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не, за то има ју сла бе осе ћа је за 
по ли тич ку ло јал ност и по тре бу 
за из град њу по ли тич ке ко хе зи
је...“ (стр. 215), че му до при но се 
и њи хо ва „фраг мен тар на зна
ња“ и иде о ло шке хи по те ке.

Књи га др Јо ва на Ба зи ћа 
„Дру штве ни аспек ти обра зо
ва ња: при ло зи за со ци о ло ги ју 
обра зо ва ња“ озна ча ва још је дан 
ис ко рак у про у ча ва њу ши ро ког 
спек тра те ма са под руч ја со ци
о ло ги је обра зо ва ња. До бро оба
ве штен и про фе си о нал но ком
пе тен тан Ба зић се сво јом књи
гом на ме ње ном ко ли ко сту ден
ти ма и на став ни ци ма, то ли ко и 
ши рој на уч ној и струч ној јав
но сти пред ста вио као ми са он 
и да ро вит ана ли ти чар и ис тра
жи вач раз ли чи тих дру штве них 
аспе ка та обра зо ва ња. На та
квим прет по став ка ма на пи сан 
је овај са вре мен и ка ви те тан 
текст ко ји је зна чај но обо га тио 
ли те ра ту ру са под руч ја „ди сци
пли на о обра зо ва њу“.
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Пи та ње иден ти те та пред
ста вља је дан од нај ак ту ел ни јих 
про бле ма про у ча ва ња нај ра зли
чи ти јих на уч них ди сци пли на. 
Ре пре зен та тив на сту ди ја Ми
ше Сто ја ди но ви ћа Потрага за
идентитетом пред ста вља те
жњу да се од го во ри на јед но од 
веч них пи та ња ко ја „му че“ чо
ве ка то ком чи та ве ње го ве исто
ри је а то је: Ко сам Ја? „По тра
га за иден ти те том“ по ста је на
ро чи то ак ту ел на у вре ме бр зих 
дру штве них про ме на ко је сва
ко днев но об ли ку ју струк ту ру и 
ди на ми ку дру штва. Мо дер ни за
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ци ја, вр то гла ви раз вој тех но ло
ги је, гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, 
ин ди ви ду а ли за ци ја, мно го број
ни со ци јал ни кон флик ти, све су 
то иза зо ви ко је про цес фор ми
ра ња иден ти те та мо ра пре ва зи
ћи у са вре ме ном дру штву. Фор
ми ра ње раз ви је ног иден ти те та 
је зна чај но не са мо са ста но ви
шта раз во ја лич но сти већ и дру
штва уоп ште. 

Пред мет ис тра жи ва ња мо
но гра фи је пред ста вља од го вор 
на не ка од нај ва жни јих пи та ња 
са ко ји ма се да нас су сре ће мо а 
то су: Ка ко од ре ди ти иден ти
тет? Ка кви су иза зо ви фор ми
ра ња иден ти те та у са вре ме ном 
дру штву? Ка кав је зна чај на
ци о нал ног иден ти те та у XXI 
ве ку? Ка кав је ути цај про це са 
гло ба ли за ци је на на ци о нал ни 
иден ти тет и на ци о нал ну др
жа ву? Ка ко раз ви ти гра ђан ски 
иден ти тет? 

Струк ту ру мо но гра фи је чи
не: три це ли не – „Ка ко од ре ди
ти иден ти тет?“, „На ци о нал ни 
иден ти тет у XXI ве ку“ и „Гра
ђан ски иден ти тет и де мо кра
ти ја“, Пред го вор, и на кра ју 
За кључ на раз ма тра ња (на срп
ском и ен гле ском је зи ку) под 
на зи вом „Иден ти тет у кон тек
сту гло бал них дру штве них про
ме на“. Дат је пре глед та бе ла и 
гра фи ко на (ко ји илу стру ју по
је ди не те зе из Сто ја ди но ви ће ве 
ар гу мен та ци је). На кра ју књи ге 
на ве де на је и ко ри шће на ли те
ра ту ра у ис тра жи ва њу у ко јој 
они ко ји се за ни ма ју за од ре ђе

ну област мо гу на ћи до пун ске 
ин фор ма ци је. 

Вр ло је ин струк тив но из ла
га ње у пр вом де лу мо но гра фи је 
ко ји се ба ви са мим про бле мом 
од ре ђе ња иден ти те та. Иден ти
тет спа да у ред „не у хва тљи вих“ 
пој мо ва ко је ни је ни ма ло ла ко 
де фи ни са ти. Је дан од раз ло га 
за то је сва ка ко и то што иден
ти тет пред ста вља је дан ди на
ми чан фе но мен ко ји се стал но 
ме ња. Тач но је да фор ми ра ње 
иден ти те та зах те ва је дан кон ти
ну и тет и ста бил ност, али то не 
зна чи и ње го ву ста тич ност, већ 
на про тив он се не пре ста но ме
ња за ви сно од раз во ја чо ве ко ве 
лич но сти и ње го вог ис ку ства у 
дру штву ко је га окру жу је. Фор
ми ра ње лич ног и ко лек тив ног 
иден ти те та пред ста вља са став
ни до са зре ва ња чо ве ка што 
до вољ но го во ри о ак ту ел но сти 
ко ју овај про блем са со бом но
си. Сва ко од нас је но си лац ве
ли ког бро ја иден ти те та ко ји се 
фор ми ра ју, по чев ши од на шег 
ро ђе ња и не пре ста ју да се фор
ми ра ју, ме ња ју и про жи ма ју то
ком чи та вог на шег жи во та.

На рав но, лич ни и ко лек тив
ни иден ти те ти не на ста ју са ми 
од се бе већ се увек уте ме љу ју 
уну тар од ре ђе ног со ци јал но
кул тур ног ми љеа. Они се, да
кле, раз ви ја ју у од но су са дру
гим (дру ги ма), што је ујед но и 
раз лог због ко га је аутор на ру
чи ту па жњу по све тио со ци о ло
шком при сту пу овом про бле му. 
Иден ти тет је не рас ки ди во ве зан 
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са дру штвом, али се ту не ра ди 
о јед ној јед но смер ној ве зи, већ 
пре све га о ме ђу соб но усло вље
ној ин тер ак ци ји из ме ђу по је
дин ца и дру штва уну тар ко је се 
иден ти тет ја вља као крај њи ре
зул тат. Он се ства ра у дру штву, 
али исто вре ме но он об ли ку је 
дру штво.

У сту ди ји је на гла ше но да 
је про у ча ва ње иден ти те та на
ро чи то ва жно у сре ди на ма ко је 
ка рак те ри ше мул ти на ци о нал
ност, мул ти кул ту рал ност и мул
ти кон фе си о нал ност, где је су
срет раз ли чи то сти не из бе жан, 
а раз вој то ле ран ци је нео п хо дан, 
ка кав је, на при мер, слу чај са 
Бал ка ном. Сам кон цепт мул ти
кул ту ра ли зма је у ве о ма ду гом 
пе ри о ду при хва тан са оду ше
вље њем од стра не мно го број
них те о ре ти ча ра те му је сто
га по све ће на по себ на па жња у 
сту ди ји. Мул ти кул ту ра ли зам би 
уоп ште но го во ре ћи тре ба ло да 
зна чи скла дан су жи вот при пад
ни ка раз ли чи тих кул ту ра, где ће 
раз ли чи то сти би ти тре ти ра не 
као из вор ме ђу соб не са рад ње и 
ме ђу соб ног на прет ка. Ме ђу тим, 
ва жна по ен та сту ди је, до ко је је 
аутор до шао по сле де таљ ни је 
ана ли зе, је сте да се мо же ви
де ти да основ не иде је мул ти
кул ту ра ли зма ни су иза шле ван 
до ме на те о ри је и ре а ли зо ва ле 
се у прак си. О то ме, са свим ле
по, на жа лост, све до чи исто ри
ја Бал ка на где су раз ли чи то сти 
пред ста вља ле из вор мно го број
них кон фли ка та. Да је си ту а ци ја 

раз о ча ра ва ју ћа по пи та њу мул
ти кул ту ра ли зма и на гло бал ном 
ни воу го во ре у при лог и по да ци 
ко је је аутор ко ри стио у свом 
ра ду, а ко ји по ка зу ју ни зак ни
во по ве ре ња при пад ни ка раз
ли чи тих на ци ја. Та мо где не ма 
по ве ре ња, не ма ни то ле ран ци је, 
а без то ле ран ци је не ма ни го во
ра о по сто ја њу мул ти кул ту ра
ли зма.  Став „по ли тич ке ели те“ 
не ких од раз ви је них де мо крат
ских зе ма ља као што су Не мач
ка, Фран цу ска, Ве ли ка Бри та
ни ја је сва ка ко обес хра бру ју ћи 
ка да се ра ди о суд би ни мул ти
кул ту ра ли зма на по чет ку овог 
ми ле ни ју ма. 

Дру ги део мо но гра фи је 
аутор је по све тио ана ли зи зна
ча ја на ци о нал ног иден ти те та у 
XXI ве ку. Ка да се по ме не реч 
„на ци о нал ног“ углав ном се у 
ве зу са тим до во де ра зни сте ре
о ти пи и пред ра су де, при че му се 
оне кре ћу од ње го вог ве ли ча ња 
до ње го вог од ба ци ва ња. Аутор 
је у мо но гра фи ји по ку шао да 
пре ва зи ђе ди хо то ми ју на proet
contraна ци о нал ног иден ти те та 
и да овом про бле му при сту пи 
што је објек тив ни је мо гу ће.

Крај XX ве ка је са со бом 
до нео ве ли ке иза зо ве за на ци
о нал ну др жа ву. Овај пе ри од је 
обе ле жен ја ча њем над на ци о
нал них об ли ка иден ти фи ка ци је, 
као што су на при мер европ ски 
иден ти тет или иден ти фи ка ци ја 
са чо ве чан ством. На ци о нал ни 
иден ти тет, ме ђу тим, и по ред 
број них пред ви ђа ња да ће крај 
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XX ве ка озна чи ти ње гов не ста
нак и да ље на ста вља да по сто ји 
не гу бе ћи сво ју сна гу као из вор 
ко лек тив ног иден ти те та. Од нос 
из ме ђу про це са гло ба ли за ци је 
и из град ње на ци о нал ног иден
ти те та је ве о ма сло жен. 

У сту ди ји је опи са но ка ко 
гло ба ли за ци ја, са јед не стра не, 
до во ди до стан дар ди за ци је на
чи на жи во та пу тем ин фор ма ци
о не тех но ло ги је и ма сов них ме
ди ја. Ва ља ис та ћи да она мо же 
би ти зло у по тре бље на од стра не 
ве ли ких си ла, а под оправ да њем 
„бо ље еко ном ске ефи ка сно сти“ 
или „де мо крат ског раз во ја“, ко
ја би као крај њи ре зул тат има
ла при сил но из јед на ча ва ње и 
уки да ње свих ви до ва раз ли чи
то сти. Са дру ге стра не, гло ба
ли за ци ја, та ко ђе, мо же до ве сти 
и до ши ре ња ра зно ли ко сти и са
рад ње ме ђу при пад ни ци ма раз
ли чи тих на ро да. По да ци ко је је 
аутор на вео у сту ди ји по ка зу ју 
да су гра ђа ни ши ром све та ве о
ма по но сни на сво ју на ци о нал
ност, што го во ри о то ме да се 
она не би сме ла тек та ко уки ну
ти. До ка квог ће ре зул та та до ћи 
све за ви си од мо де ла гло ба ли за
ци је ко ји бу де иза бран. 

Ста но ви ште сту ди је је да 
нео ли бе рал ни кон цепт гло ба
ли за ци је сва ка ко ни је пут ко јим 
тре ба по ћи. Нео ли бе ра ли зам 
се као об лик ор га ни за ци је дру
штва по ка зао као пот пу ни про
ма шај. Ве ли ке еко ном ске си ле 
на че лу са Сје ди ње ним Аме
рич ким Др жа ва ма сва ко днев но 

де мон стри ра ју ње го ве сла бо
сти. Про цес гло ба ли за ци је се 
да нас на ла зи у фа зи тзв. фи нан
сиј ског гло бал ног ка пи та ли зма, 
ко ја је на ста кле ним но га ма. О 
ње ној не у спе шно сти са свим 
ле по све до чи та лас гло бал не 
еко ном ске кри зе од ко је ни су 
иму не ни нај ра зви је ни је др жа ве 
све та. Ва ља се под се ти ти да су 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 2. 
ав гу ста 2011. го ди не у по след
њим ми ну ти ма из бе гле бан крот, 
по ве ћа њем гра ни це спољ ног за
ду жи ва ња. Стра те ги ја ко јом се 
ве ли ке си ле ко ри сте би се мо гла 
опи са ти тер ми ном „док три на 
шо ка“ ко ја до во ди до на стан
ка „ка пи та ли зма ка та стро фе“. 
Оне др жа ве ко је се ве ли ким 
си ла ма на ђу на пу ту про гла
ша ва ју се „ви ру сом“ ко ји тре
ба што пре ис ко ре ни ти. Оне су 
„не спо соб не“ да са ме раз ви ја ју 
де мо кра ти ју па им сто га у то ме 
тре ба „по мо ћи“. Као ре ше ње у 
су ко бље но сти из ме ђу на ци о
на ли зма и ли бе ра ли зма на ме ће 
се кон цепт ли бе рал ног на ци
о на ли зма пре ма чи јем схва та
њу сва ки по је ди нац мо же би ти 
ујед но и члан не ке ет нич ке гру
пе, али и ши рег на ци о нал ног 
ко лек ти ви те та. 

Глав на по ен та сту ди је је да 
нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за
ци је, мо ра би ти за ме њен мо де
лом „гло ба ли за ци је са људ ским 
ли ком“, ко ја ће као крај њи циљ 
има ти чо ве ка, а не про фит.

По сма тра ју ћи ре зул та те ис
тра жи ва ња ко је је Сто ја ди но



Прикази

473

вић из ло жио, а ка да се ра ди о 
суд би ни на ци о нал ног иден ти
те та у XXI ве ку, глав ни за кљу
чак сту ди је је сте да је на ци о
нал ни иден ти тет да ле ко од то
га да пред ста вља „пре ва зи ђе ну 
тво ре ви ну  про шло сти“ и да се 
не мо же ни на слу ти ти тре ну так 
ко ји ће озна чи ти крај ње го вог 
по сто ја ња.

У по след њем, тре ћем де лу, 
мо но гра фи јеис тра жен је од нос 
из ме ђу гра ђан ског иден ти те та 
и де мо кра ти је. Гра ђа нин, чо век 
са од ре ђе ним пра ви ма и ду жно
сти ма у од ре ђе ној дру штве
нопо ли тич кој за јед ни ци ко јој 
при па да, пред ста вља зна ча јан 
су бје кат по ли тич ког си сте ма. 
По ли тич ки си сте ми би стал но 
тре ба ло да слу же оства ре њу до
бро би ти гра ђа на, а не да по сто
је не за ви сно од њих и да бу ду 
зло у по тре бље ни у дру ге свр хе. 
У том сми слу раз вој пар ти ци
па тив не де мо кра ти је са гра ђа
ни ма као ак тив ним уче сни ци ма 
је не што че му нео спор но тре ба 
те жи ти. Иден ти тет пред ста вља 
зна ча јан фак тор ја ча ња де мо
крат ских и на ци о нал них ка па
ци те та јед ног дру штва.

Во де ћа прет по став ка сту ди је 
гла си: да би се ство рио гра ђан
ски иден ти тет по треб но је обез
бе ди ти по вољ но де мо крат ско 
окру же ње. Ме ђу тим, оно што 
аутор ис ти че је сте да де мо кра
ти ја спа да у ред пој мо ва ко ји се 
ве о ма че сто иде а ли зу је и иде о
ло ги зу је што је ујед но и раз лог 
због че га је зна ча јан део мо но

гра фи је по све ћен упра во овом 
про бле му. 

Кључ на ауто ро ва по зи ци ја 
је да де мо кра ти ју не тре ба иде
а ли зо ва ти, пре ма њој је бит но 
има ти кри тич ки од нос и не тре
ба је по сма тра ти као не што што 
ће са мо од се бе на ста ти. Она 
ни је ни шта дру го до са мо је
дан од мно гих об ли ка др жав не 
вла сти ко ји тре ба пре све га ре
а ли зо ва ти. Да би се оства ри ла 
де мо кра ти ја ва ља ло би обез бе
ди ти је дан „не у о би ча је ни сплет 
окол но сти“, тј. мо ра ју се ство
ри ти нео п ход ни усло ви за њен 
раз вој, а по сто ја ње гра ђан ског/
де мо крат ског иден ти те та је сва
ка ко са мо је дан од мно гих. Да је 
де мо кра ти ја не што че му тре ба 
те жи ти, сва ка ко се не до во ди у 
пи та ње у сту ди ји, на ро чи то ако 
се има ју у ви ду по да ци ко је је 
аутор на вео, а ко ји го во ре о то
ме да ве ли ки број гра ђа на сма
тра да је де мо кра ти ја и по ред 
сво јих сла бо сти ипак нај бо љи 
об лик вла да ви не. Оно што за
бри ња ва је ни зак ни во по ве ре
ња ко ји ти гра ђа ни има ју у ње не 
ин сти ту ци је и то је не што на че
му би тре ба ло по ра ди ти. 

У сту ди ји је по себ но на гла
ше но да по ли тич ка кул ту ра 
пред ста вља, та ко ђе, не за о би ла
зну те му ка да се ра ди гра ђан
ском иден ти те ту јер чи ни оквир 
уну тар ко га се он фор ми ра. Та
мо где не ма по ли тич ке кул ту ре 
ја вља се по ли тич ка не кул ту ра 
ко ја пред ста вља јед ну од нај
ве ћих пре пре ка за фор ми ра ње 
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гра ђан ског иден ти те та, али и за 
раз вој де мо кра ти је уоп ште. Тек 
ка да се от кло не све пре пре пе ке 
ко је сто је на пу ту оства ре ња по
ли тич ке кул ту ре мо гло би да се 
го во ри и о по вољ ном окру же њу 
за раз вој гра ђан ског иден ти те
та. 

И на кра ју, али не и по след
ње, ва ља ре зи ми ра ти про во
ка тив не за кључ ке до ко јих је 
Сто ја ди но вић до шао: по тра га 
за иден ти те том тра је то ком чи
та ве исто ри је људ ског дру штва 
и на ста ви ће се у бу дућ но сти као 
јед но од нај ва жни јих ис тра жи
ва ња људ ског ро да; на ци о нал
ни иден ти тет на по чет ку XXI 
ве ка на ста вља да по сто ји као 
је дан од нај у ти цај ни јих со ци
јал них окви ра и из во ра ко лек
тив ног иден ти те та и не мо же 
се ни на слу ти ти тре ну так ка да 
ће он би ти пре ва зи ђен. Ка да се, 
ме ђу тим, ра ди о од но су из ме ђу 
гра ђан ског иден ти те та и де мо
кра ти је мо же се ре ћи да је то од
нос ме ђу за ви сно сти, јер се гра
ђан ски иден ти тет мо же раз ви ти 
са мо у де мо крат ском окру же њу, 
а опет де мо кра ти ја се не мо же 
ни за ми сли ти без по сто ја ња 
гра ђан ског иден ти те та. У том 
сми слу у сту ди ји је на гла ше на 
ва жност зна ча ја раз во ја ин сти
ту ци о нал них ка па ци те та ко ји 
би би ли је дан од глав них но си
ла ца раз во ја лич ног и ко лек тив
ног иден ти те та у XXI ве ку.  

На уч ни зна чај мо но гра фи је 
про ис ти че из на уч не ак ту ел но
сти про бле ма ко јим се ба ви, али 

и из по тре бе да се у дру штве
ним на у ка ма уна пре ди те о риј
скоана ли тич ки при ступ раз у
ме ва њу про бле ма иден ти те та. 

Дру штве ни зна чај мо но гра
фи је, из ме ђу оста лог, про ис ти
че и из чи ње ни це да фор ми ра ње 
иден ти те та у са вре ме ном дру
штву у про це су гло ба ли за ци је 
на и ла зи на мно го број не иза зо
ве. Са јед не стра не, она се до
жи вља ва као по зи тив на те ко ви
на уко ли ко по ве зу је љу де и њи
хо ве де лат но сти ши ром све та, а 
са дру ге стра не она као да но си 
опа сност пу ког ујед на ча ва ња и 
обез ли ча ва ња, по ста ју ћи прет
ња иден ти те ту по је ди них на ро
да и њи хо вих кул ту ра. Ши ре ње 
гло бал не ци ви ли за ци је (свет ско 
тр жи ште, ка пи тал, тр го ви на, 
ко му ни ка ци је, ору ђа и оруж
ја) и очу ва ње ло кал не кул ту ре 
(тра ди ци је, оби ча ја, фол кло ра, 
је зи ка, за на та), као да се не мо
гу из ми ри ти. Ви ди се, да кле, ка
ко се по је ди на дру штва, са јед
не стра не отва ра ју пре ма све ту, 
а са дру ге стра не за тва ра ју, пру
жа ју ћи от пор због стра ха од гу
бит ка иден ти те та. При хва та се 
ци ви ли за циј ска уни форм ност, 
али се же ли очу ва ти кул тур
на ра зно ли кост... У том сми слу 
ће раз у ме ва ње го ре по ме ну тих 
иза зо ва умно го ме олак ша ти 
„по тра гу за иден ти те том“. 

Мо но гра фи ја Ми ше Сто ја
ди но ви ћа пред ста вља кре а тив
но про ми шље но, ори ги нал но и 
син те тич ко де ло – за сно ва но на 
са вре ме ним ме то до ло шким по
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став ка ма у ис тра жи ва њу и при
влач ним, при сту пач ним и ди
рект ним при сту пом про бле му 
– ко је на ино ва ти ван на чин омо
гу ћа ва ду бин ске, ком па ра тив не 
уви де у сло же ност „по тра ге за 
иден ти те том“ у кон тек сту гло
бал них дру штве них про ме на. 
Због ком плек сно сти те ма ти ке 
ко јом се ба ви – раз ма тра ње про
бле ма ти ке иден ти те та – књи га 
спа да у рет ка де ла и њи хо во об
ја вљи ва ње је дра го це но. Мо но
гра фи ја пред ста вља бо гат из вор 
зна ња и за пра во је пре крет ни ца 
у на чи ну ми шље ња у на шој сре
ди ни, јер не са мо да отва ра, већ 
и ну ди од го во ре на мно га пи та
ња ко ја се до са да ни су по ста
вља ла. Те ма сту ди је је нео бич
но ак ту ел на, јер је пр во ра зред
но све до чан ство о иза зо ви ма са 
ко ји ма се су о ча ва про цес фор
ми ра ња иден ти те та у са вре ме
ном дру штву и на чи ни ма њи
хо вог пре ва зи ла же ња. Аутор у 
сво јој мо но гра фи ји чи ни је дан 
зна ча јан на пор у ана ли зи овог 
фе но ме на тру де ћи се да ука же 
на по тре бу за очу ва њем вла сти
тог иден ти те та уз сву мо гу ћу 
отво ре ност пре ма кул тур ним 
вред но сти ма дру гих на ро да, те 
про цес фор ми ра ња иден ти те та 
за пра во пред ста вља јед ну стал
ну „по тра гу за иден ти те том“ 
у ко ме сва ки по је ди нац стал
но де фи ни ше се бе у до ди ру са 
дру ги ма. На кра ју ће мо до да ти 
и то да се у овој на дах ну тој и 
под сти цај ној сту ди ји – ко ју, по
ред оста лог, ка рак те ри шу ин
фор ма тив ност, урав но те же ност 

исто риј ског и са вре ме ног, као 
и еду ка тив на ком по нен та – по
ред пре глед не ана ли зе кључ них 
те ма чи та лац су о ча ва и са бри
љант ним ана ли за ма спе ци фич
них пи та ња за ко ја и не слу ти да 
се на ла зе у оп се гу ове гло бал не 
ана ли зе и у ко ји ма мо же да про
на ђе број не ста во ве и кон ста та
ци је ко је ће га под ста ћи на раз
ми шља ње и пру жи ти ста бил ну 
по ла зну осно ву за да ља и ду бља 
ис тра жи ва ња у овој обла сти у 
би ло ком ње ном сег мен ту. Ње
на прак тич на ди мен зи ја је од 
по себ не ва жно сти јер до при но
си ра све тља ва њу ме ста и уло ге 
иден ти те та у са вре ме ном дру
штву, до при но си и бо љем раз
у ме ва њу са вре ме них дру штве
них про це са, и њи хо вог ути ца ја 
на фор ми ра ње иден ти те та те 
мо же слу жи ти број ним ин сти
ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма ко је 
се ба ве овим про бле мом. Књи га 
сво јим брит ким ин тер пре та ци
ја ма, мно штвом при ме ра, али 
и ак ту е ли за ци јом те ма по ста је 
за ни мљив кри тич ки пу то каз да
љим са зна њи ма и за не у трал ну 
струч ну јав ност.
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