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Mojemu vnuku Leonu, z željo,
da bi živel v svetu brez nacionalnih doktrin
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Avtorjev nagovor
Ko sem začel s tem pisanjem, sem si enostavno želel, da ga sploh ne bi bilo.
Da bi nacionalne doktrine naših sosedov preprosto ne bile napisane. Tako
te, ki so zbrane v zbirki, kot tiste iz še starejše generacije doktrin. Pomislil
sem, Balkan, posebej pa Makedonija, bi bili veliko srečnejši brez njih. A
vendar, realno, te doktrine izhajajo iz neder objektivnih stališč makedonskih sosed in so se, naj si to želimo ali ne, oblikovale. In jih ne moremo
zanikati. Naj bodo še toliko subjektivne, nacionalno in etnično pristranske – obstajajo, vplivajo na politiko in odnose na Balkanu, še vedno niso
pozabljene, so aktualne v odnosih v sosedstvu in regiji in, kot kaže, bodo
aktualne še naprej.
Zato sem se spopadel z njimi; da jih predstavim, obdelam, kritično analiziram. Preprosto se nisem mogel upreti skušnjavi, da tega ne bi storil. In tu
je rezultat. Njegov smisel je razumeti, da odnosi na Balkanu in v sosedstvu
Makedonije niso nastali čisto slučajno in spontano, ampak imajo svojo genezo, sociozgodovino, socialno in razvojno podlago, da imajo svoje motive,
igralce, spodbujevalce in podpornike in svoje oblike. Razumeti vse to lahko
pomaga pri zbistritvi odnosov, postopkov in politik med državami v regiji,
med Makedonijo in njenimi sosedami, pa tudi navznotraj, v samih državnih sistemih. In ne nazadnje, tu so doktrine obdelane, da ne bi v sosedstvu
mislili, da jih pri nas ne poznamo, da niso opažene, da jih ne preučujemo pozorno, analizirajo, da molčimo in ignoriramo njihov obstoj in vpliv.
Močno verjamem, da bosta ta narod, ta narod in ta država, neodvisno od
doktrin in trenutnih politik in izzivov – obstala in se obdržala, da ne bosta
pokleknila pred skušnjavami, ki jih mamijo in s katerimi se realno soočajo.
Kot je dejal naš veliki pesnik, Gane Todorovski – »Koliko nas je, toliko nas
je, dovolj nas je!«
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Veliko sodelavcev, prijateljev in kolegov me je pri tej nalogi opogumljalo in
mi pomagalo. Predvsem urednik knjige in prijatelj Gligor Stojkovski, ki je
dolgo časa vztrajal pri motiviranju in urednikovanju tega dela. Prav tako
želim omeniti dragocene namige in usmeritve svojih kolegov in prijateljev –
Branislava Sarkanjaca, Zlatka Kramarića in Dalibora Jovanovskega.
Knjigo so pred kratkim objavili v srbskem jeziku v Beogradu in v angleškem prevodu v Torontu. Za slovensko izdajo sem zelo hvaležen prof. Bojku
Bučarju in gospe Hermini Krajnc s Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani kot tudi izjemni prevajalki gospe Mini Špeli Stepančič.
Največja zahvala gre kljub vsemu moji soprogi, dr. Aneti Mirčevi, ki me je
opogumljala in hkrati prenašala vse moje dobrohotnosti med pisanjem.
Avtor
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BALKANSKI MEGAETNIKUM – OD
ETNOROMANTIKE DO ETNONASILJA
Predstavitev in zgodovina
V knjigi je zbranih deset besedil, bolje fragmentov besedil, ki predstavljajo etnopolitične platforme makedonskih sosed. To so: »Memorandum
Srbske akademije znanosti« iz 1986. leta, objavljen na več mestih, tukaj prevzet iz zagrebškega »Naše teme«; potem fragmenti iz Šešljevega
dela »Ideologija srbskega nacionalizma« iz 2002. leta, znanstveno delo
Momčila Subotića »Srbska država v programih srbskih političnih strank
do Daytonskega sporazuma« iz 2006. leta. Umeščeni sta tudi dve grški
besedili, in sicer »Makedonsko vprašanje. Pregled poskusov ustvarjanja
umetnega naroda«, Inštituta mednarodnih in političnih študij v Atenah,
objavljenega v februarju 1993. leta, in »Skopje v iskanju identitete in mednarodnega priznanja«, izdanega v Solunu leta 1994. Vključeni so posamezni deli treh bolgarskih besedil – »Bolgarija v 21. stoletju. Bolgarska nacionalna doktrina. Prvi del«, ki ga je izdal Znanstveni center za bolgarsko
nacionalno strategijo v Sofiji leta 1997, in Drugi del iste doktrine, izdan v
Sofiji naslednjega leta, ter daljši fragment iz brošure »Bolgarska politika
do Republike Makedonije«, objavljene v Sofiji deset let kasneje. Albansko
doktrino predstavljata dva dokumenta, »Platforma za rešitev albanskega
nacionalnega vprašanja«, ki jo je sprejela in izdala Akademija znanosti
Albanije v Tirani 1998. leta, in programska specifikacija tega dokumenta z
naslovom »Izzivi demokracije v multietničnih državah«, ki jo je napisal

13

Balkanski megaetnikum

Arben Džaferi, istočasno objavljena v New Yorku na internetni strani
Albansko-ameriške državljanske liste, ki je prav tako uvrščena v to zbirko.
Dokumenti so urejeni po abecednem redu držav in glede na čas njihove objave; prevedeni na podlagi razpoložljivih originalov in na tem mestu
analizirani in kvalificirani v predgovoru, s potrebnimi bibliografskimi podatki in kratkimi pojasnili.
Nedvomno so ti dokumenti osnova, celo najava in znanilci več političnih
gibanj v regiji; nekateri izmed njih so imeli neposredno vlogo v dogajanjih (nemirih, spopadih in nasilju) na Balkanu v zadnjem desetletju in pol.
Pravzaprav je tako z vsemi zunanjepolitičnimi doktrinami, še posebej s
tistimi, ki jih ustvarijo velike sile ali pa so zgodovinsko znane, kot na primer ameriška Monroeva doktrina iz 19. stoletja, ali Wilsonova doktrina ali
Marshalov plan iz 20. stoletja, japonska Mejdži doktrina, nemška Drang
nach Osten, sovjetska Brežnjeva doktrina omejene suverenosti in mnoge
druge. Te, ki izhajajo z Balkana, niso tako daljnosežne, a imajo nedvomno
velik vpliv na regionalne politične odnose in širše. Pojavijo se kot drugi val
nacionalnih in etnopolitičnih doktrin, v zadnjih dvajsetih letih oziroma po
velikih sistemskih in državnopolitičnih spremembah na Balkanu po 1990.
letu. Prvi val doktrin je bil formiran v 19. stoletju, v obdobju nacionalnega prebujanja in romanticizma, v obdobju ustanavljanja in konsolidiranja
balkanskih držav, ko so se pisali osvobodilni in hkrati ekspanzionistični in
osvajalski programi in politični koncepti.
Tu mislim na »Nacertanije« srbskega zunanjega ministra Ilije Garašanina
iz 1844. leta, ki obravnava obnovo Dušanovega cesarstva, istega leta je
objavljena »Megali ideja« grškega premierja Joanisa Koletisa, ki je grško kneževino projektirala na celotno ozemlje bizantinskega cesarstva.
»Megali ideja« je osrednji del govora grškega premierja Koletisa na ustanovni seji parlamenta v Atenah januarja 1844. leta. Potem sledi Ukaz
(Ustava) in Program bolgarskega revolucionarnega centralnega komiteja do delavcev, za osvoboditev bolgarskega naroda, ki so ga v Bukarešti
napisali G. Rakovski, L. Karavelov, V. Levski, H. Botev, J. Cankov in T.
Peev, pa doktrina Kemal paše Atatürka iz 1925. leta »Mir v državi, mir na
svetu«, kot tudi predhodno sprejet Program albanske Prizrenske lige iz
1878. leta. Doktrine, ki jih tukaj predstavljam in analiziram, so v glavnem
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modernizacija teh besedil iz prejšnjih dveh stoletij, prilagojene novim
okoliščinam.
Smisel moje analize ni v kritiki ali omalovaževanju teh besedil, še manj
v nestrinjanju z zgodovinsko ali drugo argumentacijo, ki jo predstavljajo,
čeprav se temu človek včasih ne more izogniti. Nemogoče je odreči niti legitimnosti in pravice vsakega etnikuma, nacionalnosti, nacije ali katerekoli
druge socialne skupine ali človeške skupnosti, da se osredotoči na svoje
probleme, da gleda v svojo prihodnost in da sanja svoje sanje ... Etnikum
in narod sta, ne glede na dinamiko globalizacije in na vzpon civilne družbe
po svetu, realnost in vsekakor ne tako omejena prihodnost človeške družbene organizacije in duhovnosti. Zato pojma nista anahronizem, poplava
modernizma pa ni alternativna ali konkurentna etnicizmu, pa tudi naciocentrizmu ne.
Zato se tudi zbirka socialnih odnosov, reprodukcijskih obrazcev, emocij,
čustev, kot tudi njihove transpozicije človeka v prihodnosti, ki jih s seboj
nosita etnikum in nacija, podobno kot pri religijskih obrazcih in transpozicijah, zasluži prepoznavo kot realno obstoječa in legitimna, četudi so
kdaj socialno in predvsem politično protislovna in retrogradna. Od takrat
in sedaj je povsem legitimno tudi znanstveno raziskovanje teh socialnih
pojavov, seveda z analitičnim in kritičnim pristopom.
Problem nastane, kot poudarja znani raziskovalec modernega nacionalizma Anthony Smith, ker se v znanstvenih tekstih o narodih in nacionalizmu pojavljajo protislovja, ki niso tipična v znanosti: tisto med »bistvom«
naroda in njegovo »konstruirano« kvaliteto; med starodavnostjo nacije in
njeno čisto sedanjo pojavnostjo, kot tudi med kulturno bazo nacionalizma in njenim soočanjem z izključno političnimi težnjami in cilji. V teh
protislovjih se rojeva enostranski in izkrivljen etnosimbolizem, v katerega
spadajo tudi vsi poskusi racionalnega legitimiranja in legitimiziranja naciocentrizma. To pogosto globoko vpliva na zgodovinsko znanost in politične aktivnosti tako imenovanih novih narodov, pa tudi na njihove nacionalistične kroge (Smith, 1998, str. 170). V sociologiji, na vsesplošen način,
sta ta problem postavila pred več kot tridesetimi leti Berger in Luckman,
ko sta razčlenjevala »socialno konstrukcijo« resničnosti, pri kateri znanost
precej sodeluje (Berger in Luckman, 1967).
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Ni dvoma, da etnosimbolizem z vso refleksijo iz socialne resničnosti, spojen z etnopolitiko, bistveno vpliva na sodobno človekovo življenje, tako
znotraj etnične skupine in skupnosti kot tudi pri skupinah in skupnostih,
ki so sestavljene večetnično ali večnacionalno; vendar nič manj ne vpliva
tudi na dogodke in gibanja v regijah in v mednarodni skupnosti skupaj.
Izhaja namreč, da so vsi socialni pojavi ali procesi, ki jih goriščno raziskuje sociologija, na primer družbene skupine in združevanje teh v skupine,
produkcijski in reprodukcijski obrazci, družbena mobilnost in dinamika,
kulturna in duhovna produkcija in izraznost, pod močnim vplivom etnofenomenologije in etnosimbolizma, in da je pod enako močnim vplivom tudi
njihovo preučevanje. To se seveda nanaša tudi na procese, ki jih raziskuje
politologija, ekonomija, kulturologija in druge osnovne znanosti, na primer
upravljanje in vladanje, trg in lastnina, proizvodnja, še posebej pa delitev itn.
Smisel objave te zbirke je ponuditi prilogo k spoznavanju etnosimbolizma, etnocentrizma in etnopolitike v regiji, v kateri živimo, da jih lahko bolje razumemo in primerneje reagiramo na njihove manifestacije in izraze.
Zakaj točno ti dokumenti in ne nekateri drugi? Zakaj ne več dokumentov,
starejših? Ve se namreč, da je regija oziroma Balkan, posebej pa še države
bivše Jugoslavije, plodna zemlja za takšne ideje in gnojilo za takšna gibanja
in moči, kot tudi za etnopolitične platforme, dokumente, akte.
Na širšem območju, na primer v drugih republikah bivše Jugoslavije, obstaja veliko različnih doktriniranih dokumentov. Slovenski, še posebej pa
hrvaški in bošnjaški dokumenti so imeli velik vpliv na dogodke, konflikte in celo spopade v desetletju med 1990. in 2000. letom. Pri tem mislim
na primer na »Prilogo k slovenskemu nacionalnemu programu«, objavljeno decembra 1987. leta v 57. številki Nove revije, avtorjev Hribarja,
Urbančiča, Rupla, Pučnika, Jančarja, Grafenauerja in drugih; pa konec
1989. leta objavljen Politični program HDZ v Zagrebu, ki ga je pripravila skupina znanstvenih delavcev v Leksikografskem zavodu, ki jo je vodil
Tuđman, ali Program bošnjaške SDA Alije Izetbegovića v Sarajevu.
Vsa ta besedila in dokumente, zgodovinske in novejše, je potrebno preučiti na istem mestu, z isto metodologijo in istim analitičnim postopkom.
Pri izboru dokumentov sem se vseeno odločil za skromnejšo različico, z
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izborom novejših dokumentov sosedov, s katerimi mejimo, s katerimi živimo in neposredno komuniciramo, s katerimi se dotikamo in s katerimi
imamo največkrat, pri njih ali pri nas, etnične skupnosti »za mejo«. Poleg
omenjenih v zbirki obstaja veliko več doktrinarnih dokumentov, iz medijev,
učbenikov, publikacije, celo iz literature. A nekje sem vendar moral postaviti mejo in ta meja je bila njihova pomembnost in njihov vpliv na politiko.
Dokumenti, ki jih objavljam, so novejše pričevanje. Čeprav gradijo svoj
koncept na osnovi zgodovinske vloge, pravic, zaslug in prispevka svoje
narodnosti, so z naporom in krčevito oblikovani za soočenje z modernizmom in z namenom oblikovati in preoblikovati nekakšen pravni red, ki
ima osnovo v sedanjih spremembah in dinamiki na Balkanu, v Evropi in
na svetu nasploh. Pri tem se soočajo s težkimi problemi pri redefiniranju
nacionalizma in etnocentrizma, kot so ju razumeli v 19. stoletju, pa tudi s
premostitvijo očitnega kontrasta s sodobnimi smernicami civilno-družbenega razvoja, globalizacije in regionalizacije, neomejenega trga, demokracije in človekovih pravic (posebej drugih) itn.
Ne moremo reči, da se v dokumentih ali vsaj v delu vsakega izmed njih ne
skriva realnost in objektivnost pri ocenah tedanjega stanja stvari in pogojev, kot tudi spremenjena in libertarna retorika. A so prav tako polni etnocentrizma, destruktivnosti, groženj z nasiljem in prekoračitve pravic drugih
etnikumov, nacij, držav in skupnosti. Zaradi tega, pa čeprav z vzdržnostjo lastne kritičnosti in negacije ali diskvalifikacije, moramo te dokumente obravnavati tudi kot nacionalistične, nekatere celo kot agresivno nacionalistične.
Vprašanje je, kje v tej zbirki je makedonski etnopolitični program ali nacionalna doktrina. Ni je, ker enostavno ne obstaja ali je ne moremo najti
v obliki dokumenta ali besedila. Če bi jo, bi jo vsekakor vključili v zbirko
in jo preučili. Seveda lahko nacionalnodoktrinarne elemente odkrijemo v
več virih iz obdobja preroda, uporov in takoj po njih. Samo spomnimo se
na Ustavo (Pravila) štaba Kresnenske vstaje, oziroma Makedonskega vstajniškega komiteja iz 1878. leta, pa Ustavo Makedonske lige iz Sofije leta
1890. leta, nadalje Državotvornega programa in Manifesta Začasne vlade
Makedonije 1880/81. leta, več državotvornih dokumentov MRO (TMORO),
kasneje VMRO itn. (Minoski, 2008, Prvi del, tretje poglavje, Popovski, 2002).
Pa vendar imajo ti in takšni dokumenti samo projektivno-osvobodilen in
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državotvoren karakter, in ne doktrinarno-zavojevalski, ekspanzionističen in
zanikovalni do sosedov. Večino teh dokumentov računa in upa na sodelovanje in skupno delovanje s sosednjimi nacionalnimi silami.
V novejšem času obstaja več poskusov obravnave ali vsaj skiciranja takšne
platforme ali programa. Od 1990. leta naprej se je pojavilo več iniciativ in
pozivov različnih forumov in svetov, intelektualnih in akademskih krogov,
predlogov vse-strankarskim ali med-strankarskim skupinam, ki bi vsaj načelno konsenzualno postavili nekakšno osnovo in usmeritev tako imenovanih nacionalnih interesov. A neuspešno. Še danes obstajajo laične, pa tudi
medijske kritike zaradi pomanjkanja take platforme. Pojavljajo se tudi resne
ocene, da izhajajo problemi, s katerimi se sooča Makedonija in makedonski
narod, v glavnem zaradi neobstoja konkretne platforme, ker ni jasno, katera
je smer politike, razvoja, gibanj; od tod naj bi bili vsi problemi, s katerimi se soočamo, od tod naj bi bila nemoč pred enostranskimi izzivi drugih
narodov in narodnosti, pa tudi modernizem in negotovosti za bodočnost.
Morda se v teh zahtevah in kritikah skriva zrno resnice. Vendar je bistveno
to, da vsaka sedanja strategija izraža pluralen, državljanski in multikulturen karakter države ter jasno in dolgoročno državno politiko, demokratsko
oblikovano in legitimno sprejeto. In to vsekakor deluje.
Ne trdim, da v Makedoniji ne obstaja makedonski nacionalizem, etnocentrizem, etnoromantizem, in niti, da ne obstajajo dokumenti, strankarska,
programska, publicistična in druga besedila, ki izražajo prav to. Seveda obstajajo. A vendar niso oblikovani, zamišljeni v ideološki in sistematično zaokroženi obliki, ki bi se lahko primerjala z dokumenti, zbranimi v moji zbirki.
Makedonija ima perspektivo in prihodnost kot razvita državljanska družba, z močno vpreženimi produkcijskimi in humanimi viri, ekonomsko
prosperitetna, stabilna s svojimi demokratskimi institucijami in tržno ekonomijo, kot multikulturna družba v svoji sestavi in reprodukciji, liberalna
in tolerantna v svojih duhovnih in vrednostnih agregatih. Njena evropska
in globalna integracija je smer, vodilo in možnost za tako družbo. Samo
pod takimi razvojnimi pogoji lahko obstane in se gradi makedonska nacionalna bit, identiteta, jezik, kultura, vključno z obstankom makedonskih
manjšin in diaspore izven Republike. Ni drugih nacionalnih interesov
makedonskega naroda, ki bi obstajali izven ali za temi kvalifikacijami. To
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pa seveda pomeni, da se identitetni znak, zgodovinska in resnična utemeljenost, potencial, perspektiva, izzivi in ambicije makedonskega naroda
lahko materializirajo in pozitivno usmerijo samo pod pogojem modernosti, demokracije in človekovih pravic, razvoja, dobrososedstva, tolerance
in dialoga. Te vrednosti pa so skupne in ne nasprotne ali na račun svojih sosedov, niti na račun etničnih skupnosti, s katerimi živimo skupaj v
Makedoniji. Če je tako, in razvoj notranjih odnosov in struktur v državi
gre v tej smeri, ima makedonski narod še večjo legitimno pravico in moralno avtoriteto, da se bori in da se ne odpove svoji identiteti, nacionalni
samobitnosti in državnosti zaradi nekoga in s tem bodo načrti, doktrine,
platforme, ambicije in iluzije kogarkoli postali nemočni in neperspektivni.
Potrebna je torej razvojna, državna in državljanska strategija, ki lahko edina odpre prostor za razcvet naše nacionalnokulturne samobitnosti.

Problemsko do Balkana
Pa vendar se v odnosu do Makedonije in Balkana postavlja osnovno vprašanje – od kod ves ta nacionalizem, etnocentrizem, etnopolitični naboj,
ali ima kakšen pomen in prihodnost po vseh tragičnih dogodkih, spopadih, doktriniranih debaklih in neuspehih ali razočaranjih, ki so se zgodili
v zadnjih dveh desetletjih pri nas in v vsej regiji?
Razpad socializma v Vzhodni in Srednji Evropi, posebej v dramatičnem
zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, ni nujno vzrok ali izziv za nacionalizem in etnocentrizem. Do tega razpada ni prišlo zaradi zunanjih pritiskov,
udarcev ali izolacije, ki jim je bil socializem morda izpostavljen. Kot je
ocenil slovenski analitik, v nasprotju s številnimi pričakovanji, socialističnih političnih in gospodarskih sistemov ni premagal njegov generični nasprotnik, zahodni kapitalizem. Prav tako ni prišlo do njihove eksplozije,
revolucij in kontrarevolucij. Zgodila se je njihova implozija, raztapljanje v
lastnih protislovjih, propad zaradi nakopičenih problemov, ki jih sami niso
mogli rešiti.1

1

Kocijančič, 1996, str. 7–8.
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Ti sistemi so se v bistvu raztrgali po glavnih šivih svoje reprodukcije: ekonomska in proizvodna učinkovitost, svoboda in demokracija, človekove in
državljanske pravice, življenjski standard. Po teh šivih je implozija sprostila ogromno emancipatorsko energijo, do tedaj globoko skrit potencial za
izpopolnitev zastoja v razvoju in priključitev k modernim civilizacijskim
tekom.
Nič manj ni bila ta energija tudi nacionalnoemancipatorska: reafirmirati
nacionalno svobodo, kulturo, vrednostni sistem, tradicije in ustvarjalnost,
kot del človekove in državljanske svobode in kulture, do tedaj potisnjene
v predsobo »osvoboditve dela«. Pa vendar so imeli v nekaterih družbah
in skupnostih možnost in so se tudi razvili premočrtno, z vzponom državljanskih, tržnih in demokratskih institucij in pridobitev, vključno z mehanizmom razreševanja posebej preobčutljivih, eksplozivnih in obremenilnih vprašanj. Takšna vprašanja so bila na primer usoda velikih federacij,
SSSR, ČSR, ali položaj manjšin, ki so v nekaterih od novoustanovljenih
držav dosegle celo do 40 % skupnega prebivalstva. V drugih družbah in
skupnostih, in Balkan in bivša jugoslovanska federacija sta tipičen primer
za to, se je nacionalna energija razvila v konfliktno, destruktivno, nekje
celo v nasilno smer. Zakaj prav Balkan, morda Čečenija in nekatere podkavkaške republike?
Na pragu razpada socializma, ob koncu 1980-tih let, so bila vsa pričakovanja in predvidevanja v balkanskih in jugovzhodnoevropskih državah
kot tudi na Zahodu usmerjena v razvoj teh držav po tirnicah liberalne
demokracije, državljanske družbe in države; da bo tako imenovana »gradnja naroda« (nation-building) sledila modelom zahodne demokracije.
Na primer preko novih obrazcev komunikacije, urbanizacije, množičnega izobraževanja in politične participacije, preko institucionalizacije
t.i. nacije-države in nacije z državljanskim sodelovanjem in enakostjo.
To je bil model, ki bi moral proizvesti nacionalno potrditev in kulturni
razvoj, hitrejšo in uravnoteženo ekonomsko rast in prosperiteto, odprte
kanale za izražanje, odgovorno in organizirano javnost, zrelo in »reaktivno« elito, ki reagira. Pravzaprav se je tak »nation-building« pričakovalo
že pred tem, npr. pri procesu dekolonializacije v Afriki in Aziji. V delu
slovarskih in konceptualnih izvorov iz tega časa se je tudi ta model izenačeval z nacionalizmom, kar je v nekaterih dokumentih iz naše zbirke
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komično prevzeto kot »da postanemo nacionalisti«. Vendar proti drugim
in nasproti drugim.
V poznih osemdesetih in devetdesetih letih minulega stoletja, pravi že omenjeni britanski teoretik nacije in nacionalizma Anthony Smith, se je takšen
optimizem izkazal za bridko naivnega. Ne samo, da se zgodnje demokratične sanje afriških in azijskih držav niso uresničile, tudi razvite zahodne države so začele doživljati pretrese etničnega nezadovoljstva in fragmentacije,
medtem ko je na vzhodu izginil še zadnji veliki multietnični imperij, ki je
razdelil kozmopolitske sanje o bratstvu njegovih etnonacionalnih komponent. Smith zapiše: »Veliki valovi emigracije in množična rast informacijske
tehnologije so postavili pod vprašaj predhodno vero v edino državljansko
nacijo, s homogeno nacionalno identiteto, ki se lahko uporabi za ‘zdrav’ nacionalen razvoj ... Dekonstrukcija nacije2 pa pogojuje tudi umik teorije nacionalizma.« 3
Del dokumentov iz zbirke ostaja vezan na star način razumevanja koncepta »nation building« in v ta koncept celo prestavi marksizem oziroma
pomirja marksizem s še starejšimi in bolj tradicionalnimi teorijami, kot sta
na primer primordializem in etnoromanticizem.

Predstave in stereotipi
Pojavi in tragični dogodki na Balkanu v devetdesetih letih so prispevali k
obnovi in celo zacementiranosti njegove tradicionalne predstave o areni
medetničnega sovraštva, konfliktov in nasilja, fragmentacije in neprekinjenih borb in pretenzij za osvojitev ozemelj, odcepitev itn. Sindrom
»sod smodnika« in sindrom nasilnega in primitivno plemenskega območja je globoko ukoreninjen v zavest in stereotipe o Balkanu v mednarodni javnosti, znanosti in politiki, ne glede na to, ali si to zasluži ali
ne. Pravzaprav si tega ne zasluži, saj na Balkanu nikoli ni bilo konflikta

2

Unitarne, op. avtorja.

3

Smith, ibid., str. 3.
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ali pomembnejšega dogodka, v katerem ne bi tuji dejavniki igrali pomembne, pogosto celo primarne vloge pri začetku ali razvoju teh dogodkov, in zasluženo, saj so bili vsakokrat vzroki in izvedba le-teh avtohtono
balkanski. Tudi v dokumentih, obravnavanih v tej knjigi, se lahko opazi
vztrajno potrjevanje tega sindroma. A ne glede na to, o katerem narodu
ali etnikumu govorimo, ki je, prej ali slej, žrtev, udeleženec ali celo »izkoriščevalec« sporov, pravzaprav ni nikogar, ki bi bil imun na »sindrom
balkanizma«.
Takšna ukoreninjena predstava o Balkanu bi morala prestati kritično
analizo, revizijo in spremembo, saj obstajajo indikacije, da je ne samo
nepravična, ampak tudi neprimerna, in predvsem, da škoduje sedanjim
spremembam v regiji, na primer, skrajno škoduje hitrejšemu in integralnemu socioekonomskemu razvoju regije in vseh držav posebej, investicijam, komunikacijskemu, turističnemu, kulturnemu itn. odpiranju, če
povsod velja za rizično območje. A to ni odvisno le od javnosti in medijev ali dejavnikov izven nas, temveč je predvsem odvisno od gibanj
znotraj njega.
Zgodovinsko in tradicionalno se Balkan res obravnava kot potresno področje v Evropi. V zadnjih dveh stoletjih pravzaprav ni bilo resnejše krize
v Evropi in po svetu, v kateri ne bi bil Balkan v njenem žarišču, ali ne bi bil
celo njen epicenter. Če se le ozremo na primer na Veliko vzhodno krizo v
1870-tih letih, na rusko-turško vojno v 1877, na Ilinden v 1903, na obe balkanski vojni 1912–1913, na obe svetovni vojni, pri čemer se je prva začela
na Balkanu, in ne nazadnje vseh pet »vojn«, ki so posledica dezintegracije
Jugoslavije, 1991–2001. Tukaj lahko vključimo tudi poslednjo, makedonsko »amplitudo« teh vojn. Seveda bi bil seznam še daljši, če bi mu dodali še
nacionalno-osvobodilne vojne in mnogo drugih bilateralnih oboroženih
konfliktov, kot so bili srbsko-bolgarski, grško-turški itn.
Vsi ti spori, vojne in sovražnosti izražajo, a tudi sami po sebi ustvarjajo
ogromno količino negativne in destruktivne energije, etnonacionalizem,
šovinizem in sovraštvo, kar bi lahko skoraj nakazovalo na nagnjenje k fragmentaciji, separatizmu, razdelitvam in samoizolaciji. In zato so v slovarski in enciklopedični literaturi Balkan, balkanizem in balkanizacija postali sinonim za konfliktnost, etnoegoizem, etnoprimitivizem, sinonim za
neskončne delitve in demarkacije.
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Tako slovar The Random House4 opredeljuje, da balkanizem pomeni razdelitev dežele, območja ipd. na manjše, nasprotujoče si, nedelujoče države. Zgodovinar Ferdinand Schevill že leta 1922 definira pojem Balkan
kot država Balkanija, ki za razliko od ostalih evropskih delov, ki so zaradi
geografskih sil primorani strmeti k nacionalnemu, ekonomskemu in političnemu poenotenju, ostaja »razcepljena na veliko geografskih enot, razdeljenih ena od druge z naravnimi mejami, z različnimi naseljenimi narodi
na teh tleh, ki so veliko pripomogli s svojo instinktivno željo po ohranitvi
svojih različnih individualnostih in ki so se do današnjega dne uspešno
upirali vsem naporom, da bi prišlo do njihove politične združitve.«5 Pred
nekaj leti so Schevillovo tezo ponovno izdali.
Znana je tudi ocena veleposlanika Georga Kennana v predgovoru6 predhodno objavljenega Poročila Carnegievega sklada o balkanskih vojnah
1912–1913, napisanega leta 1993, v katerem govori o balkanskem svetu,
kjer »starodavna sovraštva« vztrajno proizvajajo medetnično nasilje in
vojne, samo vojna tehnologija se spreminja. V svojem dobro dokumentiranem delu o socialnem izvoru in vzrokih za krizo v bivši Jugoslaviji in na
Balkanu in v iskanju sociološke razlage za te dogodke tudi britanski sociolog John Allcock, navaja veliko virov in akcentov nasilne regionalne zgodovine, ki je nedavno privedla tudi do vzpona fanatičnega nacionalizma in
sovraštva do drugih narodov. Zato si postavlja vprašanje – kaj se pravzaprav sploh lahko pričakuje od območja, katerega ime je postalo sinonim
za nasilje, fragmentacijo in nerede? Od tu izhaja, da naj bi bili balkanski
narodi skoraj genetsko ustvarjeni za nasilje, medsebojno nasprotovanje in
konflikte. »Sovraštvo«, piše Allcock, »naj bi bilo do nedavnega endemično
na Balkanu, že od predpotopne preteklosti naprej. Mučno bi bilo celostno
dokumentirati predpostavke o nepopravljivi iracionalnosti in nasilju balkanskih družb.« 7

4

The Random House, 1966, str. 113.

5

Schevill, reprint, 1995, str. 13.

6

Kennan, 1993, str. 9.

7

Allcock, 2000, str. 2–5.
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V svojem pogosto citiranem potopisu »Balkanski duhovi« publicist
Robert Kaplan povezuje Balkan celo s pojavo nacizma: »Zgodovina 20.
stoletja prihaja z Balkana. Tu so bili ljudje izolirani v svoji bedi in etničnem rivalstvu, obsojeni na sovraštvo ... Nacizem lahko na primer poišče
svoj izvor na Balkanu. Med krčmami na Dunaju, plodnih tleh etničnega
nezadovoljstva, blizu svetu južnih Slovanov, se je Hitler naučil tako nalezljivo sovražiti.«8
Nekateri sodobni avtorji, tudi ko se poslušajo resno konfrontirati z domnevo o nasilni nravi dinarske in balkanske »antropovrste« ali plemena, vseeno
jed še malo začinijo. Angleška profesorica socialne psihologije, Catherine
Charmichel se v svoji razsvetljeni študiji o nacionalizmu in destrukciji tradicije v glavnem osredotoča na medetnično nasilje, divjost in brutalnost na
Balkanu, predvsem na podlagi pričevanj iz zadnjih vojn. Poskuša orisati in
konstruirati določene zgodovinske analogije s tipiziranjem kultov in ritualov
nasilja in destrukcije, čeprav z veliko občutka za pomen konteksta: »Nam je
potrebna znanost za človekovo obnašanje in extremis, ki občuti lokaliteto,
zgodovino in politiko. Prav tako moramo jasno razlikovati med tem, kar se
je dogajalo na Balkanu, od tega, kar izhaja iz Balkana.«9
Ali je Balkan in naše sosedstvo res tako, kot mislijo, da je? Ali so tudi
dokumenti iz pričujoče zbirke samo kamenček v že zdavnaj ustvarjenem
mozaiku etnomita o Balkanu? Ravno zaradi tega ni slučajno, da se lahko
le s pomiritvijo z etnocentrizmom in naciocentrizmom uspešno pomirimo tudi z njegovo širšo in zgodovinsko ustvarjeno refleksijo. Bolgarska
zgodovinarka Marija Todorova v svojem izvrstnem delu »Razmišljajoče o
Balkanu« strogo razlikuje med znanstvenimi spoznanji in ukoreninjeno
popularno mitologijo o Balkanu. Pravilno zatrjuje, da je dober del principov in priložnosti za notranje balkanske konflikte v bistvu uvoženih od
zunaj, da je o Balkanu ustvarjen mit, instrumentiran za identifikacijo in
samoidentifikacijo zahodnoevropske in zahodne kulture in vrednosti na
splošno. »Kot pri Orientu, je Balkan potreben kot odlagališče negativnih

8

Kaplan, 1993, str. XXIII.

9

Carmichael, 2002, str. 107.
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karakteristik v nasprotju s konstruirano pozitivno in samovšečno predstavo ‘evropskosti’ in ‘Zahoda’«.10
A vendar tudi Todorova, kot večino drugih avtorjev, nasprotujoč negativnemu balkanskemu mitu, po uspešni, celo vrhunski razpravi in »obrambi«
Balkana, v kateri pokaže na nič manj neprijazne etnovzorce in izkušnje
oziroma lastnosti, ki so jih kazale tudi zahodnoevropske in na splošno vse
tako imenovane države zahodne civilizacije, ostane pri projekciji preteklosti na sedanjost in celo na prihodnost. Oziroma parafrazirano, Balkan je
takšen, kot je in kakršen je, ampak tudi druga območja ali deli človeštva
niso bili in niso nič boljši od njega. In zato bo Balkan ostal še dolgo takšen,
kot je bil, stereotipno, nekoč in kakršen je sedaj.
Balkanu in njegovemu etnoprofilu poleg tega ne tako mala zbirka sodobnih poročil in strateških študij pripisuje še nagnjenja h korupciji, organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, drogo in orožjem, ter druge »civilne«
inkriminacije. John J. Dick iz Britanske akademije obrambe je nedavno
ocenil: »Težko si je zamisliti Rusijo, Ukrajino, Moldavijo, pa večino držav iz bivše SFRJ ali Albanijo, da ne govorimo o Belorusiji, v tej luči..11
Niti ena država med njimi nima ali ne kaže nikakršne volje, da bi v bližnji
prihodnosti razvila stabilno civilno družbo, s skupnimi zahodnimi vrednostmi, z vladavino prava in z delujočo, vsaj malo pošteno birokracijo.
Tranzicija se bo najverjetneje prej usmerila k ultranacionalizmu in avtoritarizmu (povsem možno tudi neofašizmu) kot k liberalni demokraciji ...
Te države, na drugi strani EU meje pri novi delitvi Evrope, bodo verjetno
ostale ekonomsko relativno nerazvita področja, brez posebnih pridobitev
globalizacije. Politično se bodo nagibale k nestabilnosti in ranljivosti ali k
avtoritarnosti in nemirom.« 12 Diagnoza tega avtorja je torej, da prostor bivše Jugoslavije še ni izgubil svojega potenciala za konflikte, še več, da vojne
za nasledstvo verjetno še niso končane. Samo prve bitke ...

10

Todorova, 1997, str. 188.

11

V luči evropeizacije; op. avtorja.

12

Dick, 2003, str. 41–42.
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Kontrapunkt in razvoj
Vendar obstaja še druga analitična smer, ki potrjuje, da se lahko kriza na
Balkanu tudi drugače razlaga, preko globljega znanstvenega diskurza. Smer,
ki problematizira že samo pojmovanje balkanizma in »dežele Balkanije«.
Victor Friedman z Univerze v Chichagu, strokovnjak za balkansko lingvistiko in kulturno zgodovino, je v več svojih delih pokazal, da so javni
in politični stereotipi o Balkanu le poskus projekcije sedanjosti območja
skozi njegovo preteklost, predvsem na podlagi specifičnega dojemanja te
njegove preteklosti. »Balkanizem,« piše, »ni pretežno samo pojem ali sinonim za politično in etnično fragmentacijo. Obstaja široko sprejet pomen
termina balkanizem, ki je povsem različen od termina fragmentacija. V
lingvistiki je balkanizem lastnost, ki jo delijo nepovezani jeziki Balkana.
Gramatična struktura balkanskih jezikov namreč potrjuje stoletja dolgo
multilingvalno in multietnično sobivanje, celo na najintimnejši ravni.« 13
Res je, da se je od pred nekaj stoletij naprej na Balkanu odvijal intenziven
proces interakcije, medvplivov, vzajemne odvisnosti in sobivanja veliko
narodov; prav tako je res, da večino sporov in vojn na Balkanu ni bilo medetničnih ali verskih, temveč so bile del širših konfliktov ali konfliktov, prinesenih od zunaj. Friedmanov poudarek, kot pri drugih avtorjih, pa kaže,
da se balkanizem, posledično pa tudi pojav in izražanje nacionalizma v
regiji, mora preučevati in obravnavati ne kot pretežno mentalen in etnomentalen pojav, ne kot zgodovinska ali geogenetska predpostavka, temveč
kot socialen in razvojen pojav, oziroma kot pojav, ki se lahko temeljito pojasni z vzročnostjo sociologije in kulturologije. Točno zaradi tega se lahko
psihogenetske razlage nacionalizma, etnokonfliktov in matrice pojavljanja
izkrivljenega etnosimbolizma, kot tudi vsa pojmovanja, da pri balkanskih
narodih načelno prevladuje obrazec konfliktnosti, bistveno relativizirajo v
svoji argumentacijski moči.
Sociološko gledano je vse območje Balkana in širše bistveno manj razvito
v primerjavi z drugimi evropskimi območji, posebej s tistimi iz zahodne
Evrope. V evropski socialni in ekonomski zgodovini je Balkan najdlje ostal
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v fazi reindustrializacije in agrarne produkcije, v fazi preddržavljanske socialne stratifikacije in strukture. V bistvu tipične državljanske revolucije
in prevratov v tem delu celine ni bilo, prav tako ni prišlo do tipičnih državljanskih političnih institucij zaradi pritiska razvitega državljanskega
razreda. Nacionalno-osvobodilna in preporodna gibanja v 19. stoletju
po pravilu v vseh balkanskih državah vzklijejo v glavnem na ruralnih in
agrarnih tleh, če ne štejemo maloštevilne elite, izobražencev, največkrat iz
drugih državah. To je tudi preprečilo oblikovanje nacionalnih držav, interesa državljanskega razreda in civilne družbe, ki jo v sebi nosi narod, pa
tudi interesa kapitala – odnosov in tržnega gospodarstva.
Zaradi teh razlogov večina malih balkanskih držav postane skoraj dinastična, oligarhična in avtoritarna država, država z močnimi in zaostrenimi
notranjimi kontrasti, protislovji in neenakomernim razvojem. Do velikih
razvojnih razlik torej prihaja najprej znotraj vsake države posamezno, predvsem na osi center – periferija, potem med njimi kot državami in na koncu
med Balkanom kot periferijo in evropskimi regionalnimi centri. Na ta vidik
znane sociološke teorije razvoja in soodnosov na osi center – periferija je
nedavno pri nas s svojim poglobljenim delom opozoril dr. Denko Maleski.14
V nasprotju z vsemi trditvami, da so Balkan in posamezne države umeščeni
na centralno geostrateškem mestu v Evropi, da praktično kontrolirajo prehod med Zahodom in Vzhodom, da predstavljajo most med celinama, gospodarstvi, kulturami, religijami itn., je točneje, da so bile balkanske države
vedno, še posebej po 14.–15. stoletju, na obrobju velikih imperijev – otomanskega, avstroogrskega, ruskega, pa tudi Reicha. Neodločne in negotove
v svojih odnosih. Od takrat naprej ni bilo nikakršnega zanimanja za investiranje v njihov razvoj, niti za njihovo homogenizacijo v kulturnem ali civilizacijskem smislu. Samo nekatere države so bile bližje centrom in zato manj
»periferične«, na primer današnja Slovenija, Vojvodina in deloma Hrvaška.
V takih pogojih nerazvitosti, izoliranosti in revščine so balkanske države,
točneje vladajoči krogi, po pravilu gledale svojo prihodnost v zavojevanjih,
osvojitvah novih področij, v svoji rasti v veliki narod, z vlečenjem potez, ki
so jih videle pri velikih silah, ali s pridobitvijo dinastičnih vej istih velikih
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Maleski, 2001/2002.
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sil. Te dejavnike, pomembne za socialno zgodovino Balkana, prepozna veliko znanih avtorjev.15 M. Palairet v svoji pomembni raziskavi ekonomij na
Balkanu do prve svetovne vojne ocenjuje, da gre za ekonomije evolucije
brez razvoja.16 To so notranji razlogi za kontraste na Balkanu, na katere se
nanašajo ali jih izkoriščajo zunanji dejavniki.
Drugi pomembni sociološko razvojni trenutki in razlaga etnogeneze
in etnoodnosov na Balkanu, še posebej tistih v vsaki posamezni državi, se izražajo v dejstvu in v skupni faktografiji lokacije in obstoja delov
narodov zunaj svojih matičnih držav – v nerazviti periferiji drugih držav. Makedonska, albanska, turška, vlaška manjšina v Severni Grčiji živi
na primer na področjih, ki so na podlagi grških in evropskih kriterijev
obravnavana kot nerazvita področja. Albanska populacija v Makedoniji
je v glavnem naseljena v zahodni Makedoniji, ki podobno, na podlagi makedonskega standarda, predstavlja nerazvito področje. Prav tako
nerazviti deli so vzhodna Albanija, kjer živijo Makedonci in Vlahi, in
albansko severozahodno območje s črnogorsko, srbsko in makedonsko
manjšino. Pirinski del Makedonije v Bolgariji enako velja za nerazvit, a
je v dobri meri poseljen z Makedonci in drugimi manjšinami. Prav tako
Kosovo, ki je večinsko naseljeno z Albanci in je v bivši SFRJ, kasneje ZRJ,
pa Srbiji – Črni gori, primer za nerazvito področje. Podobne razlike med
področji se lahko vidijo v Bosni in Hercegovini, ki jih naseljujejo Srbi,
Hrvati ali Bošnjaki. Med drugim je, če se raziskuje sistematično, enako
tudi v Sloveniji, na manjših področjih, v naseljih Madžarov v Prekmurju
in pri srbski manjšini v Beli krajini ali v Kninski krajini na Hrvaškem.
Cilj moje analize v predgovoru ni raziskovalno osvetliti vso problematiko odnosa etnos – razvoj – standard na Balkanu, zato bom na tem mestu
končal s tem, čeprav bi to v resnici zaslužilo posebno pozornost, kar sem
nedolgo nazaj tudi objavil v dveh tujih prilogah.17 Raziskave, o katerih
pišem, se nanašajo predvsem na primere bivše jugoslovanske federacije,
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M. Gleni, S. Troebst, St. Pribićević.
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Mirčev, 2003, Mirčev, 2008.
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ki ji niti po polstoletnemu usmerjenemu razvoju in politiki pospešenega napredka in investicij v nerazvita področja, republike in pokrajine ni
uspelo kolikor toliko uravnotežiti razlik v razvoju in življenjskem standardu prebivalstva. Nasprotno, v nekaterih pomembnih delih so se razlike še povečale.
Na podlagi več analiz18 so bile razlike v proizvodnji, produktivnosti, dobičkonosnosti, izvozu in uvozu, pa tudi pri zaposlenosti/nezaposlenosti, v
povprečnih prihodkih prebivalstva itn. med razvitimi in nerazvitimi deli v
federaciji v razmerju 4, 3 ali 2 proti 1. To je bila objektivna podlaga za napetosti in dokazovanja, da so eni izkoriščani od drugih in zato živijo slabše,
kot bi lahko, ali ne živijo dovolj dobro in se ne razvijajo dovolj hitro, kot bi
lahko. Na tej osnovi, posebej v zadnjem desetletju pred formalnim razpadom federacije, so nastale napetosti v politiki, medijih in javnosti, pa tudi
v ekonomiji, znanosti in kulturi, o tem, katera republika in pokrajina ima
dobiček, in katera zgubo v skupnem obstoju države. Ker so bile republike
in pokrajine nacionalno in etnično zasnovane entitete, so napetosti zaradi
razvojnih smernic, zastoja oziroma napredka dobile primarno etničen in
etnopolitičen naboj oziroma so postale objektivna podlaga, na kateri sta se
ustvarila nacionalizem in etnocentrizem.
V normalnih pogojih, v državah z razvitim trgom, lastniško in odprto ekonomijo in s političnim sistemom, ki ne dovoljuje mešanja politike v ekonomijo, spoštuje pravo in državljanske svoboščine, bi se razvojne neskladnosti reševale s popolnoma drugačnimi mehanizmi, na primer s tržnimi,
bančnimi, s spodbujanjem investicij, kreditiranja in podobno. A v pogojih
partijskega distorziranega in kontroliranega federalnega in socialističnega
sistema so razlike lahko pripeljale le do borbe za redistribucijo dohodkov,
do povečanja etnopolitične kontrole nad akumulacijo. Kljub temu pa ne
smemo trditi, da so bile razvojne razlike v populaciji in prostoru same po
sebi neposreden povod za val konfliktov, napetosti in kasneje resničnih
spopadov, ki so zajeli državo.

18

Mencinger, 1989, Bilandžić, 1985.
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Sociološko pojasnjevanje medetničnih odnosov in kontrastov v skupnosti je seveda bolj zahtevno in večplastno. V multietničnih skupnostih se
nacionalizem in etnocentrizem običajno pojavita tako pri večinskih kot
pri manjšinskih skupinah oziroma tako pri etnomanjšinah kot tudi pri
etnovečinah. Ni nujno, da do tega pride zaradi korelacije akcija – reakcija, v istem času ali na enak način. Nacionalizem večinskih narodov v
balkanskih državah je lahko rezultat nezadovoljstva z napredkom, za kar
se začne okrivljati etnomanjšine, ali pa je lahko rezultat strahu pred spremembami, v katerih naj bi večina izgubila svojo vodečo pozicijo v skupnosti ali mesto v mednarodni skupnosti. Pri drugih etnikumih je to lahko rezultat ne samo nezadovoljstva s standardom in socialnimi pogoji,
pač pa tudi rezultat občutka potisnjenosti in izgube upanja zaradi izgube
socialne in kulturne identitete, predvsem v obdobju kriz in sprememb.
Na primeru Makedonije lahko vidimo, da je skupni družbeni in ekonomski razvoj po 1945. letu stimuliral različne posebne in oddaljene obrazce
in matrice razvoja makedonske, albanske skupine, pa tudi drugih etnoskupin. Makedonska skupnost se je na primer bolj vezala na urbana naselja,
industrijo, državni in javni sektor, njena mobilnost in migracije so bile v
glavnem usmerjene v druge jugoslovanske republike oziroma v trajne čezoceanske migracije. Albanska etnoskupina je bila bolj vezana na zemljo
in kmetijstvo, na vas, ki je bila zaradi politike in sistemske ideologije potisnjena na stran in zapostavljena. Pa vendar je točno ta sistem pripomogel pri demografskem bumu albanskega prebivalstva, tu in v Jugoslaviji
na splošno. Ceno te reprodukcije je namreč poravnala država, ne glede na
področje, agrarno, industrijsko ipd. Vendar ostaja dejstvo, da je bila zemlja
v vsakem primeru zapostavljena.
Po drugi strani je to pripeljalo do večje potrebe po delovni sili in je imelo, vsaj na začetku, določen vpliv na demografski bum. Poleg tega se je v
Makedoniji ta etnoskupina bolj vezala na privatni sektor in lastnino, na
trgovino, za začasne migracije v bližnje evropske države. Dejstvo je, da
je tudi t.i. tip »družinske ekonomije in solidarnosti« imel vpliv na njihove obrazce reprodukcije. Skupaj z razlikami v religiji, izobrazbi itn. sta se
ti dve, pa tudi druge skupnosti, razvijali paralelno, razdvojeno in nekako kontrastno. Vse to pa je vplivalo tudi na pojav pomembnih sociodemografskih in razvojnih razlik, na povečanje t.i. bistvene etnodistance,
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stereotipnosti, izoliranosti, kot tudi na komunikativnost med skupnostma,
predvsem na simbolni ravni.19 Še več, pri ekstremni politični usmeritvi te
razlike in diskrepance privedejo do etnokonfliktov, ki so podlaga tudi tistemu leta 2001 v Makedoniji.
Od tod je izvajanje sociološke analize družbenorazvojnih diskrepanc kot
objektivne podlage za pojav in obstoj nacionalizma in etnocentrizma,
najsi gre za etnovečine ali za etnomanjšine, za velikost obravnavanih držav v zavezanost za bolj uravnotežen socioekonomski razvoj, za hitrejši
razvoj, v katerem bodo kot aktiven dejavnik vključene vse države v regiji, vse socialne in predvsem etnične skupine in skupnosti, zaradi česar
bodo imeli vsi korist, izboljšanje svojih socialnih pogojev. Če pospešen
in uravnotežen razvoj sovpada z istočasnim razvojem struktur civilne
družbe, z vzponom odprte, tržne in podjetniške ekonomije, s procesi
globalne in regionalne komunikacije in integracije, bodo s tem presekane nekatere močne korenine etnocentrizma, etnoagresije in etnoekspanzije na škodo drugih skupnosti ali vsaj bistveno oslabljene. A vendar
moramo priznati, da je vse to le hipoteza, za katero nimamo resničnih ali
priznanih argumentov.
V sodobni literaturi o nacionalizmu in etnocentrizmu oziroma o narodu
in etnikumu se na vprašanje o razvoju skupnosti, predvsem o socioekonomskem razvoju, posveča posebno mesto, pa čeprav mnenja niso niti
približno enaka. Britanski sociolog Tom Nairn, čigar mišljenje zasluži vse
spoštovanje in pozornost, je prepričan, da sta imperializem in neenakomerni razvoj razlog za nacionalizem kot globalen fenomen. Nairn sicer
ta vzrok raziskuje iz vidika večjih, razvitejših entitet, ki ustvarjajo kontekst reakcije pri manjšinah, na podlagi katerekoli osnove.20
Nacionalizem, etnocentrizem in nespoštovanje pravic etnomanjšin se lahko tudi pri večinskih narodih pojavijo zaradi občutka ali dejstva stagnacije,
zaradi ne dovoj hitrega razvoja ali pa – v primerjavi z drugimi – zaradi nizkega standarda in podobno. Seveda, ko govori o imperializmu, vsekakor
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