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POVZETEK 

 

V nalogi se osredotočamo na proces oblikovanja nacionalne identitete Slovencev in 

pripadnosti ''slovenstvu'' skozi različna obdobja v narodovi zgodovini. Izhajamo iz 

predpostavke, da je pripadnost posameznika ''njegovi'' nacionalni identiteti skozi čas različno 

močno izražena in da na to vplivajo najrazličnejši dejavniki, med katerimi so zagotovo tudi 

posameznikovo zadovoljstvo z razmerami v skupnosti ali družbi, ki ji pripada. V prvem delu 

naloge razložimo pojme, ki jih povezujemo z nacionalno identiteto, ki v sodobni družbi 

predstavlja eno najtrdnejših kolektivnih identifikacij. Proces oblikovanja slovenske narodne 

zavesti razložimo skozi zgodovino slovenskega naroda, ki je po stoletjih ''zorenja'' v različnih 

državnih tvorbah s plebiscitno voljo postal nacija, narod s svojo državo. V raziskavi o 

dojemanju kolektivnih identitet med Slovenci ugotavljamo, kako so se skozi čas  spreminjala 

stališča Slovencev v odnosu do kolektivnih identitet. Pri tem se metodološko opiramo na 

longitudialno strategijo raziskovanja. Merimo trende in stališča oziroma odnose do 

opazovanih pojavov v populaciji in zanje poiščemo vzročne razlage. 

 

Ključne besede: kolektivne identitete, nacionalna identiteta, evropska identiteta, Slovenci, 

medčasovna primerjava 

 

 

ABSTRACT  

 

This thesis is focused on the process of creating national identity of Slovenians and also 

affiliation to ''Slovenehood'' through different periods in the nation's history. Based on the 

assumption that the affiliation of the individual to ''his'' national identity over time is 

expressed to varying degrees and that this is influenced by many different factors, among 

which are certainly individual's satisfaction with the situation in the community or society to 

which he belongs. First part of the thesis explains concepts that are associated with national 

identity which represents one of the strongest collective identifications in contemporary 

society. The process of formation of the Slovenian national consciousness can be explained 

through the history of the Slovenian nation, which after centuries of maturation in different 

state formations with plebiscit vote became a nation with his country. In this study on the 

perception of collective identities among the Slovenes we note how they have changed views 

of relation to collective identities over time. Longitudinal methodological research strategy 



  

was used in order to measure trends and views or relations to the observed phenomena in the 

population and to find a causal explanation.  

 

Keywords: collective identity, national identity, European identity, Slovenes, intertemporal 

comparisons  
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1 UVOD 

 

 

Skozi svojo zgodovino se je slovenski narod soočal z različnimi bolj ali manj korenitimi 

spremembami, ki so med drugim v ospredje postavljale tudi diskurz o nacionalni identiteti. 

Pred obdobjem socializma je oblikovanje slovenske narodne identitete potekalo predvsem v 

odnosu do avstro-ogrske monarhije, v socializmu smo se opredeljevali do narodov in 

narodnosti bivše Jugoslavije (Vezovnik, 2007). V osemdesetih letih 20. stoletja je del 

političnega diskurza postala ideja o slovenski državnosti in z razglasitvijo suverenosti smo 

Slovenci postali nacija. Obenem se je oblikovala tudi ideja o ''vrnitvi v Evropo'' (Hribar 1995; 

Toplak 2003), zato je od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 postalo pomembno 

vprašanje, ali se Slovenci čutimo tudi Evropejce.  

 

V magistrski nalogi bomo skozi longitudialno raziskavo ugotavljali spremembe v dojemanju 

Slovencev o njihovi pripadnosti ''slovenstvu'', kar razumemo kot pripadnost slovenskemu 

narodu in slovenski državi. Sledili bomo Smithovi (2005) ugotovitvi o spreminjajočih in 

dinamičnih identitetah in v časovni perspektivi primerjali, kako se je od obdobja slovenske 

osamosvojitve od jugoslovanske države spreminjal odnos Slovencev do nacionalne identitete. 

Na oblikovanje in ohranjanje identifikacije naroda vpliva več dejavnikov. Musek med 

nacionalne atribute (kot poimenuje pomembna obeležja in značilnosti, povezane z narodom, v 

katerih pripadniki nekega naroda najbolj pogosto vidijo gradnike nacionalne identitete) poleg 

jezikovnih, rodovnih, zgodovinskih, verskih, kulturno-civilizacijskih in umetnostnih, 

značajskih, političnih in drugih uvršča tudi gospodarski atribut (Musek, 1997), zato menimo, 

da tudi gospodarska in politična situacija vplivata na občutek pripadnosti nacionalni 

skupnosti.  Zanimalo nas bo, če in v kolikšni meri je ekonomska kriza vplivala na nacionalno 

in tudi evropsko zavest Slovencev. Tomšič namreč opozarja, da ''aktualna kriza predstavlja 

neugodno okolje za krepitev skupne evropske identitete. Ustvarja namreč ugodne okoliščine 

za vzpon populističnih in avtoritarnih tendenc. Nosilci takšnih tendenc, najsi gre za gibanja 

skrajno leve ali skrajno desne provenience, so praviloma izrazito protievropsko naravnani'' 

(Tomšič 2012, str. 8).   

 

Naloga je razdeljena na tri sklope. V prvem delu bomo opredelili temeljne koncepte in pojme, 

ki bodo v pomoč pri razumevanju konstruiranja nacionalne identitete, ki predstavlja eno od 

ključnih oblik skupinske pripadnosti oziroma kolektivnih identitet v sodobni družbi. Po 
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Smithu nacionalna identiteta opredeljuje ozemlja, ekonomske vire in bogastvo ter politično 

podporo državi in ustvarja družbene vezi med posamezniki z repertoarjem skupnih vrednot, 

simbolov in tradicij (Smith, 1991b). Opredelili bomo tudi pojem ''evropska identiteta'' ter 

proces njenega nastajanja. Pri tem ne bomo delali ostrih ločnic med ''uradno'' kolektivno 

evropsko identiteto, ki nastaja kot načrtna identiteta Evropske unije, in identiteto, ki presega 

njene institucije. Drugi del naloge namenjamo kronološkemu pregledu prebujanja narodne 

zavesti in vzpostavljanja ''slovenstva'', konstrukciji slovenske nacionalne identitete ter 

slovenskega povezovanja z Evropsko unijo. Tretji, zadnji, del naloge je namenjen medčasovni 

primerjavi dojemanja Slovencev o njihovi nacionalni in evropski identiteti. V raziskavi se 

bomo osredotočili na pet obdobij v samostojni Sloveniji. Prvo smo postavili v začetno fazo 

tranzicije, ki jo je po našem mnenju zaznamoval odločilni politični projekt razglasitve 

samostojnosti. Obravnavali bomo še predpristopno obdobje Slovenije k Evropski uniji, ko se 

je po našem mnenju krepila nacionalna zavest Slovencev in predvsem v obdobju po vstopu k 

evropski integraciji – tudi evropska zavest Slovencev. Zadnji obdobji ''merjenja'' posvečamo 

obdobjema pred ekonomsko krizo in v času krize, ki je prinesla poslabševanje socialne 

varnosti, razslojevanje, naraščanje neenakosti, brezposelnost in splošno znižanje življenjskega 

standarda za večino državljanov. Predpostavljamo, da so ti učinki vplivali na odnos Slovencev 

do nacionalne in evropske zavesti v smislu manjšega pripadanja ''slovenstvu'' in ''evropejstvu''.  

 

1.1 Namen 

 

Namen raziskave je časovna primerjava odnosa Slovencev do nacionalne in evropske 

identitete s pomočjo uporabe podatkov javnomnenjskih raziskav Slovensko javno mnenje, 

Slovenski utrip in Mednarodne splošne družboslovne ankete. Zanimalo nas bo, ali se je odnos 

Slovencev do nacionalne in evropske identitete skozi obravnavano obdobje spreminjal. Pri 

tem bo študija osredotočena tudi na ugotavljanje determinant morebitnega spreminjanja. 

Poskušali bomo ugotoviti, ali nam rezultati opravljenih raziskav potrjujejo predpostavke, ki 

smo si jih zadali kot raziskovalne hipoteze. 

 

1.2 Cilj 

 

Cilj magistrske naloge je, da skozi časovno primerjalno analizo sekundarnih podatkov 

ugotovimo, kako se je v slovenski družbi spreminjal odnos Slovencev do nacionalne in 

evropske identitete od obdobja slovenske osamosvojitve od jugoslovanske države do vstopa 
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Slovenije v Evropsko unijo. Ugotavljali bomo, če in v kolikšni meri je ekonomska kriza 

vplivala na nacionalno in evropsko zavest Slovencev.  

 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 

H1: Nacionalna zavest Slovencev je bila v začetni fazi tranzicije višja kot v obdobju 

ekonomske krize, pri čemer lahko višjo stopnjo identifikacije pripišemo navdušenju v 

zvezi z novonastalo samostojno državo, zniževanje nacionalne zavesti pa učinkom 

neugodnih gospodarskih razmer.  

 

H2: Pri Slovencih so v začetni fazi tranzicije in v pristopnem obdobju k EU najvišje 

izražene regionalne in nacionalna identiteta, kar povezujemo s strahom pred izgubo 

primarne identitete zaradi vključevanja v evropske integracije; identifikacija z evropsko 

identiteto je narasla v obdobju po vstopu v EU, kar pripisujemo prepoznavanjem koristi 

članstva v Evropski uniji.  

 

H3: Tako nacionalna kot evropska identiteta pri Slovencih sta v obdobju ekonomske krize 

nižji kot v obdobju pred krizo, kar pripisujemo neugodnim gospodarskim gibanjem, ki so 

imela za posledico padanje življenjskega standarda in s tem neuresničena pričakovanja 

tako glede osamosvojitve kot glede članstva v EU.  

 

 

2 KOLEKTIVNE IDENTITETE: KONCEPTUALNA IZHODIŠČA 

 

 

V današnjem času zelo pogosto govorimo o identitetah, ki so nekakšen označevalec tako 

posameznika kot skupine. Ob pregledu številne strokovne literature ugotavljamo, da se s tem 

zelo težko opredeljivim konceptom ukvarjajo tako psihologija, sociologija, etnografija, 

antropologija, pa tudi zgodovina in politologija. Slednji še posebej v kontekstu nacionalne 

identitete, ki predstavlja eno od najpomembnejših in najtrdnejših kolektivnih identifikacij. V 

naši nalogi se bomo predvsem ''mudili'' v polju sociologije, zgodovine in politologije, saj nas 

zanima proces oblikovanja nacionalne identitete Slovencev in pripadnost slovenstvu skozi 
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različna obdobja v narodovi zgodovini. Prvi del naloge pa namenjamo konceptualnim 

izhodiščem, s katerimi bomo povezali ''projekt'' nastajanja slovenske nacionalne identitete. 

 

2.1 Identiteta 

 

Identiteta je kompleksen proces razlikovanja bodisi posameznika ali kolektiva v primerjavi z 

drugimi posamezniki ali kolektivi. Lahko je podobna ali drugačna od identitete drugega 

oziroma drugih, je živa, aktivna, nikoli končana in je konstruirana skozi institucije in 

interakcije (Nastran Ule, 2000). V latinščini pomeni ''identicus'' istoveten v smislu eden in isti, 

kar pomeni, da je cilj identitete kljub spremembam ostati isti v primerjavi z drugimi (Južnič, 

1993), kar ponazarja, da se posameznik primerja in na tej podlagi razlikuje od drugih 

posameznikov. Z izrazom multiple identity Smith izpostavlja bistvo sodobnih identitet. 

Različne identitete naj bi bile podvržene stalnemu prilagajanju, transformiranju, ustvarjanju 

sporazumov, vsakodnevnemu plebiscitu ter odpiranju simbolnih meja z drugimi prav tako 

konstruiranimi identitetami. Posameznikove identitete so torej multiple in pogosto situacijske, 

zato se nujno ne izključujejo, pač pa pogosto nadgrajujejo in dopolnjujejo (Smith v Šabec 

2006, str. 147).  

 

Južnič, Rizman, Žagar, Smith in tudi drugi avtorji govorijo o individualnih in skupinskih 

vidikih identitete (Južnič 1993; Rizman 2003; Žagar 2003; Smith 2005). Medtem ko je 

individualna raven vezana na gensko določenost posameznika kot biološkega bitja, je 

skupinska raven vezana na človekovo potrebo po pripadnosti neki skupini. Po Taylorju ima 

individualna identiteta posameznika dve poglavitni razsežnosti. Prva predstavlja kolektivno 

razsežnost, pri čemer gre za sečišče različnih kolektivnih identitet, druga predstavlja osebno 

identiteto, sestavljeno iz drugih pomembnih družbenih značilnosti (na primer privlačnosti, 

bistrosti, očarljivosti …), ki pa same ne sodijo h kolektivnim identitetam. Res je sicer, da tako 

individualne kot kolektivne identitete vključujejo dejavnike, ki so pomembni za družbeno 

življenje, pa so samo kolektivne identitete tiste, ki dejansko štejejo kot družbene kategorije 

(Taylor v Appiah 2007, str. 341). Smith pri tem opozarja, da je potrebno ločiti ravni analize 

individualne in kolektivne identitete. Skupnosti in kulturne združbe resda sestavljajo 

posamezniki, vendar jih ne moremo obravnavati le kot preprost seštevek posameznikov, saj 

kolektivne identitete predstavljajo veliko več glede na njihove skupne vrednote in norme. Po 

drugi strani pa nam niti analiza potez v določeni kolektivni identiteti ne daje informacije o 

dejanjih in nagnjenjih njenih članov (Smith, 2005). 
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2.2 Kolektivne identitete 

 

Posamezniki smo že od nekdaj nosilci več različnih skupinskih pripadnosti. Tako Musek, 

Debeljak, Smith, Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin, predpostavljajo posameznika kot 

nosilca številnih identitet (razredne, spolne, verske, regionalne, politične, lokalne, poklicne, 

nacionalne in druge), ki so bodisi podedovane skupinske identifikacije ali pa delujejo v 

družbenem kontekstu in je njihov izbor prepuščen posamezniku (Musek 1997; Debeljak 2004; 

Smith 2005; Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin 2011). Debeljak govori o koncentričnem 

sobivanju identitet. Po tej tezi identitete nastajajo in se ohranjajo v obliki koncentričnih 

krogov, ki ''izvirajo v podobah jaza, vsajenega v izkušnje skupnosti, razširjajoč se skozi 

tokove lokalnih, nacionalnih in regionalnih kultur'' (Debeljak 2004, str. 100). Ideja ponazarja, 

da se identitete običajno med seboj ne izključujejo, temveč so lahko komplementarne, dokler 

ne gre za njihove ekstremne oblike (Šabec, 2006). 

 

Skupinske identifikacije posameznika so različno močno izražene in imajo različne učinke, 

saj ga na določenih področjih delovanja omejujejo, utesnjujejo in obvezujejo, na drugih pa mu 

odpirajo nove možnosti, ki jih sam ne bi mogel realizirati (Kovačev, 1996). Občutek 

pripadnosti posameznika določeni kolektivni entiteti ali skupnosti je pogojena tako z 

objektivnimi kot subjektivnimi kriteriji. Od pripadnikov določene skupnosti je namreč 

odvisno, ali bodo sprejeli njene kriterije in jo izkazovali, pri tem pa je potrebno tudi priznanje 

''drugih'', ki tej entiteti ne pripadajo. Preko nje posamezniki kolektiva izražajo občutke skupne 

pripadnosti in se razglašajo za ''mi'' ter sledijo skupnim družbenim in političnim ciljem, ki 

med pripadniki skupnosti krepijo občutke solidarnosti (Žagar, 2003). Durkheim je to 

skupinsko pripadnost in skupne vrednote ter moralna prepričanja poimenoval kolektivna 

zavest, ki pravzaprav omogoča obstoj družbe. Brez kolektivne zavesti torej ne bi bilo 

družbenega reda, družbenega nadzora, družbene solidarnosti ali sodelovanja (Durkheim v 

Haralambos in Holborn 1999, str. 455).  

 

Tako lahko rečemo, da identiteta ni le dosežek posameznika, temveč ta pomeni 

posameznikovo mesto v ''strukturi družbenih konstrukcij'', ki ga posameznik ''prepozna kot 

subjekt socialnih dejavnosti in kot član določene družbe in kulture'' (Nastran Ule 2000, str. 

192).  
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2.2.1 Konstrukcija kolektivnih identitet 

 

Videli smo, da z razlikovanjem in kategoriziranjem ustvarjamo lastno in skupinske identitete. 

Iz njih izločimo tiste, ki vanje naj ne bi sodili. Konstrukcija skupinskih identitet tako primarno 

predstavlja izključevanje, ki se izraža skozi formulo ''mi'' in ''vi'', zaradi česar so bolj posledica 

razlik in izključevanja kot znamenje identičnih, naravno konstruiranih skupnosti (Šabec, 

2006).  

 

Tudi Castells pravi, da so iz sociološkega vidika vse identitete skonstruirane. Vprašanje pri 

tem pa je, kako, od koga, od česa in zakaj. Skonstruirane so iz številnih virov, tako iz 

zgodovine, geografije, biologije, kolektivnega spomina, osebnih fantazij, religije … 

Posamezniki, družba in družbene skupine te vire obdelajo in njihov pomen preuredijo tako, da 

ustrezajo družbenim omejitvam in kulturnim projektom, ki veljajo in so v časovnem in 

prostorskem okviru zakoreninjeni v njihovi družbeni strukturi (Castells, 2010). 

 

Simbolna vsebina identitete in njen pomen za tiste, ki se z njo identificirajo, je odvisna od 

tega, kdo in zakaj jo konstruira. Tako Castells ugotavlja, da je družbena konstrukcija 

identitete vedno zaznamovana z razmerjem moči, na podlagi katere loči med tremi oblikami 

in izvori konstrukcije identitet. Vsaka med njimi vodi do drugačnih rezultatov konstrukcije 

družbe (Castells, 2010). 

 

Prva oblika so po Castellsu t. i. legitimizirane identitete, ki jih uvedejo prevladujoče 

institucije družbe, da razširjajo in racionalizirajo svojo prevlado nasproti ostalim akterjem v 

družbi. Takšne identitete ustvarijo civilno družbo, vrsto skonstruiranih in organiziranih 

družbenih akterjev in ''aparatov'' (na primer cerkev, sindikati, civilna združenja …), ki 

racionalizirajo identiteto (Castells, 2010). Po Gramsciju ima civilna družba dvojni značaj. Po 

eni strani spodbuja dinamiko države, po drugi strani je globoko zakoreninjena med ljudmi. Ta 

njena dvojnost omogoča ''teren'' za politične spremembe brez neposrednega nasilja. Do 

sprememb pa lahko pride le, ko večina sprejme legitimizirano identiteto (Gramsci v Castells 

2010, str. 8 in 9). 

 

Kot drugo obliko konstrukcije identitet Castells predlaga t. i. uporniške identitete, za katere 

celo pravi, da so verjetno najpomembnejše v sodobni družbi. Konstruirajo jih tisti izključeni, 

stigmatizirani posamezniki, ki izpadejo iz prevladujočih okvirov (verski fundamentalizem, 
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skrajni nacionalizem, gibanja homoseksualcev). Konstruirajo oblike kolektivnega upora in 

preživetja proti pritiskom in načelom, ki prevladujejo v družbi. Gradijo obrambne identitete in 

definirajo meje upora naproti prevladujočim identitetam (kar pogosto izhaja iz občutka 

odtujitve ali nezadovoljstva z nepravičnim družbenim, ekonomskim ali političnim 

izključevanjem), s tem pa obrnejo presojo družbenih vrednot (Castells, 2010).  

 

Tretja oblika konstrukcije identitet je t. i. projektna identiteta. Ta proizvaja subjekte, ki 

delujejo kot kolektivni družbeni akterji. Projektne identitete nastanejo, ko družbeni akterji na 

podlagi razpoložljivega kulturnega materiala zgradijo novo identiteto. Ta ne le da na novo 

opredeljuje njihov položaj v družbi, temveč želijo na ta način preoblikovati celotno družbeno 

strukturo. Primer je emancipacija žensk (in feminizem), ki je spremenila njihove pravice in 

njihovo identiteto. Ta sprememba je vplivala na razmerja v družini in tudi na celotno družbo 

(Castells, 2010). 

 

Identitete, ki se začnejo kot uporniške, povzročijo učinek projektne identitete in nenazadnje 

skozi čas postanejo prevladujoče v institucijah družbe in s tem legitimizirane. Takšna 

dinamika identitet nakazuje, da iz sociološkega vidika nobena identiteta v svojem bistvu sama 

po sebi nima vrednosti zunaj svojega zgodovinskega konteksta. Pri tem pa so zelo pomembne 

različne vrednosti (koristi) posameznih identitet za posameznike, ki ji pripadajo (Castells, 

2010). 

 

Naj se ob tem navežemo na konstrukcijo nacionalne identitete, o kateri bomo sicer več 

govorili v nadaljevanju. Ta namreč predstavlja konstrukt ali zamisel, ''ki se ujema z 

nacionalno državniško ideologijo in človeka sili v zanikanje diference, drugosti in celo 

podobnosti v smer totalnega poenotenja'' (Jurić Pahor 2000, str. 201). Tudi Hobsbawm govori 

o izumljenih tradicijah in da so ''narodi konstrukti ali izdelki družbenih inženirjev, podobno 

kot tehnični izumi. Načrtujejo in sestavljajo jih elitni obrtniki'' (Hobsbawm v Smith 2005, str. 

106). Dodamo lahko še misel Castoriadisa, ki trdi, da je ''sleherna družba konstrukcija, 

vzpostavitev in stvaritev sveta, svojega lastnega sveta. Njena identiteta ni nič drugega kot ta 

''sistem interpretacije'', ta svet, ki ga ustvarja'' (Castoriadis v Delanty in Rumford 2008, str. 

25). 
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Identiteta kot konstrukcija, ki smo jo opisali zgoraj, izhaja iz teorij modernosti
1
, ki je 

identiteto obravnavala kot nekaj, kar je treba konstruirati in si prizadevati za njeno trdnost in 

stabilnost. Po drugi strani pa je v postmodernem času glavni problem, kako se izogniti stabilni 

fiksiranosti in determiniranosti z identiteto. Kar pri postmodernem človeku šteje, je torej 

zanimivost objekta in vprašanje, ali je z njim možno zadovoljiti lasten interes (Bauman v 

Šabec 2006, str. 149–150). 

 

Postmoderni model konstruiranja identitet je kritiziral Billig, ki trdi, da ''tržna logika 

nenehnega prevzemanja in izmenjave različnih identitetnih slogov lahko velja v okoliščinah 

blagovnega prisvajanja številnih potrošniških načinov življenja, ne more pa biti nekritično 

privzeta na področju etnične, nacionalne in nekaterih drugih identitet. Ali preprosteje 

povedano, nacionalne identitete ni mogoče zavreči kot lanskoletnih oblek'' (Billig v Šabec 

2006, str. 151).  

 

Tudi mi se strinjamo, da je nacionalna identiteta ena tistih identitet, ki se jim človek ne more 

kar čez noč odreči, smo pa mnenja, da je pripadnost posameznika ''njegovi'' nacionalni 

identiteti skozi čas različno močno izražena in da na to vplivajo najrazličnejši dejavniki, med 

katerimi so zagotovo tudi njegovo zadovoljstvo z razmerami v skupnosti ali družbi, ki ji 

pripada.  

 

2.2.2 Kolektivni spomin  

 

Halbwacsh navaja dve vrsti spominov, v katerih naj bi bil udeležen posameznik: v 

avtobiografskem in (kolektivnem) zgodovinskem spominu. Prvi predstavlja individualni 

spomin posameznika, drugi, obširnejši, pa je rezultat skupnega spominjanja članov skupnosti, 

ki ji posameznik pripada. Kolektivni spomin svojo moč in trajanje črpa iz dejstva, da je 

                                                 
1
 Pojem moderna se nanaša na sklop zgodovinskih procesov od oblikovanja, pridobivanja in 

izkoriščanja vseh vrst kapitala, razvoja produkcijskih sil, uveljavljanja centraliziranih nacionalnih 

držav, urbanizacije, širjenja političnih pravic ljudi, uvajanja formalne šolske izobrazbe, sekularizacije 

vrednot in družbenih norm (Nastran Ule, 2000). Za sodobno družbeno-kulturno stanje zahodne 

civilizacije se uporabljata termina "pozna moderna" in "postmoderna", s katerima pojasnjujemo, da se 

zahodne družbe in kultura v več bistvenih značilnostih razlikujejo od moderne dobe (Bahovec, 2008).  
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njegov nosilec skupina ljudi, vendar se kljub temu (sicer z različno intenzivnostjo) spominjajo 

posamezniki kot člani skupine. Tako spominjanje posameznika poteka ob pomoči drugih 

članov skupnosti (Halbwacsh, 2001). Kolektivni spomin je torej rezultat različnih 

komunikacijskih praks, ki so prisotne v določeni družbi in jo povezujejo tako, da se v njej 

oblikujejo in vzdržujejo enaki spomini in enaka zavest o preteklosti (Pušnik, 2011). Po 

Halbwachu obstaja med spominom in zgodovino pomembna razlika oziroma je med njima 

poseben odnos: zgodovina je nabor dejstev, ki v spominu ljudi zaseda največje mesto. 

Zgodovina se začenja tam, kjer se končuje izročilo: v trenutku, ko ugaša ali se razkroji 

kolektivni spomin. Zgodovina ima lahko za svoj cilj, da vzpostavi most med preteklostjo in 

sedanjostjo, vendar prizadevanja za njeno razumevanje v sedanji (trenutni) družbi morda ne 

zadoščajo; če si namreč zgodovina ''prizadeva ohraniti podobo preteklosti, ki bi imela mesto v 

današnjem kolektivnem spominu, obdrži od njih le to, kar še zanima naše družbe, se pravi 

pravzaprav zelo malo'' (Halbwacsh 2001, str. 87). Po drugi strani pa je kolektivni spomin 

''kontinuiran življenjski tok, katerega kontinuiranost nikakor ni umetna, saj obdrži od 

preteklosti zgolj tisto, kar je še živo ali zmožno živeti v zavesti skupine, ki ga vzdržuje'' (ibid., 

str. 87). Poleg tega je dejstvo, da se vrednote spreminjajo iz ene generacije v drugo, prav tako 

se spreminja zgodovinski spomin. Tako kot preteklost tudi sedanjost opredeljuje simbolno 

vrednost ljudi in dogodkov. Sedanjost iz preteklosti izbere tiste stvari, ki jo zanimajo – to 

tvori zgodovinski spomin (Möller, 2007). 

 

Podoben pristop zagovarjata sociologa Misztal in Olick. ''Spomin se interpretira znotraj 

družbenega konteksta, v katerega so vtkani spomini posameznikov. Čeprav so posamezniki 

tisti, ki se spominjajo, je ta proces družbena tvorba, ki jo oblikujejo dejavniki kolektivnega 

spominjanja, kot so jezik, komemoracijske prakse, rituali'' (Misztal in Olick v Širok 2009, str. 

24). 

 

Za upravljanje s spominom so pomembne tehnologije oziroma komunikacijske prakse, saj po 

mnenju Sturkenove ''tako estetika kot forma teh tehnologij spomina omogočata in omejujeta 

spomine, ki krožijo prek njih. Specifične podobe preteklosti namreč lahko mobilizirajo 

določeno vednost o preteklosti, ki je skladna ali v nasprotju z dominantnimi diskurzi v družbi'' 

(Sturken v Pušnik 2011, str. 81). Tako je spomin več kot čuvaj preteklosti, v njem se kaže tudi 

podoba sedanjosti: strahovi, napori, interesi … (Huyssen v Pušnik 2011, str. 81).  
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Videli smo, da kolektivni spomin na nek način ''napaja'', povezuje in ohranja družbo, vendar 

pa, kot pravi Grdina, se družba praviloma ne čuti povezana le zaradi preteklosti, temveč 

predvsem zaradi vizij prihodnosti. ''Vprašanje Od kod prihajamo? za odgovor na uganko Kdo 

smo? pač ni pomembnejše od tistega, ki se glasi Kam gremo? (Grdina 2011, str. 11). 

 

Če pri vsem zgoraj povedanem potegnemo vzporednico z nacionalno identiteto, se v tem delu 

lahko navežemo na Smitha, ki pravi, da so narodi dolgoročni procesi in ne statični cilji. 

''Narodi ne živijo v brezčasovni sedanjosti, ampak so dolgoročen zgodovinski proces, ki si 

znotraj jasno določenih meja vedno znova postavljajo nova pravila in se obnavljajo. Zato je 

''novoveškost'' vsakega naroda zamejena z njegovimi historičnimi koreninami in z njegovo 

rastjo v vsaki generaciji'' (Smith 1991a, str. 55). Tako lahko, sicer zelo poenostavljeno, 

rečemo, da si narod tudi skozi svojo zgodovino gradi svojo, samo njemu lastno identiteto.  

 

Kot bomo videli v nadaljevanju, nacionalna identiteta nikakor ni tako preprost pojem, da bi ga 

lahko omejili zgolj na zgodovinski vidik ''narodotvornosti'' in celo Anthony D. Smith 

priznava, da sta nacionalna identiteta in narod zapletena konstrukta, sestavljena iz več med 

seboj povezanih sestavnih delov (etnično, kulturno, teritorialno, ekonomsko in pravno-

politično). Ti pomenijo vezi solidarnosti med člani skupnosti, ki jih združujejo skupni 

spomini, miti in navade, ki lahko ali pa tudi ne najdejo izraz v državi (Smith, 1991b).  

 

Da bomo v nadaljevanju naloge lahko poiskali ustrezno definicijo nacionalne identitete, ki bo 

ustrezala razumevanju slovenske nacionalne identitete, moramo raziskati in pojasniti nekatere 

pojme, ki so v tesni povezavi z nacionalno identiteto.  

 

2.3 Etnija 

 

Pojem etnija zaradi neenotne rabe prinaša vrsto nesporazumov, definicij in pomenov. Mnogi 

ga kljub izvorni grški besedi ethnos (ljudstvo), ki se nanaša na temeljno človeško skupino in 

ne na kašno podskupino, uporabljajo v smislu kulturne, verske, jezikovne ali kakšne druge 

manjšine (Rizman, 1991), pri čemer je potrebno poudariti, da etnični dejavnik nikakor ni 

samo dejavnik manjšin, temveč tudi večin (Mayer, 1991). Tako etnične skupine mnogokrat ne 

predstavljajo podrejenega dela neke politične celote, ampak so lahko celo njen dominantni del 

(kot na primer Francozi in Angleži) (Rizman, 1991). 
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V študijah etnij in etničnosti obstaja v sociologiji in antropologiji več med seboj različnih 

pristopov. Anthony D. Smith, ki je na področju raziskovanja naroda, etničnosti in 

nacionalizma (poleg Andersona – glej nadaljevanje poglavja) prispeval in podal pomembne 

definicije, na katere se sklicujejo številni avtorji, navaja dva pristopa. Prvi je parmenidovski 

(po Parmenidosu)
2
, ki ga zagovarjajo primordialisti (''prvobitneži'') in perennialisti 

(''večnostniki''). Ti danes etničnost razumejo kot nekaj danega, kot neločljiv del človeških 

združb, čeprav se njen obseg, pojavne oblike in intenzivnost v različnih segmentih človeštva 

spreminjajo. Drugi pristop je heraklitovski (Smith (1991a). ''Ne le da vse teče, ne le da 

partikularne ethnie nastajajo in razpadajo, tudi sama etničnost je postala visoko spremenljiva 

in nepomembna postavka. Natančnejše preučevanje etničnosti naj bi namreč pokazalo, da 

lahko izgine oziroma da jo lahko najdemo le v izbranih združbah'', je heraklitovski pristop 

razložil Smith (Smith 1991a, str. 52). Medtem ko heraklitovci svoja opazovanja osredotočajo 

le na posamezne pojave v kratkih časovnih obdobjih, se permenidovci ''ukvarjajo s tistimi 

kulturnimi dimenzijami, ki na neprimerno bolj ''večnosten'' način zaznamujejo človeška bitja: 

z religijo, običaji, jezikom in zgodovinskim spominom''(ibid.).  

 

Tudi glede časa ''nastanka'' etnij se znanost ne more zediniti. Tako nekateri, kot na primer 

Gellner, zagovarjajo tezo, da so etnične skupine nastale šele v modernih industrijskih družbah 

in pred tem niso obstajale (Gellner v Shennan 2003, str. 14). Po drugi strani pa na primer 

Smith sledi etnijam daleč v preteklost in zagovarja stališče, da že s pojavom prvih mestnih 

držav in kraljestev tri tisoč let pred našim štetjem, predvsem pri Egipčanih in Sumercih, lahko 

odkrijemo občutek nečesa, za kar lahko rečemo, da je več kot le lokalno etnično zavedanje 

(Smith v Shennan 2003, str. 14).  

 

Etnijo je proučeval tudi Weber, ki je ni ločil od naroda, temveč je oba združil v eno definicijo, 

pri tem pa dodal, da ''občutek etnične solidarnosti sam po sebi še ne naredi naroda. Zavest o 

etnični solidarnost se pojavi mnogo prej, preden je mogoče govoriti o narodih'' (Weber v 

Rizman 1991 str. 18). Weber etnične skupine pojmuje kot potencialne narode, ki ''v etničnem 

                                                 
2
 Parmenid (Parmenides) je bil grški filozof, rojen okoli 515 pr. n. š, umrl ok. 445 pr. n. š., utemeljitelj 

ontologije (Veliki splošni leksikon, 2006), postavil je postulate za danes po njem imenovanem (ki je 

esencialističen in statičen) pristopu k razumevanju etničnosti: ''stanja, v katerem bivamo, ni mogoče 

spremeniti, kar je, je, zato 'biti' ni mogoče ničesar odvzeti ali dodati'' (Parmenid v Smith 1991a, str. 

52).  
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oziru dobro vedo, kaj niso, in šele potem, ko se zavedo, kaj so, postanejo narod (Weber v 

Rizman 1991 str. 18). Narod je torej samozavestna etnična skupina'', ali kot dodaja Rizman, 

politično ozaveščena etnija, ki si lasti pravico do državnosti (Rizman, 1991). 

 

2.4 Narod in nacija 

 

Tako kot etnija oziroma etničnost tudi definiranje naroda in nacije povzroča nemalo zagat, ki 

so pogosto plod nepravilne rabe obeh pojmov. Pojasnjevanja pojmovnih zagat v študijah o 

etnonacionalizmu se je lotil Rudi Rizman, ki med drugim pravi, da je potrebno pojma narod 

in nacija razlikovati
3
 (Rizman, 1991). S tem se strinja tudi Hribar, ki meni, da je ''narod vselej 

povsem določen narod. Vselej ima svoje ime. Slovenski narod sestavljamo Slovenci, vendar 

pa je narod še nekaj več od posameznikov'' (Hribar 1995, str. 87). Posamezniki še niso narod, 

so le ljudstvo, ki ga šele narodna zavest spremeni v narod (skupnost v polju kulture in 

identitete). Tisti narod, ki si je vzpostavil samostojno državo, se imenuje nacija (skupnost v 

polju politike) (Hribar 1995; Debeljak 2004; Kovačič 2005).  

 

Glede formiranja narodov in oblikovanja držav obstaja več razlag in teorij. Avtorica Vidmar 

Horvat pravi, da v grobem ločimo dva osnovna modela. Prvi model se začne z državo, nato 

sledijo procesi nacionaliziranja skupnosti. Model poudarja pomen nacionalnega teritorija, 

vezivno moč javne kulture, enakost državljanov v politični skupnosti in sistema zakonodaje 

ter institucij. Tak model oblikovanja državnega naroda je na primer ubrala Francija. Drugi 

model oblikovanja naroda idealno-tipsko predstavlja Nemčija – država se začne z idejo o 

skupnem etničnem in kulturnem izvoru (Vidmar Horvat, 2009). Na tak način se je formirala 

tudi Slovenija, vendar jo njena ustavna ureditev
4
 umešča v odprti tip nacionalne države s 

                                                 
3
 Rizman (1991) pravi, da se pogosto izenačuje nacionalizem z občutkom pripadnosti državi in ne z 

lojalnostjo narodu, kar je pogosto posledica jezikovnih težav. V slovenščini v prvem primeru 

(pripadnost državi) uporabljamo pojem nacija in v drugem narod, čeprav se pri prevajanju tujih 

avtorjev prevajalec pogosto znajde v zagati in ''mora šele iz konteksta razbrati in pogosto tudi z večjo 

ali manjšo srečo uganiti (vedno pa tudi to ni mogoče), ali gre za narod ali nacijo'' (ibid., str. 15). Iz 

angleščine na primer izraz nation  lahko v slovenščino prevedemo v narod ali nacijo. 

 

4
 Tretji člen Ustave RS utemeljuje državnost RS: ''Slovenija je država vseh svojih državljank in 

državljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe'' (Kovačič, 2005, 

str. 224). 
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poudarjenim načelom državljanstva (Kovačič, 2005), tako lahko rečemo, da za Slovenijo 

veljata oba modela. 

 

Ernest Renan, francoski religiolog, se je v drugi polovici devetnajstega stoletja ukvarjal z 

vprašanjem, kaj je narod. Ugotovil je, da narod ni isto kot rasa, saj so vsi moderni narodi 

sestavljeni iz etnične mešanice; narod tudi ni identičen z jezikom in kot primera navedel 

ločenost Španije in Južne Amerike ter združenost Švice; tudi religija ni podlaga modernemu 

narodu, kar nakazujejo različne meje med državami in veroizpovedmi; tudi gospodarski 

interesi niso narod: ''Carinska skupnost ni domovina''; niti geografsko ne moremo umeriti 

naroda med naravne meje, saj iz preteklosti vidimo, da so bili življenjski prostori narodov 

vedno spremenljivi. Tako je Renan sklepal, da naroda ne moremo opredeliti z materialnimi 

okoliščinami (Renan v Schulze 2003, str. 103). Postavil je definicijo naroda, za katero 

Schulze (2003) pravi, da je ohranila veljavo vse do danes: ''Narod je duša oziroma duhovni 

princip. To dušo oziroma duhovni princip sestavlja dvoje, čeprav gre v bistvu za eno samo 

stvar. Prvo pripada preteklosti, drugo sedanjosti. Prvo je skupna last bogate dediščine in 

spominov, drugo je današnje soglasje in želja po skupnem življenju. /…/'' (Renan v Schulze, 

2003, str. 103). Schulze v svoji interpretaciji Renanove definicije dodaja, da je ''realnost te 

skupne zgodovine praviloma omejena, praviloma bolj izsanjana in skonstruirana kakor pa 

resnična'' (Schulze 2003, str. 104). Tako bi lahko rekli, da so narodi namišljeni konstrukti, kar 

''podpirajo'' tudi avtorji, kot so Breuilly, Hobsbawm in Anderson (v Rizman, 1991). Narodi 

naj bi namreč zrasli v glavah elit, da bi zadovoljili svoje politične cilje. Tako Eric Hobsbawm 

narod opredeljuje kot ''izumljeno tradicijo, omogočeno z množičnim dostopom do izobrazbe 

in povezano z javnimi obeleževanji domnevno povezujoče zgodovine in nacionalnimi 

prazniki, ki se trajno materializirajo v nacionalnih spomenikih'' (Hobsbawm v Toplak 2011, 

str. 18).  

 

Ko govorimo o narodu, seveda ne moremo mimo Benedicta Andersona in njegovih teorij 

Zamišljenih skupnosti. Njegov prispevek danes pravzaprav predstavlja referenčno delo na 

področju raziskovanja na tem področju in večina avtorjev, ki smo jih prebirali, se sklicuje ali 

interpretira njegovo teorijo rojstva narodne zavesti. Po Andersonovem mnenju je ''splet 

kapitalizma, tehnologije tiska in neogibne različnosti človeških jezikov vzpostavil možnost za 

nastanek nove oblike zamišljene skupnosti, ki je s svojo osnovno morfologijo postavila oder 

modernega naroda'' (Anderson 2007, str. 68–69). Narod je po njegovem mnenju prevelika 

skupnost, da bi se lahko njeni pripadniki poznali med seboj, toda vsak izmed njih ima v mislih 
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predstavo o skupni povezanosti. Andersonova ''zamišljena skupnost'', narod, živi znotraj 

konkretnih, čeprav spremenljivih meja, za katerimi živijo drugi narodi; narod je suveren, 

zagotovilo njegove svobode je suverena država; in nenazadnje: ne glede na morebitno 

neenakost in izkoriščanje pripadnike naroda povezuje globoko tovarištvo in bratstvo, v imenu 

katerega so pripravljeni ubijati in umreti (Anderson, 2007).  

 

Smith narod in nacijo zlije v isti koncept
5
. Smith, pravi Kovačič, ''etnijo, narod in nacijo 

obravnava kot različne velikosti iste spremenljivke, ki meri stopnjo enotnosti in 

integriranosti'' (Kovačič 2005, str. 219). Smithu se namreč ne zdi smiselno obravnavati 

možnosti državljanske nacije kot pojava drugačnega reda, saj ''njeno identitetno dinamiko 

obravnava z istim kulturološkim aparatom reprezentacije in rekonstrukcij kot narod, politične 

razsežnosti pa ima za sekundarne'' (Smith v Kovačič 2005, str. 219). 

 

Smith predlaga sicer različni definiciji za narod in etnijo
6
, vendar opozarja, da gre ''le za 

povzetka čistih ali idealnih konceptov 'naroda' in 'etnije', ki sta izpeljana iz stiliziranih 

prepričanj in čustev pripadnikov elit v etnijah na eni strani in narodih na drugi'' (Smith 2005, 

str. 24). Tako, opozarja Smith, moramo biti pazljivi pri uporabi teh ''idealnotipskih'' definicij 

(Smith, 2005). Med idealnimi tipi in empiričnimi primeri lahko najdemo približke in izjeme, 

kot je primer Judov, ''naroda v diaspori'', ki do ustanovitve države Izrael niso imeli svoje 

države (Smith 2005; Toplak 2011). Ali bi potem lahko rekli, da Judje niso bili narod, čeprav 

                                                 
5
 Na tem mestu moramo dodati pojasnilo k prevodu Smithovega dela Nationalism: Theory, Ideology, 

History, ki ga je v spremni besedi k slovenski izdaji knjige Nacionalizem. Teorija, ideologija, 

zgodovina (2005) dal Gorazd Kovačič: ''Terminologija Anthonyja Smitha podpira naziranje, po 

katerem sta tako ethnicity kot tudi nation po svojem bistvu kulturna pojava oziroma kulturno 

reprezentativni vrsti skupnosti. Prevajalska odločitev za prevajanje Smithovega nation kot narod je 

zato smiselna. A to še ne pomeni, da se moramo analitično in terminološko odpovedati naciji kot neki 

drugačni vrsti ''skupnosti'', ki se organizira s pomočjo univerzalističnih političnih kategorij, kakršni sta 

državljanstvo in habermasovski ustavni patriotizem'' (Kovačič 2005, str. 219). 

 

6
 Smithovi ''idelanotipski'' definiciji naroda in etnije: definicija naroda: ''Poimenovana človeška 

skupnost, ki naseljuje domovino in ima skupne mite, skupno zgodovino, občo javno kulturo, enotno 

ekonomijo ter obče pravice in dolžnosti za vse člane'' in definicija etnije: ''Poimenovana človeška 

skupnost, ki je povezana z domovino in ima skupne predniške mite, skupne spomine, eno ali več prvin 

obče kulture in določeno stopnjo solidarnosti vsaj med elitami'' (Smith 2005, str. 24). 
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so zelo očitno ohranjali svojo javno versko kulturo, obče pravice in dolžnosti in celo našli 

novo ekonomsko nišo (Smith, 2005)? Naslednji primer so ''večetnični narodi'', ki združujejo 

različne etnije, te pa so stkale skupno zgodovino in skupne spomine. Njihovi pripadniki 

priznavajo ločeno etnično in skupno nacionalno identiteto, kot je to v primeru Švice. Težje bi 

na tak način govorili o Baskih in Kataloncih v Španiji, ki stremijo k narodnosti. Bi si lahko 

predstavljali na primer katalonski narod znotraj španskega naroda? Je torej legitimno, da 

govorimo o narodih le v okviru nacionalnih držav (Smith, 2005)?  

 

Južnič (1993) na podoben način kot Smith (2005) ''stopnjuje'' integriranost in tako etnijo 

razlaga kot ''splošnejše stanje'' (ni še prave ideološke razčlenitve o enkratnosti, zgodovinski 

avtonomnosti in kontinuiteti) in dodaja, da so etnije vedno potencialni narodi (ki se od etnije 

razlikujejo po tem, da je v takšni družbi že zaznati politične in ideološke razsežnosti in 

občutke pripadnosti); naslednje stanje v razvojnem smislu pa gre v smeri nacije (ki nastane 

takrat, ko narod doseže obliko politične organiziranosti in s tem težnjo po popolni avtonomiji, 

ki jo doseže v samostojni državi). Za razliko od Smitha (2005) torej Južnič (1993) narodom in 

nacijam ''priznava'' predvsem politične razsežnosti. 

 

Tudi Južnič priznava, da etnija, nacija in narod predstavljajo kar precejšen pojmovni zaplet. 

Tako naj bi na primer nacija (glede na to, da beseda sloni na latinskem glagolu nascor 3 natus 

sum, kar v slovenščini pomeni roditi se in izvirati) naglaševala poreklo, kar nakazuje, da naj 

bi nacionalna identiteta izhajala iz ''skupnega porekla'' (Južnič 1993, str. 266). Kot ugotavlja 

Južnič, in bomo videli tudi v nadaljevanju naloge, je prav v tem ''zanka'': nacije so namreč 

praviloma sestavljene iz različnih etnij, zato se poreklo pogosto mistificira in prekriva z 

zgodovinsko zavestjo, ta pa je produkt države, ki hoče biti nacija. ''Tu nima kaj opraviti kaka 

objektivna ali znanstvena presoja, na delu so zgodovinski miti in najrazličnejše mistifikacije 

preteklosti'' (Južnič 1993, str. 266). Poleg tega bomo težko našli državo, ki naj bi bila nacija, v 

kateri bi se etničnost njenega prebivalstva v celoti ujemala. 

 

Vidimo, da imajo celo avtoritete s področja proučevanja narodov težave z definiranjem 

koncepta naroda in nacije, kar priznava tudi Smith. Pravi namreč, da je narod gotovo najbolj 

problematičen in sporen termin na tem področju (Smith, 2005), zato bomo tudi mi verjetno 

težko našli enotno definicijo, ki bi v celoti in nedvoumno ''pokrila'' koncepta naroda in nacije.  
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Za naše razumevanje bomo sprejeli in poenostavili pojmovanje naroda in nacije, kot ga 

predlagajo Rizman, Južnič in Hribar: Narod ni isto kot nacija (Rizman 1991; Južnič 1993; 

Hribar 1995). Sprejemamo sicer Smithovo trditev, da sta obe kategoriji kulturna pojava 

(Smith, 2005), vendar pri tem menimo, da gre pri naciji poleg tega tudi za politično 

kategorijo. Torej, če povemo s Hribarjevimi besedami:  ''Nacija je torej narod plus država'' 

(Hribar 1995, str. 87).  

 

2.5 Nacionalizem in nacionalna država 

 

Beseda nacionalizem mnogim še danes prikliče v spomin grozote druge svetovne vojne, 

poskusa nacistične Nemčije, da bi s sveta izbrisala vse, ki niso ustrezali njenim idealom 

''arijske rase'' (ali pa – če so le malo ustrezali temu idealu – ponemčila). V načrtu je bilo, da bi 

vse Nemce naselila v eni državi, ki naj bi se razprostirala (najbrž) kar po celi Evropi ali pa še 

kje drugje. Pa nam za iskanje primerov nacionalizma ni treba tako daleč ne v zgodovino ne 

geografsko. Tragični dogodki, ki so se zgodili med razpadanjem Jugoslavije na nam zelo 

bližnjem Balkanu, so še en tipičen primer agresivnega nacionalizma. 

 

Zaradi takšnih (skrajnih) primerov je nacionalizem v 20. stoletju dobil zelo negativen prizvok 

in med širšimi množicam (predvidevamo, da se velika večina ljudi ne ukvarja s pojmi o 

nacionalizmu, etnonacionalizmu in podobno) je verjetno tako še danes. Nas kot sociologe pa 

zanima tudi druga plat zgodbe o nacionalizmu, tista morda svetlejša. 

 

Tako Alter pravi, da nacionalizem v sebi skriva skrajna nasprotja in protislovja. Pomeni lahko 

osvoboditev in zatiranje, nevarnosti in ugodne priložnosti. Nacionalizem lahko pomeni, da v 

svojem razmišljanju in delovanju dajemo nekritično prednost interesom lastnega naroda in ga 

pri tem tudi povzdigujemo čez vse ostale. V tem primeru gre za skrajno ideologijo, ki pri svoji 

presoji uporablja (bolj ali manj) moralne kriterije. Po drugi strani pa nacionalizem, ki izraža 

nacionalni interes in nacionalni ponos, ni v sporu z nacionalizmom drugih narodov (Alter, 

1991).  

 

Tudi Južnič navaja to dvojnost nacionalizma: ''Včasih je uglajen in spodoben, usmerjen le k 

zahtevi upoštevanja tistega, kar ima za nacionalno. Je pa lahko tudi agresiven, ekcesen, 

čezmeren /…/'' (Južnič 1993, str. 315).  
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Smith meni, da se nacionalizem kot družbenopolitično gibanje v bistvu ne razlikuje od drugih 

gibanj, razen v tem, da nacionalizem poudarja kulturno zasnovo in reprezentacijo. 

Nacionalistične ideologije se ''poglobijo'' v kulturo naroda, ponovno odkrivajo njegovo 

zgodovino in oživljajo ljudski jezik, ples, umetnost, obrt, glasbo in književnost (Smith, 2005). 

Tako nacionalizem nima samo ''patološkega'' značaja, proizvaja tudi ''politično ljubezen'', 

patriotizem, ki se nenazadnje kaže v kulturnih proizvodih nacionalizma (Šabec, 2006). 

 

Smith je postavil definicijo nacionalizma, po kateri je ''nacionalizem ideološko gibanje za 

doseganje in ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete prebivalcev, ki po mnenju 

nekaterih njenih članov tvorijo dejanski ali potencialni narod'' (Smith 2005, str. 19). Podobno 

tudi Alter, ki je raziskoval in razčlenjeval različne teorije in definicije, ponuja definicijo 

nacionalizma, ki ga lahko ''razumemo kot oboje, kot ideologijo in kot politično gibanje, za 

katera sta narod in suverena nacionalna država bistveni ideji za mobilizacijo politične volje 

naroda ali večine prebivalstva. Nacionalizem je potemtakem zelo dinamična ideja, ki prebuja 

upe, čustva in dejanja, je sredstvo za aktiviranje in nastajanje politične solidarnosti med njimi 

z namenom, da bi bil dosežen skupni cilj'' (Alter 1991, str. 225).  

 

Za nacionalizem najpomembnejša družbena skupina je narod, iz njega se nacionalizem napaja 

(Rizman, 1997), po drugi strani pa se narod oziroma njegova zavest napaja iz nacionalizma. 

Ta ''krog'' je v eseju Tradicije zamišljenih skupnosti ''sklenil'' Urban Jakša (Jakša, 2013) in mi 

ga na kratko povzemamo. 

 

Subjekt nacionalizma je narod, ta pa je po Andersonu (2007) zamišljena skupnost. Zamišljena 

skupnost je subjekt nacionalizma, nacionalizem pa ideologija zamišljene skupnosti (Jakša, 

2013). To svojo ugotovitev Jakša utemeljuje s procesom socializacije, ki predstavlja temeljni 

proces prevzemanja (nacionalne) identitete v družbi. Narod kot zamišljena skupnost se 

vzpostavlja s pomočjo narodne zavesti, ta pa se v praksi izraža skozi nacionalizem. Skozi 

socializacijo in inkulturacijo posameznik prevzame kulturne in družbene prakse. Z vidika 

družbe je socializacija pomembna, ker zagotavlja kontinuitete družbe v času in prostoru in 

njeno funkcionalno reprodukcijo. Ideologija nacionalizma tako omogoča, da se vedno nove 

generacije vključujejo v zamišljeno skupnost, kar omogoča ohranjanje njenih funkcij in hkrati 

ovekovečenje njene ideologije – nacionalizma. Eden od dokazov za to, da je socializacijski 

proces prežet z nacionalizmom, je na primer vpeljevanje domoljubne vzgoje v šole, 
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nezanemarljiv vpliv na oblikovanje nacionalne zavesti pa imajo tudi nekatera druga področja, 

kot na primer šport, religija, kultura in mediji (Jakša, 2013).  

 

Gellner nacionalistične ideologije ne dojema kot vzporedni pojav pri nastanku narodov, 

ampak kot prvi pogoj tega procesa, kot vezivo, ki z ideološkimi mehanizmi in pritiski poveže 

skupino ljudi v skupnost na podlagi izključevanja tistih, ki narodu domnevno ne pripadajo 

(Gellner v Toplak 2011, str., 18–19). 

 

Zgodovino nacionalizma je v svoji študiji o nacionalizmu obširno raziskoval tudi Smith 

(Smith 2005, str. 113–148) in ugotovil, da prednacionalistični narodi (iz antike ali iz 

srednjega veka) ''niso imeli ideološkega obrazca ali normativa, njihovi nacionalizmi so bili 

docela partikularistični, vklenjeni v zgodovinske okoliščine, v katerih se je nahajal 

predmoderni narod. Niso poznali 'teorije' narodov, pač pa le skupek ciljev in občutij, značilnih 

za posamezen narod'' (Smith 2005, str. 148), zato svojo raziskavo sklene: ''Njihovih 

nacionalizmov torej ni bilo mogoče podvajati ali razširjati; na voljo ni bilo sistema splošnih 

idej, ki bi jih bilo mogoče univerzalno uporabljati in proizvajati določene vrste akcij, 

usmerjenih k skupnemu cilju. V tem smislu se je nacionalizem – ideologija – pokazal za 

prelomnico v razvoju človeškega združevanja in občevanja'' (Smith 2005, str. 148). Tako 

lahko pridemo do zaključka, da je nacionalna ideja, katere cilj je''ustvariti'' narod kot družbeno 

skupnost, plod moderne dobe (Smith, 2005). Dobe ''narodotvornega'' nacionalizma pa nikakor 

ni konec, saj so narodna gibanja tudi v današnjem času zelo priljubljena (Tamir, 2008), o 

čemer priča oblikovanje številnih ''novih'' držav, nastalih iz več narodnih in več etničnih 

''velikih'' socialističnih in komunističnih ''imperijev'', med njimi tudi Slovenija. 

 

Videli smo, da nacionalizem po eni strani predstavlja ideologijo, ki določen narod postavlja v 

središče svojega zanimanja in tako z obujanjem, spodbujanjem in tudi proizvajanjem 

narodove kulture cilja na zavest in homogenost naroda. Ta pa omogoča tudi njegovo politično 

''prebujenje'', ki se lahko razvije do te mere, da njegovi člani težijo k ustanovitvi nacionalne 

države. Vprašanje pa je seveda, na kakšen način in s katerimi sredstvi se tega projekta lotijo, 

in ali je cilj (suverena nacionalna država) resnično cilj vsega naroda. Kot smo namreč videli v 

prejšnjem podpoglavju, Južnič in Smith pravita, da so nacije pravzaprav politično in kulturno 

ozaveščeni narodi (lahko jih je tudi več) s svojo državo, narode pa (lahko) sestavljajo različne 
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etnije (Južnič 1993; Smith 2005). Tako danes (in tako je vedno bilo) ne moremo govoriti o 

homogeni nacionalni državi. Narod torej ni država (Smith 2005; Tamir 2008)
7
. 

 

Tako tudi Tamirjeva opozarja na nujnost razlikovanja med narodom in državo in navaja dva 

sprejeta pomena besede ''država''. Prvi, splošnejši, se nanaša na skupino ljudi, ki so se 

politično organizirali; drugi, ožji, pa zajema institucije oblasti (Tamir, 2008) (kot tako jo 

opredeljuje tudi Smith, 2005). Od drugih združenj se država loči po svojih ciljih, metodah, ki 

jih uporablja za dosego teh ciljev, po ozemeljskih mejah in po suverenosti, ki vsebuje 

monopol nad oblastjo ter nad ustvarjanjem in nadzorom prava. Če je torej koncept naroda 

omenjen pri opredelitvi nacionalne države, je to lahko le kot ena možnih oblik države (Tamir, 

2008). Smith tako predlaga ''nevtralno'' definicijo za nacionalno državo, ki jo ''legitimirajo 

načela nacionalizma, katere pripadniki poznajo določeno mero nacionalne enotnosti in 

integriranosti (ne pa kulturne homogenosti)'' (Smith 2005, str. 29). 

 

Po mnenju Balibarja država ne more postati država – nacija, če se ne polasti vseh temeljnih 

institucij od družine, vere, nacionalnega trga, šolstva ter prevzame nadzora nad definicijo 

kulture, nacionalnega jezika in nenazadnje zgodovine in mitov. Te institucije ustvarjajo 

dvojne pripadnosti: gradijo primarne identitete, kot so na primer razredne, jezikovne, verske, 

družinske, in jih je potrebno dolgo obdelovati, da se posameznik lahko v njej prepozna, da se 

lahko vključi v sekundarno, to je nacionalno identiteto (Balibar, 2007). Na delu so torej 

''ideološki aparati države'', kot je Althusser poimenoval državni aparat (njegova marksistična 

študija se nanaša na kapitalistične družbe), ki posreduje ideologijo.  

 

Vodilno vlogo pri tem ima šola, ki otroke vseh družbenih razredov ''zgrabi'' že v otroškem 

vrtcu in jim od otroškega vrtca naprej, leta in leta, ko je otrok najbolj 'ranljiv', v precepu 

med družinskim aparatom in šolskim aparatom države, z novimi in starimi metodami 

vtepa v glavo 'spretnosti', ovite v vladajočo ideologijo (materni jezik, računanje, 

                                                 
7
 Na tem mestu naj dodamo razlago Tilmana Mayerja (1991, str. 109), ki pravi, da etnija in narod v 

državnih narodih že po definiciji nista isto, več etnij lahko tvori en državni narod, pri tem pa lahko ena 

etnija (etnos) dominira. Tako v državnem narodu kot v nacionalni državi obstaja državno ljudstvo, ki 

ga imenujemo demos in ga sestavlja več etnij. Demos nacionalne države postane v etnosu viden: tako 

je mogoče narod razlikovati, vendar ju ne moremo enačiti. Državno ljudstvo (demos) je politično-

državljanska stran naroda, etnija pa je po definiciji predpolitična tvorba. 



 20 

prirodopis, eksaktne znanosti, književnost) ali pa kar kratko malo vladajočo ideologijo v 

čisti obliki (moralna vzgoja, državljanska vzgoja, filozofija) (Althusser 2000, str. 81). 

 

Zelo podobno meni tudi Južnič (Južnič, 1993). Prav lahko se strinjamo z Altusserjem in 

Južničem, še posebej če se spomnimo ideološkega aparata naše bivše države Jugoslavije, ki 

sicer ni bila kapitalistična družba, jo je pa vodila marksistična doktrina, ko je država počela 

natanko to, kar Althusser imenuje ''vtepanje v glavo vladajoče ideologije v čisti 

obliki''(Althusser 2000, str. 81). 

 

Tako vidimo, da si država prizadeva za izgradnjo skupne nacionalne identitete, oziroma, kot 

pravi Rizman, si zmerna nacionalistična gibanja prizadevajo, ''da bi politična identiteta neke 

skupnosti oblikovala svoj skupni imenovalec, upoštevajoč tako identiteto določenega 

(kulturnega) ljudstva – naroda, kot tudi identiteto politične skupnosti, izražene z državo'' 

(Rizman 2011, str. 32). Pri tem je pomembno razmerje med posameznikom in državo, ki je po 

mnenju Južniča mnogostransko in nemalokrat zapleteno. To dvosmerno identiteto imenujemo 

državljanstvo: posameznik ima dolžnosti do države, država ima dolžnosti do posameznika 

(Južnič, 1993).  

 

V zelo tesni povezavi z do sedaj definiranimi pojmi je torej pojem državljanstvo, ki po 

Južniču dodeli ključno identiteto in skozi tako identiteto se posameznik zelo tesno (in 

vsestransko) naveže na državo (Južnič, 1993).  

 

2.6 Državljanstvo 

 

Kot bomo videli v nadaljevanju, v teorijah o državljanstvu ne najdemo enoznačnega odgovora 

na vprašanje Kaj je državljanstvo?, saj je tudi to področje predmet različnih, tudi ideološko 

obarvanih teorij, ki na pojem državljanstva gledajo z različnih zornih kotov. Mi si bomo 

predvsem pogledali sodobne poglede na državljanstvo, ki ga lahko povežemo z (nacionalno) 

državo, čeprav je v zadnjem času veliko govora tudi o državljanstvih, ki presegajo meje 

nacionalne države. 

 

Vidmar Horvat državljanstvo opredeljuje kot ''orodje nacionalne države, ki vzpostavi vez med 

posameznikom in državo tako, da pravno članstvo poveže s političnim in tako ustvari pogoje 

za solidarnost. Članstvo vključuje pravne, politične in kulturne vidike življenja v skupnosti in 
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je torej hkrati konsekvenca in presežek državljanstva, ki ustvarja imaginarno vez med njimi'' 

(Vidmar Horvat 2011, str. 5).   

 

Soysalova pravi, da ločimo dva idealna tipa nacionalnega državljanstva: ''civilno 

državljanstvo'' (primer je francosko državljanstvo), ki pomeni pripadnost politični skupnosti 

na podlagi skupnih temeljnih vrednot in participacije skozi izvajanje državljanskih pravic in 

dolžnosti, in t. i. ''etnično državljanstvo'' (primer je nemško državljanstvo)
8
, sestavljeno iz 

etnokulturnih identitet, jezika, religije itd. (Soysal v Dedić 2004, str. 12). V praksi oba 

funkcionirata kot nacionalno državljanstvo, ki je sestavljeno iz pravic in (nacionalne) 

identitete (Dedič, 2004). 

 

Sodobno razumevanje državljanstva ponuja dve različni politični teoriji: državljanski 

republikanizem, to je teorija klasičnega državljanstva in liberalno politično tradicijo. Teoriji 

se v nekaterih pogledih stikata: obe na primer pripisujeta poseben pomen posameznim 

državljanskim vrlinam, po drugi strani pa so med njima tudi velike razlike. Po klasični teoriji 

državljanstva so pravice in odgovornosti državljana povezane predvsem z nacionalno 

identiteto posameznika, razumevanje državljanstva je utemeljeno na razmerju državljan: 

nedržavljan. V liberalni teoriji državljanstva pa so izpostavljene predvsem pravice 

posameznikov znotraj družbe in njenih institucij ter pravična porazdelitev obveznosti in 

ugodnosti med posameznimi državljani (Sardoč v Klemenčič Štremfel 2011, str. 31). 

 

Ena bolj znanih in vplivnih razlag za razumevanje državljanstva kot državljana pravic je 

Marshallova opredelitev. Marshall predlaga razdelitev državljanstva na tri dele oziroma 

elemente, ki naj bi se tudi kronološko razvijali: državljanski, politični in socialni. 

Državljanski oziroma civilni element tvorijo pravice, ki so potrebne za individualno svobodo 

osebe, svobodo govora, misli in veroizpovedi, za pravico do lastnine in do sklepanja veljavnih 

pogodb ter za pravico do pravičnosti. Drugi element so politične pravice, ki pomenijo pravico 

                                                 
8
 V ''francoskem primeru'' gre za pravico do državljanstva po političnih kriterijih, po katerem tujci 

lahko pridobijo državljanstvo brez specifičnih kulturnih, etničnih in rasnih zahtev (Heater v Deželan in 

drugi 2007, str. 53), nacionalna zvestoba se razume v kontekstu patriotskih državljanskih vrlin. V 

''nemškem primeru'' pa gre za pridobitev državljanstva na temelju rodu (Deželan in drugi, 2007). V 

obeh primerih najdemo zgodovinsko navezavo na obdobje in na model oblikovanja vsake od teh dveh 

držav, o čemer smo govorili na str. 12. 
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do sodelovanja v organih z določeno politično avtoriteto (kot predstavnik ali kot volivec). 

Zadnji element so socialne pravice – od pravice do minimalne ekonomske blaginje in varnosti 

do pravice do polne udeležbe pri družbeni dediščini in pravice, da živimo na dostojni ravni v 

skladu s prevladujočimi merili v družbi. V najtesnejši povezavi s tem elementom je 

izobraževalni sistem in socialne službe (Marshall v Deželan in drugi 2007, str. 13).  

 

Takšno pojmovanje državljanstva ne predvideva nobene obveze do sodelovanja v javnem 

življenju, zato ga pogosto imenujejo ''pasivno'' ali ''zasebno'' državljanstvo. Zaradi poudarjanja 

pasivnega sprejemanja državljanskih pravic je vse pogosteje tarča kritik, čeprav med ljudmi še 

vedno uživa široko podporo. Številni teoretiki pozivajo k nadgradnji ali celo nadomestitvi  

pasivnega sprejemanja državljanskih pravic z dejavnim prakticiranjem državljanskih kreposti 

in odgovornosti. To pa med drugim pomeni ekonomsko opiranje nase, politično udeležbo in 

tudi civilnost (Kymlicka, 2005). 

 

Marshallov koncept državljanstva je deležen tudi kritik zaradi zanemarjanja problema 

statusne neenakosti v družbi in sociokulturnega pluralizma. Njegov koncept namreč ne 

upošteva izključenosti določenih družbenih skupin iz uživanja skupne kulture. Gre za skupine, 

ki so izključene predvsem zaradi specifične sociokulturne (na primer verske, etnične, kulturne 

manjšine, ženske, invalidi ...) identitete, in na drugi strani tudi za skupine, izključene zaradi 

ekonomske neenakosti. Statusna neenakost se kaže z raznimi diskriminatornimi zakoni in 

družbenimi praksami. Pomanjkljivost Marshallovega modela državljanstva naj bi odpravili z 

modeli ''multikulturnega'' in ''diferenciranega'' državljanstva (Dedić, 2004). 

 

Kymlicka ugotavlja, da danes potrebujemo globalnejše pojmovanje državljanstva, saj postaja 

vse bolj jasno, da nacionalne države ne moremo več imeti za edini ali prevladujoči kontekst 

politične teorije (Kymlicka, 2005), čeprav je sodobno državljanstvo še vedno pogojeno z 

obstojem nacionalne države in temelji na dodelitvi državljanskih pravic različnim segmentom 

civilne družbe na eni in ekskluzivnem članstvu v nacionalnem državljanskem telesu na drugi 

strani (Dedić, 2004), kot je to na primer urejeno v Evropski uniji
9
. 

 

                                                 
9
 Vsakdo, ki je državljan države članice EU, je avtomatično tudi državljan EU. Državljanstvo EU je 

dodatno in ne nadomešča nacionalnega državljanstva. Vsaka država EU mora določiti pogoje za 

pridobitev in izgubo državljanstva te države (Evropska komisija). 
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Kot pravi Vidmar Horvat, ima ideja, da je mogoče ustvariti državljane sveta, dolgo 

zgodovino, ki ima zadnje čase veliko zagovornikov predvsem zaradi naraščajoče 

globalizacije, ki naj bi omogočila razcvet kozmopolitske demokracije (Vidmar Horvat, 2011), 

vendar Turner ostaja skeptik, saj je po njegovem mnenju ''ideja globalnega državljanstva 

najbrž preveč abstraktna in nejasna, da bi lahko nosila prepričanje in zavezo'' (Turner v 

Vidmar Horvat 2011, str. 20). Težko si namreč predstavljamo izkazovanje lojalnosti globalni 

državi in globalnim institucijam, saj je domoljubje vedno vezano na prostor. Zato Turner 

(ibid.) predlaga model kozmopolitskega državljanstva, ki bo izhajalo iz ljubezni do domovine 

in bo posameznika pripravilo na spoštovanje do drugih kultur in domovin drugih.  

 

Naj se v tem delu navežemo na idejo državljanstva Evropske unije, ki predstavlja nekakšno 

naddržavno ''globalno'' državljanstvo. Povod za uvedbo državljanstva je bil sicer v želji po 

preseganju prepada med EU in njenimi prebivalci, saj naj bi na tak način gradili občutek 

navezanosti, s tem pa k višji ravni skupne evropske identitete (Deželan, 2009), o čemer bomo 

več govorili v poglavju o evropski identiteti. Pa vendar Šabec ob tem pravi, da kljub uvedbi 

državljanstva ni bilo vzpostavljeno nikakršno neposredno razmerje med evropskimi državljani 

in Evropsko unijo (Šabec, 2006). Pri vsem tem se celo postavlja vprašanje, ali ni Evropska 

unija s pojmom naroda, ki ga je skrčila na pravno kategorijo, povzročila prav nasprotno od 

želenega: izključevanje in nacionalizem, ki onemogočata možnost nastanka vse vključujočega 

evropskega naroda (Delanty in Rumford, 2008). 

  

Tudi Balibar ugotavlja, da je z uvedbo evropskega državljanstva Evropska unija na nek način 

sicer želela oblikovati ''evropski narod'', vendar, kot opozarja Balibar, le-to bolj izključuje kot 

vključuje (Balibar, 2007). Avtor govori celo o evropskem apartheidu, saj ''konstrukcija Unije 

povzroča diskriminacije na podlagi izvorne nacionalnosti, tako da radikalno ločuje prišleke iz 

držav v skupnosti in iz držav zunaj skupnosti'' (Balibar 2007, str. 63).  

 

V konceptualnih izhodiščih smo videli, da so pojmi, ki opredeljujejo nacionalno identiteto, 

zelo kompleksni, med seboj tesno prepleteni in kar težko smo jih obravnavali v ločenih 

podpoglavjih, zato se v nekaterih delih naloga morda ponavlja. A vse to nakazuje na 

kompleksnost termina nacionalna identiteta, ki jo sestavljajo številne druge identitete, od 

etnične, narodne, jezikovne, kulturne, državljanske … V naslednjem poglavju si bomo 

pogledali značilnosti identitet, ki naj bi v sintezi predstavljale nacionalno identiteto in proces 

njenega nastajanja. 
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3 NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA: DVE OBLIKI 

KOLEKTIVNIH IDENTITET  

 

 

3.1 Nacionalna identiteta 

 

Nacionalno identiteto Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin izpostavljata kot ključno obliko 

kolektivne identifikacije v sodobni družbi in dodajata, da le-ta vzpostavlja prevladujoče 

merilo kulture in identitete (Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin, 2011). Tako v tem kontekstu 

Smith pravi, da je kolektivna identiteta, ki temelji na kulturnih prvinah (kot je v primerih 

etničnih skupnosti in narodov), bolj trdovratna kot druge identitete (na primer razredi in 

regije), saj temelji na kolektivnih spominih na velika junaštva in osebnosti, na mitologiji, 

tradicijah in običajih, vrednotah, simbolih, hrani in podobno, kar jo naredi trajno in bolj 

zavezujočo (Smith, 2005). Musek nacionalno identiteto analogno enači z nacionalno zavestjo, 

ki jo uvršča med najpomembnejše kategorije skupinske zavesti (Musek, 1997). Rizman pravi, 

da se ''dinamični značaj identitete najbolje izraža v tem, da se ta bolj kot po preteklosti ozira v 

negotovo prihodnost''. Nenehni pritiski pluralnega okolja na meje nacionalne identitete 

zahtevajo stalno prilagajanje in sprejemanje kompromisov, ''to je odpirati svoje simbolične 

meje oziroma relativizirati svojo namišljeno različnost pred nič manj namišljenimi zunanjimi 

konstrukcijami identitete'' (Rizman 2003, str. 114). Podobno trdijo tudi Hobsbawm in Ranger 

ter Castoriadis, ko govorijo o izumljenih tradicijah, interpretacijah in stvaritvah lastnega 

družbenega sveta ter o narodih kot izdelkih družbenih inženirjev oziroma elitnih obrtnikov 

(Hobsbawm in Ranger 1983; Castoriadis v Delanty in Rumford 2008, str. 25).  

 

Smith nacionalni identiteti pripisuje zunanje in notranje funkcije. Kot zunanje opredeljuje 

ozemlja, ekonomske vire in bogastvo ter politično podporo državi. Notranje (tudi intimne) 

funkcije pa dajejo posameznikom podlago za identifikacijo z nacionalno identiteto, ustvarjajo 

družbene vezi med posamezniki in zagotovijo repertoar skupnih vrednot, simbolov in tradicij 

(Smith, 1991b). Tudi Šabec podobno ugotavlja, da se je nacionalna identiteta izoblikovala z 

idejo o skupni nacionalni pripadnosti, skupnem jeziku, zgodovini, ozemlju in bodisi fiktivnem 

ali dejanskem skupnem izvoru, ki navznoter združuje njene nosilce; in se je vzpostavila kot 

drugačna od ostalih, zato njene nosilce navzven ločuje od nosilcev drugih nacionalnih 

identitet (Šabec, 2006). Tako Kymlicka pravi: ''Ljudje na drugi strani meje niso naši'' 
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(Kymlicka 2005, str. 379). Res je, da jih od nas loči le nekaj kilometrov, a so vzgojeni v 

drugačni kulturi, imajo druge junake in simbole, pogosto govorijo drugačen jezik; skratka 

vzgojeni so v drugačni nacionalni identiteti (Kymlicka, 2005). Poleg tega družbene skupine 

pogosto definirajo svojo nacionalno identiteto na negativen način: s primerjanjem ali 

razlikovanjem od svojih sosedov. Ob srečevanju s tujim, drugačnim (religijo, kulturo, 

jezikom) se posamezniki pričnejo zavedati skupnih vezi in vrednot ter vsega, kar jih bolj veže 

na svoje ljudi kot pa na tujce (Alter, 1991). Tako morda lahko pojasnimo, zakaj posamezniki 

dojemamo nacionalno skupnost kot statično, nespremenljivo in naravno in ne podvomimo v 

njen obstoj. Po Žižku gre pri tem za ideološko fantazijo, v kateri ljudje napačno prepoznajo 

iluzijo, ''ki strukturira njihovo realnost, njihovo resnično družbeno aktivnost. Zelo dobro vedo, 

kako stvari v resnici so, a še vedno delujejo, kot da tega ne bi vedeli'' (Žižek v Pušnik 2011, 

str. 61). Ljudje se na tak način vedejo, ker ob identificiranju z določeno nacionalno pozicijo 

občutijo zadovoljstvo in ugodje (Pušnik, 2011).  

 

S Smithovim opisom nacionalne identitete, ki jo definira kot ''nenehno reproduciranje in 

reinpretiranje vzorcev vrednot, simbolov, spominov, mitov in tradicij, ki tvorijo značilno 

dediščino narodov, in identificiranje posameznikov s temi vzorci, z dediščino in njenimi 

kulturnimi prvinami'' (Smith 2005, str. 30) lahko opišemo tudi etnično identiteto, ki je – tako 

Južnič – dodeljena z rojstvom v določeni etnični skupnosti. Ta skupnost se zaveda svojega 

obstoja predvsem v bivalnem oziroma teritorialnem smislu, v biološko-generičnem smislu ter 

v jezikovno-kulturnem smislu (Južnič 1993, str. 268).  

 

Nacionalni identiteti se za razliko od etnične pripisuje izrazitejšo politično dimenzijo, 

sestavljajo pa jo tri pomembne kategorije: ustava kot minimalni skupni formalni okvir, 

kolektivne predstave politične skupnosti o sami sebi in posameznikov odnos do lastne 

skupnosti (Šabec, 2006). Ob tem naj se navežemo še na Južniča, ki meni, da je v nacionalni 

pripadnosti manj avtomatizma in več osebnega opredeljevanja kot v etnični in narodni: 

posameznik se namreč lahko odloča, ko svoj pravni status določa z državljanstvom, in dodaja, 

da ''državljanstvo dodeli ključno identiteto in skozi tako identiteto se veže posameznik za 

državo nadvse tesno in vsestransko'' (Južnič, 1993, str. 322). O še eni značilnosti nacionalne 

identitete govori Rawls, ki pravi, da je nacionalna identiteta globoko zasidrana v vsem tistem, 

kar določa človeka kot družbeno bitje, je torej ''globoko in močno zasidrana kulturna vez, ki 

se ji človek le težko odreče'' (Rawls v Rizman 2003, str. 119). Za zagotavljanje, potrjevanje in 

obnavljanje identitete so potrebni simboli, miti in rituali, obredje in ceremonial. Kolektivno 
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izvajani slovesni, ustaljeni obredi, ki so posvečeni s tradicijo in vztrajnim ponavljanjem, 

utrjujejo ''kulturna sidrišča, obnavljajo in krepijo zaveze pripadnosti in solidarnosti'' (Južnič 

1993, str. 218). Simbolika in obredi so hkrati tudi izkazovanje ''kompetence in moči tistih, ki z 

njimi izpričujejo svoje varuštvo nad njimi in nad človeškimi skupinami, ki jim pripisujejo 

pomen in veljavo'', oznanjanje mitov pa utrjuje predstavo o kar se da dolgem in nepretrganem 

obstoju določene skupnosti (ibid.), kar smo videli v prvem delu naloge, ko smo govorili o 

konstrukciji kolektivnih identitet in pomenu kolektivnega spomina za oblikovanje vzajemne 

skupinske povezanosti in solidarnosti. Kolektivni spomin pa je kot konstitutivni element 

nacionalne identitete vedno obenem tudi kolektivna amnezija. Poleg nenehnega spominjanja 

pomembnih, velikih, herojskih dogodkov je namreč prav tako pomembno pozabljanje 

negativnih, razdružujočih in nasilnih praks, ki so prav tako del nacionalne zgodovine. 

Pozabljanje je pravzaprav bistven element za kreacijo nacij. Spomin in pozaba sta povezana s 

tem, kako preteklost vpliva na religiozno, politično, umetniško in družbeno življenje 

skupnosti (Šabec, 2006; Renan v Volčič, 2008, str. 54; Volčič, 2008). 

 

Glede na zgornje definicije ugotavljamo, da je v kontekstu naše raziskave zelo pomembno 

tudi razumevanje pojma kulturna identiteta, ki je najkompleksnejša med identitetami in jo 

pogosto proučujemo skupaj z etnično identiteto. Vendar, opozarja Asja Nina Kovačev, se 

moramo pri tem zavedati, da je ne moremo enostavno pojasniti in omejiti na etničnost. 

Kulturno identiteto lahko namreč povežemo še s številnimi drugimi identitetami in jo 

obravnavamo kot njihovo spojitev (Kovačev, 1996). Tako lahko kulturno identiteto 

razumemo tudi kot ''dinamičen vrednostni sistem naučenih elementov pričakovanj, konvencij, 

verovanj in pravil, ki omogočajo članom določene skupine, da uresničijo kontakte med seboj 

in svetom, da torej med seboj komunicirajo in razvijajo svoje ustvarjalne potenciale'' 

(definicija UNESCA v Južnič, 1993, str. 179). Po drugi strani pa Balibar pravi, da naj bi bila 

''kulturna identiteta danes pravzaprav zgolj metafora za nacionalno identiteto, ki je poleg 

religiozne edina totalna ali hegemonistična institucija moderne zgodovine. Njuna hegemonija 

se kaže v tem, da ne ukinjata mnoštva pripadnosti ali identitet, temveč skušata to mnoštvo 

hierarhizirati in uskladiti'' (Balibar v Šabec 2006, str. 153), kar smo ugotovili že ob prebiranju 

avtorjev, kot so Musek, Debeljak, Smith ter Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin, ki 

predpostavljajo posameznika kot nosilca številnih identitet (Musek 1997; Debeljak 2004; 

Smith 2005; Milharčič Hladnik in Lukšič-Hacin 2011). Z Balibarjevo tezo se ne strinjajo vsi 

avtorji, med drugim Kivikuru, ki pravi, da je kulturna identiteta ''lahko neorganizirana in 

večplastna: vsebuje elemente kultur, subkultur, kontrakultur, tako da za razliko od nacionalne, 
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ki združuje, kulturna identiteta ločuje'' (Kivikuru v Šabec 2006, str. 153). S slednjo tezo se 

lahko strinjamo, če se ob tem navežemo na učinke obredja in mitologij, ki so pomembni tako 

za tiste, ki so v njih vključeni, kot tudi za tiste, ki v njih ne sodelujejo. Tako ugotovimo, da se 

v skupnosti vzpostavlja odnos med tistimi, ki so ''notri'', in tistimi, ki so ''zunaj'', torej med 

involviranimi in neinvolviranimi ali celo izključenimi. Tako Južnič pravi, da se identitete 

dodeljujejo tudi skozi vpletenost v rituale in kolektivne predstave, pri tem pa se vzpostavljajo 

identifikacijske meje ne le med človeškimi skupnostmi, temveč tudi znotraj skupnosti same 

(Južnič, 1993). Torej lahko rečemo, da je ravno kulturna identiteta tista, ki postavlja meje in 

ločuje ter daje specifično identiteto določeni skupnosti. Poleg tega je povezovalni in ločevalni 

dejavnik tudi jezik, kar smo lahko videli v definicijah, ki opredeljujejo identiteto. Ne le da 

postavlja mejo med drugače govorečimi v smislu enotnega jezikovnega standarda, temveč 

pomeni tudi sredstvo za poučevanje nacionalne zgodovine (Geary, 2005). ''Jezik je sistem 

znakov, ki izražajo ideje'' (de Saussure v Pušnik 2011, str. 26) in vsi govorci tega jezika 

oziroma tisti, ki komunicirajo v tem znakovnem kodu, se morajo naučiti njegovih pravil in jih 

spoštovati, da jih bodo razumeli tudi drugi. Skratka, deliti si morajo sistem jezika, kar 

pomeni, obvladati in vedeti, kdo so skupni predniki, nacionalni heroji, obvladati knjižni 

jezik…(ibid.). Tiskanemu jeziku – skozi tiskarki kapitalizem – veliko vlogo in pomen za 

oblikovanje nacionalne zavesti pripisuje tudi Anderson (2007), saj je ustvaril polje izmenjave 

in komunikacije, dodelil ključni del subjektivne predstave o narodu in oblikoval jezik oblasti; 

največkrat je to postal dialekt, ki je bil določenemu tiskanemu jeziku ''bliže''
10

. 

 

Ne glede na različna opredeljevanja tako etnične, narodne, državljanske, jezikovne in kulturne 

identitete lahko pravzaprav ugotovimo, da so vse v nekakšnem medsebojnem prekrivanju, 

lahko bi jih celo sintetizirali v enoten koncept: nacionalno identiteto. Res je, da pri tem nismo 

povsem dosledno upoštevali ''priporočil'' večine obravnavanih avtorjev, ki ''ponujajo'' svoje 

definicije za posamezne identitete, vendar bi glede na tako različna pojmovanja (tudi zaradi 

različnih jezikovnih rab za opredelitev posameznih konceptov) težko natančno definirali 

vsako posebej in na koncu sprejeli točno določeno definicijo. Tako bomo v nadaljevanju 

                                                 
10

 Geary o tem pravi: ''Ker se v realnosti govoreči in pisani jeziki v popolnosti niso nikoli ujemali z 

umetnimi pravili, so bile izumljene 'formalne' oblike - ponavadi sistematizirane različice lokalnega 

dialekta, ki so ga pogosto uporabljale politično vplivne skupine ali pomembna mesta. Te 'uvodne' 

jezikovne določbe so bile nato s pomočjo državnega izobraževalnega sistema splošno uveljavljene'' 

(Geary 2005, str. 36). 
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naloge ob uporabi termina ''nacionalna identiteta'' upoštevali tako etnični, narodni, jezikovni 

in kulturni vidik oblikovanja slovenske nacionalne identitete.    

 

3.2 Evropska identiteta 

 

Evropske identitete ni mogoče natančno opisati, ker še nastaja in ni le aritmetična vsota vseh 

evropskih nacionalnih identitet, pravi Rizman in pri tem dodaja, da je njeno mesto med 

nacionalnimi identitetami in globalizacijskimi kulturnimi vplivi, ki presegajo Evropo 

(Rizman, 2003). Južnič jo uvršča med naidentitete, ki krepijo občutke skupne pripadnosti ne 

glede na nacionalne meje (Južnič, 1993). Delanty in Rumford govorita o evropski identiteti 

tako na ravni osebnih identitet, kjer gre za posameznike, ki se poistovetijo z evropsko kulturo 

ali politiko in se predstavljajo kot Evropejci, ter na ravni kolektivnih identitet, kar pa naj bi 

bila bolj kot ne težnja Evropske unije, da bi ustvarila uradno kolektivno identiteto Evropske 

unije (Delanty in Rumford, 2008). Nadalje avtorja govorita še o širši evropski kulturni 

identiteti, ki se razlikuje od politik EU in se nanaša na identitete, kot so politične, nacionalne, 

regionalne in druge identitete, in kot taka predstavlja ''posplošen način sporazumevanja, prek 

katerega skupine, celotne družbe, gibanja kot tudi posamezni državljani opredeljujejo sebe in 

svoj odnos z drugimi'' (Delanty in Rumford 2008, str. 72). Evropska unija je po njunem 

mnenju primer takšne identitete, zato vanjo zajema tudi druge identitete. Od spreminjanja teh 

identitet je odvisno tudi spreminjanje identitete EU. Kot primer navajata vključevanje novih 

držav v EU (ibid.).  

 

Za razumevanje ideje skupne evropske identitete je nedvomno potrebno poznati nekaj o 

njenem izvoru, zgodovini in razsežnostih. Delanty in Rumford pravita, da je Evropa pojem, ki 

ga ne moremo opisati z zemljepisnimi, civilizacijskimi ali političnimi izrazi, saj sestavlja vse 

tri. ''Kot civilizacija je vzniknila iz skupne rimske vseevrazijske sredozemske civilizacije; kot 

celina zaseda nenatančno opredeljen prostor na evrazijski kopenski gmoti med Madeiro in 

Ciprom ali med Islandijo in Malto; kot politično entiteto pa so jo oblikovali notranji spopadi 

med cesarstvi in državami. /…/.'' (Delanty in Rumford 2008, str. 45). Tudi Toplakova navaja, 

da Evropa ne predstavlja le geografske kategorije, pač pa tudi kulturni in politični koncept na 

evropskem ozemlju prebivajočih elit v različnih obdobjih zgodovine. Tako pravi, da 

zgodovinarji evropske ideje svoje študije praviloma začenjajo že v antiki (Toplak, 2003). 

''Evropa je posoda, ki se je s časom polnila z vse bolj kompleksnimi identifikacijskimi 

vsebinami. V zgodovino je stopila kot mit, antiko preživela kot meglen geografski pojem, se v 
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srednjem veku poistovetila s krščanskim svetom, v novem veku postala kultura, v sodobnosti 

pa najprej razdeljen in nato vse bolj enoten političen prostor, v prihodnosti politični subjekt 

brez precedensa'' (Toplak 2003, str. 20). Navedbo smo izbrali, ker v samo nekaj kratkih 

stavkih nakazuje, da je ideja združene Evrope nastajala skozi dolga stoletja in ni le proces 

združevanja Evrope, ki smo mu priča od petdesetih let prejšnjega stoletja, ki je – kot pravi 

Horvat, ''morda najbolj viden, vendar ne pove prav veliko, predvsem pa ne bistvenega, o 

notranji dinamiki in logiki združevanja Evrope. In iskanju njene identitete'' (Horvat 2010, str. 

9).  

 

Že hitri pregled strokovne literature (Schulze, 2003; Toplak, 2003; Geary, 2005; Delanty in 

Rumford, 2008 in drugi) daje vedeti, da ima Evropa, prepredena z mitologijo, antičnimi 

vplivi, zgodnjim krščanstvom, islamom, Cerkvijo, nastankom nacionalnih držav in 

nacionalizmov, krvavih vojn, razsvetljenstvom, protestantizmom … in nenazadnje sodobnimi 

integracijskimi procesi, še kako bogato zgodovino. Za potrebe naloge bomo predstavili proces 

oblikovanja evropske identitete, kot so si jo ''zamislili'' idejni očetje sodobne Evrope. Kot 

nekakšno metodološko pojasnilo je v tem delu potrebno dodati, da ne bomo delali ostrih 

ločnic med evropsko identiteto, ki nastaja kot načrtna identiteta Evropske unije, in identiteto, 

ki presega njene institucije
11

. Za naše razumevanje bo dovolj, če bomo razumeli proces in cilj 

njenega oblikovanja, kar pa je resda v večji meri povezano prav z Evropsko unijo. 

                                                 
11

 Delanty in Rumford (2008) v svojem delu Nov razmislek o Evropi. Družbena teorija in pomeni 

evropeizacije opozarjata na razliko med evropskim povezovanjem, ki pomeni premišljeno obliko 

institucionalizacije, ta pa naj vodi k nastanku evropolitičnega občestva in evropeizacijo, ki ''po drugi 

plati opozarja na širše obzorje preobrazbe, poudarja neobrzdano naravo evropske družbe ter bistveno 

povezanost med Evropo in svetom'' (ibid, str. 2). Delanty in Rumford (2008, str. 96) sicer menita, ''da 

pomanjkanje močne evropske identitete še ne pomeni, da ni tudi njenih krhkejših izrazov, ki se ne 

osredotočajo nujno na EU, marveč na civilne vrednote, ki bi lahko bili osnova za drugačne vrste 

pripadnosti,'' Passerinijeva (v Petrović, 2009, str. 17) pa dodaja, da ideje evropske identitete ne bi 

smeli povezovati z idejo združene Evrope, zato naj ''diskurz o evropski identiteti ohrani distanco do 

političnih projektov in njihovega uresničevanja''. Tako je tu morda na mestu še razmišljanje Toplakove 

(2003), ki meni, da bilo iluzorno pričakovati, da lahko evropska identiteta nastane kot plod 

tehnokratske volje, saj jo je, tako Delanty in Rumford (2008, str. 71), ''moč zasnovati kot 

svetovljansko identiteto, ki se prej udejanja v kulturnih modelih družbene ali civilizacijske identitete 

kot pa v obliki nadnacionalne identitete ali uradne identitete EU, ki je v napetem razmerju z 

nacionalnimi identitetami''.  
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Diskurz o skupni evropski identiteti je stopil v ospredje predvsem po padcu ''železne zavese''. 

Tako Šabec navaja, da je razpad komunističnih režimov na vzhodu Evrope države zahodne 

Evrope postavil pred dejstvo ponovne politične, ekonomske in kulturne reidentifikacije in 

rekonstrukcije (Šabec, 2006).  

 

3.2.1 Proces oblikovanja evropske identitete 

 

Rekli smo že, da so različna kulturna in verska izročila določala, kaj naj bi bilo tisto, kar je 

evropsko. Tako danes ne moremo zanikati pomena judovstva, krščanstva, antične filozofije, 

rimskega prava, humanizma, renesanse in razsvetljenstva pri oblikovanju tega, kar 

označujemo kot evropska identiteta (Bergant, 2009, str. 82). V tem kontekstu pa Delanty in 

Rumford navajata, da bi morali ''Evropo videti kot konstelacijo, ki jo sestavljajo bolj 

povezave kot ustaljene enote ali trajne tradicije ali krovna ideja, ki bi lahko bila temelj 

političnega načrta'' (Delanty in Rumford 2008, str. 50). Zahodna civilizacija temelji na 

zgodovini, ki ni bila nikoli v celoti evropska, pač pa je Evropa nastala v procesu izposojanja, 

prevajanja in širjenja (Brague v Delanty in Rumford 2008, str. 51).  

 

Procesi združevanja Evrope po drugi svetovni vojni so bili sprva resda posledica želje po 

zagotavljanju miru in ekonomskih interesov, toda z razvojem in širjenjem so na vrsto prišli 

tudi interesi politične in širše družbene narave (Šabec, 2006). Tudi Južnič izpostavlja 

gospodarsko integriranje Evrope, kjer gre za logiko modernega gospodarstva (Južnič, 1993). 

Ideja o oblikovanju evropske identitete pa se je pojavila predvsem tedaj, ko je postalo jasno, 

da sta nadaljnji obstoj in učinkovitost delovanja Unije v veliki meri odvisna od podpore 

njenih državljanov. Tako so nekateri vodilni evropski politiki nujni dejavnik za uspešno 

oblikovanje Evropske unije v nadnacionalno politično skupnost prepoznali prav v ideji 

evropske identitete, ki bi ''zagotavljala Evropejcem, da bi ostali zvesti in naklonjeni projektu 

združevanja tudi v slab(š)ih časih ''(Horvat 2010, str. 16).  

 

Vprašanje, ki se na tem mestu postavlja, pa je: kakšna naj bo in na čem naj temelji skupna 

evropska identiteta, kaj naj bo ''snov za skupne sanje, ki bi zmogla dati vsem državljanom 

Evrope neki minimalni eksistencialni smisel in čustveno gostoto, po kakršni prepoznavamo 

zavezo nečemu, kar nas presega'' (Debeljak 2004, str. 35). Kot smo videli v poglavju, v 

katerem govorimo o nacionalni identiteti, le-ta temelji na vrednotah, simbolih, kulturnih 

prvinah, kolektivnem spominu na mite in tradicije, kar poskušajo snovalci skupne evropske 
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identitete implicirati tudi na nivoju EU. V preambuli Lizbonske pogodbe je tako zapisano, da 

Evropska unija zajema navdih ''iz kulturne, verske in humanistične dediščine Evrope, iz katere 

so se razvile univerzalne vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, 

svobode, demokracije, enakosti in pravne države'' (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski 

uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, 

2012).  

 

Nedvomno je tudi v poglavju o procesu nastajanja evropske identitete potrebno nekaj besed 

nameniti kolektivnemu spominu, ki na nek način ''napaja'' kolektivne identitete. Kot smo 

videli v prvem delu naloge, imajo v čaščenju spomina osrednjo vlogo pripovedi, ki ustvarjajo 

kolektivni spomin in mu tako dajejo simbolno povezovanje sedanjosti s preteklostjo in 

simbolno utelešenje politične skupnosti, kar je tesno povezano z nacionalnimi identitetami in 

s projekti države (Nora v Delanty in Rumford 2008, str. 121). Doslej je bila ta oblika 

identifikacije nekako ''rezervirana'' za nacionalne identitete – toda ali je možno govoriti tudi o 

skupnem evropskem kolektivnem spominu? 

 

Če se navežemo na avtorje Šabec (2006); Delanty in Rumford (2008) bi bilo bolj kot o 

kolektivnem spominu v evropskem kontekstu primerno govoriti o pozabi in priznanju lastne 

odgovornosti za konflikte v preteklosti, kjer je mišljena tako bližnja zgodovina (druga 

svetovna vojna skupaj s fašizmom, nacizmom, holokavstom, …) kot tudi bolj oddaljeni 

dogodki in razhajanja v njihovih zaznavah (na primer ''večni tekmici'' Anglija in Francija 

oziroma Nemčija in Francija), ki bi na nek način omogočal vzpostavitev ''razsvetljenega 

spomina'', kakor ga imenuje Kuljić (Kuljić v Šabec 2006, str. 191). Diskusije o usklajenem 

kolektivnem spominu oziroma reviziji evropskega kolektivnega spomina po avtorici Šabec 

potekajo na dveh različnih polih. Po eni strani imamo opravka s pojavom (neo)konservativnih 

revizij spomina. Te preprečujejo vzpostavitev vsaj ohlapne različice evropskega spomina, na 

drugi strani pa se dogaja poskus zbliževanja pogledov na preteklost. To si je za svoj cilj 

zastavila tudi Evropska unija s številnimi projekti in nenazadnje v izobraževalnem procesu z 

revidiranjem poučevanja zgodovine (Šabec, 2006). 

 

Preden se posvetimo procesu oblikovanja evropske identitete s političnega, ekonomskega in 

kulturnega vidika, si poglejmo vidik oblikovanja na podlagi odnosa z Drugimi. Kot smo 

videli, se identitete bodisi posameznikove ali kolektivne namreč oblikujejo v odnosu do 

drugih tako posameznikov, narodov in kultur, kar lahko ugotovimo tudi za evropsko 
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identiteto. ''Medtem ko medevropski diskurz skoraj vedno temelji na identifikaciji nacionalne 

identitete govorca, je v primeru komunikacije z Neevropejci to do določene mere 

sekundarnega pomena. Lahko celo rečemo, da evropejstvo v največji možni meri konstituira 

ravno pomemben ''drugi'' (Šabec 2006, str. 136). Tudi Brinarjeva pravi, da se je evropska 

identiteta zavestno izoblikovala ne toliko na osnovi tega, kar naj bi Evropejci imeli skupnega, 

ampak bolj na osnovi lastnosti, po katerih naj bi se ločili od ostalih. Identiteta se tako gradi v 

negativni obliki zoper drugačne, ki so tako ali drugače izključeni. Evropa je vse tisto, kar oni 

niso, in obratno, Evropa ni, kar oni so (Brinar, 2001).  

 

Evropskega Drugega pa niso predstavljale samo tuje, drugačne kulture, temveč tudi številni 

''notranji drugi'', ki so jim v zgodovini pripisovali lastnost neevropskih, manj evropskih ali 

samo periferno evropskih. Vprašanja o evropski identiteti in evropskih vrednotah so postala 

neizogibna sestavina politične retorike in tudi akademskih razprav še posebej po koncu hladne 

vojne, ko je padla razločna meja med ''Evropo'', kot so jo doživljali na zahodu celine, in 

bivšim vzhodnim blokom (Hammond v Petrović 2009, str. 15). 

 

Kot smo videli, je zgodovina Evrope zaznamovana z nenehnim iskanjem lastne identitete, 

številnimi notranjimi delitvami in zgodovinskimi nasprotji ter v znamenju evrocentrizma, 

občutka evropske večvrednosti, ki se v zgodovini pojavlja v različno intenzivnih okusih in 

temelji na želji po prepoznavanju najboljših možnih lastnosti evropske civilizacije, v svoji 

skrajni obliki pa tudi kot konkretni spopad z neevropskimi civilizacijami (Accetto, 2006).  

Menimo, da so sodobno zgodovino Evrope še posebej in pomembno zaznamovali 

integracijski procesi Evropske unije, ki so, kot smo že videli, v evropsko družbo vnesli ne le 

vprašanje ekonomskih in političnih povezav, temveč tudi vprašanje skupnega pripadanja in 

diskurz o evropski identiteti. 

 

3.2.2 Ekonomski, politični in kulturni vidik evropske identitete 

 

Leta 1973 so bili na zasedanju voditeljev držav in vlad članic Evropskih skupnosti v 

Kopenhagnu postavljeni in v Izjavo o evropski identiteti zapisani temeljni elementi evropske 

identitete: države članice se bodo borile za načela predstavniške demokracije, vladavine 

prava, socialne pravičnosti in človekovih pravic (Bergant, 2009). V osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja je bil oblikovan začasni odbor ''Evropa državljanov'', znan kot Adonninov 

odbor, ki naj bi proučil, kako bi se lahko pripomoglo k jasnejši podobi vzpostavljanja 
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identifikacije državljanov z Evropsko skupnostjo. Adonninova poročila so za začetek 

razširjanja splošnega občutka ''biti Evropejec'' spodbujala oblikovanje simbolov skupnosti: 

zastavo, himno, skupni emblem na mejnih prehodih med državami članicami in glavni moto 

EU ''Združena v raznolikosti'', ki jih danes štejemo med simbolne izkaze EU (Šabec, 2006; 

Bergant, 2009; Podobnikar, 2012). Bergant kot enega najkonkretnejših korakov v procesu 

oblikovanja evropske identitete šteje uvedbo evra kot skupne valute. Kot velik napredek v 

procesu oblikovanja skupne evropske identitete pa izpostavlja tudi uvedbo državljanstva 

EU
12

, ki z zagotavljanem določenih pravic za državljane EU pomeni ustvarjanje skupnosti s 

skupnimi standardi (Bergant, 2009).  

 

Zgoraj smo o evropski identiteti pisali kot o gospodarskem in političnem projektu, ki naj bi z 

elementi državnosti med Evropejci pridobila ''svoj glas'', vendar sodobne kulturološke in 

sociološke analize oblikovanja evropske zavesti poudarjajo, da je ključni akter združevanja 

lahko le kultura, pravi Vidmar-Horvat in dodaja, da je ''kultura tisti dejavnik, ki ustvarja nove 

začasne, pa tudi trajnejše zamisli in nadnacionalno zavest pripadanja skupnemu prostoru'' 

(Vidmar-Horvat 2012, str. 10). Jean Monnet, eden od idejnih očetov sodobnega evropskega 

povezovanja, je v svojih poznih letih dejal, da bi ''če bi moral začeti še enkrat, bi začel s 

kulturo'' (Jean Monnet v Horvat, 2010, str. 23), česar so se konec osemdesetih let prejšnjega 

stoletja začeli zavedati tudi snovalci ''modernih'' evropskih politik, kar so zapisali tudi v 

Maastrichtski pogodbi: ''Unija prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva 

njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno 

dediščino''. Tako se je v Evropi pojavila nova ideologija kulture, ki je postala pomemben 

temelj povezovanja pod geslom ''Enotnosti v različnosti'' (Delanty in Rumford, 2008). 

 

V sodobnih kontekstih EU tako kultura zaseda osrednje mesto pozornosti. Kot je zapisano v 

dokumentu EU iz leta 2007, ''narašča prepoznanje, da leži kultura v samem osrčju evropskega 

projekta, kjer ji pripada posebna in nepogrešljiva vloga'' (Horvat Vidmar 2007, str. 1). Na eni 

strani se ta vloga navezuje na proces integracije. Namreč, če želijo državljani sodelovati v 

evropski integraciji in jo polno podpreti, bo potrebno več poudarka dodeliti njihovim skupnim 

kulturnim vrednotam in koreninam kot ključnim elementom njihove identitete. Po drugi strani 

se kulturo postavlja kot važen instrument formiranja evropskega modela družbe, ki temelji na 

                                                 
12

 O državljanstvu EU govorimo na str. 22 in 23. 
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svobodi, demokraciji, strpnosti in solidarnosti. Kultura  pri tem predstavlja spodbujevalno silo 

vzpostavljanja evropskega državljanstva (ibid.).  

 

Evropska unija mora, če želi trajati, več pozornosti posvečati prav raznolikosti svoje kulturne 

dediščine. Številne kampanje EU (Erasmus, Leonardo, Tempus, Sokrates), so namenjene bolj 

njenemu ustvarjanju oz. ''poevropejčevanju'', zaenkrat pa je bilo narejenih le nekaj skromnih 

korakov k zavestni konstrukciji skupne pripovedi, ki segajo od mitskih do političnih zalog 

smisla. Delno ''krivdo'' lahko pripišemo odsotnosti skupnega jezika kot sredstva 

sporazumevanja, skupnega ''naravnega'' jezika, ki bi lahko prispeval, da bi evropska kulturna 

identiteta postala vir spontanih čustev (Debeljak, 2004; Šabec, 2006). 

 

Šabec opozarja tudi na problematičnost pristopa h konstrukciji evropske kulturne identitete, ki 

naj bi bil pretežno ali celo v celoti projekt političnih, ekonomskih in družbenih nacionalnih in 

evropskih (institucij EU) elit. Te pa se očitno ne znajo ali ne zmorejo približati državljanom. 

Kot dejavnike, ki slabijo uspešnost konstrukcije evropske kulturne identitete, med drugim 

Šabec navaja dajanje prednosti ljudi kulturnim identitetam nacionalnih držav in relativno 

brezbrižnost, ravnodušnost in čustveno nevpletenost ljudi do Evropske unije (Šabec, 2006). 

Tudi Debeljak govori o abstraktnem in šibkem skupnem mentalnem okvirju, ki naj bi 

omogočil konstituiranje evropske identitete. Mentalni okvir bi obvezoval kulturno in 

državljansko zavest vseh evropskih posameznikov in skupnosti. Njegovo šibkost je, pravi 

Debeljak, zlahka prepoznati ob dejstvu, da ni nobenih šal o Evropejcih, medtem ko poznamo 

številne šale o posameznih narodih. Evropejcev kot junakov v šalah ni zato, ker je evropejstvo 

kot nosilna identiteta tako malo navzoča v javnem življenju nacionalnih držav na stari celini. 

Evropska himna, zastava in evro bankovci so namreč predvsem formalna podlaga v mentalni 

zgradbi evropske identitete. Potrebujejo lepilo, vezivo, kakršnega običajno preskrbijo 

dogovorne fikcije ali politični miti (Debeljak, 2004).  

 

Tako je bilo vpeljanih kar nekaj simbolov, ki naj bi olajšali identifikacijo Evropejcev z 

ekonomsko, politično in kulturno skupnostjo. Skozi simbole želi EU vzpostaviti identiteto, ki 

naj bi nekaj povedala o njenih prebivalcih, vendar Šabec ugotavlja, da ''metode izumljanja 

evropske identitete pretežno izhajajo iz nacionalnih tradicij'', ki imajo izrazito prednost pred 

idejo skupne evropske identitete: ''So jasne, (čustveno) intenzivne, dostopne, uveljavljene, 

razširjene med ljudmi in še vedno razmeroma prepričljive'' (Šabec 2006, str. 229).  
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Tudi javnomnenjske raziskave Evrobarometra kažejo na prevladujočo navezanost državljanov 

članic Evropske unije na njihovo nacionalno identiteto. Verjetno gre večjo identifikacijo 

Evropejcev z njihovimi nacionalnimi identitetami iskati v informiranosti o Evropski uniji – 

nižja, kot je informiranost o EU, večja je verjetnost, da se identificirajo le z nacionalno 

identiteto, zato je bila – glede na spoznanje, da simbolni izkazi evropske identitete ne 

funkcionirajo, kot bi morali – Evropska komisija v zadnjih desetletjih pobudnik številnih 

projektov, kot so: Evropa za državljane, programi študijskih izmenjav, Evropska prestolnica 

kulture, Evropsko leto državljanov in številnih drugih programov, ki naj bi pripomogli k 

oblikovanju skupne evropske identitete med državljani Unije in identifikacijo z Evropsko 

unijo prek znakov in simbolov, kot so zastava in himna EU, geslo ''Združeni v različnosti'', 

skupna evropska denarna valuta evro in drugih (Debeljak, 2004; Šabec, 2006; Podobnikar in 

drugi, 2012). Pri tem, da bi se Evropejke in Evropejci kdaj identificirali ''s kulturnimi 

spomeniki, ki pripadajo posameznim/drugim nacionalnim zgodovinam'', je Mandelc kljub 

vsem prizadevanjem Evropske komisije skeptičen, kar podkrepi z ugotovitvijo, da ''Evropska 

unija ne premore evropskih umetnikov, evropskih športnikov, evropskih znanih osebnosti ali 

evropskih znamenitosti. Vse našteto pripada nacionalnim državam, Evropski uniji pa pripade 

skromna evropska zastava, bruseljske institucije in peščica vseevropsko prepoznavnih 

politikov, ki jih naštejemo na prste ene roke'' (Mandelc 2012, str. 30). Ob vsem tem se seveda 

zastavlja vprašanje, ali so zgolj simboli in slogani dovolj, da se bomo ''v globini svojega bitja 

počutili Evropejce in se voljno žrtvovali za tako abstrakten ideal. Z eno besedo, kdo bi umrl 

za Evropo?'' (Mikkeli v Toplak 2003, str. 127).  

 

Vidimo lahko, da ima nacionalna identiteta oziroma pripadnost nacionalni državi še vedno 

prednost pred ''evropejstvom'', kar bi zagotovo lahko povezali tudi z aktualno krizo. Tako sta 

blaginja državljanov EU in perspektiva nadaljnjega poglabljanja vezi med Evropejci po 

mnenju Tomšiča odvisni od tega, v kolikšni meri bo Unija uspela vzpostaviti učinkovite 

institucionalne mehanizme, ne le ''nadzorne in regulatorne mehanizme, namenjene 

spoštovanju 'pravil igre' na posameznih področjih, ampak tudi za kanale, ki bodo omogočali 

stalen dialog med različnimi kulturno specifičnimi entitetami'' (Tomšič 2012, str. 8).  

 

Ta čas bi tudi težko govorili o obstoju skupne evropske identitete, ki je pravzaprav niti ne 

moremo natančno opisati. Žagar na primer ugotavlja, da ne moremo govoriti o eni sami močni 

in splošno sprejeti evropski identiteti, temveč je bolj primerno govoriti o pluralizmu različnih 

evropskih identitet, ki izhajajo že iz različnih opredeljevanj Evrope (zgodovinskih, 
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geografskih, kulturnih, političnih, socioloških, ekonomskih …). Te sicer imajo določene 

skupne značilnosti in lastnosti, vendar se med sabo razlikujejo. Poleg tega jih lahko 

opredelimo kot proces, saj se v spremenjenih okoliščinah in v času nenehno spreminjajo. 

Dejavnike in okoliščine v tem procesu lahko poiščemo tako v različnih kolektivnih 

identitetah, ki obstajajo v Evropi, kakor tudi v individualni dimenziji. V posameznikih torej, 

ki se opredeljujejo za Evropejce (Žagar, 2003). Žagar to poveže z dejstvom, da ''skupna 

Evropa še ni izoblikovana kot specifična, trdna in formalno uokvirjena - socialna, ekonomska, 

politična, kulturna itd. - skupnost; Evropo kot takšno šele gradimo. Z uspešnim razvojem 

evropskih integracijskih procesov se bo verjetno povečevalo tudi število tistih, ki se 

opredeljujejo za Evropejce, posledično pa se bodo krepile tudi njihove (skupne) evropske 

identitete'' (Žagar 2003, str. 136). Tudi Golob in Makarovič ugotavljata, da zaenkrat ne 

moremo govoriti o skupni evropski identiteti, ki očitno izhaja iz ekonomskih interesov (tako 

kot Evropska unija) in nima jasno oblikovanega koncepta. Namesto tega lahko govorimo o 

identifikaciji posameznikov z Evropsko unijo, pri čemer imajo odločilno vlogo geografski, 

politični in kulturni konteksti posameznikov (Golob in Makarovič, 2012). Cabada meni, da za 

oblikovanje evropske identitete veljajo isti pogoji kot za oblikovanje nacionalnih identitet. 

Kot glavni pogoj navaja kolektivno zavest, kot drugi kolektivno iztisnjenje, ki predstavlja 

brisanje vseh spominov in zgodovinskih izkušenj, ki bi lahko prinesle prepire med evropske 

narode. Najpomembnejši pogoj je "neizpodbitna" želja evropskih državljanov, da bi delili 

skupno prihodnost, kar je po njegovem mnenju tesno povezano z ekonomskim uspehom 

Evropske unije (Cabada, 2000). 

 

Z ugotovitvijo, da se Evropejci še vedno bolj in močneje identificirajo z nacionalno 

skupnostjo in da evropska identiteta (še) ni povsem našla poti v njihova občutenja pripadnosti, 

zaključujemo prvi del naloge in se podajamo na ''pot iskanja'' slovenske nacionalne identitete 

oziroma procesa konstituiranja slovenstva
13

. 

 

 

                                                 
13

 Kržišnik Bukić (2007) pravi, da je slovenstvo pojem, ki se pojavlja v slovenskem jeziku pogosto, in 

to v več vsebinskih odtenkih. Prvi bi lahko izražal pripadnost slovenskemu narodu, drugi bi se nanašal 

na slovensko kulturo in miselnost, tretji na prebivalstvo slovenske narodnosti (za več glej Kržišnik 

Bukić, 2007, str. 19). V magistrski nalogi pojma ''slovenstvo'' in ''evropejstvo'' razumemo kot 

pripadnost slovenskemu/evropskemu narodu. 
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4 OBLIKOVANJE SLOVENSKE NACIONALNE IDENTITETE 

 

 

Razprava o slovenski nacionalni identiteti oziroma narodni zavesti si zagotovo zasluži več 

prostora, kot je bo deležna v naši nalogi, saj se je ''slovenstvo'' oblikovalo več stoletij. Iz 

zgodovine slovenskega naroda, kot ga vidijo slovenski zgodovinarji, bomo poskušali izluščiti 

le bistvene in prelomne trenutke v oblikovanju slovenske narodne identitete.  

 

4.1 Slovenci kot narod: od Trubarja do samostojnosti 

 

Preden se lotimo raziskovanja, kako je ''nastajala'' slovenska narodna zavest oziroma 

identiteta, moramo postaviti metodološki in časovni okvir našega raziskovanja. Slovenski 

zgodovinarji si namreč niso edini v tem, od kdaj smo Slovenci oziroma nas kronološko 

različno umeščajo v zemljevid zgodovine, kar nas postavlja pred dilemo: ali naj sprejmemo 

stališča tistih (Kosi, 2010 v tem delu citira Milka Kosa, Boga Grafenauerja in Josipa Grudna) 

ki so, kot pravi Kosi (Kosi 2010, str. 155), s svojimi zgodovinopisnimi raziskovanji in 

ugotovitvami ''dajali vedeti, da je posebna slovenska entiteta v zgodovini navzoča že vsaj od 

zgodnjega srednjega veka, približno od takrat, ko so se slovanski naseljenci ustalili na 

področju vzhodnih Alp, morebiti pa tudi že prej, nekako za časa priseljevanja prav teh 

Slovanov v ta prostor''. Zgoraj omenjeni avtorji Slovence dojemajo kot ''historični subjekt in s 

tem kot potencialni objekt zgodovinopisnega raziskovanja že v zgodnjem srednjem veku, ko 

slovansko govoreče prebivalstvo, opredeljeno kot Slovenci oziroma bodoči Slovenci, poseli 

področje slovenskega etničnega oziroma narodnostnega ozemlja'' (Kosi 2010, str. 156). Po 

drugi strani imamo na voljo novejše študije (v to ''strujo'' Kosi uvršča na primer Petra Štiha in 

Gorazda Makaroviča), ki pravijo, da razpoložljivi viri govorijo drugače in nas tako ''vodijo do 

nedvoumnega sklepa, da tako imenovano slovensko prebivalstvo na tako imenovanem 

slovenskem narodnem ozemlju vse do 19. stoletja ni niti uporabljalo izraza Slovenec kot 

označevalca lastne nacionalne pripadnosti niti ni pri njem mogoče zaznati slovenskih 

nacionalnih sentimentov oziroma izrazov pripadnosti slovenstvu, slovenskemu narodu in 

podobno'' (Kosi 2010, str. 156). 

 

V podrobnosti in kritike zgoraj navedenih variacij oziroma teorij o začetkih slovenstva se ne 

bomo spuščali, ubrali bomo nekakšno ''srednjo pot'' in Slovence umestili v šestnajsto stoletje, 

v katero kronološko sodi tudi Primož Trubar. Kot namreč pravi Grdina (Grdina, 2011, str. 9), 
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se na ''Slovenskem mnogokaj začenja s Trubarjem''
14

, ki je govorjeni slovenski besedi dodal 

knjižno in s tem postavil temelj slovenske narodne identitete (Bernik, 2011)
15

. 

 

4.2 O prebujanju slovenske narodne zavesti 

 

Janko Kos meni, da je za pomen slovenstva pomembno vprašanje o njegovi zgodovinskosti, o 

tem, ''kdaj je nastala slovenska identiteta – ali že v predsrednjeveškem času ali v srednjem 

veku ali šele s Primožem Trubarjem oziroma s slovensko reformacijo, vsekakor pa najkasneje 

pred koncem 18. stoletja, ko se je začel proces nastajanja slovenskega naroda. Ta nastanek je 

omogočila že izoblikovana identiteta Slovencev kot Slovencev'' (Kos 2011, str. 29). Po 

Kosovem mnenju je za raziskavo nastajanja identitetne strukture slovenstva v srednjem veku 

odločilno vprašanje, iz katerih elementov se je identiteta oblikovala in kakšna je bila njihova 

vloga v formiranju Slovencev kot Slovencev (Kos, 2011).  

 

Prvi element je bil geopolitični, ki je Slovence ločil od sosednjih slovanskih plemenskih 

skupnosti, s katerimi so bili na začetku tesno povezani. Za slovensko identiteto je bilo 

odločilno, da se je formirala v območju frankovskega kraljestva in kasneje v okviru svetega 

rimskega cesarstva, kar je Slovence trajno ločilo od slovanskih naseljencev južno od Kolpe in 

                                                 
14

 Grdina govori tudi o medsebojno neodvisnih virih, nastalih stoletja pred Trubarjem, ki govorijo o 

širši enotnosti kulturno-civilizacijskega prostora med Vzhodnimi Alpami in Severnim Jadranom. O 

tem naj bi jasno pričale oznake za ljudi na tem območju: Sloveni (Grdina, 2011). Tako Grdina meni, 

da je ''Trubar, ki pozna in uporablja tako staro oziroma prvotno (Sloveni) kot jezikovno novejše 

(Slovenci) skupno ime svojih rojakov, ključen pričevalec tega procesa'' (Grdina, 2011 str. 18). S tem 

citatom se morda nagibamo nekoliko na stran tistih, ki Slovence umeščajo v zgodovino zgodnjega 

srednjega veka, vendar sklepamo, da je Trubar naziv ''Slovenci'' črpal iz virov, ki so nastali pred njim 

in si naziva ''Slovenci'' ni kar preprosto izmislil. 

 

15
 Bernik pravi, da je Trubar nacionalno pripadnost svojih sodobnikov določal po jeziku. Svoje rojake 

je nagovarjal s ''Slovenci'' in '' Kranjci in Slovenci''. Vedel je, da slovenskega jezika ne govorijo vsi 

enako. ''Odločil pa se je za govor na Kranjskem, za osrednje narečje, ki se je zdelo drugim govorom 

najbližje. Stremel je za tem, da bi ga v knjigi razumel vsak Slovenec, bodisi Kranjec, Spodnještajerec, 

Korošec, Kraševec, Istran, Dolenjec ali Bezjak'' (Bernik, 2011, str. 22).  
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vzhodno od Sotle. Ta ločitev je postala odločilen element posebne etnično-kulturno-jezikovne 

identitete slovenstva.  

 

Kot pravi Kos, drugi element predstavlja socialna raven slovenstva, tista identitetna razlika, ki 

je razločevala Slovence od Neslovencev znotraj slovenskih ozemelj. Razlika in z njo 

identiteta med kmečkim prebivalstvom se je uveljavljala predvsem prek jezika. Pomembnejša 

je identitetna zavest, ki se je razvijala iz socialnega razmerja med nemško govorečim 

plemstvom in slovensko govorečim mestnim in primestnim slojem ter kmečkim 

prebivalstvom. Identitetna razlika se je postavljala kot socialno razmerje med nemškim 

plemstvom in slovenskim ljudstvom. ''Biti Slovenec je pomenilo biti človek nižjega, 

odvisnega in podložnega stanu'' (Kos, 2011, str. 32).  

 

Tretji konstitutivni element nastajanja slovenske identitete v srednjem veku je jezikovna 

raven, ki se je formirala na podlagi prej omenjene geopolitične in socialne ravni. V 

protestantizmu pa je slovenski jezik, predvsem po zaslugi Trubarja, ki mu je jezik predstavljal 

najpomembnejše znamenje narodne identitete, postal najbolj združevalna prvina identitete 

Slovencev (Bernik, 2011). Kot četrto raven nastajanja slovenske identitete v srednjem veku 

Kos navaja duhovno konstitucijo slovenstva, ki jo je vse do reformacije zaznamovalo 

krščanstvo. Z reformacijo pa je duhovna pripadnost krščanstvu postala izvir znotrajidentitetne 

razlike, še posebej v razsvetljenstvu, ko je svoj vpliv širil janzenizem
16

, medtem ko je bila 

slovenska romantika bolj naklonjena tradicionalnemu baročnemu katolištvu. Šele tako je 

duhovna raven Slovencev postala del njihove identitete. Ohranjala je podobnost z avstrijsko-

nemškimi deželami in se razlikovala od Hrvatov in Italijanov (Kos, 2011). 

 

Kos zaključi, da je bila tako slovenska identiteta do kraja izoblikovana. Dokončno pa se je 

uveljavila v času razsvetljenstva in romantike, ''ko so se na podlagi etnično-jezikovno-

kulturne istovetnosti Slovencev začeli formirati sestavi slovenske kulture, družbe in naroda v 

modernem pomenu besede'' (Kos 2011, str. 35). 

                                                 
16

 ''Janzenizem je religiozno gibanje znotraj katoliške cerkve, ki je poudarjalo predestinacijo, moralni 

rigorizem in strastno pobožnost. Papež Klemen XI. ga je  že v začetku 18. stoletja obsodil kot zmoto, 

toda kot zelo raznoliko gibanje v različnih oblikah moralnega rigorizma  je živel še naprej. V določeni 

meri je vplival tudi na slovensko Cerkev, predvsem na praktično versko življenje'' (RTV Slovenija, 

Ars program, 2013).  
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Težko bi se sicer strinjali s Kosom, da je bila slovenska identiteta povsem oziroma ''do kraja'' 

izoblikovana že v srednjem veku oziroma da se je slovenski narod že takrat prepoznaval kot 

''zamišljena skupnost'' v Andersonovem (2007) smislu. Bolje bi bilo morda reči, da so bili 

takrat postavljeni temelji, na katerih je ta ''zamišljena skupnost'', slovenski narod, šele imel 

možnost za oblikovanje svoje narodne zavesti in identitete. 

 

4.2.1 Od Trubarja do Prešerna 

 

Protestantizem je za Slovence pomemben predvsem zaradi dela, ki ga je opravil na kulturnem 

področju, predvsem zaradi izdaje prve slovenske knjige, skrbi za šolstvo, oblikovanja 

slovenskega knjižnega jezika, poimenovanja Slovencev, izbora pisave
17

, prevoda Biblije in – 

kar je najpomembnejše – zaradi dokazov o obstoju slovenske jezikovne skupnosti ne glede na 

deželne meje (Granda, 2008b). Kljub temu da je bil Trubar vse do začetka slovenskega 

narodnega prebujanja v očeh katoliške cerkve zgolj heretik, pa so se narodni prebuditelji 

pomena protestantizma začeli zavedati v 18. in 19. stoletju. Tako je bil protestantizem v tem 

času navzoč z neposrednimi učinki v njegovem času izdanih knjig, vedno bolj pa ''posredno 

preko nastajajoče 'kolektivne memorije' naknadno selekcionirane/rekonstruirane zgodovine, 

zgodovinskega spomina, v oporo in spodbudo nastajajoči novi stvarnosti'' (Kerševan 2011, 

str. 93). 

 

Obdobje protireformacije, ki jo je poleg vojn s Turki zaznamovala intenzivna 

protiprotestantska akcija, je imelo daljnosežne posledice tudi za slovenske dežele in za 

slovenski narodni razvoj. Nadvojvoda Ferdinand je prepovedal protestantsko bogoslužje in 

šolstvo, dal izgnati protestantske pridigarje in požgati protestantske knjige, kar je slovenski 

kulturi in razvoju slovenskega jezika povzročilo veliko škodo. Ljubljanski škof Tomaž 

Hren
18

, sicer vnet protireformator, je leta 1613 pri papežu ''izposloval'' priredbo delov 

Dalmatinovega prevoda Biblije, dve leti kasneje je izšel še Mali katekizem, potem pa celih 

                                                 
17

 Trubar je leta 1550 v gotici objavil prvi dve slovenski knjigi Catechismus in Abecedarium, kasneje 

je svoje objavljene knjige dal natisniti v humanistiki, ki je postala pisava slovenščine (Granda, 2008b). 

 

18
 Po mnenju Grande se je škof Tomaž Hren v protireformacijski dobi dobro zavedal širšega 

kulturnega pomena cerkvenega delovanja, saj je očitno hotel z dovoljenjem za rabo protestantskega 

prevoda Svetega pisma prevajanje bibličnih besedil dvigniti na višjo jezikovno in kulturno raven 

(Granda, 2011). 
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šestdeset let ni bila natisnjena nobena knjiga v slovenskem jeziku. Šele leta 1678 se je v 

Ljubljani obnovila tiskarska tradicija z razvojem slovenske nabožne literature. Ta čas, leta 

1689 pa je v nemščini izšlo tudi obsežno patriotsko naravoslovno, etnografsko, topografsko in 

zgodovinsko delo plemiča Janeza Vajkarda Valvazorja Slava vojvodine Kranjske (Prunk, 

2002).  

 

Razsvetljenstvo, ki so ga Slovenci pričakali v habsburški monarhiji, jim je bilo nekoliko bolj 

naklonjeno. Sredi 18. stoletja je bilo slovenskega prebivalstva (podatki iz prvega znanega 

štetja prebivalstva v habsburški monarhiji) nekaj manj kot milijon, a je med njimi rasla zavest 

o razširjenosti in enotnosti slovenskega ozemlja. Za to obdobje sta za Slovence pomembni 

dve odločitvi habsburških vladarjev: prva je uvedba in dopustitev osnovne šole (trivialka) v 

jeziku, ki ga je ljudstvo razumelo; druga pa izdaja nevoljniškega patenta, s katerim so kmetje 

dobili osebno svobodo, s tem pa se je odprla možnost za oblikovanje slovenskega meščanstva. 

Šolanje in meščanstvo sta tako postala temelj in nosilec slovenskega narodnega preporoda in 

gibanja. Seveda pa je bila ob tem pomembna tudi volja in odločitev peščice slovenskih 

razumnikov, ki so začeli s kulturno akcijo (Prunk, 2002).  

 

Tako sta se oblikovala dva preporodna krožka. Prvi je bil duhovniški, katerega osrednja 

osebnost je bil ljubljanski škof Karl Janez Herberstein (Prunk, 2002), kamor lahko štejemo 

tudi Marka Pohlina. Duhovnik avguštinec Pohlin je leta 1768 izdal svojo znamenito Kranjsko 

(Kraynsko) gramatiko, v kateri je ''opozarjal na nesmiselnost zahteve, naj bi se Slovenci 

nemškim graščakom in gospodarjem na ljubo učili nemščine'' (Grafenauer v Granda 2008a, 

str. 161). Njegovo delo štejemo za začetek slovenskega narodnega preporoda (Granda, 

2008a). Drugi preporodni krožek je bil meščanski, ki se je zbiral okoli barona Žige Zoisa. V ta 

krog so se med drugim vključili Valentin Vodnik, Baltazar Hacquet in najpomembnejša 

osebnost tega kroga Anton Tomaž Linhart, ki je v letih 1788 in 1791 izdal prvo znanstveno 

zgodovino Slovencev (Prunk, 2002). Z ''njegovim odkritjem'' Karantanije in podaljšanjem 

nacionalne zgodovine Slovencev v zgodnji srednji vek so Slovenci dobili svojo lastno 

zgodovino. Linhart je Slovence tako prepoznal ''kot poseben narod, ki ga poleg jezika 

opredeljuje tudi njegova posebna zgodovina, le da je bila ta zaradi deželne percepcije doslej 

prezrta'' (Štih 2005, str. 234). Tako Trstenjak ugotavlja, da se slovenska narodna zavest ''ni 

mogla prav razviti'' zaradi zgodovinske politične razdeljenosti Slovencev v različne države, 

zato so se ''razvijale samo deželne samozavesti''. Tako se še vedno opredeljujemo za Kranjce, 

Štajerce, Dolenjce, Gorenjce, zato lahko rečemo, da je med Slovenci še vedno ''živa'' močna 
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regionalna identiteta (Trstenjak 1991, str. 14). Podobno ugotavlja tudi Granda (Granda, 2011), 

ki sicer uporablja izraz regionalne zavesti.  

 

Ne glede na Linhartovo spoznanje, da so Slovenci posebna jezikovna in narodna skupnost, pa 

je zavest o tem le počasi prodirala med narodne buditelje. Vodopivec namreč navaja, da naj bi 

se v letih 1750 in 1820 za uveljavitev slovenske pisane besede prizadevalo le okoli sto ljudi 

(Vodopivec, 2004). Med njimi je bil tudi Jernej Kopitar, ki je v tem času napisal Slovnico 

slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, ki je sicer izšla v nemškem 

jeziku, Linhart pa tudi prvi slovenski drami Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se 

ženi. Poleg Linharta je k razvoju slovenske narodne zavesti veliko pripomogel Valentin 

Vodnik s svojimi pesmimi in ustanovitvijo prvega slovenskega časnika Lublanske novice v 

letu 1797 (Prunk, 2002). Temeljna dela slovenskega narodnega preporoda so dokazala 

uporabnost in zmožnost slovenščine tako za umetniško in znanstveno izražanje, kar je 

pomenilo, da je slovenski jezik postal enakovreden evropskim, ''nič manj pa ni izpostavljena 

ideja, da je treba na vseh področjih življenja hoditi vštric z drugimi evropskimi jeziki in 

narodi'' (Granda 2011, str. 221).   

 

Napoleon, ki je iz nekaterih slovenskih in hrvaških pokrajin napravil Ilirske province
19

, je v 

slovenske dežele prinesel francosko oblast. Ta na področju socialnega in gospodarskega 

položaja slovenskih ljudi ni prinesla napredka, se je pa nekoliko bolj pozitivno kazala na 

področju narodnokulturnega razvoja. V tem času je namreč predvsem slovenščina pridobivala 

pomen, saj je veljalo načelo, da se omogoči izobraževanje v materinščini, ob hkratnem učenju 

francoščine in italijanščine (Prunk, 2002). Prav v zvezi s šolstvom so imeli Francozi velike 

načrte, saj naj bi bila osnovna šola v vsaki občini, v vsakem kantonu tudi dekliška (Granda, 

2008a). V tem obdobju je Valentin Vodnik napisal večino osnovnošolskih učbenikov, to pa je 

bilo velikega pomena tudi za poznejši čas (Prunk, 2002). A načrti glede izboljšanja stanja 

slovenskega jezika se kljub velikim pričakovanjem niso uresničili, niti uradni list ni izhajal v 

slovenskem jeziku (Granda, 2008a). Imajo pa Ilirske province za slovenski jezik in Slovence 

tudi svetlejšo plat. Avstrijske oblasti (v času Ilirskih provinc so bili Slovenci namreč 

                                                 
19

 Za province so si izmislili antično ime po analogiji z drugimi obrobnimi, s Francijo povezanimi 

ozemlji. Od slovenskih dežel so k Ilirskim provincam sodile Zahodna Koroška, Kranjska, Trst, 

Goriška, Istra (kjer so poleg Slovencev živeli tudi Hrvatje in Italijani) (Prunk, 2002). 
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razdeljeni med dve državi) so na graškem liceju leta 1811 odprle katedro za slovenski jezik, 

katere prvi profesor Janez Nepomuk Primic je leta 1810 kot prvi zapisal besedo ''Slovenija'' 

(ibid.). 

 

Z Napoleonovim porazom oktobra 1813 pri Leipzigu se je vrnila avstrijska oblast s svojim 

fevdalnim in političnim sistemom (Prunk, 2002), tako so bili vsi Slovenci znova pod enim 

vladarjem (Granda, 2008a).  

 

Kljub Metternichovemu absolutizmu, ki je nasprotoval vsakršnemu narodnopolitičnemu 

gibanju v monarhiji, so Slovenci še naprej razvijali svoj jezik in kulturno dejavnost (Prunk, 

2002), po drugi strani pa Granda navaja, da slovenski narodni preporod v tem času ni takoj 

stekel v pričakovano smer, vse do Matije Čopa, ki je na sodobnike vplival predvsem preko 

pisem in razgovorov, med drugim je za svoj kulturni program pridobil Prešerna (Granda 

(2008a)
20

. Oblikovala sta se dva preporodna kroga: konservativni, v katerega so se vključili 

Kopitar, Koseski in Bleiweis. Slednji si je pri takratni oblasti izposloval izdajanje slovenskega 

časopisa Kmetijske in rokodelske novice, s čimer si je med slovenskim narodom zelo utrdil 

svoj položaj in tako nekako postal njegova osrednja osebnost (Prunk, 2002), že v obdobju 

njegovega življenja so ga imenovali za očeta slovenskega naroda (Granda, 2008b). Drugi, 

liberalni krog, se je oblikoval okoli Prešerna in Smoleta. Njihovo delovanje je bilo predvsem 

v smeri ohranitve enotnosti slovenskega jezika (ne pa vzpostavitve knjižnih standardov raznih 

pokrajinskih dialektov) in obračun z idejo ilirizma, po kateri naj bi se slovenski jezik zlil s 

hrvaškim, kar bi seveda pomenilo tudi utopitev slovenskega naroda v hrvaškem. Prešernu 

gredo tudi zasluge za dvig slovenskega jezika in kulture do tiste mere, ki je omogočala 

izražanje najvišjega umetniškega in znanstvenega ustvarjanja. To pa je v slovenski jezikovni 

krog pritegnilo meščansko elito, ki je bila v 19. stoletju nosilec slovenskega narodnega 

gibanja (Prunk, 2002). Poleg tega Granda (Granda, 2008a) velik pomen za narodni preporod v 

tem obdobju pripisuje tudi duhovnikom, še posebej Antonu Martinu Slomšku, ki je poudarjal 

pomen slovenskega jezika, petja in ljudskih šol. Kot duhovni vodja v semenišču na 

Koroškem, je bodoče duhovnike navduševal za slovenstvo in v okviru semenišča ustanovil 

                                                 
20

 Čop je svoj kulturni program naslonil na nasprotno socialno podlago kot Kopitar, ki je slovensko 

kulturo hotel graditi na kmetih, torej od spodaj navzgor. Čop pa je zahteval posvetno literaturo za 

izobraženstvo (Granda, 2008a). 
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društvo, kjer je v ''vsakoletnih govorih med drugim zahteval za Slovence eno hišo, en dom in 

en govor, kar je posredno Združena Slovenija, ne da bi jo imenoval'' (Granda 2008a, str. 175). 

V tem obdobju je Prešeren spesnil Zdravljico, ki pa ''takrat v predmarčni dobi v habsburški 

monarhiji ni mogla nadomestiti pravega konkretnega slovenskega narodnopolitičnega 

programa, ki ga je rodila šele marčna revolucija'' (Prunk 2002, str. 64).  

 

4.2.2 Od ''pomladi narodov'' do druge svetovne vojne 

 

V predmarčni dobi
21

 je imelo slovensko narodno gibanje še vedno bolj značaj kulturnega 

gibanja; prehod na izrazito politično področje je bil težaven predvsem zaradi takratnega 

upravnega položaja Slovencev (Granda, 2011), poleg tega je svoje politične poglede med 

Slovenci bolj ali manj posredno in prikrito izražal takrat le še majhen krog ljudi, ki so svojo 

narodno opredelitev že povezali s konkretnimi političnimi pričakovanji (Vodopivec, 2004). 

 

Marčna revolucija je prinesla ukinitev fevdalnega družbenega reda, kar je terjalo tudi notranjo 

preureditev države. Slovenci so se tako začeli nadejati, da bi s tem lahko dosegli novo 

teritorialno enoto, ki bi vključevala vse Slovence v avstrijskem delu cesarstva (Granda, 2004).  

Za slovenski narodni razvoj je pa bilo predvsem pomembno, da so razne skupine Slovencev 

sestavile in objavile slovenski narodnopolitični program (Prunk, 2002). Melik pravi, da je 

Slovenija oziroma program Zedinjene Slovenije v politično življenje stopil 29. marca 1848
22

. 

Program je predvideval preureditev habsburške monarhije v zvezo enakopravnih narodov 

(Melik, 1998). Njegovo bistvo so najbolje predstavili graški Slovenci: ''Ukinitev 

zgodovinskega razkosanja na dežele in združitev našega slovenskega ozemlja po jezikovni 

meji v eno deželo in s tem koncentracijo nas vseh v en narod'' (Granda v Melik 1998, str. 22). 

Program, ki je bil postavljen na demokratičen temelj človeške in narodne enakopravnosti, na 

temelj naravnega in ne zgodovinskega prava, je postal slovenski politični program za 

naslednjih sto let (Prunk, 2002). Ostal je trajna politična zahteva, ki je med Slovenci še 

                                                 
21

 'Marčna doba'' – poimenovanje obdobja t. i. ''marčne revolucije'', ki je kot odziv na revolucije v 

Franciji in po vsej Evropi (imenovana tudi ''pomlad narodov'') v marcu 1848 ''dosegla'' tudi Dunaj in 

nekaj dni kasneje tudi Ljubljano (Granda, 2008b; Jezernik, 2013). 

 

22
 Na ta dan je celovški stolni kaplan Matija Majar - Ziljski, ki je osrednja osebnost prvih tednov 

revolucije, v Novicah prvi objavil ''zahtevo po zedinjeni Sloveniji, ne da bi jo imenoval'' (Melik, 1998; 

Granda, 2004).  
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posebej oživela v prelomnih zgodovinskih trenutkih, in kar je še posebej pomembno: dobil je 

množično podporo (Granda, 2004).  

 

Čeprav takrat Slovencem ni uspelo uresničiti ideje Zedinjene Slovenije, za kar Vodopivec 

(Vodopivec, 2006) išče vzrok v odsotnosti odločnejše politične akcije, Granda (Granda, 2011) 

v nedodelanosti njenega programa in Prunk (Prunk, 2002) v načelnem zavračanju avtonomije 

Slovencev s strani avstrijske nemške buržoazije in konzervativne aristokratske elite, Granda 

(Granda, 2004) kljub temu ugotavlja, da je obdobje prineslo velik napredek za Slovence. 

''Slovenski jezik je bil vpeljan v gimnazije. Avstrijska vlada je poslej, z občasnimi 

prekinitvami, izdajala avstrijski uradni list v slovenskem jeziku vse do konca monarhije. To ni 

imelo zgolj izjemnega pomena za razvoj slovenskega jezika, zlasti strokovne terminologije, 

ampak dokazuje, da so za avstrijsko monarhijo poslej Slovenci enoten narod ne glede na 

dežele, v katerih živijo'' (Granda 2004, str. 112). Prav tako ne moremo šteti za neuspeh 

neuresničitev združene Slovenije, saj takrat nobenemu od avstrijskih narodov (Čehi, Italijani, 

Nemci) ni uspela uresničitev nacionalnih ciljev, zato ''Slovenci v tem pogledu niso nič slabši 

od ostalih'' (Granda 2004, str. 112), je pa program Zedinjene Slovenije ''ostal za prihodnost, za 

nove socialne in politične okoliščine'' (Prunk 2002, str. 71).  

 

Naslednje desetletje je zaznamovalo obdobje Bachovega absolutizma, ki je na eni strani 

prinesel veliko gospodarsko svobodo, po drugi strani pa je bil zelo zadušljiv na političnem in 

kulturnem področju (Granda, 2008a). Prunk meni, da ''pod politično površino čas ni bil tako 

slab. Izpeljani sta bili zemljiška odveza in upravna razdelitev na občine in okraje, uvedena 

ustava in demokracija, kar je bilo v prid tudi Slovencem. Začeli so normalno politično 

življenje'' (Prunk 2002, str. 72). Po drugi strani Vodopivec (Vodopivec, 2006) ugotavlja, da je 

v tem obdobju slovensko narodnopolitično gibanje za desetletje utihnilo in da se je krog 

Slovencev, ki so se kot taki tudi odkrito opredeljevali, spet skrčil ''na skromno število laičnih 

izobražencev in duhovščine'' (Vodopivec 2006, str. 68). Čas za novo aktiviranje slovenskega 

narodnega gibanja je napočil šele po letu 1859, po dokončni odpravi absolutizma (ibid.). 

 

Slovensko kulturno in politično življenje se je odvijalo v čitalnicah, katerih dejavnost je bila 

''prežeta s prekipevajočim in nekritičnim rodoljubjem'' (Vodopivec 2006, str. 78). Srečanja v 

čitalnicah so postala zelo pomembni dogodki, ki so med udeleženci utrjevali vezi in občutenje 

narodne pripadnosti (ibid.). Med Slovenci je rasla tudi splošna politična in narodnopolitična 

zavest, kar se je odrazilo na volitvah v deželne zbore leta 1867, na katerih je neke vrste 
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slovenska narodna stranka dosegla zmago v deželnih zborih Kranjske in Štajerske, se na 

Goriškem izenačila z italijanskimi zastopniki in poraz doživela le na Koroškem. Uspeh na 

volitvah je pokazal, da ima slovensko gibanje med prebivalstvom veliko podporo (Prunk 

2002; Vodopivec 2006). Slovensko narodno gibanje je tako dobilo nov zagon. Predvsem so za 

to obdobje značilni in pomembni veliki narodni shodi na prostem, znani kot tabori. Na taborih 

so z zahtevami po združitvi slovenskih dežel v avtonomno Zedinjeno Slovenijo, zahtevo po 

vpeljavi slovenščine v vse osnovne in srednje šole, uradovanju v slovenščini in drugih 

gospodarskih in prosvetnih zadev, sodelovali in družno nastopali vsi sloji slovenskega 

prebivalstva. Tudi ideološke in politične razlike jih niso ovirale (Prunk, 2002). A se je 

slovenska ''enotnost'' že prav kmalu znašla na preizkušnji. V razpravah in glasovanju o 

dualizmu
23

, kjer so slovenski poslanci glasovali v njegovo podporo, se je poglobilo 

nasprotovanje v slovenskem gibanju. ''Slovenska politika, že razcepljena v staroslovensko 

(konservativnejšo) in mladoslovensko (liberalnejšo) strujo, se je razdelila še ob vprašanju 

politične taktike. Na eni strani so bili pristaši 'realne' oziroma kompromisne politike, na drugi 

odločni zagovorniki Zedinjene Slovenije'' (Vodopivec 2006, str. 83). Vzrok za razcepitev 

slovenske politike na tako imenovano ''klerikalno'' in svobodomiselno ''narodno-napredno'' 

strujo je bilo podržavljanje osnovnih šol, kar je zmanjšalo vpliv Cerkve. To so na eni strani 

''pozdravljali'' liberalci, po drugi strani pa so Cerkev in njej zavezani Slovenci temu odločno 

nasprotovali (Prunk, 2002). Nasprotovanja v slovenskem gibanju so imela za posledico tudi 

neuspeh slovenskih predstavnikov na volitvah leta 1873, saj sta ''sprta slovenska tabora v 

volilnem boju nastopila drug proti drugemu'' (Vodopivec 2006, str. 87). Slovenski poslanci so 

ostali sprti tudi v parlamentu, o ničemer več se niso mogli sporazumeti, kar je med ljudmi 

zbujalo veliko slabe volje (Granda, 2008a). Šele leta 1876 sta sprta tabora združila moči in 

skupaj nastopila na volitvah. Vodopivec sicer navaja, da je ''v resnici obnovljena 'sloga' 

pomenila podreditev liberalcev in zmago konservativcev, ki so prevzeli pobudo v slovenski 

politiki v svoje roke''(Vodopivec 2006, str. 87). Tako so v tem obdobju pomembni katoliški 

shodi, ki so sicer bili predvsem verska manifestacija Slovenske ljudske stranke, bili pa so 

množično obiskani, vseslovenski, saj so pritegnili tudi izseljence (Granda, 2004). Katoliško 

politično gibanje je postalo še posebej močno, ko je njegovo vodenje prevzel dr. Janez 

                                                 
23

 Franc Jožef II. je leta 1865 razglasil konec centralistične politike, saj si Avstrija ob vojni s Prusijo ni 

mogla privoščiti še ogrskih napadov. Avstrijsko cesarstvo se je leta 1867 z reorganizacijo monarhije in 

uvedbo dualizma preimenovalo v Avstro-Ogrsko. Večina slovenskega ozemlja je spadala v avstrijsko 

polovico države, razen Prekmurja, ki je spadal v ogrski del (Svarog.si, 2013). 
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Evangelist Krek, ki je znal povezati kmete, delavce, obrtnike, ti pa so postali njegova baza. 

Katoliška narodna stranka (leta 1905 preimenovana v Slovensko ljudsko stranko) je tako 

postala daleč najmočnejša politična sila vse do konca življenja Slovencev pod Avstrijo 

(Prunk, 2002).  

 

Če se je ideja Združene Slovenije v času marčne revolucije še zdela uresničljiva, ji konec 

stoletja zagotovo niso bile naklonjene politične delitve in nasprotovanja. Manjkalo pa je tudi 

zaveznikov in razumevanje s strani večjih narodov. ''Ti so bili dostikrat prepričani, da bomo 

prej ali slej podlegli v boju za obstanek, da se zato ne splača računati na nas ali nas upoštevati. 

Mi pa smo zelo potrebovali neke zunanje opore'' (Melik 1998, str. 17). Tako so nekateri 

politični in kulturni krogi težili k narodnokulturnemu zlitju vseh jugoslovanskih narodov, kar 

pa med množicami ni bilo sprejeto.  

 

Ivan Cankar je ''pokazal na veliko kulturno in civilizacijsko razliko med Slovenci in drugimi 

Jugoslovani, ki jo je ustvaril več kot tisočletni separatni zgodovinski razvoj, ki je Slovence 

izoblikoval v zahodnoevropski narod, kljub jezikovni sorodnosti z Jugoslovani. Cankar je tudi 

povedal, da skupne jugoslovanske kulture ni in da se novega jugoslovanskega naroda ne da 

narediti'' (Prunk 2002, str. 84). Jugoslovansko vprašanje bi bilo lahko le politično, vsakršno 

spajanje južnoslovanskih jezikov in kultur pa je bilo zanj povsem nesprejemljivo; za prihodnji 

slovenski razvoj bi bilo to lahko pogubno (Vodopivec, 2006). Del slovenske politike pa je v 

naslednjih letih na te Cankarjeve analize pozabljal (Prunk, 2002).  

 

Prva svetovna vojna je pomenila prelomnico za Slovence. Še tik pred razpadom monarhije je 

naraslo navdušenje za hrvaško-slovensko združitev v okviru monarhije. Južnoslovanski 

poslanci so se pod vodstvom dr. Antona Korošca združili v parlamentarni Jugoslovanski klub. 

Na otvoritveni seji 30. maja 1917 so podali svojo narodnopolitično zahtevo, Majniško 

deklaracijo (Prunk, 2002). V prepričanju, da so Slovenci v primerjavi z Nemci, Madžari, 

Italijani in Hrvati deležni premalo pravic, so zahtevali trialistični koncept monarhije, ki je 

predvideval državnopravno združitev južnih Slovanov monarhije kot njene tretje enote 

(Granda, 2008b).  

 

Ko je dokončno postalo jasno, da sporazuma z avstrijskimi oblastmi ne bo mogoče doseči, se 

je slovensko vodstvo spomladi 1918 odločilo za razhod s habsburško monarhijo (Prunk 2002; 

Granda 2008a) in združitev v Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), ki pa je trajala le 
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od 29. oktobra do 1. decembra 1918. Po nekaj več kot enem mesecu so se Slovenci že drugič 

znašli v novi državi, Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (Balkovec, 1995). Tako smo 

Slovenci po dolgih stoletjih življenja pod Avstrijci s svojim narodnim razvojem dobrih 

sedemdeset let hodili v korak z južnoslovanskimi narodi. Simoniti navaja, da so bili Slovenci 

po koncu prve svetovne vojne, ko je sledilo razkosanje njihovega ozemlja, veliki poraženci. 

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je bil velik del Slovencev ločen od večine, kar je pomenilo 

njihovo izpostavljenost italijanizaciji in germanizaciji. Po drugi strani pa so se tudi povezali v 

kulturni prostor, s katerim nikoli v preteklosti niso imeli nič skupnega (Simoniti, 2001). 

 

Slovenija se je med vojnama spreminjala v industrijsko deželo, kar je vplivalo tudi na 

socialno podobo slovenske družbe, predvsem v smeri zmanjševanja agrarnega prebivalstva. 

(Prunk, 2002). Povečalo se je samozavedanje Slovencev, na kar je zagotovo vplivala popolna 

uveljavitev slovenskega jezika in ustanovitev univerze (Simoniti, 2001.) Ustanovljenih je bilo 

tudi kar nekaj ustanov (na primer Glasbena matica, Narodni muzej, Narodna in univerzitetna 

knjižnica, Akademija znanosti in umetnosti, številne založbe …), ki so skrbele za vsestranski 

razvoj Slovencev. Poleg tega pa se je kljub težkim materialnim razmeram močno razvila 

športna dejavnost, cvetela je umetnost (od literature, glasbe, slikarstva …), izjemno visoko (v 

skladu s slovensko tradicijo) je bilo jezikoslovje. Prav umetnikom gre največja zahvala, da ''je 

slovenstvo zacvetelo, da niso podlegli jugoslovenarskim inovacijam'' (Granda 2008a, str. 

269).  

 

Po drugi strani pa je v politiki ostala strankarska razprtost, podedovana še iz avstrijskega 

obdobja (Simoniti, 2001). Tako sta se pod vplivom bližajoče se druge svetovne vojne in 

političnega razvoja v Evropi oblikovala dva popolnoma razcepljena politična tabora 

(Vodopivec, 2006), kar velja tudi za sicer zelo razgibano študentsko gibanje, organizirano 

okrog različnih ideološko-politično usmerjenih klubov. V političnih akcijah so študenti sicer 

redko sodelovali, so se pa z demonstracijami odzivali na vsa bistvena politična in narodna 

vprašanja slovenskega razvoja med vojnama (Prunk, 2002).  

 

Na prvem mestu se je med slovenskima političnima taboroma bil boj okrog unitarističo – 

centralistične ter na drugi strani avtonomistično – federalistične ureditve. Unitarizem oz. 
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centralizem so zagovarjale liberalne politične stranke in do leta 1923 tudi komunisti
24

. Najbolj 

odločni za ''narodni federalizem'' oziroma narodno avtonomijo so bili v katoliški Slovenski 

ljudski stranki (SLS), pri čemer so izhajali iz izkušnje Države SHS in v njej dosežene stopnje 

in oblike slovenske državnosti (Čepič, 2011). Ustavodajna skupščina, na kateri so odločali o 

politični ureditvi, je 28. junija 1928 sprejela t. i. Vidovdansko ustavo (na srbski narodni 

praznik Vidov dan), ki je uzakonila centralistično ureditev. Predstavniki SLS so zaradi 

zavrnitve njihovega avtonomističnega predloga skupščino že pred glasovanjem zapustili 

(Vodopivec 2010, str. 154). Ustava je bila liberalna, vendar je kralju dajala velike pristojnosti 

(Granda, 2008a). ''Ureditev oziroma organizacija države s poudarkom na skrajnem 

centralizmu ni dopuščala niti malo izraza kake državnosti, razen vseobsegajoče 

jugoslovanske'' (Čepič 2011, str. 15). Slovenci, Hrvati in Srbi so bili ''le plemena 

jugoslovanskega rodu'' (Granda 2008a, str. 255). SLS, ki je podpirala avtonomizem, je v 

Sloveniji imela veliko podporo, kar se je pokazalo tudi na volitvah leta 1923 (60 % podpora) 

in tudi kasneje – kljub temu, da je ob koncu dvajsetih let podprla centralizem – vse do razpada 

''stare'' Jugoslavije ostala najmočnejša stranka (Čepič, 2011). V leta 1929 uvedeni 

šestojanuarski diktaturi
25

 so namreč v SLS videli možnost za ureditev političnega življenja, v 

katerem so prevladovali nacionalni boji in politična ter finančna korupcija. Toda srbski 

politiki so diktaturo izkoristili za ''utrditev svoje hegemonije, za propagiranje ideje o 

jugoslovanskem narodnem unitarizmu in državnem centralizmu'' (Prunk 2002, str. 106). 

Odnosi med slovenskima političnima blokoma pa so se še naprej ''stalno zaostrovali; 

zagnanost se je spreminjala v zagrizenost, nestrpnost pa v sovraštvo'' (Vodopivec 2006, str. 

236). V takšnih kulturnih in političnih razmerah so se Slovenci že drugič v dvajsetem stoletju 

''znašli'' v svetovni vojni. 

 

                                                 
24

 Vlada je komunistom leta 1921 z zakonom o zaščiti države prepovedala delovanje, zato so delovali 

v ilegali ( Granda, 2008a, Čepič, 2011). 

 
25

 6. januarja 1929 je izšel Aleksandrov manifest, po katerem med ''narodom in kraljem ne more biti 

več posrednika'' (Vodopivec, 2010, str. 175), kar je bila posledica izredno zaostrenih političnih 

odnosov. Na simbolni ravni je 3. oktobra sledilo preimenovanje države v Kraljevino Jugoslavijo in 

nova razdelitev države na devet banovin, razdeljenih tako, da je imel v šestih od njih številčno in 

politično prevlado srbski narod. Slovenci smo bili ''dodeljeni'' v Dravsko banovino (nekaj časa brez 

Bele krajine in dela Kočevskega) (Prunk, 2002). 
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4.2.3 V socialistični Jugoslaviji 

 

Druga svetovna vojna je ne glede na to, s kakšnim predznakom je danes ocenjevana in 

prezentirana
26

, pomenila hkrati tudi graditev slovenske državnosti, pravi Ferenc. Te pa ni 

mogoče graditi brez oblasti, zato je jasno, da je graditev slovenske državnosti spremljala tudi 

graditev oblasti. Predstavljali so jo imenovani ali izvoljeni odbori Osvobodilne fronte 

slovenskega naroda. Ti so imeli svojo predstavo o rešitvi slovenskega narodnega vprašanja v 

okviru federativne Jugoslavije, ki naj bi jo obnovili – tudi po predvidevanjih vseh velikih 

držav protifašistične koalicije (Ferenc, 1995). Biber navaja ideje dr. Kreka in njegovih 

somišljenikov iz leta 1943 o samostojni Sloveniji s Trstom, Reko, Kvarnerskimi otoki in 

Koroško. ''Vendar je bilo dr. Kreku uradno svetovano, naj se s takšnimi idejami ne ukvarja, 

ker je uradni cilj britanske politike obnova Jugoslavije''(Biber 1995, str. 261).Zbor 572 

neposredno voljenih in 78 delegiranih odposlancev slovenskega naroda (1. do 3. oktobra 1943 

v Kočevju) je sklenil, da se bo svobodna Slovenija skupaj s Primorsko vključila v novo 

federativno Jugoslavijo. Ta je nastajala od 1. zasedanja Avnoja (Antifašističko vijeće narodnog 

oslobođenja Jugoslavije; slovensko: Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije) novembra 

1942 in na svojem 2. zasedanju novembra 1943 dobila tudi svojo vlado. Zbor odposlancev se 

je skliceval na načelo narodne samoodločbe
27

(Prunk 2002; Vodopivec 2006; Granda 2008a). 

                                                 
26

 Stane Kos (v Ferenc 1995, str. 213) navaja na primer ''čisto narodnoosvobodilno vojno'', 

''narodnoosvobodilno vojno in revolucijo'', ''čisto državljansko vojno'', ''boljševiško (krvavo) 

revolucijo'' in podobno. Mlakar (1999) opozarja na problem razmerja med tako imenovano 

zgodovinsko resnico zmagovalca in poraženca v omenjeni vojni. Do pred nekaj let smo v Sloveniji 

živeli in proučevali zgodovino le v jasno razvidnem kontekstu zmagovalčevega sistema, medtem ko 

premaganec in njegova resnica nista imela pravice do obstoja. 

 

27
 Samoodločba je pojem, ki ima več pomenov, med drugim je to načelo mednarodnega prava in 

pravica posameznih narodov in ljudstev. V 20. stoletju, v obdobju ''stoletja narodov'', je prevladalo 

stališče o etnični dimenziji samoodločbe narodov kot nosilcev pravice do samoodločbe, kar je 

pomembno vplivalo na oblikovanje novih držav v Evropi po 1. svetovni vojni. Tega v procesu 

oblikovanja meja ni bilo vedno mogoče doseči, zato so odstopanja poskušali korigirati z neposrednim 

izjavljanjem in odločanjem prebivalstva s t. i. plebisciti (Klopčič, 2006). Slovenci smo se na pravico 

do samoodločbe sklicevali na zasedanju Zbora odposlancev slovenskega naroda (oktobra 1943) o 

priključitvi svobodne Slovenije v federativno Jugoslavijo in seveda s plebiscitom leta 1990, ko smo 

izglasovali samostojno Slovenijo (Osolnik, 2007). 
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11. novembra 1945 so potekale volitve v ustavodajno skupščino Jugoslavije, na katerih je 

nastopila le lista Ljudske fronte. Opozicija v Sloveniji se ni niti poskusila organizirati, njeni 

nasprotniki so lahko volilno kroglico oddali v črno skrinjico. Z glasom za Ljudsko fronto, ki 

je dobila prepričljivo večino glasov, so se Slovenci opredelili proti monarhiji in za republiko 

Slovenijo v federativni Jugoslaviji. O legitimnosti teh volitev bi verjetno veljajo razpravljati 

(velika politična propaganda, manipulacije, pritiski ...), vendar so takrat objektivni opazovalci 

(tuji diplomati) menili, da je bila kljub nepravilnostim to prostovoljna večinska odločitev 

(Repe 1995; Prunk 2002). 

 

Kakorkoli že, Slovenci smo se opredelili za združitev v Federativno narodno republiko 

Jugoslavijo (Repe, 1995), katere dosmrtni predsednik je 29. novembra 1945 postal Josip Broz 

Tito, Komunistična partija pa monopolna politična organizacija v državi. Prvo ustavo je 

Jugoslavija ''dobila'' 31. januarja 1946, v kateri je uvedla administrativni socializem in po 

''intervencijah'' slovenske Osvobodilne fronte tudi pravico do samoodločbe in pravice narodov 

do odcepitve (v osnutku ustave ta pravica namreč ni bila zapisana). Jugoslovanska federacija 

je bila skupnost enakopravnih narodov (Slovenije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 

Makedonije in Črne gore ter srbskih avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine), ki so se 

prostovoljno združili v federacijo. Slovenci v okviru Ljudske republike Slovenije smo svojo 

prvo ustavo dobili leta 1947. Bila je sicer večkrat prilagojena glede na spreminjajoče se 

politične razmere v jugoslovanski federaciji, vendar je do prve ustave po osamosvojitvi 

(november 1991) predstavljala temelj socialistične Slovenije (Prunk, 2002). 

 

Politično, gospodarsko in socialno je bila ''nova'' Jugoslavija v mnogočem bolj centralistična 

od ''stare'' kraljevine SHS
28

, vendar so njene republike živele avtonomno kulturno in 

prosvetno življenje. Imele so svojo zastavo, ustavo, parlament, zakonodajo, vlado in tudi 

                                                 
28

 O centraliziranosti kraljevine SHS (oz. kraljevine Jugoslavije) pišemo v prejšnjem poglavju na str. 

48. Podobno se je tudi v ''novi'' Jugoslaviji bil boj med zagovorniki centralizma in njihovimi 

nasprotniki, kar je povzročalo stalne politične krize in se odražalo v nenehnih spremembah ustavne 

ureditve Jugoslavije. Vsaka nova ustava je okrepila vlogo federalnih enot in s tem njihovo državnost, 

toda po drugi strani je bila vodilna politična oblast v podobi Centralnega komiteja ZKJ in njegovega 

predsedstva centralizirana. Tako je bilo tudi partijsko vodstvo vsake od republik neposredno podrejeno 

nacionalni partiji in je delovalo ''zunaj republike''. ''Politična stvarnost, ki je v veliki meri odločala o 

suverenosti republik in jo določala, je bila drugačna, kot je bila ustavna ureditev'' (Čepič, 2011, str. 

28). 
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zavod za statistiko in družbeno planiranje (Prunk, 2002). Kljub dejstvu, da so bile republike 

razumljene kot države, so del svoje suverenosti prenesle na zvezne organe (Čepič, 2011) in 

bile v svoji suverenosti omejevane. Izgubile so na primer svojo lastno vojsko; po drugi strani 

pa se je tudi proces centralizacije pospešeno nadaljeval (Prunk, 2002). Tako je na primer 

Slovenija kot gospodarsko najuspešnejša republika morala precejšen del narodnega dohodka 

dati za razvoj drugih republik, kar je bilo pri njenih prebivalcih sprejeto kot izkoriščanje 

(Granda, 2008a). Obdobje socialistične Jugoslavije so med drugim zaznamovali še planski 

razvoj socializma (in gospodarstva), napeti odnosi s Cerkvijo, podržavljanje premoženja, 

samoupravljanje, nadzor nad mediji, močna (tudi politično) vojska – Jugoslovanska ljudska 

armada, preganjanje nasprotnikov režima … (Prunk 2002; Granda 2008a). Nacionalno 

vprašanje je v Jugoslaviji veljalo za rešeno, posamezne ''odklone'' so reševali na najvišjem 

državno-partijskem vrhu (Repe, 1995). Tudi na področju kulture je obdobje zaznamovano s 

komunistično ideologijo, vse je bilo do potankosti nadzorovano in vsakršno kritiziranje 

najostreje prepovedano in kaznovano. Najmilejša kazen je bila prepoved objavljanja (Granda, 

2008a). Poleg tega je bil odnos do preteklosti in kulturne dediščine do skrajnosti odklonilen. 

''Vse, kar je spominjalo na dosežke prejšnjih dob, meščanske ali aristokratske vrednote, ter 

kazalo na cerkveni vpliv, je bilo sumljivo in nezaželeno'' (Vodopivec 2006, str. 425). Kljub 

represiji pa je oblast bitke s kulturniki prej ali slej izgubila, navsezadnje so njen totalitarni 

režim na koncu ''spodnesli'' prav kulturniki (Granda, 2008a). Razmere v šolstvu so bile 

podobne: vse pod nadzorom. Šola je bila namreč v očeh ideologov eno najpomembnejših 

orožij v ''boju za 'novo družbo' in 'novega človeka', zato naj bi jo posebej temeljito očistili 

pretekle dediščine'' (Vodopivec 2006, sr. 426).  

 

Poleg tega je bila takratna toga oblast ''slepa'' za velike spremembe, ki so se dogajale v svetu: 

tehnološki napredek, nastajanje novih družbenih slojev, naraščanje socialne in politične 

demokracije v razvitih državah. Slovenija se je kulturno in duhovno vse bolj približevala 

zahodnemu svetu, življenjski standard je rasel – zaradi večje razvitosti je imela Slovenija ves 

čas prednost pred drugimi republikami; v Sloveniji so ljudje razvijali smisel za boljše 

gospodarjenje in postajali tudi narodno bolj samozavestni (Prunk, 2002).  

 

Tako so se predvsem v Sloveniji začeli kazati znaki nezadovoljstva s političnim, kulturnim in 

socialnoekonomskim razvojem, ki pa jih je politična zvezna oblast ostro kritizirala in 

preganjala. V okviru Komunistične partije je nastala nova (liberalna) struja, v Sloveniji je bil 

njena osrednja osebnost Stane Kavčič, ki pa jo je ''ortodoksno'', konservativno politično 
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vodstvo ''discipliniralo''. Poleg vsega tega so se zaradi nereševanja narodnostnega vprašanja 

začeli pojavljati mednacionalni konflikti, ki so se še posebej stopnjevali po smrti 

zgodovinskih voditeljev revolucije in socialističnega razvoja: Kardelja, Tita in Bakarića. Ti so 

s sredstvi partijske politike obvladovali položaj v državi (Prunk, 2002). Pri mlajših 

generacijah je bila v osemdesetih letih jugoslovanska zavest prisotna le še v športu in 

jugoslovanskem rocku, fantovski del populacije je imel poleg tega le še (pogosto negativno) 

izkušnjo služenja vojske. Tudi vrednote so bile povsem različne: pri Slovencih je 

prevladovala usmerjenost na zahodno potrošništvo in modernizacijo ter ekonomska 

usmerjenost. Vprašanje položaja slovenskega naroda je v ospredje stopilo leta 1987 z izidom 

57. številke Nove revije, v kateri so slovenski intelektualci izpostavili slovenski nacionalni 

program z zahtevo po preoblikovanju slovenskega naroda v nacijo s svojo državo, ki bo 

omogočila demokratično izražanje volje državljanov. Tako je postalo jasno, da je pobudo za 

oblikovanje slovenskega nacionalnega programa prevzela intelektualna opozicija (Repe, 

2004).  

 

Jugoslavija, ki je bila že v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja pošteno ''utrujena'' od 

nenehnih političnih preigravanj, je konec osemdesetih tudi zaradi naraščajočih nacionalizmov 

legla na smrtno posteljo in z razglasitvijo neodvisne Republike Slovenije 26. 6. 1991, 

dokončno izdihnila. 

 

4.2.4 Pot do samostojnosti in suverenosti 

 

Proti koncu osemdesetih let je tudi Slovenijo dosegel veliki val demokratizacije, ki je zajel 

celotno Srednjo in Vzhodno Evropo. Tudi v Sloveniji so liberalni reformatorji sledili 

splošnim tokovom (Zajc, 2011). Tako Rupel zapiše, da samostojna slovenska država ''ni padla 

z neba'' in se je ''posrečila'' v posebnem zgodovinskem trenutku, ''v katerem so se ujele na eni 

strani 'objektivna' izčrpanost komunističnih oz. socialističnih konceptov, na drugi pa 

'subjektivna' slovenska zbranost in presenetljiva enotnost, ki so ju spodbudili dotlej - v 

socialistični stvarnosti - bolj ali manj skriti in zapostavljeni, vendar duhoviti in daljnovidni 

posamezniki'' (Rupel 2013, str. 229). Spomladi leta 1987 je skupina izobražencev v že 

omenjeni 57. številki Nove revije objavila svoje prispevke za rešitev slovenskega narodnega 
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vprašanja
29

, ki so ga videli predvsem v samostojni slovenski državi, povezani v jugoslovansko 

federacijo. O odcepitvi Slovenije in ustanovitvi lastne države so zaradi načelne pravice zvezne 

države do celovitosti takrat še dvomili. Njihova ideja je naletela na skrajno odklonilen odnos 

zveznega vodstva, kar pa je le še bolj okrepilo že opazno narodnopolitično enotnost 

Slovencev. Še posebej se je ta pokazala ob ''procesu proti četverici''
30

, ki je imel poseben 

pomen v demokratizaciji Slovenije in v spremenjenem močno odklonilnem odnosu do 

federacije. V podporo obsojenim so potekale množične demonstracije, ki jih je organiziral in 

vodil Odbor za varstvo človekovih pravic, takrat najmočnejša organizacija civilne družbe 

(Repe, 2004).  

 

Leta 1989 je bila razglašena Majniška deklaracija, javni dokument ''po vzoru iz leta 1917, 

takrat za Jugoslavijo, tokrat proti njej, ki je že odkrito zahtevala suvereno in demokratično 

slovensko državo'' (Granda 2008a, str. 304). Oblikovale so se opozicijske stranke, ki so 

sodelovale v razpravi o spremembah jugoslovanske ustave in zahtevale večje upoštevanje 

suverenosti nacionalnih republik. Njihova stališča so v Jugoslaviji sprožila nerazpoloženje do 

Slovencev; najglasnejši so bili prav Srbi, ki so z razveljavitvijo določil ustave odpravili 

avtonomijo Kosova in Vojvodine ter tako spodkopavali federativne odnose. Sledili so 

dogodki
31

, ki so pripeljali do spremembe slovenske ustave, ki je uzakonila politični 

pluralizem, ekonomsko suverenost in pravico do samoodločbe (Prunk, 2002). Tako je 

                                                 
29

 Glavne sestavke so prispevali France Bučar, Tine Hribar, Peter Jambrek, Jože Pučnik, Dimitrij 

Rupel in Ivan Urbančič (Prunk, 2002). 

 

30
 Slovenska Služba državne varnosti je 31. 5. 1988 z obtožbo nezakonito pridobljenega zaupnega 

vojaškega dokumenta, ki je bil podlaga za obširen članek v Mladini, aretirala tri novinarje Mladine 

Janeza Janšo, Davida Tasića in Francija Zavrla ter podčastnika Jugoslovanske ljudske armade Ivana 

Borštnarja. Slovenska javnost se je s protesti sojenju odločno uprla, ker je proces potekal v slovenski 

prestolnici pred vojaškim sodiščem v srbskem jeziku, kar so Slovenci dojemali kot svojevrstno 

ponižanje (Prunk 2002; Vodopivec 2006; Granda 2008b). 

 

31
 Februarja 1989 je bila v Cankarjevem domu skupna manifestacija slovenskih uradnih in opozicijskih 

organizacij proti izrednim razmeram na Kosovu in nasploh v državi. Ta je v Srbiji sprožila hudo 

kampanjo proti Slovencem v obliki množičnih mitingov (Prunk, 2002), znanih tudi kot ''mitingi 

resnice''.  
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slovenska skupščina 27. septembra 1989 sprejela ustavne amandmaje in s tem spremenila 

ustavo iz leta 1974. Posebno pomemben je bil IX. amandma, s katerim je bila razglašena 

trajna in neodtujljiva pravica slovenskega naroda do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico 

do odcepitve in združitve (Zajc, 2011).   

 

Naslednji korak so bile prve demokratične volitve spomladi leta 1990, na katerih je zmagala 

združena opozicija Demos; ta zmaga je pospešila priprave na sprejem nove slovenske ustave, 

ki pa je bila sprejeta šele decembra 1991 (zaradi zamude, ki je nastala v pripravah na 

osamosvojitev in vojne). Julija 1990 je slovenska skupščina sprejela Deklaracijo o suverenosti 

države Slovenije, ki je poudarjala, da zvezna ustava in zakoni veljajo na ozemlju Slovenije, le 

če niso v nasprotju z ustavo in zakoni Republike Slovenije; februarja 1991 pa še dopolnilo k 

ustavi, ki je omogočilo dokončen izstop Slovenije iz pravnega reda prejšnje jugoslovanske 

federacije (Zajc, 2011).  

 

Razprave o položaju Slovenije v SFRJ so še poleti 1990 potekale v smeri konfederacije. 

Jeseni tega leta je Slovenija predlagala podpis konfederalne pogodbe, ki pa so jo razen 

Hrvaške zavrnile vse republike. Postalo je očitno, da konfederacije ne bo možno doseči s 

pogajanji, zato sta Socialistična stranka Slovenije in Demos predlagali plebiscit o 

samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Na podlagi zakona o plebiscitu z dne 6. decembra 

1990 je bil le-ta izveden 23. decembra istega leta. Za samostojno Slovenijo je glasovalo 88,5 

% vseh volilnih upravičencev. Neodvisnost Republike Slovenije je bila slovesno razglašena 

26. junija 1991 zvečer (Prunk, 2002). Eno še danes bolj znanih fraz v obdobju osamosvajanja 

je na večer razglasitve prispeval takratni predsednik Milan Kučan: ''Zmogli smo, ker je bila 

naša vera trda in ker ni bilo zle misli v naših dejanjih. Hvala vam za to, dragi rojaki. Nocoj so 

dovoljene sanje. Jutri je nov dan (iz govora Milana Kučana na slovesni razglasitvi 

samostojnosti Slovenije, Ljubljana, 26. junij 1991). In res je bilo tako. Sledila je desetdnevna 

vojna in težka pot do mednarodnega priznanja
32

.  

 

Na zelo poenostavljen način smo tako povzeli zgodovino Slovencev, ki je zelo tesno 

povezana z njihovo narodotvornostjo in oblikovanjem identitete. Kot smo videli, je ta 

                                                 
32

 Za kronologijo dogodkov, ki so povezani z osamosvojitvijo in mednarodnim priznanjem Slovenije, 

glej delo Dimitrija Rupla (2013) z naslovom Negotovo življenje 176. članice OZN, ki se sicer 

prvenstveno ukvarja z zgodovino slovenske diplomacije. 
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zametke dobila v času protestantizma in se petsto let ''gradila'' prav okoli svojega jezika in 

kulture. Kljub neugodnim okoliščinam, mnogokrat celo tujemu preganjanju in zatiranju, 

lastnim ideološkim nasprotovanjem, se je slovenski narod oblikoval v Andersonovo (2007) 

''zamišljeno skupnost''; na hierarhični lestvici iz etnične skupnosti povzpel do nacije v smislu 

Smithovega (2005) pojmovanja in do svoje lastne države. Razvil je svojo identiteto, ki se 

ujema z vsemi definicijami nacionalne identitete, ki smo jih raziskovali v prvem delu naloge. 

Žal pa Slovencem ostaja nedokončano še zelo pomembno dejanje, ki smo ga izpostavili v 

prvem delu naloge: ''Renanova'' kolektivna amnezija (Renan v Volčič, 2008, str. 54). Ni nam 

namreč (še) uspelo, da bi presegli ideološka nasprotja, ki slovenski narod, predvsem pa 

njegove politike, delijo že dolga desetletja. Ivan Urbančič je leta 2003 o nujnosti slovenske 

sprave zapisal:  

 

Neogibna predpostavka sprave je javno soglasno politično priznanje, da so bili vsi mrtvi 

in živi na obeh straneh dejanska človeška bitja, ki jih je svetovnozgodovinski vrtinec 

'ontološke blaznosti' naše epohe zgodovine biti zagnal v skrajno sovražen in krvav 

medsebojni spopad, v katerem so - ne glede na svoje ideološke alibije - brez krivde in 

greha trpeli in umirali. /…/. Nobene historične raziskave ne morejo najti in ne bodo nikoli 

našle krivde in greha ne enih ne drugih, ker tega v nobeni empiriji kratko malo ni, ampak 

se le a priori pripisuje. Nehati moramo s tožbami nad tistim, kar se je zgodilo (Urbančič 

2003, str. 28 in 29).  

 

Trstenjak tako v tem duhu ugotavlja, da so ''skozi vso zgodovino, vse od Trubarja naprej, pri 

nas slovensko narodno zavest prebujali predvsem pisatelji in pesniki, ne morda politiki'' 

(Trstenjak 1991, str. 23). Tako je preživetje slovenstva v vsej svoji zgodovini v tem, da se je 

naslonilo na kulturo, ki je postala središče, okoli katerega so se uveljavljali zametki političnih 

in gospodarskih programov (Dolar, 2003). Podobno meni tudi Tomšič, ki sicer pravi, da je 

''teza o kulturni eliti kot namestniku odsotne politične elite lahko problematična, pa ni moč 

zanikati, da so bili kulturni ustvarjalci, predvsem literati, tisti, ki so se prvi zavedali 

problemov slovenskega nacionalnega obstoja in so bili sposobni artikulirati nacionalne 

interese, zlasti glede položaja slovenskega jezika'' (Tomšič 2008, str. 162). 
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4.3 Slovenci kot nacija 

 

Z odcepitvijo od socialistične Jugoslavije, kjer smo Slovenci imeli svojo republiko in neke 

vrste večnivojsko dvojno državljanstvo: slovensko (republiško), ki je bilo kot nekakšen 

''dodatek'' podrejeno jugoslovanskemu (zveznemu) državljanstvu (Hafner-Fink, 2004), smo 

Slovenci leta 1991 prvič v svoji zgodovini dobili lastno državo. S tem smo tudi Slovenci 

presegli status ''brezdržavnih'' ali ''nezgodovinskih narodov'' (Mlinar, 1995), postali smo 

nacija (Hribar, 1995). Po Hribarju (ibid.) je nacionalna samozavest v polnem pomenu besede 

vezana na državnost in takoj, ko se narodna zavest začne oblikovati, že lahko govorimo o 

nacionalizmu. Res je, da se začne oblikovati že prej, saj sicer noben narod ne bi dosegel 

državnosti. V takšnem izhodišču ima nacionalizem pozitivni pomen (Hribar, 1995). Začne se 

konstrukcija narodove oziroma nacionalne identitete. 

 

4.3.1 Konstrukcija slovenske nacionalne identitete 

 

Tisti narodi, ki so nastajali paralelno z državo, so imeli velike prednosti v oblikovanju svoje 

identitete. ''Zapozneli'' narodi, mednje sodimo tudi Slovenci, ki se niso mogli pohvaliti z 

lastno državo, pa so si morali mnogokrat pomagati z raznimi nadomestki in ponaredki, ki ''naj 

bi bili manjkajoči 'člen' v nacionalnem formiranju. Nemalokrat so si taki 'narodi brez države' 

kako 'svojo' državo v preteklosti kar izmislili. Z veliko truda in prirejanjem razpoložljivih 

(zgodovinskih) podatkov so rekonstruirali nacionalno zgodovino'' (Južnič 1993, str. 313). Del 

narodovega oblikovanja postane tudi nov, nacionaliziran pogled na zgodovino, ki se pokaže v 

oblikovanju lastne nacionalne zgodovine (Štih, 2005). Tako so v tem duhu Novice 

gospodarske, obrtniške in narodne že davnega leta 1877 zapisale: ''Glejmo nazaj, da vidimo 

naprej!'' (v Jezernik 2013, str. 292).  

 

Z nacionalizacijo, prebujanjem in konstruiranjem svoje preteklosti že v času ''rojstva 

evropskih narodov'' tudi Slovenci nismo zaostajali. Če Hobsbawmna in Rangerja (1983) 

''postavimo'' v slovensko okolje, lahko rečemo, da so tudi slovenski narodni buditelji svoj 

narod prebudili iz tisočletnega spanja in ustvarili posebne rekonstrukcije preteklosti oziroma 

''iznajdene tradicije''. Tako Štih (Štih, 2009) pravi, da smo z Linhartovim Poskusom 

zgodovine Kranjske in drugih dežel južnih Slovanov Avstrije tudi Slovenci ''dobili'' svojo 

lastno zgodovino, ki je segala v čas kralja Sama in karantanskih knezov, pri čemer je bila naša 

zgodovina tako postavljena v čas, ko Slovencev kot etnije še ni bilo. Vendar, kot nadaljuje 
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Štih (Štih, 2009) se tega Linhart in tudi mnogi za njim ni zavedal. Danes ''ugotavljamo, da je 

tako razumljena zgodovina konstrukt, ki z realnostjo davne preteklosti nima ravno veliko 

skupnega. Ta podoba ne odslikava stanja, kakršno je bilo v zgodnjem srednjem veku, ampak 

nam kvečjemu lahko pove nekaj o času, ko so se Slovenci na pragu moderne dobe začeli 

zavedati sebe in se spraševati o svoji preteklosti'' (Štih 2005, str. 234). 

 

So se pa predvsem po osamosvojitvi Slovenije ''v obliki'' Smihovega nacionalizma – ''ki 

zahteva ponovno odkrivanje in obnavljanje narodove edinstvene kulturne identitete z 

vračanjem k lastnim avtentičnim koreninam zgodovinske kulturne skupnosti, ki je naseljevala 

predniško domovino'' (Smith 2005, str. 50) – aktivirale številne stare tradicije in pojmovanje 

zgodovine. Tako na primer Lenarčič (Lenarčič, 2013), navdahnjen z nacionalistično idejo, 

prav ''žolčno'' zagovarja, ''da je za antično dobo pred našim štetjem za slovenske dežele dovolj 

podatkov, da je mogoč sklep: ljudstva, ki so tod prebivala, so bila enega duha, enega jezika 

(Lenarčič 2013, str. 22) in dokazuje slovenskost Brižinskih spomenikov, ki so si jih ''skušali 

prilastiti tudi nekateri drugi slovanski narodi'' (Lenarčič 2013, str. 37). Prav tako je''goreč'' 

zagovornik življenja Slovencev v svoji kneževini Karantaniji, pri čemer odločno nasprotuje 

avstrijskemu prilaščanju Karantanije. ''Moje trdno prepričanje je, da si državna tvorba, ki je 

nastala pred manj kot sto leti, ne more lastiti zgodovinske dediščine, ki je nastala pred skoraj 

dvema tisočletjema! Slovenija ni kriva, če je takrat že obstajala današnji državi adekvatna 

slovenska skupnost po imenu Karantanija, o Avstriji ali njej podobni tvorbi pa ni bilo nikjer 

na Planetu ne v osončju niti sledu'' (Lenarčič 2013, str. 44). Tudi za izgon Turkov iz naših 

krajev gre po njegovem zasluga predvsem Slovencem, ki so že takrat izumili ''partizanski'' 

način vojskovanja in je tako ''jasno, od kod je prišel v naše kraje med zadnjo svetovno vojno'' 

(Lenarčič 2013, str. 49). Glede ''slovenskega naroda'' v času Trubarja, za katerega nas 

zgodovinarji učijo, da Slovencev do Trubarja sploh ni bilo, ''da so bili nepismeni hlapci in 

dekle. In tej nepismeni raji, komaj ljudem, naj bi nekdo ponujal tisoče knjig – v jeziku, ki ga 

ni, narodu, ki ga ni …'' (Lenarčič 2013, str. 52) ?! in dodaja: ''Trubar in njegovi so imeli 

dovolj 'potrošnikov' za 'cele vozove' Biblije, učbenikov, pesmaric in drugih knjig. Slovenski 

kulturni/jezikovni temelj je bil tako trden in širok, da so si slovenski protestantski pisci vzeli 

čas tudi za graditev jezikovnih podlag pri južnih sosedih, ki tega niso imeli'' (Lenarčič 2013, 

str. 52)! Še bi lahko naštevali Lenarčičeve (Lenarčič, 2013) teze o edinstvenosti, starodavnosti 

in izjemnosti Slovencev, ki jih je postavil na piedestal v skladu z nacionalističnim 

dojemanjem naroda.  
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Nacionalizacijo preteklosti slovenstva so prevzeli tudi mediji. Tako jim Pušnikova (Pušnik, 

1999) pripisuje pomemben vpliv na kreiranje slovenske identitete, ko so po osamosvojitvi 

Slovenije konstruirali in predelali ogromno starih tradicij. Tako so mediji začeli na veliko 

pripovedovati zgodbo o tem, kako so z neodvisnostjo Slovenije Slovenci postali Slovenci. 

Aktivirale so se nekatere stare tradicije (lipa, Prešeren, Karantanija, Cankar, slovenske ljudske 

pesmi itd.) in porajale nove (novi državni prazniki, zastava s slovenskim grbom, diplomatski 

protokoli, itd.). Pušnikova kot pomemben element konstruiranja nacionalne identitete 

izpostavlja tudi šport, ki je ''postal pomembna arena za sproščanje nacionalnih občutkov, 

predvsem zato, ker so se lahko tudi tisti, ki jih politika ne zanima, identificirali z nacijo, ki jo 

predstavljajo mišičasti športniki in športnice, kakršni bi tudi sami radi postali'' (Pušnik 1999, 

str. 802). Tudi Šaver pravi, da je šport v sodobnih družbah eno izmed ''najbolj štrlečih 

znamenj nacionalne kolektivne identitete'' (Šaver 2006, str. 77). Ob uspehih naših športnikov 

za hip pozabimo na razprtije in smo ponosni Slovenci, ko navijamo za ''naše heroje'', ''naše 

zmagovalce'', ''naše ase'', ''naše upe'' ... Zlasti veliki dogodki, kot so svetovna prvenstva in 

olimpijske igre, so očiten primer izlivov čustev in občutkov pripadnosti (Šabec, 2006).  

 

Pogled zgodovinarja Štiha (Štih, 2009) na konstrukcijo slovenske nacionalne identitete je 

nekoliko drugačen, saj pravi, da naracija slovenske zgodovine temelji na  

 

''slovenskem kmetu in njegovem tisočletnem mučeništvu v zgodovini, ki jo poznamo pod 

imenom hlapčevski mit. Ta mit razume zgodovino Slovencev kot zgodovino majhnega in 

pridnega naroda, ki je zatiran stoletja dolgo trpel in se mučil pod jarmom tujih 

gospodarjev ter na tujih bojnih poljih umiral za tuje interese, preden se mu je uspelo 

otresti težkega križa nesreče ter uresničiti svoje tisočletne sanje in postati nacija – narod s 

svojo državo. Pri tem nekateri menijo, da so se te sanje uresničile leta 1918, drugi 1945, 

tretji pa 1991'' (Štih, 2009). 

 

Zgornji citat bi lahko navezali na koncept nacionalnega karakterja, ki ga Kovačev opredeljuje 

kot miselno konstrukcijo, sestavljeno iz temeljnih skupnih potez določene strnjene populacije, 

in naj bi se izražale tudi v njenem življenjskem slogu. Nacionalni karakter Slovencev se 

najpogosteje pojavlja v obliki avtostereotipa (protipomenka je heterostereotip – mnenje, ki ga 

imajo drugi o nas), saj je Slovenija premajhna, da bi imeli veliki narodi jasno oblikovane 

predstave o osebnostnih značilnostih njenih prebivalcev. Predstava o "slovenski osebnosti" je 

sestavljena iz lastnosti, ki so se med Slovenci utrdile kot splošno sprejet avtostereotip 
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(Kovačev, 1997). Musek navaja nekatere tipične lastnosti, kot so slovenska poštenost, 

pridnost, delavnost, discipliniranost, neagresivnost, ponižnost (da smo takorekoč ''hlapčevski'' 

narod), prepirljivost, zavist, nevoščljivost (znana je slovenska ''favšija''), individualizem, 

introvertnost, depresivnost in samomorilnost (Musek, 1997). Kovačev ugotavlja, da spadajo 

med pomembne komponente slovenskega avtostereotipa še: varčnost, skromnost, zadržanost, 

ambicioznost in gostoljubnost (Kovačev v Kovačev 1997, str. 59).  

 

Portret nacionalnega karakterja ima lahko pozitivno ali negativno konotacijo, ki je odvisna od 

mednacionalnih odnosov. Predstava lastne nacionalne identitete namreč ne nastane zgolj na 

podlagi svojega odnosa do skupnosti, temveč se njena podoba dokončno oblikuje šele ob 

soočenju z drugimi identitetami. V nasprotju z lastno nacionalno identiteto ima podoba 

nacionalnega karakterja sosednjih nacij največkrat negativen vrednostni predznak. "Drugi je 

namreč pogosto le obrnjena slika samega sebe. Je negacija tistega, kar subjekt ceni, in 

projekcija tistega, kar zavrača'' (Kovačev, 1997).  

 

4.3.2 Slovenski Drugi 

 

Jezernik navaja, da je ''sočasno s 'prebujanjem Slovencev' iz 'tisočletnega spanja' rasel tudi zid 

ekskluzivnosti, ki jih je ločeval od neslovenskih sodeželanov. Zid ekskluzivnosti so gradili na 

enostavnosti ideoloških delitev: tisti med njimi, ki niso bili domorodci, so postali ptujci'' 

(Jezernik, 2013). Konstrukcija slovenstva je bila sprva vezana predvsem na odnos do Avstro-

Ogrske, kasneje se je konstruirala v odnosu do ''barbarskega Balkana'' in Evrope, do katere 

ima Slovenija dvojni odnos: po eni strani jo doživlja kot grožnjo, po drugi strani pa 

predstavlja zgled kot nosilka razvoja in civiliziranosti (Vezovnik, 2009). 

 

Še posebej se je ta diskurz pokazal sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je Slovenija 

potegovala za članstvo v Evropski uniji. Tako je na primer leta 1995 takratni predsednik 

slovenske vlade Janez Drnovšek težnjo po vključitvi v Evropo izrazil z besedami: ''To je 

izbira med Evropo in Balkanom'' (Drnovšek v Jurić Pahor 2000, str. 11) , pri čemer ne gre za 

Balkan v geografskem smislu, temveč za kulturno ločnico (Jurić Pahor, 2000), mejo med 

stabilno, urejeno in zdravo družbo ter na drugi strani družbo plemenskega nasilja, kaosa in 

negotovosti (Šabec, 2006).  
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V času socialistične Jugoslavije, ko sta veljali ''načeli 'bratstva in enotnosti' jugoslovanskih 

narodov in njihove enakopravnosti'' (Bakić-Hayden in Hayden 2007, str. 446), je povojna 

komunistična ideologija uporabljala zgolj pozitivne konotacije takšnega odnosa. Prva leta ta 

odnos ni bil umetno proizveden, kajti generacija si je izkušnjo enotnosti pridobila v vojni 

(čeprav je ta vojna potekala tudi med brati), se je pa z zamenjavo generacij pokazala nova 

podoba teh ''bratskih narodov'', ki so bili prežeti z nezaupanjem, izkoriščanjem in grožnjami, 

pri čemer so te negativne lastnosti pripisovali drug drugemu (ibid.). Tako so Slovenci kot 

svojega ''Drugega'' videli tudi v prej bratskih narodih. Vsi, ki govorijo srbsko-hrvaško-

bošnjaški jezik, so postali Bosanci, čapci in južnjaki, po drugi strani pa smo ''razvili predstave 

o 'meni', 'klenem Slovencu', 'pridnem', 'marljivem', 'storilnem', 'discipliniranem' 

Srednjeevropejcu'' (Šabec 2006, str. 127). 

 

Slovenska nacionalna identiteta se je torej gradila tudi na podlagi odnosa z drugimi  

identitetami, s katerimi je v zgodovini slovenskega naroda ''trčila''. Tudi slovensko 

povezovanje v Evropo predstavlja enega takšnih ''trkov'' identitet. 

 

4.4 Slovenci. Doma v Evropi 

 

V Sloveniji so se praktično takoj po osamosvojitvi od jugoslovanske integracije pričele 

pojavljati težnje po vključitvi v Evropsko unijo (takrat Evropsko skupnost), pri čemer 

Makarovič J. opozarja na paradoks: ''Ali se je Slovenija otresla ene politične hegemonije samo 

zato, da bi si naprtila drugo?'' (Makarovič J., 1995) Adam in Makarovič M. pravita, da se 

Slovenija kot majhna družba sooča z dvojim izzivom. ''Po eni strani se mora zaradi svoje 

majhnosti odpirati h kompleksnemu mednarodnemu okolju, ki ga zaznamuje globalizacija in 

v ožjem smislu evropska integracija. Obenem se sooča s problemom vzdrževanja lastne 

identitete. Poleg tega so tu še vprašanja vzdrževanja, razvijanja in medsebojnih odnosov 

subnacionalnih in drugih identitet znotraj slovenske družbe'' (Adam in Makarovič M. 2001, 

str. 378). 

 

Pri tem Vezovnikova v članku Diskurzivna konstrukcija slovenske nacionalne identitete 

ugotavlja, da je bila pridružitev Slovenije Evropski uniji ''proces, podvržen naturalizaciji v 

smislu, da je integracija naravna posledica za evropsko državo, kakršna je Slovenija'', in da je 

''ena najbolj razširjenih idej, da je slovenska identiteta v svoji esenci pravzaprav evropska in 

bi morala taka tudi ostati'' (Vezovnik 2007, str. 480).  
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Tudi Toplakova navaja, da smo Slovenci bili vedno del evropskih dogajanj: privzemali smo 

razsvetljenske ''evropske'' vrednote, pomagali ubraniti Evropo pred Turki, se s kmečkimi 

upori dvignili proti fevdalizmu, bili smo del evropske reformacije, z nevoljniškim patentom 

cesarja Jožefa II. smo med prvimi v Evropi postali svobodni državljani, sledili zgledu drugih 

evropskih narodov, kateri pripadniki so v sto tisočih iskali boljše življenje v izseljevanju. 

Skratka, Slovenci smo vedno ažurno sledili političnemu dogajanju in bili del družbenih 

sprememb v Evropi, pravi Toplakova (Toplak, 2003), vendar nadaljuje, ''iskati Evropo v 

slovenski politični misli in narodnih programih pred procesom demokratizacije Slovenije v 

zadnji četrtini 20. stoletja se je izkazalo bolj za iskanje aluzij, ki jih je mogoče šele post 

festum interpretirati kot 'evropske', kot pa za potrditev obstoja konkretnih idej o Evropi kot 

zaželenem ali uresničljivem političnem projektu. /…/ Evrope kot ideje morda niso osmišljali, 

so jo pa živeli'' (Toplak 2003, str. 143).  

 

O vidikih slovenske nacionalne identitete pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo je 

zanimivo razmišljanje Dimitrija Rupla, ki je takole zapisal: ''Danes se Slovenci ne 

izključujemo, ampak vključujemo; ne branimo se, ampak se uveljavljamo v svetu. /…/ To je 

nova zgodovinska izkušnja. Odpirajo se mnoge svobodne možnosti, po drugi strani pa se še 

vedno sprašujemo, ali niso te velike možnosti za malo Slovenijo prevelike; ali se ne bomo v 

njih porazgubili, razpršili ali utopili'' (Rupel 2003, str. 216). V nadaljevanju članka pravi, da 

bi bilo preveč pričakovati, da mednarodne povezave ne bodo vplivale na identifikacije 

Slovencev. ''Pričakovati je mogoče večje izobilje materialnih in kulturnih možnosti; večjo 

racionalnost poslovanja, vendar tudi večjo tekmovalnost, višje zahteve po produktivnosti. /…/ 

Ne gre samo za evropeizacijo slovenskega življenja, /…/, gre tudi za slovenski prispevek k 

evropskemu življenju'' (Rupel 2003, str. 216). Glede ohranitve slovenske nacionalne identitete 

je bil Rupel optimist, saj je takrat menil, da ni verjetno, da bi Slovenci ob vstopu v EU svojo 

nacionalno identiteto enostavno zamenjali za evropsko. ''Prej nasprotno; prav lahko se zgodi, 

da bo ravno bojazen pred izgubo identitete v EU okrepila slovensko nacionalno zavest. 

Zanimivo je namreč, da bolj ko se evropske države izenačujejo na tehničnem in 

gospodarskem področju, bolj se državljani počutijo ogrožene, ko gre za njihovo kulturno 

identiteto'' (Rupel 2003, str. 217), kar smo Slovenci v stoletjih (so)bivanja z drugačnimi 

kulturami že dokazali.  

 

Videli smo, da je imela kultura ključno povezovalno vlogo v zgodovini slovenskega naroda, 

vendar menimo, da je nacionalna zavest vsaj posredno povezana tudi z ekonomsko 
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uspešnostjo države. V sodobnem času se je namreč identiteta v mnogočem spremenila in ''ne 

deluje več kot socialno lepilo'' (Nastran Ule 2000, str. 314) in je razvoj njenih struktur ''trdno 

vgrajen v družbeni razvoj in ga ne moremo opazovati mimo tega razvoja'' (Nastran Ule 2000, 

str. 319). Bučar ocenjuje, da je današnjo družbo, v kateri se nenehno dogajajo spremembe, 

''doletela'' kriza identitete, kar pomeni problem soočanja z novimi izzivi. Spremembe 

vrednotimo kot napredek ali kot nazadovanje z merili, ki izvirajo iz sveta duhovnosti, ki z 

materialnim nima nobene neposredne zveze (Bučar, 2012). ''Vezanosti na dom – z vsemi 

čustvenimi dodatki – je vse manj. Dom modernega človeka je tam, kjer je zanj več zaslužka in 

gospodarskih možnosti'' (Bučar 2012, str. 71). Tako naj bi bilo domoljubje, ki predstavlja 

visoko stopnjo istovetenja (duhovnega in interesnega) s svojim narodom po mnenju nekaterih 

pojav, ki ne spada v današnji čas, pravi Bučar (ibid.). Slednja trditev je mogoče nekoliko 

''pregroba'', vendar bo verjetno kar držalo, da posamezniki svojo pripadnost narodu 

ocenjujemo tudi z ekonomskega vidika. Navsezadnje živimo v ''materializiranem'' svetu, kjer 

se večina dobrin (žal) meri v denarju in nenehno ugotavljamo in primerjamo, kako je naš 

gmotni položaj v skladu z našimi predstavami. Morda nam bo kdo oporekal, da kulturno-

vrednotni dejavnik, kot je nacionalna identiteta, ne more biti odvisen od ekonomskega, vendar 

bomo v naši nalogi kljub temu preverili, ali je možno, da Slovenci v času, ki ga je 

zaznamovala ekonomska kriza, svojo pripadnost slovenstvu merimo tudi z ekonomskimi 

kazalci in se zato manj identificiramo s svojim narodom. 

 

Intenzivnost občutka pripadnosti določeni naciji in identifikacije z njo je zelo težko izmeriti. 

Prav tako težko je določiti čas rojstva nacionalne ideje in načine njenega oblikovanja 

(Kovačev, 1997), zato se bomo v nalogi osredotočili zgolj na identifikacijo Slovencev s 

''slovenstvom'' in ''evropejstvom'', ki ju tukaj razumemo kot pripadnost slovenskemu oziroma 

evropskemu narodu. Našo raziskavo smo začeli v prvi fazi tranzicije. Vmesne ''postaje'' so 

predstavljale predpristopno obdobje k EU ter čas po vstopu v EU in obdobje pred ekonomsko 

krizo. Raziskavo zaključujemo z obdobjem, ko je Slovenijo (in EU) zaznamovala 

gospodarska kriza. 
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5 MEDČASOVNA PRIMERJAVA: SLOVENCI IN KOLEKTIVNE 

IDENTITETE 

 

 

V nalogi se bomo metodološko oprli na longitudialno strategijo raziskovanja, katere cilj je 

opazovanje spremenljivke v času, torej merjenje trendov stališč oziroma odnosov do 

opazovanih pojavov v populaciji in njenih podskupinah ter iskanje vzročnih razlag (Malnar, 

2011). V raziskavi bomo preverjali postavljene hipoteze, ki smo jih umestili v širše teoretično 

izhodišče z uporabo rezultatov javnomnenjskih raziskav. 

 

5.1 Metoda zbiranja podatkov 

 

Podatke za analizo, v kateri bomo ugotavljali, kako se je skozi čas spreminjal odnos 

Slovencev do nacionalne in evropske identitete, bomo črpali iz zbirke podatkov, pridobljenih 

v raziskavi Slovensko javno mnenje. Projekt Slovensko javno mnenje je najširša 

longitudinalna družboslovna empirična raziskava v Sloveniji, ki temelji na reprezentativnem 

vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije in poteka že od leta 1968. Poglavitni cilj 

raziskovalnega programa Slovensko javno mnenje (SJM) je kontinuirano in sistematično 

družboslovno opazovanje nekaterih pomembnih stanj in procesov v slovenski družbi in v 

njenem mednarodnem okolju (Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih 

komunikacij). V raziskavi se bomo osredotočili na pet obdobij v samostojni Sloveniji. Prvo 

smo postavili v začetno fazo tranzicije, kot drugo obravnavali predpristopno obdobje 

Slovenije k Evropski uniji in potem obdobje po vstopu v EU. Zadnji obdobji ''merjenja'' 

posvečamo obdobjema pred ekonomsko krizo in v času krize. Dragoceno dopolnilo k 

raziskavi bodo nedvomno podatki, pridobljeni v okviru raziskave Slovenski utrip z naslovom 

Nacionalna identiteta (2010–2014) in mednarodne raziskave iz serije ISSP/Mednarodna 

splošna družboslovna anketa z naslovom Narodne identitete, ki je potekala v letih 1994, 2003 

in 2013. Tako bomo dobili bolj celosten vpogled v nacionalno in evropsko zavest Slovencev, 

kar je tudi cilj raziskovalnega dela. 
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5.2 Metoda analize podatkov 

 

5.2.1 Longitudialno raziskovanje 

 

V longitudialni raziskavi se meritve organizirajo kot kontinuiran proces, kjer končna točka ni 

določena. Ločimo panelne meritve, ki se ponavljajo na istih osebah, in meritve na 

reprezentativnih vzorcih različnih oseb, vzetih iz iste ciljne populacije (Malnar, 2011). V naši 

nalogi, v kateri bomo uporabili sekundarne podatke iz raziskave Slovensko javno mnenje, gre 

za podatke, pridobljene s ponovljenimi vzorčnimi meritvami. Pri longitudialni zasnovi 

raziskave je potrebna večkratna presoja veljavnosti vprašalnika, saj lahko anketiranci enako 

vprašanje zaradi drugačnih družbenih okoliščin ali dogodkov različno razumejo (Malnar, 

2011). Podobno je že Durkheim dejal, da je ena od najzanimivejših opisnih lastnosti vprašanj 

njihova ponovljivost. Toda ''brez primerjav je vsak podatek iz ankete vprašljiv, ne vemo 

točno, kaj pomeni. Medčasovne primerjave istih vprašanj pod pogojem, da vprašanja ohranijo 

svoj pomen skozi čas, pokažejo relativni pomen posameznih odgovorov, kažejo počasno 

naraščanje ali padanje neke količine. Dolgoročna stabilnost rezultatov je tudi kriterij njihove 

kvalitete v smislu kazalcev družbenih dejstev'' (Durkheim v Štebe, 1996, str. 132).  

 

Izbiro longitudialnega pristopa za magistrsko nalogo lahko utemeljimo z navedbo Malnarjeve, 

ki pravi, da ni presenetljivo, da so vse pomembnejše mednarodne raziskave vrednot in stališč 

zasnovane longitudialno, saj imajo vrednote sorazmerno počasno dinamiko in zato vsaka 

raziskava pomeni dodano vrednost (Malnar, 2011). Tako menimo, da obdobje dvajsetih let, 

kolikor smo jih vključili v našo raziskavo, zadošča za kvalitetno in uspešno medčasovno 

primerjavo stališč Slovencev do slovenske in evropske identitete. 

 

5.3 Predstavitev rezultatov  

 

Nakazali smo že, da osnovo v naši raziskavi predstavljajo rezultati raziskav Slovensko javno 

mnenje, Slovenski utrip in Mednarodne raziskave ISSP o nacionalni identiteti, pri čemer smo 

obravnavali spremenljivke, ki naj bi nam dale odgovor, kako se je skozi čas spreminjal odnos 

v slovenski družbi do ''slovenstva'' in ''evropejstva''.   

 

Podatki, pridobljeni v petih raziskavah na vprašanje ''V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste 

Slovenec?'' (Toš in skupina: SJM92/1; SJM 2001/2; SJM05/3; SJM08/1; SJM11/2; SJM 
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13/1), nam bodo dali odgovor, kako močno so se Slovenci identificirali z nacionalno 

identiteto v posameznih obdobjih.  

 

Tako je iz tabele v Prilogi 1 razvidno, da se je v letu 1992 za ''zelo'' in ''precej'' (združeni 

odgovori) ponosne Slovence opredelilo 83,1 % vprašanih, v letu 2001 je bilo takšnih 88,4 %, 

leta 2005 86,6 %, leta 2008 91,1 %, v letu 2011 84,8 % in v letu 2013 85,5 odstotka 

anketirancev. V istem vprašanju so imeli anketiranci možnost odgovoriti tudi z ''malo sem 

ponosen'' in ''sploh nisem ponosen'' (združeni odgovori). Vidimo, da je bilo v letu 1992 malo 

ali sploh nič ponosnih na slovenstvo 9,2 % vprašanih, v letu 2001 je bilo 10,2 % takšnih 

anketirancev, leta 2005 9,4 % in leta 2008 6,3 %. Leta 2011 se je za malo oziroma sploh nič 

ponosne Slovence opredelilo 10,2 % vprašanih, dve leti kasneje pa je bilo takšnih 11,3 %. V 

Sliki 5.1 so predstavljeni odgovori ''zelo sem ponosen'' in ''precej ponosen''. Vidimo, da je bilo 

''zelo ponosnih'' največ v letu 2008 in najmanj v letu 2013.  

 

Slika 5.1: ''V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec?'' v odstotkih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Prirejeno po Toš in skupina: SJM92/1; Toš in skupina: SJM 2001/2; Toš in skupina: 

SJM05/3; Toš in skupina: SJM08/1; Toš in skupina: SJM11/2; Toš in Vovk, 2014. 
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dežela kot celota, Slovenija; Evropa; svet kot celota; ne vem')'' nam bodo dali informacijo o 

tem, katera identiteta (nacionalna, regionalna ali evropska) je med Slovenci najmočnejša v 

posameznem opazovanem obdobju. Iz tabele v Prilogi 2 vidimo, da so leta 1992 Slovenci v 

največji meri čutili pripadnost domačemu kraju, sledi pripadnost Sloveniji, domači regiji, 

daleč za njimi so tisti, ki pripadajo svetu kot celoti in Evropi. Prav slednji so leta 1992 

Slovenci čutili najmanjšo pripadnost (1,9 %), kar je v primerjavi s pripadnostjo Sloveniji 

(40,4 %) bistveno manjši delež. V letu 2001 je (glede na leto 1992) nekoliko naraslo število 

tistih, ki predvsem čutijo pripadnost domačemu kraju, močno – za dobrih 10 odstotkov, se je 

povečala pripadnosti domači regiji. Največjo spremembo med letoma 1992 in 2001 beležimo 

pri doživljanju pripadnosti Sloveniji. Le-ta se je namreč v letu 2001 glede na leto 1992 

zmanjšala kar za 17,4 %. Tako je v letu 2001 ''Sloveniji pripadalo'' 23,0 % vprašanih. Nekaj 

malega (za 0,2 %) se je zmanjšala tudi pripadnost Evropi. Vidimo, da je v letu 2008 glede na 

leto 2001 nekoliko padla regionalna in krajevna pripadnost (vendar sta glede na leto 1992 obe 

še vedno za nekaj odstotnih točk višji), se je pa povečala pripadnost Sloveniji, Evropi in svetu 

kot celoti.  

 

Slika 5.2: ''Za katero od geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate?''  
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Število tistih, ki so se opredelili, da najbolj pripadajo Sloveniji, je leta 2008 resda za 8,0 % 

naraslo v primerjavi z letom 2001 (na 31,0 %), vendar ni doseglo stopnje iz leta 1992, ko se je 

o pripadnosti Sloveniji izreklo 40,4 % anketirancev. Pripadnost Evropi in svetu kot celoti sta 

pridobili nekaj odstotnih točk, pri čemer je pomembno dejstvo, da sta obe pripadnosti v letu 

2008 višji tako glede na leto 1992 kot na leto 2001. Odgovori na vprašanja o geografski 

pripadnosti za leta 1992, 2001 in 2008 so razvidni tudi iz Slike 5.2. 

 

V letih 2005 in 2011 je bilo vprašanje o pripadnosti geografskim skupinam nekoliko drugače 

formulirano; anketiranci so se opredeljevali (oziroma, da sebe vidijo kot: državljana sveta, 

pripadnika kraja, mesta, slovenskega naroda, Evropske unije ali neodvisnega posameznika) na 

4-stopenjski lestvici: ''močno soglašam'', ''soglašam'', ''ne soglašam'' in ''sploh ne soglašam''. 

Tukaj predstavljamo le odgovore ''močno soglašam''. Tako je iz Slike 5.3 in iz tabele v Prilogi 

3 razvidno, da so v letu 2005 anketiranci najbolj močno soglašali s trditvijo, da sebe vidijo kot 

pripadnika slovenskega naroda. Za trinajst odstotnih točk manj se vidijo kot neodvisne 

posameznike in pripadnike domačega kraja.  

 

Slika 5.3: ''Za katero od geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate?'' v odstotkih  
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skoraj 8 odstotnih točk padla pripadnost slovenskemu narodu, ki je sicer med anketiranci še 

vedno na prvem mestu. Sledi opredelitev za neodvisnega posameznika, ki je v primerjavi z 

letom 2005 padla za 5 %. Ravno tako za 5 % manj v letu 2011 glede na leto 2005 je tistih, ki 

so se v opredelili za pripadnost Evropski uniji. Tako v letu 2011 sebe kot pripadnika Evropske 

unije vidi 12,4 % vprašanih.   

 

Že v uvodu smo pojasnili, da bomo uporabili tudi rezultate raziskav Mednarodne 

družboslovne ankete o nacionalni identiteti, kjer naši spremenljivki predstavljata vprašanji:  

''Nekateri menijo, da so naštete stvari pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet 

drugi menijo, da niso pomembne. Vaše mnenje… '' in ''Kako ponosni ste na naštete stvari v 

zvezi s Slovenijo?'' Prvo vprašanje nam bo ''pojasnilo'', kako anketiranci ocenjujejo kriterije, 

na podlagi katerih opredeljujemo, da je nekdo lahko pravi Slovenec. Če primerjamo podatke 

za leta 1994, 2003 in 2013, ko je potekala raziskava o nacionalni identiteti, vidimo, da med 

posameznimi odgovori v merjenjih ni bistvenih razlik. Tako iz tabele v Prilogi 4 vidimo, da 

anketiranci na prvo mesto postavljajo znanje slovenskega jezika, potem sledijo trditve: da je 

pomemben občutek pripadnosti, spoštovanje slovenskih političnih institucij in zakonov, 

slovensko državljanstvo, rojstvo v Sloveniji, večina življenja, preživetega v Sloveniji. Ob tem 

velja dodati, da je za nekaj manj kot 15 odstotnih točk razlike med letoma 1994 in 2013 le v 

pomembnosti občutka pripadnosti, vendar ob združevanju odgovorov ''zelo pomembno'' in 

''precej pomembno'' vidimo, da se te razlike (skoraj) izničijo. Med nepomembna merila, da bi 

nekdo lahko bil pravi Slovenec, anketiranci v največji meri uvrščajo religijo. Ne zdi se jim 

namreč pomembno, da je nekdo katoliške vere, da bi lahko bil pravi Slovenec. Še več: 

rezultati merjenja v letu 2013 (8,7 %), so se glede pomembnosti ''katoliške vere'' za ''pravega 

Slovenca'' glede na leto 1994 (16,3 %) več kot prepolovili.  

 

V Mednarodni družboslovni anketi o nacionalni identiteti je bilo anketirancem postavljeno 

tudi vprašanje, kako ponosni so na nekatere (naštete) stvari v zvezi s Slovenijo. Iz tabele v 

Prilogi 5 se vidi (pri predstavitvi rezultatov združujemo odgovora ''zelo ponosen'' in ''precej 

ponosen'' ter odgovora ''ne preveč ponosen'' in ''sploh nisem  ponosen''), da smo Slovenci 

daleč najbolj ponosni na dosežke naših športnikov, sledita ponos na slovensko zgodovino in 

dosežke v umetnosti in kulturi, pri čemer so rezultati v vseh treh obdobjih podobni. Naraščal 

je ponos na naše znanstvene in tehnološke dosežke (v letu 2013 celo za 17,6 % glede na leto 

1994), medtem ko je ponos na slovensko vojsko nihal (leta 1994 smo bili ponosni ''za''53,0 %, 

leta 2003 ''le še za'' 44,3 %; leta 2013 je ponos narasel na 48,5 %). Slovenci smo najmanj 
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ponosni na način delovanja demokracije v Sloveniji, nekoliko manj ''neponosni'' smo na 

politični vpliv Slovenije v svetu, na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi, 

na naš sistem socialne varnosti in na gospodarske dosežke. Pri tem ugotavljamo, da so načinu 

delovanja demokracije, političnemu vplivu Slovenije, slovenskim gospodarskim dosežkom in 

sistemu socialne varnosti največ ''pozitivnih'' odgovorov anketiranci namenili v letu 2003 in 

najmanj v letu 2013 (''demokraciji'' kar 19,2 % manj kot v letu 2003 in ''političnemu vplivu'' 

celo 23,8 %). Izjema je ponos na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi, 

kjer v merjenjih 1994 in 2003 ni bistvenih odstopanj (leta 1994 35,2 % in leta 2003 34,4 %), 

je pa zato leta 2013 na ''pravično obravnavo v družbi'' ponosnih le še 22,1 % Slovencev (kar je 

13,1 o. t. manj kot leta 1994). 

 

Najnovejše podatke o pripadnosti ''slovenstvu'' nam ponuja raziskava Fakultete za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici z naslovom Slovenski utrip, ki je najmlajša med uporabljenimi 

raziskavami (prva raziskava v seriji Nacionalna identiteta je bila narejena leta 2010), zato je 

samostojno ne moremo uporabiti za medčasovno analizo. Pogledali si bomo rezultate 

merjenja iz leta 2014, pri čemer bomo obravnavali spremenljivki ''V kolikšni meri ste ponosni, 

da ste slovenski državljan'' in ''Ali bi se bili pripravljeni odreči slovenskemu državljanstvu, če 

bi si s tem zagotovili boljše življenje drugje?'' (SU, Nacionalna identiteta, 2014). Odgovori na 

prvo vprašanje nam bodo dali informacijo o pripadnosti ''slovenstvu'' v letu 2014, z odgovori 

na drugo vprašanje pa bomo ugotavljali, ali smo Slovenci dovolj patriotski, da se ''slovenstvu'' 

nismo pripravljeni odreči na račun ''boljšega življenja kje drugje''. 

 

Na Sliki 5.4 vidimo, da se več kot polovica anketiranih (55,7 %) v celoti strinja, da so ponosni 

slovenski državljani, medtem ko je na drugi strani 6,4 % takšnih, ki se s trditvijo sploh ne 

strinjajo.  

 

Nekaj več kot 40 % anketirancev se sploh ne strinja, da bi se bili pripravljeni odreči 

slovenskemu državljanstvu, če bi si s tem zagotovili boljše življenje drugje. Na drugi strani 

pola pa je 26 % anketiranih (Slika 5.5). Pri tem naj dodamo, da bi se slovenskemu 

državljanstvu najtežje odrekli starejši, najlažje pa mladi; ženske manj kot moški; najmanj 

izobraženi težje kot tisti s poklicno ali srednjo izobrazbo; slovenskemu državljanstvu bi se 

najtežje odrekli tisti z najnižjimi dohodki, nato z višanjem dohodkov tudi povprečno strinjanje 

narašča, vendar pa se s to trditvijo najbolj strinjajo tisti brez dohodkov (SU, Nacionalna 

identiteta, 2014). 
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Slika 5.4:''Ponosen sem, da sem slovenski državljan'' v odstotkih 
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Vir: FUDŠ, Slovenski utrip, Nacionalna identiteta (2014, p. 8). 

 

Slika 5.5: ''Slovenskemu državljanstvu bi se bil pripravljen odreči, če bi mi bilo s tem 

zagotovljeno boljše življenje kje drugje'' v odstotkih 
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5.4 Interpretacija rezultatov  

 

Naše predvidevanje, da so Slovenci čutili največjo pripadnost ''slovenstvu'' v začetni fazi 

tranzicije (oziroma je bilo le-to večje kot v obdobju ekonomske krize), smo ''merili'' z 

odgovori na vprašanje ''V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec?'' (Toš in skupina: 

SJM92/1; SJM 2001/2; SJM05/3; SJM08/1; SJM11/2, SJM 13/1). Predvidevali smo, da je bil 

v začetni fazi tranzicije (meritve iz leta 1992) še vedno živ spomin na osamosvojitvene 

dogodke, ko se je po večletnem ''zorenju'' zamisli o osamosvajanju Slovenije ta zamisel z 

realizacijo in uspešnim plebiscitom tudi uresničila.  

 

Klinar pravi, da se je ''po dolgotrajnem obdobju sklenil ciklus etničnega tipa formiranja 

slovenskega naroda'' (Klinar 1992, str. 19), na novo sta se oblikovali tudi slovenska 

nacionalna zavest in identiteta (Hafner-Fink, 2004). Podatki iz kasnejših ''merjenj'', leta 2001, 

2005 in 2008, kažejo na to, da močna nacionalna zavest iz prvega obdobja samostojnosti ni 

bila le začetna evforija, saj se je med anketiranimi tudi v teh obdobjih več kot polovica 

opredeljevala za ponosne Slovence oziroma slovenske državljane. V letu 2008 je bila ''mera 

ponosa'' med primerjanimi obdobji na najvišji ravni, ponosnih je bilo dobrih 61 % vprašanih. 

To povezujemo z visoko stopnjo kupne moči na prebivalca, ki se je po podatkih Svetovne 

banke od leta 1992 do leta 2008 neprestano povečevala (Vehovar, 2012), nizko stopnjo 

registrirane brezposelnosti, ki je bila po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ, 2014) v 

samostojni Sloveniji najnižja prav v letu 2008 in zniževanja stopnje tveganja revščine, ki se je 

po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, 2012) od leta 2005 

postopno zniževala, opazno se je prvič po daljšem obdobju zvišala v letu 2010. Omenjeni 

ugodni ekonomski kazalci so nedvomno prispevali k temu, da so bili v tem obdobju Slovenci 

najbolj ponosni.  

 

Trend se je obrnil že leta 2009, ko je zaradi gospodarske krize pričela strmo naraščati 

brezposelnost in se pričela dvigovati stopnja tveganja revščine. Prav zato je Vehovar 

prepričan, da je ''upravičena trditev, da prebivalstvo zavedno ter nezavedno spoznava, da se 

možnosti preživetja in kakovost življenja v Sloveniji postopoma znižujeta'' (Vehovar 2012, 

str. 87). Tudi Rupel ugotavlja, da je bila Slovenija vse do leta 2008 zgled drugim (nekdanjim 

komunističnim) državam in v mednarodni skupnosti veljala za  ''najboljšo učenko v razredu'' 

(Rupel 2013, str. 237). Vzroke za njeno nazadovanje je poleg ekonomske krize potrebno 

iskati tudi v ''pohlepu nomenklature, ki se je zavarovala z različnimi 'prijateljskimi' aparati v 
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medijih in v pravosodju, z lustracijo, birokratskim oviranjem ideoloških nasprotnikov in s 

strankarsko kadrovsko politiko, podjetniško nesposobnostjo, siromašenjem bank in 

skrivanjem politično pridobljenega denarja v tujini'' (Rupel 2013, str. 238). V tem obdobju je 

izbruhnilo tudi več afer, ki jih prištevamo k sistemski korupciji, od gospodarskih monopolov, 

kartelov in omejevanja konkurence, politično obremenjenih procesov ekonomske 

liberalizacije in privatizacije, dolgotrajni sodni postopki, majhna verjetnost odkritja in 

kaznovanja kršilcev zakonov itd. (Vehovar, 2012), ki zagotovo niso dejavniki, na katere bi 

bili Slovenci ponosni. Tudi iz mednarodne raziskave Narodna identiteta izhaja, da so Slovenci 

v času, ki ga je zaznamovala ekonomska kriza, bistveno manj ponosni (kot na primer v prvi 

fazi tranzicije) tako na način delovanja demokracije, politični vpliv Slovenije v svetu, na 

sistem socialne varnosti kot na slovenske gospodarske dosežke. Menimo, da ljudje te 

dejavnike povezujejo s svojim socialno-ekonomskim položajem, zato morda lahko tudi s tem 

pojasnimo rezultate meritev o ponosu na ''slovenstvo''. Po našem mnenju so namreč vsi našteti 

dejavniki v večji meri vplivali na to, da se je leta 2013 le še dobrih 48 % Slovencev izreklo za 

ponosne.  

 

Rezultati raziskave Slovenski utrip za leto 2014 (SU, 2014) sicer nakazujejo, da se slabih 56 

odstotkov Slovencev opredeljuje za ponosne slovenske državljane. Vedeti pa je potrebno, da 

gre za dve različni raziskavi, zato ne moremo kar enostavno zaključiti, da se je v letu 2014 za 

8 % zvišalo število ''ponosnih'' Slovencev. Če kljub temu malo ''špekuliramo'', bi lahko rekli, 

da se trend obrača v pozitivno smer in Slovenci kljub težkim gospodarskim razmeram 

ostajamo ponosni državljani svoje domovine. To navsezadnje dokazujejo tudi rezultati 

merjenja v anketi Slovenski utrip (SU, 2014), ko se je 40 % Slovencev odločno opredelilo 

proti ''zamenjavi slovenskega državljanstva za boljše življenje kje drugje''.  

 

Tako ugotavljamo, da je bil v začetni fazi tranzicije delež ''ponosnih'' višji (kar povezujemo z 

močno nacionalno zavestjo) kot v obdobju, ki ga je zaznamovala ekonomska kriza. Iz 

predstavljenih podatkov smo videli, da so se naša predvidevanja izkazala za pravilna, zato 

potrjujemo prvo hipotezo (H1), kjer smo predvidevali, da je bila nacionalna zavest Slovencev 

v začetni fazi tranzicije višja kot v obdobju ekonomske krize. 

 

Z vprašanjem ''Za katero od naslednjih geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate? 

(možni odgovori: kraj ali mesto, kjer živite; regija, kjer živite; vaša dežela kot celota, 

Slovenija; Evropa; svet kot celota; ne vem')'' (Toš in skupina: SJM92/1; SJM 2001/2; 
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SJM08/1) smo ''merili'' intenziteto kolektivnih identitet med Slovenci (nacionalno, regionalno 

ali evropsko) v treh obdobjih: v začetni fazi tranzicije, pristopnem obdobju k EU in v obdobju 

po vstopu v EU. Predvidevali smo, da so bile pri Slovencih v vseh treh letih najvišje izražene 

regionalna in nacionalna identiteta, evropska je narasla po vstopu v EU. Predpostavki o večji 

pripadnosti regionalni in nacionalni identiteti povezujemo s strahom pred izgubo primarne 

identitete zaradi naraščajoče globalizacije. Višjo stopnjo evropske identitete glede na prejšnji 

merjenji povezujemo s prepoznavanjem koristi članstva v Evropski uniji za državljane in 

aktivnostmi vlade v zvezi s predsedovanjem Slovenije Evropski uniji v letu 2008. 

 

Podatki za vsa tri merjenja nakazujejo, da je za Slovence značilna močna geografska 

pripadnost domačemu kraju, sledi pripadnost Sloveniji in domači regiji, za njimi močno 

zaostajata pripadnost Evropi in svetu. Rus in Toš pravita, da to dejstvo ''napeljuje na misel, da 

gre za vračanje prebivalstva k predmodernemu parohialnemu lokalpatriotizmu. Zdi se, da se 

hkrati z globalizacijo dogaja razkroj moderne usmerjenosti, za katero je bilo značilno 

predvsem enačenje z nacijo oziroma nacionalno državo. Medtem ko naj bi globalizacijo 

spremljala ali jo celo pogojevala naraščajoča nadnacionalna pripadnost bodisi Evropski uniji 

bodisi svetu kot celoti, se v resnici dogaja prav nasprotno'' (Rus in Toš 2005, str. 114). Pri tem 

se avtorja sprašujeta, zakaj pravzaprav prihaja do vse večje lokalne pripadnosti. Ni namreč 

povsem jasno, ali je to posledica vse večje ekonomske negotovosti, ki spremlja globalizacijo, 

zagotovo pa po njunem mnenju ta pojav ne pomeni vračanja k predmoderni lokalni zaprtosti, 

saj je ''simbol sodobnih postmodernih lokalizmov 'elektronska koča', ki združuje v sebi 

odprtost v svetovni splet in lokalno bivanje v visoko urbaniziranih vaseh'' (Rus in Toš 2005, 

str. 115). Rizman ta pojav pripisuje ''naraščajočim bojaznim, da postaja globalni svet prevelik, 

da bi ga bilo mogoče asimilirati in kaj šele obvladati''. Pri tem prihaja do vračanja k 

primarnim identitetam, obrambna vloga nacionalne identitete naj bi ''preprečila, da bi se ta 

enostavno utopila v vedno bolj naraščajočih in rušilnih valovih globalizacije'' (Rizman 2003, 

str. 116). Rus in Toš zelo velike razlike med pripadnostjo kraju bivanja nasproti ostalim 

geografskim skupinam, ki jo v vseh ''naših'' treh obdobjih izraža približno polovica vprašanih, 

enostavno pojasnita z neučinkovitostjo države pri zaščiti prebivalstva pred globalizacijo (Rus 

in Toš, 2005).  

 

Drugi del hipoteze se nanaša na evropsko identiteto, ki je v vseh obdobjih dobila najmanj 

pritrdilnih odgovorov. Podatki za obdobje v prvi fazi tranzicije (podatki so za leto 1992), ko 

je bilo ''evropsko pripadnih'' Slovencev nekaj manj kot 2 odstotka,  nas niti ne presenečajo, saj 
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gre za obdobje, ko smo Slovenci komaj dobro dobili svojo državo in je naša pripadnost 

domovini nedvomno imela veliko prednost pred Evropo. Toda kmalu po osamosvojitvi od ene 

večnacionalne skupnosti (federalne Jugoslavije) se je Slovenija začela pridruževati drugi 

večnacionalni skupnosti – Evropski uniji (Hafner-Fink, 2004). Uradna pogajanja za vstop so 

se začela leta 1997 in se končala leta 2002. Slovenska vlada je leta 1997 sprejela Program 

obveščanja slovenske javnosti o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo (1997–2004), ki se 

je izvajal pod imenom Slovenija. Doma v Evropi. Pri tem so v različnih projektih in 

programih (večinoma financiranih iz javnih razpisov) sodelovale nevladne organizacije; zelo 

močno je bilo neposredno komuniciranje, saj so prebivalci Slovenije imeli številne možnosti 

pridobivanja informacij o vključevanju v EU preko mnoštva promocijskega gradiva, evrofona 

(brezplačna številka za informacije), evrobusa (potujoči informacijski center), ki je krožil po 

Sloveniji, različnih kvizov ipd. Tudi mediji so bili deležni posebne pozornosti, saj so bila 

organizirana izobraževanja novinarjev o EU vsebinah (Urad vlade RS za informiranje).  

 

Kljub vsem tem prizadevanjem pripadnost Slovencev Evropi v pristopnem obdobju (podatki 

za leto 2001) ni  narasla, še več, padla je za 0,2 o. t. (na 1,7 %). Pri tem moramo opozoriti na 

neskladje z rezultati merjenj Slovenskega javnega mnenja iz leta 2001 Stališča Slovencev o 

pridruževanju EU, kjer se je pokazalo, da so Slovenci na splošno podpirali članstvo Slovenije 

v EU. Skoraj polovica vprašanih je menila, da bi Sloveniji koristilo članstvo v EU (CJMMK, 

2001). Prav tako se je visoka podpora Slovencev za članstvo v EU pokazala na referendumu, 

ko je ob šestdesetodstotni udeležbi skoraj 90 % Slovencev glasovalo za vstop Slovenije v EU. 

Toda opozoriti velja, da primerjamo neprimerljivo, saj so bila vprašanja postavljena v 

drugačnih kontekstih, zato lahko primerjavo rezultatov obeh meritev vzamemo le kot 

zanimivost.  

 

Tako bi lahko rekli, da je nekoliko manjša pripadnost Slovencev Evropi v predpristopnem 

obdobju glede na prvo fazo tranzicije morda posledica dejstev, ki jih Rizman (Rizman, 2003) 

pripisuje bojazni pred globalizacijo, kar smo zgoraj že omenili. V letu 2008 (leto 2008 smo 

izbrali, ker menimo, da so takrat državljani že ali pa šele ''začutili'' prednosti, koristi in 

morebitne slabosti članstva v EU, kar bi lahko vplivalo na rezultate meritev) je pripadnost 

Evropi med Slovenci glede na leto 2001 narasla za skoraj 2 %, kar lahko pripišemo dejstvu, 

da je bila Slovenija že četrto leto polnopravna članica EU. Nadaljevale so se aktivnosti 

prepoznavanja prednosti članstva v EU, ljudje so vse bolj opažali koristi, ki jih je prineslo 

članstvo. Lajh namreč pravi, da je z vidika državljanov držav članic EU pomembno, da imajo 
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občutek, da jim povezovanje koristi oziroma da so udeleženi pri koristih, ki naj bi jih 

prinašala evropska integracija (na primer črpanje sredstev iz naslova kohezijske politike) 

(Lajh, 2012).  

 

Nekoliko višjo pripadnost Slovencev Evropi v letu 2008 lahko pojasnimo tudi z aktivnostmi 

vlade v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ko je bilo izvedenih več kot 8000 

medijsko močno podprtih dogodkov (Spletno mesto Slovensko predsedstvo EU 2008), ki so 

se zagotovo ''zasidrali'' v zavest prebivalcev Slovenije. Tako lahko na podlagi analiziranih 

podatkov potrdimo tudi drugo hipotezo (H2), saj je iz obravnavnih podatkov razvidno, da so v 

vseh treh obravnavanih obdobjih anketiranci izrazili najmočnejšo pripadnost domačemu 

kraju, regiji in Sloveniji. Evropska identiteta (oziroma pripadnost) je izmed merjenih obdobij 

najvišja po vstopu v EU, kot smo tudi predvidevali. 

 

V tretji hipotezi smo predvidevali, da sta nacionalna in evropska identiteta pri Slovencih v 

obdobju ekonomske krize nižji kot v obdobju pred krizo. Za primerjavo smo vzeli odgovore 

na vprašanja iz raziskave Slovensko javno mnenje o odnosu oziroma pripadnosti 

posameznikov različnim geografskim ravnem v letih 2005 in 2011 (Toš in skupina: SJM05/3; 

SJM11/2).  

 

Upadanje stopnje identitete tako na nacionalni kot na evropski ravni pripisujemo neugodnim 

gospodarskim gibanjem, katerih posledica je bilo padanje življenjskega standarda in s tem 

neuresničena pričakovanja tako glede na osamosvojitev kot glede na članstvo v EU. ''Tako je 

tudi začetno navdušenje in entuziazem državljanov zamenjal bolj ali manj optimistični 

realizem, ponekod pa tudi razočaranje nad novimi razmerami'' (Tomšič, 2002, str. 2).  

Primerjalni podatki za leti 2005 in 2011 nakazujejo, da je pripadnost slovenskemu narodu v 

letu 2011 glede na leto 2005 med Slovenci padla za skoraj 8 o. t., pripadnost Evropski uniji za 

skoraj 5 o. t. O ekonomskih dejavnikih, katerih posledica je bilo padanje pripadnosti 

domovini, smo pisali že pri potrjevanju prve hipoteze, verjetno so podobni dejavniki vplivali 

tudi na rezultate, ki nakazujejo padanje pripadnosti Evropski uniji. Lajh ob tem pojasnjuje, da 

se je po letu 2008, ko je na svetovnih finančnih trgih prišlo do krize ''EU kot celota znašla 

pred velikimi težavami, ki v nekaterih najbolj črnogledih scenarijih postavljajo pod vprašaj 

obstoj skupne evropske valute evra, če ne celo celotne evropske integracije'' (Lajh 2012, str. 

151). Kljub temu da je kriza močno prizadela tudi Slovenijo, je morala kot članica EU (da bi 

se zagotovila finančna stabilnost v celotnem evroobmočju) s poroštvi pomagati Grčiji, 
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Portugalski in Irski, ki so si ''pridelale'' velike javnofinančne težave (Lajh, 2012). Tako 

ugotavljamo, da so neugodni gospodarski trendi kot posledica ekonomske krize vplivali tudi 

na zmanjšanje pripadnosti Slovencev Evropski uniji. Na podlagi obravnavanih podatkov 

lahko sprejmemo  tretjo hipotezo (H3), saj sta nacionalna in evropska identiteta pri Slovencih 

v obdobju ekonomske krize nižji kot pred njo. 

 

Kot dodatek raziskavi smo pogledali tudi rezultate meritev iz Mednarodne družboslovne 

ankete o Narodni identiteti v letih 1994, 2003 in 2013 (Toš in skupina: 1994/4; SJM03/2; Toš 

in Vovk, 2014). Iz odgovorov na vprašanje ''Katere od (naštetih) stvari so pomembne, da bi 

nekdo lahko bil pravi Slovenec'', smo želeli izvedeti, katere razsežnosti nacionalne pripadnosti 

imajo anketiranci za pomembne, da se nekdo lahko opredeli kot Slovenec. Hafner-Fink, ki je 

na podoben način kot mi analiziral podatke zgoraj omenjene ankete in raziskoval razsežnosti 

(slovenske) nacionalne pripadnosti (identitete) pravi, da lahko na splošno rečemo, da so na 

prvem mestu tiste razsežnosti, ki so povezane z ''naturalizacijo'', to je znanje slovenskega 

jezika, subjektivni občutek pripadnosti, slovensko državljanstvo in spoštovanje slovenskih 

političnih institucij in zakonov. Anketiranci med manj pomembna uvrščajo tista merila, ''ki so 

bližje ključnim razsežnostim etnične skupnosti in jih pri podeljevanju državljanstva uvrščamo 

v skupini jus sanguinis (etnična/nacionalna pripadnost staršev) in jus soli (teritorialno načelo 

– rojstvo v Sloveniji)''. Med nepomembna merila, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, 

anketiranci daleč v največji meri uvršajo religijo, ''ki sicer sodi med kulturne elemente etnične 

identitete'' (Hafner-Fink, 2004, str. 61). Ne zdi se jim namreč pomembno, da je nekdo 

katoliške vere, da bi lahko bil pravi Slovenec.  

 

Na kratko bomo pogledali še odgovore na vprašanje, kako ponosni so na nekatere (naštete) 

stvari v zvezi s Slovenijo. Pri tem ugotavljamo, da smo Slovenci v največji meri ponosni na 

dosežke naših športnikov in ob tem zelo radi poudarjamo, da uspehi naših športnikov 

presegajo številčnost naroda (Repe, 2010). Sledi ponos na slovensko zgodovino, na dosežke v 

umetnosti in literaturi. Najmanj smo bili Slovenci v letih 1994 in 2003 (z nebistvenimi 

odstopanji) ponosni na sistem socialne varnosti, kar verjetno lahko pripišemo spremembam v 

slovenskem blaginjskem sistemu v procesu tranzicije iz socialistične v postsocialistično 

družbo (od privatizacije gospodarskih podjetij, deregulacije trgov, zmanjševanje javnih 

izdatkov za zagotavljanje socialne varnosti in blaginje državljanov). Ti procesi so sprožili 

povečanje družbene neenakosti (Kolarič, 2012), kar je verjetno bistveni dejavnik ''neponosa'' 

Slovencev na sistem socialne varnosti. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Nacionalna identiteta v sodobni družbi predstavlja eno od najpomembnejših in najtrdnejših 

kolektivnih identifikacij. V naši nalogi smo se osredotočili na proces oblikovanja nacionalne 

identitete Slovencev in pripadnosti slovenstvu skozi različna obdobja v narodovi zgodovini. 

Izhajali smo iz predpostavke, da je pripadnost posameznika ''njegovi'' nacionalni identiteti 

skozi čas različno močno izražena in da na to vplivajo najrazličnejši dejavniki, med katerimi 

so zagotovo tudi posameznikovo zadovoljstvo z razmerami v skupnosti ali družbi, ki ji 

pripada.  

 

Z opredeljevanjem pojmov in konceptualnih izhodišč, ki jih povezujemo z nacionalno 

identiteto, smo želeli poiskati ustrezno definicijo, ki bi jo lahko povezali z nastajanjem 

slovenske nacionalne identitete kot ene od oblik kolektivnih identifikacij. Tako smo želeli 

''razčistiti'' s pojmi, kot so narod, etnija, nacija, nacionalizem in državljanstvo. Ugotovili smo, 

da gre za zelo zapletene in kompleksne pojme, tesno prepletene med seboj, pri čemer smo 

ugotovili, da nacionalna identiteta pravzaprav pomeni sintezo tako kulturne, jezikovne, 

državljanske kot narodne (oziroma etnične) identitete in predstavlja družbeni konstrukt, ki se 

''napaja'' iz zgodovinskega spomina. Ugotavljamo, da prav slednji predstavlja eno večjih ovir 

pri oblikovanju skupne evropske identitete, ki jo načrtno krojijo institucije Evropske unije v 

želji, da bi bili Evropejci (in kot del EU tudi Slovenci) projektu evropskega združevanja zvesti 

tudi v njenih kriznih časih.  

 

Za potrebe raziskave o slovenski narodotvornosti smo pogledali v zgodovino slovenskega 

naroda, pri čemer smo želeli osvetliti le (po našem mnenju) najpomembnejše dogodke in 

procese, ki so vplivali na oblikovanje naroda Slovencev. Začetek naše raziskave slovenske 

narodotvornosti smo postavili v šestnajsto stoletje, v katero kronološko sodi tudi Primož 

Trubar, ki je govorjeni slovenski besedi dodal knjižno in s tem postavil temelj slovenske 

narodne identitete (Bernik, 2011). Menili smo, da se slovenski narod takrat še ni prepoznaval 

kot ''zamišljena skupnost'' v Andersonovem (2007) smislu, pač pa so bili takrat postavljeni 

temelji, na katerih je ta ''zamišljena skupnost'', slovenski narod, šele imel možnost za 

oblikovanje svoje narodne zavesti in identitete. Videli smo, da smo Slovenci svojo narodnost 

gradili predvsem okoli svojega jezika in kulture, politično življenje je bilo mnogo manj 

živahno. Tako je kulturna sfera zaradi odsotnosti politične elite skušala nadomeščati ta 
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primanjkljaj (Tomšič, 2008), zato ''teoretiki lahko razpravljajo o 'nezavedni' in 'zavedni' fazi 

razvoja slovenske države, lahko si zamišljajo vse mogoče teorije, toda brez slovenskega 

jezika in slovenske kulture ne bi bilo pogojev za zahtevanje lastne države. Vse ostalo je 

prilagajanje obstoječim razmeram'' (Granda 2008a, str. 301–302). Slovenci smo se 

''obstoječim'' razmeram prilagajali in kljub neugodnim okoliščinam, mnogokrat celo tujemu 

preganjanju in zatiranju ter lastnim ideološkim nasprotovanjem v različnih državnih tvorbah –

od Avstro-Ogrske in habsburške monarhije, do francoskih Ilirskih provinc, zelo kratek čas v 

Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov in potem Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (oz. 

Jugoslaviji) in nazadnje v socialistični Jugoslaviji – ''zoreli'' in ''spotoma'' snovali narodne 

programe po zgledu drugih evropskih narodov ter gradili svoje samozavedanje in samozavest. 

Ko je naša narodna zavest docela dozorela, smo izkoristili nove zgodovinske razmere, ki so v 

Vzhodni Evropi nastopile ob koncu hladne vojne, in se na plebiscitu soglasno odločili za 

samostojno državo. Postali smo nacija – narod s svojo državo. Ugotovili smo, da smo 

Slovenci ''ubrali'' etnični način nastajanja nacije. Nacionalna država se je namreč izoblikovala 

šele potem, ko je bil narod že dalj časa izoblikovan in je imel razvito svojo kulturo, 

gospodarstvo in izobraževalni sistem ob omejeni politični suverenosti in avtonomiji. Komaj 

smo dobro prešteli glasove plebiscita in dočakali prva mednarodna priznanja suverenosti in 

samostojnosti države, že smo se začeli spogledovati z Evropo oziroma Evropsko gospodarsko 

skupnostjo. Naša nacionalna identiteta se je tako spet ''znašla na preizkušnji'', saj je 

povezovanje v skupnost evropskih narodov pomenilo tudi širšo kulturno, ne le ekonomsko in 

politično integracijo. A v teoretičnem delu naloge smo videli, da smo posamezniki lahko 

nosilci več identitet hkrati in da se identitete med seboj ne izključujejo, še več: med seboj se 

celo nadgrajujejo in dopolnjujejo, posamezniki jih moramo le prepoznati in sprejeti za svoje. 

Tako smo predvidevali, da Slovenci lahko hkrati čutimo pripadnost tako ''slovenstvu'' kot 

''evropejstvu'' oziroma se nam ni potrebno odreči eni identiteti zaradi druge. Videli smo tudi, 

da identitete niso statične in so podvržene nenehnemu spreminjanju ter prilagajanju (Smith v 

Šabec 2006, str. 147), zato smo sklepali, da je ''dom modernega človeka tam, kjer je zanj več 

zaslužka in gospodarskih možnosti'' (Bučar 2012, str. 71) in danes ljudje svojo nacionalno 

pripadnost merijo tudi z ekonomskimi kazalci. S temi predpostavkami smo se lotili naše 

raziskave o dojemanju kolektivnih identitet med Slovenci, pri čemer smo želeli ugotoviti, 

kako so se skozi čas (od osamosvojitve dalje) spreminjala stališča Slovencev v odnosu do 

kolektivnih identitet (predvsem do nacionalne in evropske). Pri tem smo se metodološko oprli 

na longitudialno strategijo raziskovanja. Merili smo trende in stališča oziroma odnose do 

opazovanih pojavov v populaciji in zanje iskali vzročne razlage. V raziskavi smo postavili tri 
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hipoteze, ki smo jih preverjali na podlagi zbranih podatkov iz anket Slovensko javno mnenje 

v letih 1992, 2001, 2005, 2008, 2011 in 2013 (Toš in skupina: SJM92/1; SJM 2001/2; 

SJM05/3; SJM08/1; SJM11/2, SJM 13/1). Sklepne ugotovitve lahko strnemo v nekaj ključnih 

točk, ki sovpadajo s hipotezami: 

 

1. Predvidevanje, da so bili Slovenci najbolj ponosni in da so čutili največjo pripadnost 

''slovenstvu'' v prvi fazi tranzicije (oziroma je bilo le-to večje kot v obdobju 

ekonomske krize), se je izkazalo za upravičeno. Med vzroke za takšne rezultate v 

začetni fazi tranzicije smo navedli močno identifikacijo z novo samostojno državo, ki 

smo jo Slovenci leta 1991 izglasovali na referendumu. Videli smo, da podatki iz 

kasnejših ''merjenj'' – leta 2001, 2005 in 2008 – kažejo na to, da močna nacionalna 

zavest iz prvega obdobja samostojnosti ni bila le začetna evforija, kar smo povezali z 

izjemno ugodnimi ekonomskimi kazalci. Najnižjo stopnjo ponosa na ''slovenstvo'' smo 

po pričakovanjih ''izmerili'' v obdobju, ki ga je zaznamovala ekonomska kriza, pri tem 

smo kot najbolj verjetne dejavnike navedli med Slovenci prepoznano znižanje 

kakovosti življenja zaradi učinkov gospodarske krize in izbruh afer v zvezi s 

sistemsko korupcijo.   

2. V treh obdobjih (v začetni fazi tranzicije, v predpristopnem obdobju k EU in obdobju 

po vstopu v EU) smo ''merili'' tudi intenziteto kolektivnih identitet med Slovenci 

(nacionalno, regionalno in evropsko). Predvidevali smo, da so bile pri Slovencih v 

vseh treh obdobjih najvišje izražene regionalna in nacionalna identiteta, evropska je 

narasla po vstopu v EU. Iz podatkov za vsa tri obdobja merjenja smo videli, da je za 

Slovence značilna močna geografska pripadnost domačemu kraju, sledi pripadnost 

Sloveniji in domači regiji, za njimi močno zaostajata pripadnost Evropi in svetu. To 

dejstvo smo pripisali strahu pred naraščajočo globalizacijo in ''obrambnim 

mehanizmom'' primarnih identitet, da bi se ''ubranile'' pred globalizacijsko asimilacijo. 

Po vstopu v EU (vzeli smo podatke za leto 2008) je pripadnost Evropi med Slovenci 

glede na predpristopno obdobje narasla za skoraj 2 %, kar smo pripisali dejstvu, da je 

bila Slovenija že četrto leto polnopravna članica EU, in aktivnostim vlade med 

slovenskim predsedovanjem Svetu EU. Glede na analizirane podatke smo potrdili tudi 

drugo hipotezo. 

3. V tretji hipotezi smo predvidevali, da sta nacionalna in evropska identiteta pri 

Slovencih v obdobju ekonomske krize nižji kot pred njo, kar se je na podlagi 

analiziranih podatkov izkazalo za pravilno domnevanje. Kot najverjetnejši dejavnik 



 81 

manjšega pripadanja tako Sloveniji kot Evropski uniji smo predpostavljali  

gospodarsko krizo, ki se je z zamikom pokazala tudi v Sloveniji. V tem kontekstu smo 

kot možen ''negativen'' dejavnik pripadanja Evropski uniji omenili dolžnost Slovenije, 

da s poroštvi (kljub lastnim težavam zaradi krize) pomaga Grčiji, Portugalski in Irski, 

ki so si ''pridelale'' velike javnofinančne težave.  

 

Raziskavo lahko zaključimo z ugotovitvijo, da smo Slovenci še vedno ''lokalpatrioti'' in da 

naša stališča do posameznih kolektivnih identitet v veliki meri sovpadajo z gospodarskimi 

kazalci. Čeprav na identitete ne vplivajo le gospodarske razmere, lahko z veliko verjetnostjo 

domnevamo, da se Slovenci zaradi mlade države, ki jo doživljamo kot svoj ''projekt'', v 

zaostrenih razmerah kot posledici globalne gospodarske krize še vedno bolj identificiramo z 

nacionalno in regionalno skupnostjo kot z evropsko. Kako se bo doživljanje identitete 

razvijalo v prihodnosti ob ugodnejših ekonomskih trendih, je lahko mogoče tema za kakšno 

prihodnjo študijo, ki bi poleg rezultatov uporabljenih spremenljivk v naši raziskavi 

vključevala še druge spremenljivke, ki bi dodatno osvetlile medčasovno dojemanje 

kolektivnih identitet med Slovenci.  
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V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec? Odgovori SJM 1992, 2001, 2005, 2008, 2011 in 2013             P1 

 

 

Tabela: Odgovori na vprašanje (v odstotkih): V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec? 

 

Leto/odgovor 

 

Leto 1992 

 

Leto 2001 Leto 2005 Leto 2008 Leto 2011 Leto 2013 

Zelo ponosen 54,2 % 54,2 % 54,8 % 61,2 % 48,7 % 48,6 % 

Precej ponosen 28,9 % 34,2 % 31,8 % 29,9 % 36,1 % 36,1 % 

Malo ponosen 7,0 % 8,9 % 8,0 % 5,3 % 8,2 % 8,2 % 

Sploh nisem ponosen 2,2 % 1,3 % 1,4 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % 

Nisem Slovenec 2,4 % 0,0 % 2,1 % 1,5 % 4,3 4,3 

Ne vem 5,3 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,4 0,4 

Brez odgovora   1,1 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 

SKUPAJ N=1034 N=1098 N=1037 N=1366 N=1800 N=1010 

 

Vir: Toš in skupina: SJM92/1; Toš in skupina: SJM 2001/2; Toš in skupina: SJM05/3; Toš in skupina: SJM08/1; Toš in skupina: SJM11/2; Toš 

in Vovk, 2014 

 

Opomba: V letu 1992 in 2001 se je vprašanje glasilo kot v naslovu (in odgovor kot v tabeli), od leta 2005 dalje je dodano ''oz. državljan Slovenije'' (in 

odgovor: ''Nisem državljan Slovenije''). 



  

Pripadnost različnim geografskim skupinam  (leto 1992, 2001 in 2008)              P2 

 

Tabela: Odgovori na vprašanje (v odstotkih): Za katero od naslednjih geografskih skupin bi rekli, da ji predvsem pripadate?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Toš in skupina: SJM92/1; Toš in skupina: SJM 2001/1; Toš in skupina: SJM08/1 

 

 

Opomba: Podatki za leti 1992 in 2008 sta iz raziskave Evropska raziskava vrednot- European Values Study- EVS; Podatki za leto 2001 so iz raziskave 

Slovensko javno mnenje. 

Leto/odgovor  Leto 1992 Leto 2001 Leto 2008 

Kraj ali mesto, kjer živite 44,1 % 52,5 % 49,7 % 

Regija, kjer živite 8,2  % 18,4  % 10,5  % 

Dežela kot celota, Slovenija 40,4  % 23  % 31,0  % 

Evropa 1,9 % 1,7 % 3,6 % 

Svet kot celota 2,2 % 2,2 % 4,8 % 

Ne vem 2,7 % 2,1 % 0,2 % 

Brez odgovora 0,4 % 0,2 % 0,2 % 

 

SKUPAJ 

 

N=1034 

 

N=1008 

 

N=1366 



  

Pripadnost različnim geografskim skupinam  (leto 2005 in 2011)               P3 

 

 

Tabela: Odgovori na vprašanje (v odstotkih): Ljudje na različne načine gledamo sami nase in na svoj odnos do sveta. Povejte, kako močno 

soglašate ali ne soglašate z vsako od naštetih trditev 

 

Sebe vidim kot (oz. 

pripadnika)… 

Močno 

soglašam 
soglašam Ne soglašam 

Sploh ne 

soglašam 
Ne vem Brez odgovora 

a) državljana sveta 
2005 17,2 

2011 11,7 
 

2005 52,1 

2011 62,0 
 

2005 17,4 

2011 20,2 
 

2005 6,7 

2011 3,1 
 

2005 5,5 

2011 2,4 
 

2005 1,3 

2011 0,6 
 

b) kraja, mesta 
2005 30,3 

2011 20,9 
 

2005 57,1 

2011 70,1 
 

2005 7,8 

2011 6,0 
 

2005 1,9 

2011 1,3 
 

2005 1,8 

2011 1,1 
 

2005 1,1 

2011 0,7 
 

c) slovenskega naroda 
2005 43,0 

2011 35,2 
 

2005 50,1 

2011 59,8 
 

2005 3,1 

2011 2,6 
 

2005 0,9 

2011 1,1 
 

2005 1,9 

2011 0,7 
 

2005 1,0 

2011 0,6 
 

d) Evropske unije 
2005 17,3 

2011 12,4 
 

2005 56,2 

2011 68,5 
 

2005 16,3 

2011 14,3 
 

2005 4,1 

2011 2,7 
 

2005 4,7 

2011 1,6 
 

2005 1,4 

2011 0,5 
 

e) neodvisnega 

posameznika 

2005 30,4 

2011 25,7 
 

2005 47,8 

2011 61,1 
 

2005 11,9 

2011 9,0 
 

2005 3,8 

2011 1,9 
 

2005 4,8 

2011 2,0 
 

2005 1,4 

2011 0,4 
 

 

Vir: Toš in skupina: SJM05/3; Toš in skupina: SJM11/2 
 

Opomba: Obe raziskavi sta bili izvedeni v okviru mednarodne raziskave Svetovna raziskava vrednot – World Value Survey (WVS) na reprezentativnem 

vzorcu polnoletnih državljanov RS. Realizirani vzorec leto 2005 N=1037; Realizirani vzorec leto 2011 N=1069. 



  

Kriteriji, na podlagi katerih se opredeljujemo za ''prave Slovence''. Odgovori SJM 1994, 2003 in 2013          P4 

 

 

Tabela: Odgovori na vprašanje (v odstotkih): Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a, pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi 

Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari …? (Možen en odgovor v vsaki vrsti.) 

 

 Zelo 

pomembno 

Precej 

pomembno 

Ni dosti 

pomembno 

Sploh ni 

pomembno 

Ne vem  

a) da je rojen v Sloveniji 1994 41,7 

2003 36,8 

2013 25,9 
 

1994 25,8 

2003 30,7 

2013 29,3 
 

1994 20,3 

2003 20,3 

2013 29,4 
 

1994 10,0 

2003 11,0 

2013 13,4 
 

1994 2,2 

2003 1,2 

2013 2,0 
 

b) da ima slovensko državljanstvo 1994 49,0 

2003 46,2 

2013 40,2 
 

1994 32,7 

2003 34,9 

2013 33,7 
 

1994 12,6 

2003 12,3 

2013 18,2 
 

1994 4,0 

2003 5,5 

2013 6,6 
 

1994 1,8 

2003 1,2 

2013 1,3 
 

c) da je večino življenja preživel v Sloveniji 1994 40,2 

2003 33,5 

2013 25,5 
 

1994 35,2 

2003 38,2 

2013 35,8 
 

1994 17,7 

2003 19,5 

2013 27,4 
 

1994 4,7 

2003 7,1 

2013 9,5 
 

1994 2,2 

2003 1,6 

2013 1,7 
 

d) da zna govoriti slovensko 1994 70,6 

2003 66,2 

2013 59,4 
 

1994 22,8 

2003 28,2 

2013 28,9 
 

1994 4,3 

2003 3,4 

2013 8,5 
 

1994 1,3 

2003 1,5 

2013 2,7 
 

1994 1,0 

2003 0,8 

2013 ,05 
 



  

e) da je katoliške vere 1994 16,3 

2003 15,6 

2013 8,7 
 

1994 15,9 

2003 16,6 

2013 13,5 
 

1994 30,8 

2003 26,8 

2013 22,6 
 

1994 32,5 

2003 40,0 

2013 52,5 
 

1994 4,4 

2003 1,1 

2013 2,8 
 

f) da spoštuje slovenske politične institucije in 

zakone 

1994 47,5 

2003 41,1 

2013 37,4 
 

1994 36,2 

2003 41,6 

2013 41,3 
 

1994 9,0 

2003 11,2 

2013 12,8 
 

1994 3,9 

2003 4,7 

2013 6,3 
 

1994 3,4 

2003 1,5 

2013 2,2 
 

g) da se čuti Slovenca 1994 60,6 

2003 51,4 

2013 46,4 
 

1994 28,3 

2003 38,2 

2013 37,0 
 

1994 5,5 

2003 6,4 

2013 11,4 
 

1994 2,4 

2003 2,9 

2013 3,5 
 

1994 3,2 

2003 1,0 

2013 1,7 
 

h) da ima prednike, rojene v Sloveniji  1994 - 

2003 23,6 

2013 18,6 
 

1994 - 

2003 30,2 

2013 24,3 
 

1994 - 

2003 26,6 

2013 33,9 
 

1994 - 

2003 18,1 

2013 20,7 
 

1994 - 

2003 1,4 

2013 2,6 
 

 

 

Vir: Toš in skupina: 1994/4; Toš in skupina: SJM03/2; Toš in Vovk (2014, p. 2–3) 

 

Opomba: Obe raziskavi v tabelah 2, 3 in 4 sta bili izvedeni v okviru International Social Survey Programe - ISSP, National Identiy na reprezentativnem 

vzorcu polnoletnih državljanov RS. Realizirani vzorec v letu 1994 N=1036; Realizirani vzorec v letu 2003 N=1093. 

 

 

 



  

Kako ponosni ste na nekatere stvari v zvezi s Slovenijo? Odgovori SJM 1994, 2003 in 2013            P5 

 

 

 

Tabela: Odgovori na vprašanje (v odstotkih): Kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (Možen je en odgovor v vsaki vrsti) 

 

 Zelo ponosen Precej ponosen Ne preveč 

ponosen 

Sploh nisem 

ponosen 

Ne vem  

a) na način delovanja demokracije v 

Sloveniji 

1994 3,5 

2003 4,2 

2013 0,4 
 

1994 15,3 

2003 22,1 

2013 6,7 
 

1994 51,0 

2003 55,1 

2013 53,7 
 

1994 18,7 

2003 13,4 

2013 35,0 
 

1994 11,6 

2003 5,1 

2013 4,3 
 

b) na politični vpliv Slovenije v svetu 1994 3,5 

2003 3,4 

2013 0,6 
 

1994 21,4 

2003 28,6 

2013 7,6 
 

1994 47,0 

2003 48,2 

2013 50,4 
 

1994 13,5 

2003 12,4 

2013 32,6 
 

1994 14,6 

2003 7,4 

2013 8,8 
 

c) na slovenske gospodarske dosežke 1994 4,3 

2003 4,8 

2013 3,8 
 

1994 26,9 

2003 39,1 

2013 24,5 
 

1994 44,2 

2003 40,1 

2013 41,3 
 

1994 15,7 

2003 10,0 

2013 25,4 
 

1994 9,0 

2003 6,1 

2013 5,1 
 

d) na njen sistem socialne varnosti 1994 3,5 

2003 3,8 

2013 1,8 
 

1994 23,4 

2003 29,1 

2013 26,1 
 

1994 42,4 

2003 46,1 

2013 48,2 
 

1994 19,9 

2003 17,2 

2013 21,0 
 

1994 10,8 

2003 3,8 

2013 2,9 
 



  

e) na njene znanstvene in tehnološke 

dosežke 

1994 9,7 

2003 9,0 

2013 21,2 
 

1994 43,4 

2003 50,7 

2013 49,5 
 

1994 23,7 

2003 28,4 

2013 18,8 
 

1994 5,7 

2003 3,7 

2013 4,0 
 

1994 17,6 

2003 8,4 

2013 6,5 
 

f) na dosežke njenih športnikov 1994 46,6 

2003 32,2 

2013 58,6 
 

1994 44,0 

2003 51,3 

2013 34,6 
 

1994 4,9 

2003 12,4 

2013 3,6 
 

1994 1,8 

2003 1,2 

2013 0,7 
 

1994 5,7 

2003 2,8 

2013 2,6 
 

g) na njene dosežke v umetnosti in 

literaturi 

1994 20,7 

2003 15,1 

2013 24,6 
 

1994 45,9 

2003 51,8 

2013 44,5 
 

1994 13,1 

2003 20,5 

2013 14,6 
 

1994 2,5 

2003 2,9 

2013 2,5 
 

1994 17,8 

2003 9,6 

2013 14,0 
 

h) na slovensko vojsko  1994 16,7 

2003 7,5 

2013 10,6 
 

1994 36,3 

2003 36,8 

2013 37,9 
 

1994 24,8 

2003 34,6 

2013 27,1 
 

1994 11,3 

2003 13,8 

2013 8,1 
 

1994 10,8 

2003 7,3 

2013 16,2 
 

i) na slovensko zgodovino 1994 26,1 

2003 24,0 

2013 24,9 
 

1994 44,2 

2003 53,6 

2013 45,3 
 

1994 15,9 

2003 13,8 

2013 20,8 
 

1994 2,3 

2003 3,2 

2013 2,1 
 

1994 11,5 

2003 5,4 

2013 6,9 
 

j) na pravično in enakopravno 

obravnavo vseh skupin v družbi 

1994 8,9 

2003 8,1 

2013 3,5 
 

1994 26,3 

2003 26,3 

2013 18,6 
 

1994 34,5 

2003 43,3 

2013 42,9 
 

1994 15,3 

2003 16,8 

2013 30,5 
 

1994 15,1 

2003 5,5 

2013 4,6 
 

 

Vir: Toš in skupina: 1994/4; Toš in skupina: SJM03/2; Toš in Vovk (2014, p. 4–5) 


