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Про блем иден ти те та је не што што ,,му чи’’ чо ве ка то-
ком чи та ве ње го ве исто ри је, али је ин те ре со ва ње за про у-
ча ва ње овог фе но ме на ре ла тив но ско ри јег да ту ма, да би се 
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на ро чи то ин тен зи ви ра ло кра јем про шлог сто ле ћа. Иден ти-
тет пред ста вља јед ну ди на мич ну по ја ву ко ја се увек ства ра 
у од но су на друге. 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.1 Ми 
сво је Ја кре и ра мо у ин тер ак ци ју са дру ги ма што пред ста-
вља је дан ре ци про чан про цес ко ме не ма кра ја. Сва ко од нас 
је исто вре ме но но си лац ви ше иден ти те та ко ји се фор ми ра ју 
по чев 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. 

Про у ча ва ње иден ти те та је на ро чи то ве о ма ин те ре сант-
но у сре ди на ма где до ла зи до су сре та из ме ђу раз ли чи тих кул-
ту ра. Та ква дру штва пред ста вља ју ве ли ки иза зов, не са мо за 
про у ча ва ње, не го и за обез бе ђи ва ње склад ног жи во та ко ји 
не ће би ти по тре сан су ко би ма. За ова ква дру штва се оправ-
да но мо же ре ћи да пред ста вља ју пра ва ,,дру штва ри зи ка’’ 
[Ur lich Beck]. На та квим про сто ри ма је су срет раз ли чи то сти 
не из бе жан, а раз вој то ле ран ци је нео п хо дан. Бал кан сва ка ко 
пред ста вља до бар при мер ова квог јед ног дру штва. Као глав-
не ка рак те ри сти ке Бал ка на мо гу се из дво ји ти мул ти на ци о-
нал ност, мул ти кул ту рал ност и мул ти кон фе си о нал ност.  

За др жа ти свој иден ти тет, а при том обез бе ди ти дру ги-
ма да то исто учи не пред ста вља сва ка ко пра ву ениг му на по-
чет ку XXI ве ка. Раз ли ке се још увек не схва та ју као на чин 
про ши ри ва ња зна ња, из вор са рад ње, већ на су прот, раз ли ке 
по ста ју из вор ја за из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра. 
Бал кан на жа лост пред ста вља до бар при мер про сто ра на ко-
ме су раз ли ке до во ди ле до су ко ба и ра то ва ве ли ким де лом 
ње го ве исто ри је. Бо гат ство раз ли чи то сти на Бал ка ну је од-
у век слу жи ло као основ за све, сем за оства ри ва ње оп ште 
до бро би ти.   

Идентитетињеговасуштина
  По јам иден ти те та пред ста вља је дан мул ти ди мен зи о-

нал ни по јам, што у ве ли кој ме ри оте жа ва ње го во од ре ђе ње. 
,,Иден ти тет (лат. idem) у со ци о ло шком сми слу пред ста вља 
про цес по и сто ве ћи ва ња по је дин ца са од ре ђе ним дру штве-

1 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’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностирегио
налнеиЕвропскеинтеграције(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. 134.
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ним ску пи на ма (од по ро ди це, пре ко ло кал не за јед ни це и ре-
ги је па све до чо ве чан ства), по осно ву при хва та ња по гле да 
на свет, вред но сти или обра за ца по на ша ња.’’2 Со ци о ло ги ја у 
пр ви план ста вља про у ча ва ње ко лек тив ног иден ти те та, ко ји 
за јед но са лич ним иден ти те том пред ста вља тра га ње за од-
го во ром на пи та ње: косам ја? У овом ра ду ће мо на ро чи ту 
па жњу по све ти ти упра во ко лек тив ном иден ти те ту. Ме ђу нај-
зна чај ни јим ко лек тив ним иден ти те ти ма мо гу се на ве сти сле-
де ћи: кла са, на ци ја, ге не ра ци ја, пар ти ја, про фе си ја, ре ги он, 
кон ти нент, чо ве чан ство... 

На осно ву сле де ће та бе ле се мо же ви де ти шта је то што 
гра ђа ни у Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бу гар ској пр во же ле да зна-
ју о осо би ко ју тек упо зна ју. На пр вом ме сту је то про фе си ја, 
за тим сле де ве ра, ка рак тер...

Та бе ла бр. 1: Шта нај пре же ли те да са зна те о  
осо би ко ју сте тек упо зна ли?

Бу гар ска Ма ке до-
ни ја

Срби
ја

Просекза
све

триземље
1 Шта је по про фе си ји 47.4% 28.1% 37.5% 37.6%
2 Ко је је ве ре 8.5% 33.9% 4.4% 15.6%
3 Ка рак тер / 15.4% 25.0% 13.5%
4 Ет нич ку при пад ност 15.6% 9.1% 6.5% 10.4%
5 Не што дру го 11.8% 0.2% 7.0% 6.3%
6 Ко ју му зи ку слу ша 7.1% 2.8% 5.7% 5.2%
7 Сек су ал ну ори јен-

та ци ју
2.2% 8.7% 2.2% 4.4%

8 Си стем вред но сти / / 6.8% 2.3%
9 Ко је је ра се 4.7% 1.1% 0.9% 2.2%
10 За ко ју пар ти ју гла са 2.7% 0.4% 1.1% 1.4%
11 По ре кло / / 2.4% 0.8%
12 Ма те ри јал ну си ту-

а ци ју
/ 0.4% 0.4% 0.3%

То тал 100% 100% 100% 100%
Извор:БраниславСтевановић,,,ПолитичкиидентитетиБалканау

прелазу:поступникорацикаграђанскомидентитетужитељаБугар
ске,СрбијеиМакедоније’’,Међуетничкиодноси,идентитетиикултура
миранаБалкану(приредили:ЉубишаМитровић,ДраганаЗахаријевска,
ДанијелаГавриловић),ФилозофскифакултетуНишу,Ниш,2009,стр.
159.

2 Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану, Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Ни шу, Ниш, 2007, стр. 44.
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На осно ву сле де ћег гра фи ко на мо же те ви де ти ко ли ко 
је за жи те ље Бал ка на бит на ре ги о нал на/по кра јин ска при пад-
ност, при пад ност др жа ви, европ ска при пад ност и при пад-
ност чо ве чан ству.  

Гра фи кон бр. 1: Ко ли ко је за Вас ва жна ре ги о нал на/ по кра јин ска 
при пад ност, при пад ност др жа ви, европ ска при пад ност и при пад-
ност чо ве чан ству (по да ци у овом гра фи ко ну се од но се на Бал кан)

Извор:НиколаБожиловић,КултураиидентитетинаБалкану,Фи
лозофскифакултетуНишу,Ниш,2007,стр.89.

Нај по жељ ни ја је при пад ност чо ве чан ству, за тим сле ди 
при пад ност др жа ви, од мах за њом је европ ска при пад ност и 
на кра ју ре ги о нал на при пад ност. На пр вом ме сту је, да кле 
убе дљи во опре де ље ње чо ве чан ству, док су из ме ђу оста лих 
раз ли ке ве о ма ма ле. То што се гло бал ни свет ски иден ти тет 
ста вља на пр вом ме сту сва ка ко ра ду је, али при том не тре ба 
из гу би ти из ви да по тре бу за очу ва њем соп стве ног иден ти-
те та.

Тре ба на рав но ис та ћи да ни лич ни ни ко лек тив ни иден-
ти тет не на ста ју са ми од се бе, већ се они увек фор ми ра ју 
уну тар не ког дру штве но-кул тур ног ми љеа. Про мен љи вост 
иден ти те та је не што што се не до во ди у пи та ње, али ка да се 
ра ди о то ме ко ји су све кључ ни ме ха ни зми укљу че ни у ову 
про ме ну на ста је про блем, де ли мич но и због то га што та кви 
ме ха ни зми мо ра ју да об у хва те и ста бил ност и про ме ну иден-
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ти те та то ком вре ме на.3 Иден ти тет се увек фор ми ра у од но су 
са дру гим (дру ги ма). Он ка ко то Б. Стој ко вић ка же има ди-
ја лек тич ку при ро ду, јер он исто вре ме но иден ти фи ку је али и 
раз ли ку је. 

Са ти ме се сла же и Н. Рот пре ма ко ме се ,,при пад ни ци 
гру пе оце њу ју и осе ћа ју као бли ски, а сви они ко ји не при-
па да ју гру пи до жи вља ва ју се, бар по не ким ка рак те ри сти ка-
ма, као дру га чи ји и као стран ци.’’4 На рав но он ука зу је и на 
то ка ко ло јал ност пре ма вла сти тој гру пи не мо ра ну жно би-
ти пра ће на не при ја тељ ством пре ма дру гим гру па ма, ма да је 
углав ном при су тан дру га чи ји при ступ пре ма при пад ни ци ма 
дру гих гру па не го пре ма при пад ни ци ма вла сти те гру пе. То 
све до во ди до по тре бе за раз во јем то ле ран ци је на про сто ри-
ма где жи ве при пад ни ци раз ли чи тих кул ту ра.  

Ана Е. Га ле о ти [An na Eli sa bet ta Ga le ot ti] ка же да то ле-
ран ци ја пред ста вља дру штве ну ве шти ну и по ли тич ки прин-
цип ко ји омо гу ћа ва мир ну ко ег зи стен ци ју ин ди ви дуа и гру-
па уз за др жа ва ње соп стве ног на чи на жи во та, гле ди шта и ка-
рак те ра уну тар истог дру штва. Ово је сте јед на ве о ма оп шта 
де фи ни ци ја то ле ран ци је али сма тра мо да се њо ме ука зу је на 
са му су шти ну овог у осно ви ве о ма сло же ног фе но ме на. 

То ле ран ци ја је на ви ка до зво ља ва ња не сла га ња и не-не-
го до ва ња ми шље ња ко ја се не сла жу са ва шим или са на чи-
ном жи во та ко ји је дру га чи ји од ва шег.5 Овај кон цепт са свим 
ле по зву чи у те о ри ји, али је те шко оствар љив у прак си.

Реч то ле ран ци ја во ди по ре кло из ла тин ског је зи ка од 
име ни це tolerantia,ко ја из вор но зна чи по пу стљи вост, тр пе-
љи вост и гла го ла tolerare ко ји зна чи под но си ти, тр пе ти, до-
пу шта ти. Уко ли ко под то ле ран ци јом под ра зу ме ва мо ње но 
пр во бит но, ети мо ло шко зна че ње, мо же се ви де ти да се она 
схва та ла као не што не по жељ но. Ова кво зна че ње се то ком 
исто ри је ве о ма че сто ја вља ло. 

Дру штве ни на пре дак је до вео до то га да се не га тив но 
зна че ње ре чи то ле ран ци ја пре о бра зи у сво ју су прот ност, чи-

3 Pe ter J. Bur ke, ,,Iden tity Chan ge’’, SocialPsychologyQuarterly, Ame ri can So ci o-
lo gi cal As so ci a tion, JSTOR, бр 1/2006, стр. 81.

4 Ни ко ла Бо жи ло вић, Бра ни слав Сте ва но вић, ,,Кул ту ра ка основ ет нич ких иден-
ти те та Бал ка на’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностиреги
оналнеиЕвропскеинтеграције, стр. 134.

5 Ro ger Scru ton, ThePalgraveMacmillanDictionaryofPoliticalThought,Pal gra ve 
Mac mil lan, 2007, стр. 692.
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ме то ле ран ци ја по ста је са став ни део раз во ја чо ве чан ства та ко 
да би ра ти то ле ран ци ју ну жно зна чи би ра ти чо ве чан ство. То 
у окви ру људ ске све сти зна чи усво ји ти сле де ће по сту ла те:6

1. ако сам ја из раз иде је чо веч но сти, он да је и сва ко 
дру ги за ме не то исто;

2. као из раз иде је, ја сам мо гућ ност ње ног раз во ја, а не 
она са ма по се би;

3. по што сви је смо оте ло тво ре ње чо веч но сти, а сам за 
се бе ни ко то ни је до кра ја, он да ми ни чи та ва исти на 
са мо ме ни је до ступ на;

4. по што знам да сам Сам од раз, мо гућ ност и оте ло тво-
ре ње чо веч но сти, ме ђу дру гим од ра зи ма, мо гућ но-
сти ма и оте ло тво ре њи ма, ја не мо гу дру ге по сма тра-
ти дру га чи је не го што по сма трам се бе.   

Ство ри ти жи вот без су ко ба, на си ља и ра то ва уз ме ђу-
соб ну то ле ран ци ју ни је ни ма ло јед но став но. Ка да се по ми ње 
рат углав ном се као пр ва асо ци ја ци ја ја вља фи зич ко на си ље 
ко је јед на гру па љу ди вр ши над дру гом гру пом љу ди, што 
ујед но пред ста вља и нај ви дљи ви ји вид на си ља ко ји је нај лак-
ше иден ти фи ко ва ти. На си ље, ме ђу тим, ни је та ко јед но ста-
ван фе но мен као што то на пр ви по глед из гле да. Да би се 
бо ље упо зна ли са сло же но шћу про бле ма на си ља по треб но је 
по ме ну ти Гал тун га [Jo han Gal tung] ко ји ука зу је на три ви да 
на си ља:7

1. ди рект но на си ље се уоп ште но мо же од ре ди ти као 
фи зич ко на си ље над дру гим љу ди ма; ди рект но на-
си ље је за раз ли ку од дру га два ви да на си ља увек 
ви дљи во, док дру га два не мо ра ју би ти, јер су струк-
ту рал но и кул тур но на си ље од го вор ни за по вре ђи ва-
ње ума;

2. струк ту рал но на си ље на ста је као ре зул тат со ци јал-
них не јед на ко сти, ре пре си је и не јед на ко сти мо ћи у 
дру штву; струк ту рал но на си ље се ма ни фе сту је раз-
ли чи тим дру штве ним не прав да ма, ре пре сив ним ин-

6 Да ли бор ка Уља ре вић, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву’’, 
21Причаидемократији, гру па ауто ра, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под-
го ри ца, 2005, стр. 24.

7 Vla di mir Bra tić, ,,Exa mi ning pe a ce-ori en ted me dia in are as of vi o lent con flict’’, 
TheInternationalCommunicationGazette,Sa ge Pu bli ca ti ons, 2008, стр. 492.
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сти ту ци ја ма и ин сти ту ци о на ли зо ва ним пред ра су да-
ма;

3. кул тур но на си ље је на си ље ко је се де ша ва у сим бо-
лич кој сфе ри на шег по сто ја ња (сим бо ли, за ста ва, 
хим на, го во ри, ме ди ји...).       

На осно ву ово га се мо же ви де ти да на си ље пред ста вља 
ви ше ди мен зи о нал ни фе но мен ко ји зах те ва јед ну све о бу хват-
ну ана ли зу. Да кле, рат се не мо ра во ди ти са мо ору жа ним 
сред стви ма. Ста ње ми ра не тре ба би ти јед но став на не га ци ја 
ра та, већ ста ње у ко ме ће до ћи до раз во ја по што ва ња уни вер-
зал них људ ских пра ва и сло бо да, ме ђу ет нич ке и ре ли гиј ске 
то ле ран ци је, по што ва ња кул тур не раз ли чи то сти, ре ша ва ња 
спо ро ва ми ро љу би вим пу тем, ди ја ло гом уз по што ва ње пра ва 
на раз ли чи тост, те жња ка мул ти кул ту ра ли зму... То ле ран ци ја 
сва ка ко пред ста вља је дан од основ них пред у сло ва нео ме та-
ног раз во ја иден ти те та.

Мултикултурализам
ипроблемразличитости

Мул ти кул ту ра ли зам као по јам има сво ју исто риј ску 
прет ход ни цу у пој му кул тур ни плу ра ли зам ко ји је на стао у 
пр вој по ло ви ни про шлог сто ле ћа. Пој мо ви мул ти кул ту ра ли-
зам и кул тур ни плу ра ли зам не пред ста вља ју си но ни ме. Кул-
тур ним плу ра ли змом се озна ча ва рав но пра ван и то ле ран тан 
од нос из ме ђу на ци о нал них кул ту ра, док је за од нос кул ту ра 
на суб на ци о нал ном ни воу ка сни је фор му ли сан тер мин мул-
ти кул ту ра ли зам.8 

Тер мин ,,мул ти кул ту ра ли зам’’ је, пре ма реч ни ку Grand
Robert, пр ви пут упо тре бљен 1971. го ди не при ли ком го во-
ра Пје ра Три о да [Jo seph Phi lip pe Pi er re Yves El li ott Tru de a u], 
пред сед ни ка ка над ске вла де, ко ји је та да ре као: ,,Тер мин би-
кул ту ра ли зам не од сли ка ва до вољ но до бро на ше дру штво. 
Реч мул ти кул ту ра ли зам је у том по гле ду пре ци зни ја.’’9 За 
Ка на ду се ина че мо же ре ћи да пред ста вља јед ну од др жа ва 
ко ја је нај ви ше по сти гла на по љу афир ма ци је иде је о мул ти-
кул ту ра ли зма. 

8 Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану, стр. 42.
9 Ан дреа Сем при ни, Мултикултурализам,CLIO, Бе о град, 1999, стр. 147.
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Мул ти кул ту ра ли зам се мо же од ре ди ти као иде ја или 
иде ал о склад ном са жи во ту раз ли чи тих ет нич ких и кул тур-
них гру па у окви ру плу ра ли стич ког дру штва.10 Да кле, мул-
ти кул ту ра ли зам би, ба рем у иде ал ном сми слу, тре ба ло да 
пред ста вља скла дан су жи вот при пад ни ка раз ли чи тих кул-
ту ра.

Ка да по ми ње мо схва та ња о мул ти кул ту ра ли зму Ан-
дреа Сем при ни [An drea Sem pri ni] сва ка ко пред ста вља те о ре-
ти ча ра ко га не сме мо за о би ћи. Он ука зу је на то ка ко мул ти-
кул ту ра ли зам са со бом по кре ће не ка ве о ма озбиљ на пи та ња:

1. пи та ње раз ли чи то сти;
2. про блем ме ста и пра ва ма њи на у од но су на ве ћи ну, 

као и
3. пи та ње иден ти те та и ње го вог при зна ва ња.   
Пре ма ње му мо гу ће је раз ли ко ва ти че ти ри мо де ла мул-

ти кул тур ног про сто ра:11

1. Кла сич ни по ли тич ки ли бе рал ни мо дел – Овај мо дел 
про ис ти че из кла сич не ли бе рал не по ли тич ке те о ри је и он 
пред ви ђа те мељ ну раз ли ку из ме ђу јав них и при ват них сфе ра 
ко лек тив ног жи во та. Њи ме су утвр ђе на гра ђан ска и по ли тич-
ка пра ва и оба ве зе по је дин ца, ко ји ма по је ди нац тре ба да се 
при ла го ди да би сте као ста тус гра ђа ни на, што је пред у слов 
за ње гов при ступ јав ном про сто ру. Јав ни про стор је по де фи-
ни ци ји не у тра лан и хо мо ген, или ка ко би то Теј лор [E. Taylor] 
ре као ,,слеп за раз ли чи то сти”. Овим, ме ђу тим, раз ли чи то сти 
ни су по ни ште не, већ су са мо огра ни че не на при ват ну сфе ру, 
где је ди но по на ша ње ко је по вре ђу је оба ве зе на мет ну те по-
је дин цу као гра ђа ни ну мо же би ти санк ци о ни са но. Мул ти-
кул ту ра ли сти сма тра ју да јав ни про стор ни ка да ствар но ни је 
био отво рен за све и да ствар на јед на кост ни ка да ни је вла-
да ла. За њих је овај мо дел не спо со бан да на за до во ља ва ју ћи 
на чин од го во ри на њи хо ве зах те ве.

1. Мул ти кул тур ни ли бе рал ни мо дел – У овом мо де лу 
је од нос из ме ђу при ват не и јав не сфе ре мо ди фи ко ван и пре-
ме шта се на ни во гра ни ца гру пе. Овај мо дел уво ди гру пу као 
тер мин по сре до ва ња. Ти ме је дру штве ни про стор по де љен 
на јед ну цен трал ну ,,мо но кул тур ну зо ну”, у ко јој уче ству ју 

10 Исто, стр. 149.
11 Исто, стр. 113-119.
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све гру пе и на мно штво пе ри фер них зо на у ко јој сва ка гру па 
рас по ла же сво јом ауто но ми јом. Мул ти кул тур ни зах тев мо же 
би ти уоб ли чен са мо у од но су на мо но кул тур ну ве ћи ну ко ја 
има кон тро лу над ин сти ту ци ја ма. Овај мо дел, та ко ђе, пред-
ви ђа и ко хе зи ју и фраг мен та ци ју, ко ја је у кла сич ном мо де лу 
би ла не за ми сли ва због хо мо ге но сти јав ног про сто ра.   

2. ,,Мак си ма ли стич ки” мул ти кул тур ни мо дел – Овај 
мо дел по ри че сва ку мо гућ ност по сто ја ња јед не за јед нич ке 
сфе ре, ма ка кав да је њен са др жај. У овом мо де лу за раз ли ку 
од прет ход на два кул ту ро ло шки и ет нич ки фак то ри мно го 
ви ше од ре ђу ју по је дин ца. У ње му по сто ји опа сност од усит-
ња ва ња дру штве не ко хе зи је, јер он не са мо да иза зи ва дру-
штве ну се па ра ци ју, он је и прет по ста вља. Он не ну ди не ко 
пра во ре ше ње и до во ди до ства ра ња оно ли ко мо но кул тур них 
про сто ра ко ли ко је гру па ко је зах те ва ју по се бан иден ти тет. 

3. Мо дел Cor po ra te Mul ti cul tu ra lism – Глав на бри га овог 
мо де ла је упра вља ње раз ли чи то сти ма. Ре фе рент ни хо ри зонт 
овог мо де ла је еко ном ски, ње гов си стем функ ци о ни са ња је 
праг ма ти чан, а оквир раз во ја је ме ђу на род ни. Гру пе ко је на-
ста њу ју за јед нич ки про стор, ко ји је еко ном ског ти па, по сма-
тра ју се као циљ не гру пе. По сма тра ју ћи ре ак ци је на овај мо-
дел, као глав на кри ти ка мо же се ис та ћи то да он пред ста вља 
кон крет ну, ,,ре ал ну”, пост по ли тич ку, еко ном ску и тран сна-
ци о нал ну вер зи ју тра ди ци о нал ног мул ти кул тур ног ли бе рал-
ног мо де ла ко ји би да по ну ди јед но по ли тич ко и ли бе рал но 
упра вља ње раз ли чи то сти ма, ко је је лак ше пред ста вљи во, 
али пот пу но ап стракт но. 

За гор ка Го лу бо вић сма тра да по сто ја ње мул ти кул тур-
не за јед ни це као ко ег зи стен ци је раз ли чи тих кул ту ра не под-
ра зу ме ва ну жно њи хо ву ме ђу кул тур ну ко му ни ка ци ју. То је 
је ди но мо гу ће ка да раз ли чи те кул ту ре пре но се ути ца је јед на 
на дру гу што пред ста вља жи вот ни про стор за мул ти кул тур-
ну ин те гра ци ју. Пре ма њој, ако мул ти кул тур на за јед ни ца не 
пре ва зи ђе ста ње чи сте ко ег зи стен ци је раз ли чи тих кул ту ра 
мо же про из ве сти тен зи је и по ја ча ти су ко бе ме ђу кул тур но 
раз ли чи тим на ро ди ма.12 

Ни ко ла Бо жи ло вић ка же да је мул ти кул тур ни кон-
цепт че сто кри ти ко ван са ста но ви шта по зи ци ја аси ми ла ци о-
ни зма и ра си зма. Су шти на кри ти ка са др жа на је у кул тур ном 

12 Ни ко ла Бо жи ло вић, КултураиидентитетинаБалкану,Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Ни шу, Ниш, 2007, стр 34.
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ре ла ти ви зму, ко јим се не ги ра ју уни вер зал не вред но сти, али 
и у пре на гла ша ва њу сла вље нич ких об ли ка у ис по ља ва њу 
мул ти кул ту рал но сти, ко ја је на вод но окре ну та ка не бит ним 
ма ни фе ста ци ја ма као што су кул ту ра, умет ност и ре ли гиј-
ске свет ко ви не, док се ва жни об ли ци дис кри ми на ци је ко ји се 
спро во де у шко ла ма и дру гим ин сти ту ци ја ма за по ста вља ју.  

Дра ган Ко ко вић у од но су на мул ти кул ту ра ли зам да-
је пред ност ин тер кул ту ра ли зму, као ак тив ном про жи ма њу 
кул ту ра. Мул ти кул ту ра ли зам је пре ма ње му ста ти чан и под-
ра зу ме ва кон цепт дру штва у ко ме рав но прав но ко ег зи сти ра 
ви ше кул ту ра. За раз ли ку од ње га ин тер кул ту ра ли зам во ди 
ка дру штву у чи јим се окви ри ма ви ше кул ту ра на ла зи у фа зи 
ди ја ло га где се ели ми ни ше ста тич ност.

Ов де тре ба по ме ну ти и по да так да и по ред по ме ну тих 
раз ли ка на ро да на Бал ка ну ве ћи на гра ђа на Ср би је, Бу гар ске 
и Ма ке до ни је сма тра да из ме ђу бал кан ских на ро да има ви ше 
слич но сти не го из ме ђу бал кан ских и дру гих европ ских на ро-
да (ви де ти сле де ћу та бе лу).

Та бе ла бр. 2: Ме ђу бал кан ским на ро ди ма има ви ше слич но сти не-
го из ме ђу бал кан ских и дру гих европ ских на ро да

Ср би ја Бу гар ска Ма ке до ни ја
% % %

да 55.0 да 57.3 да 66.6
не 17.9 не 8.8 не 15.6

не мам став 27.1 не мам став 33.9 не мам став 17.8

Извор:НиколаБожиловић,БраниславСтевановић, ,,Култура
каоосноветничкихидентитетаБалкана“,Културнииетнички
односинаБалкану–могућностирегионалнеиЕвропскеинтегра
ције(приредили:ЉубишаМитровић,ДрагољубЂорђевић,ДраганТодо
ровић),ФилозофскифакултетуНишу,Ниш,2006,стр.140.

Овај по да так сва ка ко ра ду је, ако се има у ви ду по тре ба 
за раз во јем ме ђу соб не са рад ње на ро да на Бал ка ну. Жи те љи 
Бал ка на су, да кле, све сни чи ње ни це да они де ле за јед нич ку 
кул ту ру, ко ја је на ста ла као ре зул тат ме ђу соб них кул тур них 
ин тер ак ци ја, а ко је су до ве ле до раз во ја све сти о то ме да је 
њи хо ва кул ту ра умно го ме слич ни ја од кул ту ра на ро да ван 
Бал кан ског по лу о стр ва. Кул ту ра се не мо же де фи ни са ти ван 
про це са ко му ни ка ци је, она пред ста вља је дан ди на ми чан фе-
но мен ко ји се стал но из но ва об ли ку је, при че му тре ба од ба-
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ци ти сва ку по ми сао о ње ној хер ме тич но сти. ,,Сва ка се кул ту-
ра у це ло сти тре ба схва ти ти као ко му ни ка ци ја кроз про стор 
(ак ту ел на кул тур на сва ки да шњи ца) и кроз вре ме (жи ву ћа 
исто ри ја, кул тур на тра ди ци ја).’’13 Кул ту ра свих на ро да, па и 
на ро да на Бал ка ну, на ста је као ре зул тат кул тур них кон та ка та 
и до ди ра. То до во ди до раз во ја ме ђу соб них слич но сти, али и 
раз ли ка. Кул тур не раз ли ке не мо ра ју ну жно во ди ти ка ства-
ра њу кон фли ка та, оне мо гу би ти и из вор ме ђу соб не са рад ње 
и то је не што че му тре ба стре ми ти, ма да то ни је био слу чај 
ка да се ра ди о Бал ка ну. 

Инакрају...

Про блем фор ми ра ња и очу ва ња иден ти те та пред ста вља 
увек ак ту ел ну те му ко ја оку пи ра па жњу мно го број них те о ре-
ти ча ра раз ли чи тих ди сци пли на. Је дан од основ них раз ло га је 
сва ка ко и то што се љу ди у ве ли кој ме ри по на ша ју у скла ду 
са гру пом са ко јом се иден ти фи ку ју.14 Про блем фор ми ра ња и 
очу ва ња иден ти те та је на ро чи то ин те ре сан тан ка да се ра ди о 
про сто ру Бал ка на. Бо жо Ми ло ше вић ука зу је на то ка ко ве ли-
ки број со ци о ло шких и по ли ти ко ло шких раз ма тра ња че сто 
тра га ју у про шло сти Бал ка на за со ци о кул тур ним упо ри шти-
ма ње го ве ин те гра ци је, а при том се за бо ра вља да је овај про-
цес у про шло сти оби ло вао (и да још увек оби лу је) број ним 
из во ри ма дез ин те гра ци је.15 

На жа лост исто ри ја Бал ка на је ис пу ње на мно го број ним 
су ко би ма. И по ред го ре по ме ну тог схва та ња гра ђа на Ср би је, 
Бу гар ске и Ма ке до ни је о то ме да ме ђу бал кан ским на ро ди ма 
има ви ше слич но сти не го из ме ђу бал кан ских и дру гих европ-
ских на ро да, раз ли ке ме ђу њи ма су у про шло сти ве о ма че сто 
ре зул ти ра ле мно го број ним со ци јал ним кон флик ти ма. Та 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 

13 Исто, стр. 14.
14 Jan E. Stets, Pe ter J. Bur ke, ,,The ory and So cial Iden tity The ory’’, SocialPsycho

logyQuarterly, Ame ri can So ci o lo gi cal As so ci a tion, JSTOR, бр. 3/2000, стр. 226.
15 Бо жо Ми ло ше вић, ,,Мо гућ но сти кул ту ре ми ра на Бал ка ну: из ме ђу на ци о нал-

ног иден ти те та и ко смо по лит ске еман ци па ци је’’, Међуетничкиодноси,иден
титетиикултурамиранаБалкану(при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, Дра га-
на За ха ри јев ска, Да ни је ла Га ври ло вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 
2009, стр. 109.
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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. Раз ли ке су 
ве о ма че сто би ле ин стру мен та ли зо ва не за рад ра зно ра зних 
ци ље ва и то је не што што не сме мо ни ка ко да за бо ра ви мо, 
јер у су прот ном би се сва ки по ку шај ме ђу соб не ин те гра ци је 
мо гао пре тво ри ти у је дан ску пи и без у спе шни екс пе ри мент. 

 Ис тра жи ва ња од но са ме ђу на ро ди ма ко ји жи ве на 
про сто ру Бал ка на не мо же се из вр ши ти без про у ча ва ња њи-
хо вих иден ти те та. На ро чи ту па жњу те о ре ти ча ра при вла чи ло 
је из у ча ва ње иден ти те та у усло ви ма ме ђу соб ног про жи ма ња 
раз ли чи тих кул ту ра. 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?’’16        

Литература
Бо жи ло вић Ни ко ла, КултураиидентитетинаБалка
ну, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2007.

Бо жи ло вић Ни ко ла, ,,Иден ти тет и зна че ње сти ла у пот-
кул ту ри’’, Геокултура развоја и култура мира на
Балкану (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.

Бо жи ло вић Ни ко ла, Сте ва но вић Бра ни слав, ,,Кул ту ра 
као основ ет нич ких иден ти те та Бал ка на“, Културни
и етничкиодносинаБалкану–могућностирегио
налнеиЕвропскеинтеграције (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.

Bra tić Vla di mir, ,,Exa mi ning pe a ce-ori en ted me dia in are-
as of vi o lent con flict’’, The InternationalCommunica
tionGazette, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2008.

16 Ни ко ла Бо жи ло вић, ,,Иден ти тет и зна че ње сти ла у пот кул ту ри’’, Геокултура
развојаикултурамиранаБалкану, (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.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.87100

99

Bur ke J. Pe ter, ,,Iden tity Chan ge“, So cial Psycho logy Qu-
ar terly, AmericanSociologicalAssociation, JSTOR, бр 
1/2006.

Га ври ло вић Да ни је ла, ,,Ди на ми ка иден ти те та на Бал ка-
ну“, Квалитетмеђуетничкиходносаикултурами
ра наБалкану (при ре ди ли: Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, 
Дра ган То до ро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 
Ниш, 2008.

Ми ло ше вић Бо жо, ,,Мо гућ но сти кул ту ре ми ра на Бал-
ка ну: из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и ко смо по-
лит ске еман ци па ци је’’, Међуетнички односи, иден
титети и култура мира на Балкану (при ре ди ли: 
Љу би ша Ми тро вић, Дра га на За ха ри јев ска, Да ни је ла 
Га ври ло вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 
2009.

Сем при ни Ан дреа, Мултикултурализам, CLIO, Бе о-
град, 1999.

Смит Д. Ан то ни, Национални идентитет, Чи го ја 
штам па, 1998.

Сте ва но вић Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка-
на у пре ла зу: по ступ ни ко ра ци ка гра ђан ском иден-
ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке до ни је’’, Ме
ђуетничкиодноси,идентитетиикултурамирана
Балкану (при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, Дра га на 
За ха ри јев ска, Да ни је ла Га ври ло вић), Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2009.

Stets E. Jan, Bur ke J. Pe ter, ,,The ory and So cial Iden tity 
The ory’’, SocialPsychologyQuarterly,AmericanSocio
logicalAssociation, JSTOR, бр. 3/2000.

Сто ја ди но вић Ми ша, Ка та ри на Ми ло ше вић, ,,Ко му ни-
ка циј ски кон текст кул ту ре и мул ти кул тур ног дру-
штва’’, Наука, Сло бо мир П Уни вер зи тет, Би је љи на, 
бр. 2-3/2010.

Сто ја ди но вић Ми ша, ,,Зна чај ме ди ја за раз вој кул ту ре 
ми ра’’, Медији и културамира (при ре ди ли: Бра ни-
слав Сте ва но вић, Алек сан дра Ко стић, Љу би ша Ми-
тро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2010.  

Scru ton Ro ger, ThePalgraveMacmillanDictionaryofPo
liticalThought, Pal gra ve Mac mil lan, 2007.



М.Стојадиновић,Д.Вукчевић ПРОБЛЕМОЧУВАЊАИДЕНТИТЕТА

100

Уља ре вић Да ли бор ка, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у 
де мо крат ском дру штву’’, 21 Прича и демократији,
групааутора, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под-
го ри ца, 2005. 

MišaStojadinović
DejanaVukčević

THEPROBLEMOFPRESERVINGIDENTITY
INTHEBALKANS

Sum mary

Theproblemofidentityrepresentsaverycomplexpheno
menon thatwasstudiedbyvarious theorists.Thisproblemhas
becomeparticularlyacuteat theendof the lastcentury,which
broughtwithitmanysocialchangesthathaveimposednumerous
challengesregardingthepreservationofidentity.

Themaingoalofthisarticleistohighlightthemainchal
lengesof theprocessof identitycreatingandpreserving in the
Balkans.Theauthorsuseacombinationofseveraldifferentmet
hodsfortheanalysisofthisproblem.Thesemethodsaredialec
ticalmethod, content analysis and the comparativemethod. In
thissense,thisworkisdividedintotwoparts.Inthefirstpartthe
authorsdealwithidentityessence,whilethesecondpartdealing
withmulticulturalismandtheproblemofdiversity.
Keywords:identity,individualandcollectiveidentity,multicultu

ralism,theBalkans,Serbia.
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