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ИДЕНТИТЕТУСОЦИЈАЛНОКУЛТУРНОМКОНТЕКСТУ

По сма тра ти иден ти тет ван со ци јал но-кул тур ног окру же ња је 
не за ми сли во јер се иден ти те ти, би ло да се ра ди о ин ди ви ду а ма или 
на ци ја ма, не фор ми ра ју у пра зном про сто ру, већ у јед ном спе ци-
фич ном со ци јал но-кул тур ном ми љеу, ко је је под ло жно ди на ми ци и 
про то ку исто риј ског вре ме на.1)

Ђан ба ти ста Ви ко [Gi am bat ti sta Vi co]2) у свом чу ве ном де лу 
La ScienzaNuova 1725. го ди не по сма тра чо ве ка као део исто ри-
је, оспо ра ва ју ћи ти ме уни вер за ли стич ки при ступ људ ској при ро ди 
ко ји је за не ма ри вао раз ли чи то сти ко је са со бом до не се раз ли чи те 
исто риј ске епо хе, дру штва, кул ту ре, чи ме чо ве ков иден ти тет по-
ста је не што што се об ли ку је у то ку чи та вог жи во та, а не не што што 
се до би ја на сле ђем.3) Исто риј ски про цес је, пре ма ње му, де ло ва ње 
ко јим људ ска би ћа из гра ђу ју свој си стем је зи ка, оби ча ја, пра ва и 
вла сти.4) Људ ску при ро ду, да кле, не тре ба по сма тра ти као до де ље-
ну, већ као не што што чо век сам от кри ва у окви ру од ре ђе ног дру-
штва, а за рад оства ри ва ња сво је те жње за са мо и спу ње њем. 

Емил Дир кем [Émi le Durk he im], за раз ли ку од Ви ко о вог исто-
ри ци зма, твр ди да дру штво мо же по сто ја ти са мо уко ли ко оно 
про ди ре у  свест по је ди на ца и об ли ку је ,,њи хов из глед и њи хо ву 
слич ност’’.5) Под се ти мо се да је пре ма ње му су шти на дру штве них 
по ја ва ко лек тив но-пси хо ло шка. Дир ке мо во те о риј ско је згро је са-
др жа но у колективномпсихологизму, ко ји је код ње га пре зен ти ран 

1) Никола Божиловић, Бранислав Стевановић, ,,Култура као основ етничких идентитета 
Балкана’’, КултурнииетничкиодносунаБалкану–могућностирегионалнеиевропске
интеграције(приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић), 
Филозофски факултет, Ниш, Институт за социологију, Ниш, 2006, стр. 134.

2) Историјски процес се, према Ђанбатисту Вику, одвија према тачно одређеним законима. 
Он је вратио у употребу циклично поимање историје, али га је обогатио идејом 
сврховитости. Такође, према њему, да би сазнање о нечему било могуће, неопходно 
је да будемо творци те ствари о којој желимо да нешто сазнамо. Историјско поимање 
је с тога могуће јер смо ми сами творци наше историје. (О томе видети: Љубинко 
Милосављевић, Под/стицањеслободе–нововековнамисаоодруштву, Филозофски 
факултет, Ниш, 2008, стр. 122-127.) 

3) Leonidas Donskins, Troubled Identityand theModernWorld, Palgrave Macmillan, 2009, 
стр. 1.

4) Љубинко Милосављевић, Под/стицање слободе – нововековна мисао о друштву, 
Филозофски факултет, Ниш, 2008, стр. 125.

5) Emile Durkheim, OnmoralityandSociety, The University of Chicago Press, Chicago and 
London, 1973, стр. 149. 
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у је дин ству са функционалистичкимпогледомнадруштво.6) Дир-
кем је у људ ској при ро ди ви део је дан ду а ли зам, тј. стал ну бор бу 
из ме ђу две су прот ста вље но сти. Са јед не стра не има мо на ша чу-
ла и осе ћа је ко ји де лу ју на нас, док, са дру ге стра не, има мо је дан 
кон цеп ту ал ни и мо рал ни оквир ко ји нас усме ра ва.7) Ове две ме ђу-
соб но су прот ста вље не крај но сти пред ста вља ју са став ни део на шег 
би ћа. Је дан део на ше лич но сти је его и сти чан и те жи не по сред ном 
за до во ље њу на ших по тре ба (глад, жеђ...), док је дру ги део на ше 
лич но сти об ли ко ван дру штвом и пра ви ли ма ко јих се мо ра мо при-
др жа ва ти.8) Дру штво об ли ку је по је дин ца и ње го ве вред но сти усме-
ра ва ју ћи при том ње го во де ло ва ње. Чо век је, да кле, пре ма Дир ке му, 
је дан сво је вр сни homoduplex. Он је исто вре ме но са чи њен и од ин-
ди ви ду ал ног и од ко лек тив ног би ћа, при че му се пре ко по је дин ца 
оства ру је ко лек тив на свест.  

За иден ти тет се оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља пра ви из-
вор сми сла и ис ку ства јед ног на ро да. О то ме го во ри и Крег Кал хун 
[Cal houn Cra ig] ко ји ка же да не по зна је мо на ро де без име на, ни ти 
је зи ке или кул ту ре, код ко јих не по сто ји не ки на чин раз ли ко ва ња 
из ме ђу се бе и оста лих.9) 

Ра до слав Га ћи но вић ис ти че да чо век са иден ти те том пред ста-
вља зна ча јан су бје кат дру штва, а да дру штво са иден ти те том пред-
ста вља ста би лан те мељ ин ди ви ду ал не, со ци је тал не и на ци о нал не 
без бед но сти.10)

Иден ти тет је, да кле, не рас ки ди во по ве зан са дру штвом. Он се 
увек фор ми ра у од но су са дру гим. Ра ди се о фе но ме ну ко ји је по-
чет ком XX ве ка Чарлс Х. Ку ли [Col ley] од ре дио као ,,учи нак гле-
да ња’’ то ком ко га по је ди нац до жи вља ва се бе у ис ку ству дру гог.11) 
Ми сво је Ја кре и ра мо у ин тер ак ци ју са дру ги ма што пред ста вља 
6) Љубиша Митровић, Социологија, Институт за политчке студије, Београд, 2003,  стр. 

100.
7) Leonidas Donskins, Troubled Identityand theModernWorld, Palgrave Macmillan, 2009, 

стр. 4-5.
8) Emile Durkheim, OnmoralityandSociety, The University of Chicago Press, Chicago and 

London, 1973, стр. 150-155.  
9) Craig Calhoun (editor), SocialTheoryandthePoliticsofIdentity, Oxford, Blackwell, 1994, 

стр. 9-10. 
10) Радослав Гаћиновић, ,,Национални идентитет и безбедност модерне државе’’, Наука,

безбедностиполиција, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 1/2011, стр 
17.

11) Никола Божиловић, Бранислав Стевановић, ,,Култура ка основ етничких идентитета 
Балкана’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностирегионалнеиЕвропске
интеграције(приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић), 
Филозофски факултет,  Ниш, Институт за социологију, Ниш, 2006, стр. 134. 
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је дан ре ци про чан про цес ко ме не ма кра ја.12) Ме ђу тим, по ста вља 
се пи та ње ка кву уло гу иден ти тет вр ши у дру штву. Бернд Си мон 
[Bernd Si mon] ис ти че да је иден ти тет не ка вр ста ме ди ја то ра из ме-
ђу ин пу та и аут пу та у дру штву. Он се ства ра у дру штву, на ње га 
ути че со ци јал но-кул тур но ми ље у ко ме се фор ми ра, али не тре ба 
за бо ра ви ти и да он исто вре ме но об ли ку је дру штво. Да кле, не ра ди 
се о јед ном јед но смер ном про це су, већ на про тив, у пи та њу је ме ђу-
соб но усло вље на ин тер ак ци ја 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. 

Гра фи кон бр. 1:  
Иден ти тет као со ци јал но-пси хо ло шки ме ди ја тор  

из ме ђу ин пу та и аут пу та у дру штву

Из вор: Bernd Si mon, Identityinmodernsociety:ASocialPsychological
 Perspective, Blac kwell Pu blis hing, 2004, стр. 2

Де фи ни шу ћи иден ти тет у дру штве ном кон тек сту Ма ну ел Ка-
стелс [Ma nuel Ca stells] ка же да иден ти тет пред ста вља про цес ства-
ра ња сми сла на те ме љу кул тур них осо бе но сти или срод ног ни за 
кул тур них осо бе но сти ко ји ма је да та пред ност у од но су на дру ге 
из во ре сми сла.13) Он, при том, ис ти че да се из град ња иден ти те та 
увек де ша ва у кон тек сту од ре ђе ном од но си ма мо ћи, због че га сма-
тра да по сто је три основ на об ли ка и из во ра из град ње иден ти те та, а 
са мим тим и три ис хо да у ства ра њу дру штва:14)

– Ле ги ти ми шу ћи иден ти тет: Овај иден ти тет на ме ћу до ми-
нант не дру штве не ин сти ту ци је ка ко би про ши ри ле и ра ци-
о на ли зо ва ле сво ју до ми на ци ју над дру штве ним ак те ри ма. 
Ова те ма чи ни са му срж Се не то ве [Ric hard Sen nett] те о ри је 
о ауто ри те ту и до ми на ци ји, укла па ју ћи се ујед но и у раз-

12) Миша Стојадиновић, Дејана Вукчевић, ,,Проблем очувања идентитета на Балкану’’, 
Националниинтерес, Институт за политичке студије, Београд, 1/2011, стр. 87.

13) Мануел Кастелс, Информацијско доба – економија, друштво и култура 2: Моћ
идентитета, Голден маркетинг, Загреб, 2002, стр. 16.

14) Исто, стр. 17-20.
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не те о ри је о на ци о на ли зму. Ова кав иден ти тет ства ра, пре ма 
Ка стел су, гра ђан ско дру штво, тј. склоп ор га ни за ци ја и ин-
сти ту ци ја, као и низ струк ту и ра них и ор га ни зо ва них дру-
штве них ак те ра ко ји про из во де иден ти тет ко ји ра ци о на ли-
зу је из во ре струк ту рал не до ми на ци је.   

– Иден ти тет от по ра: Овај иден ти тет ства ра ју они су бјек ти ко-
ји су обез вре ђе ни и/или жи го са ни ло ги ком до ми на ци је, ко-
па ју ћи на тај на чин ,,ро во ве за от пор и пре жи вља ва ње’’, ко ји 
се те ме ље на на че ли ма раз ли чи тим или су прот ним од оних 
ко ја про жи ма ју дру штве не ин сти ту ци је. Овај тип из град ње 
иден ти те та је нај ва жни ји за Ка стел са и до во ди до ства ра ња 
ко му на или за јед ни ца. Он, та ко ђе, из гра ђу је ко лек тив ни от-
пор, обич но на те ме љу иден ти те та ко ји је де фи ни сан исто-
ри јом, ге о гра фи јом или би о ло ги јом, олак ша ва ју ћи при том 
есен ци јал но од ре ђи ва ње гра ни ца от по ра. 

– Про јект ни иден ти тет: Овај иден ти тет на ста је ка да дру штве-
ни ак те ри гра де свој но ви иден ти тет, а на те ме љу њи ма до-
ступ них кул тур них ма те ри ја ла, ко ји ре дов но ре де фи ни шу 
њи хов по ло жај у дру штву, тра же ћи, при том, пре о бли ко ва ње 
це ло куп не дру штве не струк ту ре. Овај тип из град ње иден ти-
те та ства ра, пре ма ње му она кве ,,су бјек те’’ као што их Ален 
Ту рен [A lain To u ra i ne] де фи ни ше: ,,Су бјек том на зи вам же љу 
да се бу де ин ди ви дуа, да се ства ра соп стве на исто ри ја, да се 
да сми сао це лом бо гат ству ис ку ста ва ин ди ви ду ал ног жи во-
та... Пре о бра жај по је ди на ца у су бјек те је по сле ди ца ну жне 
ком би на ци је из ме ђу два по твр ђи ва ња: по је ди на ца у од но су 
на за јед ни цу и по је ди на ца у од но су пре ма тр жи шту.’’15)

Ба ве ћи се ана ли зом мно го број них со ци јал но-пси хо ло шких 
про у ча ва ња иден ти те та мо гу се из дво ји ти ње го вих пет нај ва жни-
јих функ ци ја:16)

– Пр ва функ ци ја по ве за на је са по тре бом за при па да њем. Ово 
је на ро чи то ва жно ка да се има у ви ду да ко лек тив ни иден ти-
тет на ста је у ин тер ак ци ји по је дин ца уну тар не ког од ре ђе ног 
дру штва. То до во ди до то га да је ко лек тив ни иден ти тет на-
ро чи то по го дан за ре а ли зо ва ње ове по тре бе, али то не зна чи 
и да ин ди ви ду ал ни иден ти тет ов де ни је под јед на ко ва жан, 

15)  Исто, стр. 19-20.
16)   О томе опширније видети: Bernd Simon, Identityinmodernsociety:ASocialPsychologi

calPerspective, Blackwell Publishing, 2004, стр. 66-68.
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због то га што се и ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни иден ти тет 
ства ра ју у дру штве ном кон тек сту. Они су из у зет но ва жни и 
због то га што ства ра ју осе ћај кон ти ну и те та ко ји од ра жа ва 
вре мен ску ди мен зи ју при па да ња. 

– Дру го, по ред по тре бе за при па да њем, сва ка ин ди ви дуа по-
се ду је и по тре бу да се раз ли ку је од дру гих, да бу де по не че-
му је дин стве на. Иден ти тет, да кле, по ред то га што де фи ни ше 
,,ко сам Ја" он, та ко ђе, од ре ђу је и ,,ко ни сам Ја". У том сми-
слу ко лек тив ни иден ти тет раз ли ку је при пад ни ке јед не гру пе 
од при пад ни ка дру гих гру па, док ин ди ви ду ал ни иден ти тет 
од ре ђу је је дин стве ност ин ди ви дуе у од но су на дру ге. Ин-
ди ви ду ал ни иден ти тет нам, у ком би на ци ји са ко лек тив ним 
иден ти те том, да је осно ву оно га што ми је смо, тј. оно га што 
мо же мо на зва ти ,,Ја".

– Тре ћа ва жна функ ци ја иден ти те та ти че се по тре бе за по што-
ва њем. Иден ти тет је сва ка ко је дан од нео п ход них из во ра без 
ко га се ова по тре ба не мо же оства ри ти, јер он чи ни осно ву 
са мо по што ва ња и са мо по у зда ња, при че му тре ба на гла си ти 
да ни је и је ди ни. Ов де на ро чи то тре ба ис та ћи ва жност ко-
лек тив ног иден ти те та ко ји ства ра осе ћај при пад но сти код 
ин ди ви дуа, да ју ћи им осе ћај за јед ни штва. То до во ди до то га 
да се ин ди ви дуа осе ћа слич ним не ким дру гим ин ди ви ду а ма, 
али не и свим. Со ци јал ни пси хо ло зи, као што су на при мер 
Хен ри Тај фел [Hen ri Taj fel] и Џон Тар нер [John C. Tur ner], 
сма тра ју да је ово ве о ма зна чај но и због то га што је ве ро ват-
ни је да ће се ме ђу соб но слич не ин ди ви дуе по што ва ти мно го 
ви ше не го оне где те слич но сти не ма. 

– Че твр то, иден ти тет је ве о ма зна ча јан и због то га што обез бе-
ђу је ин ди ви дуи пер спек ти ву по мо ћу ко је об ја шња ва и раз-
у ме свет око се бе. Ле он Фе стин џер [Leon Fe stin ger] сма тра 
да ко лек тив ни иден ти тет ов де има из ве сну пред ност над ин-
ди ви ду ал ним јер он да је пер спек ти ву ко ју це ло дру штво де-
ли и ти ме је она оја ча на кроз про цес дру штве не ва ли да ци је. 
Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да ово ни је про цес при ли ком ко га 
по је дин ци па сив но при хва та ју дру штве не нор ме. П. Оакес 
[Pe ne lo pe J Oakes], на при мер, ис ти че да он пред ста вља ве-
о ма ак тив ну и со фи сти ци ра ну ког ни тив ну из ра ду ко лек тив-
ног по гле да на свет. Та ко ђе, као што је сва ки по је ди нац део 
јед не ши ре мре же дру штве них од но са, та ко је и иден ти тет, 
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као део са мо ра зу ме ва ња, увек део јед ног ши рег кон цеп ту ал-
ног окви ра или пер спек ти ве ко ја омо гу ћа ва ту ма че ње све о-
бу хват не дру штве не мре же. 

– Као пе то, Ри чард Ди чармс [Ric hard DeC harms] и Џе ром Бру-
нер [Je ro me S. Bru ner] ис ти чу да иден ти тет омо гу ћа ва да љу-
ди се бе пре по зна ју као ути цај не дру штве не ак те ре. Са јед не 
стра не, ко лек тив ни иден ти тет ства ра осе ћај да ни ко ни је сам 
и да сва ко мо же да ра чу на на со ци јал ну по др шку и со ли-
дар ност оста лих чла но ва гру пе. Са дру ге стра не, оба ве зе и 
нор ме ко је се на ме ћу од стра не гру пе об ли ку ју ин ди ви ду ал-
ни иден ти тет у функ ци ји ства ра ња успе шни јих дру штве них 
ак те ра.

СУДБИНАИДЕНТИТЕТАУСАВРЕМЕНОМДРУШТВУ

Ин те ре со ва ње за про блем иден ти те та у до ба убр за не мо дер-
ни за ци је и гло ба ли за ци је из гле да ја че не го ика да ра ни је. По чет но 
оду ше вље ње кри ла ти цом ,,everythinggoes’’, због осло ба ђа ња иден-
ти те та од тра ди ци о нал них сте га, за ме нио је страх од ано ми је и ста-
ње у ко ме ,,nothingcountsanymore’’, што под ри ва са му су шти ну 
иден ти те та.17)     

Ов де је сва ка ко, пре све га, по треб но од ре ди ти шта је то што 
под ра зу ме ва мо под од ред ни цом ,,са вре ме но свет ско дру штво’’. 
На и ме, ов де се са вре ме ним свет ским дру штвом озна ча ва ју сва она 
дру штва ко ја ко ег зи сти ра ју у на шој са вре ме но сти, без об зи ра на 
њи хов тип или сте пен раз ви је но сти. Под овом од ред ни цом, да-
кле, под ра зу ме ва мо чи та ву ле пе зу гло бал них свет ских дру шта ва 
и гло бал них дру штве них си сте ма раз ли чи те тех но ло шке, еко ном-
ске и со ци јал не раз ви је но сти и ни воа ква ли те та жи во та.18) Оно се 
због то га на ла зи ра за пе то из ме ђу, са јед не стра не, ви со ког сте пе-
на ме ђу соб не по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти, ко ја је на ста ла као 
ре зул тат по де ле ра да, раз во ја у сфе ра ма тех но ло ги је, еко но ми је, 
ко му ни ка ци је, ин фра струк ту ре и ин фор ма ти ке, и са дру ге стра не, 
хи је рар хиј ске струк ту ре ко ја де ли дру штва на до ми нант на и за ви-

17) Bernd Simon, Identity inmodern society:A SocialPsychologicalPerspective, Blackwell 
Publishing, 2004, стр. 1.

18) Љубиша Митровић, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003,  стр. 
325.
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сна.19) У ње му, при том, до ла зи до све ве ће по ве за но сти др жа ва ко ја 
је на ста ла као ре зул тат:20)

1. тех но ло шко-ин фор ма тич ке ре во лу ци је ко ја је до ве ла до 
ком пре си је про сто ра и вре ме на;

2. ства ра ња гло бал ног тр жи шта;
3. све ве ћег ути ца ја де ша ва ња у јед ном ло ка ли те ту на жи вот 

ин ди ви дуа и за јед ни ца на дру гој стра ни пла не те,
4. фор ми ра ња све сти о по ве ћа ној ме ђу за ви сно сти;
5. успо на све моћ ни јих тран сна ци о нал них и над на ци о нал них 

еко ном ских си ла и по ли тич ких ин сти ту ци ја ко је об ли ку ју 
сли ку све та;

6. рас про сти ра ња исто вет них фор ми (ин ду стри ја ли зма, по-
стин ду стри ја ли зма и ин фор ма тич ке ре во лу ци је, тр жи шне 
еко но ми је, ви ше пар тиј ског си сте ма...) у го то во свим со ци-
јал ним про сто ри ма.

У та квом дру штву на ста ли су мно го број ни иза зо ви у про це-
су очу ва ња и фор ми ра ња иден ти те та. На и ме, про блем иден ти те та 
пред ста вља је дан ве о ма ком плек сан фе но мен ко јим су се ба ви ли 
мно го број ни те о ре ти ча ри. Али, овај про блем је на ро чи то по стао 
ак ту е лан кра јем про шлог ве ка, ко ји је са со бом до нео ве ли ки број 
дру штве них про ме на и про це са, ко ји су на мет ну ли мно го број не 
иза зо ве по пи та њу очу ва ња иден ти те та. Пра те ћи раз вој иден ти те-
та кроз исто ри ју мно ги те о ре ти ча ри ука зу ју да се про блем иден ти-
те та ја вља тек са мо дер ним дру штвом. Ни ко ла Бо жи ло вић ка же да 
у тра ди ци о нал ном дру штву про блем иден ти те та не по сто ји због 
чи ње ни це да је у срод нич ком си сте му со ци јал ни ста тус ин ди ви-
дуе био стро го фик си ран при че му је ме сто сва ког по је дин ца би-
ло стрикт но од ре ђе но.21) Ла у рен Ланг ман [La u ren Lang man] у том 
ду ху ис ти че да тра ди ци о нал но Gemeinschaf22) дру штво, са ја ким 
со ци јал ним ве за ма и ста бил ним по гле дом на свет, ства ра сво јим 

19) Мирослав Печујлић, Савременасоциологија, Београд, 1991, стр. 61.  
20) Мирослав Печујлић, Глобализација–дваликасвета, Гутенбергова галаксија, Београд, 

2002, стр. 17-18.
21) Никола Божиловић, ,,Традиционално, модерно и идентитети у културно социолошком 

дискурсу’’, Традиција,модернизација,идентитети–местотрадицијеимодернизације
уразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзицији (приредили: 
Милорад Божић, Љубиша Митровић, Гордана Стојић), Филозофски факултет – 
универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2011, стр. 585.

22) Gemeinschaft и Gesellschaft (заједница и друштво) су категорије које уводи Фердинанд 
Тенис [Ferdinand Tönnies]. 
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чла но ви ма ја сан, фик сни и не дво сми сле ни из вор иден ти те та.23) У 
мо дер ном дру штву до ла зи до пре о кре та. Раз вој еко но ми је, по де ле 
ра да, ур ба ни за ци је, ин ду стри ја ли за ци је, гло ба ли за ци је до во де до 
сла бље ња дру штве них ве за и пре и спи ти ва ње на мет ну тих иде о ло-
ги ја и схва та ња. Са вре ме но дру штво, као ре зул тат то га, под ра зу-
ме ва плу ра ли тет ин тер пре та ци ја и из бо ра у све тло сти кон крет них, 
пар ти ку лар них и про мен љи вих окол но сти, због че га се љу ди су-
сре ћу са фраг мен та ци јом и кон тра дик ци ја ма ко лек тив не и пер со-
нал не ег зи стен ци је.24) За шти та Gemeinschafдру штва је раз би је на и 
ин ди ви дуе су ста вље не пред мно го број не ди ле ме у по гле ду њи хо-
вог иден ти те та и од ре ђи ва њу где при па да ју, што ујед но отва ра и 
мо гућ ност за њи хо вом са мо ре а ли за ци јом. Ипак тре ба на по ме ну ти 
да је про блем иден ти те та не што што ,,му чи’’ чо ве ка то ком чи та ве 
ње го ве исто ри је и да сва ко вре ме на ме ће сво је соп стве не иза зо ве 
ње го вом фор ми ра њу и очу ва њу.     

Пре ма Ери ку Ерик со ну [E rik Erik son] осе ћа ње иден ти те та је 
са мо де ли мич но све сно. Ме ђу тим, у не ким си ту а ци ја ма ово осе ћа-
ње по ста је екс трем но све сно, као на при мер у пе ри о ди ма на стан-
ка кри зе иден ти те та ка да се иден ти тет су сре ће са опа сно шћу од 
рас пли ња ва ња.25) То до во ди до то га да је у нор мал ним пе ри о ди ма 
жи во та ово осе ћа ње, да кле, ви ше не све сно или бо ље ре че но по лу-
све сно, док је тре ну так ка да за поч не мо да се пи та мо о то ме космо
ми по у здан ин ди ка тор то га да је наш иден ти тет у кри зи. 

У са вре ме ном дру штву на ци ја још увек пред ста вља зна ча јан 
из вор иден ти те та [Stu art Hall, Jürgen Ha ber mas...]. Да је на ци о нал-
ни иден ти тет и да ље зна ча јан и на про сто ри ма Бал ка на мо же се 
ви де ти и на осно ву сле де ћег гра фи ко на.

23)  Lauren Langman, ,,Culture, identity and Hegemony: The Body in a Global Age’’, Current
Sociology, 3-4/2003, SAGE Publications, стр. 223.

24) Никола Божиловић, ,,Традиционално, модерно и идентитети у културно социолошком 
дискурсу’’, Традиција,модернизација,идентитети–местотрадицијеимодернизације
уразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзицији (приредили: 
Милорад Божић, Љубиша Митровић, Гордана Стојић), Филозофски факултет – 
универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2011, стр. 585.

25) Ерик Х. Ериксон, Идентитетиживотнициклус, Завод за уџбенике, Београд, 2008, 
стр. 9.
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Гра фи кон бр. 2:  
Бал кан/ укљу че ње у Европ ску уни ју  

за на ци о нал ни иден ти тет зна чи

Из вор: Ни ко ла Бо жи ло вић, Бра ни слав Сте ва но вић, ,,Кул ту ра као основ ет нич-
ких иден ти те та Бал ка на’’, КултурнииетничкиодносунаБалкану–могућности
регионалнеиевропскеинтеграције, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, Ин сти тут за 

по ли тич ке сту ди је, Ниш, 2006, стр. 155.

Нај ве ћи део гра ђа на Бал ка на сма тра да Европ ске ин те гра ци-
је не зна че ујед но и гу би так на ци о нал ног и ет нич ког иден ти те та. 
Очу ва ње свог соп стве ног иден ти те та у про це су ме ђу на род них ин-
те гра ци ја је из у зет но ва жно. Ме ђу тим, ра зно ли кост у по гле ду мул-
ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти кул ту рал но сти 
је то ком бур не исто ри је Бал ка на ве о ма че сто би ла узрок на стан ка 
дез ин те гра тив них про це са ко ји су не рет ко ре зул то ва ли ра то ви ма. 
Су о чен са све ве ћом еко ном ском ре це си јом и кри зом, као и за о-
штре ним про ти ву реч но сти ма и су ко би ма кроз ко је са вре ме но дру-
штво про ла зи, Жак Ата ли [Jac qu es At ta li] се спра вом  пи та: ,,Хо ће-
мо ли мо ћи да ство ри мо или да очу ва мо на ци о нал не иден ти те те, 
а да се иден ти тет не де фи ни ше као не га ци ја дру гог?’’26) Ова кво 
дру штве но ста ње омо гу ћи ло је, та ко ђе, об на вља ње вер ских и ет-
нич ких раз ли ка, ко је су ре зул то ва ле број ним су ко би ма, ко јих су 
жи те љи Бал ка на ите ка ко све сни.   

Ерик Хоб сба ум [E ric John Er nest Hob sbawm] ка же да ни је не-
мо гу ће да ће на ци о на ли зам опа да ти са сла бље њем на ци о нал не 

26) Љу би ша Ми тро вић, Социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003,  стр. 
333.
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др жа ве, без ко је би ти Ен глез, Ирац или Је вреј, или ком би на ци ја 
ових три, са мо је је дан од мно гих дру гих на чи на по мо ћу ко јих љу-
ди опи су ју свој иден ти тет, али да је ап сурд но твр ди ти да је овај дан 
бли зу.27) И на кра ју мо же се ре ћи да се чи та ва пле ја да нај бит ни јих 
про бле ма ко ји се ти чу иден ти те та у овом кон тек сту мо же све сти на 
пи та ње ко је по ста вља За гор ка Го лу бо вић:

,,Ка ко са чу ва ти сво ју по себ ност у окви ру тен ден ци је ка гло ба-
ли за ци ји а да се не пад не на ни во про вин ци ја ли зма и изо ла ци је?’’28) 

MisaStojadinovic
THECHALLENGESOFIDENTITYDEVELOPMENT

INMODERNSOCIETY
Summary
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27) Eric J. Hob sbawm, Nationsandnationalismsince1780, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, 
стр. 192.

28)  Ни ко ла Бо жи ло вић, ,,Иден ти тет и зна че ње сти ла у пот кул ту ри’’, Геокултураразвојаи
културамиранаБалкану, (при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, Дра го љуб Ђор ђе вић, Дра-
ган То до ро вић) Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2006, стр. 4; Ми ша Сто ја ди но вић, 
Де ја на Вук че вић, ,,Про блем очу ва ња иден ти те та на Бал ка ну’’, Националниинтерес, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1/2011, стр. 94.
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Resume
Theproblemofidentityisoneoftheeternalproblemsthat
areoccupyinghumanhistorysincetheirsbeginningsuntil
thepresentdays.Theconceptofidentityisamultidimen
sionalconcept.Identityisadynamicphenomenonthatis
always created in relation to others. It should point out
thatpersonalandcollective identitiesarenot formedby
themselves.Theyarealwaysformedwithinaspecific‘’so
cioculturalmilieu’’.
Thestudyofidentityisespeciallyinterestinginmulticul
turalareas.Thesekindsofareasrepresentamajorchal
lengenotonly for studyingbutalso for ensuringahar
moniouslife.TheBalkansiscertainlyagoodexampleof
‘’ethniccocktail’’area,theareawithcurvesintersection
ofdifferentcivilizations.Thisleadsustothemaintinctu
reoftheBalkans:multinationality,multiconfessionality,
multiculturality.Thesecharacteristicscombinedwithtur
bulentpastoftheBalkanpeopleandthegreatworldpo
wersinterestsresultedinwhatisreasonabletosay,thatit
representsthereal``powderkeg``.Thatcreatestheneed
todeveloptoleranceinmulticulturalcommunitiessuchas
theBalkans.
Tolerance is the habit of allowing the opinions that are
differentfromours.Thisconceptsoundsquiteniceinthe
theorybutitisdifficulttoachieveinpractice.Diversities
in theBalkans are very often causing the disintegrative
process.Identityisinextricablylinkedtothesociety.Itis
createdinsociety,butweshouldnotforgetthatitalsosha
pesthesociety.Therefore,therelationshipbetweeniden
tity and society representsmutually determined interac
tionbetweenindividualandthesocietyinwhichidentity
emergesasthefinalresult.Theprocessesofglobalization,
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modernisation and transition, growing social conflicts,
accelerationintechnologydevelopment,individualization
imposedaytodaychallengestotheprocessofidentityde
velopment.

 Овај рад је примљен 17. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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