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Сажетак
Крај XX ве ка су обе ле жи ли мно го број ни дру штве ни про це-

си ко ји су об ли ко ва ли и ко ји ће тек об ли ко ва ти, сли ку све та ка кву 
има мо да нас. Гло ба ли за ци ја пред ста вља та кав је дан ком плек сан 
про цес ко ји је зна чај но из ме нио сли ку све та у свим сфе ра ма дру-
штва: еко ном ској, по ли тич кој, вој ној, еко ло шкој, тех но ло шкој, кул-
тур ној... 

Гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, мно го број ни со ци јал ни кон флик-
ти, вр то гла ви раз вој тех но ло ги је, ин ди ви ду а ли за ци ја и мно га дру га 
обе леж ја са вре ме ног све та сва ко днев но на ме ћу иза зо ве у очу ва њу 
чо ве ко вог иден ти те та, чо ве ко вог Ја. У та квим усло ви ма на ци о нал-
ни иден ти тет се ве о ма че сто ја вља као ре ше ње на ста лих про бле ма 
пру жа ју ћи чвр сто упо ри ште у вр то гла вим про ме на ма са вре ме но-
сти.    
Кључ не ре чи: иден ти тет, на ци о нал ни иден ти тет, гло ба ли за ци ја, са вре-

ме но дру штво.

Са вре ме но дру штво је про же то мно го број ним про це си ма ко-
ји у ве ли кој ме ри ме ња ју ње го ву струк ту ру и ди на ми ку. Про цес 
гло ба ли за ци је сва ка ко пред ста вља по ја ву ко ју је при ли ком ба вље-
ња са вре ме ним дру штвом не мо гу ће из бе ћи. Гло ба ли за ци ја спа да 
у ред ком плек сних дру штве них про це са ко ји зах те ва ју је дан све-
стран при ступ у раз у ме ва њу. О то ме ко ли ко је гло ба ли за ци ју те-
шко об у хва ти ти не ком те о ри јом, а са мим тим и раз у ме ти, го во ри 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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и де фи ни ци ја гло ба ли за ци је ко ју је дао Ен то ни Ги денс (Ant hony 
Gid dens) од ре ђу ју ћи је ,,као сло жен, ди ја лек тич ки од нос ло кал них, 
ре ги о нал них и још ве ћих си сте ма, ко ји ме ња ју ар хи тек ту ру све та 
на та кав на чин да за и ста не зна мо ку да нас во ди тај пре о бра жај.’’1)

Тре ба на по ме ну ти да гло ба ли за ци ја са ма по се би ни је не га-
тив на, али са мим тим ни по зи тив на по ја ва. Она, ме ђу тим, ,,мо же 
би ти ин стру мен та ли зо ва на од стра не мо но пол ских сна га у са вре-
ме ном све ту и зло у по тре бље на у нео им пе ри јал не свр хе до ми на ци-
је и по ко ра ва ња на ро да, а про тив чо ве чан ства.’’2) 

ЈАНУСОВОЛИЦЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Гло ба ли за ци ја као са вре ме ни дру штве ни про цес пред ста вља 
јед ну од не за о би ла зних те ма со ци о ло шког про у ча ва ња, а са мим 
тим ми сли о ци ко ји се ба ве овим про бле мом да ју до да тан до при-
нос ка ко раз у ме ва њу овог про це са, та ко и уна пре ђе њу и раз во ју 
со ци о ло шког са зна ња, јер до при но се бо љем раз у ме ва њу основ ног 
пред ме та про у ча ва ња со ци о ло ги је, до при но се бо љем раз у ме ва њу 
дру штва.

Гло ба ли за ци ја сва ка ко пред ста вља је дан од ме га трен до ва ко-
ји су обе ле жи ли крај XX и по че так XXI ве ка. Овај про цес је у мно-
го ме из ме нио сли ку све та у свим сфе ра ма дру штва: еко ном ској, 
по ли тич кој, вој ној, еко ло шкој, тех но ло шкој, идеј но-кул тур ној... 

Табелабр.1:Десеткључнихмегатрендо
вадругеполовинеискрајаXXвека

10 ме га трен до ва ко ји опи су ју 
основ не ка рак те ри сти ке ци-
ви ли за циј ског раз во ја у дру-
гој по ло ви ни овог сто ле ћа

10 мегатрендова  
на крају XX века

1.  од ин ду стриј ског ка ин-
фор ма тич ком дру штву

1.  еко ном ски про спе ри тет 
је пла не тар ни фе но мен

2.  од кла сич не ка ви со-
кој тех но ло ги ји 

2.  умет ност за ме њу је спорт 
као нај ва жни ји са др-
жај сло бод ној вре ме на

1) Љу би ша Ми тро вић, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,  2003, стр. 
208.

2) Исто, стр. 212.
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 3.  од на ци о нал них ка свет-
ској (гло бал ној) при вре ди

 3.  раз ви ја се тр жи-
шни со ци ја ли зам

 4.  од крат ко роч них ка ду-
го роч ним ци ље ви ма

 4.  гло ба ли за ци ја сти ла жи-
во та, уз ја ча ње кул тур-
ног на ци о на ли зма

 5.  од цен тра ли за ци је ка де-
цен тра ли за ци ји

 5.  при ва ти за ци ја др жа-
ве бла го ста ња

 6.  од ин сти ту ци ја ка са мо по мо ћи  6.  ре ги он Па ци фи ка по ста-
је еко ном ски цен тар све та

 7.  од пред став нич ке ка пар ти-
ци па тив ној де мо кра ти ји

 7.  по раст уло ге же не у би-
зни су и по ли ти ци

 8.  од хи је рар хиј ске ка мре жној 
(net work) ор га ни за ци ји

 8.  на сту па ,,век би о ло ги је’’ ко-
ји за ме њу је ,,век фи зи ке’’

 9.  од Се ве ра ка Ју гу
 9.  успон но вих вред но сти као 

што су етич ност, од го вор ност, 
ини ци ја ти ва и кре а тив ност

10.  од или-или ка ви ше-
крат ним оп ци ја ма 

10.  три јумф ин ди ви ду ал но-
сти и пер со нал но сти

Из вор:  John Na is bitt, Me ga trends: Ten New Di rec ti ons Tran sfor ming Our Li-
ves, New York, 1982, John Na is bitt, Pa tri cia Abur de ne,  Me ga trends 
2000, New York, 1990. (пре ма књи зи: Љу би ша Ми тро вић, Со ци-
о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 392)

Ком плек сност про це са гло ба ли за ци је је од ре ди ла и ње го ву 
суд би ну што се ти че ње ног те о риј ског од ре ђе ња. Чи ње ни ца да је 
овај про цес за хва тио све ди мен зи је са вре ме ног дру штва до ве ла је 
до то га да она по ста не под руч је ин те ре со ва ња мно го број них те о-
ре ти ча ра раз ли чи тих ди сци пли на, што са мо до во ди до да љег усло-
жња ва ња ње ног де фи ни са ња. По гле дај мо на ко ји на чин Деј вид 
Хелд  (Da vid Held) при сту па раз ли чи тим те о риј ским схва та њи ма 
овог фе но ме на.
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Табелабр.2:Концептуализација
глобализације–тритенденције

Хи пер гло-
ба ли сти Скеп ти ци Тран сфор ма-

ци о на ли сти
Шта је но во? гло бал но до ба еко ном ски 

бло ко ви, сла-
би ја ге о у пра ва 
не го у ра ни јим 
пе ри о ди ма

Ни вои гло бал не 
ме ђу по ве за но-
сти без пре се да-
на у исто ри ји

Доминантне 
ка рак те-
рис ти ке

глобални ка-
пи тализам, 
гло бална упра-
ва, глобално 
гра ђан ско 
друштво

Свет који је 
мање ме ђу-
завистан него 
деведесетих 
година XIX 
века

,,густа’’ 
(интензивна и 
екстензивна) 
глобализација

Моћ 
националних 
влада

опада или се 
урушава

по ве ћа на 
или оја ча на

реконстру иса на, 
ре струк туи ра на 

По кре тач ке 
си ле гло ба-
ли за ци је

ка пи та ли зам и 
тех но ло ги ја

вла де и тр-
жи шта 

ком би но ва не 
си ле са вре-
ме ног до ба

Обра сци стра-
ти фи ка ци је

еро зи ја ста рих 
хи је рар хи ја

по ја ча на мар ги-
на ли за ци ја Ју га

но ва ар хи тек-
ту ра свет ског 
по рет ка 

До ми нант-
ни мо тив

Мек до налдс, 
Ма до на, итд.

На ци о нал-
ни ин те рес

тран сфор ма-
ци ја по ли тич-
ке за јед ни це

Кон цеп ту-
а ли за ци ја 
гло ба ли за ци је 

као пре у ре ђе ње 
окви ра људ ске 
ак тив но сти

као ин тер на-
ци о на ли за ци ја 
и ре ги о на-
ли за ци ја

као пре у ре ђе-
ње ме ђу ре ги о-
нал них од но са 
и де ло ва ње 
са дис тан це

Исто риј ска 
пи та ња

гло бал на ци-
ви ли за ци ја

ре ги о нал-
ни бло ко ви и 
су коб ци ви-
ли за ци ја

нео д ре ђе-
на: гло бал на 
ин те гра ци ја и 
фраг мен та ци ја 

Крај њи ар-
гу мен ти

крај на ци о-
нал не др жа ве

ин тер на ци о на-
ли за ци ја за ви си 
од при стан ка и 
по др шке вла да

гло ба ли за ци ја 
тран сфор ми-
ше моћ вла-
де и свет ску 
по ли ти ку

Из вор:  Ant hony Gid dens, So ci o logy, Po lity Press, 2006. (пре ма књи зи: Љу-
би ша Ми тро вић, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2003, стр. 405)



Миша Стојадиновић Национални идентитет у доба глобализације

139

Пре ма Хел ду је, да кле, мо гу ће раз ли ко ва ти сле де ће при сту пе 
у раз у ме ва њу про це са гло ба ли за ци је:3) 

1. Хи пер гло ба ли сти – За њих гло ба ли за ци ја пред ста вља 
исто риј ску не из бе жност ко ја во ди ка ства ра њу гло бал-
ног тр жи шта, еко но ми је, по ли ти ке, ци вил ног дру штва... 
Они ис ти чу да се моћ на ци о нал не др жа ве на ла зи у опа-
да њу и да ће оне на кра ју не ста ти. 

2. Скеп ти ци – Скеп ти ци се ја вља ју као ре ак ци ја на хи-
пер гло ба ли сте. Пре ма њи ма гло ба ли за ци ја не пред ста-
вља ни шта ви ше од ми та, она не по сто ји у ре ал но сти. У 
ствар но сти је из ра жен про цес ре ги о на ли за ци је, што је у 
ди рект ној су прот но сти са про це сом гло ба ли за ци је. Они, 
та ко ђе има ју су прот но ви ђе ње што се ти че по ло жа ја на-
ци о нал них др жа ва у са вре ме ном дру штву у од но су на 
хи пер гло ба ли сте. На ци о нал не др жа ве, пре ма њи ма, не 
са мо да не ће не ста ти, већ ће њи хо ва моћ све ви ше ја ча ти. 

3. Тран сфор ма ци о ни сти – Они пред ста вља ју не ку вр сту 
сре ди не из ме ђу два го ре по ме ну та ста но ви шта. Гло ба ли-
за ци ја је пре ма њи ма ре а лан, ком плек сан и про ти ву ре-
чан про цес. 

И као што смо већ ре кли од ре ђе ње гло ба ли за ци је ни је ни ма-
ло јед но став но и уме сто да го во ри мо о де фи ни ци ји гло ба ли за ци је, 
бо ље је да го во ри мо о де фи ни ци ја ма гло ба ли за ци је. Али, без об-
зи ра на ову ра зно вр сност мо гу ће је из дво ји ти се дам раз ли чи тих 
упо тре ба овог тер ми на:4)

1. гло ба ли за ци ја као ин тер на ци о на ли за ци ја, што под ра зу-
ме ва ин тен зи ви ра ње ме ђу др жав них ин тер ак ци ја и ме ђу-
за ви сно сти из ме ђу дру штва;

2. гло ба ли за ци ја као тран сна ци о на ли за ци ја, у сми слу раз-
во ја тран сна ци о нал них, од но сно пре ко др жав них ве за и 
струк ту ра;

3. гло ба ли за ци ја као де те ри то ри ја ли за ци ја, што под ра зу-
ме ва прет по став ку да ге о граф ски про стор, тј. ме ђу соб на 
уда ље ност зе ма ља, гу би на зна ча ју у свет ској по ли ти ци;

4. гло ба ли за ци ја као де су ве ре ни за ци ја, услед све ве ћег 
сма ње ња еко ном ске, по ли тич ке и кул тур не не за ви сно-
сти и су ве ре но сти др жа ва;

5. гло ба ли за ци ја као де ре гу ла ци ја и ли бе ра ли за ци ја, под ра-
зу ме ва сла бље ње и укла ња ње кон тро ле над тр жи шти ма;

3) Алек сан дра Ми ро вић, Пе тар Ма тић, Иза зо ви и па ра док си гло ба ли за ци је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 13-20. 

4)  Исто, стр. 38-39.
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6. гло ба ли за ци ја као уни вер за ли за ци ја, у сми слу ши ре ња 
од ре ђе них вред но сти ши ром све та; и ко нач но

7. гло ба ли за ци ја као ве стер ни за ци ја од но сно аме ри ка-
ни за ци ја,  ти ме се ми сли на пре власт За па да и осо би то 
САД у свет ским по сло ви ма.

Ми ро слав Пе чуј лић ука зу је да је на кон па да Бер лин ског зи да 
и уки да ња бло ков ске по де ле на стао нај бр жи ри там гло ба ли за ци је у 
исто ри ји ко ји не ки на зи ва ју ,,тур бо-гло ба ли за ци ја’’.5)

Оно што тре ба на гла си ти је сте да гло ба ли за ци ја пред ста ва ља 
је дан вред но сно не у тра лан по јам. Она са ма по се би не пред ста вља 
ни ти по зи тив ну ни ти не га тив но по ја ву. Гло ба ли за ци ја пред ста вља 
је дан ве о ма ком плек сан про цес ко ји је ис пу њен мно гим про тив реч-
но сти ма. Она као про цес по се ду је ,,Ја ну со во ли це: еман ци па тор-
ско и по ро бљи вач ко’’6). Она до во ди до раз во ја но ве по де ле ра да и 
по ве ћа ње по ве за но сти свих де ло ва све та за ко ји се све ви ше ве же 
при дев ,,гло бал но се ло’’ (Mar shall McLu han). Ме ђу тим, гло ба ли за-
ци ја у исто вре ме због оста та ка кла сних де тер ми ни за ма и ан та го-
ни стич ких си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи, де ли свет ски си-
стем на – раз ви је ни свет ски цен тар (Се вер) и не раз ви је ни свет ски 
Југ (пе ри фе ри ју и по лу пе ри фе ри ју), из ме ђу ко јих по сто је број не 
не јед на ко сти и про ти ву реч но сти.7) Ова ло ша стра на гло ба ли за ци је 
из гле да да је све при сут ни ја ка да се ра ди о свет ској сце ни. Она све 
ви ше мар ги на ли зу је ин те ре се не раз ви је них зе ма ља. 

Табелабр3:Дубинасоцијалнеполаризације
света–квантитативнаслика

Удео 
GDP

Удео у 
из во зу

Број свет ских 
ко ри сни ка 
ин тер не та

Број ко-
ри сни ка 
тел. лин.

Удео у 
па тен ти ма

Нај бо га ти-
јих 20% 86% 82% 93.3% 74% 95%

Сред ња зо на 13% 17% 6.5% 24.5% -

Нај си ро ма-
шни јих 20% 1% 1% 0.2% 1.5% -

Из вор:  Ми ро слав Пе чуј лић, Гло ба ли за ци ја – два ли ка све та, Гу тен бер го ва 
га лак си ја, Бе о град, 2002, стр. 115. 

5)  Љу би ша Ми тро вић, Со ци о ло ги ја, стр.  177. 

6)  Исто, стр. 393.

7)  Исто, стр. 390.
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У том сми слу Љу би ша Ми тро вић ука зу је да ис тра жи ва чи с 
пра вом ис ти чу да је гло ба ли стич ки сце на рио ви ше стру ко про ти ву-
ре чан јер:8)

1. про из во ди ве о ма раз ли чи те ефек те за цен тар и пе ри фе-
ри ју;

2. раз ви је не зе мље су су бјект, а не раз ви је не зе мље обје кат 
гло ба ли за ци је;

3. по сто ји ве ли ки број глад них и не у хра ње них у не раз ви-
је ним зе мља ма и ма ли број бо га тих у раз ви је ним зе мља-
ма;

4. иза зи ва ха о тич не и про ти ву реч не про це се де ре гу ла ци је 
и цен тра ли за ци је;

5. ли бе ра ли зу је де лат но сти на фи нан сиј ским тр жи шти ма и 
про по ве да отво ре ност при вре да не раз ви је них зе ма ља, а 
за др жа ва и зна чај на про тек ци о ни стич ка и дру га огра ни-
че ња у не раз ви је ним зе мља ма;

6. до во ди до  су ко ба др жав них и тран сна ци о нал них ин те-
ре са;

7. ру ши ба ри је ре на ци о нал них тр жи шта и ства ра ме ђу на-
род не мо но по ле... 

Ми тро вић ка же да је, ана ли зи ра ју ћи са вре ме не дру штве не 
про це се ве за не за гло ба ли за ци ју и од го ва ра ју ћу ли те ра ту ру на ову 
те му, ва жно ис та ћи сле де ће ста во ве:9)

1. гло ба ли за ци ја је ви ше не го ме га тренд, она отва ра пут ка 
но вој гло бал ној ци ви ли за ци ји; 

2. нео п ход но је пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу раз ли чи тих 
ти по ва гло ба ли за ци је: нео ли бе рал не (ауто ри тар не) и 
со ци јал де мо крат ске (со ли да ри стич ке); из ме ђу гло ба ли-
за ци је ,,од о зго’’ (у функ ци ји круп ног ка пи та ла и сна га 
свет ског цен тра) и гло ба ли за ци је ,,од о здо’’ (у функ ци ји 
нај ши рих дру штве них сло је ва и мул ти по лар ног раз во ја 
све та);

3. по себ но је нео п ход но пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу гло-
ба ли за ци је, као објек тив но-исто риј ског про це са, усло-
вље ног раз вит ком но вих тех но ло ги ја, чи ји се ефек ти у 
дру штве ном раз во ју са вре ме ног све та, због још  увек 
при сут ног ан та го ни стич ког си сте ма рас по де ле дру-

8)  Исто, стр. 394.

9)  Исто, стр. 406..
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штве не мо ћи, раз ли чи то ре пер ку ту ју на свет ски цен тар, 
свет ску по лу пе ри фе ри ју и пе ри фе ри ју и гло ба ли зма, као 
про јек та но вих не јед на ко сти од стра не сна га но вог свет-
ског по рет ка.

НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ
УВРТЛОГУГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Пре не го што пре ђе мо на раз ма тра ње ути ца ја про це са гло ба-
ли за ци је на на ци о нал ни иден ти тет по за ба ви мо се нај пре кон цеп-
том на ци о нал не др жа ве. Џер си Смо лич (Jerzy Smo licz) об ја шња ва 
да се ,,на др жа ву мо же гле да ти као на по ли тич ку те ри то ри јал ну је-
ди ни цу ко ја по се ду је ле ги тим ну моћ и мре жу ме ђу соб но за ви сних 
ин сти ту ци ја за рад упра вља ња по ли тич ким, еко ном ским и прав ним 
струк ту ра ма.’’10) 

Ги денс, ба ве ћи се на ци о нал ном др жа вом, ка же да она по-
сто ји та мо ,,где по сто ји по ли тич ки апа рат (...) ко ји упра вља да том 
те ри то ри јом, а чи ји је ауто ри тет пот по мог нут по мо ћу прав ног си-
сте ма’’11). Са дру ге стра не, Бе не дикт Ан дер сон (Be ne dict An der son) 
од ре ђу је на ци ју као ,,за ми шље ну по ли тич ку за јед ни цу, ко ја је за-
ми шље на и као ин хе рент но огра ни че на и као су ве ре на.’’12) Ан дер-
сон сво је ви ђе ње за јед ни це об ја шња ва ти ме што чак и при пад ни ци 
оних нај ма њих на ци ја не по зна ју нај ве ћи број при пад ни ка њи хо ве 
на ци је, не су сре ће се са њи ма и не раз го ва ра са њи ма, а ипак у сва-
ком од њих жи ви осе ћај за јед ни штва. 

Све гу шћа по ве за ност да на шњих др жа ва на ста је као плод:13)

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

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

вот ин ди ви дуа и за јед ни ца на дру гој стра ни пла не те,
4. фор ми ра ња све сти о по ве ћа ној ме ђу за ви сно сти;

10) Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’,  Na tion-
Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion Cross-cul tu ral Per spec ti ves (при ре ди ли: Jo-
seph Zaj da, Hol ger Daun, Law ren ce J. Sa ha), Sprin ger, 2009, стр. 1.

11) Исто, стр. 2.

12) Исто, стр. 2.

13) Ми ро слав Пе чуј лић, Гло ба ли за ци ја – два ли ка све та, Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002, стр. 17-18.
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5. успо на све моћ ни јих тран сна ци о нал них и над на ци о нал-
них еко ном ских си ла и по ли тич ких ин сти ту ци ја ко је об-
ли ку ју сли ку све та;

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

Фи ни је ва и Ро те рам (Phin ney и Rot he ram) од ре ђу ју на ци о-
нал ни иден ти тет као ,,из раз сим бо лич ко-ког ни тив не и емо ци о-
нал не ве за но сти гра ђа на за њи хо ву др жа ву, ко ји је де фи ни сан као 
свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној гру пи ко ја укљу чу је 
по сто ја ње за јед нич ких ве ро ва ња, вред но сти и ци ље ва.’’14)

Фи ни је ва сма тра да се на ци о нал ни иден ти тет са сто ји из сле-
де ћих де ло ва:15)

– са мо и ден ти фи ка ци ја – овај део иден ти те та пред ста вља 
са мо о дре ђе ње по је дин ца као чла на на ци о нал не гру пе 
ко ја мо же, али и не мо ра би ти на ци ја по ре кла;

– осе ћај при пад но сти – он мо же ва ри ра ти из ме ђу две ју 
крај но сти, од сна жне и пот пу не ве за но сти за гру пу, па 
до чи сто фор мал не при пад но сти, без не ког ве ћег емо ци-
о нал ног укљу че ња;

– ста во ви пре ма члан ству у гру пи – ови ста во ви се углав-
ном ма ни фе сту ју у осе ћа њу по но са и за до вољ ства због 
при пад но сти гру пи;

– укљу че ност у рад и жи вот вла сти те на ци о нал не гру пе 
– она под ра зу ме ва упо тре бу на ци о нал ног је зи ка, скла па-
ње при ја тељ ства и ин тим них ве за, при пад ност ре ли гиј-
ској гру пи, укљу че ност у по ли тич ке ак тив но сти ве за не 
за по бољ ша ње ста ту са сво је гру пе, по зна ва ње на ци о нал-
не кул ту ре, исто ри је...

И. Ши бер сма тра да се на ци о нал ни иден ти тет мо же де фи-
ни са ти и ,,као осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи, ко ји је сте чен 
про це сом со ци ја ли за ци је, кроз ко ји се при ма је зик, тра ди ци ја и 
кул ту ра на ци о нал не гру пе и кроз ко ји се по је ди нац по и сто ве ћу је с 
груп ним вред но сти ма и ин те ре си ма те гру пе у це ли ни.’’16)

14) Вла ди мир Ми хић, ,,Да ли смо ми Евро пља ни? По ве за ност и ко ре ла ти европ ског и на ци-
о нал ног иден ти те та’’, Пси хо ло ги ја, Дру штво пси хо ло га Ср би је, бр.  2/2009, стр. 203.

15) Исто, стр. 205.

16)  Исто, стр. 205.
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Пре ма Смо ли чу по сто је нај ма ње три мо де ла ко ји се ко ри сте 
за раз ли ко ва ње основ них кри те ри ју ма ко ји се ве зу ју за на ци о нал ну 
при пад ност:17)

1. мо дел за сно ван на пре ци ма (ius san gu i nis) се осла ња на 
по ре кло као на је дан од основ них кри те ри ју ма за на ци о-
нал ну при пад ност;

2. мо дел за сно ван на те ри то ри ји (ius so li) ко ри сти кул ту ру 
и је зик као осно ву на ци о нал не при пад но сти;

3. ми гра ци о но- из ве де ни мо дел пред ста вља мо ди фи ка ци-
ју дру ге вр сте и зах те ва по све ће ност за јед нич ким вред-
но сти ма; он омо гу ћа ва кул тур ни плу ра ли зам за ши рок 
оп сег раз ли чи тих дру штве них гру па ко је кон сти ту и шу 
да на шње плу ра ли стич ке де мо кра ти је.  

Монт се рат ис ти че да гло ба ли за ци ја до во ди у пи та ње осе ћа-
ње кон ти ну и те та због че га  до ла зи до не ста ја ња за јед нич ке про-
шло сти и за јед нич ког се ћа ња ко ји чи не бит не еле мен те иден ти те-
та. На ци ја се у та квим усло ви ма ја вља као ре ше ње овог про бле ма 
при че му на ци о нал на мо би ли за ци ја ожи вља ва као ре зул тат:18)

1. ре ак ци је на мо дер ни за ци ју ко ја до во ди до ди фу зи је и 
кри зе иден ти те та, ства ра ју ћи кон фу зи ју за ко ју на ци о-
нал ни обра зац иден ти те та ну ди ре ше ње;

 2. ки да ња ве за са при мар ном гру пом у мо дер ном дру штву, 
што ства ра осе ћа ње уса мље но сти и из гу бље но сти због 
пре ки да ве за из ме ђу ин ди ви дуа и дру штва, док на ци о-
нал ни обра зац иден ти те та по но во ус по ста вља те ве зе;

3. осе ћа ња угро же но сти и по тре бе да се за шти ти груп ни 
мен та ли тет; 

4. збр ке због плу ра ли те та вред но сти, при че му на ци о нал на 
гру па ну ди из ве сност ослон цем на слав ну про шлост.

ИНАКРАЈУ...

Смо лич ука зу је да је на сту па ју ћи та лас гло ба ли за ци је и гло-
бал ног ин тер кул ту ра ли зма до вео до то га да је по ста ло ве о ма те шко 
по је дин ци ма да оста ну гра ђа ни са мо јед не др жа ве и при пад ни ци 

17) Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’, Na tion-
Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion Cross-cul tu ral Per spec ti ves, стр. 2.

18) За гор ка Го лу бо вић, Ја и дру ги, Ре пу бли ка, 1999, стр. 83.
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са мо јед не на ци је.19) Ме ђу тим, Џо зеф Зај да (Jo seph Zaj da) сма тра 
да ова кав од нос из ме ђу про це са гло ба ли за ци је и из град ње ни је та-
ко јед но ста ван и да је обе ле жен мно го број ним па ра док си ма.20) Са 
јед не стра не, про цес гло ба ли за ци је се од ли ку је стан дар ди за ци јом 
на чи на жи во та пу тем ин фор ма ци о не тех но ло ги је и ма сов них ме-
ди ја. Ово мо же до ве сти до при сил ног из јед на ча ва ња ко је до во ди 
до уки да ња сва ког ви да раз ли чи то сти. Ов де тре ба на по ме ну ти и 
на ме та ње тзв. уни вер зал них стан дар да и обра за ца раз во ја од стра-
не ве ли ких си ла, а под оправ да њем бо ље еко ном ске ефи ка сно сти 
или де мо крат ског раз во ја.

Са дру ге стра не, гло ба ли за ци ја мо же до ве сти и до по ве ћа ња 
мо гућ но сти за кул тур ни от пор ма њи на услед по ве ћа ња њи хо вог 
бро ја под ути ца јем еко ном ске гло ба ли за ци је и ми гра ци ја за рад по-
сла. Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) ука зу је да се пој мом гло-
ба ли за ци је озна ча ва про цес а не ко нач но ста ње, при че му на ро чи-
то ис ти че ин тен зи ви ра ње над на ци о нал них од но са, ко му ни ка ци ју и 
раз ме ну. ,,Мре жа је по ста ла кључ на реч, све јед но да ли се ра ди о 
тран спорт ним пу те ви ма до ба ра и ли ца, то ко ви ма ро бе, ка пи та ла и 
нов ца, елек трон ском пре но су и об ра ди ин фор ма ци ја, или оп ти ца ју 
из ме ђу чо ве ка, тех ни ке и при ро де.’’21) 

Ерик Хоб сба ум (Eric John Er nest Hob sbawm) ка же да ни је 
не мо гу ће да ће на ци о на ли зам опа да ти са сла бље њем на ци о нал не 
др жа ве, без ко је би ти Ен глез, Ирац или Је вреј, или ком би на ци ја 
ових три, са мо је је дан од мно гих дру гих на чи на по мо ћу ко јих љу-
ди опи су ју свој иден ти тет, али да је ап сурд но твр ди ти да је овај 
дан бли зу, на да ју ћи се при том да се он мо же ба рем за ми сли ти.22) И 
на кра ју не сме мо за бо ра ви ти да Алек сан дар Сол же њи цин (Алек-
са́ндр Сол же ни́цын) ка же да су на ци је ,,бо је чо ве чан ства’’, при че-
му би у слу ча ју њи хо вог не стан ка чо ве чан ство по ста ло ,,до сад но 
јед но о бра зно’’. 

19)  Jo seph Zaj da, ,,Na tion-Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion: In tro duc tion’’, Na tion-
Bu il ding, Iden tity and Ci ti zen ship Edu ca tion Cross-cul tu ral Per spec ti ves, стр. 2.

20)  Исто, стр. 8-9.

21) Лор на Штр бац, Гло ба ли за ци ја и на ци о нал на кул ту ра, КОЦ, Шид, 2007, стр. 42.

22) E. J. Hob sbawm, Na ti ons and na ti o na lism sin ce 1780, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, 
стр. 192.
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Summary
The end of the 20th cen tury was mar ked by nu me ro us so cial chan-

ges that we re the ori gins of many so cial pro ces ses that ha ve sha ped, and 
will sha pe, the ima ge of the world as we ha ve to day. Glo ba li za tion is a 
com plex pro cess that has sig ni fi cantly chan ged the ima ge of the world 
in all so cial sphe res: eco no mic, po li ti cal, mi li tary, en vi ron men tal, tec-
hno lo gi cal, cul tu ral etc. 

The pro ces ses of glo ba li za tion, mo der ni sa tion and tran si tion, 
gro wing so cial con flicts, ac ce le ra tion in tec hno logy de ve lop ment, in-
di vi du a li za tion, and many ot her fe a tu res of the mo dern world im po se 
day to day chal len ges to pre ser va tion of hu man iden tity, of hu man Self. 
In many ca ses and wit hin the se con di ti ons, na ti o nal iden tity be ca me a 
so lu tion to the se pro blems by pro vi ding a firm fo ot hold in the dizzying 
chan ges of mo dern ti mes.
Key words: iden tity, na ti o nal iden tity, glo ba li za tion, mo dern so ci ety. 
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Resume
Glo ba li sa tion is a phe no me non that has a long pre hi story. It is a 

pro cess that runs une venly, con stantly chan ging the rhythm, and to day 
it be ca me very ra pid. Many pre dic ti ons ha ve hin ted that the end of the 
20th and the be gin ning of the 21st cen tury will be the ti me wit ho ut na-
ti ons. Ho we ver, na ti o nal iden tity is far from “ob so le te cre a tion of the 
past”. Star ting from 18th and 19th cen tury na ti o nal iden tity has be co me 
one of the most im por tant so cial fra mes un derlying col lec ti ve iden ti fi-
ca tion, who se strength is not lost un til to day. Nu me ro us chan ges that 
ha ve ra di cally chan ged the world aro und us are the ba sic cha rac te ri stic 
of mo dern so ci ety and world that we are li ving in. 

Glo ba li sa tion is very im por tant part of so ci o lo gi cal re se ar ches 
and one of the most im por tant me ga trend in 21st cen tury. Glo ba li sa tion 
is va lue-ne u tral term. It is a very com plex pro cess that is fil led with 
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many con tra dic ti ons. It le ads to the de ve lop ment of a new la bor di vi si-
ons and in cre a sed con nec ti vity aro und the world. 

On the one hand, glo ba li sa tion is cha rac te ri zed by stan dar di zing 
the way of li fe thro ugh in for ma tion tec hno logy and mass me dia. This 
can re sult in the for ced equ a li za ti on, which le ads to the abo li tion of 
all forms of di ver sity. On the ot her hand, glo ba li sa tion can al so lead 
to in cre a sed op por tu ni ti es for mi no rity cul tu ral re si stan ce du et to the 
in cre a se in num ber un der the in flu en ce of eco no mic glo ba li sa tion and 
work mi gra tion.

The pro cess of glo ba li za tion im po ses day to day chal len ges to 
pre ser va tion of hu man iden tity. Na ti o nal iden tity wit hin the se con di ti-
ons be ca me very of ten a so lu tion to the se pro blems by pro vi ding a firm 
fo ot hold in the dizzying chan ges of mo dern ti mes. 

* Овај рад је примљен 18. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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