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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАКУЛТУРЕ
ИИДЕНТИТЕТ–ОЈЕДНОЈ

ЛОКАЛНОЈЗАБЛУДИ

Резиме
Про це си гло ба ли за ци је кул ту ре во де ка при ла го ђа ва њу, тј. 

мо ди фи ка ци ји по сто је ћих кул ту ра и кул тур них обра за ца, као и по-
сте пе ном при хва та њу оних кул тур них вред но сти ко је су са бра зне 
прин ци пи ма ли бе рал не де мо кра ти је и тр жи шне еко но ми је. У од-
но су на ви ђе ња гло ба ли за циј ских про це са, ис тра жи ва чи кул тур не 
гло ба ли за ци је се пре те жно де ле у че ти ри глав не гру пе: оне ко ји у 
кул тур ној гло ба ли за ци ји ви де хо мо ге ни за ци ју кул ту ре, «сце на рио 
за си ће ња», «пе ри фе риј ско ква ре ње» и «сце на рио гло бал не ло ка ли-
за ци је» (гло ка ли за ци је) као кул тур не хи бри ди за ци је. Рад се ба ви 
раз ли чи тим ви ђе њи ма ис хо да гло кли за ци је као «ин тер ак ци је гло-
бал ног и ло кал ног» пре ма пи та њи ма иден ти те та, и по ку ша ва да 
уочи  ње не про бле ме и мо гу ће ис хо де  по сма тра ју ћи ве зе ин ди-
ви ду ал ног иден ти те та и кул тур ног иден ти те та ло кал них кул ту ра 
пре ма гло бал ним ути ца ји ма.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја кул ту ре, гло ка ли за ци ја, хи бри ди за ци ја, ин-

ди ви ду ал ни и кул тур ни иден ти тет

Ком плек сни про це си гло ба ли за ци је нај че шће се схва та ју као 
пут ка по сте пе ном ства ра њу уни вер зал не де мо крат ске за јед ни це 
ко ја ће, по сред ством гло бал не сло бод не тр го ви не и по ли тич ке ли-
бе ра ли за ци је, оства ри ти иде а ле ли бе рал не де мо кра ти је, док ће се 
при бли жа ва њем и кул ту ра и ме ша њем кул тур них ути ца ја ство ри ти 
но ва, свет ска кул ту ра ба зи ра на на плу ра ли зму раз ли ка, сло бо ди и 
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ху ма ни зму. За то Ал боу, ре ци мо, гло ба ли за ци ју де фи ни ше као «све 
оне про це се по мо ћу ко јих љу ди чи та вог све та би ва ју ин кор по ри-
ра ни у јед но свет ско дру штво, од но сно гло бал но дру штво», Ги денс 
као «ин тен зи фи ка ци ју дру штве них од но са ко ји по ве зу ју уда ље на 
ме ста на на чин да су ло кал ни до га ђа ји об ли ко ва ни до га ђа ји ма ко ји 
су се од и гра ли ки ло ме три ма да ле ко и viceversa», Хар ви као «ин-
те зи фи ка ци ју згу шња ва ња вре ме на-про сто ра у дру штве ном жи во-
ту», а  Хелд и Мек Гру као «ши ре ње ска ле, по ра ста зна ча ја, убр за ња 
и про ду бљи ва ња ути ца ја тран сна ци о нал них то ко ва и обра за ца на 
дру штве не ин тер ак ци је»1). Чарлс Кег ни и Ју џин Вит коф де фи ни-
шу гло ба ли за ци ју као «ин те гра ци ју др жа ва кроз све ве ће кон так те, 
ко му ни ка ци ју и тр го ви ну, чи ме се ства ра хо ли стич ки, је дин стве ни 
гло бал ни си стем у ко ме про цес про ме на све ви ше по ве зу је љу де у 
за јед нич кој суд би ни»2), Кор сма тра да је гло ба ли за ци ја «оно што 
смо ми у Тре ћем све ту ве ко ви ма на зи ва ли ко ло ни за ци јом»3), док 
Бур ди је гло ба ли за ци ју сма тра ми том, моћ ним дис кур сом у функ-
ци ји под сти ца ња ве ро ва ња ко ја је глав но оруж је у бор ба ма про тив 
те ко ви на др жа ве бла го ста ња.4)

По ја ча ва ње еко ном ске ме ђу за ви сно сти и по ли тич ко-прав не 
ин те гра ци је у ди мен зи ја ма  ли бе рал но-де мо кра тиј ске па ра диг ме 
за пад ног ти па не у мит но зах те ва ма ње или ве ће при ла го ђа ва ње, 
тј. мо ди фи ка ци ју по сто је ћих кул ту ра и кул тур них обра за ца, као и 
по сте пе но при хва та ње оних кул тур них вред но сти ко је су са бра-
зне прин ци пи ма ли бе рал не де мо кра ти је и тр жи шне еко но ми је.  
Гло ба ли за ци ја кул ту ре, то јест про жи ма ње и пре пли та ње раз ли-
чи тих кул ту ра и кул тур них обра за ца, ина че пред ста вља исто риј-
ски нај ра ни ји вид про то гло ба ли за циј ских про це са у ви ду ши ре ња 
ве ли ких свет ских ре ли ги ја и њи хо вих вред но сних си сте ма ко ји су 
пре ла зи ли ве ли ке про сто ре и су штин ски ути ца ли на пре о бли ко-
ва ње  жи во та по је ди на ца и це лих дру шта ва. У мо дер ној епо хи, а 
на ро чи то са успо ном ин ду стриј ског дру штва За па да, екс пан зи ју 
европ ских си ла у осва ја њу све та пра ти ла је и екс пан зи ја за пад не 
кул ту ре, ње них на у ка и иде о ло ги ја. Са раз во јем тех но ло ги је до ла-
зи ло је и до ши ре ња кул тур не ко му ни ка ци је ко ја је има ла пре те жно 
јед но стра ни смер у сми слу ши ре ња за пад них кул тур них вред но сти 
и са др жа ја на не за пад на дру штва. Мно га не за пад на дру штва су, са 
1) Ву ле тић Вла ди мир, Глобализација, Зре ња нин, 2006, стр. 21.

2) Бур ди је Пјер, Сигнална светла – прилози за отпор неолибералној инвазији, Бе о град, 
1999.

3) Пре ма Ву ле тић Вла ди мир, Глобализација, Зре ња нин, 2006, стр. 65-67.

4) Ма рио Вар гас Љо са, Кул ту ра сло бо де, Глокални свет, Алек сан дри ја пресс, Бе о град, 
2003, стр. 99 -100.
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раз ли чи тим сте пе ном успе шно сти и уз раз ли чи те сте пе не про ти-
вље ња, при хва та ла пло до ве за пад не кул ту ре и пре тва ра ли сег мен-
те свог кул тур ног жи во та у опо на ша ње за пад них обра за ца жи во та, 
сти ла, вред но сти, уве ре ња. Раз вој мо дер не ин фор ма ти ке и ди ги-
тал не тех но ло ги је са мо је по ве ћао до ступ ност кул тур них ути ца ја, 
убр зао ши ре ње за пад них кул тур них са др жа ја пре ко свих гра ни ца и 
до свих дру шта ва и кул ту ра ши ром пла не те, чи не ћи та ко кул тур ни 
аспект са вре ме не гло ба ли за ци је све при сут ним.  

Про бле ми кул тур не гло ба ли за ци је су број ни – до ми на ци ја 
са др жа ја гло бал не ма сов не кул ту ре и при хва та ња њи хо вих обра-
за ца по на ша ња ства ра ре ак тив на деј ства дру гих, тра ди ци о нал них 
кул ту ра што ства ра ткз. кул тур не кон флик те ет ни ци те та и ци ви-
ли за ци ја. При хва та ју ћи тех но ло шка до стиг ну ћа за пад не мо дер ни-
за ци је, дру штва из ло же на кул тур ној гло ба ли за ци ји че сто не ма ју 
до вољ но ис про фи ли са не соп стве не кул тур не прет по став ке и из-
гра ђен укус, та ко да, у про це су при хва та ња ути ца ја из «цен тра», 
че шће при хва та ју не га тив не ути ца је не го по зи тив не, ква ли тет не 
кул тур не са др жа је (ткз. «пе ри фе риј ско ква ре ње»), док их, уз гред, 
«цен тар» за си па пре све га «кул тур ним дам пин гом», тј. про дук ти-
ма кул тур но нај ни жег ква ли те та. Ова кав про цес иза зи ва кул тур ни 
от пор, од ба ци ва ње стра них кул тур них ути ца ја и че сто под сти че на  
по ку ша је да се уз по моћ мо дер не тех но ло ги је, по но во ожи ви «чи-
сто та кул тур не са мо бит но сти», што ан та го ни зме са кул тур ног по-
ља пре но си и на оста ле сфе ре дру штве ног жи во та. 

ЧЕТИРИГРУПЕВИЂЕЊА
КУЛТУРНЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У од но су на на уч на ви ђе ња гло ба ли за циј ских про це са, ис-
тра жи ва чи кул тур не гло ба ли за ци је се пре те жно де ле у че ти ри глав-
не гру пе5). Јед ни у кул тур ној гло ба ли за ци ји, ма да не ли не ар но и у 
пот пу но сти, ви де гло бал ну хо мо ге ни за ци ју у ви ду пот пу не до ми-
на ци је за пад не кул ту ре (ве стер ни за ци ја) у ко јој по сте пе но не ста ју 
све раз ли ке, тј. ло кал не кул тур не спе ци фич но сти, а сви кул тур ни 
обра сци и њи хо ви про дук ти по ста ју ко пи ја, ре пли ка за пад ног на-
чи на жи во та, ње них вред но сти и ве ро ва ња. «По што је глав ни на 
све та не моћ на да се од у пре ин ва зи ји кул тур них про из во да из раз-
ви је ни јих зе ма ља – или бу ди мо кон крет ни ји, из су пер си ле САД, 
ко ја за со бом ву че тран сна ци о нал не кор по ра ци је – уско ро ће се 
5) Ви ше код де То квил Але скис, ОдемократијиуАмерици, Из да вач ка књи жа ра Зо ра на 

Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 1995.
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сви ма на мет ну ти се вер но а ме рич ка кул ту ра, ко ја ће стан дар ди зо-
ва ти свет и уни шти ти ње го ву бо га ту фло ру ра зно ли ких кул ту ра. 
На тај на чин ће сви на ро ди, а не са мо ма ле ни и сла би, из гу би ти 
свој иден ти тет, сво ју ду шу, и све шће се на ко ло ни је XXI ве ка – на 
зом би је или ка ри ка ту ре из ва ја не по кул тур ним нор ма ма јед ног но-
вог им пе ри ја ли зма ко ји, осим што вла да пла нет ном и пла не тар ним 
ка пи та лом, вој ном си лом али и на уч ним зна њем, те жи да на мет не 
дру ги ма и свој је зик, сво је на чи не раз ми шља ња, ве ро ва ња, ужи ва-
ња и са ња на.» - о не га тив ној уто пи ји као из ра зу гло бал не кул тур не 
хо мо ге ни за ци је се сли ко ви то али и иро нич но од но си Ма рио Вар-
гас Љо са.6) 

Дру ги по глед, ко ји  за пра во пред ста вља под ва ри јан ту гло-
бал не кул тур не хо мо ге ни за ци је пред ви ђа «сце на рио за си ће ња» по 
ко ме кул тур не пе ри фе ри је при хва та ју ути ца је из цен та ра и у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду по ста ју пре за си ће не њи ме, та ко да, иако ће 
ло кал ни кул тур ни обра сци у ме ђу вре ме ну не ста ти, оне не ће по ста-
ти у пу ном сми слу са став ни део гло бал не хо мо ге ни зу ју ће кул ту ре 
као њен пе ри фер ни, епи гон ски про ду же так, већ ће се упу сти ти у 
раз ви ја ње кул ту ре у но вим, не по зна тим прав ци ма и у од но су на 
ути ца је ко је су до та да при ми ли и у од но су на пре ђа шње, иш че зле 
кул тур не обра сце. Тре ћи пак сце на рио упра во пред ви ђа «пе ри фе-
риј ско ква ре ње» кул ту ре по ко ме ће се у про це су при хва та ња кул-
тур них ути ца ја пре пре у зи ма ти не га тив ни не го по зи тив ни ути ца ји 
(од но сно ути ца ји из ра за «ви ше кул ту ре»), а све услед не из гра ђе но-
сти и не со фи сти ци ра но сти соп стве ног уку са. Овај сце на рио за пра-
во пред ста вља на ста вља ча иде ја кри ти ча ра кон зу ме ри зма, у пр вом 
ре ду фран цу ског ми сли о ца из XIX ве ка Алек си са де То кви ла ко-
ји је сма трао да уве ћа ње тр жи шта по пут маг не та ву че про из во ђа-
че ма сов ној про из вод њи и те ра их да ље од фи ни јих про дук ци ја и 
услу жних де лат но сти, ства ра ју ћи про из во де нај а ма њег са др жи о ца 
и ма њег ква ли те та ко ји пред ста вља ју кон траст сва кој со фи ци сти-
ци ра но сти, на ро чи то кул тур ној.7) У том сми слу, гло ба ли за циј ска 
отва ра ња тр жи шта и по сле дич не кул тур не ин тер ак ци је за пра во са 
ве ћом по ну дом до ба ра, по за го вор ни ци ма овог прав ца ми шље ња, 
ну жно до во де до па да ква ли те та и ква ре ња услед за си па ња кул-
тур них про сто ра про дук ти ма «кул тур ног дам пин га». Ове кул тур не 
ин тер ак ци је са дру ге стра не мо гу да до ве ду и до по гре шног раз у-
ме ва ња, ква ре ња и из об ли ча ва ња при мље них кул тур них вред но сти 
и обра за ца по на ша ња услед њи хо вог ту ма че ња раз у ме ва ња са ста-
но ви шта и из пер спек ти ве по сто је ћих, дру га чи јих ло кал них обра-
6) Пре ма реч ни ку Ворд спај, http://www.wordspy.pom/words/ .

7)  У књи зи Robertson Ronald, GlobalModernities, Sage, London 1995
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за ца, та ко да се у том сми слу мо же го во ри ти о опа сно сти дво стру-
ког «ква ре ња» кул ту ра услед њи хо вог про жи ма ња. 

Че твр ти по глед на кул тур ну гло ба ли за ци ју за нас је нај за-
ни мљи ви ји, не са мо што је нај и де а ли стич ки ји и што у ње га по-
нај ви ше по ла жу на де они ко ји же ле да ви де по зи тив не стра не и 
ис хо де кул тур них ин тер ак ци ја у про це си ма гло ба ли за ци је, већ и 
за то што он нај ду бље за ди ре и отва ра кључ на пи та ња од но са кул-
тур не гло ба ли за ци је на спрам иден ти те та и ду би не до ко је ови про-
це си за хва та ју. Овај по глед, од но сно сце на рио, нај че шће се на зи-
ва «сце на рио са зре ва ња» или «сце на рио гло бал не ло ка ли за ци је» 
скра ће но глокализације, би же лео да у по ме ну тим про це си ма ви ди 
рав но пра ван ди ја лог и раз ме ну кул тур них до ба ра и вред но сти из-
ме ђу раз ли чи тих кул ту ра, и оних у сме ште ним у гло бал ним цен-
три ма и они ма на пе ри фе ри ји, а што би до вео до но вих кул тур них 
ква ли те та ло кал ним пре у зи ма њем и ин тер пе та ци јом при мље них 
кул тур них вред но сти. Оче ки ва ња ис хо да ово га про це са во де ка же-
ља ма ка ко гло кал не ин тер ак ци је не би угу ши ле по сто је ће бо гат-
ство кул ту ра, већ би их, на кон из ве сног ре ла ти ви зо ва ња и по то ње 
над град ње, обо га ти ле. То би за пра во до ве ло, пре ма за ступ ни ци ма 
овог схва та ња, до мо ди фи ка ци је за пад њач ких вред но сти као гло-
бал но нај у ти цај ни јих у скла ду са ло кал ним зна че њи ма, што би ре-
зу ли ра ло хи бри ди за ци јом кул ту ре и кре та њем у прав цу сло же не, 
не ли не ар не и ви ше слој не кул тур не син те зе.

По ме ну то че твр то ста но ви ште до не кле се нај ви ша при бли-
жа ва ре зул та ти ма до са да шњих ре ал них про це са кул тур не гло ба-
ли за ци је, по што ме ђу соб но про жи ма ње ути ца ја гло бал ног и ло-
кал ног за са да пре до во ди до сво јевс не кул тур не «хи бри ди за ци је» 
не го пу не хо мо ге ни за ци је, то јест по за пад ња че ња, ве стер ни за ци је. 
Еви дент но је да би у са да шњим про це си ма кул тур ног отва ра ња (а 
услед еко ном ског и по ли тич ког по ве зи ва ња)  пу на «хо мо ге ни за ци-
ја кул ту ре» по сле дич но осла би ла и свет ска тр жи шта и по сте пе но 
сма њи ла про фит оних ко ји у овим про це си ма при вре ђу ју. Но си-
о ци кул тур не гло ба ли за ци је су, пре све га из еко ном ских раз ло га, 
све ви ше  при ну ђе ни да се при ла го ђа ва ју ло кал ним са др жа ји ма и 
њи хо вим ра зно ли ко сти ма не би ли на тај на чин оства ри ли или за-
др жа ли свој ути цај на ло кал не по пу ла ци је - што до во ди до по тре бе 
осми шља ва ња но вих при сту па, при ла го ђа ва ња и  ства ра ња но ва 
кул тур них из ра за, че сто пу них  про ти ву реч но сти услед при сут но-
сти раз ли чи тих ути ца ја. 

Кон цепт «гло ка ли за ци је» је у ства ри на стао као об ли ча ва ње 
при сту па  прак тич не де лат но сти ком па ни ја ко је су сво је про дук те 
пла си ра ле ши ром све та и ег закт но уочи ле да је дин стве на мар ке-
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тин шка кам па ња за сва тр жи шта не по сти же јед на ке ефек те у по је-
ди ним кул ту ра ма, то јест да ре клам не по ру ке, би ло оне тек сту ал не 
или ви зу ел не, на тим про сто ри ма не би ва ју раз у ме ва не на на ме-
ра ва ни на чин. Оне су сто га мо ра ле да при бег ну ста те ги ја ма при-
бли жа ва ња по је ди ним кул ту ра ма при ла го ђа ва њем и соп стве ног 
при сту па али и по ну ђе ног са др жа ја не би ли на тај на чин осво ји ли 
тр жи ште и по ве ћа ли про фит. За то је, у прак тич ном сми слу, гло ка-
ли за ци ја ис пр ва зна чи ла «ства ра ње про из во да или услу га на ме ње-
них за гло бал но тр жи ште, али при ла го ђе на да од го ва ра ло кал ним 
кул ту ра ма»8) Због то га нпр. Мек До налдс не про да је сви ње ти ну у 
Са у диј ској Ара би ји, те ри ја ки Мек Бур гер у Ја пан; за то Икеа про-
из во ди на ме штај ма њих ди мен зи ја за да ле ко и сточ но тр жи ште ко ји 
је при ла го ђен та мо шњим ма лим стам бе ним про сто ри ма. За то ре-
ци мо Не ска фе, Ко ка-Ко ла или Кол гејт-Пал мо лајв у сво јим ре клам-
ним спо то ви ма ко ри сте ло кал не глум це сме шта ју ћи их у кон текст 
пре све га при ла го ђен до тич ном тр жи шту. 

Ка сни је је тер мин гло ка ли за ци ја, упо тре бља ван пр во у по-
слов ној ко му ни ка ци ји ја пан ских би зни сме на, ушао у дру штве не 
на у ке, пр во код Ро лан да Ро берт со на9) ко ји га је ту ма чио као «ин-
тер пре та ци ју гло бал ног ло кал ним» да би на кон то га био об ја шња-
ван као «од го вор на гло ба ли за ци ју, или по нов но ја ча ње кул тур них 
иден ти те та на ни воу ло кал них за јед ни ца» (Меј нард).  У дру гом ви-
ду, гло ка ли за ци ја пред ста вља на чин да се об ја сни на чин жи во та 
тран сна ци о нал не гло бал не ели те као но ве дру штве не кла се – сло-
је ва ме на џе ра ко ји че сто пу ту ју и ме ња ју пре би ва ли шта а ко ји су 
спрем ни да, већ у скла ду са из ви ка ном иде о ло шком до сет ком, «ми-
сле гло бал но, а де лу ју ло кал но». И као тре ће, про цес гло ка ли за-
ци је и ње го во те о риј ско де фи ни са ње је ка сни је по ста ло под ло жно 
иде о ло шком де фи ни са њу: Иде о ло ги зо ва на те о ри ја гло ка ли за ци је 
те жи да ис так не по зи тив не, ква ли та тив но но ве мо мен те кул тур ног 
ме ша ња и мул ти кул тур ни, на вод но рав но прав ни аспект гло бал них 
кул тур них ин тер ак ци ја у сми слу ре фор ми са не и де цен тра ли зо ва не 
гло ба ли за ци је као со ци о по ли тич ког ци ља ових про це са ко је је не 
са мо ви ше осе тљи во на спе ци фич ност дру штве них и кул тур них 
по тре ба и по себ но сти, већ јој је ин хе рент на те жња ка дру штве ној 
јед на ко сти као осно ви ме ђу на род не ста бил но сти. 

Про це си кул тур не гло ба ли за ци је, раз ме на нај ши рег спек тра 
до ба ра уоп ште и кул тур них про из во да, гло кал но при ла го ђа ва ње 
8) Ви ше о то ме код Вук че вић Сло бо дан, Идентитет,универзалност,мир,  из Збор ни ка: 

Иден ти тет и кул ту ра ми ра у про це си ма гло ба ли за ци је и ре ги о на ли за ци је Бал ка на, Фи-
ло зоф ски фа кул тет –Цен тар за  со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Ниш, 2007, стр. 21-34

9) у књизи Robertson Ronald, GlobalModernities, Sage, London 1995.
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њи хо вог пла сма на по је ди ним ре ги о ни ма са из ра же ним спе ци фич-
но сти ма, као и пре у зи ма ње и ре ин тер пре ти ра ње кул тур них ути-
ца ја од стра не раз ли чи тих кул тур них ути ца ја не спо ран је про цес 
ко ји не сум њи во до при но си ве ћој по ну ди кул тур них до ба ра и мо-
гућ но сти њи хо вог упо зна ва ња и ко ри шће ња. Уоста лом, кул тур не 
раз ме не и усва ја ња уз мо ди фи ка ци је и ин тер пре та ци је у скла ду са 
соп стве ним вред но сним, кул тур но-иден ти тет ским те ме љи ма исто-
риј ска су ре ал ност са мом чи ње ни цом да су кул ту ре и кул тур ни 
иден ти те ти ди на мич не, ду го трај не исто риј ске по ја ве (Ф. Бро дел) 
ко је ево лу и ра ју, при ла го ђа ва ју се но во на ста лим окол но сти ма и при 
то ме би ва ју под ло жне ра зним ути ца ји ма. И чи ње ни це да ти пич-
ни при пад ни ци тран сна ци о нал них по слов них ели та ко ри сте раз не 
про из во де и ужи ва ју раз ли чи та кул тур на до бра у скла ду са сво јим 
ин те ре со ва њи ма ни су кључ не – то што нпр. ти пич ни ја пи «пи је 
фран цу ско ви но, слу ша Бе то ве на на ја пан ској тех ни ци, ко ри сти 
Ин тер нет да би ку пио пер сиј ски те пих од ди ле ра из Лон до на, гле-
да хо ли вуд ски филм ко ји је про из ве ден за хва љу ју ћи стра ном ка пи-
та лу, а чи ји је ре ди тељ Евро пља нин, и од ма ра се на Ба ли ју.... Бан-
кон шки ти неј џер ве ро ват но гле да хо ли вуд ски филм са Ар нол дом 
Швар це не ге ром, учи ја пан ски и си гур но слу ша но ву ки не ску или 
хонг кон шку поп му зи ку, по ред му зи ке ла ти но пе ва ча Ри ки Мар-
ти на»10) са мо го во ри о гло бал ној лак шој до ступ но сти кул тур них 
до ба ра и мо гућ но сти упо зна ва ња са њи ма. Ме ђу тим, јед но је са-
мо упо зна ва ње и ко ри шће ње, па и пре у зи ма ње фор ми, тј. из ра за 
кон крет них кул тур них про ду ка та, а не што са свим дру го пред ста-
вља пре у зи ма ње при спе лих кул тур них обра за ца и ње них те мељ-
них вред но сти, њи хо во  «угра ђи ва ње» у соп стве ни ин ди ви ду ал ни 
иден ти тет и по сле дич но дру га чи је по на ша ње у од но су на кул тур не 
вред но сти и кул ту ру уоп ште на ре ла ци ји ин ди ви ду ал ни иден ти тет 
– кул тур ни иден ти тет окру же ња у ко ме по је ди нац оби та ва. За то је 
упра во тај иден ти тет ски од нос на ре ла ци ји по је ди нац – за јед ни ца 
у до ме ну кул тур них вред но сти, тј. вред но сти жи вље ња, од но ше ња 
и ве ро ва ња онај ко ји нам по ка зу је про ти ву реч но сти ко је у се би но-
си гло ба ли за ци ја у свом гло кал ном, хи брид ном из ра зу и ука зу је на 
тен ден ци је и до ме те ко је ове хи брид не ин тер ак ци је мо гу да има ју. 
10) Коен Тајлер, Креативна деструкција, Српска политичка мисао, vol XVIII, Београд, 

2007, стр. 24.
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ИДЕНТИТЕТИИПРОЦЕСИГЛОКАЛИЗАЦИЈЕ

Пи та ње од но са лич ног и кул тур ног иден ти те та у окви ру 
про це са гло ба ли за ци је-гло ка ли за ци је је за и ста фун да мен тал но. 
Ин ди ви ду ал ни иден ти тет, «вла сти тост» са мо ти ва ци о ном, емо тив-
ном, и ког ни тив ном при ро дом ко ја на ста је у про це су лич не ди фе-
ре ни ја ци је у од но су на окру же ње из ко га по ти че, не рас ки ди во је 
ве зан за окру же ње и из гра ђи ва ње ра зних ве за и од но са ко ји по-
чи ва ју на вред но сним те ме љи ма. Да се лич ни иден ти тет и ши ри 
кул тур ни иден ти тет за јед ни це не ми нов ну су сти чу, не по би тан је 
за кљу чак са вре ме не со ци о ло ги је ко ја пи та ња иден ти те та по сма тра 
у про жи ма њу три иден ти тет ска ни воа: ин ди ви ду ал ног, ет но кул ту-
рал ног иден ти те та и иден ти те та људ ске, уни вер зал не за јед ни це11).  
Лич ни иден ти тет од ре ђен је у ве ли кој кул тур ним иден ти те том (и 
пре ма кул тур ном иден ти те ту - у афир ма тив ном или од рич ном сми-
слу) на мно штво на чи на: ге нет ским, пси хо со мат ским  на сле ђем 
осо би на ро ди те ља и чи та вог ни за пре да ка ко ји су жи ве ли у окви-
ри ма тра ди ци о нал них кул тур них иден ти те та, за тим вас пи та њем и 
обра зо ва њем у окви ру ет но кул тур ног иден ти те та, чи ме се усва ја ју 
не са мо је зик и њи ме де лом уоб ли чен и на чин ми шље ња, већ и од-
нос пре ма мо ра лу и оби ча ји ма, на чин оп хо ђе ња пре ма ра ду и дру-
гим љу ди ма, да кле, у нај ши рем сми слу те ре чи си стем вред но сти 
и ве ро ва ња (укљу чу ју ћи и ре ли ги о зно уве ре ње) на осно ву ко јих 
се ин ди ви ду ал ни иден ти тет ори јен ти ше у све ту и раз ви ја лич ну 
сло бо ду. 

Срж про бле ма иден ти тет ских вред но сти у про це си ма гло-
ба ли за ци је-гло ка ли за ци је је у то ме што раз ли чи те кул тур но-исто-
риј ске тво ре ви не, ци ви ли за ци је, ба шти не и раз ли чи те кул тур не и 
вред но сне те ме ље  ко ји ма се ту ма чи од но ше ње по је дин ца и за јед-
ни це, ин ди ви ду ал ног и кул тур ног иден ти те та. За ма јац и епи цен тар 
гло ба ли стич ких про це са и ње них хо мо ге ни зу ју ћих сна га ле жи у 
за пад ној кул ту ри ко ја има по све спе ци фи чан од нос пре ма те ме-
љи ма ин ди ви ду ал ног иден ти те та као и ње го ве ре ла ци је пре ма ши-
рем, кул тур ном иден ти те ту. На и ме, још од ра ђа ња за пад не кул ту ре 
у схо ла стич ком сред њо ве ко вљу а на кон спо ра око уни вер за ли ја и 
три јум фа но ми на ли зма, ди фе рен ци ра се је дан спе ци фи чан тип ин-
ди ви ду а ли стич ког вред но ва ња по је дин ца ко ји се те ме љи на при ма-
ту ра зум ског ра су ђи ва ња, ак ти ви зма и усме ре но сти во ље у прав цу 
11) Више о томе код Вукчевић Слободан, Идентитет,универзалност,мир,  из Зборника: 

Идентитет и култура мира у процесима глобализације и регионализације Балкана, 
Филозофски факултет – Центар за  социолошка истраживања, Ниш, 2007, стр. 21-34.
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ефи ка сно сти, а ко ји је у исто риј ској пер спек ти ви до био при мат и 
по стао ме ра вред но сти над до та да шњим кул тур ним вред но сти ма. 
Ове тен де ни ци је на ро чи то су уоч љи ве од по чет ка мо дер не епо хе 
ко ју ка рак те ри ше ина гу ра ци ја ра ци о нал ног ин ди ви ду а ли зма ко ја 
се про ти ста вља до та да шњим кул тур ним вред но сти ма и те жи да на 
осно ву ра ци о нал них кон струк ци ја те мељ но пре о бли ку је ма ње-ви-
ше све дру штве не од но се и та ко ре ши «ан ти но ми ју за јед ни штва», 
тј. про ти ву реч но сти на ре ла ци ји ин ди ви дуа-за јед ни ца. Ве ра у са-
мо у са вр ши тељ ску моћ ра зу ма и њој след стве не во ље  ко ја се мо-
ди фи ку је и про гре сив но раз ви ја кроз сум њу и ре ва ло ри за ци ју свих 
вред но сти у скла ду са ра ци о нал но схва ће ном људ ском при ро дом и 
ње ним ин те ре си ма, ство ри ла је и мо дер но дру штво и број не уто-
пиј ске по ку ша је од ко јих су не ки има ли тра гич не, то та ли тар не ис-
хо де. У пост мо дер ној епо хи, ра ци о нал ни ан тро по цен три зам «као 
ме ра свих вред но сти» са мо је од у стао од по ку ша ја ства ра ња иде-
о ло шко-ра ци о нал них про је ка та ра ди кал ног пре о бли ко ва ња дру-
штва кроз от клон од тра ди ци ја, али је кроз де е пи сте мо ло ги за ци ји, 
де кон стук ци ју  и «де цен три ра ње ис ку ста ва» у прав цу су бјек тив не 
ре ла ти ви за ци је свој не про ме ње ни ин ди ви ду а ли стич ки ра ци о нал-
но–ин те ре сни те мељ свео на по је ди нач ни ин тер пре ти ра ју ћи ра-
ци о на ли зам, у скла ду са по је ди нач ним ин те ре си ма. Овај сло же ни 
и ду го трај ни исто риј ски про цес раз во ја за пад ног ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та као при мар ног и над моћ ног над ко лек тив но-кул тур ним 
иден ти те том, кроз исто риј ске епо хе био је пре у сме ра ван и об у-
зда ван по сто је ћим кул тур ним вред но сти ма на за па ду, ин сти ту ци-
о на ли зо ва ним по на ша њем и фор ма ма оп хо ђе ња. Др жав на зда ња 
и дру штве ни жи вот, са сво јом оби чај но шћу, мо рал но шћу и пра-
ви ли ма по на ша ња су ин ди ви ду ал но-ин те ре сни ра ци о на ли зам за-
др жа ва ле у окви ри ма ши рих дру штве них ин те ре са и вред но сти, 
слу же ћи као ње гов ко рек тив и ка та ли за тор су ме кван ти та тив них 
ин ди ви ду ал них ин те те са и ви ђе ња. 

На су прот то ме, у дру гим кул тур но-ци ви ли зац јским тво ре ви-
на ма, ин ди ви ду ал ни иден ти тет и ње го ве вред но сти не раз дво ји ве 
су од ши рих  кул тур них вред но сти ко је пред ста вља ју «ме ру вред-
но ва ња» и ин ди ви ду ал ног по сто ја ња, и са мог ра зу ма и на осно ву 
ње га схва ће них ин те ре са; од но сно, вред но ва ње ин ди ви ду ал ног се 
увек вр ши кроз тра ди ци о нал но по твр ђен си стем вред но сти угра-
ђен у те ме ље це ло куп ног жи во та на ко јој по чи ва за јед ни ца а ко ја се 
из ра жа ва кроз ње ну кул ту ру.  У ки не ској кул ту ри ини ди ви ду ал ни 
иден ти тет се вред ну је кроз при др жа ва ње и раз ви ја ње на осно ву 
ре ли ги о зно уте ме ље ног фа ми ли јар ног по рет ка и кул та пре да ка са 
сво јих пет кључ них ин тер пер со нал них ре ла ци ја: од нос вла сти и  
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по да ни ка, оца и си на, ста ри јег и мла ђег бра та, му жа и же не и ро-
ди те ља и де це. У исла му (ко ји, на арап ском, до слов це зна чи «по-
ко ра ва ње, об у зда ва ње) це ло куп ни ин ди ви ду ал ни жи вот и жи вот 
за јед ни це и кул ту ре од ре ђен је и уре ђен про пи си ма и пра ви ли ма 
од но ше ња на те ме љи ма Ку ра на и ње го вих вред но сти ко ји у пот пу-
но сти по и сто ве ћу ју дру штво, др жа ву и вер ску за јед ни цу (улему). 
У хин ду и зму ве за ин ди ви ду ал ног и кул тур ног иден ти те та та ко ђе 
по и ма на осно ву вер ских тра ди ци ја, ко смич ког ци кли зма и за ко-
на Кар ме. У ис точ но-пра во слав ној кул ту ри од нос по је дин ца пре ма 
за јед ни ци уте ме љен је на са о се ћај ном, ср ча ном од но ше њу у скла-
ду са хри шан ским вр ли на ма и прин ци пи ма до бро вољ не жр тве за-
рад дру гог ко ја се ста вља у пр ви план над лич ним ин те ре си ма а 
кроз чи ју при зму се вред ну ју и ра ци о нал на људ ска до стиг ну ћа. И 
у дру гим ло кал ним кул ту ра ма - да ле ко и сточ ним, африч ким, де лом 
и ла ти но а ме рич ким (услед сим би о зе ин ди ге ни стич ких тра ди ци ја 
и за пад но хри шћан ског ри мо ка то ли чан ства), већ у скла ду са тра-
ди ци о нал ном оби чај но шћу и кул тур ним вред но сти ма ко је су пре 
све га вер ски уте ме ље не, ре ла ци ја вред но ва ња је - увекодширег
културногидентитетаињенихвредностикаиндивидуалном,ане
обрнуто. Шта ви ше, ан тро по цен тич ни ра ци о на ли зам у свом крај-
њем ин те ре сном и праг ма тич ном ви ду се ма ње-ви ше од свих не за-
пад них кул тур но-иден ти тет ских вред но сти тре ти ра ју као хибрис, 
охо ли его и зам, то јест ин ди ви ду ал но, вред но сно и жи вот но «за-
стра ње ње» ко је ства ра раз дор уну тар чо ве ка и из ме ђу љу ди. То не 
зна чи да су кул тур не вред но сти не за пад них «ло кал них» кул ту ра 
ан ти ра ци о нал не тј. ира ци о нал не, већ да је ра зум и сум ња усме ре на 
пре све га на дру гу стра ну, на пре и спи ти ва ње иден ти тет ских вред-
но сти по је дин ца услед ње го ве су бјек тив но сти ко ја по вла чи не са-
вр ше ност и «ис кри вље ност» и пер цеп ци је и до ме те спо зна је, док 
се кул тур не вред но сти по сма тра ју и као ра ци о нал но ду го трај но 
по твр ђе ни и про ве ре ни те мељ функ ци о ни са ња за јед ни це, тј. дру-
штва. 

Пер спек ти ва при ма та ин ди ви ду ал ног иден ти те та над кул-
тур ним иден ти те том, од но ше ње та ко схва ће не «лич не сло бо де» и 
«лич них вред но сти» пре ма «кул тур ним вред но сти ма» и «сло бо-
ди», по ка зу је да се ин ди ви ду ал но пре ма кул тур ном од но си ре ла ти-
ви стич ки, а че сто и нео ба ве зно. Упо зна ва ње са дру гим кул ту ра ма 
и ње ним вред но сти ма до жи вља ва се нај че шће по вр шно-кон зу мер-
ски, или се дру ге кул тур не вре но сти са мо ту ма че као сред ство за 
«ин ди ви ду ал но обо га ћи ва ње» и ин те лек ту ал но са мо у зно ше ње. 
За и ста, ако се за пи та мо ко ли ко се ин ди ви ду ал ни иден ти тет обо-
га ћу је са мо кван ти та тив ним ин фор ма ци ја ма или упо зна ва њем са 
кул тур ним вред но сти ма на је дан про за и чан на чин, где се оне ту ма-
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че или ко ри сте у скла ду са ин ди ви ду ал ним ра зу мом и ра ни је усво-
је ним пред ра су да ма, мо ра ће мо да при зна мо да се ра ди о при лич но 
на ив ном схва та њу сло бо де  раз у ме ва ња или при хва та ња дру гих 
вред но сти, или њи хо вог «ин ди ви ду ал ног то ле ри са ња». Ко ли ко се 
не ке кул тур не вред но сти мо гу спо зна ти ако нпр. по се ти мо не ку 
зе мљу, ње не кључ не кул тур не спо ме ни ке и му зе је, ако про чи та мо 
ту це књи га или раз го ва ра мо са ње ним жи те љи ма на осно ва ма соп-
стве них вред но сних про по зи ци ја? Са ко ли ко кул тур них вред но сти 
Ки не или не ких ислам ских зе ма ља мо же мо да се су штин ски «ин-
ди ви ду ал но обо га ти мо» ако про чи та мо по сто нај зна чај них књи-
га са тих про сто ра, или ако кон зу ми ра мо њи хо ву тра ди ци о нал ну 
ку хи њу? Ко ли ко о бу ди зму или та о и зму и ње го вим вред но сти ма 
мо же мо да има мо пред ста ве ако про у чи мо кључ не ре ли ги о зне спи-
се а не по ку ша мо да прак тич но жи ви мо у скла ду са вред но сти ма 
чи је су они из раз, и то она ко ка ко су су у скла ду са њи ма до след но 
жи ве ле сто ти не ге не ра ци ја раз ли чи тих на ро да? Пред ова квим пи-
та њи ма при мат ин ди ви ду ал ног, ра ци о нал но схва ће ног иден ти те та 
не ма озбиљ не од го во ре. Из дру гог угла, не чи ни ли се да је ин ди ви-
ду ал ни иден ти тет ко ји се усва ја њем ра ци о нал ног убе ђе ња о ње го-
вој ис кљу чи вој или при мар ној вред но сти по ста вља на пи је де стал, 
и кон зу ме ри стич ки (би ло бу квал но би ло ин те лек ту ал но), од но си 
пре ма кул ту ри из ко је он би о ло шки  по ти че, за пра во пред ста вља 
од се ца ње од ду бљих сло је ва лич ног иден ти те та? Не пред ста вља ли 
по вр шин ско отва ра ње на јед ној стра ни исто вре ме но ин ди ви ду ал но 
за тва ра ње на дру гој, па чак и не за хвал ност пре ма свом окру же њу, 
ро ди те љи ма и пре ци ма ко ји ма се не по ре ци во ду гу је и соп стве но 
по сто ја ње, а ко ји су жи ве ли као лич но сти упра во на осно ву ши рих 
кул тур них вред но сти у окви ри ма пре све га ет но кул тур них иден-
ти те та? 

ПЕРСПЕКТИВЕГЛОКАЛИЗАЦИЈЕУ
ИДЕНТИТЕТСКОМКЉУЧУ

Раз ли чи тост вред но сних пер спек ти ва на спрам ин ди ви ду-
ал ног и кул тур ног иден ти те та што ле же у про це су гло ба ли за ци-
је-гло ка ли за ци је до во ди и до раз ли чи тог вред но ва ња истих по ја ва 
и про це са. Из пер спек ти ве крај њег ра ци о нал но схва ће ног ин ди-
ви ду а ли зма, сва ки «кул тур ни иден ти тет» сма тра се за опа сност за 
лич ну сло бо ду12), док се из пер спек ти ве тра ди ци о нал них кул тур-
них иден ти те та ова ко схва ћен ин ди ви ду ал ни иден ти тет до жи вља-

12) Ви ди нпр. Ма рио Вар гас Љо са, Кул ту ра сло бо де, Глокалнисвет, Aleksandria press, Бе о-
град, 2003, стр. 103
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ва као са мо жи вост ко ја се су штин ски не од но си пре ма те мељ ним 
вред но сти ма жи во та у за јед ни ци, већ их ин стру мен тал но ко ри сти. 
Из пер спек ти ве при ма та ин ди ви ду ал ног и по сма тра ња кул ту ре као 
зби ра, ин тер ак ци је ин ди ви ду ал них вред но сти ко је се мо гу при хва-
та ти или не и упо тре бља ва ти у скла ду са сво јим ин те ре си ма, ефи-
ка сност се по сма тра пре све га као ин ди ви ду ал на ко рист. Са дру ге 
стра не се ова ко по сма тра на ефи ка сност до жи вља ва као узур па ци ја 
ко ја на ду жи рок, а за рад тре нут не до би ти, во ди у пр во у вред но-
сну, а по том у дру штве ну ре ла ти ви за ци ју и уру ша ва ње ко је ду го-
трај но во ди у епи сте мо ло шки и ег зи стен ци јал ни ни хи ли зам. 

Екс трем ни вид ра ци о нал но-ин те ре сно схва ће ног при ма та, 
па чак и је ди но ре ле вант но сти ин ди ви ду ал ног иден ти те та што по-
ри че сва ки зна чај ши рег кул тур ног и ет но кул тур ног иден ти те та, 
дру ге кул ту ре по сма тра са ста но ви шта ре ла ти ви зма ко ји се на ре-
чи ма ега ли тар но од но си пре ма  вред но сти ма. Но, су штин ски, у се-
би, он не мо же да све ове кул тур не вред но сти не сма тра за коч ни цу, 
за за тво ре ност и пре пре ку успе ху,  а ова кве кул ту ре да по и сто ве-
ћу је са сво јим ис ку стви ма за пад њач ких (ра ци о нал но-уто пиј ских) 
про је ка та ко ји за вр ши ли  као ауто ри тар ни и фор мал но хи је рар-
хиј ски. За дру штва на дру гим те мељ ним кул тур ним вред но сти ма, 
уоче ни кул тур ни, етич ки ре ла ти ви зам13), то јест пре не бре га ва ња 
сте пе но ва ња, вред но ва ња раз ли чи тих кул ту ра и њи хо вих из ра за 
са мо је увод у ин ди ви ду ал ни етич ки ре ла ти ви зам ко ји се ле жер-
но и ма ни пу ла тив но од но си пре ма свим вред но сти ма, ста вља ју ћи 
са мог се бе и сво је ин те ре се из над њих. За та кве кул ту ре под вр га-
ва ње по је ди нач ног оп штем а на осно ву те мељ них вред но сти ни-
је ауто ри тар ност и фор мал на пот чи ње ност, већ ауто ри та тив ност у 
сми слу вред но сне уте ме ље но сти на ко ји ма по чи ва ју ме ђу људ ска 
од но ше ња без ко је се за јед ни ца пре тва ра или не а у тен тич ну ауто-
ри тар ност или анар хи ју. То  не зна чи да су ове кул тур не вред но сти 
не при ја тељ ске пре ма лич ном до сто јан ству, сло бо ди  и де мо кра тич-
но сти, већ да их по сма тра ју на су штин ски дру га чи ји на чин, да ју им 
сми сао дру га чи ји од крај ње ин ди ви ду а ли стич ког. При то ме тре ба 
ис та ћи још јед ну ве о ма бит ну ствар: иако на из глед кул тур но-ре ла-
ти ви стич ки, гло бал но при сут ни ин ди ви ду а ли зам у свом крај њем, 
екс трем ном ви ду14) у са мој сво јој су шти ни по чи ва на убе ђе њу ка-
ко је, не са мо про кла мо ва ним прав но-по ли тич ким ега ли та ри змом 
већ и би о ло шки ин хен рен том јед но бра зно шћу као ан тро по ло шком 

13) Ви ди  Ма грис Кла у дио,Вашартолеранције, Гло кал ни свет; Aleksandria press, Бе о град, 
2003, стр. 78 - 97

14) О чи јим не га тив ним стра на ма у ви ду фор ми ра ња оту ђе не кла се го бал них ели та на 
прин ци пи ма ис кљу чи во сти ин ди ви дал ног иден ти те та убе љи во пи шу те о ре ти ча ри као 
Склер, Па на рин или ре ци мо Леш (ви ди Кри сто фер Леш, Побунаелита,  Све то ви, Но ви 
Сад, 1996).
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те ме љу људ ских је дин ки, он из над све га из раз ба зич них при род-
но-прав них те ме ља чо ве чан ства и уре ђе ња ње го вих за јед ни ца,  ко-
ји је са мим тим над ре ђен кул тур ној ра зно вр сно сти ко ја по сто ји у 
све ту. По сле ди це ова квог ста но ви шта су да ан тро по ло шке исти не, 
тј. вред но сти ко је су има нент не кон цеп ту пре до ми на ци је ин ди ви-
ду ал ног иден ти те та, за ње го ве  за го вор ни ке пред ста вља ју те ме ље 
за јед нич ке уни вер зал не кул ту ре, тј. вред но сне пред у сло ве крај ње 
кул тур не хо мо ге ни за ци је (а крај ње ин ди ви ду ал не хе те ро ге ни за ци-
је). 

Уоче не про ти ву реч но сти про це са гло ка ли за ци је на иден ти-
тет ском ни воу и раз ли чи та ви ђе ња пре ма њи ма укр шта ју се, да кле, 
око пи та ња ка ко се ко (и на осно ву ко јих и чи јих вред но сти) од но си 
пре ма кул тур ној по ну ди ко ја се у про це си ма гло ба ли за ци је ње му 
ну ди, тј.какоихкористи. Да ли са њи хо вим упо зна ва њем, са зна ва-
њем или ко ри шће њем, по је ди нац и гру пе по сту па ју и вред ну ју их 
са по зи ци ја вред но сти кул тур ног иден ти те та у ко ме су сме ште ни; 
да ли ту ма че њем њи хо вог са др жа ја и фор ме, оста ју ћи при сво јим 
кул тур ним вред но сти ма, са мо уче и обо га ћу ју соп стве но кул тур но 
на сле ђе, или кроз упо зна ва ње са при спе лим кул тур ним ути ца ји ма 
њи хо во ко ри шће ње зна чи и усва ја ње дру га чи јих кул тур них вред-
но сти, ње го вих обра за ца по на ша ња и вред но ва ња са мог жи во та, 
па са мим ти ме и пре вре до ва ња до та да шњих те мељ них кул тур них 
вред но сти? У пр вом слу ча ју ра ди ло би се за пра во са мо о но вим, 
ин те зи ви ра ним об ли ци ма кул тур ног пре у зи ма ња и пре ра де ути ца-
ја, где уоче на гло кал на хе те ро ге ни за ци ја во ди ло кал не кул ту ре ка 
но вим из ра жај ним сред стви ма и но вим сме ро ви ма а на осно ву соп-
стве них кул тур них вред но сти. У дру гом слу ча ју, гло кал на хе те ро-
ге ни за ци ја во ди «дро бље њу» и су штин ској, ма да по сте пе ној из ме-
ни те мељ них кул тур них вред но сти и њи хо вој по то њем ко нач ном 
пре вред но ва њу. Ово пре вред но ва ње мо же да има у спо ља шњем 
из ра зу раз ли чи те об ли ке и на сла ге пре ђа шњих кул тур них ма ни фе-
ста ци ја, али је у сво јој су шти ни «од се че но» од ло кал них тра ди ци ја 
и вред но сти и не ми нов но усме ре но ка хо мо ге ни зу ју ћим вред но-
сним те ме љи ма, да кле упра во ка оно ме о че му го во ре кри ти ча ри 
хо мо ге ни зу ју ће гло ба ли за ци је. 

Ис хо ди шта раз ли чи тог при сту па гло кал ним ин тер ак ци ја ма 
на ин ди ви ду ал ном и кул тур ном ни воу за јед ни ца за то мо гу до ве сти 
до три ис хо да. Пр вог, у ко ме гло кал на ин тер ак ци ја до во ди до пре-
вла да ва ња кул тур них ути ца ја по сто је ћим вред но сним си сте мом, 
уз евен ту ал но при хва та ње из ра за и фор ми и де ли мич ну раз вој ну 
мо ди фи ка ци ју кул тур них вред но сти и кул тур ног обра сца. Дру гог, 
ко ји се кре ће у прав цу ства ра ња кул тур не и дру штве не ди фе рен-
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ци ја ци је услед су штин ског при хва та ња те мељ них гло бал них ути-
ца ја код јед них а њи хо вог пре не бре га ва ња од дру гих при пад ни ка 
дру штва, што во ди ду бин ској по де ли дру штва и ства ра кул тур ни 
јаз и по сле дич ни кул тур ни рат, «рат вред но сти» што мо же да по-
при ми и дру штве но-по ли тич ке ди мен зи је; и  тре ћег, у ко јем би се, 
и по ред очу ва ња из ра за на сле ђа као де ла оби чај но сти, су штин ски 
од ба ци ле вред но сти жи вље ња аутох то них кул ту ра за рад гло бал них 
ути ца ја, а дру штво по сте пе но хо мо ге ни зо ва ло у скла ду са пре у зи-
ма њем и при хва та њем вред но сне су пер и ор но сти ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та над кул тур ним ко ји се у да на шње вре ме фа во ри зу је 
кроз про це се пре све га еко ном ске, а за тим и по ли тич ке и кул тур не 
гло ба ли за ци је. 

AleksandarSašaGajić
GLOBALIZATIONOFCULTURE
ANDIDENTITY–ANOTEONONE

LOCALMISAPPREHENSION

Summary
Processes of globalization of culture are leading toward accom-

modation, modification o f existing culture and cultural patterns, and 
also to gradual acceptance of cultural values in accordance with lib-
eral democracy and market economy. In their regard to explanations of 
globalization processes, researchers of cultural globalization are divid-
ing in four main groups: those who are noticing “homogenization of 
culture” in cultural globalization, “prospect of saturation”, “peripheral 
corruption” and “prospect of global localization” (glocalization) as cul-
tural hybridization. The paper deals with different views of results of 
glocalization as “interaction of global and local” in its relation with 
identity questions, and tries to identify problems and possible results by 
examining connections between individual identity and cultural iden-
tity of local cultures in regard to global influences.
Key Words: cultural globalization, glocalization, culturally identity, global in-

fluences
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