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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

МиленаПешић*

НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ  
И ИН ТЕР КУЛ ТУР НИ ДИ ЈА ЛОГ**

Са же так

Културолошки и културно-политички аспекти фено-
менанационалногидентитета,представљајуосновнипред-
метовогистраживања.Успостваљањеинтерпретативних
релација између културе/културног идентитета и нацио-
налногидентитетаимазациљфокусирањенањеговепози-
тивнефункције.Сциљемиздвајањаоногаштоовајфеномен
чинидруштвенопродуктивнимобликомсоцијалнеиденти-
фикацијеодоногнегативногштоимасвојеисходиштедру-
гимфеноменима, односноширемдруштвеном, а пре свега
политичкомконтексту,остваренјеиосвртнадеструктив-
не последице политичке/идеолошке инструментализације
идентитетскогдискурса.Будућидасеулитературинерет-
коуправокултурнаиетничкадимензијанационалногиден-
титета узимају као спорне, у смислу опасности које носе
есенцијалистичкатумачења,односноинструментализације
одстранеполитичкихстратегија,овакавпогледзначиимо-
гућностпотпунијег разумевањафеномена.Успотављањем
овакопостављенихинтерпретативнихрелацијаизмеђуна-
ционалног идентитета и интеркултурног дијалога могуће
јеостваритиувидуонопочемунационалниидентитети
интеркултурни дијалог могу бити компатибилни; а једна
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одводећихидејаовоградауправоијестетаданационални
идентитет,каопродуктиванвидсоцијалнеидентификаци-
јеидруштвеноисторијскиконструкт,нијеинкопатибиланс
процесимамеђународнихинтеграција,односносаинтеркул-
турнимдијалогомкаоњиховомрелевантномсоциокултур-
номпретпоставком.
Кључне речи: национални идентитет, друштвени кон-

структ, култура, политика, национални капа-
цитети,интеркултурнидијалог,демократија,
традиција, модернизација међународне инте-
грације

Уводнаодређења

Те жи ште ис тра жи ва ња овог ра да је на кул ту ро ло шким 
аспек ти ма фе но ме на на ци о нал ног иден ти те та, пре ци зни је на 
ис пи ти ва њу ре ла ци ја из ме ђу кул ту ре/кул тур ног иден ти те та 
и на ци о нал ног иден ти те та с ци љем из два ја ња по зи тив них 
функ ци ја ко је га од ре ђу ју као дру штве но про дук ти ван об лик 
со ци јал не иден ти фи ка ци је. Осврт на де струк тив не по сле ди-
це по ли тич ке/иде о ло шке ин стру мен та ли за ци је иден ти тет-
ског дис кур са оства рен је у ме ри у ко јој то зах те ва одва ја ње 
кул ту ро ло шке рав ни фе но ме на на ци о нал ног  иден ти те та од 
оног што  ин стру мен та ли зу је по ли тич ка стра те ги ја. Кул тур-
на и ет нич ка ди мен зи ја на ци о нал ног иден ти те та у фо ку су су 
овог ис тра жи ва ња из два раз ло га: за то што се ру ко во ди мо 
те зом да као што се по ли тич ки фе но ме ни не мо гу ре ду ко ва ти 
на њи хо ве по ли тич ко-кул тур не аспек те, та ко и од су ство уви-
да у те аспек те зна чи не пот пу ност у раз у ме ва њу фе но ме на.1; 
и за то што се у ли те ра ту ри че сто упра во кул тур на и ет нич ка 
ди мен зи ја на ци о нал ног иден ти те та, на су прот не спор ној гра-
ђан ско-по ли тич кој ди мен зи ји,2 сма тра ју про бле ма тич ним, у 
сми слу есен ци ја ли стич ких ту ма че ња бре ме ни тих опа сно-
сти ма од по ли тич ких ин стру мен та ли за ци ја, као ис хо ди шта 
ме ђу ет нич ких тен зи ја/су ко ба. 

Сми сао овог оп сер ви ра ња са сто ји се у утвр ђи ва њу ре-
ла ци ја из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та као ко лек тив ног кул-

1 Уп. Ра дој чић, М., „По ли тич ка кул ту ра као фак тор раз у ме ва ња дру штве них 
про ме на“, Филозофијаидруштво, 1996, бр. 9-10, стр. 185-192.

2 Ба зић, Ј., „На ци о нал ни иден ти тет у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је“, 
Српскаполитичкамисао, 4/2011,  335- 354, Бе о град, стр. 336-337.
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тур ног иден ти те та (иден ти фи ка ци ја са сим бо лич ким си сте-
ми ма соп стве не кул ту ре) и ин тер кул тур ног ди ја ло га, као 
кул ту ро ло шке прет по став ке про це са ме ђу на род них ин те-
гра ци ја. Ка ко ће мо у овом ра ду на сто ја ти да по ка же мо, из ван 
кон тек ста по ли тич ке и иде о ло шке зло у по тре бе, на ци о нал ни 
иден ти тет као про дук ти ван вид со ци јал не иден ти фи ка ци је и 
дру штве но и сто риј ски кон структ, ни је ин ко па ти би лан с про-
це си ма ме ђу на род них ин те гра ци ја, од но сно са ин тер кул тур-
ним ди ја ло гом као њи хо вом ре ле вант ном со ци о кул тур ном 
прет по став ком.   

На ци о нал ни иден ти тет нај че шће се од ре ђу је као свест 
о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји уте ме ље на на уве ре њу о 
по сто ја њу „ни за за јед нич ких, објек тив них и су бјек тив них, 
кул тур них и со ци јал них, ствар них и сим бо лич ких ка рак те-
ри сти ка, ко је ујед но пред ста вља ју и ње не спе ци фич не раз ли-
ке“.3 Иако се као објек тив не за јед нич ке од ли ке при пад ни ка 
на ци је че сто на во де и оне кул тур не, на ци о нал ни и кул тур ни 
иден ти тет ни су по ду дар ни.

Ста вља ју ћи ак це нат на сим бо лич ко-кул тур не атри бу-
те ет нич ког иден ти те та,4 Ен то ни Смит га је на не ки на чин 
по ста вио и у са ме кул ту ро ло шке осно ве на ци је. Ме ђу из дво-
је ним обе леж ји ма ет нич ког и на ци о нал ног иден ти те та ко-
је аутор на во ди, по ду дар ни су упра во атри бу ти  пре те жно 
кул тур не и исто риј ске са др жи не и из ра зи то су бјек тив не 
при ро де. Као атри бу те ет нич ког иден ти те та аутор на во ди: 
ко лек тив но, властитоиме;митозаједничкимпрецима;за-
једничкаисторијскасећања („кул ту ра се ћа ња“ је при мар на 
а не исто риј ске чи ње ни це); једаниливишедиференцирајућих
елеменатазаједничкекултуре(језик,вера,обичаји,инсти-
туције...);повезаностсаодређеном„домовином“ – ду хов на 
при вр же ност и но стал ги ја (мит ско и су бјек тив но свој ство те-
ри то ри јал не при вр же но сти); осећањесолидарностикодзна-
чајних делова популације. 5 А бит на обе леж ја на ци о нал ног 
иден ти те та су по ње му: историјскатериторија,односнодо-
мовина;заједничкимитовииисторијскасећања;заједничка

3 Па вло вић, М., „Гло ба ли за ци ја и ре ги о нал ни кул тур ни иден ти тет“, 
Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета
СрбауБатањи, Бе о град, 1991, стр. 211.

4 Смит, А., Национални идентитет, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 
1998, стр. 39.

5 Смит, А., нав. де ло, стр. 39- 41.
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масовнајавнакултура;за јед нич ка за кон ска пра ва и ду жно-
сти при пад ни ка на ци је; за јед нич ка еко но ми ја с те ри то ри јал-
ном мо бил но шћу при пад ни ка на ци је. 6 

Про блем у ве зи са Сми то вим од ре ђе њи ма обе леж ја ет-
нич ког/на ци о нал ног иден ти те та са сто ји се у огра ни че њи ма 
ко ја но си „сме шта ње ин сти ту ци ја и ства ра ла штва гру пе у 
са мо до вољ но утвр ђе ну ли сту кул тур них цр та схва ће них на 
не ис то риј ски на чин“; јер та кав ре зон во ди у схва та ње ко је у 
кул тур ној про ме ни ви ди са мо оси ро ма ше ње и по гор ша ње. А 
у осно ви је по гре шна сва ка кон цеп ци ја ко ја у изо ло ва но сти 
ви ди прин цип на стан ка и одр жа ва ња ко лек тив них иден ти те-
та, јер та кво гле ди ште „згу шња ва дру штве ну ре ал ност гру-
пе за сно ва не на изо ло ва но сти и ње но кул тур но из гра ђи ва-
ње“. Ствар ност је да сва дру штва/ на ци је/кул ту ре одр жа ва ју 
стал не, ма ње или ви ше ин тен зив не, од но се са сво јим окру-
же њем.7 Ка ко нас под се ћа Фор мо зо, „акул ту ра ци ја ни је фе-
но мен од ко јег се мо же по бе ћи“. 8  У том сми слу Сми то вом 
схва та њу мо же се при го во ри ти, ка ко ис ти че Сан дра Ра де но-
вић, за не ма ри ва ње јед не од су штин ских ди мен зи ја иден ти-
те та (ка ко ин ди ви ду ал ног та ко и со ци јал ног) а то је ре ла ци ја 
пре ма „дру го ме“/дру ги ма, као и од су ство раз ма тра ња ње го ве 
исто риј ске при ро де, про мен љи во сти и ре ла тив но сти у од но-
су на кон текст и/или дру ге со ци јал не иден ти те те, што ње гов 
при ступ у ве ли кој ме ри ка рак те ри ше као ста тич ки. Јер, на-
ве де не ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та  ни су ен ти те ти 
suigeneris,  већ се, на про тив, кон стру и шу у ре ла ци ји пре ма 
дру го ме/ дру ги ма и у од ре ђе ном со ци о кул тур ном/ исто риј-
ском кон тек сту.9

Ако по ђе мо од по став ки За гор ке Го лу бо вић да „ако је 
је кул ту ра ‘гра ма ти ка дру штве ног жи во та‘ (Har ris), он да је 

6 На ци ју Смит од ре ђу је као име но ва ну људ ску по пу ла ци ју „са за јед нич ком 
исто риј ском те ри то ри јом, за јед нич ким ми то ви ма и исто риј ским се ћа њи ма, 
за јед нич ком ма сов ном јав ном кул ту ром, за јед нич ком еко но ми јом и за јед-
нич ким за кон ским пра ви ма и ду жно сти ма свих при пад ни ка.  Смит, нав. де-
ло, стр. 29-30; Уп. Го лу би вић, З., ЈаиДруги:антрополошкаистраживања
индивидуалногиколективногидентитета, Ре пу бли ка, Бе о град, 1999, стр. 
76.

7 Фор мо зо, Б., „Рас пра ве о ет ни ци те ту“, Идентитет(и), 295-312,  Clio, Бе о-
град,  2009, стр. 295-297.

8 Фор мо зо, Б., нав. де ло, стр. 297-298.
9 Ра де но вић, С., „На ци о нал ни иден ти тет, ет ни ци тет, (кри тич ка) кул ту ра се-

ћа ња“,  Филозофијаидруштво,3/2, 2006, 220-237,  Бе о град, стр. 226.
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ус по ста вља ње кул тур ног иден ти те та condition sinequanon
не са мо свих фор ми ко лек тив ног већ и пер со нал ног иден ти-
те та“, мо же мо се сло жи ти и с ње ном те зом да су ин сти ту-
ци је без иден ти фи ка ци је по је ди на ца са „сим бо лич ким уни-
вер зу мом“ кул ту ре ко ји им ле жи у осно ви, пу ки ин стру мент, 
„ор га ни за ци о на схе ма за функ ци о ни са ње стан дар ди зо ва ног 
по на ша ња.“10 Кул тур ни иден ти тет ко ји се упо ста вља је сте 
то на осно ву че га ин сти ту ци о на ли за ци ја као схе ма ти за ци ја 
и стан дар ди за ци ја функ ци о ни ше као дру штве ни фе но мен. 
У том сми слу на ци о нал ни ка па ци те ти иден ти фи ка циј ских 
обра за ца и ши ре, де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја у 
дру штву, по ка зу ју сво ју про дук тив ну стра ну, кроз иден ти-
фи ка ци ју гра ђа на са кул тур ним, сим бо лич ким ди мен зи ја-
ма на ци о нал ног иден ти те та ко ји би без истих био са мо пу ка 
прав но-по ли тич ка нор ма.

Националниидентитет
икритичкакултурасећања

У ли те ра ту ри се не рет ко су сре ће мо с те зом да на ци је 
из ра ста ју на осно ва ма од ре ђе ног, за те че ног ет нич ког ре а ли-
те та, а исто та ко и са оспо ра ва њем би ло ка квих кон ти ну и те-
та из ме ђу на ци ја и ет ни ја. Оно што је ов де ва жни је од раз-
ре ше ња ове те о риј ске ди ле ме је сте чи ње ни ца да тај ет нич ки 
ре а ли тет „мо же си бо лич ко-ми то ло шки под у пре ти осе ћа ње 
ет нич ко-на ци о нал ног кон ти ну и те та ко ји, ме ђу тим, не мо-
ра да пред ста вља и ствар ни кон ти ну и тет.“11 Јер, ка ко ис ти че 
Смит, ства ра ње „ко хе рент не ми то ло ги је и сим бо ли ке јед не 
исто риј ске и кул тур не за јед ни це“, на осно ву рас по ло жи вих 
кул тур них ком по нен ти, пред ста вља ва жан услов оп стан ка и 
је дин ства на ци је, не за ви сно од то га ко ли ко су ет нич ке ве-
зе би ле ја сне или ис кон стру и са не.12 То је у осно ви је дан од 
ва жних раз ло га због ко јих сам по јам ет нич ког иден ти те та 
пред ста вља стал ни из вор кон тро вер зи ка ко у на уч ним та ко и 
у по ли тич ким рас пра ва ма, по себ но ка да  се он до во ди у ве зу 
са кул ту ром, по и сто ве ћу је са кул тур ним или вер ским иден-

10 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр, 35.
11 Жу нић, Д., Национализам и књижевност, http://rss.ar chi ves.ceu.hu/ar chi-

ve/00001127/01/133.pdf, стр. 9. 
12 Смит, Е., нав. де ло, стр. 71.
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ти те том, од но сно ка да се тим по и сто ве ћи ва њи ма по ли тич ки 
ма ни пу ли ше. 

Пу ти ња (F. Po u tig nat) и Стреф-Фе нар (J. Stre iff-Fe nart) 
раз ви ли су ста но ви ште ко је пру жа кри те ри јум ко јим се ет-
ни ци тет спе ци фич но раз ли ку је од оста лих ка те го ри ја ко-
лек тив ног иден ти те та, а то је ње го во ори јен ти са ње пре ма 
про шло сти. Реч је „о про шло сти ко ју ко лек тив но пам ће ње 
ет нич ке гру пе пре но си и ин тер пре ти ра на се лек ти ван на чин, 
те од ре ђе не лич но сти и до га ђа је тран сфор ми ше у сиг ни фи-
кант ске сим бо ле ет ни ци те та“. Да кле, ка ко упу ћу ју по ме ну-
ти ауто ри, „иако ни су суп стан ци јал не ре ал но сти, ко је ве чи-
то по сто је, ет нич ке гру пе се обра зу ју и одр жа ва ју са мо та ко 
што се на па ја ју у на та ло же ној исто ри ји.“ 13

  По зи ва ње на „при ме ну исто риј ских по у ка“ у јав ним 
дис кур си ма ва жно је са ста но ви шта да ва ња од ре ђе ног сми-
сла са да шњо сти, ули ва ња си гур но сти и пру жа ња ори јен та-
ци је. На тај на чин сна жи се свест о за јед ни штву, раз ви ја ју 
иде је и вред но сти ва жне за оп ста нак ко лек ти ва, уче ству је се 
у не че му што има „ви ши сми сао“, у „исто риј ском тра ја њу“ 
као кон ти ну и те ту „слав них тре ну та ка на ци је“.14

С об зи ром на „сим бо лич ко-кул тур ни кри те ри јум“ (Е. 
Смит) и „исто риј ски кри те ри јум“ (ори јен ти са ње ет ни ци те-
та пре ма про шло сти) (Пу ти ња, Стреф-Фе нар) ка ко ис ти че 
Сан дра Ра де но вић, као сег мент кул тур ног иден ти те та мо же 
се из дво ји ти до мен културе сећања на ци је; њу чи не за јед-
нич ки ми то ви и исто риј ска се ћа ња, као и на чи ни/ме ха ни зми 
дру штве ног пре но ше ња зна ња о про шло сти, кул ту ре, „из ми-
шља ња, об ра де, одр жа ва ња, ко ри шће ња, по ти ски ва ња, за бо-
ра вља ња и пре и на ча ва ња про шло сти“. То су ин ди ви ду ал не и 
ко лек тив не кон струк ци је/сли ке про шло сти ко је уче ству ју у 
ту ма че њу са да шњо сти и ства ра њу ви зи је бу дућ но сти, али и 
учвр шћу ју на ци нал не иден ти те те.15

13 Пу ти ња и Стреф-Фе нар из дво ји ли су сле де ће кључ не про бле ме ве за не за ет-
ни ци тет: „1) про блем ка те го ри јал ног атри бу и ра ња ко јим ак те ри се бе иден-
ти фи ку ју и би ва ју иден ти фи ко ва ни од стра не дру гих; 2) про блем гра ни ца 
од ре ђе не гру пе ко је слу же као осно ва за ди хо то ми за ци ју ми/они; 3) про блем 
фик си ра ња иден ти тет ских сим бо ла ко ји за сни ва ју ве ро ва ње у за јед нич ко 
по ре кло; 4) про блем зна ча ја ко ји за до би ја це ли на про це са ко ји ма ет нич ке 
цр те би ва ју ис так ну те у дру штве ној ин тер ак ци ји.“ (Пу ти ња, Стреф-Фе нар, 
нав. пре ма Ра де но вић, С., нав. де ло,  стр. 230-231)

14 Ђе рић, Г.,  Пр(а)волицемножине, Бе о град, 2005 , стр.  154, 157.
15 Ра де но вић, С., нав. де ло, стр. 232.
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На су прот ко лек тив ном пам ће њу, ко је пред ста вља „мо-
за ик иза бра них са др жа ја зна чај них за оп ста нак и ин те гра ци-
ју гру пе, те за очу ва ње ње ног груп ног иден ти те та“, и ко је 
је ди на мич ко и ре кон струк тив но, бу ду ћи да су по тре бе ко је 
за до во ља ва про мен љи ве,  кри тич ка или ал тер на тив на кул-
ту ра се ћа ња „те жи да се не огра ни чи са мо на рас по зна ва ње 
ра зно вр сних сим бо лич ких струк ту ра у окви ру по је ди нач не 
и груп не об ра де про шло сти, већ увек узи ма у об зир ин те ре-
сну, иде о ло шку, по ли тич ку и лич ну усло вље ност ових сло-
же них про це са“. За њу је при мар но пи та ње за што се и ка ко 
пам ти, од но сно ка ко се  про шлост ту ма чи, јер уз ма те ри јал не 
остат ке про шло сти, сим бо ле и зна че ња узи ма у раз ма тра ње 
и иде о ло ги је, ми то ве, пред ра су де и сте ре о ти пи је при сут не у 
„ак ту ал ној упо тре би про шло сти“.  16

Ко лек тив но пам ће ње и кул ту ра се ћа ња пред ста вља ју 
део „кул тур ног апа ра та ко ји гра ди сми сао“, те сто га не ис-
ка зу ју са мо про шлост, већ об ли ку ју са да шњост. На и ме, про-
шлост има ва жну уло гу у скло пу са мо ви ђе ња ин ди ви дуа и 
гру па: сли ке про шло сти ре ду ку ју не пре глед ност ми ну лих 
зби ва ња, раз два ја ју ва жне од не ва жних де ша ва ња, ус по ста-
вља ју кри те ри ју ме тра ди ци је и фор ми ра ња и одр жа ва ња 
иден ти те та за (но ве) ге не ра ци је, те по ста ју емо тив на осно ва 
по ре ђе ња са да шњег и про шлог ста ња, као и под сти цај бу ђе-
ња осе ћа ња (не)за до вољ ства са да шњи цом ко ји гра ди по жељ-
ну/е ви зи ју/е бу ду ћег ста ња“. 17 

Ко ли ко је ва жна кри тич ка ди мен зи ја кул ту ре се ћа ња 
као са став ног де ла кул тур ног иден ти те та упу ћу је и чи ње ни-
ца да је стал ни чи ни лац ме ђу ет нич ке на пе то сти, а по Сми-
ту  чак и узрок ет нич ког на си ља (је дан од број них) упра во 
не рав но мер на рас по де ла „ет но сто ри је“. Ет но и сто ри ја мо же 
би ти „ва жан из вор кул тур не мо ћи и жи жа кул тур не по ли ти-
за ци је“ уко ли ко се од ли ку је бо гат ством и „аутен тич но шћу“. 
За јед ни це та квих исто ри ја има ју „так ми чар ску пред ност“ 
над дру ги ма где је ова оскуд на или „сум њи ва“. Не до ста так 
ду ге, бо га те, не пре кид не ет но и сто ри је на док на ђу је се не рет-
ко „кул тур ним ра то ви ма“ у ко ји ма се фи ло ло ги ја, ан тро по-
ло ги ја и ар хе о ло ги ја ко ри сте за „утвр ђи ва ње не из ве сних ге-

16 Ра де но вић, С., нав. де ло стр. 233.
17 Ра де но вић, С., стр. 234.
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не а ло ги ја, уко ре њи ва ње по пу ла ци ја на до ма ћим те ре ни ма, 
до ку мен то ва ње њи хо вих осо бе них цр та, те за анек ти ра ње 
ра ни јих ци ви ли за ци ја“.18

Фе но мен ко ји је Кри стоф Џе фре лот на звао „ стра те шки 
син кре ти зам“ са сто ји се у по ступ ку ко јим се са мо де фи ни са-
ње оства ру је у од но су на дру гог, по зајм љи ва њем од ње га оне 
нај вред ни је и нај е фи ка сни је  кул тур не осо би не.19

Ка ко то Смит уоп шта ва: „кул тур но так ми че ње пот хра-
њи ва но не рав но мер ном рас по де лом ет но сто ри је по гон ска је 
сна га у ши ро ко рас про стра ње ним про це си ма вер на ку лар не 
мо би ли за ци је и кул тур не по ли ти за ци је.“ Има ју ћи то у ви ду, 
као и ис ку ства по след њих ра то ва на на шим про сто ри ма, мо-
же мо кон ста то ва ти ви до ви тост Сми то ве прог но зе пре ма ко-
јој „с об зи ром на број ет нич ких за јед ни ца и ка те го ри ја ко је се 
мо гу мо би ли са ти по нов ним на ла же њем чак и не раз го вет них 
ет но и сто ри ја, ма ли су из гле ди да се кул тур ни ра то ви ет ни ја 
и на ци ја окон ча ју а на ци о на ли зам ис ти сне.“ 20 

Националниидентитетикултура

Пре ма нај оп шти јем и уоби ча је ном са вре ме ном од ре ђе-
њу, на ци ја се де фи ни ше као „људ ска гру па углав ном до ста 
ши ро ка ко ју ка рак те ри ше свест о је дин ству (исто риј ском, 
дру штве ном, кул тур ном) и же ља да се жи ви за јед но“.21 Кул-
тур но је дин ство на ци је, ме ђу тим, пред ста вља по јам чи је ту-
ма че ње пра те оштре кон тро вер зе.

По јам „иден ти тет“ удру жен са пој мом „кул ту ра“ до жи-
вео је са вре ме ни на уч ни и ме диј ски успех. Ка ко ис ти че Жан-
Клод Ру а но-Бор ба лан, овај успех кон цеп та по ти че од чи ње-
ни це да је кон цепт кул тур ног иден ти те та омо гу ћио „да се 
на ру га мо ста рој ра сној те о ри ји ан тро по ло га, ко ја је под вр гла 
ко ло ни зи ра не на ро де нео гра ни че ној до ми на ци ји“. 22 Да на-
шња упо тре ба пој ма иден ти те та удру же ног с пој мом кул ту-

18 Смит, Е., нав. де ло, стр. 352-354.
19 Ба јар, Ж.., „Има ги нар но у иден ти тет ској афир ма ци ји“, Идентитет(и), 384-

391,Clio, Бе о град, 2009,  стр. 387-388.
20 Смит, Е., нав. де ло, стр. 352-354.
21 Ти јес, А. М, „Кул тур на про из вод ња европ ских на ци ја“,Идентите(и), 332-

344  Clio,Бе о град, 2009, стр. 333.
22 Ру а но-Бор ба лан, Ж.,  „Иден ти тет, ре сурс за ак ци ју“Идентите(и), 419-424,  

Clio,Бе о град, 2009, стр. 423-424.
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ра је, ме ђу тим, у нај ма њу ру ку дво сми сле на, a за не ке ауто-
ре и про бле ма тич на. У кон тек сту од бра не пра ва угње те них, 
ма њи на, ка ко на во ди Бор ба лан, овај кон цепт „исто вре ме но 
слу жи и да ове ко ве чи ди фе рен ци ја ли зам ко ји ни је да ле ко од 
иде је о ра си и мо же да по др жи све на ци о на ли зме, ксе но фо би-
зме и ет но цен три зме.“23 Упр кос чи ње ни ци да по јам кул тур-
ног иден ти те та мо же да кон вер ги ра са иде ја ма ин тер кул тур-
ног ди ја ло га, оста је не га тив ни зна чењ ски по тен ци јал ко ји се 
ве зу је за екс тре ме по и ма ња је дин ства на ци о нал не кул ту ре, а 
са њим  кон тро вер зе у ту ма че њу.24

Ус по ста вља ње ве зе из ме ђу кул ту ре и (на ци о нал ног/ет-
нич ког) иден ти те та не мо ра ну жно да зна чи усва ја ње кон-
цеп та по ту пу не и без у слов не кул тур не хо мо ге ни за ци је и 
кул тур ног иден ти те та као ока ма ње ног ску па кул тур них обе-
леж ја. Ка ко ис ти че Ан то њи на Кло сков ска, хо мо ге ност кул-
ту ре у од но су на сва ку од ње них основ них ка рак те ри сти ка 
пред ста вља увек са мо оквир „уну тар ко јег се на ла зи спек тар 
ра зно вр сних ни јан си ко је од го ва ра ју ин ди ви ду ал ним ва ри-
јан та ма ре а ли за ци је нор ми и кул тур них обра за ца“.25

У ве ли ким и  сло же ним дру штви ма, „и по ред пре ци зно 
од ре ђе не по ли тич ке ор га ни за ци је и гра ни ца, мо гу да по сто је 
мно ге ен кла ве дру штве них гру па и кру го ва ко ји се од ли ку ју 
раз ли чи тим ва ри јан та ма кул тур них обе леж ја, а то је мо гу ће 
пре све га у од но су на је зик, умет ност, иде о ло ги ју, ве ро ва ња 
и на у ку“. Обим ност дру штва и сло же ност ње го ве струк ту ре 
по вла че со бом и  ње го ву хе те ро ге ност с об зи ром на од ре ђе-
не ка рак те ри сти ке ње го ве „гло бал не кул ту ре“. Јер, гра нич но 
по ље од ли ка и кул тур них ути ца ја ко ји се ме ђу соб но ме ша-
ју про сти ре се пре ко фор мал них гра ни ца. Ме ђу тим, број на 
ан тро по ло шка ис тра жи ва ња опи са ног ка рак те ра ипак до зво-
ља ва ју да се утвр ди „тен ден ци ја за јед нич ког по ја вљи ва ња 

23 Ру а но-Бор ба лан, Ж., нав. де ло, стр. 424.
24 О ре дук ци ја ма мул ти кул ту ра ли стич ког дис кур са  ве за ним за про блем кул-

тур ног иден ти те та оп шир ни је у Пе шић, М., Но ва ко вић, А., „Про блем иден-
ти те та и мул ти кул ту ра ли зам“, Српска политичка мисао, 2/2010, стр. 141-
164.

25 Се дам основ них еле ме на та кул ту ре, по Ан то њи ни Кло сков ској су: еко ном-
ска ор га ни за ци ја; по ли тич ка ор га ни зов ност, струк ту ра ло кал не за јед ни це;  
је зик;  фол клор и умет ност, иде о ло ги ја и ве ро ва ња; и на у ка. (Кло сков ска, А., 
Социологијакултуре,  Чи го ја штам па, Бе о град, 2009,  стр. 59)
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не ких кул тур них од ли ка ко је или под ле жу ди фу зи ји или се 
фор ми ра ју у има нент ном про це су раз во ја“. 26

Кул ту ра ни је ни при мор ди ја ли стич ки „збир ван вре-
мен ских од ли ка“ ни ти је „инерт ни ре сурс“ на шта је у осно ви 
сво де ин стру мен та ли сти. Она је сте има нент но про мен љи ва, 
за то што по сто ји и функ ци о ни ше у усло ви ма пер ма нент не 
акул ту ра ци је, али пре ма нај че шће огра ни че ним мо гућ но сти-
ма и исто вре ме но је про це су ал на и си стем ска ( отво ре ни си-
стем).27

По сто ји огром на раз ли чи тост кул ту ра са гле ди шта мо-
гућ но сти ко је њи хо ва сим бо лич ка сфе ра оста вља ин ди ви-
ду ал ним из бо ри ма и ин вен ци ји по је ди на ца ко ји не за те че не 
обра сце и нор ме сво је кул ту ре ре а ли зу ју, ме ња ју, од ба цу ју, 
за ме њу ју дру гим ко ји по ста ју но ве ко лек тив не пред ста ве. У 
тим про це си ма фор ми ра ња  кул тур них ин ди ви ду ал но сти 
по себ но сти во де ћу уло гу има ју сим бо лич ка кул ту ра и дру-
штве не  ин тер ак ци је. Сло же ност дру штва, ра зно вр сност ин-
ди ви ду ал них уло га, број ност кон та ка та под сти чу, на рав но, 
кул тур не но ви не и ме ња ње обра за ца.28 Да кле, за раз ли ку од 
ет нич ког иден ти те та као не ке вр сте со цио-кул тур ног „ге-
на“, ко ји до би ја сна гу ор ган ске ве зе, на ци о нал ни иден ти тет 
је кул тур но и по ли тич ко по ве зи ва ње чла но ва ко је ује ди њу је 
члан ство у да тој по ли тич кој за јед ни ци као це ли ни на осно ву 
при хва ће них дру штве них вред но сти и сим бо ла, али на осно-
ву мо гу ћег из бо ра, обез бе ђу ју ћи ин те гра ци ју у јед ну су пер и-
ор ни ју за јед ни цу.29

Осе ћа ње при па да ња на ци ји као кул тур но-по ли тич кој 
за јед ни ци дру ге је вр сте не го ет нич ка при пад ност. По је ди-
нац јој при па да јер усва ја ње не вред но сти и при хва та ње не 
ин сти ту ци је и нор ме, ко је мо же и кри тич ки пре и спи ти ва ти; 
мо же да би ра сво ју на ци о нал ност, и за то што ни је реч о без-
у слов ној иден ти фи ка ци ји, па мо дер на на ци ја не ма моћ над 
по је дин цем ка кву има ет нич ка гру па. У пи та њу је раз ли ка је 
из ме ђу за тво ре ног и отво ре ног иден ти те та, као раз ли ка из-
ме ђу при пад но сти као ну жно сти и при пад но сти као из бо ра. 
По сто је чак ста но ви шта по ко ји ма се раз вој ин ди ви ду ал но-

26 Кло сков ска, А., нав. де ло, стр. 59-61.
27 Фор мо зо, Б., нав. де ло, стр. 307.
28 Кло сков ска, А., нав. де ло, стр. 201.
29 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 79.
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сти са гле да ва као про цес еман ци па ци је по је ди на ца у од но су 
на вла сти ту кул ту ру до оне тач ке ка да се она за ње га ви ше не 
под ра зу ме ва ауто мат ски, већ се он мо ра с њом иден ти фи ко-
ва ти. Иден ти тет се, та ко, од но си на по је дин ца, а пре но ше ње 
иден ти те та на гру пе схва та се ме та фо рич ки.30 При пад ност 
мо дер ној на ци ји не зна чи  ауто мат ску при мар ност на ци о нал-
не иден ти фи ка ци је; по је ди нац се бе до жи вља ва ви ше стру ко: 
и про фе си о нал но и кла сно и кон фе си о нал но, укљу чу ју ћи 
и до жи вљај да је гра ђа нин све та. У том скло пу на ци о нал-
на при пад ност не мо ра има ти пр вен ство. Сто га је гра ђан ски 
на ци о нал ни ид не ти тет бо га ти ји, јер ни је ре ду ко ван на јед ну 
ди мен зи ју, „јер пу тем на ци о нал ног иден ти те та не до ла зи из-
рав но  ни до ин те гри те та лич но сти ни до со ци јал ног ин те-
гри те та“.31

Иден ти тет по је дин ца не спор но има кул тур не ко ре не. 
Кул тур ни иден ти тет има сво ју објек тив ну и су бјек тив ну ди-
мен зи ју. Објек тив на ди мен зи ја под ра зу ме ва мо гућ ност свр-
ста ва ња по је ди на ца пре ма раз ли чи тим кул ту ра ма (при че му 
су мо гу ћи и би кул ту рал ни иден ти те ти од но сно плу рал ни 
кул тур ни иден ти те ти) у том сми слу што је кул тур ни иден-
ти тет/ при пад ност  „ем пи риј ска, од но сно де скрип тив на ка-
те го ри ја, ни у ком слу ча ју нор ма тив на, од но сно де дук тив на“. 
Објек тив но кул тур но обе леж је по је дин ца осо би на је ко ја се 
опа жа спо ља и ко ја на ста је као по сле ди ца фак то ра као што 
су др жа вљан ство, по ро дич но и ре ги о нал но по ре кло, и ко ја 
је не за ви сна од про це не ње ног но си о ца. Уз ова кво ту ма че ње, 
под кул ту рал ним иден ти те том под ра зу ме ва се и то„да ин ди-
ви дуа са му се бе при пи су је јед ној кул тур ној гру пи и да схва-
та се бе као и сво је де лат но сти, ве ро ва ња, жи вот не пла но ве у 
скла ду с том гру пом.“32 Ту смо већ на те ре ну су бјек тив не ди-
мен зи је кул тур не/на ци о нал не при пад но сти. Кон цепт су бјек-
тив ног за ми шља ња као осно ве на ци о нал них иден ти фи ка ци ја 
Бе не дикт Ан дер сон је про ду бљи ва њем кул тур них ко ре на на-

30 Дун даш, Б, „Кул ту ре  иден ти тет. О њи хо вом про бле ма тич ном од но су“, у  
Зборникрадова IVмеђународниинтердисциплинарнисимпозијум  (ур. Љ. 
Су бо тић), стр. 159-170; Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2006.

31 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 75, 78.
32 Britz, пре ма Дун даш, Б, „Кул ту ре  иден ти тет. О њи хо вом про бле ма тич ном 

од но су“, у  ЗборникрадоваIVмеђународниинтердисциплинарнисимпози-
јум  (ур. Љ. Су бо тић), стр. 159-170; Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, 
Но ви Сад, 2006.
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ци о на ли зма по ста вио у са мо сре ди ште раз у ме ва ња фе но ме на 
на ци о нал ног иден ти те та и на ци је схва ће не као за ми шље не 
по ли тич ке за јед ни це, ин хе рент но огра ни че не и су ве ре не.33 

За ми шља ње на ци је је ства ран (иако де лом су бјек ти ван) 
дру штве ни про цес ко јим на ста је сво је вр сна за јед ни ца. На ци-
је су за ми шље не за јед ни це јер њи хо ве при пад ни ке не по ве зу-
је ме ђу соб но по знан ство, већ си стем пред ста ва о њи хо вом за-
јед ни штву ко ји жи ви у сва ком од њих. На ци је и на ци о на ли-
зми пред ста вља ју та ко „ре ал не фе но ме не чи ја се про из вод ња 
вр ши на има ги нр ном пла ну“.34 Ако је на ци ја „за ми шље на 
по ли тич ка за јед ни ца“, он да је кул ту ра ин стру мент и ме ди-
јум те има ги на ци је. 35 Иако осе ћа ње кул тур не по себ но сти не 
пред ста вља ну жан услов очу ва ња од ли ка свој стве них од ре-
ђе ној кул ту ри, оно се ипак  сма тра ва жним фак то ром трај-
но сти и из ра зи тог одва ја ња „кул тур но јед но род них гру па“. 
Зна њец ки је прин ци пу по себ но сти ко ји су при хва ти ли сви 
чла но ви при пи си вао основ ну функ ци ји де фи ни са ња „дру-
штве них је ди ни ца кул тур ног ка рак те ра“; прин цип из два ја ња 
тих гру па је „за јед ни штво при хва ће них вред но сти“.36 Дру-
штве не вред но сти пред ста вља ју јед но од ва жних под руч ја 

33 Ан дер сон Б., Нација,замишљеназаједница, Пла то, Бе о град 1998, стр. 17.
34 За ми шља ње на ци је не тре ба ме ша ти са из ми шља њем, ла жно шћу, ка ко то 

по Ан дер со ну  чи ни Гел нер, ис ти чу ћи да се на ци о на ли зам ла жно пред ста-
вља, што упу ћу је на то да по сто је „истин ске“ за јед ни це „ко је мо же мо су-
прот ста ви ти на ци ја ма, на ште ту ових дру гих“. (Ан дер сон, нав.де ло стр. 18.) 
Кон цепт „за ми шља ња на ци је“ омо гу ћа ва да се из бег не „есен ци ја ли стич-
ко и он то ло шко ква ли фи ко ва ње  ‘су шти не’ на ци је“, јер на ци је не по се ду ју 
сво ју су шти ну по при ро ди (ан ти е сен ци ја ли стич ко од ре ђе ње) ни ти по сто је 
по при ро ди (ан ти он то ло шки сег мент од ре ђе ња)“. (Но ва ко вић, А., Но ва ко-
вић, А. (2009) „За ми шље ност или из ми шље ност на ци је“, Политичкаревија, 
4/2009, 187-198, Бе о град, стр. 189, 191) Ти ме се из бе га ва и свр ста ва ње „за“ и 
„про тив“ на ци о на ли зма, а с њим и ну жне ре дук ци је ко је пра те ова кве при-
сту пе фе но ме ну.

35 Дун даш, Б, „Кул ту ре  иден ти тет. О њи хо вом про бле ма тич ном од но су“, у  
Зборник радова IVмеђународни интердисциплинарни симпозијум  (ур. Љ. 
Су бо тић), стр. 159-170; Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2006.

36 На тра гу ове иде је о је дин ству за јед нич ких вред но сти, Деј вид Ми лер за јед-
нич ку јав ну кул ту ру схва та као ба зич ну прет по став ку на ци о нал ног иден-
ти те та. За ње га бри га за ко хе рент ност и ин те гри тет на ци о нал не кул ту ре 
има и исто риј ску ди мен зи ју, а кад је та ко, ка ко ис ти че Ке вин Ро бинс, она се 
пре тва ра у пре о ку па ци ју на сле ђем и кон ти ну и те том. (Ро бинс, К., „Ка Лон-
до ну: гра ду из ван на ци је“,Студијекултуре (ур. Ђор ђе вић, Ј.), 586-604, стр. 
589-590, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008); Кло сков ска, А.,  Социологија
културе, стр. 62, Чи го ја штам па, Бе о град, 2005;
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кул тур ног иден ти те та, јер чи не глав ни ре фе рент ни оквир 
за це ло куп но ми шље ње и по на ша ње по је ди на ца.37 Фло ри јан 
Зна њец ки по сту ли рао је „дру штве ни ак си о нор ма тив ни си-
стем“ ко ји чи не „обра сци вред но сти и нор ме по на ша ња као 
осно ве по сто ја ња и ује ди ња ва ња свих кул тур них фе но ме на, 
као њи хов за јед нич ки прин цип“. Као еле мент за јед нич ког 
сим бо лич ког си сте ма, вред но сти „од ре ђу ју на чи не ори јен та-
ци је де лат них љу ди пре ма пред ме ти ма и кла са ма пред ме та“, 
пру жа ју ћи прин ци пе вр ше ња из бо ра38 у окви ру ал тер на ти ва 
ра зних ори јен та ци ја ко је се по ја вљу ју у да тој си ту а ци ји, што 
по Пар сон су пред ста вља су шти ну дру штве них про це са.“39

Схва та ње на ци о нал не кул ту ре као не про мен љи ве сте-
ре о тип не ма три це ко ја за тва ра  дру штве не гру пе у не ка кав 
ста тич ки оклоп, пред ста вља, ме ђу тим, јед ну је од две ју не-
при хва тљи вих крај но сти у ње ног ту ма че ња, јер „ства ра ње 
кул та ко је тра жи не про мен љи вост кул тур них об ли ка, пр ви 
је об лик њи хо ве суп стан ци ја ли за ци је“. А ве ћи на тво ре ви на 
ко је се уоби ча је но на зи ва ју на ци ја ма са др жи раз не ме ша ви не 
нај ра зи чи ти јих кул тур них атри бу та и не мо гу се сво ди ти на 
не ко ли ко обе леж ја. Не по сто је „чи сте кул ту ре“. Мно га по је-
ди нач на кул тур на  обе леж ја на ди ла зе гра ни це и не мо гу се 
– или се мо гу са мо при вид но огра ни чи ти пре ма по ли тич ким 
ка те го ри ја ма (нпр. раз ли ко ва ње срп ског и хр ват ског је зи ка, 
или ни зо зем ског и фла ман ског).40 Ме ђу тим, као што је тач но 
да кул ту ра не мо же по слу жи ти за кла си фи ко ва ње љу ди на 
на ци је, тач но је и то да је на ци ја од ре ђе на кул ту ром и то у 
ви ше сми сло ва те ре чи. 

За оп сер ви ра ње ка рак те ра стал но сти на ци о нал них 
иден ти фи ка ци ја уте ме ље ног у кул ту ри,  по јам „кул тур ни 
обра зац“ (pat tern of cul tu re)41 по ка зу је се функ ци о нал ним, 

37 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 35-36.
38 Пар сонс ана ли тич ки из два ја „три ме ха ни зма то ко ва тих про це са: по мо ти-

ва ци о ној ори јен та ци ји, по ори јен та ци ји на вред но сти и на кул тур не обра-
сце.“(Кло сков ска, А., нав. де ло,  стр. 113) 

39 Да би се од ре дио уза јам ни од нос се ми о тич ког и ак си о ло шког кри те ри ју ма 
сим бо лич ке кул ту ре, по треб на је ре ла ци ја са пој мом зна че ња. Ме ђу тим, ка-
ко ис ти че Кло сков ска, оба ауто ра не ја сно фор му ли шу про блем по ве за но сти 
вред но сти са сфе ром зна ко ва и сим бо ла. ( Кло сков ска, А., нав. де ло,  стр. 
114-115)

40 Ка ми је ри К., „Кул тур не стра те ги је или хи ља ду на чи на при ла го ђа ва ња“, 
Идентитет(и), 105-113, Clio,  Бе о град 2009, стр. 108.

41 Рут Бе не дикт, Обрасцикултуре, Про све та,Бе о град, 1976.
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уз све услов но сти ње го ве са вре ме не упо тре бе. На и ме, као 
цен трал ни по јам у ту ма че њу фе но ме на ин те гра ци је кул ту-
ре, кул тур ни обра зац је у са вре ме ним при сту пи ма не рет-
ко оспо ра ван. Та ко је схва та ње аме рич ке кул ту ра ли стич ке 
стру је ко ја кул тур не обра сце од ре ђу је као „кул тур не мо де ле 
ко ји об ли ку ју на чи не жи во та и на чи не пред ста вља ња чла но-
ва не ког дру штва“ од ба че но, јер је у осно ви сво ди ло кул ту-
ре на не про мен љи ве функ ци је дру штве них ко лек ти ви те та.42 
Опи се кул тур них це ли на ство ре них по хар мо нич ном обра-
сцу, са ја сно од ре ђе ним гра ни ца ма тре ба, ме ђу тим, схва ти ти 
не као ре кон струк ци ју ствар но сти, већ пре као „ар би трар не 
кон струк ци је“ ис тра жи ва ча, ко ри сне за опи си ва ње и раз у ме-
ва ње кул тур не ин те гра ци је и ње них ка рак те ри стич них обе-
леж ја.43 

Под се ти мо се Пар сон со вог од ре ђе ња по ко јем је глав-
на функ ци ја кул ту ре као дру штве ног под си сте ма одр жа ва ње 
обра сца и гра ни ца си сте ма свој стве них да том дру штву.44 Уз 
сав опрез пре ма си стем ским при сту пи ма и њи хо вим ујед на-
ча ва њи ма, не спор но је да кул ту ра вр ши та кве функ ци је, али 
под усло вом да дру штве но-кул тур не си сте ме схва ти мо као 
отво ре не, са мо ре ла тив но изо ло ва не, у ин тер ак ци ји са си ту-
а ци о ним кон тек стом, као и то да су про це су ал ног ка рак те ра, 
од но сно да под ле жу уну тра шњим про ме на ма. Јер кул ту ре 
се до ди ру ју на сво јим пе ри фе ри ја ма и под ле жу, кроз ме ђу-
соб не ути ца је, про це си ма ди фу зи је. „И фак тор има нент них 
исто риј ских пре о бра жа ја, као и про мен љи вост гра ни ца под-
јед на ко узро ку ју да ин те гра ци ја ни јед не кул ту ре ни је не про-
мен љи во и ап со лут но ста ње“.45 Осим то га, по јам ко лек тив ног 
кул тур ног иден ти те та не прет по ста вља ну жно јед но о бра-
зност кул тур них еле ме на та то ком ге не ра ци ја, већ „осе ћа ње 
кон ти ну и те та из ге не ра ци је у ге не ра ци ју да те кул тур не по-
пу ла ци о не је ди ни це“, уте ме ље но на „основ ном тки ву кул-
тур них еле ме на та“.46 

42 Бор ба лан, Ж. К, , „Из град ња иден ти те та“, Идентитет(и), 5-17,  Clio, Бе о-
град, 2009, стр. 12.

43 Кло сков ска, А., нав. де ло,  61.
44 Пар сонс, Т., Модернадруштва,Гра ди на, Ниш, 1992.
45 Кло сков ска, А., нав. де ло,  стр. 52.
46 То основ но тки во кул тур них еле ме на та са сто ји се од тзв. „кул ту ре се ћа ња“, 

од пред ста ва о „ко лек тив ној суд би ни“ да те кул тур не по пу ла ци о не је ди ни це 
и ње не кул ту ре; на те мељ ним обра сци ма ми та, сим бо ла и вред но сти ко ји 
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 Са вре ме на про ми шља ња фе но ме на ко лек тив но сти 
ува жа ва ју чи ње ни цу да по је дин ци одр жа ва ју број не и ра зно-
вр сне, вр ло про мен љи ве ве зе са сво јим за јед ни ца ма и сво јим 
ве ро ва њи ма. Сти ца ње кул тур ног иден ти те та, ко ји тра ди ци-
о нал но обе ле жа ва хо мо ге ни је за јед ни це да нас из гле да још 
отво ре ни је.47 У мо дер ном све ту екс трем не плу ра ли за ци је 
вред но сти, со ци о е ко ном ске и со ци о кул ту рал не кри зе, ме ђу-
тим, без кул тур ног обра сца као но си о ца вред но сти те шко је 
ство ри ти ста би лан иден ти тет и ори јен та ци је у жи во ту. При 
том, ста би лан иден ти тет  зна чи ди на ми чан а не ста ти чан 
иден ти тет.

Кул ту ра као „сим бо лич ки уни вер зум“ пру жа по је дин-
ци ма, за адап та ци ју нео п хо дан ре фе рент ни оквир, сво јим 
зна че њи ма, вред но сти ма и пра ви ли ма; а кул тур ни иден ти тет 
да је им не што сво је вр сно, што је спе ци фич на од ли ка људ ске 
вр сте и то „на дво стру ки на чин: као „ге не рич ка кул ту ра“, од-
но сно као на чин на ко ји су људ ска би ћа ор га ни зо ва на, и као 
„ди фе рен ци јал на кул ту ра“, тј. као исто риј ска спе ци фи ка ци ја 
пр ве и сво је вр сна ин тер пре та ци ја оп штег (људ ског) на чи на 
жи во та. Као ин тер пре та ци ја да те дру штве не ре ал но сти, кул-
ту ра омо гу ћу је кон крет ни је си ту и ра ње ин ди ви дуа у со ци јал-
ни кон текст, јер пру жа мо гућ ност раз у ме ва ња спе ци фич них 
зна че ња ко ја се раз ли ку ју од кул ту ре до кул ту ре и да ју јед ној 
по пу ла ци ји сво је вр ност, а не са мо за јед нич ки оквир“. 48 У том 
сми слу, кул тур ни сте ре о ти пи има ју ва жну уло гу у оства ри-
ва њу кул тур ног иден ти те та. Они функ ци о ни шу као „си сте-
ми нор ма тив них по сту ла та“, од но сно „струк ту ре пер цеп ци-
је/ин тер пре та ци је све та“, „у сми слу се ри ја за ми сли ко је су 
схе ма ти зов не пу тем со ци ја ли за ци је и обра зо ва ња“. 49 Осно ву 
тог про це са чи ни спо соб ност сим бо ли за ци је и раз у ме ва ња 

спа ја ју уза стоп не ге не ра ци је при пад ни ка по пу ла ци о не је ди ни це, одва ја ју ћи 
их од „не при пад ни ка“, око ко јих се учвр шћу ју цр те кул тур не ди фе рен ци ја-
ци је. Смит, Е., нав. де ло, стр. 46-47; 227-228.

47 Ру а но-Бор ба лан, Ж., „Из град ња иден ти те та“, Идентитет(и)“, 5-17, стр. 12, 
Clio, Бе о град, 2009.

48 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 33.
49 Nut tin, J, 1980, пре ма Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 33. О сми слу и зна ча-

ју сте ре о ти па у ди ску си ма на ци је оп шир ни је у „На ци о нал ни иден ти тет у 
дис кур зив ној прак си: јед но про ми шља ње у мул ти ди сци пли нар ном кљу чу“,
Политичкаревија, 2/2012, 1-27, Бе о град се учвр шћу ју цр те кул тур не ди фе-
рен ци ја ци је. Смит, Е., нав. де ло, стр. 46-47; 227-228.
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зна че ња уну тар за јед нич ког окви ра ин тер пре та ци је све та и 
по на ша ња.  По је дин ци до жи вља ва ју свет  раз у ме ва ју ћи на 
од ре ђе ни на чин, што је сво је вр сна „ин тер пре та ци ја у ин тер-
су бјек тив ној раз ме ни са дру ги ма“.50

 Ре ви та ли за ци ја кул тур ног иден ти те та и на гла сак на 
вла сти ти ој кул ту ри пред ста вља де лом и ре ак ци ју на ути-
цај дру гих кул ту ра, сред ство ства ра ња дру штве не ко хе зи је, 
афир ма ци је вла сти тог иден ти те та и по ве за но сти с при пад-
ни ци ма исте кул ту ре, што за по сле ди цу мо же има ти опа да ње 
то ле ран ци је/отво ре но сти пре ма дру гим кул ту ра ма и њи хо-
вим но си о ци ма. То ме ђу тим не зна чи да је сва ка афир ма ци ја 
кул тур ног иден ти те та на ци је део на ци о на ли стич ког дис кур-
са. На про тив, има ју ћи у ви ду сло же но сти по зи тив них функ-
ци ја на ци о нал ног иден ти те та, а по себ но ње го ве кул тур не и 
ет нич ке ди мен зи је, мо же мо га сма тра ти  про дук тив ним об-
ли ком со ци јал не иден ти фи ка ци је.

По зи тив не функ ци је на ци о нал ног иден ти те та то ли-
ко су не у пит не у на у ци да око њи хо вог схва та ња го то во да 
по сто ји кон сен зус из ме ђу „тра ди ци о на ли ста“ и „мо дер ни-
ста“. На ци о нал ни иден ти тет на спо ља шњем пла ну од ре ђу је/
обез бе ђу је „дру штве ни, еко ном ски и по ли тич ки про стор у 
ко ме при пад ни ци на ци је ег зи сти ра ју“; на уну тра шњем пла-
ну ње го ве функ ци је се огле да ју у про це си ма со ци ја ли за ци-
је по је ди на ца за др жа вља ни на и гра ђа ни на до тич не на ци је; 
кроз ре пар то ар за јед нич ких вред но сти, сим бо ла и тра ди ци ја 
ко ји ства ра спо не, прет по став ке за „са рад њу су прот ста вље-
них со ци јал них сло је ва и њи хо во при хва та ње за јед нич ких 
вред но сти и тра ди ци ја, од но сно је дин стве но ко лек тив но са-
мо де фи ни са ње“.51 Ен то ни Смит из дво јио је, као спо ља шње 
функ ци је на ци о нал ног иден ти те та: те ри то ри јал ну, еко ном-
ску и прав но-по ли тич ку функ ци ју ле ги ти ми са ња за кон ских 

50 Ства ра ње зна че ња „под ра зу ме ва си ту и ра ње из ра за и до га ђа ја у струк ту ри-
ра не окви ре ко ји се по ве зу ју са оним што нам је по зна то и ко ји омо гу ћу ју  на-
ше сна ла же ње у свом соп стве ном све ту Раз у ме ва ње зна че ња за ви си од то га 
ка ко ће их раз у ме ти дру ги са ко ји ма жи ви мо у ис тој кул ту ри, а то је при мар-
ни пред у слов људ ске со ли да ро сти, ка ко ис ти че За гор ка Го лу бо вић. Кул ту-
ра и ин ди ви ду ал ност уче ству ју уза јам но у ства ра њу зна че ња, „јер схва ти ти 
зна че ње (to grasp a me a ning) и пре по зна ти се у том чи ну ства ра осно ву да би 
људ ска би ћа жи ве ла за јед но у сим бо лич ки ре гу ли са ном си сте му.“ (Brun ner, 
J., пре ма, Го лу бо вић, З., стр. 34) 

51 Цвет ко вић, В. Н., „На ци о нал ни иден ти тет и ре кон струк ци ја ин сти ту ци ја у 
Ср би ји (иде о ло ги је, обра зо ва ње, ме ди ји)“,Филозофијаидруштво, XIX-XX, 
2002,  51-75, стр. 53;  Бе о град; Уп. Смит, Е, нав. де ло, стр. 32-34.
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пра ва и ду жно сти, прав них ин сти ту ци ја ко је од ра жа ва ју спе-
ци фич не вред но сти и осо би не на ци је, тра ди ци ју и оби ча је; 
и уну тра шње функ ци је на ци о нал ног иден ти те та: ет нич ку и 
кул тур ну ко је по рет по ста вља ју: оства ри ва ње дру штве них 
спо на ме ђу при пад ни ци ма на ци је по сред ством ре пер то а ра 
за јед нич ких вред но сти, сим бо ла и тра ди ци ја; со ци ја ли за ци-
ју при пад ни ка на ци је као др жа вља на и гра ђа на ко ја се по-
сти же стан дар ди зо ва ним си сте ми ма ма сов ног обра зо ва ња; и 
ло ци ра ње и од ре ђи ва ње по је ди нач них иден ти те та „кроз при-
зму ко лек тив не лич но сти и ње не осо бе не кул ту ре“, од но сно 
по сред ством на ци о нал ног иден ти те та.52

Националниидентитет
иполитичкастратегија

У овом де лу ра да по ла зи мо од те зе о не при хва тљи во сти 
ис тра жи вач ких при сту па ко ји по зи ва ње на иден ти тет или 
кул ту ру са гле да ва ју ис кљу чи во га сво де ћи на „из раз иден-
ти тет ских стра те ги ја, од бра не од вла да ју ћих или ис кљу че-
них дру штве них гру па,“53 или на „по ли тич ку стра те ги ју“. 
По ли тич ки про стор са вре ме них де мо кра ти ја по след њих 
два де се так го ди на оп сед нут је иден ти тет ским ди ску си ја ма. 
Иден ти тет ска стра те ги ја пред ста вља, за по је дин це као и за 
ор га ни за ци је или за јед ни це, је дан од  ва жних из во ра по ли-
тич ке ак ци је, раз ви ја ју ћи се у све афир ми са ни јем де мо крат-
ском про сто ру.54 Иден ти тет ски дис курс функ ци о ни ше да нас 
и у на уч ном и у по ли тич ком и у умет нич ком ре ги стру.  По 
Бор ба ла ну, ме ђу тим ,„иден ти тет ски го вор“ има свој си стем 
ана ли зе до га ђа ја ко ји омо гу ћа ва да иза бе ре мо при ја те ље и 
и раз ли ку је мо сво је не при ја те ље. Он омо гу ћа ва на чин да се 
про на ђу од го вор ни“. Та ко по ста вљен,  иден ти тет ски дис курс 
за и ста и је сте „стра те шко сред ство за оспо ра ва ње или осва ја-
ње вла сти“55, прем да то ни је у сво јој осно ви. 

То што у мно гим ре ги о ни ма све та на ци о нал ни и ет-
нич ки иден ти тет „деј ству ју“ као ин стру мен ти за осва ја ње 

52 Смит, Е, нав. де ло, стр. 34; Уп. Ра де но вић, С., нав. де ло, стр. 226.
53 Ру а но-Бор ба лан,, Ж.,“Иден ти тет, ре сурс за ак ци ју“,Идентитет(и), Clio Бе-

о град 2009, стр. 424.
54 Ру а но-Бор ба лан, Ж., „Из град ња иден ти те та“ Идентитет(и), Clio, Бе о град 

2009. стр. 14.
55 Ру а но-Бор ба лан, нав. де ло, стр. 421-422.
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вла сти мо гу ће је због њи хо ве ма ни пу ла тив но сти ко ја де лом 
про ис ти че из „ве ли ког емо ци о нал ног ле ги ти ми те та“56 ко ји 
ужи ва ју, а де лом је уте ме ље на у “си сте ми ма по ли тич ке со ци-
ја лиз ци је ко ји уз основ не вред но сти ли бе рал не де мо кра ти је 
у гра ђа не од ма лих но гу „уса ђу ју“ и ло јал ност на ци ји/до мо-
ви ни као вред ност. Ка рак тер ове ло јал но сти у ве ли кој ме ри 
за ви си ће од то га да ли је по ли тич ка кул ту ра да тог дру штва 
ин кли ни ра ауто ри тар ном или де мо крат ском обра сцу. По ли-
тич ка со ци ја ли за ци ја об у хва та „це ли ну свих про це са пу тем 
ко јих се пре ва лент не по ли тич ке нор ме по ли тич ке кул ту ре 
да тог дру штва сти чу, одр жа ва ју и ме ња ју.“ 57 Ка ко ис ти че 
Јо ван Ба зић, по ли тич ку со ци ја ли за ци ју тре ба са гле да ва ти у 
кон тек сту по ли тич ке кул ту ре „ко ја се пре но си с јед не ге не-
ра ци је на дру гу, тран сфор ми ше у скла ду са про ме ном со ци-
ја но-по ли тич ких усло ва.“58 

На ци о нал на при пад ност  мо же се у осно ви ту ма чи ти с 
јед не стра не као по тре ба за си гур но шћу и за шти том ко ју ис-
ко ри шћа ва иде о ло ги ја: „па ро ла о на ци о нал ном иден ти те ту 
уба цу је си гур ност на мје сто си гур но сти про тур јеч ног  пер-
ци пи ра ња ствар но сти“59; с дру ге стра не мо же се фо ку си ра ти 
на по зи тив ну функ ци ју на ци о нал ног иден ти те та као ре ак-
ци је на дру штве ну дез ор га ни за ци ју с ци љем ре ин те гра ци је 
по је дин ца у „ма ње ано миј ске и оту ђу ју ће“ дру штве не за јед-
ни це не го што је гло бал но дру штво; на су прот на ци о на ли зму 
ко ји ства ра са мо при вид ну ре ин те гра ци ју за тва ра ју ћи по је-
дин це у „ап со лу ти зо ва не окви ре сво је на ци је“, де лу ју ћи као 
„ре дук ци о ни стич ка иде о ло ги ја“.60

Ка ко год при сту па ли про бле му ма ни пул но сти на ци о-
нал не иден ти фи ка ци је, увек је на гра ђа ни ма ко нач ни из бор 

56 На ци ја и на ци о нал ни иден ти тет по бу ђу ју сна жан осје ћај при вр же но сти. 
Раз лог за то ле жи  по Ан дер со ну, с јед не стра не у то ме што се, без об зи ра на 
ствар ну не јед на кост, на ци ја увек по и ма као као сна жно хо ри зон тал но дру-
гар ство/брат ство; а с дру ге ста не за то што је на ци ја „све тов ни на чин да се 
суд би на пре тво ри у кон ти ну и тет, да се слу ча ју да сми сао, „ус по ста вља њем 
ве зе из ме ђу мр твих и још не ро ђе них по ко ље ња ми сте ри јом ре ге не ра ци је“; 
а по ауто ру, „ ма ло је ства ри би ло (и још јест) по год ни је у ту свр ху од иде је 
на ци је“. (Ан дре сон, Б., нав. де ло, стр. 22)

57 По ду на вац, М., пре ма Ба зић, Ј., нав. де ло, стр. 340.
58 Ба зић, Ј., нав. де ло, стр. 340.
59 Cla us sen, пре ма Ко дрић, С., „Иде о ло ги ја на ци о нал ног иден ти те та и на ци о-

нал не кул ту ре“, у збор ни ку У част Пе ра Ја коб се на, (ур. Ај да чић, Д., Ла за ре-
вић Ди Ђа ко мо, П.),  225-239, Бе о град

60 Пар сонс, Т., нав. пре ма Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 87.
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да ли ће по ли тич ко пред у зет ни штво сво је вла де схва ти ти/
при хва ти ти или не као на ци о нал ни ин те рес. Сва ка по ли тич-
ка ели та те жи ће ства ра њу и ши ре њу пред ста ва на ци о нал ног/
ко лек тив ног иден ти те та ко је су у скла ду са њи хо вим по ли-
тич ким ци ље ви ма. Уко ли ко се оства ри иден ти фи ка ци ја да те 
по ли тич ке аген де и на ци о нал ног ин те ре са, зах те ва на по слу-
шност ви ше не из гле да као пу ко под ре ђи ва ње ин те ре си ма 
вла сти. Ова кво ви ђе ње у из ве сној ме ри ипак је ин стру мен-
та ли стич ка ре дук ци ја  ко ја гра ђе ње ко лек тив них иден ти те та 
сво ди на по ли тич ке ци ље ве не ба ве ћи се при ро дом ин тер-
ак ци ја од ко јих за ви си њи хо во спро во ђе ње, као и не у тра ли-
шу ћим деј ством су прот них си ла ко је чак мо гу да до ве ду до 
су прот ног ефек та. У јав ној сфе ри, као сфе ри отво ре но сти у 
ко јој се во ди стал на бор ба ра ли чи тих дис кур са за пре стиж 
у озна ча ва њу дру штве не ствар но сти и ње них фе но ме на па 
и раз ли чи тих иден ти те та ко ји се у њој афир ми шу, ма ни пу-
ла тив ни обра сци на ци о нал не иден ти фи ка ци је ула зе у кон-
ку рент ске од но се (ви ше или ма ње рав но прав не за ви сно од 
оства ре не де мо кра тич но сти јав ног до ме на) са дру гим обра-
сци ма. Уз, то, што је по себ но ва жно, ин стру мен та ли сти кул-
ту ру сво де на „инерт ну мо гућ ност, „ре сурс“ из ко га би гру-
па/стран ка/власт по соп стве ној во љи цр пе ле сво је ам бле ме“, 
61 оста вља ју ћи по стра ни осе ћа ња, нор ме и вред но сти ко ји 
се тран сге не ра циј ски  пре но се про це си ма со ци ја ли за ци је и 
усва ја ју ве ли ким де лом не све сно. 

Јед ну од нај ек стрем ни јих ре дук ци ја у ис тра жи вач-
ком при сту пу пред ста вља она ко ја у сва ком ус по ста вља њу 
ве за из ме ђу на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та ви ди по-
ли тич ки пред у ми шљај њи хо ве зло у по тре бе. „С об зи ром да 
увје ре ње о по сто ја њу кул тур ног иден ти те та кон стру и ра ју 
по ли ти ча ри, они су од го вор ни за све кон флик те ко ји на ста-
ну због по зи ва ња на кул тур ни иден ти тет“(...) „до ка за но је, 
на и ме, „да су по ли ти ке иден ти те та кон стру и са не од стра не 
за ин те ре си ра них по ли тич ких ак те ра, да слу же до ла ску на 
власт од но сно одр жа ва њу на вла сти ели та и да због кон ку-
рент ског од но са че сто во де у по ли тич ку не ста бил ност па и у 
ору жа ни кон фликт.“62  Оно што је ов де спор но је сте то по и-

61 Фор мо зо Б., „Рас пра ве о ет ни ци те ту“, Идентитет(и), Clio, Бе о град 2009,  
стр. 300.

62 Кор дић, С., нав. де ло, стр. 232.
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сто ве ћи ва ње не га тив ног екс тре ма ис по ља ва ња и зло у по тре-
бе фе но ме на и са мог фе но ме на. Та ко је по Ба ја ру, „афир ма-
ци ја не ког кул тур ног иден ти те та увек (...) са ма по се би  мо-
гу ћи из вор су ко ба, па чак и то та ли та ри зма.“ Јед на кул ту ра 
за ми шље на као „аутен тич на“ де фи ни ше се као су прот ност 
су сед ним кул ту ра ма, ко је се схва та ју као ра ди кал но дру га-
чи је; та прет по став ка не и ден тич но сти јед на ка је по ауто ру 
прин ци пу ис кљу чи во сти, чи ји је ло гич ки за кљу чак опе ра ци-
ја ет нич ког чи шће ња. Ме ђу кул тур на раз ме на до жи вља ва се 
он да као прет ња „аутен тич но сти“ кул тур ног иден ти те та на 
ко ји се по зи ва.“ Је дан од не га тив них трен до ва у са вре ме ном 
про ми ља њу фе но ме на на ци о нал ног иден ти те та пред ста вља 
упра во ова ква вр ста не при хва тљи вих ре дук ци ја.63

Ет но по ли тич ки ен ти те ти као но ви ја тво ре ви на, пред-
ста вља ју по Ба ја ру „плод ин же ње рин га за ства ра ње иден-
ти те та“64; он је на сто јао да по ка же ка ко вер ске, је зич ке, ет-
нич ке раз ли ке, али и со ли дар ност по сто је у сна жном об ли ку 
са мо он да ка да се упо тре бља ва ју с по ли тич ким ци ље ви ма. 
За пра во, зна чај ко ји ове раз ли ке до би ја ју ин тен зи ви ра се у 
вре ме ни ма не ста бил но сти, дру штве них и по ли тич ких про-
ме на, од но сно он да ка да је по тре бан „дру ги“ као „не при ја-
тељ“, ка ко би се у „ат мос фе ри угро же но сти“ лак ше при до-
би ла по др шка при пад ни ка за јед ни це. С тим ци љем ак ти ви ра 
се ет нич ки иден ти тет ко ји „од ре ђу је сим бо лич ку кон струк-
ци ју кул тур не раз ли ке и ди хо то мо за ци ју дру гих као стра-
на ца. Ет нич ки иден ти тет пред ста вља „аутен тич ни груп ни 
иден ти тет“ ко ји вр ши сво је „при род не“ функ ци је све док не 
по ста не ба за по ли ти ке и иде о ло ги је и пре ра сте у ет но на ци-
о на ли зам; ка да по ста је моћ но оруж је по ли ти ча ра ко ји вр ше 
по ли тич ку мо би ли за ци ју „ко ри сте ћи ет нич ке ка те го ри је као 
ре фе рент не тач ке за по ли тич ки иден ти тет.“65 Пу ти ња та ко 
ис ти че раз ли ку из ме ђу „ет ни ци те та као ан тро по ло шке/со ци-
о ло шке ка те го ри је и на ци о на ли зма као по ли тич ког про гра-
ма“, при че му се тај про грам да би се оства рио по и сто ве ћу је 

63 Ба јар, Ж., нав. де ло, стр. 389.
64 Ру а но-Бор ба лан,  Ж.,  „Кул ту ра, вред но сти, све пост мо дер не?“, Иденти-

тет(и),Clio,Бе о град  2009,   стр. 326.
65 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 77.
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са ети ци те том (ет но цен три зам) и та ко при ба вља ко лек тив но 
осе ћа ње иден ти те та.66

Бу ду ћи да је нео дво јив од пој ма кул тур не за јед ни це 
(гру пе ко ја де ли пре по зна тљи ве кул тур не вред но сти), кул-
тур ни иден ти тет пред ста вља из во ри ште опа сно сти од по и-
сто ве ћи ва ња кул тур не за јед ни це са ет нич ком и ре ли гиј ском 
„ јер се у том слу ча ју – као што ис ку ства по ка зу ју – кул тур ни 
плу ра ли зам пре во ди  у ет нич ки и ре ли гиј ски плу ра ли зам ко-
ји не из бе жно до би ја по ли тич ку ди мен зи ју и во ди кон флик-
ти ма.“67 Ства ра ње и сна же ње кул тур них иден ти те та, под-
врг ну то по ли тич ким про це си ма, по себ но бор бом за власт, 
осла ња се на  по сто је ће тра ди ци је, не рет ко на вер ску. Мно ги 
са вре ме ни ме ђу ет нич ки су ко би по чи ва ју на ра ди ка ли за ци-
ји иден ти те та, пра ће ној ин стру мен та ли за ци јом  вер ских, ет-
нич ких или дру гих тра ди ци ја. 68 

Тра ди ци ја  пред ста вља „не за о би ла зни фе но мен у од но-
су на ко ји се по ла ри зу ју иде је о на ци о нал ном иден ти те ту“. 
Иако тер мин ко ји ко ји озна ча ва пре нос укуп них зна ња о све-
ту и чо ве ку, тра ди ци ја се ко ри сти и у дру га чи јим зна че њи ма, 
а про блем на ста је ка ко „због ње го ве раз ли чи те и не у јед на че-
не упо тре бе та ко и због не де фи ни са ња на чи на при сту па ња 
овом фе но ме ну“. Од нај оп шти јег зна че ња „пре но ше ња кул-
ту ре са ге не ра ци је на ге не ра ци ју, од но сно укуп ног кул тур-
но-исто риј ског и ма те ри јал ног пре да ња, пре ко еле ме на та тог 
пре да ња ко ји има ју ре ал ни или фик тив ни исто риј ски кон ти-
ну и тет, и ин стру мен та ли за ци је тих еле ме на та као по жељ них 
ви до ва исто риј ске про шло сти, до раз у ме ва ња тра ди ци је као 
не при ко сно ве ног кон цеп та мо рал ног по сту па ња, и на кра ју 
до не га тив них од ре ђе ња овог пој ма, у сми слу на зад них, ре-
тро град них кул тур них са др жа ја, ко ји упу ћу ју на ста тич ност, 
не по треб ни ба ласт, от пор про ме на ма,коч ни це мо дер ни за ци-
је, ин тер гра ци је“ зна че ња тра ди ци је се  за ви сно од по зи ци је 
ак те ра у јав ном жи во ту и са мо ра зу ме ва ња кре ћу углав ном у 
овом ра спо ну.69

На кра ју мо же мо за кљу чи ти да је у си сте ми ма на ци о-
нал не иден ти фи ка ци је не спор но по сто ја ње кон фрон ти ра ју ће 

66 Го лу бо вић, З., нав. де ло, стр. 90.
67 Жу нић, Д., нав. де ло, стр. 16.
68 Ру а но-Бор ба лан, Ж., нав. де ло, стр. 326.
69 Ђе рић, Г., нав. де ло, стр. 171.
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су прот но сти из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ни за ци је, али 
да је сте спор но ка да се и са ма тра ди ци ја и ет но си као ње ни 
но си о ци, ту ма че у кон тра сту са са вре ме но шћу и мо дер ни-
за ци јом. Јер, „про цес ус по ста вља ња и раз во ја на ци о нал ног 
иден ти те та прет по ста вља стал но пре и спи ти ва ње кул тур них 
вред но сти па је за то че сто на ви ди ку су коб из ме ђу тра ди ци је 
и ино ва ци је“. 70

Интеркултурнидијалог:отварањепрема
„другости“/различитости

Јед нан од зна чај них по ма ка у тре ти ра њу ре пре зен та ци-
је иден ти те та ко је је до нео мул ти кул ту ра ли зам пред ста вља 
ис ти ца ње у пр ви план про бле ма ко му ни ка ци је иден ти те та (и 
кул ту ра). У том сми слу на гла ша ва се да јав на сфе ра „не мо же 
да бу де до мен ап стра хо ва ња од по јав них фор ми раз ли чи тих 
кул тур них иден ти те та“, већ на про тив тре ба да по ста не ме-
ди јум  њи хо ве ко му ни ка ци је и афир ма ци је, ка ко би  отво-
ре но шћу сво је ко му ни ка ци о не струк ту ре омо гу ћи ла по ја ву 
раз ли чи то сти. 71

 Основ но по ла зи ште, ба зи ра но на про ми шља њу и ува-
жа ва њу мул ти кул ту рал но сти са вре ме них дру шта ва, је сле-
де ће: ако су, пре ма кла сич ном ли бе рал ном уче њу, сви љу ди 
у сво јим пра ви ма ро ђе ни јед на ки, та кве мо ра ју би ти и њи хо-
ве кул ту ре, с об зи ром на то да су оне, нај пре, јед на ко вред-
не, а по том и кључ не за об ли ко ва ње иден ти те та по је ди на-
ца. Кри те ри ју ми јед не кул ту ре не сме ју се при ме њи ва ти у 
вред но ва њу и оце њи ва њу дру гих кул ту ра, од ко јих сва ка за 
се бе тво ри „по се бан ен ти тет с вла сти тим вред но сно-нор ма-
тив ним скло пом“. За то је нај ва жни је свим кул ту ра ма оси гу-
ра ти исте дру штве не и кул тур не мо гућ но сти раз во ја уну тар 
дру штве не за јед ни це и сва ка прак са ко ја је у су прот но сти с 
овим прин ци пи ма не ле ги тим на је и из раз је ет но цен три зма.72 
Ова нор ма тив на по ла зи шта мул ти кул ту ра ли зма упу ћу ју на 
ве ли ки зна чај ко ји у са вре ме ним плу ра ли стич ким дру штви-

70 Ба зић, Ј., нав. де ло, стр. 336. 
71 Ло шонц А., „Кул тур на плу рал ност, раз ли чи то сти или прак са при хва та ња “,

Новасрпскаполитичкамисао, вол. VI II, бр. 1-4, 7-25, .  Бе о град, 2001, стр. 
14-15.

72 Пу зић, С., нав. де ло, стр. 64.
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ма има ин тер кул тур на ко му ни ка ци ја, на шта по себ но ука зу-
је и раз вој ин тер ди сци пли нар них те о риј ских при сту па под 
овим име ном.73

Иде ја ин тер ку лур не ко му ни ка ци је прет по ста вља пре 
све га је дан ши ре схва ћен кон цепт кул ту ре, и са вре ме но раз-
у ме ва ње исте. Ши ре схва та ње пој ма кул ту ре под ра зу ме ва 
„осим ви дљи вих об је ки ва ци ја (ар те фак ти, рад ње, по на ша ње) 
и не ви дљи ве су бјек ти ва ци је: вред но сти и нор ме, ста во ве и 
пред ста ве, иде је, на чи не раз ми шља ња и ма три це пер цеп ци-
је“.74 Са вре ме ни по глед на кул ту ру не раз у ме ва је ви ше као 
ста бил ну, не про мен љи ву це ли ну зна ња, ве ро ва ња, оби ча ја и 
вред но сти од ре ђе не за јед ни це А упра во тај кон цепт кул ту-
ре као за тво ре ног си сте ма омо гу ћа вао је при ступ у ко ме су 
се кул ту ре ме ђу соб но по ре ди ле и вред но ва ле. Ме ђу тим, овај 
кон цепт до жи вео је број не кри ти ке још на по чет ку 20. ве ка. 
Кул ту ра се у са вре ме ним при сту пи ма по и ма као флу ид на, 
ди на мич ка, про мен љи ва ка те го ри ја, као про цес. 75

На су прот ста ву свр ста ва ња кул ту ра на осно ву не ке 
ска ле вред но сти, ан тро по ло ги ја је по ну ди ла осно ве ре ла ти-
ви зма: „с јед не стра не сва ка кул ту ра је усме ре на „на са му се-
бе“, од но сно се бе схва та у од но су на мо дел од ко га по ти че, а с 
дру ге стра не ни је дан мо дел не мо же се по сма тра ти на осно ву 
не ког дру гог“. Ме ра за кул ту ру, да кле, не по сто ји. „Кул ту ра 
ни је не про мен љи ва сте ре о тип на ма три ца ко ја за тва ра гру пе 
у не ки ста тич ки, не ви дљи ви оклоп. Кул ту ре се ме ња ју а по-
је дин ци усва ја ју за се бе раз ли чи те „кул тур не стра те ги је.“76  
Пре ма си ту а ци о ни стич ком гле ди шту, „си сте ми ко лек тив ног 
зна ча ја се пра ве пре ма по тре ба ма љу ди, чи ји је удео про мен-
љи во сти ве ли ки у ин тер ак ци ји са око ли на ма ко је се и са ме 
ме ња ју и ме ња ју про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју. Кул ту ре 
су та ко исто риј ске ево лу тив не тво ре ви не (што ре ла ти ви зу је 
по јам „кул ту ре по ре кла“) и ко је, осим то га, мно го ду гу ју уза-
јам ном про жи ма њу .“77

Су сре ти ме ђу кул ту ра ма не по ла зе од нул те тач ке, већ 
су, на про тив, не све сно од ре ђе ни ра ни јим кон так ти ма или 

73 Оп шир ни је у Рот, К.,  Сликеуглавама, Бе о град, 2000. 
74 Рот, К., нав. де ло, стр. 309.
75 Rap port, N., Ove ring Ј.,  „Cul tu re“, in: SocialandCulturalAnthropology:The

KeyConcepts,Ro u tled ge, Lon don, pp. 92–102, 2000,  стр. 94-95. 
76 Ка ми ље ри, К., нав. де ло, стр. 105.
77 Ка ми ље ри, К., нав. де ло, стр. 106.
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исто риј ским ис ку стви ма са дру гом кул ту ром, са чу ва ним у 
ко лек тив ном пам ће њу. Сва ки кул тур ни кон такт од ре ђен је 
и соп стве ним и пре не се ним ис ку стви ма ко ји су до би ли свој 
из раз у спе ци фич ним пред ста ва ма о „дру гом“.78 Не рет ко, те 
пред ста ве су оп те ре ће не  ет нич ким сте ре о ти пи ма.  

За то би ин тер кул тур на ко му ни ка ци ја, ко ја тре ба да 
пру жи те о риј ску по др шку раз у ме ва њу ме ђу за јед ни ца ма и 
ди ја ло гу ме ђу кул ту ра ма тре ба ло да се, с јед не стра не, ба-
ви „на ви ка ма у пер цеп ци ји и схе ма ма ту ма че ња, на стан ком 
сте ре о ти па и њи хо вом упо тре бом, док с дру ге у сва кој кул-
ту ри мо ра да из дво ји сре ди шње вред но сти и нор ме, пој мо ве 
и пред ста ве о све ту, стан дар де и ма три це“.79

Исто ри ја је по ка за ла да је про из во ђе ње „дру го сти“ 
мно го пу та опро ба но и по твр ђе но сред ство за кон стру и са ње 
иден ти те та,  у „усло ви ма угро же но сти“ ка да дру ги по ста је 
„не при ја тељ“ он по ста је и ка та ли за тор иден ти те та, јер та да 
у са мо о дре ђе њу раз ли ке у од но су на „дру гог“ до би ја ју при-
мат.80

Про блем раз ли чи то сти јед но је од ве ли ких пи та ња ко ја 
је мул ти кул ту ра ли зам по кре нуо. Уз де мо крат ску иде ју о за-
јед ни штву исто вет них, од но сно за јед ни штва на осно ву оних 
ка рак те ри сти ка ко је сви де ли мо, по ко ји ма смо јед на ки, мул-
ти кул ту ра ли зам уво ди у дру штве но по ље „ди со ци ја тив не 
мо мен те“, ди стинк тив не иден ти те те, за пра во, за јед ни штво 
кул ту ра на осно ву оно га што ни је за јед нич ко, што не де-
ли мо. „Реч је о раз ли чи тим ис ку стви ма и раз ли чи тој исто-
рич но сти; мно штву ис пре пле те них пре се ца ју ћих жи вот них 
фор ми са пре ла зи ма, чво ри шти ма, кон фликт ним зо на ма али 
и мо гућ но сти ма пре во ђе ња“. У осно ви је реч о кон тра дик-
тор ном зах те ву: обез бе ди ти по што ва ње кул тур них раз ли ка, 

78 Ис ку ства кул тур ног плу ра ли зма са вре ме них дру шта ва ути чу на уоб ли ча-
ва ње јед не но ве кул тур не по ли ти ке раз ли чи то сти ко ју пра те и но ве „фор ме 
ин те лек ту ал не све сти“, ко је афир ми шу: „раз би ја ње мо но лит ног и хо мо ге ног 
у име ра зно ли ког, мно штве ног и хе те ро ге ног; од ба ци ва ње ап стракт ног, оп-
штег и уни вер зал ног, због кон крет ног, спе ци фич ног и по себ ног“; њи ма су 
свој стве не исто ри за ци ја, кон тек сту а ли за ци ја и плу ра ли за ци ја, окре та ње ка 
не из ве сном, при вре ме ном, про мен љи вом, екс пе ри мен тал ном, по крет ном и 
ме ња ју ћем“. (Вест, К., нав. де ло, стр. 242);  Рот, К, нав. де ло, стр. 270.

79 Рот, К., нав. де ло, стр. 310. 
80 Ђу рић, Ј,. „Иден ти тет и ин тер кул ту рал ност – Ср би ја као ме сто  про жи ма ња 

Бал ка на и (Сред ње) Евро пе“, стр. 223.
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али у окви ру си сте ма по на ша ња ко ји омо гу ћу ју њи хо во пре-
ва зи ла же ње.81 Раз у ме ти дру гог као слич ног, и сход но то ме 
као јед на ког, али и као раз ли чи тог; као су бјек та пра ва ко је 
је исто вет но с на шим, али и с раз ли чи то шћу у од но су на нас 
ко ја ужи ва јав но при зна ње. 82 

За раз ли ку од мул ти кул ту ра ли зма ко ји под ра зу ме ва 
ма ње или ви ше не за ви сну ко ег зи стен ци ју кул ту ра, ин тер-
кул ту рал ност је по јам  ко ји тре ба да се по твр ди „у ак ци ји 
оства ри ва ња уза јам но сти рав но прав ног про жи ма ња и пу но-
прав не раз ме не свих кул ту ра ко је до ла зе у до дир“. Под усло-
вом да овај кон цепт ин тер кул ту рал но сти бу де ре ал но по др-
жан – по ли тич ким и еко ном ским чи ни о ци ма, он би мо гао да 
бу де под ло га за „ин те гра тив ну ре кон струк ци ју иден ти те та, 
што би зна чи ло да би мо гао да до пу сти да у ње му до ђе до 
про жи ма ња и пре ла ма ња раз ли чи тих кул ту ра кроз раз ли чи-
те сло је ве ин ди ви ду ал них и ко лек тив них иден ти те та“.83 А у 
усло ви ма стал них про ме на и рас ту ће со ци јал не ре флек сив но-
сти мо гу се одр жа ти са мо кул ту ре спо соб не за ре флек сив ну 
са мо тран сфор ма ци ју. У том сми слу мул ти кул ту ра ли стич ки 
про је кат за шти те ма њин ских кул ту ра прав ним ме ра ма за и-
ста ли чи на за шти ту кул ту ра као „угро же них вр ста”; под ра-
зу ме ва ју ћи ко лек тив на пра ва и оба ве зе, он од у зи ма кул ту ри 
ње ну ви тал ност, а по је дин це спу та ва у кри тич ком про ми-
шља њу/из бо ру  иден ти те та; а ка ко ис ти че Јир ген Ха бер мас, 
са мо кул ту ре ко је при ста ју на де мо крат ски ди ја лог за вре ђу-
ју пра во на при зна ње, а са мо оне спо соб не за ре флек сив ну 
тран сфор ма ци ју кроз уче шће у дис кур зив ним прак са ма са-
вре ме них мул ти кул тур них дру шта ва до би ја ју мо гућ ност за 
оп ста ја ње.84 

Др жа ве раз ви је ног За па да то ком дру ге по ло ви не 20. ве-
ка по све ти ле су озбиљ ну па жњу те о риј ским и прак тич ним 
пи та њи ма уну тра шњих ме ђу кул тур них од но са, раз ра ђу ју ћи 
стра те ги је и тех ни ке ус по ста вља ња ме ђу кул тур не ко му ни ка-
ци је уну тар соп стве них за јед ни ца, бу ду ћи да се она по ка за ла 

81 Ка ми ли је ри К., „Кул ту ре и стра те ги је, или хи ља ду на чи на при ла го ђа ва ња“, 
у Идентитет(и), стр. 112.

82 Ло шонц, А., нав. де ло, стр. 13-14.
83 Ђу рић, Ј., нав. де ло стр. 229.
84 Пу зић, С. (2004), „Мул ти кул ту ра ли зам и иза зо ви посттр адиционалнe плу-

ра ли за ци је“, Политичкамисао, вол. XLI, бр. 4, стр. 59–71, За греб, стр. 64.
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као ва жан услов одр жа ва ња дру штве не ста бил но сти.  Свест 
о ну жно сти очу ва ња ра зно вр сно сти кул тур них мо де ла сме-
ни ла је бо ја зан од гу бит ка кул тур ног иден ти те та, бу ду ћи да 
је по ста ло ја сно да се сва ки кул тур ни мо дел озна чен као на-
ци о нал ни са сто ји од раз ли чи тих кул тур них мо де ла, „уну тар 
ко јих се мо гу раз ви ти ни же ло кал не ва ри јан те, све до по је ди-
нач них, ин ди ви ду ал них ин тер пре та ци ја ре ал них по је ди на ца 
као но си ла ца/ин тер пре те на та кул ту ре.“85

Оп ста нак раз ли чи тих кул тур них мо де ла „у ши рем те-
ри то ри јал ном, на ци о нал ном или гло бал ном окру же њу мо гућ 
је, да кле, са мо ако по сто ји ефи ка сан ме ха ни зам за пре ва зи-
ла же ње кул тур них су ко ба“.86 Је дан од њих је сва ка ко ин тер-
кул тур ни ди ја лог схва ћен као „мо дел упра вља ња кул тур ном 
ра зно ли ко шћу“.87

Ствар на ко му ни ка ци ја из ме ђу при пад ни ка  раз ли чи-
тих кул ту ра пред ста вља ве ли ки иза зов. Кул ту ра ути че на 
ефект но ме ђу кул тур но раз у ме ва ње на три основ на на чи на: 
као „ког ни тив но огра ни че ње/збу ње ност“; у пи та њу су окви-
ри од но са или по гле ди као по за ди на у ко ју и са ко јом се но ве 
ин фор ма ци је упо ре ђу ју и угра ђу ју;“ као „огра ни че ња у по-
на ша њу“, у том сми слу да сва ка кул ту ра има сво ја пра ви ла о 
про пи са ном по на ша њу ко ја ути чу на вер бал ну и не вер бал ну 
ко му ни ка ци ју; и „емо тив но огра ни че ње“ као про из вод раз-
ли ка у на чи ни ма ис по ља ва ња емо ци ја. Кул тур ни кон флик ти 
по сле ди ца су раз ли ка у вред но сти ма и нор ма ма по на ша ња 
љу ди из раз ли чи тих кул тур них мо де ла.88 

Пи та ње вред но сти има цен трал ну уло гу бу ду ћи да се 
за јед нич ки име ни тељ сва ког иден ти те та на ла зи на осно ву 
од го ва ра ју ћих за јед нич ких вред но сти. Упра во за то, у осно-
ви ин те кул тур ног ди ја ло га као мо де ла за упра вља ње кул-
тур ном ра зно ли ко шћу сто је „за јед нич ке основ не вред но сти, 
по што ва ње за јед нич ког на сле ђа и кул тур не ра зно ли ко сти, 
као и ува жа ва ње до сто јан ства сва ког по је дин ца“; у овом 

85 Га ври ло вић, Љ., „Ме клу ан и сан о Злат ном до бу шљи ве“, Новасрпскаполи-
тичкамисао, вол. VI II, бр. 1-4, стр. 7-25, Бе о град, стр. 125.

86 Исто
87 Бе ла књи га о ин тер кул тур ном ди ја ло гу, Са вет Евро пе, Стра збур, 2008, 

,http://www.coe.int/t/dg4/in ter cul tu ral/So ur ce/Pub_Whi te_Pa per/Whi te Pa per_
ID_Ser bi an Ver sion.pdf,

88 Га ври ло вић, Љ., нав. де ло, стр. 128-129.
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сми слу ин тер кул тур ни ди ја лог има ва жну уло гу у спре ча-
ва њу да ет нич ке, вер ске, је зич ке и кул тур не раз ли ке/по де ле 
по ста ну осно ва за тва ра ња пре ма „дру гом“ и дру га чи јем; он 
тре ба исто вре ме но да ува жи раз ли чи тост и по др жи со ци јал-
ну ко хе зи ју схва ће ну као „спо соб ност дру штва да обез бе ди 
до бро бит свим сво јим чла но ви ма уз ми ни мал но ис ти ца ње 
раз ли чи то сти и без по ла ри за ци је“ Кор пус људ ских пра ва по-
твр ђу је „да су сви љу ди јед на ки, али и на је дин ствен на чин 
по себ ни. Аси ми ла ци ја од ре ђе ним ен ти те том без при зна ва ња  
ра зно ли ко сти зна чи ла би хо мо ге ни за ци ју и гу би так ви тал но-
сти, док би ра зно ли кост без за јед ни штва и со ли дар но сти оне-
мо гу ћи ла обо стра но по што ва ње и со ци јал ну ин клу зи ју“. 89    

Де кла ра ци ја о кул тур ним пра ви ма од ре ђу је кул тур-
ни иден ти тет као  „је дин ство еле ме на та по ко ји ма се јад на 
лич ност или гру па са мо о дре ђу је, пред ста вља и чи ни пре-
по зна тљи вом; кул тур ни иден ти тет под ра зу ме ва сло бо ду и 
диг ни тет лич но сти, исто вре ме но и ње ну ин кор по ри ра ност у 
ра зно ли ке кул тур не про це се, по себ не и оп ште, исто риј ске и 
окре ну те бу дућ но сти “. 90 

Плу ра ли зам са вре ме них дру шта ва чи ни „истин ско 
при хва та ње и ува жа ва ње ра зно ли ко сти и ди на ми ке кул тур-
них тра ди ци ја, ет нич ког и кул тур ног иден ти те та, вер ских 
схва та ња, умет нич ких, књи жев них и со ци о е ко ном ских иде-
ја и пој мо ва“ као основ на прет по став ка хар мо нич не са рад ње 
и со ци јал не ко хе зи је уну тар са вре ме них мул ти кул ту рал них  
дру шта ва.

Закључак

Не ста ја ње тра ди ци о нал них кул тур них иден ти те та  
оста вља по је дин це без окви ра кул ту ре на ко ју су на ви кли, 
што сва ка ко пред ста вља не ки об лик уда ра на иден ти тет ску 
фор му лу, уто ли ко ви ше што по сто ји бо ја зан да „пре ки да-
ње ду го трај них кул тур них ци клу са, чи ја је уло га да по ве-
зу ју сми сао са да шњо сти с про шло шћу и бу дућ но шћу иден-
ти те та“, мо же да зна чи сво ђе ње ко лек тив них иден ти те та на 
„функ ци је у тех но ло ги ји вла да ња“. Ме ђу тим, иден ти те ти, 
као што зна мо,  ни су мо но лит ни и ста тич ни већ се са сто је из 

89 Белакњигаоинтеркултурномдијалогу,стр. 2, 7, 8
90 Жу нић, Д.,нав. де ло, стр. 16.
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„мно гих по ве за них, из у кр шта них, или пре кла па ју ћих сло је-
ва, на ко је мо же мо ути ца ти ко ји, иако су по тен ци јал но да ти, 
мо гу да бу ду ме ња ни, на пу шта ни и из гу бље ни, на мет ну ти и 
оте ти“ и по но во (ре)кон стру и са ни.91 

На ци о нал ни иден ти тет ни је ин ко па ти би лан са иде ја ма 
и прак са ма ин тер кул тур ног ди ја ло га, а не мо ра ну жно би ти 
ни у ко ли зи ји са про це си ма мо дер ни за ци је, јер та ре ла ци ја 
за ви си од укуп ног од но са дру штва пре ма мо дер ни за циј ским 
про це си ма, од ње го ве по ли тич ке кул ту ре (ауто ри тар на или 
де мо крат ска у осно ви) од дис кур са на ци о нал не ре пре зен та-
ци је ко ји до ми ни ра ју у јав ној сфе ри, од но сно од ње ног ка-
рак те ра. Ува жа ва ње кул тур ног плу ра ли зма и  фраг мен тар-
но сти као од ли ка са вре ме них дру шта ва упу ћу је на ва жност 
отво ре но сти јав не сфе ре за раз ли чи те „гла со ве“, иден ти те те, 
ин те ре се, кул ту ре, као сфе ре стал них про ме на ко је до но се 
ко му ни ка тив не прак се, ка ко у од но су сна га ме ђу вла да ју ћим 
и кон ку рент ским дис кур си ма, та ко и у сми слу иден ти те та 
ко ји се у њој про мо ви шу и тран сфор ми шу.

Ка да је у дру штву на сна зи ре тра ди ци о на ли за ци ја, ја-
сно је да ће си сте ми на ци о нал не иден ти фи ка ци је по при ма ти 
ре тро град не фор ме ин тер пре та ци је. Али ни тра ди ци ја и кон-
ти ну и те ти на ци о нал не иден ти фи ка ци је по се би, схва ће ни 
ов де кроз прин цип стал но сти уну тар про ме на, не под ра зу-
ме ва ју ну жно кул тур ну хо мо ге ни за ци ју као иден ти тет ско за-
тва ра ње и ока ме њи ва ње ди стинк тив них кул тур них обе леж-
ја. Ре а фир ма ци ја на ци о нал ног иден ти те та ка рак те ри стич на 
за вре ме на ве ли ких дру штве них и по ли тич ких про ме на и 
иден ти тет ске не ста бил но сти не мо ра ну жно зна чи ти ре три-
ба ли за ци ју; као што ни ње го ве ре фор му ла ци је, ко је би га 
учи ни ле при ме ре ним и про дук тив ним у вре ме ну „пост на ци-
о нал них“ кул тур них и по ли тич ких ин те гра ци ја не зна че ње-
го во оспо ра ва ње. Вред но сти на ко ји ма по чи ва ју све на ци је, 
као и њи хо ве уни је, исте су оне де мо крат ске вред но сти сло-
бо де и пра ва по је ди на ца, дру штва јед на ких шан си, гра ђан-
ских сло бо да, од го вор но сти и со ли дар но сти, вла да ви не пра-
ва. По ја ве ра ди ка ли за ци је иден ти тет ских дис кур са и њи хо ве 
иде о ло шке и по ли тич ке ма ни пу ла ци је не мо гу уте ме љи ти 
оспо ра ва ње на ци о нал ног иден ти те та као про дук тив ног ви да 

91 Ђу рић, Ј., нав. де ло, стр. 229.
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со ци јал не иден ти фи ка ци ја, ни ти при пи си ва ње истом ан ти-
мо дер ни за циј ског и ан ти ин те гра циј ског ка рак те ра. 

MilenaPesic
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Sum mary
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Re su me

 The focusof this paper is on the culturalaspectsof the
phenomenonofnationalidentity,namelytheresearchofrelations
betweenculture/culturalidentityandnationalidentitywiththe
aimofseparationofpositivefeaturesthatdefineitasasocially
productiveformofsocialidentification.Reviewofthedestructive
consequencesofthepolitical/ideologicalinstrumentalizationof
identitydiscoursehasbeenmadetotheextentitrequiresthese-
parationofsocialandproductivedimensionsofthephenomenon
ofnationalidentityfromwhatinstrumentationpoliticalstrategy.
Theculturalandethnicdimensionsofnationalidentityinthefo-
cusofthisresearchfortworeasons:becausetheyareguidedby
thetheorythatsuchapoliticalphenomenaarereducedtotheir
politicalandculturalaspects,andthelackofinsightintothose
aspectsofmeaninginunderstandingthephenomenonofincom-
pleteness,andbecause the literatureoftenexactlyculturaland
ethnicdimensionsofnationalidentity,asopposedtoindisputable
civicandpoliticaldimension,qualifiesasproblematicintermsof
essentialistinterpretations,breedingdangersofpoliticalinstru-
mentalization,astheoriginofinterethnictensions/conflicts.

Themeaningof thisobservation lies in establishing such
interpretative relationship between national identity and inter-
culturaldialoguewhichaccentuatedthethingtheycanbecom-
patible.National identity isviewedhereprimarily throughcol-
lectiveculturalidentity(identificationwiththesymbolicsystems
sopstevneculture)orassocio/historicalconstruct,andassocially
productiveformofsocialidentification.Interculturaldialogueis
understoodasasocio-culturalassumptionofinternationalinte-
grationprocess,butalsoasamodelformanagingculturaldiver-
sity.

Theculturalidentityofanationthatestablishesthesocial
interactionandanidentityofanindividualformulaistheoneba-
sedontheuniquenessoftheinstitutionalspheresoffunctioning
as a social phenomenon, that becomesmore than the reduced
iton institutionalizationandstandardization, throughthe iden-
tificationofcitizenswithitsculturalfoundations.Inthissense,
nationalcapacitiesandwiderformsofidentification,democra-
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ticpoliticalinstitutionsinsociety,manifesteditsproductiveside,
through the identificationofcitizenswithcultural,symbolicdi-
mensionsofnationalidentity,withoutwhichhewouldbemerely
alegalandpoliticalnorms.

Nationalidentityisnotincopatiblewithideasandpractices
ofinterculturaldialogue,andnotnecessarilybeinconflictwith
theprocessesofmodernization,becausethatrelationdependson
thetotalrelationshipofsocietytothemodernizationprocess,and
of itspoliticalculture (authoritarianordemocratic inbasis)of
thediscourseofnational teamthatdominatethepublicsphere,
thatofhercharacter.Respectforculturalpluralismandfragmen-
tationasafeatureofmodernsocietiesindicatestheimportance
ofopenpublicsphereindifferent“voices”,identities, interests,
culture,asasphereofconstantchangesmadebycommunicative
practices,as thebalanceofpoweramong the rulingandcom-
petingdiscourses,andintermsofidentitythatitpromotesand
transform.

 Овај рад је примљен 6. августа 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 24. августа 2012. године.
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