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Сажетак
Иден ти те ти ства ра ју и об ли ку ју ин те ре се или по
тре бе, у за ви сно сти од кон тек ста ана ли зе. Мно ги 
ин те ре си, на при мер, на ци о нал не без бед но сти за ви се 
од лич ног иден ти те та ко ји је у ве зи са схва та њи ма 
дру гих иден ти те та. По је ди ни ак те ри у дру штве ним 
од но си ма, че сто не мо гу да од лу че ко ји су њи хо ви ин
те ре си, све док не спо зна ју шта пред ста вља ју – „ко 
су“  и ко ја је њи хо ва уло га у дру штву.
Је дан од нај ва жни јих, али че сто и нај про ти вреч ни
јих ис по ља ва ња иден ти те та је сте на ци о нал ни иден
ти тет, ко ји усло вља ва раз вој и ис по ља ва ња оста лих 
об ли ка иден ти те та. За мла де у јед ном дру штву, по
себ но је ва жан на ци о нал ни иден ти тет, јер по ма же 
де фи ни са њу њи хо вог од но са пре ма не ким сре дин ским 
ен ти те ти ма и од ре ђу је ин те ре се или по тре бе ко ји ће 
их по кре ну ти.
Овај текст је при лог на сто ја њу да се мла ди, њи хо ви 
про бле ми, са од ре ђе ним аспек ти ма иден ти те та што 
бо ље про ту ма че у све тлу са вре ме ног (срп ског) дру
штва, али и европ ског окру же ња. Мла ди ни су про блем 
или по тен ци јал ни из вор про бле ма ко ји тре ба ре ша ва
ти, већ ва жан на ци о нал ни ре сурс, по тен ци јал или „ви
тал но дру штве но бо гат ство“ ко ји мо же до при не ти 
дру штве ном раз во ју. У тек сту ће та ко ђе би ти ука
за но на мо гућ ност да се бор ба мла дих за из град њом 



- 28 -

ИДЕНТИТЕТ МЛАДИХ  ...Миленко Бодин, Светлана Станаревић

иден ти те та по ста ви у кон текст без бед но сног пи та
ња људ ских ре сур са.
Обра зов не ин сти ту ци је су ва жне за со ци ја ли за ци ју и 
ре гу ли са ње по на ша ња мла дих, а на ро чи то  из град њу 
иден ти те та и њи хо вог об ли ко ва ња као дру штве ног 
ре сур са Ср би је.
Кључ не ре чи: иден ти тет, на ци о нал ни иден ти тет, 
мла ди, без бед ност, људ ски ре сур си, обра зов не ин сти
ту ци је.

КАКО СЕ ГРАДИ ИДЕНТИТЕТ

Pи та ње иден ти те та1) је од кру ци јал не ва жно сти у би ло ко јем 
дру штву ко је је пред мет по сма тра ња. Тра ди ци о нал но, иден ти-

тет се по сма тра као су шти на и не про мен љи ви атри бут по је дин ца 
или ко лек ти ва. Да нас те о ре ти ча ри и ис тра жи ва чи от кри ва ју но ве 
ди мен зи је иден ти те та, ко ји се не пре ста но из гра ђу је и оства ру је 
кроз уза јам ни ути цај по је ди на ца, гру па и њи хо вих иде о ло ги ја као 
и це ло куп ног дру штва. Нај ва жни је и нај че шће спо ми ња не ин сти-
ту ци је со ци ја ли за ци је и иден ти фи ка ци је су тра ди ци о нал но: по ро-
ди ца, по ли тич ке пар ти је и ре ли ги ја.2)

Иако је иден ти тет не што што се од но си на по је дин це, он је по-
ве зан с дру штве ним гру па ма ко ји ма ти по је дин ци при па да ју и с ко-
ји ма се иден ти фи ку ју. Ра ни ји ис тра жи ва чи су сма тра ли да су иден-
ти те ти љу ди при лич но ста бил ни, за јед нич ки по је ди ним дру штве-
ним ску пи на ма и уте ме ље ним на јед ној или две кључ не ва ри ја бле 
као што су кла са или на ци о нал ност. У но ви је вре ме постструк ту-
ра ли стич ке и пост мо дер не те о ри је усво ји ле су вр ло раз ли чи та гле-
ди шта. Оне упу ћу ју на то да на ши иден ти те ти има ју мно ге раз ли-
чи те аспек те, да се че сто ме ња ју и да мо гу би ти про тив реч ни. Пре-
ма не ким ауто ри ма, ве ћи на по је ди на ца у са вре ме ним дру штви ма 
ви ше уоп ште не ма чврст осе ћај иден ти те та – њи хо ви иден ти те ти 
су фраг мен ти ра ни.

Де фи ни ци ја ин ди ви ду ал ног или ко лек тив ног иден ти те та је у 
сре ди шту схва та ња са вре ме них дру штве них про ме на. Те про ме не 

1) Ши ро ко рас про стра њен ше зде се тих го ди на у САД, по јам иден ти те та је од раз јед ног 
по себ ног кон тек ста, ја ча ња ма њи на, али та ко ђе и јед не те жње оп те ре ће не мо дер ним 
жи во том, афир ма ци јом по је дин ца.

2) Хал перн, К., Жан-Клод Ру а но-Бор ба лан, уред ни ци, Иден ти тет(и): по је ди нац, гру па, 
дру штво, Клио, Бе о град, 2009.
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су: кри за на ци о нал ног иден ти те та, иден ти тет ски ра то ви (вер ски, 
ет нич ки), по но во ус по ста вља ње вер ских и по ро дич них иден ти те-
та, до де љи ва ње цен трал не уло ге ин ди ви ду ал ном иден ти те ту. На-
сил на афир ма ци ја ет нич ких иден ти те та и ре зул ту ју ћи ме ђу на род-
ни ха ос, су је дан од глав них раз ло га за об но вље но обра ћа ње па жње 
на иден ти тет у без бед но сном кон тек сту.

Пр ва чи ње ни ца ко ја го во ри о на шем од но су пре ма жи во ту и 
све ту је свест о на шем соп стве ном иден ти те ту. Лич ни иден ти тет 
на о ко јед но ста ван и очи гле дан по јам, за пра во је сло жен и мул ти ди-
мен зи о на лан. Лич ни иден ти тет (на ше ја) за ви си од кул ту ре у ко јој 
се раз ви ја. У дру штви ма где се ви ше вред ну је ко лек тив од по је-
дин ца, где су од нос пре ма дру го ме и уло га гру пе основ ни, ви ше 
се раз ви ја ме ђу за ви сно ја. Чла но ви дру штва у ко ји ма је по је ди нац 
ва жни ји од ко лек ти ва, раз ви ја ју јед но не за ви сни је ја, за сно ва но на 
вред но ва њу соп стве не по је ди нач но сти.

Ерик Ерик сон ( Erick Eric kson) је 50-тих и 60-тих го ди на XX 
ве ка си сте ма ти зо вао ис тра жи ва ња о лич ном и дру штве ном иден-
ти те ту3), ко ја су се спро во ди ла до та да. Са вре ме на пси хо ло ги ја се 
зна чај но осла ња на ње го ве ра до ве. Овај аутор је ис та као по сто ја ње 
ин ди ви ду ал не раз ли ке и тен ден ци је ка дру штве ној ускла ђе но сти 
за све по је дин це. По знат је и по то ме што је из ра дио пе ри о ди за ци ју 
из град ње ин ди ви ду ал ног иден ти те та, чи је се тран зи ци је де ша ва ју 
у „кри за ма иден ти те та“ као што је адо ле сцент ска. Он је и осми-
слио из раз „кри за иден ти те та“ ко ји од го ва ра за о кре ту у раз во ју 
иден ти те та.

Уну тра шњу стра ну ин ди ви ду ал ног иден ти те та чи ни ЈА. Ин-
ди ви ду ал ни иден ти тет се гра ди кроз од нос са око ли ном и са дру-
ги ма, у окви ру гру па ужих или ши рих, уго вор них или на мет ну тих. 
У са вре ме ном све ту све је ви ше ствар них или сим бо лич ких гру па 
при пад но сти ко ји ма по је дин ци при сту па ју. Услов но ре че но, мо же-
мо из дво ји ти не ко ли ко ни воа при пад но сти:

 – пр ви ни во, чи не при мар не гру пе при пад но сти као што је 
по ро ди ца или про фе си о нал ни круг, као и ужи круг при-
ја те ља

 – дру ги ни во, пред ста вља ју кул тур не, вер ске или по ли тич-
ке ин сти ту ци је

 – тре ћи  ни во огле да се кроз од нос дру штве них и по ли тич-
ких ин сти ту ци ја: др жа ва – на ци ја.

3) Eric kson, E., Iden tity, youth, cri sis, Nor ton, New York, 1968.
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По след њих де це ни ја све ви ше је при сут на и по ја ва гло бал не 
сфе ре иден ти фи ка ци је ко ју пред ста вља чо ве чан ство – свет. Два де-
се ти век је све док енорм ног ра ста бро ја ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја, не вла ди них ор га ни за ци ја, тран сна ци о нал них ком па ни ја и дру-
гих асо ци ја ци ја ко је на ди ла зе др жав не гра ни це, што је про пра ће но 
оп штим по ра стом ка па ци те та за гло бал не ко му ни ка ци је. Ова кав 
раз вој до при но си чи ње ни ци да се мно ги но ви иден ти те ти скри ва ју 
на хо ри зон ту и да је вр ло ве ро ват но да по ред то га што има ју огро-
ман ути цај на бу ду ћи курс ме ђу на род них од но са, зна чај ну уло гу 
оства ру ју и на пла ну дру штве них од но са уну тар јед не др жа ве.

Иден ти тет се гра ди кроз дво стру ко кре та ње из јед на ча ва ња и 
раз ли ко ва ња, иден ти фи ка ци је са дру ги ма и раз ли ко ва ња у од но су 
на њих.4) Иден ти фи ка ци ја је про цес ко ји се пр во раз ви ја у кру гу 
по ро ди це са сли ка ма ро ди те ља, бра ће, се ста ра, дру го ва, са иде а-
ли ма и мо де ли ма по ро ди це и кул ту ре (кроз мит ске лич но сти, ју на-
ке). Ка ко де те ра сте ње го ва око ли на се стал но ши ри. Са по ла ском 
у шко лу, са про до ром ме ди ја, иден ти фи ка ци ја се осла ња на ши ре 
гру пе: ло кал на сре ди на, вр шња ци, при ја те љи из спорт ског клу ба, 
про фе си о нал не гру пе, на ци о нал не гру па ци је итд.

Да кле, про цес уче ња се од ви ја по сте пе но, и том при ли ком по-
је ди нац от кри ва се бе у број ним иден ти те ти ма по ве за ним са од но-
си ма и си ту а ци ја ма, где ускла ђу је по на ша ње са дру ги ма и по ста је 
све стан раз ли чи тих уло га. Иден ти фи ка ци је не про из и ла зе са мо из 
гру па при пад но сти, већ и ре фе рент них гру па5) у ко ји ма по је ди нац 
на ла зи сво је мо де ле или са ко ји ма же ли да се ин те гри ше. Оне не 
ту ма че са мо по ло жај по је дин ца, од ре ђен ње го вим опи сом и дру-
штве ним ста ту сом, већ и ње го ва пред ви ђа ња и те жње. Ако по је ди-
нац при хва ти је дан иден ти тет, то је за то што је ве ли ким де лом при-
хва тио гле ди ште дру гих, гле ди ште дру штве не гру пе ко јој при па да, 
и ми шље ње дру гих гру па. 

4) По сто ји раз ли ка, али и бли скост, из ме ђу пој мо ва „иден ти тет“ и „иден ти фи ка ци ја“. 
Сва ки пут ка да се иден ти фи ку је мо са не ком осо бом, то зна чи да по ве ћа ва мо слич-
ност са њом, да усва ја мо ње не вред но сти и ње не спо соб но сти. Из тог угла по сма тра но, 
иден ти фи ка ци ја мо же из гле да ти су прот на иден ти те ту, ко ји је из раз соп стве не по је ди-
нач но сти у од но су на дру ге. Оно што је ипак не из бе жно, то је да иден ти тет про ла зи 
кроз број не иден ти фи ка ци је, ка ко би се бра нио, уна пре дио се бе, осе тио се при зна тим 
или, јед но став но, про на шао се бе.

5) Те о ри ја о „ре фе рент ној гру пи“ ко ја озна ча ва гру пу са ко јом се по је ди нац по и сто ве ћу је 
и при сва ја ње не нор ме и вред но сти, а да не мо ра оба ве зно да бу де и њен члан, увео је 
Ро берт К. Мер тон.
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Из град ња иден ти те та се ја вља као ди на ми чан про цес ко ји про-
ла зи кроз раз не фа зе ло мо ва и кри за. Да кле, у пи та њу је про цес 
ко ји се не за вр ша ва ула ском мла дих у свет од ра слих, већ се још 
мно го пу та то ком жи во та гра ди из но ва. Уко ли ко млад чо век осе-
ти да му око ли на ус кра ћу је не ке об ли ке из ра за ко је му омо гу ћу ју 
да раз ви је сво је спо соб но сти он ће се бра ни ти и бо ри ти на сва ки 
на чин, као да се бо ри за свој жи вот, јер осе ћај да зна те ко сте и да 
сло бод но из ра жа ва те свој иден ти тет за пра во је и по твр да да сте 
жи ви. Мла ди су дру штве на гру па чи ја је ин те гра ци ја у дру штво 
увек обе ле же на спе ци фич ним про бле ми ма на ко је и они и дру штво 
у раз ли чи тим со ци о и сто риј ским раз до бљи ма ре а гу ју. Исто вре ме-
но мла ди су и онај део по пу ла ци је ко ји пред ста вља нео п хо дан ре-
сурс за оп ста нак и раз вој сва ког дру штва.

На уч ни ци те же ка то ме да иден ти тет по сма тра ју као „ре ла-
ци о ни“по јам: он по сто ји на осно ву ра зно вр сних ре ла ци ја ко је ин-
ди ви дуе и гру пе има ју са сре дин ским ен ти те ти ма и са при род ном 
око ли ном. Без об зи ра ка ко је иден ти тет про у ча ван, ва жно је за пам-
ти ти/уочи ти да ни је дан иден ти тет не по сто ји сам за се бе, ни ти је 
изо ло ван. Чак и ка да иден ти тет слу жи за раз ли ко ва ње ме ђу пред-
ме ти ма у кла си обје ка та, кла си фи ка ци ја ће увек би ти ба зи ра на на 
не ком од но су из ме ђу обје ка та. Оно што је још ва жни је то је да љу-
ди и њи хо ве гру пе пра ве и одр жа ва ју иден ти те те кроз кон так те са 
„дру ги ма“, би ло да су ти дру ги та ко ђе љу ди или не.

ЗАШТО ЈЕ ИДЕНТИТЕТ ВАЖАН ЗА МЛАДЕ

Пе ри од мла до сти је упра во и пре по зна тљив по тра га њу мла-
дих за соп стве ним иден ти те том, по те жњи за не за ви сно шћу од 
од ра слих, као и по су ко бља ва њу са вр шња ци ма. Осо бе но сти тог 
пе ри о да за ви се од кон крет ног дру штва, ње го ве кул ту ре, еко ном-
ског раз во ја, обра зо ва но сти. У вре ме ну еко ном ске, дру штве не и 
кул тур не кри зе ја вља ју се и кон флик ти на ви ше ре ла ци ја, и они су 
и обе ле жи ли де ве де се те го ди не про шлог ве ка на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је. Мла дим љу ди ма су на ру ше не мно ге фор ме са мо по-
твр ђи ва ња и из ра жа ва ња. Уко ли ко по сма тра мо мла де у Ср би ји у 
са да шњем дру штве ном окру же њу, ја сно је да се њи хов лич ни раз-
вој од ви ја у окол но сти ма рас ту ће не си гур но сти у мно гим обла сти-
ма жи во та и ра да. Не си гур ност мла дих је нај ве ћа ка да је у пи та њу 
соп стве ни иден ти тет, али и њи хо во ме сто и уло га у дру штву.
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Мла ди Ср би је ко ји са да ста са ва ју, ин ди рект но но се тра у ме из 
ра то ва ко ји су се во ди ли на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. По ред 
рат них тра у ма и фру стра ци ја де ве де се тих го ди на, ту су и фру стра-
ци је због не за по сле но сти, све ве ћег си ро ма штва, не мо гућ но сти да 
се обра зу ју, не ре ше ног стам бе ног пи та ња, не мо гућ но сти за сни ва-
ња по ро ди це и др. Мла ди су оне мо гу ће ни у за до во ља ва њу мно-
гих по тре ба у сфе ри кул ту ре, за ба ве, спор та, ту ри зма, шко ло ва ња 
и струч ног уса вр ша ва ња. Не за до во ље ње по тре ба мла дих љу ди и 
не про на ла же ње се бе и свог ме ста у дру штву, до во ди до оправ да-
ног не за до вољ ства, фру стра ци ја, али и про ме на си сте ма вред но-
сти, ста во ва, по гле да и на ви ка.

Основ не по тре бе и си ле ор га ни зо ва не људ ске за јед ни це ево лу-
и ра ле су за јед но као по ку шај да се уста но ви фонд тра ди ци о нал них 
уве ре ња, ко ји сва кој ге не ра ци ји омо гу ћу је да под ми ри по тре бе оне 
сле де ће, ре ла тив но не за ви сно од лич них раз ли ка и про мен љи вих 
усло ва. При зна ње дру штва од стра не по је ди на ца на ста је из уза јам-
ног по твр ђи ва ња је дин ке и за јед ни це, у осе ћа ју да дру штво при-
зна је мла ду осо бу као но си о ца ства ра лач ке енер ги је и но вих иде ја. 
С дру ге стра не, да би у исто ри ју ушла, сва ка ге не ра ци ја мла дих 
тра жи иден ти тет ко ји од го ва ра вар љи вим обе ћа њи ма ви дљи вих 
исто риј ских про це са и ко ји ће би ти при знат и ува жен од оста лих 
чла но ва дру штва.

Ко ли ко је ва жно од ре ди ти при о ри тет не иден ти те те и да ли је 
на ци о нал ни иден ти тет је дан од њих?

Дру штве не за јед ни це, де фи ни са не тер ми ни ма иден ти те та, 
мо гу по ста ти ре фе рент ни обје кат у не ким слу ча је ви ма се ку ри ти-
за ци је, где вред ност ко ја се шти ти ни је су ве ре ни тет др жа ве, већ 
иден ти тет за јед ни це.6) На и ме, ја вља се све ви ше дру гих вр ста со-
ци јал них иден ти те та, че сто кон ку рент них на ци ја ма и др жа ва ма, 
па ово над ме та ње при си ља ва др жа ве и на ци је да се адап ти ра ју и 
оста ну флек си бил не, те на тај на чин и оп ста ну. Све тло у ко јем се 
по сма тра ју ови над ме та ју ћи иден ти те ти, ко ји су до са да обич но 
ви ђе ни као глав ни ак те ри у свет ској по ли ти ци, за ви си ви ше или 
ма ње од то га да ли не ко сма тра др жа ву или на ци ју „нор мал ним“ 
иден ти те том.

6) Иден ти тет се мо же де фи ни са ти као скуп иде ја и прак си ко је од ре ђе не по је дин це иден-
ти фи ку ју као при пад ни ке јед не со ци јал не гру пе. На осно ву то га и на ци је се мо гу по-
сма тра ти као за ми шље не за јед ни це, а на ци о нал ни иден ти тет као нај зна чај ни ји ре фе-
рент ни обје кат со ци је тал не без бед но сти (B. An der son, Ima gi ned com mu ni ti es: Re flec ti os 
on the Ori gin and Spread of Na ti o na lism, Ver so, Lon don, 1991).



стр: 2746.

- 33 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2012 год. (XXIV) XI vol=32

Раз ли чи ти ауто ри на се би свој ствен на чин тре ти ра ју иден ти тет 
и док га јед ни ви де као про мен љив и не ста би лан еле мент, дру ги 
по ку ша ва ју да об ја сне да је то је дан со ци јал ни кон структ ко ји има 
сво ју ста бил ност и чвр сти ну/сна гу.7) Ов де се мо же мо де ли мич но 
сло жи ти и са јед ним и са дру гим гле ди шти ма, јер по је ди ни иден ти-
те ти по сво јој при ро ди мо гу би ти сла би ји, про ла зни, ва жни у од ре-
ђе ним фа за ма раз во ја ин ди ви дуе, а он да не ста ти и усту пи ти ме сто 
не ком но вом иден ти те ту ко ји до би ја на зна ча ју. То су иден ти те ти 
ко је ма ње ви ше ин ди ви дуа би ра и у окви ру њих про јек ту је се бе у 
скла ду са тре нут ним ин те ре со ва њи ма, мо гућ но сти ма и по тре ба ма 
ко је има, као што су при пад ност спорт ском дру штву или за јед ни-
ци, иде о ло шком по кре ту и слич но. С дру ге стра не, има мо иден ти-
те те ко ји су стал ни ји, ста бил ни ји, те же их је про ме ни ти, има ју ја чу 
(ко хе зив ну) при ро ду. Је дан та кав иден ти тет је си гур но на ци о нал ни 
иден ти тет.

О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ  
И НАЦИОНАЛИЗМУ У СРБИЈИ

У про це су де фи ни са ња со ци јал них и груп них иден ти те та по-
себ но ме сто за у зи ма на ци ја тј. на ци о нал ни иден ти тет. При пад ност 
на ци ји од ре ђу је сва ко днев ни жи вот по је дин ца у шко ли, на фа кул-
те ту, на по слу или у по ли ти ци, и пред ста вља је дан од нај ва жни јих 
кон стру ка та са вре ме не ци ви ли за ци је. На ци ја, на ци о на ли зам и на-
ци о нал ни иден ти тет, без об зи ра ка ко се де фи ни шу и ка ко се же ле 
пред ста ви ти, ни су пре ва зи ђе ни фе но ме ни. Да кле, и у сфе ри те о-
ри је8) и у сфе ри по ли ти ке и сва ко днев ног жи во та, они до би ја ју на 
ак ту ел но сти.

Од нос пре ма на ци о нал ном иден ти те ту пред ста вља ва жан фак-
тор успе шно сти мул ти ет нич ке со ци ја ли за ци је и ин те гра ци је. Ви-
сок сте пен по и сто ве ћи ва ња са на ци о нал ним иден ти те ти ма и при-
да ва ње ве ли ког зна ча ја на ци о нал ном иден ти те ту, мо же да до ве де 

7) Без бед ност За пад ног Бал ка на, Ча со пис Бе о град ске шко ле за сту ди је без бед но сти, бр. 
13, 2009.

8) Је дан од те о риј ских окви ра уну тар ко јих се де фи ни ше на ци о нал ни иден ти тет је те о ри-
ја со ци јал ног иден ти те та. Пре ма њој на ци о нал ни иден ти тет је део со ци јал ног иден ти-
те та ко ји се те ме љи на осе ћа ју при пад но сти на ци о нал ној гру пи/на ци ји. По сто ји ви ше 
об ли ка на ци о нал не ве за но сти као што су: ис кљу чи ва на ци о нал на ве за ност, ис так ну та, 
ви ше стру ка, ко смо по ли ти зам и ана ци о на ли зам. Два нај и стра жи ва ни ја об ли ка на ци о-
нал не ве за но сти су ис кљу чи ва ко ја има сво је ва ри ја ци је у на ци о на ли зму, шо ви ни зму и 
ет но цен три зму и ис так ну та на ци о нал на ве за ност за ко ји по сто ји дру ги тер мин па три о-
ти зам.
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до не ког об ли ка ис кљу чи ве на ци о нал не ве за но сти као што је ет-
но цен три зам и под ре ђи ва ња лич них иден ти те та ет нич ким иден-
ти те ти ма, а то де ли мич но за ма гљу је мул ти ет нич ке пер спек ти ве и 
успо ра ва мул ти ет нич ку ин те гра ци ју.

Ме диј ски је у све ту про ши ре на сли ка о агре сив ном на ци о на-
ли зму у Ср би ји. Да ли је ме ђу тим, та сли ка оправ да на? У број-
ним кра је ви ма све та, (не са мо у Ср би ји) ет нич ка или на ци о нал на 
при пад ност је део ре сур са ко је по ли тич ке фор ма ци је ко ри сте за 
осва ја ње вла сти, или за ди рект ну кон фрон та ци ју са дру гим по ли-
тич ким оп ци ја ма са дру га чи јим на ци о нал ним иден ти те том. На ци-
о нал ни иден ти тет у тим си ту а ци ја ма мо же би ти сна жан мо би ли-
шу ћи фак тор ко ји че сто пра ти на сил но ис по ља ва ње иде ја и по ли-
тич ких про гра ма. С дру ге стра не, у слу ча је ви ма не до вољ но ја ких 
лич них иден ти те та по је дин ца и нео ства ре ног раз во ја (што је че сто 
при сут но код мла дих љу ди), груп ни иден ти тет као што је на ци ја 
до во ди до по зи тив ни јег пер ци пи ра ња са мог се бе.

Услед ви ше де це ниј ског не на уч ног при сту па пи та њу на ци о-
на ли зма у пр ви план из ла зе про бле ми мла дих ко ји на ци о на ли зам 
по ве зу ју са шо ви ни змом и на си љем. С дру ге стра не, по ја вљу ју се 
иде о ло шки ста во ви ко ји утвр ђу ју ла жну сли ку, јер упра во те по ја-
ве њи ма слу же као на вод ни до ка зи ан ти на ци о нал них ми шље ња и 
вред но сти. У тој пра зни ни, из ме дју две по ја ве у да на шњој Ср би ји 
ко је се у ства ри по др жа ва ју ме ђу соб но, мла ди гу бе кон ти ну и тет са 
ге не ра ци ја ма ра ни јих вре ме на ко је су гра ди ле дру штво и др жа ву 
на осно ва ма на ци о нал не кул ту ре и вред но сти ко је су пред ста вља-
ле њи хо во обе леж је у Евро пи и све ту. Тај на ци о нал ни иден ти тет је 
био осно ва дру штве ног жи во та, а не из вор на си ља и мр жње.

Ис по ста вља се да је ње го вим од су ством и про го ном отво ре-
на мо гућ ност агре сив них кон цеп ци ја са ви ше стра на. На ци о нал на 
без бед ност се не мо же оства ри ти без ре флек си је ка ко свог на ци-
о нал ног иден ти те та та ко и дру гих, бли ских или ту ђих са др жа ја у 
иден ти те ту. Без бед ност дру штва по чи ва на усме ра ва њу дру штве-
них гру па, а на ро чи то мла дих ка са рад њи, за јед ни штву и ства ра њу 
бо љих дру штве них од но са. У су прот ном, без бед ност се са ма иден-
ти фи ку је са на си љем пре све га са др жав не стра не, у сми слу, пра ва 
и упо тре бе си ле, а то је сва ка ко увек и оправ да ње за ре пре си ју. То 
се ис по ста вља као стра те шки без бед но сни про блем, јер ге не ра ци је 
ко је до ла зе не же ле да се са та квим ста њем ми ре. 
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Уко ли ко се на ци о нал ни иден ти тет не фор ми ра од нај ра ни јих 
да на, он да зна ње и осе ћа ње ве за но за на ци ју по ста је не до вољ но 
ин кор по ри ра но у са му лич ност. Та да по је ди нац без у спе шно по ку-
ша ва да про на ђе зна че ње свог на ци о нал ног иден ти те та, што се по-
себ но од ра жа ва код мла дих љу ди, ко ји још увек не рас по ла жу са 
до вољ но зна ња и са мо све сти ка ко би се на од го ва ра ју ћи на чин и 
од ре ди ли пре ма том иден ти те ту.9)

Пот пу но по и сто ве ћи ва ње са на ци о нал ним иден ти те ти ма, као 
што је већ ре че но, са др жи у се би по тен ци јал ет нич ке ис кљу чи во-
сти. У са вре ме ним ин тен зив ним про це си ма гло ба ли за ци је, ко ји 
за хва та ју све сфе ре дру штва и ди мен зи је жи во та, то по и сто ве ћи-
ва ње пред ста вља не кри тич ко са гле да ва ње ка ко на ци о нал них, та ко 
и лич них иден ти те та. С дру ге стра не, све је ви ше те о ре ти ча ра ко ји  
рас пра ве о на ци о на ли зму во де у не ком дру гом прав цу од уоби ча-
је ног. На и ме, сла жу се да на ци о на ли зам има ко ре не у по но су и да 
озна ча ва ре ла ци је из ме ђу љу ди ко ји же ле да њи хо ви ко лек тив ни 
иден ти те ти бу ду пре по зна ти и по што ва ни од стра не дру гих. Рас-
ту ће ис ти ца ње овог ре ла ци о ног аспек та на ци о на ли зма ни је из не-
на ђу ју ће ка да се узме у об зир ско ра шње ре кон сти ту и са ње но вих 
др жа ва по на ци о нал ној ли ни ји, и ути цај гло бал ног кон тек ста на 
тре нут но пре ви ра ње иден ти те та.

И нај по вр шни ји по глед на на чин жи во та и ра да, обра сце кул-
ту ре, по на ша ња, оде ва ња, за ба ве, (да кле на кон крет не жи вот не са-
др жа је на ци о нал них и лич них иден ти те та) по ка зу је да се у дру-
штве ном жи во ту свих раз ви је них зе ма ља, па и на ше, на ци о нал ни и 
гло бал ни обра сци про жи ма ју. У не ким обла сти ма гло бал ни кул тур-
ни обра сци по ста ли су до ми нант ни.10)

По сто је не ка ис тра жи ва ња у Ср би ји ко ја су се ба ви ла мла ди ма 
и ко ја су из ме ђу оста лог ис тра жи ва ла и про бле ме са ко ји ма се мла-
ди су о ча ва ју ка да је у пи та њу њи хов иден ти тет, што је у су шти ни 

9) Је дан од раз ло га ко ји ства ра кон фу зи ју ка да је у пи та њу на ци о нал ни иден ти тет и ка ко 
га при хва ти ти и раз ви ти, си гур но је и при су ство кон зер ва тив ног схва та ња на ци је, као и 
не мо гућ но сти да се ре де фи ни ше схва та ње на ци о нал ног иден ти те та ко јим би др жав на 
обе леж ја и гра ђан ски ин те рес има ли при мат над по ре клом и осе ћа њем.

10) У мул ти кул тур ним де мо крат ским дру штви ма, на ци о нал ни иден ти тет ни је те мељ при-
зна ња јед на ке вред но сти и са њом по ве за не иде је јед на ких пра ва. Са ли бе рал но де мо-
крат ске тач ке гле ди шта осо ба има пра во да зах те ва јед на ко при зна ње пр во и пре све га, 
на осно ву ње го вог или ње ног уни вер зал ног људ ског иден ти те та или по тен ци ја ла, а не 
на осно ву на ци о нал ног иден ти те та. Уни вер зал ни иден ти тет као људ ских би ћа је, по 
истим гле ди шти ма, при мар ни иден ти тет без об зи ра да ли је у пи та њу гра ђан ство, пол, 
ра са или ет нич ко по ре кло.
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про блем мла дих у свим дру штви ма. Те шко је по ре ди ти их и тра жи-
ти за јед нич ке тач ке пре ла ма ња/су сре та, јер је у осно ви ко ри шћен 
раз ли чит при ступ и раз ли чи та ме то до ло ги ја, као што су и на раз ли-
чит на чин де фи ни са ни крај њи до ме ти ис тра жи вач ког за дат ка ко ји 
је по ста вљен. Ипак, из дво ји ли би јед но но ви је ис тра жи ва ње.

Пре ма по да ци ма ко ји су до би је ни у ис тра жи ва њу ко је је по-
др жао и об ја вио Фонд за отво ре но дру штво 2010. го ди не и ко је се 
ба ви ло без бед но сним ри зи ци ма и прет ња ма у окру же њу мла дих 
са по себ ним ак цен том на на си ље, из дво ји ло се пи та ње о то ме ка ко 
мла ди се бе до жи вља ва ју и кроз ко је ка те го ри је иден ти те та.11)

Та бе ла 1.  
Иден ти тет мла дих – са мо о це њи ва ње
Ка те го ри је иден ти те та За сту пље ност

при пад ник мла де по пу ла ци је 43.69%

по ро дич на осо ба 15.03%

про фе си о нал ни иден ти тет 10.36%

при пад ник на ци о нал не/ет нич ке гру па ци је 7.79%

гра ђа нин све та 6.93%

Евро пља нин 5.06%

члан спорт ског клу ба 3.35%

Оста ло 3.04%

при пад ник по ли тич ке гру па ци је 2.18%

при пад ник на ви јач ке гру пе 2.10%

при пад ник вер ске гру па ци је 0.47%

Мла ди чо век у Ср би ји нај че шће се пре по зна је упра во као при-
пад ник мла де по пу ла ци је (ге не ра ци је), али зна чај но по шту је по-
ро дич не вред но сти, по себ но уло гу мај ке, ко ја је при о ри тет ни из-
вор по др шке и по зи тив них по ру ка.12) Тек сва ки де се ти ис пи та ник 
се бе про на ла зи у про фе си о нал ном иден ти те ту, а сва ки два на е сти 

11) Дра га на Ду лић, Све тла на Ста на ре вић, Дра га на Ма то вић, Ве сна Ни ко лић, Без бед ност 
мла дих у Ср би ји – ка ко мла ди про це њу ју да на шње без бед но сне прет ње, ри зи ке и иза зо
ве, са по себ ним освр том на на си ље, Фонд за отво ре но дру штво, Бе о град, 2010. Ис тра-
жи ва ње је об у хва ти ло мла ду по пу ла ци ју у Ср би ји (уз ра ста 15-30 го ди на), на узор ку од 
1423 ис пи та ни ка. Као ме то да ис тра жи ва ња при ме ње но је ан ке ти ра ње, а мер ни ин стру-
мент је био ан кет ни упит ник.

12) У истом ис тра жи ва њу нај че шћи из вор по зи тив них по ру ка ко је по др жа ва ју не на си ље, 
а ко је мла ди при ма ју, раз у ме ју и при ме њу ју, су мај ке. Тај став је ис ка за ло чак три од 
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у на ци о нал ном или ет нич ком. Нео че ки ва но је да, упр кос ве ли кој 
про мо ци ји европ ске ори јен та ци је/ин те гра ци је зе мље и кам па ње о 
гло бал ним вред но сти ма и ко смо по ли ти зму, са мо 5% ис пи та ни ка се 
пре вас ход но осе ћа Евро пља ни ном, а са мо 7% гра ђа ни ном све та!

Слика 1.  
Рангирање различитих идентитета  

припадника младе популације 
 

Ис пи та ни ци са град ских под руч ја на дру го ме сто, уме сто 
иден ти те та по ро дич не осо бе, по ста вља ју про фе си о нал ни иден ти-
тет. Ис пи та ни ци са се о ских под руч ја на тре ће ме сто, уме сто про-
фе си о нал ног иден ти те та, по ста вља ју на ци о нал ну или ет нич ку 
при пад ност, као што је то слу чај и са ис пи та ни ци ма му шког по ла, 
ни жег сте пе на обра зо ва ња (за вр ше на основ на шко ла и ни же) и нај-
мла ђим ис пи та ни ци ма (15-19 го ди на). Ис пи та ни ци ко ји при па да ју 
на ци о нал ним/ет нич ким ма њи на ма на дру го ме сто ста вља ју на ци-
о нал ни иден ти тет, од но сно ет нич ку при пад ност, а на тре ће ме сто 
про фе си о нал ни иден ти тет. 

Ве о ма ма ли број мла дих љу ди про на ла зи се у иден ти те ту на-
ви јач ке гру пе, вер ске или по ли тич ке гру па ци је, што је ре ла тив но 
нео че ки ва но, с об зи ром на оп ште при хва ће ни став у дру штву да се 

че ти ри ис пи та ни ка. По том сле де оче ви и при ја те љи, са под јед на ком, али де сет пу та 
ма њом за сту пље но шћу, у од но су на мај ке. 
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мно го ве ћи број мла дих иден ти фи ку је са овим гру па ци ја ма, те да 
су об ли ци на си ља ве за ни за ове гру па ци је вр ло за сту пље ни.

Оно што је ин те ре сант но и до не кле мо же иза зва ти по ле ми ку 
на осно ву до би је них ре зул та та  је чи ње ни ца да нај ве ћи број мла-
дих се бе до жи вља ва са мо кроз је дан аспект иден ти те та, об зи ром 
да су има ли мо гућ ност да за о кру же ви ше иден ти те та у ко ји ма се 
про на ла зе. Бу ду ћи да је та ко,  као да уки да ју и се би и дру ги ма мо-
гућ ност да бу ду дру га чи ји, да се де фи ни шу на ви ше раз ли чи тих 
на чи на, а не са мо као део јед не гру па ци је. Због то га се по ста вља 
пи та ње ко, на ко ји на чин и ко јим ме ра ма и ак тив но сти ма у ра ду са 
мла ди ма под сти че и по др жа ва про цес фор ми ра ња иден ти те та. 

Мла да осо ба се мо же оства ри ти кроз мно штво уло га, од ко јих 
су мно ге ствар лич ног из бо ра, а ако се бе до жи вља ва као ауто ном ну 
осо бу ко ја има мо гућ ност из бо ра си гур но ће се због то га и осе ћа-
ти до бро. Са мим тим, по тру ди ће се да от кло ни оне окол но сти ко је 
мо гу би ти из вор не за до вољ ства и фру стра ци ја, а кре и ра ти оне ко је 
омо гу ћа ва ју да се ис по љи/оства ри као ко ри стан члан дру штва, пун 
ини ци ја ти ва и по зи тив них им пул са за рад и на пре дак. Ме ђу тим, 
то че сто не за ви си од њи хо ве во ље и мо гућ но сти, већ од ан га жо ва-
ња и по др шке ши ре дру штве не сре ди не ко ја ће ство ри ти усло ве да 
се раз ви ја ју ви ше стру ки иден ти те ти мла дих. Зна чај ко ји по је ди на 
дру штва при да ју мла ди ма, а уз то још и под сти чу њи хо ве мо гућ но-
сти да раз ви ју ви ше стру ке иден ти те те, не ми нов но по ста је и јед но 
од ме ри ла раз ви је но сти тог дру штва.

“Чо вјек жи ви у ви ше свје то ва. За сва ки сви јет по тре бан је дру-
ги кључ. Не мо жеш ићи из јед ног у дру ги без од го ва ра ју ћег кљу ча” 
(Карл Ко сик)

УЛОГА ОБРАЗОВАЊА У ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНОГ 
ИДЕНТИТЕТА КАО КУЛТУРНОГ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Обра зо ва ње је зна чај но за раз вој дру штва, ње го ву са вре ме ност, 
бу дућ ност, ква ли тет жи во та и мо гућ но сти да чла но ви тог дру штва 
жи ве сло бод но и срећ но. Сва ка кул ту ра раз ви ја ин сти ту ци је за вас-
пи та ње и обра зо ва ње ко је чла но ви ма гру пе/дру штва пре но се зна-
ња ва жна за оп ста нак те гру пе. Фор ма у ко ји ма се та кво зна ње уво-
ди и уве жба ва мо гу би ти раз ли чи те. 

Са епо хом ја ча ња на ци је и обра зо ва ње ме ња свој про фил. Оно 
се одво ји ло од нор ме уни вер за ли стич ке ху ма но сти и по ве за ло се 
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и с осо бе но сти ма на ро да уко ре ње ног у од ре ђен је зик, исто ри ју и 
те ри то ри ју. Гр ци, као вас пи та чи чо ве чан ства, по ста ли су учи те љи 
оста лих на ро да за то што су от кри ли прин цип ко ји по кре ће за пад-
њач ки ду хов ни свет, прин цип по ко ме се он раз ли ку је од свих дру-
гих све то ва ко је зна мо. Тај  cu sa mo vens на ше исто ри је је сте прин-
цип кул ту ре.13)

Основ ни пој мо ви дис кур са о обра зо ва њу за јед но уокви ру ју 
ком плекс од ре ђе ног зна ња о иден ти те ту, за раз ли ку од кон крет ног 
струч ног зна ња и зна ња сте че ног ис ку ством. У по тра зи за иден ти-
те том ва жно је ство ри ти сре ди ште у уз не ми ру ју ће ра зно вр сном и 
ком плек сном жи вот ном окру же њу, сре ди ште ко је ће слу жи ти као 
ори јен тир. На и ме, из ре че на ком плек сност зах те ва и соп стве но ре-
ду ко ва ње и са мо о гра ни ча ва ње. Да би по јед но ста ви ли жи вот, кон-
цен три са ли се и усред сре ди ли на јед ну од ре ђе ну цен трал ну тач-
ку, мо ра ју се ус по ста ви ти чвр сти кри те ри ју ми и оп ште ва же ће или 
оп ште при хва ће не вред но сти.14) Пи та ње ко је ну жно про из и ла зи из 
прет ход но ре че ног је сте где у мо дер ном све ту на ћи нор ме или ка ко 
их ство ри ти. 

Са мо о гра ни ча ва ње ујед но и зна чи оба ве зи ва ње на нор ме ко-
је се про гла ша ва ју за ап со лут не и све те. Ка да се усред сре ди мо на 
јед ну од ре ђе ну сре ди шну тач ку, по ред ши ро ке по ну де и оп штег ре-
ла ти ви зо ва ња вред но сти, по сти же се од лу ком и од луч но шћу, ко је 
су из раз јед не но ве спрем но сти на ве зи ва ње, јед не но ве вр сте ре-
ли ги о зно сти.15) Ина че нор ма тив на тра ди ци ја не на ста је са мо пу тем 
бо га то до ку мен то ва не и рас про стра ње не кул тур не исто ри је јед ног 
на ро да у исто ри ји, не го и из бо ром и огра ни ча ва њем на не ко ли ко 
ка но ни зо ва них лич но сти на „ве ли ке мај сто ре“ и њи хо ве ве ли ке 
тек сто ве (у срп ској кул ту ри су то Све ти Са ва, До си теј Об ра до вић, 
Вук Ка ра џић, Сло бо дан Јо ва но вић и дру ги)16).

13) А. Асман, Рад на на ци о нал ном пам ће њу, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2002.
14) У те о ри ји је оп ште при хва ће но ста но ви ште да је дис курс о обра зо ва њу за пра во дис-

курс о вред но сти ма.
15) А. Асман, Рад на на ци о нал ном пам ће њу, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2002, стр. 80.
16) Све ти Са ва као пр ви ар хи е пи скоп ауто ке фал не срп ске ар хи е пи ско пи је, ди пло ма та, за-

ко но да вац, књи жев ник, хо до ча сник и јед на од нај зна чај ни јих лич но сти срп ске исто-
ри је. До си теј Об ра до вић лич ност из срп ске исто ри је ко ји пр ви све сно ства ра пра ву 
на ци о нал ну књи жев ност на чи стом на род ном је зи ку, на ме ње ну нај ши рим сло је ви ма 
срп ског на ро да. На ци о нал ни про блем по ста вио као кул тур ни про блем, ис ти чу ћи про-
све ћи ва ње као пред у слов на род ног пре по ро да. Вук Ка ра џић, ре фор ма тор срп ског је-
зи ка, зна ча јан из ме ђу оста лог и по“ Дру гој књи зи на род них пе са ма“ ко ја је но си ла 
до ста етич ких еле ме на та, са обе леж ји ма раз ли чи тих исто риј ских раз до бља и раз ли чи-
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А ка кви су ста во ви да нас мла дих ана ли зи ра ју ћи њи хо ве уз о ре?
Та ко ђе је ва жно пи та ње, ко је је об ра ђе но ис тра жи ва њем и има 

зна чај ну уло гу код из град ње иден ти те та мла дих, пи та ње узо ра. Да-
кле, ко су узо ри мла ди ма у Ср би ји или ко је уз о ре би пре по ру чи ли 
сво јим вр шња ци ма.

Сва ко дру штво на сто ји да афир ми ше и на мет не не ке об ли ке 
по на ша ња, од ре ђе не осо би не лич но сти или ста во ве ко је сма тра 
вред ним. Вред но сти ко је су при хва тљи ве за за јед ни цу, дру штво 
афир ми ше или пу тем ап стракт них фор му ла ци ја (пи са на и не пи-
са на пра ви ла) или од ре ђе не вред но сти при ка зу је као осо би не или 
ка рак те ри сти ке не ких осо ба. Но си о ци тих вред но сти мо гу би ти 
углед не јав не лич но сти и мо де ли дру штве но по жељ ног по на ша-
ња. Мо ра мо има ти на уму и чи ње ни цу да по ред пер со на ли за ци-
је по зи тив них вред но сти (чи ји су но си о ци хе ро ји, све ци, на уч ни-
ци), по сто ји и пер со на ли за ци ја не га тив них вред но сти. Нео п ход но 
је та ко ђе уочи ти да и дру штва ево лу и ра ју, а про ме не у дру штву 
има ју за по сле ди цу и про ме не до ми нант них дру штве них вред но-
сти. На овим про сто ри ма, че сто је до ла зи ло и до ла зи до озбиљ них 
дру штве них ло мо ва, ко ји као по сле ди цу има ју си ту а ци је у ко ји ма 
се до ју че ра шњи хе ро ји про гла ша ва ју зло чин ци ма, углед ни гра ђа-
ни кри ми нал ци ма (и обр ну то, кри ми нал ци као успе шни по слов ни 
љу ди), про сеч ни му зи ча ри и пе ва чи као вр хун ске зве зде и слич но. 
У скла ду са овим про ме на ма, мла ди ме ња ју сво је ста во ве и сво ја 
опре де ље ња ка оним лич но сти ма ко је у од ре ђе ном тре нут ку и ам-
би јен ту пре по зна ју као сво је идо ле или уз о ре са ко ји ма се мо гу  и 
иден ти фи ко ва ти. Зна ју та ко ђе, да пре по зна ју ко ји идо ли „еми ту ју“ 
по зи тив не, а ко ји не га тив не вред но сти.

По да ци о вред но сним ори јен та ци ја ма по је ди них ка те го ри ја 
мла дих, при ку пља ни у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма, омо гу-
ћа ва ју да се до би је увид у ста бил ност или про мен љи вост вред но-
сног про фи ла мла дих, као и ути цај ак ту ел них дру штве них окол но-
сти на по је ди на вред но сна опре де ље ња. На осно ву ме ре ња ста во ва 
по од ре ђе ним пи та њи ма, мо гу се про це ни ти и прет по ста ви ти вред-
но сти и вред но сне ори јен та ци је ко је ле же у осно ви тих ста во ва. 
Та ко ђе се мо же уочи ти на чин на ко ји се вр ши по сте пе но ме ња ње 
си сте ма вред но сти, мо гу се от кри ти про ме не у вред но сним при о-
ри те ти ма, и утвр ди ти „глав ни крив ци” ко ји до при но се тим про ме-

тих дру штве них сре ди на. Из њих се ши ри ла пред ста ва о Ср би ма као јед ном хе рој ском 
на ро ду чи је је ју на штво би ло опле ме ње но прав до љу би во шћу.
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на ма. Но ви си стем вред но сти не под ра зу ме ва увек са мо по зи тив не 
по ма ке на пре ла ску из ста рог у но во, иако би би ло по жељ но да се 
упра во то де си. Афир ми са ње но вог си сте ма вред но сти и по гле да 
на свет, у свом сре ди шту мо ра са др жа ти од ред ни це као што су: ди-
ја лог и парт нер ство раз ли чи тих ци ви ли за ци ја, по што ва ње кул тур-
них раз ли чи то сти, ре ли гиј ска и ет нич ка то ле ран ци ја, мул ти кул ту-
ра ли зам, са рад ња и за јед ни штво, раз ви ја ње и афир ма ци ја кул ту ре 
ми ра и кул ту ре ра да.

При мет на ста би ли за ци ја по ли тич ких и еко ном ских при ли-
ка, успех спор ти ста на ме ђу на род ној сце ни, по зи тив на про мо ци ја 
име на зе мље и на осно ву на уч них до стиг ну ћа до ма ћих на уч ни ка и 
ис тра жи ва ча, до при не ла је да мла ди у Ср би ји ме ња ју ста во ве ка да 
су у пи та њу узо ри ко ји ма су на кло ње ни или са ко ји ма би се иден-
ти фи ко ва ли. Као (не)оче ки ван ре зул тат по ме ну тог ис тра жи ва ња 
до би јен је по да так ко ји ука зу је на за ме ну ме ста до ју че ра шњих пр-
вих узо ра мла ди ма не ким но вим. Мла ди Ср би је су из дво ји ли сле-
де ће уз о ре:

 – спор ти сте (ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка), и то Но ва ка Ђо-
ко ви ћа, Вла де Див ца, Не ма њу Ви дић, Ми ло ра да Ча ви ћа, 
Је ле ну Јан ко вић, Ану Ива но вић и Алек сан дра Ђор ђе ви ћа;

 – ве ли ке на уч ни ке и ис тра жи ва че (ви ше од че твр ти не ис пи-
та ни ка), по пут Ни ко ле Те сле,  Ал бер та Ајн штај на, Ми лу-
ти на Ми лан ко ви ћа и Ми хај ла Пу пи на;

 – исто риј ске лич но сти (ви ше од пе ти не ис пи та ни ка), као 
што су Јо сип Броз Ти то, вожд Ка ра ђор ђе, Ма хат ма Ган ди, 
Зо ран Ђин ђић, Кнез Ми лош, Цар Ду шан, Нел сон Ман де-
ла, Мар тин Лу тер Кинг или Кнез Ла зар;

 – све ште на ли ца (јед на сед ми на ис пи та ни ка), ме ђу ко ји ма 
се из два ја ју прет ход ни па три јарх Па вле, Све ти Са ва, са-
да шњи па три јарх срп ски Ири неј, Ам фи ло хи је Ра до вић, 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић;

 – успе шне по ли ти ча ре (јед на сед ми на ис пи та ни ка), као што 
су Зо ран Ђин ђић, Бо рис Та дић, Јо сип Броз Ти то, Вла ди-
мир Пу тин и Ба рак Оба ма;

 – хе ро је по след њих ра то ва (јед на де се ти на ис пи та ни ка), 
ме ђу ко ји ма су Рат ко Мла дић, Жељ ко Ра жна то вић Ар кан, 
Ра до ван Ка ра џић, Не бој ша Пав ко вић, Зо ран Ра до са вље-
вић и Ми лан Те пић;

 – лич но сти са естра де (не што ма ње од де се ти не ис пи та-
ни ка), по пут Све тла не Ра жна то вић Це це, Све тла не Се ке 
Алек сић, Ђор ђа Ба ла ше ви ћа, Је ле не Кар ле у ше, Здрав ка 
Чо ли ћа и Ле пе Бре не.
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Тек сва ки два де се ти ис пи та ник иза брао је не ке дру ге уз о ре, а 
то су нај че шће би ли ро ди те љи, на став ни ци, књи жев ни ци и дру ги 
умет ни ци.

Табела 2.  
Узори младих

До бри узо ри мла ди ма За сту пље ност

спор ти сти 38.63%

ве ли ки на уч ни ци и ис тра жи ва чи 27.73%

исто риј ске лич но сти 20.56%

све ште на ли ца 14.64%

успе шни по ли ти ча ри 14.25%

хе ро ји по след њег ра та 10.98%

лич но сти са естра де 9.74%

не ко дру ги 5.22%

Овај по да так код не ких мо же иза зва ти и сум њу, али не сме да 
не иза зо ве при зна ње мла дим љу ди ма, ко ји су све сни сво је уло ге 
у дру штву и ва жно сти из бо ра оних вред но сти ко је ће до при не ти 
укуп ном на прет ку дру штва.

Ка да се зна ко ли ко су мла ди љу ди ва жан фак тор дру штве ног и 
еко ном ског раз во ја сво је уже и ши ре за јед ни це, и ко ли ко је њи хов 
свеж ен ту зи ја зам би тан за об но ву уру ше ног мо рал ног и вред но-
сног по рет ка у да на шњој Ср би ји, по др шка њи хо вој уло зи на ла же 
је дан ви ше сло јан, хо ли стич ки при ступ укљу чи ва њу мла дих у дру-
штво и пре ла ску у зре ло до ба. Ка ко би се по за ба ви ли ме ђу соб но 
по ве за ним без бед но сним, обра зов ним, здрав стве ним и свим дру-
гим жи вот ним по тре ба ма мла дих љу ди у Ср би ји, нео п ход но је за-
ла га ти се за ви ше ди мен зи о нал ну по ли ти ку пре ма мла ди ма, ко ја 
би се ис та кла ве ћом по др шком уса гла ша ва њу и по ве зи ва њу школ-
ских про гра ма и по тре ба тр жи шта ра да, не фор мал ном обра зо ва њу 
и уче шћа мла дих у про це си ма од лу чи ва ња на свим ни во и ма дру-
штва, као и умре жа ва њу мла дих. 17)  

17) Је дан од пр вих ко ра ка ка си стем ском ре ша ва њу по ло жа ја мла дих и ор га ни зо ва не бри-
ге о њи ма у Ср би ји био је и осни ва ње над ле жног Ми ни стар ства за омла ди ну и спорт, 
а за тим су сле ди ли на ред ни ко ра ци као што је ства ра ње Ко а ли ци је мла дих Ср би је, 
као кров не ор га ни за ци је мла дих, за тим до но ше ње На ци о нал не стра те ги је за мла де и 
пра те ћег Ак ци о ног пла на, ак ту е лан рад на пред ло гу За ко на о мла ди ма чи је до но ше ње 
се уско ро оче ку је, отва ра ње Кан це ла ра и ја за мла де ши ром Ср би је и мно ги дру ги. Да-
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Омла ди на са сво јим ви тал ним, обра зов ним, кул тур ним, по-
ли тич ким и дру гим обе леж ји ма, рас по ла же по тен ци ја ли ма од из-
у зет ног зна ча ја за све у куп ни дру штве ни раз вој. Оства ри ва ње по-
жељ них дру штве них про ме на за ви си од спо соб но сти дру штве не 
за јед ни це да ак ти ви ра и усме ри ње не кре а тив не и раз вој не мо гућ-
но сти, а мла ди та кве мо гућ но сти си гур но по се ду ју. Но, вра ти мо 
се обра зов ним ин сти ту ци ја ма и су бјек ти ма у дру штву, ко ји има ју  
кључ ну уло гу за пра ви лан раз вој и мак си мал ну ис ко ри шће ност тог 
већ пре по зна тог по тен ци ја ла мла дих.

Обра зо ва ње има ве о ма ва жну уло гу ин фор ми са ња и фор ми-
ра ња мла дих као ак тив них и од го вор них чла но ва за јед ни це у ко јој 
жи ве. Је дан од основ них ци ље ва обра зо ва ња18) је сте раз ви ти са мо-
ста лан лич ни иден ти тет мла дог чо ве ка че му тре ба да до при не су 
сви на став ни пред ме ти и це ло ку пан вас пит но-обра зов ни про цес. 
У са др жај лич ног иден ти те та, као што је већ ре че но, ула зе мно ги 
аспек ти ме ђу ко ји ма и ет нич ки/на ци о нал ни и они за јед но де лу ју на 
це ло куп но по на ша ње по је дин ца.

Као што је већ по зна то, на став ни пред ме ти ко ји нај ви ше пред-
ња че као но си о ци на ци о нал них обе леж ја су ма тер њи је зик и књи-
жев ност, исто ри ја, ге о гра фи ја и пред ме ти по све ће ни кул тур ном 
ства ра ла штву од ре ђе не на ци о нал не за јед ни це. Ови на став ни пред-
ме ти пру жа ју основ на са зна ња о кул ту ри на ро да ко јем се при па да, 
ње го вој исто ри ји и ге о граф ским обе леж ји ма те ри то ри је на ко јој се 
жи ви. При год ним са др жа ји ма у окви ру тих пред ме та уче ни ци мо-
гу нај лак ше усво ји ти основ на зна ња о свом на ци о нал ном по ре клу 
и раз ви ти свест о по се до ва њу спе ци фич них кул тур но–ан тро по ло-
шких, на ци о нал но и сто риј ских, вред но сно–оби чај них и је зич ких 
обе леж ја. Уз упо зна ва ње кул тур них по себ но сти соп стве не на ци-
о нал не за јед ни це, по жељ но је да ти пред ме ти усме ра ва ју уче ни ке 
на раз у ме ва ње и по што ва ње дру гих на ро да, на при хва та ње раз ли ка 
про и за шлих из ути ца ја дру га чи је сре ди не и на усва ја ње основ них 
људ ских пра ва.

кле, не што се по ме ра, по кре ће и за у зи ма пра ви лан курс ка до но ше њу кон струк тив них 
ре ше ња и спро во ђе њу омла дин ске по ли ти ке ко ја ће за и ста по бољ ша ти и уна пре ди ти 
по ло жај мла дих у Ср би ји и њи хов по тен ци јал ис ко ри сти ти на пра ви на чин.

18) Да нас се све ви ше го во ри о но вим при сту пи ма обра зо ва њу ко ји су за цр та ни у број ним 
стра те ги ја ма обра зо ва ња за XXI  век и ко ји се мо гу опе ра ци о на ли зо ва ти кроз че ти ри 
обра зов на ци ља ко ја мо ра ју да се оства ре: учи ти да би се зна ло, учи ти да би се ра ди ло, 
учи ти да би се жи ве ло за јед но и учи ти да би се би ло/жи ве ло (оства ри ва ње људ ске це-
ло куп но сти, раз вој лич ног и груп ног иден ти те та, са мо по што ва ња и са мо у ва жа ва ња).
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Ти ме се ства ра осно ва за тран сфер кул тур ног обра сца као дру-
штве ног ре сур са раз во ја пре ко гра на ња обра зо ва ња у прав цу без-
бед но сне кул ту ре,19) ор га ни за ци о не као и про фе си о нал не кул ту ре 
ра да и ства ра ла штва. На тим осно ва ма се гра ди иден ти тет мла дих 
као аутен ти чан те мељ за об ли ко ва ње људ ских ре сур са јед не зе мље 
па и Ср би је.

Обра зо ва њем се ина че сти чу зна ња о вред но сти ма и оби ча ји-
ма ко је јед но дру штво на сто ји да про мо ви ше у свим при ли ка ма, 
та ко ђе и о са др жа ји ма ко ји ма ће се да ти пре и мућ ство у пре но су 
зна ња и сред стви ма ко ја ће ко ри сти ти да би оства ри ли те ци ље ве. 
Обра зов ни про цес мо ра би ти обо га ћен и ху ма ни стич ким са др жа ји-
ма, а ху ма ни стич ко обра зо ва ње мо ра по ста ти део оп ште кул ту ре у 
кул ту ро ло шке са мо све сти сва ког по је дин ца. На тај на чин се не гу је/
кул ти ви ше и обо га ћу је лич ност по је дин ца и гру пе и пру жа им се 
шан са да успе шни је про на ђу и из гра де свој иден ти тет и са гле да ју 
сва огра ни че ња, пре пре ке и иза зо ве гло бал ног дру штве ног раз во ја. 
Раз вој иден ти те та пред ста вља су шти ну раз во ја и фи ло зо фи је обра-
зо ва ња за XXI век и њен нај ва жни ји циљ.

От кри ва њем вла сти тог иден ти те та (из два ја њем ци ви ли за циј-
ских ко лек тив них вред но сти из кул тур не исто ри је све та и соп стве-
ног на ро да), раз ви ја се не са мо ко лек тив но пам ће ње, већ се омо-
гу ћа ва от кри ва ње и чу ва ње вла сти тог груп ног и ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та, али и дру гих лич них и дру штве них вред но сти. При 
том се раз ви ја осе ћај при пад но сти свом на ро ду, али и чо ве чан ству, 
па с јед не стра не се не гу је на ци о нал ни иден ти тет, а с дру ге раз ви ја 
и обо га ћу је дух „пла не тар ног чо ве ка“.

19)  Би ло је већ успе шних по ку ша ја да се пред мет Без бед но сна кул ту ра уве де у обра зов не 
про гра ме сред њих шко ла и на фа кул те ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји и у Ре пу бли ци Срп ској. 
Као ре зул тат од ре ђе них про је ка та и про гра ма об ја вље не су и пр ве пу бли ка ци је из ове 
обла сти. Ви ди: Љ. Ста јић, С. Ми јал ко вић, С. Ста на ре вић, Без бед но сна кул ту ра, Дра га-
нић, 2005, Љ. Ста јић, С. Ми јал ко вић, С. Ста на ре вић, Без бед но сна кул ту ра мла дих, Дра-
га нић 2006, Пој мов ник без бед но сне кул ту ре, уред ни ци С. Ста на ре вић, Ф. Еј дус, ЦЦВО 
и Ми ни стар ство за омла ди ну у спорт, 2009. го ди не и дру ги.
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Milenko Bodin, Svetlana Stanarevic
YOUTH IDENTITY – SECURITY ISSUE  
OF HUMAN RESOURCES IN SERBIA

Summary
The identities create and shape interests or needs, depend
ing on the analysis context. Numerous interests, such as 
national security, depend on personal identity, which is re
lated to comprehension of other identities. Some actors in 
social relations often cannot decide on their own interests 
before understanding what do they represent – “who are 
they”, and what is their role in the society.
One of the most important, but often the most contradic
tory expression of the identity is national identity, which 
conditions development and presentation of other forms of 
identity. For the young of a society, national identity holds 
high importance, since it helps shaping their relationships 
towards some of the environmental entities and establishes 
interests or needs to be initiated.
This text is a contribution to striving for the young and 
their issues with certain aspects of identity to be interpret
ed to the highest extent possible, under the paradigm of 
modern (Serbian) society and European environment as 
well. The young are not the problem or potential source 
of the problem to be solved; instead, they are a signifi
cant national resource, potential or “vital social wealth”, 
which can contribute to the social development. This text 
shall also highlight the possibility to set the fight of the 
young with building their own identity in the context of 
human resources security issues.
Educational institutions are significant for youth sociali
zation and behavior streamlining, especially to build the 
identity and shape the young as a social resource of Ser
bia.
Key words: identity, national identity, the young, security, 
human resources, educational institutions.
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