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Сажетак
Мо но кул тур но обра зо ва ње, чи ји је за да так фор ми ра ње сна-

жног осе ћа ја при па да ња на ци о нал ној кул ту ри, ви ше не од го ва ра 
„ду ху вре ме на“ ко је уоб ли ча ва ју про це си мо дер ни за ци је и ли бе-
ра ли за ци је. Ло ги ка ових про це са до ве ла је до из ра же них уну тра-
шњих раз ли ка из ме ђу кул тур них иден ти те та у са вре ме ним дру-
штви ма – у њи ма не по сто ји је дин ствен кул тур ни иден ти тет већ 
ра зно вр сни, чак и су прот ста вље ни иден ти те ти. Да ли он да при-
пад ни ци раз ли чи тих кул тур них ми љеа ко ји пред ста вља ју културне
различитости, мо гу да оче ку ју при хва та ње соп стве них кул тур них 
иден ти те та уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња?

Прет по ста вља се да је ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње 
је дан од нај зна чај ни јих ин стру ме на та хо мо ге ни зо ва ња кул ту ре и 
пре но ше ња кул тур них са др жа ја и зна че ња но вим ге не ра ци ја ма, 
али ње го ва уло га ни је гу ше ње сло бо де по је дин ца да иза бе ре иден-
ти тет већ да омо гу ћи пре ва зи ла же ње гра ни ца из ме ђу но си ла ца 
раз ли чи тих иден ти те та. Мул ти кул ту рал но обра зо ва ње, обра зо ва-
ње отво ре но за кул тур не раз ли чи то сти и плу ра ли зам мо же од стра-
на ца да учи ни по зна ни ке, ако не и при ја те ље.
Кључ не ре чи:мул ти кул ту ра ли зам, обра зо ва ње, иден ти тет.

* При пре мље но у окви ру про јек та ОдрживостидентитетаСрбаинационалнихмањи
наупограничнимопштинамаисточнеијугоисточнеСрбије (179013), ко ји се из во ди 
на Уни вер зи те ту у Ни шу – Ма шин ски фа кул тет, а фи нан си ра га Ми ни стар ство просве-
те и на у ке Републике Србије.
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По сле че сто пре при ча ва не из ја ве не мач ке кан це лар ке Ан ге-
ле Мер кел о то ме да у Не мач кој не ма шта да тра же они ко ји не 
по зна ју не мач ки је зик и не по шту ју не мач ку кул ту ру (2011) очи-
глед но је да кон цепт мул ти кул ту ра ли зма у Евро пи, на ро чи то у ЕУ, 
до жи вља ва кри зу. Ин те гра ци ја ми гра на та, на ро чи то му сли ма на, у 
европ ским дру штви ма по ста је оте жа на, док њи хов број не пре ста-
но ра сте. Про бле ми ко је со бом но си аси ме трич на гло ба ли за ци ја 
и нео ли бе рал на фи ло зо фи ја раз во ја и у европ ским/за пад ним дру-
штви ма до во ди до по гор ша ња ква ли те та сва ко днев ног жи во та: 
пад дру штве ног про из во да, ду жнич ка кри за, раст не за по сле но сти 
фор ми ра ју кон текст у ко ме се ег зи стен ци јал ни стра хо ви ле че де-
струк ци о ни стич ким на ра ци ја ма. У њи хо вој осно ви је јед но ста ван 
си же: уко ли ко се не при хва те други (они ко ји су различити) и док 
се не по ти сну иза границе ко ја озна ча ва ја сну по де лу мо ћи и по-
вла сти ца у гло бал ним и ло кал ним раз ме ра ма, „до шља ци“ ће би ти 
стал ни из вор прет ње за до ми цил но ста нов ни штво. Сто га се, за ко-
ни то у ло гич ком сми слу, у за пад ним зе мља ма ства ра ат мос фе ра 
по год на за раз ви ја ње де сни чар ског екс тре ми зма и ја ча ње фрон та 
от по ра пре ма другимакојиимајунамерудапостануједнакиса
нама.По да ци без бед но сних струк ту ра раз ли чи тих за пад них зе ма-
ља, ко ји се пла си ра ју и пре ко ма сов них ме ди ја, ука зу ју на по ве ћа-
ње бро ја европ ских де сних ан ти и ми гра ци о них пар ти ја, као и на 
по ја ву њи хо вог умре жа ва ња тј. по ве зи ва ње гру па ци ја са истом или 
слич ном иде о ло ги јом из раз ли чи тих зе ма ља. По вод за бри гу, ка ко 
ис ти чу знал ци ове про бле ма ти ке, је сте њи хо ва уоче на спрем ност 
да при ме не екс трем но на си ље у од бра ни тзв. европ ских вред но сти. 
Ја ча ње де сни чар ских пар ти ја у евро зо ни, чи ји је је дан вид де ло ва-
ња и акт те ро ри зма у Нор ве шкој (јул, 2011), као да по но во отва ра 
дис курс о стра ху од различитог и то, исла ми за ци је уну тар за пад не 
ци ви ли за ци је. По ста вља ње пи та ња о другима, зах те ва „но ву“ рас-
пра ву о мул ти кул тур ном дру штву и, по себ но, о зна ча ју обра зо ва ња 
у раз во ју мул ти кул ту ра ли зма, не са мо у зе мља ма у ко ји ма тра ди-
ци ја де мо кра ти је ни је ду га, већ и у зе мља ма у ко ји ма су по што ва ње 
про це ду ра и за шти та људ ских пра ва те ме љи раз вој не по ли ти ке.

Ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње пре но си вред но сти и 
кул тур не са др жа је но вим ге не ра ци ја ма, омо гу ћу ју ћи им да се 
иден ти фи ку ју и оства ре по тре бу за при па да њем за јед ни ци или со-
ци о кул тур ном ми љеу ко ји пру жа сми сао по сто ја ња. У мо дер ним 
дру штви ма, ме ђу тим, по је дин ци исто вре ме но пар ти ци пи ра ју у 
раз ли чи тим за јед ни ца ма ко је не ма ју је дин стве не вред но сти и ве-
ро ват но, фор ми ра ју по тен ци јал но су прот ста вље не или ма кар раз-
ли чи те иден ти те те. По сто ја ње број них со ци о кул тур них ми љеа ко-
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ји пред ста вља ју културне различитости уну тар јед ног дру штва, 
отва ра ју пи та ње   ле ги ти ма ци је и при хва та ња њи хо вих кул тур них 
иден ти те та у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу.

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМИОБРАЗОВАЊЕ

Са вре ме на дру штва, по пра ви лу, укљу чу ју ви ше кул тур них 
за јед ни ца, ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма је зич ким, вер ским 
ет нич ким и, не кад, ра сним обе леж ји ма њи хо вих при пад ни ка, ус-
по ста вља ју ћи но ве ре ла ци је на ли ни ји до ми нант но (ве ћин ско) дру-
штво – ма њин ске гру пе. До ми нант на (ве ћин ска) дру штва, исто вре-
ме но, ни су хо мо ге ни зо ва на у рав ни кул ту ре. Не по сто ји са мо је дан 
иден ти тет при хва ћен од свих при пад ни ка дру штва, већ број ни 
иден ти те ти фор ми ра ни уну тар раз ли чи тих со ци о кул тур них ми љеа 
за сно ва них на по себ ним дру штве ним и по ли тич ким вред но сти ма, 
ко ји пред ста вља ју пра ве „ра сад ни ке“ раз ли чи то сти. Пред став ни-
ци ди фе рен ци ра них иден ти те та зах те ва ју при зна ва ње сво јих по-
себ но сти/раз ли чи то сти као дру штве но вред них и јед на ких. Пре-
ма Ме си ћу (Me sić, 2002) сма тра се да у дру штви ма по сто је три 
из дво је не вр сте раз ли чи то сти, ко је пред ста вља ју про бле ма ти ку 
мул ти кул ту ра ли зма и тра же дру штве но при зна ње и укљу чи ва ње 
у за ко но дав ни си стем: ет но-кул тур не раз ли чи то сти, пол не и род не 
раз ли чи то сти и раз ли чи то сти у чи јој осно ви су спе ци фич не фи зич-
ке ка рак те ри сти ке. Мул ти кул ту ра ли зам се, пре ма мно гим те о ре ти-
ча ри ма, ис кљу чи во усме ра ва на ет но-кул тур не раз ли чи то сти и у 
овом ра ду би ће раз ма тра на са мо та ди мен зи ја. 

Тер мин мултикултурализамсе че сто ко ри сти у јав ном дис-
кур су, ме ђу тим, он ни је јед но зна чан и ње го ва упо тре ба че сто до во-
ди до не спо ра зу ма. “Ma nje je po zna to da su mul ti kul tu ra li zam za zi va-
li, ako ne i iz mi sli li, ka nad ski Sla ve ni na Pr voj kon fe ren ci ji ka nad skih 
Sla ve na 1965. go di ne. Pro te sti ra ju ći pro tiv sa ve zne Kra ljev ske ko mi si-
je o dvo je zič no sti, upo zo ra va li su da je Ka na da dom vi še je zi ka i kul tu-
ra, a ne sa mo en gle ske i fran cu ske (Me sić 2002, 56)“. 

По ред на зна че не те жње ка за шти ти кул тур них раз ли чи то сти, 
нпр. ма њин ских је зи ка, мул ти кул ту ра ли зам се, пре ма A. Сем при-
ни ју (An drea Sem pri ni) ко ри сти и у кон тек сту рас пра ва о ин ди ге-
ним на ро ди ма, африч ким дру штви ма, на ци о нал ним ма њи на ма, ет-
нич ким гру па ма, ми гран ти ма; за тим, у рас пра ва ма о обра зо ва њу и 
умет но сти; мул ти кул ту ра ли зам пред ста вља и ши ро ки „по крет“ ко-
ји за го ва ра бор бу „за јед на кост ма њи на ко је су ис кљу че не из јед на-
ког укљу чи ва ња у дру штво“, по себ но, ин те гра ци ју ими грант ских 
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за јед ни ца. Сле де ће од ре ђе ње мул ти кул ту ра ли зма на је дан по мир-
љив на чин на сто ји да об у хва ти мно га раз ли чи та зна че ња ин си сти-
ра њем на ње го вој ши ри ни: „mul ti kul tu ra li zam pred sta vlja po gled na 
svi jet, ko ji is ti če da su ljud ska bi ća (i) kul tur no od re đe na, od no sno da 
nji ho va kul tur na pri pad nost uve li ke uvje tu je nji ho ve na či ne ži vo ta i 
svje to na zo re, pa ju va lja `pri zna ti` kao kon sti tu tiv ni čim be nik nji ho vih 
(jed na kih) ljud skih pra va – či me, ne iz bje žno, do la zi u su kob s vla da ju-
ćim mo no kul tu ra li zmom (Мesić 2002а, 72-71)“. 

Мул ти кул ту ра ли зам, за пра во, „по кри ва“ раз ли чи те об ли ке 
кул тур них раз ли чи то сти, ко је В. Ки мли ка (W. Kymlic ka) озна ча ва 
као кул тур не ра зно вр сно сти, ис ти чу ћи да на чин ин кор по ра ци је ма-
њин ских гру па у по ли тич ке за јед ни це ути че на при ро ду ма њин ских 
гру па и тип од но са ко ји же ле да ус по ста ве са ши рим дру штвом. 
При то ме он раз ли ку је два мо да ли те та кул тур не ра зно вр сно сти: 
(а) кул тур на ра зно вр сност ко ја на ста је као ре зул тат ин кор по ра ци-
је „прет ход но са мо у пра вља ју ћих, те ри то ри јал но кон цен три са них“ 
кул ту ра у ве ћу др жа ву; (б) кул тур на ра зно вр сност ко ја на ста је као 
ре зул тат ин ди ви ду ал не или по ро дич не ими гра ци је. „У пр вом слу-
ча ју...ове ин кор по ри ра не кул ту ре, ко је на зи вам на ци о нал ним ма-
њи на ма, по пра ви лу на сто је да се одр же као осо бе на дру штва по-
ред ве ћин ске кул ту ре и зах те ва ју раз ли чи те ви до ве ауто но ми је или 
са мо у пра ве ка ко би обез бе ди ле свој оп ста нак као осо бе на дру штва. 
У дру гом слу ча ју... та кви ими гран ти че сто обра зу ју ла ба ве асо ци-
ја ци је ко је на зи вам ет нич ким гру па ма. Оне по пра ви лу же ле да се 
ин те гри шу у ши ре дру штво и да бу ду при хва ће не као ње го ви пу-
но прав ни чла но ви“.1)

Од на ме ре при пад ни ка ма њин ских гру па да оп ста ну као 
„особенa друш твa“ или да се „укљу че“ у ши ре дру штво у зна чај-
ној ме ри за ви си сте пен њи хо ве ин те гра ци је у ин сти ту ци о на ли зо-
ва ном обра зо ва њу и успе шност оства ри ва ња обра зов не по ли ти ке 
за сно ва не на мул ти кул ту ра ли зму.У мул ти на ци о нал ним и/или по-
ли ет нич ким дру штви ма на ци о нал не и ет нич ке гру пе има ју по себ-
не зах те ве на ко је нај ве ћи број раз ви је них де мо кра ти ја на сто ји да 
од го во ри по ли тич ким ме ха ни змом за шти те гра ђан ских и по ли тич-
ких пра ва по је ди на ца. У не ким зе мља ма, ме ђу тим, при хва ћен је и 
ме ха ни зам за шти те „груп но спе ци фич них пра ва за јед ни ца“. 

Раз ли чи та дру штва има ју сво је аутох то не кул ту ре, уте ме-
ље не на спе ци фич ним вред но сти ма. Кул тур ни ди вер си тет, ме ђу-
тим, не ста је под хо мо ге ни зу ју ћим ути ца јем гло бал не кул ту ре, ко ја 
уру ша ва вред но сти тзв. ма лих кул ту ра и тра ди ци о нал них за јед ни-

1) Ki mli ka, Vil Multikulturalizam:multikulturnogradjanstvo, Pod go ri ca, CID, 2004, стр. 21-
22.
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ца. Кон так ти пред став ни ка ди фе рен ци ра них кул тур них мо де ла у 
дру штву, пред ста вља ју су сре те раз ли чи тих, че сто су прот ста вље-
них по гле да на свет или на чи на жи во та, ко ји отва ра ју пи та ња за-
јед нич ког оп стан ка и очу ва ња иден ти те та ма лих и мар ги на ли зо ва-
них гру па. По ду хват очу ва ња кул тур них раз ли чи то сти у гло бал ном 
дру штву, као и на ци о нал них иден ти те та у усло ви ма сна жног ути-
ца ја за пад них еко ном ских, али и по ли тич ких, вој них и кул тур них 
обра за ца, на ла зи се пред ве ли ким ис ку ше њи ма.

Ка ко се про бле му кул тур не раз ли чи то сти при сту па у Европ-
ској уни ји? Европ ска ин те гра ци ја је на ста ла као плод же ље стра-
те га раз во ја европ ских дру шта ва по сле дру гог ра та да се кон фро-
та ци је и ри вал ства из ме ђу европ ских на ро да пре ва зи ђу, што би 
омо гу ћи ло њи хов трај ни про спе ри тет: еко ном ски, со ци јал ни, кул-
тур ни. „Је дин стве на европ ска ци ви ли за ци ја“ је сло же на и про тив-
реч на, ме ђу тим, са др жи и за јед нич ке вред но сти. Европ ски иден-
ти тет пред ста вљен је плу ра ли змом иден ти те та, тј. он има сво ју 
пре по зна тљи ву на ци о нал ну ди мен зи ју и над на ци о нал ну ди мен зи-
ју (или, бар, на сто ја ње да се она из гра ди). Про је кат по ве зи ва ња 
за пад но е вроп ских на ци ја за по чет Рим ским спо ра зу мом 1957. го-
ди не, ка да је шест на ци ја осно ва ло Европ ску еко ном ску за јед ни цу 
био је у на ред ним де це ни ја ма про ши ри ван, да би да нас Европ ска 
уни ја има ла два де сет се дам др жа ва чла ни ца: крај ње раз ли чи тих 
по ве ли чи ни те ри то ри је, еко ном ској струк ту ри, кул ту ри, ре ли ги ји. 
Европ ска дру штва су то ли ко раз ли чи та да је, пре ма про це ни ге о по-
ли ти ча ра, из гле да не мо гу ће обез бе ди ти њи хов хар мо нич ни раз вој 
у окви ру Европ ске уни је, што пред ста вља ве ли ки иза зов за оп ста-
нак тзв. европ ског кул тур ног мо де ла.

Европ ски кул тур ни про стор у иден ти тар ном сми слу ни је је-
дин ствен: он пред ста вља за јед ни цу раз ли чи тих кул тур них иден ти-
те та, за чи је очу ва ње су за ин те ре со ва не зе мље чла ни це ЕУ, шти те ћи 
до стиг ну ћа соп стве не кул ту ре оства ри ва њем ци ље ва на ци о нал них 
кул тур них и обра зов них по ли ти ка. Исто вре ме но,  по ли тич ки про-
је кат ЕУ је су о чен и са про бле мом ин те гра ци је ми гра на та раз ли-
чи тих кул тур них по ре кла, ко ји због на сто ја ња да очу ва ју сво ју 
по себ ност че сто од би ја ју да при хва те европ ске/за пад не кул тур не 
и обра зов не стан дар де. До ла зи до по ја ве „не фор мал не се гре га ци-
је“ ми грант ских за јед ни ца јер је њи хо ва ин те гра ци ја у европ ске 
дру штве не то ко ве оте жа на: „У не а де кват ној струк ту ри Европ ске 
уни је, Евро па ни је у ста њу да се из бо ри са три нај те жа иза зо ва: 
ста њем јав них фи нан си ја, ста ре њем по пу ла ци је, ин те гра ци јом ми-
гра на та дру гих кул тур них по ре кла“.2)

2) Хар твич Оли вер Марк, „Бол ни опро штај Евро пе“, Геополитика, 2011 (38), стр. 22-30.
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Европ ска Уни ја ни је ство ри ла „европ ски на род“ из раз ли чи-
тих на ци о нал но сти сво јих чла ни ца. „Ки шо бран ЕУ члан ства“ не 
озна ча ва, исто вре ме но, и ис ко ре њи ва ње раз ли чи тих на ци о нал них 
иден ти те та: непостоји јединствен европскиидентитеткојиби
замениоевропскенационалнеидентитете. По сто је, са дру ге стра-
не, за јед нич ке вред но сти (јед на кост, то ле ран ци ја, ува жа ва ње) на 
ко ји ма се те ме љи фор ми ра ње по ли тич ког иден ти те та гра ђа на ЕУ 
ко ји се у кул тур ном сми слу ме ђу соб но раз ли ку ју. 

У са вре ме ним дру штви ма је при сут на све ве ћа ди фе рен ци ја-
ци ја иден ти те та. Уну тар дру шта ва се фор ми ра ју раз ли чи ти со ци о-
кул тур ни ми љеи: при пад ни ци истог со ци о кул тур ног ми љеа има ју 
за јед нич ке вред но сти, по глед на свет, ста во ве пре ма дру штву, по-
ли ти ци, жи во ту уоп ште, и осе ћа ју се чвр сто ме ђу соб но по ве за ни и 
одво је ни од при пад ни ка дру гих со ци о кул тур них ми љеа. „И у овом 
сми слу у Евро пи је у то ку раз вој ко ји ка рак те ри шу два ме ђу соб но 
су прот на кре та ња: зе мље се кул тур но при бли жа ва ју јед на дру гој 
по мно го че му, а исто доб но се дру штве не кул ту ре уну тар зе ма ља 
ди фе рен ци ра ју на је дан нов на чин, али не у јед ној зе мљи у од но су 
на дру гу већ у по ве за ним ми ље и ма у од но су на оста ле (Мајеr 2010, 
28-29)“.

Сма тра се да ове раз ли ке мо гу да оп ста ну и укло пе се у окви-
ре по је ди нач них дру шта ва и кул ту ра, као и из ме ђу раз ли чи тих 
дру шта ва и кул ту ра. Нео п хо дан услов је да сви ак те ри дру штве ног 
жи во та или бар тзв. кри тич на ма са при хва ти основ не по ли тич ке и 
кул тур не вред но сти ко је омо гу ћа ва ју оп ста нак и за јед нич ки жи вот 
раз ли чи тих со ци о кул тур них ми љеа (или кул тур них иден ти те та) 
у окви ру дру шта ва и кул ту ра чи ји су део или уну тар по ли тич ке 
за јед ни це ко јој при па да ју. Пре пре ка фор ми ра њу за јед нич ког по-
ли тич ког иден ти те та гра ђа на су  тзв. па ра лел на дру штва (ет нич-
ко-кул тур не гру пе, кул тур но-вер ске гру пе), ко ја функ ци о ни шу као 
за тво ре ни, ме ђу соб но оту ђе ни дру штве ни си сте ми функ ци о нал но 
не спрем ни да за поч ну про цес ин те гра ци је. Зе мље чла ни це ЕУ има-
ју хе те ро ген од нос пре ма оства ри ва њу ле ги тим ног по ло жа ја група
којесеразликују тј. гру па ко је ис по ља ва ју вла сти те ре ли гиј ске ста-
во ве (и прак су) и вла сти ту кул ту ру сва ко днев ног жи во та, по себ но 
пре ма ими гран ти ма му сли ма ни ма. Чи ње ни ца да у Уни ји већ жи ви 
око два на ест ми ли о на му сли ма на, као да збу њу је Евро пља не и ре-
ла ти ви зу је за јед нич ко по ли тич ко ста но ви ште да „раз ли ка ма тре ба 
да ти до вољ но про сто ра“. Су о ча ва ње са разликамана про сто ру ЕУ 
и це ле Евро пе уоста лом, до во ди до ма ни фе ста ци је по ли ти ке од-
бра не тзв. чи стих иден ти те та, чи ји је нај о збиљ ни ји из раз ла тент но 
и отво ре но су ко бља ва ње при ста ли ца ислам ског фун да мен та ли зма 
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и де сног екс тре ми зма усме ре ног про тив стра на ца:  „с јед не стра не 
исла ми стич ки ре сан ти ман про тив кул ту ре и ин сти ту ци ја у окви ру 
ве ћин ског дру штва, а с дру ге стра не не тр пе љи вост пре ма стран-
ци ма, а и јед но и дру го пред ста вља ан ти ли бе рал ни, ан ти плу ра ли-
стич ки и ет нич ко, кул тур но и ауто ри тар но оштар мен та ли тет од-
бра не“.3)

Од бра на чи стих иден ти те та не ми нов но во ди до су ко ба: све 
што је уну тар гра ни ца соп стве ног иден ти те та се до жи вља ва као 
је ди но вред но, а све из ван по ста вље не иден ти тар не гра ни це као 
ту ђе и не при ја тељ ско. Сто га про блем де фи ни са ња и уте ме ље ња 
иден ти те та не из о став но зах те ва од ре ђе ње пре ма границама, спољ-
ним (на ци о нал ним, кул тур ним, лин гви стич ким), као и гра ни ца ма 
уну тар ин ди ви дуе. По сто ја ње гра ни ца, очи глед но je, обез бе ђу је 
оп ста нак иден ти те та, као оп ста нак раз ли чи то сти. Дијалог, као ко-
му ни ка ци ја из ме ђу другачијихи различитих чи ји је крај њи циљ 
очу ва ње кул тур ног ди вер си те та, ме ђу тим, омо гу ћу је да раз ли ке не 
бу ду не пре мо сти ва пре пре ка за жи вот са другима, а ин сти ту ци о-
на ли зо ва но обра зо ва ње у овој при чи има из у зет но зна чај но ме сто.

Мул ти кул тур не по ле ми ке у обла сти обра зо ва ња су ве о ма 
оштре, а на ме ра је да се мо но кул ту ра ли зам у обра зо ва њу (ис ти ца-
ње вред но сти јед не кул ту ре), за ме ни мул ти кул ту ра ли змом. Нео п-
ход но је, у том ци љу, спро ве сти ре фор му обра зо ва ња, а по сто је ће 
ис ку ство по ка зу је да су нај че шће сле де ће про ме не: про ме на ре гу-
ла ти ве и про гра ма – пре ра ђи ва ње уџ бе ни ка, уво ђе ње но вих на став-
них пред ме та и на став ни ка из ет нич ких гру па, укљу чи ва ње ма њи-
на у ви ше ни вое обра зо ва ња кроз раз ли чи те про гра ме олак ша ва ња  
у ци љу њи хо ве дру штве не афир ма ци је. Мул ти кул тур на обра зов на 
по ли ти ка ко ја сле ди принциполакшавањамањинама у од но су на 
дру ге, на кра ју, ипак, до во ди до кон фро та ци је – уво ди дис кри ми-
на ци ју оних ко ји не при па да ју ма њин ским гру па ма. „При мље ни 
на уни вер зи тет без при пре ме и без од го ва ра ју ће `к ултуре успеха`, 
мно го број ни сту ден ти не успе ва ју да ис ко ри сте по ли ти ку уста но-
вље ну пре све га због убр за ња њи хо ве дру штве не про мо ци је. Ад ми-
ни стра тив на про це ду ра не мо же да ре ши про блем са мо по у зда ња, 
ни ти мо же да за ме ни под сти ца је ро ди те ља, по др шку при па да ју ће 
гру пе и охра бре ње дру гих гру па “.4)

До но ше ње пар ци јал них ре ше ња за оп шти про блем неједна
костиу дру штву и у обра зо ва њу, по ка зу је број не сла бо сти – мо гућ-

3) Ма јер, То мас ИдентитетЕвропе:јединственадушаЕвропскеуније?, Бе о град, Слу жбе-
ни гла сник, 2009, стр. 125.

4) Сем при ни, Ан дреа Мултикултурализам, Бе о град, Цлио, 1999, стр. 40-41.
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ност по ја ве кон фликт них од но са и у рав ни кул ту ре, из ме ђу кул ту ре 
ве ћи не и кул ту ра ма њи на. Од но си из ме ђу кул тур них иден ти те та 
у обра зов ним си сте ми ма, уко ли ко има ју на ме ру да из ра жа ва ју то-
ле ран ци ју пре ма при пад ни ци ма раз ли чи тих кул тур них за јед ни ца, 
тре ба да бу ду за сно ва ни на пра ви ма а не на јед на ко сти5), ка ко се 
пра ва ма њи на не би пре тво ри ла у њи хо ве при ви ле ги је. 

Су шти ну мул ти кул ту ра ли зма пред ста вља од нос из ме ђу ве
ћинеи мањина:  иста фор мал на пра ва за све гру пе и отво рен при-
ступ дру штве ном про сто ру омо гу ћи ће њи хо ву рав но прав ност. 
Дру штве ни про стор је, ме ђу тим, хе те ро ген у еко ном ској, кул ту ро-
ло шкој, иден ти тет ској рав ни, уну тар ко јих се раз ли чи ти по је дин ци 
и гру пе осе ћа ју неједнаким јер им фор мал на пра ва не обез бе ђу ју 
очу ва ње по себ но сти. При хва та ње за пад ног мо де ла ли бе рал не по-
ли тич ке кул ту ре у чи јој осно ви су фор мал не јед на ко сти не ће ауто-
мат ски раз ре ши ти про тив реч но сти из ме ђу ве ћи не и ма њи на: тек 
уса гла ше ним де ло ва њем у свим под руч ји ма дру штва, а по себ но 
у кул ту ри и обра зо ва њу мо гу се оче ки ва ти, као крај њи ефек ти, 
про ме на по ло жа ја ма њи на у дру штву и при хва та ње раз ли чи то сти.  
Про мо ви са ње прин ци па фор мал не јед на ко сти и по што ва ња раз-
ли чи то сти у обра зо ва њу, ипак, за ви си од дру штве не ор га ни за ци је 
кул ту ре, тј. про це не да ли они омо гу ћа ва ју или угро жа ва ју кул тур-
но и по ли тич ко је дин ство. 

ОБРАЗОВАЊЕИПЛУРАЛИЗАЦИЈАИДЕНТИТЕТА

Про це сом со ци ја ли за ци је но вим ге не ра ци ја ма се пре но се 
до стиг ну ћа и вред но сти прет ход них ге не ра ци ја, а је дан од глав них 
ак те ра овог про це са је ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње. Ако 
се по сма тра од нос из ме ђу обра зо ва ња и дру штва, ме ђу тим, ла ко 
је уочи ти да се про цес со ци ја ли за ци је и пре но ше ња кул ту ре пре-
суд но од ви ја пре ма зах те ви ма вла да ју ћих гру па ци ја у раз ли чи тим 
раз вој ним пе ри о ди ма, а не пре ма има нет ним зах те ви ма обра зов ног 
про це са. 

У на шем дру штву се, у скла ду са раз вој ним про ме на ма, ус-
по ста вља ју но ви обра сци кул ту ре као по жељ ни, а по тре ба да се 
они пре не су школ ској по пу ла ци ји, до во ди до по тре бе ре ви та ли за-
ци је кон цеп та шко ле као сре ди шта кул ту ре. Humanrelation кон цепт 
шко ле као сре ди шта кул ту ре (Илић, 1992), за сни ва се на ре ви та ли-

5) Авра мо вић, Зо ран „Кул тур ни иден ти тет у обра зо ва њу: не из бе жност раз ли ка“, у:Ува
жавањеразличитостииобразовање, при ре ди ле Ја сми на Ше фер, Сла ви ца Мак сић и 
Сне жа на Јок си мо вић, Бе о град, Ин сти тут за пе да го шка  ис тра жи ва ња, 2003, стр. 143-
149.



ВеснаТрифуновић Мултикултурализамиобразовање:проблем...

83

за ци ји оних функ ци ја шко ле, ко је су у скла ду са људ ском при ро дом 
и ње ним основ ним по тре ба ма. Упо зна ва ње са раз ли чи тим вред но-
сти ма и идеј ним сли ка ма све та уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног 
обра зо ва ња су о ча ва школ ску по пу ла ци ју са из ве сно шћу разлике и 
ис ти че по тре бу поштовањаразличитости, као бит них по сту ла та 
оп стан ка у људ ској ци ви ли за ци ји. Hu man re la tion кон цепт шко ле се 
за сни ва на хи по те зи о ко ре ла ци ји из ме ђу дру штве не ор га ни за ци је 
уче ња, дру штве не ор га ни за ци је кул ту ре и на уч ног ис тра жи ва ња.6) 
Бит не кул ту ро ло шке од ред ни це шко ле у са вре ме ним дру штви ма 
су де ва сти ра не: шко ла је пре ста ла да бу де сре ди ште кул ту ре. Но ва 
раз вој на стра те ги ја обра зо ва ња и кон цепт отво ре не шко ле, пре све-
га, основ не, про фи ли са ном кон цеп ци јом кул тур них по ру ка и кон-
тек стом кул ту ре ко ју пре но си ре ци пи јен ти ма, на сто ји да омо гу ћи 
рав но прав ни је пред ста вља ње раз ли чи тих кул тур них ка пи та ла у 
ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу. Пре вла да ва њем су ко ба у три 
рав ни кул тур ног иден ти те та (сва ко днев на кул ту ра, ства ра лач ка 
кул ту ра, исто риј ско-по ли тич ка кул ту ра), пре ко ода би ра кул ту ро-
ло шких са др жа ја (чи ње ни ца, зна ња, вред но сти), ко ји ће фор ми ра-
ти отво ре ни иден ти тет, шко ла мо же да по ста не сре ди ште кул ту ре. 

Вред но сти, као обра сци и као ори јен ти ри ко ји по је дин ца 
упу ћу ју на из бор из ме ђу раз ли чи тих мо гућ но сти, пред ста вља ју 
фак тор ус по ста вља ња и ре гу ли са ња од но са из ме ђу ак те ра у дру-
штве ним про це си ма. Ин сти ту ци о на ли зо ва ни обра зов ни про цес 
ин кор по ри ра од ре ђе ни си стем вред но сти, ко ји пред ста вља из бор 
вла да ју ћих гру па, а обра зов ни ци ље ви се те ме ље на вред но сти-
ма до ми нант не кул ту ре. Нео спор но је да вред но сти уно се ред у 
обра зов не на по ре дру штва, али je нео спор но и то да иза из бо ра 
кул тур них вред но сти и кул ту ре ко ју пре но си шко ла сто ји од ре ђе на 
дру штве на струк ту ра, тј. на ци о нал но-кул тур на струк ту ра др жа ве. 
Кри те ри ју ми из бо ра и се лек ци је кул тур них са др жа ја и по ру ка уну-
тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња и вред но сти ко је се пре но-
се но вим ге не ра ци ја ма су дру штве но од ре ђе ни. 

 У ин тер ак ци ји обра зо ва ње-дру штво-кул ту ра обра зо ва ње се 
по ка зу је као чи ни лац ко ји оства ру је сле де ће уло ге: (а) обра зо ва ње 
је пре но си лац до ми нант не кул ту ре; (б) обра зо ва ње је пре ма вла да-
ју ћим дру штве ним по сту ла ти ма и вред но сти ма „не кри тич но“ – оне 
се при хва та ју, пре но се и о њи ма се не рас пра вља; (в) обра зо ва ње 
про мо ви са њем од ре ђе них кул тур них са др жа ја и вред но сти на ме ће 
раз ви ја ње тзв. по жељ ног кул тур ног обра сца;  (г) кул тур не по ру ке 
и вред но сти, као и на чин њи хо вог пре но ше ња кроз обра зов ни про-
цес, мо гу, услов но, ути ца ти на фор ми ра ње два ти па иден ти те та: 

6) Гра не се, Ал бер то Дијалектикаодгоја, За греб, Школ ска књи га, 1978.
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отво ре ног иден ти те та, ко ји при хва та раз ли чи то сти и чи стог иден-
ти те та, не то ле рант ног пре ма раз ли чи то сти ма. 

Пу те ви ко ји ма се кул ту ра на ор га ни зо ван на чин пре но си но-
вом чла ну дру штва су раз ли чи ти. По себ но се, ипак, ис ти че зна чај 
фор мал ног обра зо ва ња, уну тар ко јег се од ви ја ју ак тив но сти ши-
ре ња, при хва та ња и ства ра ња кул ту ре и раз ви ја обра зов на кул ту-
ра. Обра зов на кул ту ра је од ре ђе на кул тур ним чи ње ни ца ма, гра ђом 
и обра сци ма ко је пре но си, фор ми ра ју ћи од ре ђе ни тип од но са са 
обра сци ма кул ту ре ко ји се не пре но се по мо ћу фор мал ног обра зо-
ва ња. Ре ша ва ње про бле ма поштовањаразличитости и за до во ља-
ва ње по тре ба раз ли чи тих де ло ва по пу ла ци је у са вре ме ном срп ском 
дру штву би ће де ло твор ни је уко ли ко се омо гу ћи отварање ин сти-
ту ци ја, пре све га шко ла, ко је су исто вре ме но по сред ни ци кул ту ре 
и нај зна чај ни ји ак те ри вас пи та ња и обра зо ва ња, пре ма зах те ви ма 
со ци јал не за јед ни це. Про цес отварањашко ле тре ба да се схва ти 
као раз ви ја ње осе тљи во сти за по тре бе де це (уче ни ка) и со ци јал не 
сре ди не, раз у ме ва ње раз вој них про бле ма и по тре ба дру штва, ус-
по ста вља ње са рад ње са ин сти ту ци ја ма ко је су из во ри фор ми ра ња 
кул ту ре. Шко ла, на тај на чин, по ста је и ко му ни ка циј ско кул тур но 
сре ди ште свих уче сни ка и кре а то ра кул тур ног ам би јен та у ко јем 
шко ла ег зи сти ра,  у ко ме уче сни ци обра зов ног про це са при пад ни-
ке дру гих кул ту ра не ће до жи вља ва ти  као стран це. Отво ре ни мо дел 
шко ле мо же да:“ство ри оп ште при хва тљив обра зац кул тур не ко му-
ни ка ци је у окви ри ма јед ног је зи ка, на ро да, шко ле, си сте ма обра-
зо ва ња, што пред ста вља за јед нич ко уоб ли ча ва ње кул тур ног из ра-
за и по на ша ња на од ре ђе ном про сто ру и у од ре ђе ном вре ме ну … 
до во де ћи их у за јед нич ки кон цепт збли жа ва ња љу ди кул ту ром“.7) 
Да би обра зац кул тур не ко му ни ка ци је у дру штву био у функ ци ји 
„збли жа ва ња љу ди“, тј. при пад ни ка раз ли чи тих кул тур них обра за-
ца, нео п ход но је да се у про цес ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва-
ња укљу че и пре но се кул тур на до стиг ну ћа и вред но сти ко је пре-
ва зи ла зе окви ре јед ног на ро да и јед ног је зи ка, ис ти чу ћи њи хо ве 
све вре ме не и уни вер зал не еле мен те. Об ли ко ва ње по је ди на ца на 
оним вред но сти ма, ко је пред ста вља ју су срет из ме ђу до ми нант них 
обра за ца кул ту ре гло бал ног дру штва и културесвакодневногжи
вота сре ди не из ко је уче ник до ла зи, пред ста вља раз ви ја ње про гра-
ма обра зов не кул ту ре, чи ја је су шти на ус по ста вља ње под сти цај не 
рав но те же из ме ђу ра зно род них кул тур них мо де ла и омо гу ћа ва ње 
њи хо ве ко му ни ка ци је. 

Ин те гри са ње по је ди на ца у соп стве ну кул ту ру пре ко по сред-
нич ких ин сти ту ци ја, као што је шко ла, сти ца њем зна ња, на ви ка 

7) Не до вић, Ве ли зар Наравнаставника, Кра ље во, Глас Ср би је, 1997, стр. 436.
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и при хва та њем вред но сти ко је му омо гу ћу ју да жи ви у ло кал ној 
со ци јал ној за јед ни ци, још увек не зна чи да је том по је дин цу олак-
ша на кон вер ген ци ја ин сти ту ци ја ма гло бал ног дру штва, јер „љу-
ди да нас по ста ју све сни ји кул тур них раз ли ка ко је их де ле“8); раст 
зна ча ја кул ту ре у гло бал ном по рет ку, ме ђу тим, не во ди ка бо љем 
раз у ме ва њу и ува жа ва њу већ, чи ни се, ка још из ра же ни јим су ко-
би ма: свет се кре ће ка “су ко бу ци ви ли за ци ја у ко јем при мар на ле-
ги ти ма ци ја на ро да не ће би ти иде о ло шка већ кул тур на”9). Кул тур не 
раз ли чи то сти, да кле, мо гу би ти из вор кон фли ка та, а са дру ге стра-
не, ква ли тет ин тер ак ци ја из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра мо же би ти 
под сти ца јан и омо гу ћи ти њи хов про гре си ван раз вој. При ро да ин-
тер ак ци је не мо же се уна пред са си гур но шћу од ре ди ти, ма да се 
мо же ве штач ки сти му ли са ти на мно ге на чи не, као и укуп ним де-
ло ва њем ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, раз ви ја њем осе ћа ја 
за добро, осе ћа ја за лепо, по што ва ња уни вер зал них вред но сти код 
уче сни ка обра зов ног про це са. Сто га је нео п ход но да шко ла, да нас, 
раз ви је ком плек сни је ак тив но сти у ци љу при бли жа ва ња раз ли чи-
тих кул ту ра и кул тур них раз ли чи то сти у кул тур ном аре а лу где је 
сме ште на, као и да уче ству је у про це су кон вер ген ци је раз ли чи тих 
ин сти ту ци ја на по љу афир ми са ња уни вер зал них вред но сти и вред-
но сних ори јен та ци ја, ко је пред ста вља ју кре та ње ка слободи. 

 Раз у ме ва ње кул ту ре каопутакаслободи, упу ћу је на но ву 
ди мен зи ју кул ту ре у чи јем је сре ди шту од нос из ме ђу кул ту ре и 
ети ке: “за то је њен из вор ни, он то ге нет ски дис курс, дискурсетике, 
а кад то ни је кул ту ра по ср ће под си ла ма посредовањамоћиивла
сти,оних ко ји у да то ме тре нут ку вла да ју или се спре ма ју да се до-
мог ну вла сти над чо ве ком и дру штвом … За то је пра во на слободу
стварањаиден тич но са правомнакултуру“.10) Очу ва ње кул тур ног 
иден ти те та при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких гру па је на чин њи хо-
вог оства ри ва ња праванаслободу и праванакултуру. 

По сто је ћим на став ним пла но ви ма и про гра ми ма (у на шем 
си сте му обра зо ва ња) и на чи ни ма њи хо ве ре а ли за ци је мо гу се, из-
ве сно је, на ћи до бре стра не као и број не за мер ке, али то је пи та ње 
ко је би зах те ва ло оп се жну рас пра ву. Ме ђу тим, ако се про це њу је 
„ка рак тер“ кул тур них по ру ка и вред но сти, ко је се пре но се уну тар 
ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, мо же се за кљу чи ти да: (1) ак-
ту ел ни на став ни пла но ви и про гра ми у обра зов ном си сте му, на ни-

8) Фу ку ја ма, Ф. Сударкултура. Бе о град, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.

9) Хан тинг тон, Са мју ел Сукобцивилизација:ипреобликовањесветскогпоретка, Под го-
ри ца, ЦИД,1998.

10) Илић, Ве се лин Религијаикултура, Ниш, Про све та, 1995, стр. 236-237.
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воу основ не шко ле, не пре но се кул тур не са др жа је и по ру ке, ко је 
би би ле ва жан осло нац фор ми ра њу иден ти те та Ср ба и на ци о нал-
них ма њи на; (2) у по за ди ни по је ди них на став них пред ме та (нпр. 
Гра ђан ско вас пи та ње, Исто ри ја) при сут ни су ста во ви тзв. по кре та 
по ли тич ке ко рект но сти, у чи јој је осно ви из бе га ва ње мо гућ но сти 
да вла да ју ћи по сту ла ти бу ду под врг ну ти кри ти ци, а у по љу го во ра 
и по на ша ња се уво де мул ти кул тур ни „ко рек то ри“; (3) дру штве на 
те жња ка за јед нич ком жи во ту/су жи во ту оних ко ји се раз ли ку ју у 
обра зо ва њу се оства ру је по зи ва њем на „зна чај не“ ре гу ла тор не ин-
стан це, ин стру мен те и реч ник пра ва, ка ко би се уре ди ли од но си 
ме ђу но си о ци ма ствар них кул тур них раз ли чи то сти. 

Обра зов но-вас пит ни про цес, ко ји се од ви ја у основ ној шко-
ли је на ро чи то сло жен због мо гућ но сти ма ни пу ла ци је ми шље њем 
нај мла ђих ка те го ри ја школ ске по пу ла ци је, чи ја су обе леж ја не зре-
лост и из ло же ност, ко ја про ис хо ди из свој ства оба ве зно сти основ-
не шко ле. Из ло же ност ин док три на ци ји у основ ној шко ли, сва ка ко, 
не до во ди у пи та ње оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње сва ког по-
је дин ца и чи та вих ге не ра ци ја. Али, још увек, оста је про блем ка-
ко уну тар ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва ња, у ко ме се од ви ја и 
ин док три на ци ја, уче сни ци ма обра зов ног про це са  омо гу ћи ти да 
из бег ну ње не ефек те? Је дан од на чи на је и раз ви ја ње све сти о по-
сле ди ца ма соп стве них из бо ра и од но са пре ма се би и дру ги ма, тј. 
кон сти ту и са ње од го вор но сти.

Раз ли чи те ди мен зи је обра зо ва ња оства ру ју од ре ђе ни ути цај 
на при хва та ње вред но сних ста во ва, а ти ме и на уоб ли ча ва ње од-
но са пре ма другоми различитом: (1) пр ва ди мен зи ја обра зо ва ња 
од но си се на пре но ше ње знањаочињеницама, јер се ши ре њем зна-
ња по ве ћа ва људ ска сло бо да, као и осе тљи вост на раз ли ке; (2) дру-
га ди мен зи ја обра зо ва ња функ ци о ни ше као пре по ру ка о то ме шта 
тре ба да се узи ма као по жељ но и до бро, а ње на свр ха је пре но ше ње 
од ре ђе ног иде а ла, ко га дру штво при хва та и одо бра ва; (3) тре ћа ди-
мен зи ја обра зо ва ња се ис по ља ва, пре ма Ј. Ба би ћу, као раз ви ја ње 
спо соб но сти да се „зна ње при ме ни уни вер зал но, по људ ској ме-
ри, што под ра зу ме ва људ ску и мо рал ну ком пе тен ци ју“. Обра зов ни 
про цес се ствар но за вр ша ва тек ако је уче сни ке до вео до зрелости, 
под ко јом се под ра зу ме ва: „ста ње способностиили моћичо ве ка да 
се сам су о ча ва са пи та њи ма и про бле ми ма на ко је на и ла зи. То ста-
ње укљу чу је, да кле, не са мо прак тич ку сло бо ду – да се не што мо
же учи ни ти – већ и компетенцијуко ја је по треб на за одлучивање
шта(све) да се учи ни или не учи ни“.11) Уко ли ко би дру штво би ло 
ствар но за ин те ре со ва но за ову вр сту ком пе тен ци је по је ди на ца и 

11) Ба бић, Јо ван Моралинашевреме, Бе о град, Про све та, 1998, стр. 221.
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гру па, обра зо ва ње би би ло усме ре но на ства ра ње пред у сло ва, ко ји 
би уче сни ци ма обра зов ног про це са омо гу ћи ли да кул тур не раз ли-
чи то сти чи ји су но си о ци, по ста ну њи хо ва пред ност, а не те рет ко ји 
оп те ре ћу је укљу чи ва ње у глав не дру штве не то ко ве.

*
**

За раз у ме ва ње мо гућ но сти и гра ни ца де ло ва ња обра зо ва ња 
из у зет но је зна чај но по зна ва ње дру штве не струк ту ре, као ши рег 
кон тек ста у ко ји се ин кор по ри ра обра зов на струк ту ра. Дру штве не 
про ме не, уко ли ко ме ња ју дру штве ну струк ту ру, пру жа ју кључ за 
раз у ме ва ње по ло жа ја и уло ге обра зо ва ња у но вим струк ту рал ним 
окви ри ма. „Про ме не дру штве них вред но сти, струк ту ра и уло га у 
на шем дру штву мо ра ју да бу ду по зна те они ма ко ји су од го вор ни 
за обра зо ва ње, јер је јед на од глав них функ ци ја обра зо ва ња упра во 
при пре ма за про ме не. Ди на ми ка про ме на је та ко ђе ва жна ако се 
по сма тра у пер спек ти ви обра зо ва ња ко је до при но си про ме на ма, а 
не вр ши са мо функ ци ју очу ва ња по сто је ћег ста ња ства ри (Ђел пи 
1976, 45)“.12) Све до ци смо, ме ђу тим, чи ње ни це да ди на ми ка про ме-
на у раз ли чи тим дру штви ма ни је пра ће на од го ва ра ју ћом ди на ми-
ком про ме на у ин сти ту ци о на ли зо ва ном обра зо ва њу. 

Да ли је не у са гла ше ност са ак ту ел ним дру штве ним и кул тур-
ним про ме на ма кључ на сла бост ин сти ту ци о на ли зо ва ног обра зо ва-
ња? По је ди ни ауто ри, на про тив, сма тра ју да је упра во њи хо ва  не-
у са гла ше ност, пред ност а не не до ста так. Сма тра се (Ђел пи, 1976), 
да не ма ни шта илу зор ни је од на ме ре да се на дру штве не, по ли тич-
ке и еко ном ске про ме не ре а гу је уво ђе њем тзв. по доб них на став них 
са др жа ја ко ји ће пру жа ти дру штве но по жељ на об ја шње ња. Пра ви 
циљ обра зо ва ња се не ис цр пљу је у при пре ми но вих ге не ра ци ја за 
при хва та ње и уче шће у за по че тим про ме на ма, већ у раз ви ја њу спо-
соб но сти њи хо вог кри тич ког про ми шља ња о про ме на ма ко је су у 
то ку, у про це њи ва њу тих про ме на са аспек та оства ри ва ња про гре-
сив ног раз во ја дру штва. 

Те о риј ски и ем пи риј ски ра до ви по све ће ни про у ча ва њу од-
но са из ме ђу обра зо ва ња и дру штва, по ка зу ју да су они оп те ре ће-
ни по ли тич ком ди мен зи јом, ка ко ду го роч ним та ко и крат ко роч ним 
по ли тич ким ци ље ви ма вла да ју ћих гру па. Основ ни ци ље ви ко ји ма 
те жи обра зо ва ње су не го ва ње од ре ђе ног дру штве ног иде а ла и под-
сти ца ње раз во ја дру штве но по жељ не лич но сти, а не усред сре ђе-

12)  Ђел пи, Ето ре Школабезкатедре, Бе о град, БИГЗ, 1976, стр. 45.
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ност на све стра ни раз вој лич но сти, ко ја би би ла спо соб на да ме ња 
окол но сти за те че не у дру штве ном и кул тур ном окру же њу.  

Сти ца ње са мо све сти и по твр ђи ва ње соп стве ног иден ти те та 
бит ни су ре зул та ти про це са обра зо ва ња, ко ји ње го вим уче сни ци ма, 
ипак, пру жа ју мо гућ ност да уче ству ју у ме ња њу окру же ња. Под-
сти ца ње по је ди на ца, при пад ни ка раз ли чи тих со ци јал них гру па да 
ре а ли зу ју соп стве не  по тен ци ја ле, пред ста вља ло би отво ре ну мо-
гућ ност ује ди ња ва ња уто пиј ске енер ги је до вољ но моћ не да оства-
ри прет по став ке за по кре та ње и оства ре ње про ме на уну тар раз-
ли чи тих ди мен зи ја дру штва. Обра зо ва ње би мо гло да пред ста вља 
приоритетнузонуу стра те гиј ским раз вој ним пла но ви ма, бу ду ћи 
да по се ду је мо гућ но сти (струк ту рал не, ка дров ске, тех нич ке) да 
при пре ма школ ску по пу ла ци ју за ак тив но уче шће у дру штве ним, 
еко ном ским и кул тур ним про ме на ма. Обра зов не струк ту ре, ме ђу-
тим, не од го ва ра ју аде кват но на дру штве не иза зо ве, не из раз ло га 
што не по сто ји раз у ме ва ње про ме на у дру штву, ни ка па ци те та за 
уче ство ва ње у њи ма, већ из јед но став не хи је рар хиј ске од ре ђе но-
сти ко ја је им пли цит но са др жа на у фор мал ном од но су из ме ђу гло-
бал ног си сте ма (дру штво) и ње го вог функ ци о нал ног под си сте ма 
(обра зо ва ње), ко ји пред ста вља тип суб ор ди ни ра ју ће ко ре ла ци је. 

Ако се те о риј ска рас пра ва о ка рак те ру ути ца ја дру штва на 
обра зо ва ње и обр ну то ста ви у дру ги план, мо же се у обра зов ној 
прак си у за пад ним де мо кра ти ја ма уочи ти сна жна тен ден ци ја да се 
кроз ин сти ту ци о на ли зо ва но обра зо ва ње раз ви ја кон цепт по ли тич-
ке ко рект но сти. У осно ви овог кон цеп та је угра ђе на на ме ра да се 
кон стру и ше „но ва ствар ност“ у ко јој различитост не ће би ти „про-
ка за но“ обе леж је ко је иза зи ва ле пе зу не га тив них ре а го ва ња од дис-
тан ци ра ња до агре си је. Опа сно сти од су ко бља ва ња из ме ђу при-
пад ни ка раз ли чи тих со ци о кул тур них ми љеа, но си ла ца раз ли чи тих 
иден ти те та, при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ко-кул тур них и ет нич-
ко-вер ских гру па и да нас по сто је – ма са кр у Нор ве шкој (јул, 2011), 
али и улич ни не ре ди у Ен гле ској (ав густ, 2011) при ме ри су су ко-
ба због не при хва та ња различитости и/или не при ста ја ње на њих. 
Опа сност од су ко ба и су ко би са ми очи глед но пре о бли ку ју обра зов-
ну по ли ти ку за пад них зе ма ља, чи ји је из раз и те жња ка раз ви ја њу 
мул ти кул ту ра ли зма. Мул ти кул ту рал но обра зо ва ње, ме ђу тим, ни је 
ча роб но ре ше ње, чи је ће при хва та ње осло бо ди ти дру штво тен зи ја 
из ме ђу но си ла ца раз ли чи тих иден ти те та: то је са мо је дан по ку шај 
да ва ња ле ги ти ми те та различитостима, а њи хо ва крај ња суд би на и 
ме сто у дру штву за ви си ће, у крај њем ис хо ду, мно го ви ше од пра-
вед ни је рас по де ле дру штве ног бо гат ства.
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Обра зов на стра те ги ја поштовањаразличитостипри сут на је 
и у срп ском дру штву, ко ја је у скла ду са укуп ном раз вој ном по ли-
ти ком дру штва. Али као сла бост се ис ти че пре ве ли ка усме ре ност 
ка пре у зи ма њу го то вих ре ше ња из обра зов не прак се дру гих зе ма-
ља. Пот пу но је за не ма ре на чи ње ни ца да спе ци фи чан дру штве ни и 
кул тур ни кон текст од ре ђу је ин тер пре та тив ну ди мен зи ју и ре ла ци-
о ну ди на ми ку уну тар обра зо ва ња. Ко ри шће ње стра них ис ку ста ва 
ни је до вољ но и не сме би ти је ди но ме ри ло у ства ра њу на ци о нал не 
раз вој не стра те ги је, укљу чу ју ћи и раз вој обра зо ва ња. Раз ли чи ти 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни си сте ми обра зо ва ња по се ду ју спе ци фич не 
од ли ке, ко је би се из гу би ле уко ли ко се не кри тич ки при хва те „стан-
дар ди“ у овој сфе ри, а ти ме би очу ва ње раз ли чи то сти би ло до ве де-
но у озбиљ ну опа сност. 

VesnaTrifunovic

MULTICULTURALISMANDEDUCATION:
PROBLEMOFTHEIDENTITY’SPLURALISATION

Summary
Mo no cul tu ral edu ca tion, who se aim is to form a po wer ful fe e ling 

of be lon ging to the na ti o nal cul tu re, is the re fo re no lon ger su i ta ble for 
“the spi rit of the ti me” which is sha ped by the pro ces ses of mo der ni za-
tion and li be ra li za tion. The lo gic of the se pro ces ses has led to the vi-
si ble in ter nal dif fe ren ces bet we en the cul tu ral iden ti ti es in the mo dern 
so ci e ti es – the re is not a uni que cul tu ral iden tity in them, but di ver se, 
even op po sed iden ti ti es. Can the mem bers of dif fe rent cul tu ral en vi ron-
ments, which re pre sent culturaldifferences, ex pect ac cept of the ir own 
cul tu ral iden ti ti es wit hin the in sti tu ti o na li zed edu ca tion?

It is as su med that the in sti tu ti o na li zed edu ca tion is one of the 
most im por tant in stru ments of ho mo ge ni za tion and tran sfer ring of the 
cul tu ral con tents and me a nings to the new ge ne ra ti ons, ho we ver, its ro le 
is not to re strict the fre e dom of the in di vi dual to cho o se the iden tity, but 
to ena ble over co ming of the bo un dary bet we en the car ri ers of dif fe rent 
iden ti ti es. Mul ti cul tu ral edu ca tion, edu ca tion which is open for cul tu-
ral di ver si ti es and plu ra lism, can from fo re ig ners ma ke ac qu a in tan ces, 
maybe even fri ends.
Key words:mul ti cul tu ra lism, edu ca tion, iden tity.
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Resume
In sti tu ti o na li zed edu ca tion is one of the most im por tant in stru-

ments of ho mo ge ni za tion and tran sfer ring of the cul tu ral con tents and 
me a nings to the new ge ne ra ti ons – they go thro ugh the so ci a li za tion ba-
sed on the va lu es of the ir own cul tu re, which at the sa me ti me re pre sent 
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the boundary with ot her cul tu res. The va lu es of par ti cu lar cul tu res are 
a spe cial link (con nec tion) bet we en tho se who ac cept them and ma ke 
it pos si ble for them to iden tify them sel ves and ca rry out the need for 
be lon ging to a cer tain com mu nity or mi li eu which gi ves the me a ning 
of the exi sten ce. In mo dern so ci e ti es, ho we ver, it is be li e ved that the 
con cept of the com mu nity has be co me am bi va lent; in di vi du als be long 
to and par ti ci pa te in dif fe rent com mu ni ti es which do not ha ve uni que 
va lu es, which me ans that they pro bably form po ten ti ally op po sed or at 
le ast dif fe rent iden ti ti es. 

As si mi la ted at ti tu de of the ma jo rity to wards mi no ri ti es in the na-
ti o nal sta tes, fo un ded on ho mo ge no us cul tu res, is sup pres sed by the 
cul tu ral dyna mics ba sed on the mi no ri ti es’ rights to ac know led ge the ir 
di ver sity as equ ally im por tant. It is as su med that the edu ca tion can to 
a cer tain de gree re strict be lon ging to the iden tity, ho we ver, its ro le is 
not to re strict the fre e dom of the in di vi dual to cho o se the iden tity, but 
to ena ble over co ming of the bo un dary bet we en the car ri ers of dif fe rent 
iden ti ti es. 

Ma king the con cept of pro mo ting va ri o us cul tu ral fa ci li ti es, 
which co me from one’s cul tu re and cul tu res spe ci fic for dif fe rent co un-
tri es, wit hin the in sti tu ti o nal edu ca tion, the af fir ma ti ve at ti tu de to wards 
na ti o nal and re gi o nal cul tu ral iden tity is ac hi e ve and the pro cess of the ir 
adop tion and ke e ping be gins. With the se lec tion and con trol of cul tu ral 
con tents which edu ca ti o nal in sti tu ti ons re pre sent and pass on to the par-
ti ci pants of the edu ca ti o nal pro cess, edu ca tion de mon stra tes the abi lity 
to de ve lop or di sa ble di a log and to le ran ce bet we en cul tu res wit hin a 
co un try or bet we en the cul tu res of dif fe rent co un tri es. For ming cul tu ral 
con tent in edu ca tion de pends on the cul tu ral po licy of the co un try: in 
mul ti cul tu ral co un tri es the need to har mo ni ze the re la ti on ships bet we en 
cul tu ral com mu ni ti es is con stantly re ne wing, which af fects the con cep-
tu a li za tion of cul tu ral and edu ca ti o nal po licy, which must con stantly 
se arch for new an swers in or der to aban don ten sion and con flicts due 
to exi sten ce of dif fe rent cul tu ral iden ti ti es of in di vi du als and gro ups in 
a co un try. 

In sti tu ti o na li zed edu ca tion is re spon si ble for the cre a tion of cul-
tu ral iden tity: its in flu en ce is plan ned (for med in the sta te) and un der a 
con stant syste ma tic con trol.  Re la ti on ships bet we en cul tu res (the do mi-
nant cul tu re and va ri o us sub cul tu res) are tran smit ted thro ugh edu ca tion, 
and they in flu en ce the for ma tion of cul tu ral iden tity and be ha vi or of 
the par ti ci pants of the edu ca ti o nal pro cess. In this way, edu ca tion be-
co mes a fac tor re spon si ble for sha ping the cul tu ral mes sa ges that af fect 
stu dents’ en cul tu ra tion and in ter na li za tion of cul tu ral va lu es, for ming a 
young ge ne ra tion for po ten tial co o pe ra tion or con fron ta tion with dif fe-
rent cul tu ral iden ti ti es in a mul ti cul tu ral co un try.
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The qu e sti on of cul tu ral iden tity is an ex tre mely sen si ti ve is sue: 
each cul tu re has its own pat terns of me a ning and be ha vi or, and cul tu ral 
af fi li a tion can be a ba sis for co o pe ra tion or con flicts bet we en mem bers 
of dif fe rent cul tu ral com mu ni ti es. Ele ments of in sti tu ti o na li zed edu ca-
tion par ti ci pa te in the pro cess of iden tity for ma tion and ha ve the ir sha re 
of re spon si bi lity in mul ti cul tu ral so ci e ti es in the de ve lop ment of to le-
ran ce and eli mi na tion of po ten tial con flicts bet we en dif fe rent cul tu ral 
com mu ni ti es.

 

* Овај рад је примљен 17. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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