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МИШЉЕЊЕ O НАЦИОНАЛНОМ: ИЗ „РЕЧНИКА ,НАЦИОНАЛИСТЕ’“ АУТОРА
ДУШАНА ЈАЊИЂА

То није судбина
Сваки национализам настоји да конзервира постојеће стање доминације политичког
и државног над друштвеним и људским
Споменимо још једном поуку историје: у мери у којој настоје да на себе преузму
националну идеју, односно предвођење нације и националног покрета који је буржоазија
носила, социјалистичке и комунистичке снаге принуђене су да се, све више и више,
развијају следећи националне норме и да прихвате свест о томе да нација неће више да
буде слушкиња! Односно, како је социјалистички покрет, у крајњој линији, условљен
историјским, друштвеним околностима у којима се развија, делатно је, што се посебно
види иа примеру албанског национализма, и његово националистичко па и расистичко
оптерећење. Уколико је опасност да ова оптерећења превладају озбиљнија, утолико је и
постулат борбе против њих обавезнији. Исто важи и за југословенско друштво. Односно,
иако у социјализму постоје повољније околности за отклањање национализма, то не значи
да социјалистичка револуција сама од себе ликвидира све оно што осакаћују човекову
личност и онемогућује развој нових друштвених односа. И за отклањање национализма
потребан је дуготрајан, револуционарни ангажман.
И у пракси постојећих социјалистичких те и југословенског друштва наставља се
сукобљавање с национализмом - уз промену његових видова и социјалних садржаја. Мења
се функција национализма који је делимично усмерен ка рестаурацији капитализма, али се
све више укорењује у државно-социјалистичке односе и брани их попут праве швајцарске
гарде. To најизразитије потврђује великоалбански национализам и сепаратизам.
Национализам настоји да конзервира постојеће друштвене односе, који су класни, односно
постојеће стање, које је стање предоминације политичког и државног над друштвеним и
људским. Најопштије речено, регресивна, конзервативна суштина национализма у
социјализму проистиче из тога што се национализам утемељује у етатистичко
посредовање интереса и развоја нације.
Све то погодује развоју „новог“ национализма, онога који своје основне носиоце налази у
бирократско-етатистичким и технократским снагама и, уопште, у повлашћеним
друштвеним структурама, које настоје да зауставе процес револуционарног развитка. При
томе се „широким масама“ „обичног народа“ препушта улога јуришника. Али,
„бирократски национализам“ главно је упориште национализама у социјализму, и
успоставља се онда када „национална бирократија" успева да својем виђењу општег
интереса потчини све друге интересе. Као основни хегемон националног интереса
успоставља се бирократија. Она, у ослонцу на непревладане односе приватне својине и
новоуспостављене односе државне својине, то јест у ослонцу на још непревладану класну
експлоатацију, од посредника који би требало, по начелу, да буде у служби радничке
класе, у пракси је израсла у владајућу класу друштва и нације, чија се владавина, наравно,
простире и над радничком класом. У бити национализам је облик задржавања радничке
класе у најамном положају. Заносно, „хомогенизација нације“ изражена у национализму

законито води ка успостављању класне хегемоније над радничком класом и над њеним
стварним социјалним и националним интересима.
Ни нација а ни национална еманципација не пролазе боље од радничке класе. To је стога
што национализам није, како се иначе сам представља, човекова судбина. Он је само један
од могућих момената историјског опстанка човека, који се, као својеврсна граница
испречује на путу човековог самопостојања. Инсистирање на националном само по себи, а
посебно у националистичкој обради, метафизичко је свођење човека на један од атрибута
и облика његове егзистенције. Овакво поимање не може човека замислити другачијег до
потчињеног нацији, тј. онима који у њој владају.
ФРАКЦИЈЕ
Не само да су разлике међу појединим национализмима, него и унутар истог
национализма постоје различите фракције — каже Душан Јањић.
Тако су у албанском национализму присутне три струје: прва је СТАЉИНИСТИЧКА,
друга ФАШИСТИЧКА, са извором у виђењу Друге призренске лиге (1943) која доводи до
правог правцатог геноцида, а у историографији је најраширенија типично НАЦИОНАЛРОМАНТИЧАРСКА СТРУЈА која се позива на изворне идеале прве Призренске лиге
(1878) и то предвиђајући њихов феудалистички карактер.
Али, постоје и подваријанте. Тако унутар стаљинистичке струје примећујемо класичну
енверхоџистичку, локално-бирократску која хоће засебну републику али јoj крајњи циљ
није отцепљење од Југославије а трећа се посебно исказује догматским поимањем
економских односа. На пример, убеђење је масе припадника националистичког покрета да
ће добити посао оног часа кад Косово постане република!

