентисантеоријскиинструмент
путемкогаистраживачимогудапроучавајусложенауодно
шавањамоћиипростора.Штавише, какобисмоодређени
простородредиликаотериторију,довољнојеисамопосто
јањепројектакојипретендујенауспостављањаодређених
односамоћи,тенијенеопходнодасеониупунојсназииус
поставе.Поредтога,значајноједаСактериторијувидикао
динамичкифеномен,наглашавајућидајенеопходностално
улагање напора како би се територија успоставила и одр
жала.Уистраживањутехнологијауправљањапопулацијом,
МишелФукојетакођепотцртаозначајконцептатериторије.
Уовомсмислу,Фукоапревасходнозаниманакојиначинсе
успостављањедисциплиненадтелимаиндивидуаирежи
ма „безбедности” над популацијом спроводи кроз методе
контроле територије, у смислу контроле слободе кретања,
уређењаграда,ислично,тенакојиначинсеидејасувере
нитетанадтериторијомпутемсложенихапаратусаконтроле
преводиутехникууправљањанад„мноштвом”.Фукокроз
концепттериторијепоказујекакојеконтроланадмноштвом
идисциплиновањепопулацијезаправоповезанасаодгова
рајућимуређењемпростораипросторниходноса.17

14Sack,R.D.(1986)HumanTerritoriality.ItsTheoryandHistory,Cambridge,
CambridgeUniversityPress,p.5.

15Исто, стр.16.Упоредити:Grosby,S. (1995)Territoriality: the transcen
dental,primordialfeatureofmodernsocieties,NationsandNationalism1,
pp.143–162.

16Sack,R.D.нав.дело,стр.19.
17Фукотакођеинсистиранатомедатериторијунепосматрамокаопра

занпросторпутемкогаседефинишесуверенитет,већпревасходнокао
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Национална територија, према томе, као теоријски кон
цепт,непредстављаудословномсмислутериторијунације
државенадкојомдатадржаваполажеправосуверенитета,
већ сваки простор над којим одређени националистички
пројекаттежидауспоставиодређенуврстуконтроле,пози
вајућисе,притом,надоктринусуверенитетанарода.Иако
се нација традиционално пре свега одређује популацијом,
односноодговоромнапитањекојенација–накојиначин
дефинишемообухватпопулацијекојојприписујемоодређе
нинационалниидентитет–упроцесууспостављањанаци
онализмакаоодносамоћимного је значајнијеодговорити
на питање где је нација, односно који је њен географски
обухватнадкојимбијојтребалоприписатисуверенитет.У
том смислу концептнационалне територијеможемоодре
дитикаонационалниасемблажкојисеуспостављаупро
сторуикојијеструктуиранпресвегаодносимамоћи.Низ
теоретичаранационализмакојисусеупретходнихпарде
ценијабавилипитањемнационалнетериторијеразвилису
најмање два правца сагледавања овогфеномена, која су у
суштини комплементарна: територија као инструмент на
сиља,итериторијакаочинилацидентитета.Управопутем
проучавања територије као основе национализма може се
доћи до закључка да је насиље, као крајњамера успоста
вљањаодносамоћи,неодвојивооднационализмакаомоде
лаидентификације.Какобисеизвршиопроцеснационалне
кодификацијенеопходнојеодговоритинапитањакоигдеје
нација,теспровестипоступкеповлачењаграницаиискљу
чивањадругогкојисуинхерентнонасилни.18Произвођење
кохерентне националне заједнице увек повлачи за собом
утврђивање граница, међа националне територије, које ће
битипосматранекаопројекцијаоногаштонација јестена
дубљем,онтолошкомплану,икојећеомогућитидасепри
падницизаједницеосећају„каокодкуће”.19

механизамконтролепопулације;Foucault,M.(2007)Security,Territory,
Population.LecturesattheCollègedeFrance1977–1978,ed.Senellart,M.,
trans.Burchell,G.,NewYork:PicadorandPalgraveMacmillan.

18Etherington, J.R. (2007)Nationalism,Exclusion andViolence,Studies in
Ethnicity and Nationalism 7, p. 25. Заокрет ка територији у студијама
национализма јенедавнопокушаодапреиспитаБернард Јак (Bernard
Yack),којијебраниостановиштедасенационалнезаједницеформирају
независноододређењаместа, односнодомовине,нашта је критички
иубедљивоодговориоДејвидМилер(DavidMiller),указујући,између
осталог,напарадокскојилежиучињеницидајеосновникритеријумза
одређењенацијекодЈакаипаксуверенитетнарода,којикаотакавмора
бититериторијалноодређен;видети:Hearn,J.,Kukathas,C.,Miller,D.i
Yack,B.(2014)DebateonBernardYack’sbookNationalismandtheMoral
PsychologyofCommunity,NationsandNationalism20,pp.405–407.

19Balibar,E.TheNationForm:HistoryandIdeology,trans.Turner,C.,in:Bali
bar,E.andWallerstein,I.(1991),Race,Nation,Class.AmbiguousIdentities,
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Управозбоговедвострукевезетериторијеинације,којасе,
сједнестране,успостављакаоексклузивнатериторијајед
ногсувереногнарода,а,сдругестране,каомеханизамиден
тификације, национална територија је неодвојива од саме
нације, она је неопходна као усидрење сваког идентитета
који претендује на стварање суверене заједнице. У овом
смислу,онационалнојтериторијимогућејеговоритиикао
одомовини–каоопросторуукомесеприпадницинације
осећају„каокодкуће”,којипоприродиприпаданацији,али
икојијеизворсаменације.

На сличан начин на који семоже закључити да је нацио
нализам арбитраран, исто се може рећи и за националну
територију: свака територија је у суштини арбитрарна и
представља производ сложених друштвених, историјских
и културних процеса, те материјалних пракси и стратеги
јакојимасеонапроизводиудатомтренутку.Имајућитоу
виду,значајнојепроучитистратегијекојимасенационална
територијаидомовинапредочавајукаоприроднифеноме
ни,неодвојивиодсаменације.Удискурсиманационализма
могуће је уочити одређене релативно стабилне реторичке
стратегије којима се дефинише однос националне терито
ријеидомовинесасамомнацијом,акојесенаразличите
начинеуодношавајусаописаномулогомтериторијеунаци
онализму.Отериторијисе,најпре,говорикаоовласништву
нације,причемусесаманацијаперсонификује,аодносна
цијеи територије сепредстављакаоеквивалентанодносу
приватноглицаињеговеприватнеимовине.20Одређенаге
ографскаобластсе,утомсмислу,узпозивањенаисториј
ске,правне,географскеисличнеаргументе,проглашаваза
власништвонације,причемусесамапопулација–какопри
падницинације,такоинасељеницидатеобласти,учијеиме
битребалодаседоносеоваквисудови–заправоапстрахује.
Територијаозначенакаодомовинаодређененацијесе,нада
ље,можеперсонификоватиулик„мајкенације”,каоземља
којајеизнедриланарод,односнопопулацијукојајенаста
њује.На овај начин сенаглашаванераскидиваи органска
везакојапостојиизмеђупросторадомовинеиприпадника
нације,теизводизакључакданационалнатериторијаније

LondonandNewYork:Verso, pp. 94–95;Балибарсепозиваначитање
политичког есеја Reden an die deutsche Nation („Обраћање немачком
народу”) Јохана Готлиба Фихтеа (Johann Gottlieb Fichte) из 1808. го
дине.Упоредити:Cooper,D.OutofPlace:SymbolicDomains,Religious
RightsandtheCulturalContract,in:LandandTerritoriality,ed.Saltman,M.
(2002),OxfordandNewYork:Berg,pp.105–106.

20Forsberg,T. (2003)TheGroundwithoutFoundation:TerritoryasaSocial
Construct,Geopolitics8,p.12.
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арбитрарна,већдајепроизводприроднихвеза.21Коначно,
измеђунацијекаопопулацијеинацијекаотериторијеидо
мовинесе,уоквируреторикекојупроналазимоудискур
сима национализма, поставља и потпуни знак једнакости,
такодасе,заправо,говоронацијикаотериторијинеможе
разазнатиодговораонацијикаопопулацији.

Аргументикоји сепојављујуунутардискурсанационали
зма о вези нације и територијемогу се условноподелити
удве групе,наприроднеиисторијскеаргументе.Каоиу
случајудефинисањасаменације,употребаразличитихар
гуменатакадајеупитањуприсвајањетериторије,којејеу
суштиниувекарбитрарно,поправилусеруководепрагма
тичниммотивима.Природниаргументизаснивајусенатези
дапостојидубока,примордијалнаигенеалошкавезаизмеђу
нације,каопопулације,идомовине,каоскупакрајолика–
пејзажакојиодликујуодређенигеографскипростор.Наиме,
проналазесеодређеневезеукарактерукојеспајајукрајолик
домовинеикарактерсаменације,чимесекроздугиXIXвек
посебнобавилаантропогеографија.Међупрвимакоји јео
овомеговориоиздвајасенемачкифилологифилозофЈохан
ГотфридХердер (JohannGottfriedHerder), једанодутеме
љитељаидеологијенационализма,којиговорикакоомеђу
зависностифизичкихособинакрајоликаинације,такоио
условљеностинационалнихкарактеристикаодликамакли
меукојиманародобитава:

Природа је, планинскимвенцима, којa је онаоблико
вала,ипотоцима,којејеонанагналадатеку,исцртала
грубеали значајнеобрисецелокупнеисторијечовека
[...]Једнивисовипроизвелисунацијуловаца,тетако
подржавали и учинили неопходном државу дивљака;
други, више распрострти и благи, пружили су поље
пастирском народу и обезбедили му питоме животи
ње;трећисуучинилипољопривредулакоминужном;
доксучетвртидовелидориболоваипловидбеинапо
слеткудотрговине.Структураземље,усвојприродној
разноврсности и различитости, учинила је све такве
различите услове неизбежним [...] Мора, планински
венци,ирекесунајприроднијеграниценесамоиззе
мљевећинарода,обичаја,језика,ицарства,ионесу,
чаки унајвећимреволуцијама уљудскимделањима,
служилекаолинијеусмеравањаилиграничницисвет
ске историје. Да су се на другојачији начин издигле
планине,потеклереке,илиобразовалеобале,каколи

21Исто,стр.14.



267

СРЂАН АТАНАСОВСКИ

би онда другојачије човечанство било разбацаноши
ромовоглелујавогпростора.22

Арабљанинупустињи:онспадауњу,сасвојимплеме
нитиматом,сасвојомстрпљивом,издржљивомками
лом.КаоштоМонголлутапо својој степивисовима,
такоонајбољеграђенибедуинлутапосвојојазијско
афричкојпустињи;такођеномад,самонасвомподруч
ју.Саовим јеухармонијињегова једноставнаодећа,
његовначинживота,његовобичајикарактер[...]Ка
лифорнијацнарубусвета,усвојојнеплоднојземљи,са
својимоскуднимначинимаживота,узсвојупроменљи
вуклиму,никаднејадикујезбогврућинеилихладноће,
избегава глад,мадананајтежимогућиначин, срећно
живи у својој земљи.Тако бихмогао дапродужими
дамклиматскусликувећегбројанацијанајразличити
јихпредела,одКамчадаласведостановникаОгњене
земље.[...]кодсвихпутника,којисувернопосматра
лиилиљудскисаучествовали, свакамалацртањихо
вогописадајеклиматскуслику.[...]инанајудаљенијој
обали,свакисобомносикарактерсвогпределаисвог
начинаживота.23

Посебност карактера нације, које се, као што наглашава
Хердер, огледа нафизичким, раснимособинама, а чије је
постојање заправо сам извор аргумента неопходности су
веренитетанародаинационализмакаополитичкедоктри
не,прематоме,директнопроизлазиизпосебностиособина
крајоликадомовине.Хердертакођеинсистиранаважности
границаинањиховојприродности.Управојејошједнаосо
бинадомовинењенаорганскацеловитосткаофизичкогпро
стора.Наиме,уколикопостојиодређенипосебанкарактер
нације,ондаморапостојатиипосебанпрепознатљивика
рактер крајолика којипредстављадеодомовине, а између
географскиходликаовихпределаисаменацијеињеногка
рактерауспостављасеснажнаикаузалнавеза.Таквадомо
винамораимати јасне,природнегранице,икаотакваона
представљаорганскуцелинукојајехомогена,неповредива

22Цитиранопрема:Hayes,C.J.H.(1926–1927)ContributionsofHerderto
theDoctrine ofNationalism,TheAmericanHistoricalReview 32, p. 723.
Упоредити:Herder,J.G.(2002)PhilosophicalWritings,ed.andtrans.For
ster,M.N.,Cambridge:CambridgeUniversityPress,pp.219–220,384–385;
Хердер, Ј. Г. (2012)Идеје зафилозофију повести човечанства, прев.
Кострешевић,О.,СремскиКарловцииНовиСад:Издавачкакњижар
ницаЗоранаСтојановића, стр. 75–88;Penrose, J. (2002)Nations, states
andhomelands:territoryandterritorialityinnationalistthought,Nationsand
Nationalism8,pp.286–287.

23Хердер,Ј.Г.нав.дело,стр.91.
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инедељива,јербисеповређивањеморганскецеловитости
домовиненарушиосамсмисаопостојањанације.24

Другалинијааргументакојасеотваракакобисепотврдила
нераскидивавезаизмеђунацијеитериторијејесуаргументи
заснованинаисторији.Речјеопозивањунагеографскеобу
хватепређашњихполитичкихформацијакојесепрепознају
каодеонационалнеисторије,алиинаконкретнаместакоја
субилазначајнауобликовањуисторијенарода,попутлока
цијепознатихбитака,одређенихкултурнихиисторијских
догађаја, локација престоница, места рођења истакнутих
индивидуа,ислично.25Иакосенационализамусвомоблику
постављакаомодеранфеномен,онистовременоградисвоју
историју,присвајајућикакоинституцијетакоидругегруп
немеханизмеидентификације,штомуомогућавадасвоју
историјупројектујеупрошлост,препојавесамеполитич
кедоктринеосуверенитетународа.Натајначин,могућеје
мобилисатиодређенеаргументекојисе,например,односе
насредњовековнедржаве,укојимајеносилацсуверенитета
биомиропомазанимонарх,аземљадоживљаванакаовла
сништвофеудалца,какобисеусистемунацијадржавата
истатериторијаприсвајалауимесувереногнарода.Посеб
носуснажниаргументикојидомовинупрепознајукаопра
постојбинусаменације,подручјесакогајенацијапотекла
инакомејеконституисана.26ЏорџВајт(GeorgeWhite),ис
траживачкојиседетаљнобавиопитањемтериторијеуна
ционалистичким дискурсимаМађарске, Румуније иСрби
је,посебнупажњуобраћанапроцесекојимасеодређеним
деловиманационалнетериторије,захваљујућиисторијским
аргументима,даје специјаланстатус.Вајтуовомпроцесу
структурирањанационалнетериторијеразликујетринивоа,
издвајајући,с једнестране, језгродомовине,односносуп
станцијалну, кључну територију (core territory), а, с друге,
периферију.27 Језгродомовине јепросторкоји јенајдубље

24Grosby,S.(1995)Territoriality:thetranscendental,primordialfeatureofmo
dernsocieties,NationsandNationalism1,p.145;Toft,M.D. (2003)The
Geography of EthnicViolence: Identity, Interests, and the Indivisibility of
Territory,NewJersey:PrincetonUniversityPress.

25Теоретичаринационализмакојиприпадајуструјитакозваног„етносим
болизма” истраживали су на који начин одређена територија у дугом
историјскомтрајањуостајеурезанауколективносећањеодређенезајед
нице;упоредити:Grosby,S.TheSuccessorTerritory,in:Nationalismand
Ethnosymbolism:History,CultureandEthnicityintheFormationofNations,
eds. Leoussi,A. andGrosby, S. (2006), Edinburgh: EdinburghUniversity
Press,pp.99–112.

26Smith,A.D. (1999)MythsandMemoriesof theNation,OxfordandNew
York:OxfordUniversityPress.

27White,G.W.(2000)NationalismandTerritory:ConstructingGroupIdentity
inSoutheasternEurope,Lanham:Rowman&LittlefieldPublishers.
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урезанупројектовануисторијунацијеикојијекаотакавре
презентованкрозкултуралнедискурсе,апосебнојеважно
идапостојиисторијаборбенацијезаовукључнутерито
рију.Вајтистичедајефактичкаполитичкаконтролајезгра
домовинеод страненациједржавеодкруцијалног значаја
за способност нације да успостави идентитет, односно да
успостависистемекатегоризацијеиидентификације.28Суп
станцијална национална територија, поред тога, неретко
служикаосинегдохачитаведомовине,паинације,каоме
стокрозкојесеозначаваисимболизујесамањенасуштина
иорганскојединство.

Унационалистичкомдискурсуразвијенисуразличитиме
ханизми за креирање репрезентација домовине, представа
којеговореоорганскомјединству,недељивостиинеповре
дивостинационалнетериторије,теоњенојнераскидивоји
примордијалнојвезисанацијом.Вајтразликуједваосновна
методарепрезентацијенационалнетериторије:означавање
места(siteidentification)иопискрајолика(landscapedescrip
tion);докозначавањеместафункционишетакоштосете
риторијамапирапутемнабрајањаразличитихгеографских
одредницакојејојприпадају,опискрајоликазаснивасена
стварањутипичнихрепрезентацијабилозамишљеногкрајо
ликадомовине,билокрајоликајезградомовине,којизатим
представљасимболчитавенације.29Можесерећидасуоба
овапоступказасновананаподврстамастилскефигуреме
тонимије:докозначавањеместаимаобликмеризма(meri
smus),гдесеуместоодређеногентитетанаводењеговиса
ставниделови,опискрајоликафункционишекаосинегдоха,
гдесеједандеодомовине–билозамишљенилистваран–
узимакаосимболцелине.Увезисапотоњим,АнтониСмит
(AnthonyD.Smith)подвлачикакосимболикојиупућујуна
„светаместа”нацијеимајупосебновеликизначај.Означа
вајућиовепроцесекао„историзацијуприроде”и„терито
ријализацију етничких сећања”, Смит говори о поетским
представама крајолика које се повезују са кључним дога
ђајимаиособамаизисторијезаједнице,текојипопримају
епитет„светихместа”.30ТимЕденсор(TimEdensor)такође
подвлачидасезапојединенацијепоправилувезујутипи
зиранеиконичнерепрезентацијеруралнихкрајолика(наво
дећикаопримеретипичнекрајоликеИрске,Аргентине,Ма
рока,Холандије,ислично),којесезатимрепродукујукроз

28Исто,стр.40–41.
29Исто,стр.39–41.
30Smith,A.D.нав.дело,стр.16.
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дискурсе и артефакте популарне културе.31Оваквеметоде
репрезентације територије, одиста се спроводе кроз низ
институционализованих дискурса, који не припадају само
сфери популарне културе, већ и сфери елитне уметности,
тенаучнихдисциплина,администрације,ислично.Посебну
улогу,почеводXIXстолећа,играјумапе,какогеографске
такоиполитичке,којесеунајвећембројуслучајевазасни
вајунасветскомсистемунацијадржава,акојеистовремено
функционишукаорепрезентацијетериторија–производећи
иконичке симболе појединихнација у виду обрисањених
политичкихграницанадводимензионалнимпројекцијама–
алиикаоизворзнања,инструментимоћиинадзирањабез
којихбибилонемогућеуспоставитиконтролунадтерито
ријом.32Мапесу,такође,инструментименовањаодређених
места националне територије, механизам у коме се мапи
рањепростораповезујеисаупотребомнационалног јези
ка,каодругогзначајногозначитељанације.33Сфераелитне
уметности такође је засићенарепрезентацијамадомовине:
проучавајућиулогуликовнихуметностиуовомфеномену,
НенадМакуљевићзакључуједаприказиместаисторијских
догађаја,препознатљивигеографскиоблициипејзажидо
мовине кроз сликарство и друге илустративне уметности
играју кључну улогу у конституисању иконографије која
пратиодређененационалистичкедискурсе.34

Репрезентациједомовиненанивоусимболичкихпредстава
омогућавајудапојединципостанувезанизаидејудомови
не,иаконемајуличноискуствопросторазанајвећидеоте
риторијекојупрепознајукаодаприпадањиховојнацији.35
Наовајначин,домовинапредстављасвојеврснипандан„за
мишљенојзаједници”:просторсакојимпојединциверујуда
имајунештозаједничко,иакогаусвојњеговојпротежност
никада нису искусили. Да би ово било могуће, репрезен
тације домовине морају постати уграђене у свакодневни

31Edensor,T. (2002)National Identity, PopularCulture andEveryday Life,
Oxford:BergPublishers,pp.39–40.

32Black, J. (1997)Maps and Politics,Chicago: The University of Chicago
Press,pp.134–135;упоредити:Etherington,J.(2003)Nationalism,Natio
nalIdentityandTerritory.TheCaseofCatalonia,TesiDoctoral,Universitat
AutònomadeBarcelona,Barcelona,pp.52–55.

33MacGiollaChríost,D.(2003)Language,IdentityandConflict.ACompara
tiveStudyofLanguageinEthnicConflictinEuropeandEurasia,London:
Routledge,pp.115–127.

34Макуљевић,Н.(2006)УметностинационалнаидејауXIXвеку.Систем
европскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.143–145.

35Tuan,Y.(1977)SpaceandPlace:ThePerspectiveofExperience,Minneapo
lisandLondon:UniversityofMinnesotaPress,pp.18,176–178.
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живот; теоретичари свакодневног национализма показали
су на које начине репрезентације националне територије
проналаземестоусвакодневици,билодајеупитањуупо
требазнаковапоредпута,36разноврснинаизгледдеидеоло
гизовани покрети каошто је планинарење,37 или, пак, на
ционалнеманифестацијеукојимасеистичејединственост
националне територије.38 Свакодневица је, за разлику од
масовнодистрибуиранихмедијаипоузданихрепродукција,
међутим,ипросторукомесурепрезентациједомовинепод
ложнепроменама,прилагођавањимаилокалнимпотребама.

Несумњиво је да репрезентације националне територије,
које се спроводе кроз низ културалних дискурса, у својој
суштинипредстављајудеотериторијекаосистемаконтро
леиуправљања,тедасукаотаквенеопходнезанесметано
функционисањеовогсистема.Национализамкаополитич
ки пројекат управо остварује свој смисао успостављајући
нацијудржаву као врховни режим контроле на одређеној
територијикојасепрепознајекаовласништвонације.Ово
сечиникрозсадејствомеханизаманамикронивоу(физич
ко ограђивање, увођење институције приватне имовине, и
слично), каоинамакронивоу, кроз успостављањеодгова
рајућегполитичкогауторитетапутемкогаселегитимизира
властнадпопулацијомкојанастањујесуверенутериторију
нације.39Вајт истиче да је за успешностпојединачногна
ционализмакаопројектанеопходнодаконкретниммехани
змимамоћиуспоставиконтролунадпросторомкојијекроз
своје културалне дискурсе означио као своју домовину.40
Међутим,истокаоштоизмеђунационализма,каохетеро
геногасемблажакојисезасниванаполитичкојидејисуве
реногнарода,инациједржаве,каоконкретнеинституције
којаотелотворујеовуидеју,непостојизнакједнакости,тако
оннепостојиниизмеђунационалнетериторијеитерито
ријенациједржаве:националнутериторијутребаразумети
каофлуиданиотворенконцептукојисенепрестаноуписују
амбивалентностикојепостојеунутарсамогпројектанаци
онализма.Националнатериторијаникаданијеједноставно

36Jones,R.andMerriman,P.(2009)Hot,banalandeverydaynationalism:Bi
lingualroadsignsinWales,PoliticalGeography28,pp.164–173.

37Etherington,J.нав.дело,стр.55–56и210–217.
38Benwell,M.C.andDodds,K.(2011)Argentineterritorialnationalismrevi

sited:TheMalvinas/Falklandsdisputeandgeographiesofeverydaynationa
lism,PoliticalGeography30,pp.441–449.

39Albert,M.andBrock,L.WhatKeepsWestphaliaTogether?NormativeDif
ferentiationintheModernSystemofStates,in:Identities,Borders,Orders:
RethinkingInternationalRelationsTheory,eds.Albert,M.,Jacobson,D.and
Lapid,Y.(2001),Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress,pp.34–35.

40White,G.W.нав.дело,стр.13.
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успостављенаодстранедржавекаоинституције,већјеувек
упостајању,каохетерогенипросторниасемблажукојисе
уграђујубројнидруштвеничиниоци.
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NATIONALISMSTUDIESANDTHESPATIALTURN:THE
CONCEPTOFNATIONALTERRITORY

Abstract

The modern “spatial turn” in humanities and social sciences has
launchedaninterestinproblemsofspacerelatedtothephenomenonof
nationalism.Thebasicconceptthroughwhichthespatialissuesarebeing
investigatedinthenationalismstudiesisterritory,whichisunderstood
asadelineatedspaceshaped throughrelationsofpower.Already the
verydefinitionofnationalismasamodernformofsovereigntycontains
aclearreferencetothespatialdimension.Namely,inordertodefinethe
sovereigntyofanation,withapossibilityofestablishinganationstate,
onehas todemarcate thereachof thenational territorywhichwould
belong to the nation. This paper critically evaluates the approaches
whichanalysenationalterritoryasaninstrumentofviolenceandafactor
of identity.Within thediscourseofnationalismonecan identify two
differentgroupsofargumentsregardingtheappropriationofterritories
by the nation: the natural and the historical. Natural arguments are
already clearly presented in thewritings of JohannGottfriedHerder
andtheyarebasedonanassumptionthatthereisanorganiclinkand
congeniality between the natural and geographical features of the
land, and the characteristic features of a nation. On the other hand,
thehistoricalargumentsarebasedontheclaimthatacertainterritory
representsanation’splaceofbirth,orthatithadbelongedtothenation
in a certain significant point in history. Discourses of nationalism
regularly encompass different strategies and mechanisms of space
representation,withapurposetoshowthatthenationalterritoryisan

organicwhole,aswellasanindivisibleandinviolableentity.

Keywords:spatial turn,nationalism,sovereignty,national territory,
homeland


