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Сажетак

У ра ду се го во ри о зна ча ју ко ји на ци о нал ни иден ти тет 
има у то ку про це са гло ба ли за ци је, чи ји су ути ца ји на обра
зов ни си стем и по и ма ње на ци о нал ног иден ти те та ви ше
стру ки. Сми сао ра да је да се пре по зна ју и са гле да ју иза зо ви, 
пред но сти и ма не тран зи ци је у обра зо ва њу, али и по сле ди це 
тог про це са на очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та. Рад се са
сто ји из три де ла. У пр вом де лу ра да те о риј ски се об ра ђујy 
са вре ме ни про бле ми обра зо ва ња у Ср би ји, про цес гло ба ли за
ци је као и њен ути цај на про цес обра зо ва ња у Ср би ји. У дру
гом де лу се ана ли зи ра ју (не)мо гућ но сти очу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та кроз про цес обра зо ва ња. Док је тре ћи део ра да 
по све ћен Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу и ње го вом до при но су 
у из град њи срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Овај рад има 
за циљ да ука же на по тре бу за чу ва њем од за бо ра ва де ла 
на ци о нал них ства ра о ца кроз обра зо ва ње, јер ти ме чу ва мо 
на ци о нал ни иден ти тет то ком про це са тран зи ци је узро ко
ва не гло ба ли за ци јом. Вук Сте фа но вић Ка ра џић по ка зао је да 
тра ди ци ја и оби ча ји нај бо ље илу стру ју ду хов ни раз вој јед ног 
на ро да. Оту да је по себ на па жња по све ће на до при но су Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко ји се за ла гао за oчување на ци о
нал ног иден ти те та и мо дер ни за ци ју као је дин ство из ме ђу 
ста рог и но вог.
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Кључ не ре чи: обра зо ва ње, гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, на ци
о нал ни иден ти тет, Вук Сте фа но вић Ка ра џић.

Процес глобализације изнедрио је многе потребе за
променама, прилагођавањем и изазовима у свакодневном
животу,каконанивоупојединца,такоинанивоудруштва,
државе,нације,институцијаидр.Идентитетбиоонлични
(индивидуални)иликолективни (групни)подразумевараз
вијањесопственог/колективногпогледанасветиформирање
односапојединца/групепремадруштву.Националнииденти
тетјеколективнигрупниидентитет,којиподразумеванеко
ликокомпоненти.ОтудаСмит1указујенавишедимензионал
ностнационалногидентитетаинаводињеговекомпоненте:
етничка, културна, територијална, економска и правнопо
литичка.Али,овекомпонентенационалногидентитетанису
непроменљивекатегорије.Онесуусталномдодирусаокру
жењем(припадницимадругихнационалнихидентитета).То
компроцеса глобализације ти контакти су интензивирани.
Самимтимесуиизазовиочувањасопственогнационалног
идентитетавећи.Отудајефункцијанационалногидентитета
усавременомдруштвукакоЦветковић2наводи:„укорењива
ње“модерногиндивидуумауновоформиранузаједницу(на
ција),изналажењеемоционалнихсадржајаикултурногокви
разаполитичкоделовањеиегзистенцијалнуутехуусвету
којијепоништиоилирадикалнопреобразиотрадиционалне
обликедруштвености,тј.метафизичкеутемељененачинеор
ганизације личногиколективногпостојања.“Удобакризе
идентитета нација нуди извесни смисао и уводи ред у ин
дивидуалномиколективномбивствовању.„Збогтоганацио
налниидентитетостајекључнаегзистенцијалнаиполитич
каодредницазаразумевањесавременогсветаимеђусобног
односапојединцаидруштвенихгрупауњему.“3Имајућиу
видуданационалниидентитетобављаразнефункцијеспо
љашње (територијална, економска и правнополитичка ди
мензија)иунутрашње(етничкаикултурнадимензија),одве

1 АнтониСмит,На ци о нал ни иден ти тет,БиблиотекаXXвек,Београд,1998.
2 ВладимирН.Цветковић,„Националниидентитети(ре)конструкцијаинсти

туцијауСрбији(идеологије,образовањеимедији)“,Фи ло зо фи ја и дру штво,
Институтдруштвенихнаука,Центарзафилозофијуидруштвенутеорију,Бе
оград,бр.19/2001,стр.52.

3 ВладимирЦветковић,исто,стр.55.
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ликогзначајајењеговразвој.Међутим,заизградњунесамо
националног,већизабилокојудругугрупнуидентификаци
јунужнојепостојањемедија(школство,штампа,телевизија
итд.)којићепренетизаједничку„идеологију“.4

Основна теза рада јесте да образовање има једну од
кључних улога у очувању националног идентитета које је
отежано, алинужноутокупроцеса глобализације.Намеће
сепитањекакоусавременомсветуукоменебитиглобали
зованзначиистоштоибитиискљученизсвета,5прихвати
тиконструктивноглобалнепроменеисачуватисвојуспеци
фичност,националниидентитет?Отудајепроистекладруга
тезаовограда,којасенамећекаоодговор.Чувањемодзабо
равамислииделанационалнихствараоцакрозобразовање
доприносимо очувању националног идентитета. На тај на
чинјемогућаконструкцијаиразвојнационалногидентите
таускладусасавременимглобалнимизазовимаузочување
националнеспецифичности.НапримеруВукаСтефановића
Караџића,покушалисмодаприкажемодасуделанационал
нихстваралацаважандеообразовања,јерпомажуочување
националногидентитета.

У првом делу рада теоријски се обрађују савремени
проблемиобразовањауСрбији, суштинапроцеса глобали
зацијеињенутицајнапроцесобразовањауСрбији.Удру
гомделусеанализирајукризанационалногидентитета,(не)
могућностињеговогочувањакрозпроцесобразовања.Док
је трећи део рада посвећенВукуСтефановићуКараџићу и
његовојулозиуизградњисрпскогнационалногидентитета.

Заистраживањеоветемекомбинованојенеколикоме
тодаистраживања(хипотетичкодедуктивниметодианали
засадржаја).Можесерећидајеосновниметодистражива
њаанализасадржаја,односнолитературекакостране,тако
и домаће.Литература која је коришћена семожеподелити
на:литературукојасебавиуглавномдефинисањемпојмова
националногидентитета,транзицијеобразовања,глобализа
цијеидоприносаВукаКараџића,алиионакојасебавиана

4 ЖанКлодРуаноБорбалан,“Изградњаидентитета”,у:Иден ти тет(и): по је
ди нац, гру па, дру штво(приредилиКатринХалперн,ЖанКлодРуаноБорба
лан),Клио,Београд,2009,стр.11.

5 Постојеитезеда јесветутоликојмериглобализованданемаонихкојису
искључениизпроцесаглобализације,јерсуаконедиректноондаиндиректно
укључениуовајпроцес.
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лизомпојединихобележјаобразовногсистемауСрбији,као
ирезултатипојединихистраживања.Садашњицајеподути
цајемпроцесаглобализацијекојиостављатраганасвесфере
друштвеногживота,уовомслучајунаобразовање.Образов
нисистемСрбијесуочавасесапроблемомкакодасезадово
љеглобалниобразовнистандарди,узистовременоочување
националногидентитетаиобразовања.Стогајенаучнициљ
овоградадаукаженаактуелностовогпроблема,какобисе
научнимдоприносомиотвореномдискусијомпронашлонај
оптималније решење.Дакле, смисаорада је даприкажеда
Србијаможедасачувасвојнационалниидентитетинегује
гакрозобразовањеитрадицију,адасеистовременомодер
низујеиприхватазахтевесавременогокружења.

1.Са вре ме ни про бле ми обра зо ва ња у Ср би ји 
гло ба ли за ци ја и про цес обра зо ва ња

Процес глобализације прожима све поре друштвеног
живота.Овај период транзиције није захватио „само неко
лико заосталих земаља које треба да ухвате прикључак са
духомглобализације,већјепосредитранзицијаукојојјечи
тав капиталистички светски систем био трансформисан у
нештодруго“.6Осамомпојмуикарактеруглобализацијепо
стојетеоријскииидеолошкиспоровикакавјеглобализаци
јапроцес.7 Једниглобализацијувидекаоисторијскинужан
процес,8другигавидекаопројекатдоминацијеЗапада,аме
риканизацију,трећикаодеструктиванпроцес.9Различитасу
мишљења аутора о глобализацији.ОтудаYeates10 примећу

6 ИмануелВолерстин,„Глобализацијаилипериодтранзиције?Погледнадуго
рочнокретањесветскогсистема»у:Гло ба ли за ци ја  мит или ствар ност(при
редиоВладимирВулетић),Заводзауџбеникеинаставнасредства,Београд,
2003,стр.92.

7 DavidHeld,AnthonyMcGrew,DavidGoldblatt,PerratonJonathan,Glo bal Tran
sfor ma ti ons: po li tics, eco no mics and cul tu re, PolityPress,Cambridge,1999.

8 ThomasL.Friedman,The Le xus and the Oli ve Tree, Un der stan ding glo ba li sa tion,
Internet,http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/thelexusandtheolivetree,
03/01/2015.

9 MauroF.Guillen,“IsGlobalizationCivilizing,DestructiveorFeeble?ACritique
ofFiveKeyDebatesintheSocialScienceLiterature”,An nual Re vi ew of So ci o logy,
California,vol.27/2001,pp.235260.

10 NicolaYeates, “Globalization andSocial Policy. FromGlobalNeoliberalHege
mony toGlobalPoliticalPluralism”, Internet,http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/
moon/SocialWelfare/69.pdf,05/01/2015.
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једаједнивидеглобализацијукаорешењезавећинусоци
јалнихпроблема,докједругисматрајупримарнимузроком
многих социјалнихпроблема (сиромаштво11, незапосленост
имиграције12,пренасељавањеградоваодласкомсасела,упо
требадроге,ризичностдруштва13,територијалноискључење
појединихизнапретка,14разарањепородице,15криминал,тр
говинасексом,радномснагомитд.).Управозатоштојегло
бализацијадинамичанпроцес,постоједијаметралносупрот
намишљењаоњој.

Процесглобализацијеиманесумњивонеоспоранути
цај на образовање. Углавном је пажња усмерена на утицај
глобализације на националне државе и економију, него на
образовни систем.Међутим поједини аутори су се бавили
овом тематиком: Бурбулес иТорес,16Мејсон17, Епл,Kенвеј,
Синг18,Maрковић19,Савићевић20идр.УсвајањемСорбонске
декларације(1998),затимиБолоњскедекларације(1999)про
цес глобализације образовања је добио на интензитету и
ширини.Променеуобразовномсистемунајбољеприказује
прихватањеиимплементирањеБолоњскогпроцесаувећини
Европскихземаља.ОсамомБолоњскомпроцесумишљења
ауторасуразличита.ЗанекеБолоњскипроцесјестемехани
замусаглашавањаобразовнихсистемаунајвећембројумеђу

11 CindiKatz,Gro wing up glo bal: eco no mic re struc tu ring and chil dren’s everyday 
li ves,UniversityofMinnesotaPress,Minneapolis,2004.

12 RachelSilvey,„Developmentandgeography:anxioustimes,anemicgeographies
andmigration“, Pro gress in Hu man Ge o graphy,33(4),2009,pp.507–515.

13 UlrichBeck,Risk so ci ety : to wards a new mo der nity,SagePublications,London,
1997.

14 ManuelCastells,EndofMillenium,In for ma tion Age. Eco nomy, So ci ety and Cul tu
re,BlackwellPublishers,Oxford,1998,vol.III.

15 АнђелкаМилић,Со ци о ло ги ја по ро ди це: кри ти ка и иза зо ви,Чигојаштампа,
Београд,2001;BahiraSherifTrask,Glo ba li za tion and Fa mily: Ac ce le ra ted Syste
mic Soc cial Chan ge,Springer,NewYork,2010.

16 NicholasC.Burbules,CarlosAlbertoTorres,Glo ba li za tion and Edu ca tion,Rou
tludge,NewYork,2000.

17 RobinMason,Glo ba li sing edu ca tion, trends and ap pli ca ti ons,Routledge,London,
1998.

18 MichaelW.Apple, Jane Kenway,Michael Singh, Glo ba li zing Edu ca tion, Peter
Lang,NewYork,2005.

19 ДанилоЖ.Марковић,Гло ба ли за ци ја и обра зо ва ње,Просветнипреглед,Учи
тељскифакултет,Београд,1999.

20 ДушанМ.Савићевић,СоциофилозофскиосновиБолоњскедекларације,Пе
да го шка ствар ност,2007,вол.53,бр.78,стр.565586.
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Европскимдржавама,односновидунапређивањаобразовног
системаиуспостављањауниверзалногстандарда.Докјеза
другетржишнареформасистемаобразовањаиништавише.

КакобисеСрбијауклопилаусвојеокружењеиоколно
стисавременогокружења,нарочитоЕвропскојунијипотре
банјојјеквалитетанразвојобразовногсистемаускладуса
системимаобразовањанаевропскимпросторима.Упроте
кломпериодубилоједвадесетакреформисистемаобразова
њауСрбији,међутимтереформесубилепарцијалне,углав
номсусеодносиленапојединесегментесистемаобразова
ња(планове,програмеиуџбенике),никадасенисуодносиле
наобразовнисистемуцелини.ВладаСрбијеје2012.године
усвојилаСтратегијуразвојаобразовањауСрбијидо2020.го
дине (у даљем тексту: Стратегија21), као вид модернизаци
јекојасеослањанаобразовањестановништва.Упоменутој
Стратегији22,каокључнекарактеристикеобразовањауСрби
јинаведенесу:„1.економскосиромаштво(немогућностшко
ловањадецезбогиздатаказаобразовањемногепородицеу
Србијисусежртвоваледабиобезбедиледецишколовање;
честоиизванземље),2.угледкоји јеобразовањеуСрбији
уживало(учитељиипрофесорисубили,сведосасвимнових
времена,веомауважавани),3.уодређенимпериодимасрпска
државајевеомасмисленообразоваламладељуденаврхун
скимевропскимуниверзитетимасциљемдатоштосутамо
научилипренесудругимапоповраткууземљу.Токомокрут
них ратовања и веома сиромашних ратних година систем
образовањајенастављаодаобављасвојнационалнизадатак.
Озбиљаннационалниподухваткаопштемописмењавањуи
подизањуобразованостиуземљи,узсвеидеолошкоманипу
лативнемотиве,биојеиизразнационалнеопредељеностиза
подизањеопштегобразовногнивоастановништва.“

Садашњицуодликује криза српскогидентитетаи све
већибројмладихобразованихљудиуСрбијииманегативан
ставпремасвојојземљи.Резултатиистраживањаставовабе
оградскихсредњошколацаистуденатакоје је спровеоМи

21 СтратегијаразвојаобразовањауСрбијидо2020.године,ВладаРепубликеСр
бијеМинистарствопросветеинауке,Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.
107/12.

22 Стратегија,исто,стр.5.
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хаиловић23 показују  да сумладинезадовољни  друштвом,
неприхватајуидеолошкидоминантнедруштвеневредно
сти (национализам...),окренути себи и својој приватно
сти,спремниданапустесвојуземљу.Такођесесвевећиброј
младихопредељујезаодлазакизземље.Међутимкакоисти
чеБобић24,чињеницаједајеемиграцијамладихизСрбије
(нарочитовисокообразованих)деоједногширегбурногде
мографскогразвојаудржавамаЦентралнеиИсточнеЕвро
пенакрајудвадесетогвека.О„одливумозгова“изСрбије
почетком90ихгодинадвадесетогвекапостојеразнепроце
не.Болчић25процењуједајеокотридесет хиљада младих
сафакултетскимдипломаматаданапустилоСрбију.На
основуемпиријскихпоказатеља,Гречић26дајесличнупро
ценудајеупериодублокиранетрансформације(19902000.
године)око73хиљадаособанапустилоземљу,одкојих
јепреко17хиљадаималофакултетскудиплому.Ипак,овај
истраживач процењује да је у поменутом периоду реалан
бројуниверзитетскиобразованихемигранатаизСрбијеи
ЦрнеГореизносиопреко30хиљадаљуди.Какопримећује
Суботић „проблем јешто сеСрбима стално намеће осећај
колективнекривице,доксезлочинипреманамасталнони
подаштавајуилинегирају.“27Притисакстранихмедија,каои
непотпунисадржајишколскихуџбеника,доприносеслабље
њупатриотизмаисрпскогидентитета.Такође,„српскиђаци
уосновнимисредњимшколамавишесеосопственојдржави
инацијиупознавајупрекоидеолошкематрицесвојихнепри
јатеља:о„српскомхегемонизму“и„великосрпскимтежња
ма“,негоосветлимтрадицијамауисторијисвоганарода.“28 

23 СрећкоМихаиловић,„Жртвованагенерација:омладинауепицентрунега
тивнихпоследицадруштвенекризе“,Со ци о ло ги ја,год.36(1994),бр.3,стр.
316.

24 МирјанаБобић,„ДомаћинстваСрбијенапочеткутрећегмиленијумасоцио
демографскаанализа“,Со ци о ло ги ја,год.46(2004),бр.4,стр.351.

25 СилваноБолчић,„Измењенасферарада“,у: Дру штве не про ме не и сва ко
днев ни   жи вот: Ср би ја  по чет ком  де ве де се тих(прир.СилваноБолчић),Ин
ститутзасоциолошкаистраживањаФилозофскогфакултета,Београд,1995,
стр.96.

26 VladimirGrečić,“TheRoleofMigrantProfessionalsintheProcessofTransitionin
Yugoslavia”,Me đu na rod ni pro ble mi,2002,Vol.54,No.3,p.257.

27 МомчилоСуботић,„Српскинационалниидентитет:историјскиисавремени
изазови“,По ли тич ка ре ви ја,2011,вол.29,бр.3,стр.27.

28 МомчилоСуботић,исто,стр.25.
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ПоводомшколствауСрбијиНедељковић29 додаједа „треба
вратитисрпскидухушколуидатребареформисатишко
лу,каоицеосистемваспитањаодднадоврха,уклонитииз
школскихпрограмапреосталефалсификатеипопунитиопа
снепразнинеуваспитањуизнањима.“УСтратегијисекао
кључнипроблемиинедостацисавременогобразовногсисте
мауСрбијинаводидаје:„системобразовањазатворенусе
бе,одвојенодсвогокружења,веомаобликованкомерцијал
ниминтересима,изложенпартијскимутицајима,краткороч
нодотеривануглавномсциљемдасесвиинтересизадовоље
безобзиранадугорочнепоследицетаквогначинарешавања
проблема, да постоји изражена супротстављеност кратко
рочнихекономскихинтересанаједнојстранииразвојнеми
сијеобразовањанадругој.Напетостикојекарактеришуову
супротстављеностсуједнаоднајвећихпрепреказадаљива
љаниразвојсистемаобразовања.Свеусвему,свисунезадо
вољнитекућимстањемсистемаобразовањауРепублициСр
бијиасамомалибројкључнихактерајеспреманзањегове
промене.“30Упроцесутранзицијеобразовањавеомајеважно
питањекојимпутемћесеразвититрадиционалнеструктуре
националнихобразовнихсистема. Јер,свакиобразовниси
стем се временомформира и надграђује у складу са исто
ријским,културнимиинституционалнимспецифичностима
националне државе. Процес глобализације изискује еволу
цијуобразовногсистема,имплементирањеновихглобалних
вредности,стандардауобразовању.Свеснисмочињеницеда
јетонеизбежанпроцесидапостојемногиразлози(социјал
нополитичкииекономски)заподстицањетранзицијеираз
војауобразовању.Међутим,многеземље(Бразил,Русијаи
Кина)јошувекпоказујунеспремностиистичупотешкоћеу
процесутранзицијењиховихобразовнихсистема.

Наравнодатранзицијауобразовањуимасвојихпред
ности,алиинедостатака.Предностисутоштообразовање
постаједоступнољудимаширомсвета,безобзирананацио
налностиекономскуразвијеностземље.Усклађивањеобра

29 ДраганНедељковић,„Српскидуховнипросторјеунама“,у:Срп ски ду хов ни 
про стор,ЗборникАНУРС,(прир.академикМилорадЕкмечић),БањаЛука,
СрпскоСарајево,1999,стр.205.

30 СтратегијаразвојаобразовањауСрбијидо2020.године,ВладаРепубликеСр
бијеМинистарствопросветеинауке,Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.
107/12.
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зовних система погодује размену професионалног кадра,
лакшу доступност информација и транспарентност знања.
Захваљујући употреби савремених технологија отварају се
могућности студирања на даљину (Open University, online
education, offshore education), које пружа рационално кори
шћењевременаипростораифинансија,јерсенатајначин
умањујутрошковипутовањаисмештајастудената.Међутим
поредсвихпредностикојеглобализацијауобразовањунуди,
постојеинедостаци.Растућакомерцијализацијамеђународ
нихформи образовања није регулисана образовним систе
момуоквирунационалнихграница.То„доводидомањка
вости:

 управнојрегулативи
 студентитрошеновацуиностранству,неусвојојзе

мљи
 одливмозгова,наконобразовањанедоприносераз

војулокалнихкапацитета“31

Каопоследицапотрошачкогдруштва„образовањепо
стајероба“,32причемусегубисмисаоиквалитетобразова
ња.Порастинтернационалнихкурсеваи семинара, намеће
потребу за изналажење решења, како би се контролисао и
држао квалитет образовања на одређеном нивоу. Нека од
решењасу:успостављањеглобалнихстандардаиконтрола
несамоодстранемеђународнекомисијезапризнавањета
квихобразовнихинституцијаипројеката,негоиконтрола
одстраненационалнихдржава,бољазаштитаодсајберкри
миналаистрогосанкционисање.

2. Кри за на ци о нал ног иден ти те та, (не)мо
гућ но сти ње го вог очу ва ња  

кроз обра зо ва ње

Појам нације и националног идентитета су сложени
друштвени феномени. „Нација у свом изворном значењу
значизаједницуљудиистогпорекла.Овакоузета,нацијасе

31 ChristopherZiguras,„Internationaltradeineducationservices:governingthelibe
ralizationendregulationofprivateenterprise“,Glo ba li zing Edu ca tion (ur.Michael
W.Apple,JaneKenway,MichaelSingh),PeterLang,NewYork,2005.

32 ДушанМ.Савићевић,СоциофилозофскиосновиБолоњскедекларације,Пе
да го шка ствар ност,2007,вол.53,бр.78,стр.565586.
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поклапасапојмомплеменаинарода.Језикспадаукључну
одредницу нације. Поједностављено речено нација једнако
језик.“33РадмилоМаројевић34такођепишеозначајукојиима
јусрпсконационалнописмоијезик,нарочитоудобакадасу
Србибилиподпритисцимаисуочавалисесакризомиден
титета.Идентитетбилоиндивидуалнииликолективнимо
жесестећинаразличитеначинесоцијализацијом,стицањем
знања,образовањем,испољавањеминеговањемсвогтален
таиспособности, путемнагона (креативниистваралачки
нагон)илипакрационалнимодносомпрематрадицији,на
слеђу и припадању.Кроз национални идентитет појединац
проналазисебеисвоје„место“,односнооткривасвојукул
туру,сазнајеипамтикосмобилиупрошлости,алиикосмо
усадашњостиисадашњемокружењу.Заразликуоддругих
врстаидентитета,оноштојекарактеристичнозанационал
ниидентитет јесте преманаводимаШијаковића тошто се
„сматрачовекудатимпорођењу,тунемаслободеизборачак
иондакадасепојединацналазипросторноудаљенодглавне
етничкегрупе.Крознационалниидентитетсетражистал
ноодпојединцадаоткривасвојукултуру,дасазнајеипам
тикосмомибилиупрошлостииусадашњемокружењуда
сесамоспознаисамоодреди.“35Овајдуготрајанпроцескоји
подразумева трагање за националним ја није једноставан,
већ како Смит36 примећује подразумева и однос појединца
премањему,штоостајенајзагонетнијиелементутокупро
цеса.Имајућиувидудасесамидентитетиспољавакаодео
емотивногипсихолошкогсклопапојединца,самимтиме је
нераздвојан од очувања личног интегритета и сигурности,
икакоЏенкинс37примећујеможедабудеизузетноотпоран
напромену.Али,националниидентитетјеподсталнимпри

33 МомчилоСуботић,Иден ти тет и ге о по ли тич ка ствар ност Ср ба,Институт
заполитичкестудије,Београд,2012,стр.13.

34 РадмилоМаројевић,Ћи ри ли ца на рас кр шћу ве ко ва, Дечјеновине,ГорњиМи
лановац,1991,стр.61.

35 ИванШијаковић,„Тероризамипроблемидентитета“,Со ци о ло ги ја,2002,вол.
XLIV,бр.3,стр.245.

36 Антони,Д.Смит,На ци о нал ни иден ти тет,БиблиотекаXXвек,Београд,1998,
стр.34.

37 Ричард,Џенкинс,Ет ни ци тет у но вом кљу чу,БиблиотекаXXвека,Београд,
2001,стр.81.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 9-30

19

тискомсавременогпроцесаглобализацијештознатноможе
довестидоњеговогслабљења.Какобисеближеобјаснила
ситуација,неопходнојесагледатиширетренутнуситуацију.

 Животусадашњицисеодвијаизмеђудвапаралелна
светаглобалногилокалног,којисусветешњеиспреплетани
имеђузависни.„Локалнихоризонти“себескрајнопроширу
ју,вршисехомогенизацијаукуса,забавеихране,каоижи
вотних стилова.“38Свакодневно смопод утицајем светских
дешавања,којиготовонеприметнообликујукултурнииден
титет.КакоТомлисонпримећујекосмополитскакултурадо
водидоосећањаприпадностииотвореностипремасвету.39 
Формирасеидентитетграђанинасвета,којинепоништава
национално осећање, јерљуди семогу истовремено осећа
тиикаоприпаднициједненације,регионаисвета.Глобали
зација ствара сложеније друштвене односе, нове конекције
и интеграције економије и културе у светски систем.40Да
кле,целокупанпроцесглобализацијејетурбулентан,ањени
ефектипрожимају свакодневницу.Нове IT (информацијске
технологије) повезујусветуглобалнемрежеинструментал
ности.Таспособностумрежавањапостала јемогућазахва
љујући важнимоткрићимау телекомуникацијамаи техно
логијирачунарскогумрежавања.Људи свакодневнобораве
наинтернету,у сајберпростору.Њиховидентитет тада за
висиискључивоодтогакакопојединацсебепредставипо
моћу тастатуре (nicknameнадимак). У таквим условима уз
подстицањеформехомогенизацијевезесалокалитетомби
вајуослабљене,штоможедовестидоугрожавањакултурног
идентитета.Каонегативнепоследицепојединиауторинаво
де„културниимперијализам“.41Другивидетопотискивање
инестајањетрадиционалнихкултура,каонаметање„запад
некултуре“,односнокаоновивидколонизације42којајепо
следицапроцесаглобализације.

38 ЕдгарМорен,Дух вре ме на: есеј о ма сов ној кул ту ри,Култура,Београд,1967.
39 JohnTomlinson,Glo ba li sa tion and Cul tu re,Cambridge,PolityPress,1999.
40 DouglasKellner,Glo ba li za ton and the Post mo dern Turn,Internet,http://www.gse

is.ucla.edu/faculty/kellner,03/06/14,p.9.
41 НоамЧомски,Хе ге мо ни ја или оп ста нак, Рубикон,НовиСад,2008.
42 RobinMason,Glo ba li sing edu ca tion, trends and ap pli ca ti ons,Routledge,London,

1998.
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Наунутрашњојосновинационалниидентитетомогу
ћавапреманаводимаСмита43:1)обезбеђивањедруштвених
спонаизмеђуприпадниканације, које су садржанеу зајед
ничким вредностима, симболима, традицији: застава, мо
нета, химна, споменици, церемоније и др.; 2) социјализа
цију припадника нације као „држављана“ и „грађана“ која
се данас постиже стандардизованим, обавезним,масовним
ијавнимсистемимаобразовања;3)одређивањеилоцирање
појединачних идентитета/ појединачних „ја“ кроз призму
националногидентитета.Дакле,одвеликогзначајајекојим
путемћесеразвититрадиционалнеструктуренационалних
образовнихсистема.Традицијаиобичајикаодеокултурне
баштинеимајуважнуулогууочувањуидентитетаједногна
рода.Онисукоренсвакогнарода,јернудезнањекојесепре
носигенерацијама.Настајалисудабизадовољилиразличи
тељудскепотребе.Али,какосеодређенепотреберазвијају
имењају,такосемењајуиобичаји.Сведоцисмодасумноги
стариобичајипревазиђени,односнозаборављенитокомду
гог временског периода.Међутим, данас у доба глобалних
притисакапостојисвевећапотребадасеобичајисачувајуи
прилагодесавременом(модерном)начинуживота.Коликоје
важночувањетрадицијеиобичајаговориизрека„бољезе
мљупродати,негообичајеизгубити“.Иакосемногекултуре
преплићуиразвијајуподутицајемдругихкултурнихобра
заца,ипаксвакаодњихзадржавазначајандеосвојеаутен
тичности.Духовниразвојједногнародананајбољиначинсе
разумепроучавањемобичајаикултурнетрадиције.

Тренутно је актуелан рад Владе Србије прикључењу
ЕвропскојУнији.КакоСуботићпримећује„кадајеупитању
национални идентитет и приступање Европској Унији као
наднационалнојполитичкојзаједници,којапледиразаства
рањеједногширегкултурногидржавногидентитета,старе
европскедржавенације,иакосуформалноприступиле„по
родици европских народа“, прилично чврсто се држе своје
вековнедржавноправнеинационалнетрадицијеииденти
тета.Уосталом,западноевропскедржаве:Француска,Немач
ка,Италија,Енглеска,Шпанија...заснованесунанационал

43 АнтониСмит,На ци о нал ни иден ти тет, БиблиотекаXXвек,Београд, 1998,
стр.3236.
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номпринципу,њиховдуховнипросторинационалнииден
титетпоклапасесанационалномдржавом.Овде једржава
формираланацијуштонијеслучајсаСрбијом“44 Имајућиу
видудајејезиктесноповезансанационалнимпитањемра
зумљивоједајеувремеилирскогпокретаударнаидентитет
српског језика, биоиударнанационалниидентитетСрба.
Скорија криза националног идентитета извршена је кад је
проглашенадржавнасамосталностЦрнeГорe2006.године.
КакоМаројевић примећује „Срби су губили своје етничко
имеиосећајприпадностисрпскојкултури,српскомнацио
налномписмуисрпскојисторији,алисузадржавалисвојје
зик.“45ИмеВукаКараџићазабележенојеуисторијиуправо
збогинтересовањаиборбезасрпскијезик.

НеоспоранједоприносВукаС.Караџићауочувањуна
ционалногидентитетаимајућиувидудајеВуковаћирили
цанационалнописмосрпскогнарода.Његовначинраданам
можепослужитикаоодговорнасавременуситуацију,отуда
Калезићпише„Вукнећедапреносистароуново,нећенида
стварановобезвезеиодносасастарим,негоноводаорган
скиизрастаизстарога,дајеодистаново.“46Дакле,Вукнам
дајепримерзабудућност„држећивезустарогакојејепро
шлоалинијепропало,иполазећикановомекојејејошнео
стварено,Вукједржаоњихблизуједнодругоме,иуспоста
вљао,анекидаоконтинуитете.Утомејебиопотпунореа
листичан,јерјесхватаонародињеговенараштаје–иминуле
идолазећекаоједнуживуорганскуцјелину,анекаомртву
механичкуповезаност.“47Дабисмотрадицијусачували,нео
пходноједасекрозпроцесобразовањасачувајуаутентич
наделаидоприноснационалнихстваралаца.Усупротном
временомможемоизгубити оноштонас одваја од других,
националниидентитет.Затојенареднопоглављепокушајда
сеосликавеличанственидоприносВукаСтефановићаКара
џићауочувањунационалногидентитетаунасСрба.

44 МомчилоСуботић,Иден ти тет и ге о по ли тич ка ствар ност Ср ба,Институт
заполитичкестудије,Београд,2012,стр.10.

45 РадмилоМаројевић,Ћи ри ли ца на рас кр шћу ве ко ва,Дечјеновине,ГорњиМи
лановац,1991,стр.120.

46 ДимитријеМ.Калезић,“ВукКараџићизмеђустарогаиновога”,Дру штве на 
и по ли тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти(приредиоМихајлоМарковић),Заводзауџбе
нике,Београд,2008,стр.338.

47 ДимитријеМ.Калезић,исто,стр.340.
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3. Вук Сте фа но вић Ка ра џић

Удобапревирањаипроменамаузрокованихпроцесом
глобализације, делаВукаСтефановићаКараџића и других
великанасрпскенаукесуналиксмерницаманапутутран
зиције образовања. Процес реформације образовања, као
и целокупан процес глобализације кривудав је, неизвесан,
захтевапажљивоувођењеновинаиприхватање глобалних
образовних стандарда. Али, усаглашавање образовних си
стеманационалнихдржаванесмедазначиодрицањеодтра
диционалногучењаинационалногидентитета.

ВукСтефановићКараџић (Тршић,6.новембар1787–
Беч,7.фебруар1864.)готоводанемаоногкоуСрбијиније
чуозањеговоиме.Овајвеликансрпскемислипрвеполовине
XIXвека,„свестанколикојепоједаннарододвеликогполи
тичкогзначајаимањесопственеисторије“48,оставиојеогро
манбројподатакаисачуваодалекупрошлостјуначкихвре
меназабудућенараштаје.Красилесугавеликаљубавпрема
свомнародуитрадицији.Записаојевеликибројпесамауз
којејеодрастаоојунаштвуКраљевићаМарка,старцаВуја
динаиМилошаОбилића.

ДоприносВукаСтефановићаКараџићаунаучномпо
гледу јенепроцењив. „ЗаКараџића семожерећида јебио
први стручни истраживач нашег друштва и да је први ко
ристио стручнонаучну терминологију“.49 Његов допринос,
какоЛукићпримећује„тешкојесврстатиупојединенауке,
збогнаучнесинтезекојајеприметнауњеговимрадовимаи
којојсетежииданас.Својимрадомјезадираоусвеобласти
националнихдруштвенихнаука:лингвистику,етнографију,
антропогеографију,историјуифолклористику.Свејеточи
нилодеоједнејединствененаукеосрпскомнароду,наукеко
јајетребалададâпотпунусликуњеговогстварногматери
јалног,друштвеногидржавногживота,каоисликуњеговог

48 ДраганСимеуновић,“ПолитичкамисаоВукаКараџића”,Дру штве на и по ли
тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти (приредиоМихајлоМарковић),Заводзауџбенике,
Београд,2008,стр.65.

49 МаркоАтлагић,„ДоприносВукаСтефановићаКараџићапомоћнимисториј
скимнаукама“,Ба шти на,2006,св.20/2,стр.373.
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духовногстваралаштва“.50Упроучавањупојавасвогвремена
кодВукадоминираметодапосматрањаиучествовања,али
се служио и одређеним истраживачким техникама: стати
стиком, анализомдокумената, компарацијом,интервјуоми
др.Разумљиво,користиосестатистикомидругомметодоло
гијомумериукојојјебиларазвијенауњеговодоба.

Вукје„обавиопосаокојибиданастешкообавилице
лиинститути“,даљеЛукићпримећује„ипоредсвихтешких
услова,ипоредсталнеоскудицеукојојсеналазио,ипакје
стално путовао и неуморно прикупљао грађу како би све
страноописаоживотсвоганарода“.51Управозбогтогабисе
иданашњисоциолозииполитиколози,моглиучитиодњега
какодоподаткатребадоћиналицуместа,на„терену“,до
живетигаипроверитилично.ВукСтефановићКараџићнам
даје пример да никада не одустанемо од своје традиције и
културе,јертојеоноштоједеонашегидентитета.Иакоје
великидеосвогживотапровеоуиностранству,никаданије
изгубиовезусасвојимнародомиземљом.

Вук је један од твораца српске националне свести.У
својимделима(Срп ском рјеч ни ку,52 Жи вот и оби ча ји на ро да 
срп ско га,53 О дру штву54,идр.)пружадрагоценеинформаци
јеосрпскомнароду,његовојисторијиигеографији.Јасноје
видеоправацкретањадруштваиописаоосновнеелементе
културе: језик, правопис, основне податке како материјал
некултуре(описнасеља,становања,одевања,рада),такои
духовнекултуре(описујеобичајеинепосредноизносицело
купнодуховностваралаштвоодпесамадозагонетки),подат
кеосаставуираспоредустановништва,оисторијистварања
новенационалнедржаве,каои„анализузачетакапарламен
тарневластиуСрбији.“55Обраћаојепосебнупажњунаборбу

50 РадомирЛукић,„Вуксгледиштасоциологије“,Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не[МеђународнинаучнискупВукКа
раџићињеговоделоусвомвременуиданас],Београд,1991,стр.1325.

51 РадомирЛукић,исто.
52 ВукСтефановићКараџић,Срп ски рјеч ник,Просвета,Београд,1818.
53 ВукСтефановићКараџић,Жи вот и оби ча ји на ро да срп ско га,Народнакњига,

Београд,2005[1867].
54 ВукСтефановићКараџић,О дру штву/ Вук С. Ка ра џић(избориуводЦветко

Костић),Просвета,Београд,1964.
55 ДраганСимеуновић,“ПолитичкамисаоВукаКараџића”,Дру штве на и по ли

тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де
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за власт, каоинаполитички конфликт.Дао је изванредну
анализуполитичкихприлика,процесаипојавауСрбијитога
доба,такођеиизванреднуанализууспостављањаслојапро
фесионалнихполитичкихуправљачауСрбији.Уочиојекла
снуподелумеђухришћанскимитурскимстановништвому
српскимкрајевима.Даоје„основузадетаљнијепроучавање
односарелигијеиетничкогидентитета.Показаоједајеутом
тренуткуверскаприпадностбитноутицалананационално
опредељивањенашегнарода.“56Вукјетакођеописаоулогеи
статусеодређенихличностиудруштвеној хијерархији: го
сподар,кмет,роб,поп,шегрт,хајдук,сточар,идруги.57

„ОсобитојемногосоциолошкеграђеВукоставиоусво
јим,честоиузгреднимзабелешкама...Уследњеговогоштрог
посматрачкогдаразадруштвенеодносе,јаркоискрсавацела
једнапримитивнасељачкасредина,грубаисурова,неукаи
сирова,опијенатрадицијом,алиисамосвесна,полетна,рево
луционарна,смела,пријемчивазалепотусвојихсопствених
творевинаисвојенесрећнеитешкеисторије.Добијајусеја
снесликекаодајеВукснимиофилмживотасвоганарода“58 
„ИзВуковогисцрпногописанастанкаирадаСовјетавидисе
дајеонсматраодавластуСрбијитребадемократизоватии
дајеСовјет,ипоредтогаштониједоносиоподелувластина
законодавну,извршнуисудску,већоличаваосветризајед
но,биоправииутомтренуткуједини,могућиинструмент
политичкемодернизације и демократизације, у истимах и
централизоване,алиуследчестесамовољестарешина,ираз
уђенеустаничкевласти“59Даље,Вукјекаоразлогзбогкога
младиСрбинапуштајуземљуиодлазедаживеуиностран

ми је на у ка и умет но сти(прир.МихајлоМарковић),Заводзауџбенике,Бео
град,2008,стр.69.

56 МирољубЈевтић,“УтицајрелигијенаетничкеодносеуделуВукаКараџића”,
Дру штве на и по ли тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног 
ску па Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти(прир.МихајлоМарковић),Завод
зауџбенике,Београд,2008,стр.174.

57 ЦветкоКостић,„ВукКараџићисоциологија“,Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та. 
Ка ра џи ћев збор ник, БИГЗ,Београд,1966,св.5,стр.285294.

58 РадомирЛукић,„Вуксгледиштасоциологије“,Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не[МеђународнинаучнискупВукКа
раџићињеговоделоусвомвременуиданас],Београд,1991,стр.15.

59 ДраганСимеуновић,“ПолитичкамисаоВукаКараџића”,Дру штве на и по ли
тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти(прир.МихајлоМарковић),Заводзауџбенике,Бео
град,2008,стр.70.
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ствувидеотадашњуполитичкуиекономскунеуређености
нестабилностСрбије.Коштовидимо,Вуководелонезаста
рева,обзиромдауњеговомрадуможемопронаћисмернице
забудућенараштаје.„Својпатриотизамижељузастабилиза
цијомСрбијепутемњенеполитичкеисвакедругемодерни
зацијеиспољаванакрајусвогзнаменитогписмаспомени
кањеговојполитичкојхрабрости,кадаиспољаванадудаби
тимеСрбија„посталаналикнаЕвропејскудржавицусвога
реда“укојој„тамошњисиновинебижелели,туживећи,да
будуподајницидругидржава“.60

Вук Стефановић Караџић је како Лукић истиче „пу
нимведромзахитаоизнепосредногизвораукоме јеисам
учествоваоипричао,причаокаои сваки слепи гусар“61То
штојеВукС.Караџићоставиозасобомје„истинаонашем
патријархалном друштву“, и како Костић даље примећује
„збогтогасвакионајкојемујесталодаупознатодруштво
ињеговетоковетребадаупознаимоћниВуковдопринос“62 
ВукСтефановићКараџићињеговабезкомпромиснаборбаза
истиномтребадаслужизапример,несамоонимакојижеле
дасебавенауком,негоинашимнаследницима.Јер,прихва
тањеглобалнихдруштвенихстандарда,безпоменанатра
дицијуинационалнукултуру,можедовестидозабораваи
губитканационалногидентитета.Променеуобразовномси
стему сунеминовне, имајући у видудешавањана светској
сцени.Јер,процесглобализацијејенемогућеизбећи.Важно
једауведенепроменедоприносеразвојуобразовногсистема,
узочувањекултурнихспецифичности,нашихнационалних
стваралацаињиховихдела.ВукСтефановићКараџић,каои
осталинашиплодоноснимислиоцимогунасмотивисатито
компроцесатранзицијеобразовањaињиховаделамогунам
послужитикао„путоказиубудућност“63.Јер,иакојемного

60 ДраганСимеуновић,исто,стр.71.
61 РадомирЛукић,„Вуксгледиштасоциологије“,Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. 

на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не[МеђународнинаучнискупВукКа
раџићињеговоделоусвомвременуиданас],Београд,1991,стр.14.

62 ЦветкоКостић,„ВукКараџићисоциологија“,Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та. 
Ка ра џи ћев збор ник, БИГЗ,Београд,1966,св.5,стр.287.

63 “Путокази у будућност” Ову кованицу срећемо у: Димитрије М. Калезић,
“ВукКараџићизмеђустарогаиновога”,Дру штве на и по ли тич ка ми сао Ву ка 
Ка ра џи ћа : збор ник ра до ва са на уч ног ску па Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти(приредиоМихајлоМарковић),Заводзауџбенике,Београд,2008,стр.
339.
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путоваоисакупиознања,Вукникаданијеодустаоодтра
диције и обичаја свог народа. „Каонажеравициили ваги,
онстоји,гледанаприједиодмјераваправце,алиинтензивно
држиупажњисадржајепрошлостиисхватаихкаоживеда
марезакретањенапријед.Оннијехтионазад,јербитобило
узалудновраћањеуминуло;онјехтионапријед,алинепо
сваку цијену и кидајући везе, особито органске и узрочне,
саминулимнараштајима,садржајима,традицијом.Усамој
ствари, тежиштеВукова интересовања је било на успоста
вљању, држању и даљем неговању континуитета или пре
јемства,атојеоноштосустариЛатиниименовалиизразом
(suc ces sio)илиуноволатинскомcon ti nu a tio.Упитањујеонај
тајанственифлуидкоји гарантујеидентитет, и личнипоје
динца,иколективнинародкаоцјелине“64Дакле,образовањe
требадаспојитрадиционалноиглобалноусеби,умериу
којојједнодругонеугрожавају.Такодасенепреносистаро
уново,нитидасестварановобезвезеиодносасастарим,
негодановозаистаизрастаорганскиизстарога.Натајна
чинјекрозобразовање,чувањемнационалногнаслеђаодза
бораваипотискивањаглобалнимсадржајимаузнеминовно
истовременоусвајањеновина,могућеочувањенационалног
идентитета.
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Iva na Va si lje vic

VUK KARADZIC, NATIONAL IDENTITY 
AND CONTEMPORARY PROBLEMS OF 

EDUCATION IN SERBIA

Resume
This pa per discussеs the im por tan ce of na ti o nal iden tity 

du ring the glo ba li za tion, who se im pacts on the edu ca tion system 
and na ti o nal iden tity are mul ti ple. The sen se of this pa per is to 
iden tify and re vi ew the chal len ges, advan ta ges and di sa dvan ta
ges of tran si tion in edu ca tion, but al so the con se qu en ces of this 
pro cess in pre ser ving na ti o nal iden tity. Text is com po sed of three 
parts. First part de als with the the o re ti cal es sen ce of glo ba li za
tion and its im pact on the edu ca ti o nal pro cess. In the se cond part 
of this pa per (im)pos si bi lity of ma in ta i ning na ti o nal iden tity will 
be analyzed. Whi le the third part de als with con tri bu tion of Vuk 
Ste fa no vic Ka rad zic in pre ser va tion of Ser bian na ti o nal iden tity. 
The pur po se of this pa per is to show that we need to sto re works 
of na ti o nal cre a tors from ob li vion thro ugh edu ca tion, be ca u se so 
we ke ep na ti o nal iden tity du ring the tran si tion pro cess ca u sed 
by glo ba li za tion. Vuk Ste fa no vic Ka rad zic sho wed that tra di tion 
and cu stoms il lu stra te spi ri tual de ve lop ment of the na tion. Hen ce, 
spe cial at ten tion was de vo ted to the con tri bu tion of Vuk Ste fa no
vic Ka rad zic, who advo ca ted for sa fe gu ar ding na ti o nal iden tity, 
and mo der ni sa tion as unity bet we en the old and the new. The re
fo re, du ring tran si tion of edu ca tion re vi ta li zed tra di tion and he
ri ta ge aut hors be co mes one of the most im por tant tasks in edu
ca tion. Ha ving that in mind we can ke ep our he ri ta ge and al so 
ac cept glo bal edu ca tion trends.
Keywords: edu ca tion, glo ba li za tion, tran si tion, na ti o nal iden tity, 

Vuk Ste fa no vic Ka rad zic.

 Овајрадјепримљен5.јула2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.
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