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ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВЕ ТА И КУЛ ТУР НИ ИДЕН ТИ ТЕТ 
МА ЛИХ НА РО ДА

Пуковник ванр. проф. др Или ја Кај тез
Вој на ака де ми ја, Бе о град

Гло ба ли за ци ја све та – о че му је за пра во реч

Гло ба ли за ци ја је зби ва ње ко је об у хва та све дру штве не про це се и од-
но се ко ји има ју пла не тар ни ка рак тер, ко ја нај сна жни је од ре ђу је дух да-
на шњи це и пре о бли ку је све у све ту че га се до так не, да ле ко се жно ме ња 
при ро ду на ци о нал не др жа ве, ме ђу на род ног по рет ка и кул тур ног иден-
ти те та мно гих на ро да, до ду ше, сва ка та про ме на ни је са мо до бро вољ на, 
не го че сто пу та дра ма тич на, ра ди кал на и кр ва ва, по сред ством над ме-
та ња, су ко ба, ра за ра ња и ра то ва. Гло бал ни по ре дак из гле да као усуд, си-
ла ко ја по кре ће не ви дљи ве кон це на шег сва ко днев ног жи во та, ути че и 
пре о бли ку је жи вот ми ли јар ди љу ди. Гло ба ли за ци ја је исто вре ме но бор-
ба про тив реч но сти,1 су дар раз ли чи тих во ља и на да ва се ље не. Да на шњи 
свет се не за у ста вљи во кре ће про це си ма гло ба ли за ци је дру штва, не по-
врат не еко ном ске ин те гра ци је и све ве ће ме ђу за ви сно сти љу ди у до бру, 
са рад њи, опа сно сти, бри га ма и пла не тар ном злу као и у еко но ми ји, пра-
ву, по ли ти ци, кул ту ри, ре ли ги ји, за ба ви, еко ло ги ји и ме ди ји ма.2 „Про-
цес не пре стал ног кре та ња и ме ња ња у... са вре ме ним дру штви ма то ли ко 
је убр зан и сло жен да нам уста ље не фор ме и пој мов ни ар се нал ис ка зи-
ва ња тих про ме на и про це са рет ко мо же по мо ћи да спо зна мо пра во ли-
це дру штве но-исто риј ских про це са... у све ту и све ње го ве су прот но сти 
и про тив реч но сти.“3 Као дру штве на ре ал ност, гло ба ли за ци ја се да нас, 
не сум њи во, од но си и на но ву чи ње ни цу да жи ви мо у ’јед ном све ту’, ко-
ји нас чи ни по ве за ни јим не го ика да ра ни је у људ ској исто ри ји, да кле,  

1 Славни Хегел је још схватио противречности као: „извор свеколиког кретања и свеко-
ликог живота“. 

2 Глобализација је настанак сложене мреже међусобне повезаности, која значи да на жи-
воте људи све више утичу одлуке и догађаји који се одигравају далеко од њих. Глобализација 
је објективан и планетарни процес ширења истих форми живота на готово целокупни 
социјални простор света. Разноликост, разноврсност и лепота света различитости може бити 
озбиљно доведена у питање. 

3 Павле Б. Бубања, Философија мира, Крушевац, 1987. стр. 356.



386

гло ба ли за ци ја ни је дру штве ни про цес ко ји јед но став но по сто ји ’та мо не-
где’. Реч је о дру штве ној по ја ви ко ја је ’ов де’, ко ја ути че на наш сва ко днев-
ни жи вот.4 Иде ја трај ног по ве зи ва ња све та ни је но ва,5 али су се ну жне и 
до вољ не прет по став ке за њен пла не тар ни за мах ство ри ле по сле уки да ња 
би по лар но сти све та и па да Бер лин ског зи да. Гло ба ли за ци ја у са да шњој 
ери све та има сво је из ра зи те од ли ке: ком пре си ја про сто ра и вре ме на и 
убр за но не ста ја ње гра ни ца по ве зу ју жи во те љу ди ду бље, ин тен зив ни је 
и не по сред ни је не го икад ра ни је, и она озна ча ва у сва ком сми слу све ве-
ћу ме ђу за ви сност љу ди, др жа ва и на ро да.6 Гло ба ли за ци ја је про цес ин-
те гри са ња не са мо еко но ми је већ и кул ту ре, тех но ло ги је и упра вља ња, 
она је вр ло сло же на по ја ва и дру штве но-исто риј ски про цес, ко ја об у хва та 
ско ро сва под руч ја ин ди ви ду ал ног жи во та и ко лек тив не и оп ште људ ске 
ег зи стен ци је.7 Не ки еми нент ни ауто ри твр де да је гло ба ли за ци ја име за 
’свет без гра ни ца’.8 Људ ски род се за у век укр цао у је дан брод ко ји пло ви 
не мир ним оке а ни ма суд би не и ти хе на де, та ко да ће сре ћа чо ве чан ства 
би ти за јед нич ки под виг му дро сти, љу ба ви и до бро те све та, али, сви љу ди 
ће би ти за јед но и у стра да њу и би блиј ској тра ге ди ји. 

Гло ба ли за ци ја за рад мно гих дру штве них и на сле ђе них исто риј-
ских раз ло га, на жа лост, пра ви рас це пљен, су ко бљен и про тив ре чан свет. 
„Дра ма тич не со ци јал не бор бе око гло ба ли за ци је – ње ног де мо крат ског 
или ре пре сив ног...мул ти по лар ног или уни по лар ног ли ка – по ста ју но ви 

4 Eнтони Гиденс, Социологија, Економски факултет и Клио, Београд, 1992. стр. 55.

5 Очигледно је да су идеје глобализације давно посејане у људском роду у његовој идеји, 
утопији, вољи за моћи и трагању човека за истинском срећом. Човек није само биће које ко-
рача земљом, јер његовим мислима, машти и делима треба и небо и васиона, и подвиг и веч-
но памћење. 

6  Суштинске димензије глобализације су: економска сфера...политичка димензија (кри-
за међународно-правног суверенитета држава...); еколошка димензија (светска опасност...
која доводи у питање опстанак планете...); друштвено-институционална димензија...инфра-
структурна димензија (... повезивање све већег броја...друштава, капитала...информација 
на велике дистанце); идеолошко-културна димензија (идеологија у виду моћне планетарне 
индустрије свести...масовни медији, велики део...образовања, науке и уметности); и војна и 
геостратешка димензија (смена биполарне структуре униполарном структуром моћи ...). Ј. 
Тркуља, „Глобализација као подчињавање или шанса“, у: Време глобализације (зборник), М. 
Кнежевић (прир.), Дом културе „Студентски град“, Београд, 2003. стр.14.

7 Научник када изучава светско друштво, мора да има на уму да је предмет истраживања 
комплексан, веловит и тајновит, али треба знати да су и људска ограничења велика и више-
струка. Научник је ограничен друштвено-историјском епохом у којој ствара, биолошким до-
метима његових чула, ума и духа. Међутим, научник нема само слабости техничке, друшт-
вене и технолошке природе, јер ту су и лична, породична, класна и људска ограничења. 
Људи су временити, рађају се, расту, развијају, имају навике, животна искуства, предра-
суде, летове и падове, старост и туге. „Многобројност процеса и односа који се преплићу 
и укрштају у друштвеним збивањима толико је... огромна да их је немогуће предвидети у 
свим...појединостима.“ Јоже Горичар, Социологија, Рад, Београд, 1959. стр. 94. 

8 Поимање глобализације је лавиринт дубоких неспоразума и неразумевања: „...она 
није јединствен процес, већ скуп процеса који се понекад поклапају, али су, истовремено, и 
супротстављени...Најбољи покушај је вероватно идеја Кеничи Омаеа...о ’свету без граница’...“ 
A. Heywood, Politics, second edition, Orginally published by Palgrave Macmillan Ltd. Hampshire, 
New York, p. 137. 
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кључ раз у ме ва ња дру штве них зби ва ња...до бит ни ци гло ба ли за ци је на-
ла зе ис кљу чи во ци ви ли за циј ски на пре дак...за гу бит ни ке она је са мо де-
струк тив на си ла и но во про клет ство...“.9 Не ма ну жног јед но гла сја љу ди у 
про тив реч ном, су ко бље ном и сло же ном све ту. „У...ат мос фе ри анк си о зно-
сти и кон фу зи је, гло ба ли за ци ја хра ни отров не ан ти за пад не иде о ло ги је 
и...бе сне из во ђа че, укљу чу ју ћи ту и ни хи ли стич ке те ро ри сте и опа сне 
зе мље ко је на сто је да... на па да ју за пад не де мо кра ти је...ко је кри ве за сво-
ју суд би ну. Ове...прет ње се ин те гри шу...до би ја ју при ступ мо дер ним ин-
фор ма тич ким си сте ми ма и тех но ло ги ја ма, што им омо гу ћу је да де лу ју 
на сил но на вр ло ве ли ким да љи на ма, с јед ног кон ти нен та на дру ги...“10 
По чет на сли ка о гло ба ли за ци ји, пу на оп ти ми зма по сле ру ше ња ис точ-
ног бло ка, као из во ру трај ног свет ског ми ра и про гре са гу би се, усту па ју-
ћи ме сто ли ко ви ма ’цр них уто пи ја’ ко ји пре ва зи ла зе и Ор ве ло ва мрач на 
оче ки ва ња. Бу дућ ност све та не из гле да пре ви ше ру жи ча ста, а Ри чард 
Ку глер твр ди да 21. век, упр кос гло ба ли за ци ји или упра во због ње, по ста-
је опа сно ме сто жи вље ња, са ра зно вр сним иза зо ви ма и прет ња ма, као 
што су гло бал не те ро ри стич ке мре же, ди вљач ки ет нич ки ра то ви, про-
па да ња др жа ва, ре ги о нал но на си ље, ши ре ње оруж ја за ма сов но уни ште-
ње (WMD) и ге о по ли тич ки ри ва ли тет. Не ки о 21. ве ку го во ре као о ’но вом 
сто го ди шњем ра ту’ – ру жном вре ме ну ха о са, не ми ра и на си ља. Искре но 
се на да мо да ће пре вла да ти ра зум ли де ра све та. 

За што дру штве не на у ке тре ба да про у ча ва ју про цес и фе но ме не гло-
ба ли за ци је.11 На жа лост, ни јед на од при род них и дру штве них на у ка ни-
су се би ме ра и тре ба се под се ти ти му дрих ре чи ака де ми ка Ми хај ла Мар-
ко ви ћа ко ји је ре као да на у ка мо же: „ли ше на сме ра и кри тич ке све сти о 
са мој се би, фи нан си ра на нај ве ћим де лом од сна га ко ји ма је у ин те ре су 
на го ми ла ва ње ма те ри јал ног бо гат ства и вла сти...да пру жа огром не ко-
ли чи не зна ња о то ме ка ко се нај е фи ка сни је мо же ра зо ри ти свет, не по-
врат но уни шти ти при род на сре ди на, ма сов но ство ри ти ве штач ке по-
тре бе љу ди и оства ри ти пот пу на кон тро ла над жи во том гра ђа на.“ Раз вој 
тех ни ке из гра ђу је код љу ди са свим дру га чи ји по глед на свет, она чо ве ку 
ули ва осе ћа ње мо ћи, ве ру у соп стве ну сна гу, вред ност и зна че ње. Моћ 
ко ју до но си тех ни ка ни је ин ди ви ду ал на већ дру штве на сна га. Ра сел 
твр ди: „...до кра ја 18. ве ка...тех ни ка...ни је има ла зна чај ни јег ути ца ја на  

9  Held, D.,McGrew, A. (eds), „The Great Globalization debate: An Introduction, The Global 
Transformations Reader“, Cambridge, Polity Press, 2000. 

10 Питер ван Хем и Ричард Л. Куглер, „Јединство Запада и трансатлантски безбедносни из-
азов“, Расправе Центра „Џорџ К. Маршал“, бр. 4, Алтера, Београд, 2005, стр. 42. (енг.: Western 
Unity and the Transatlantic Security Challenge, by Peter van Ham and Richard L. Kugler, 2002.)

11     „По једном схватању наука проучава оно што је било и оно што постоји...али, она не може 
ништа да каже о будућности. По другом гледишту наука није у могућности радикалније 
да утиче на историјски ток и промену стања друштва, али, може да утиче на уклањање 
појединих слабости и недостатка у структури и организацији друштва. У трећем схватању 
наука има преображавајући улогу у друштву...“ Данило Ж. Марковић, Општа социологија, 
Савремена администрација, Београд, 1993. стр. 69.
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ми шље ње...са раз во јем ин ду стри ја ли за ци је тех ни ка је по че ла да ути че 
на људ ску ми сао...Нај ва жни ја по сле ди ца...је...ра ди кал но нов по глед на 
свет код оних, ко ји го спо да ре мо ћи ма ко је је ство ри ла мо дер на тех ни-
ка...Та ко на ста је...но ва ве ра у моћ...у моћ чо ве ка у ње го вим су ко би ма са 
при ро дом, а за тим у моћ вла да ра у од но су на људ ска би ћа... По сле ди ца је 
опа да ње си гур но сти...“12 Ка да има мо ди ле ме по треб но је слу ша ти му дре 
и пле ме ни те љу де и та да сва ка не до у ми ца ис че за ва, а пред на ма се по ја-
вљу је све тлост ра зу ма и вред ног на уч ног раз у ме ва ња. 

Гло ба ли за ци ја је вр ло про тив ре чан и сло жен дру штве но-исто риј ски 
фе но мен ко ја се схва та као ус по ста вља ње је дин стве ног пла не тар ног си-
сте ма13 по што су у све ту кул тур не, дру штве не, при вред не и по ли тич ке 
ра зно ли ко сти уни ште не, али тре ба зна ти да је она пра ће на ло ка ли за-
ци јом, ре ги о на ли за ци јом и вер ским фун да мен та ли змом. Гло ба ли за ци-
ју пра те раз ли чи ти ин те ре си зна чај них со ци јал них ак те ра као и број не 
кон тро вер зе (те о риј ске, ме то до ло шке и прак тич не) о су шти ни ње них 
про це са, њи хо вом зна ча ју и со ци јал но-раз вој ној уло зи ко ју има ју у све-
ту. По ме ну те су прот но сти се кре ћу „од гло ри фи ка ци је и апо ло ги је, до фо-
би је и ни хи ли стич ко-дог мат ске не га ци је њи хо вог зна ча ја.“14 У про тив-
реч ном, бур ном и сло же ном све ту не ма на жа лост сла га ња, хар мо ни је, 
је дин ства и ми ра, већ има мно го над ме та ња, не сло ге, су ко ба и ра то ва. 
Са вре ме но дру штво15 је у све те шњој по де ли суд би не, успе ха, уз ле та али 
и ри зи ка, су ко ба и пла не тар них прет њи. 

Шта ја за и ста гло ба ли за ци ја: дру штве на бла го дет или со ци јал на 
про ва ли ја не јед на ко сти, уни шта ва ње на ци о нал не и кул тур не са мо бит-
но сти на ро да, иза зи вач ра та ци ви ли за ци ја, прет по став ка пла не тар не 
де мо кра ти је, ауто ри тар на вла да ви на ели та, склад чо ве ка са при ро дом 
или не за др жи во ра за ра ње свих ре сур са Зе мље. Гло ба ли за ци ја отва ра 
мно го су штин ских пи та ња, а ма ло је не у пит них од го во ра. Мо гло би се 
ре ћи да је гло ба ли за ци ја све то у јед ну ру ку, али и ви ше од све га на ве де-
ног и про ми шља ног. Ипак, за свет ски по ре дак и ме ђу на род ни мир опа-
сност је што гло ба ли за ци ја по при ма ауто ри тар ни ка рак тер: а)...да нас је 
на де лу гло ба ли за ци ја си ро ма штва ве ли ких раз ме ра, а на дру гој стра ни, 

12  Бертранд Расел, Историја западне филозофије, Народна књига, Београд, 1998. стр. 655-656.

13 Ширење веза диљем света наглашене су у опису глобализације која подразумева: „... 
међународна струјања и мреже делатности“. Devid Held, Anthony McGrew, Devid Goldblatt and 
Jonathan Perraton, Global Transformation, Politics, Economics and Culture., Cambridge, England: 
Polity Press, 1999, p. 16.

14 Љ. Митровић, „Прилог социолошком одређењу глобализације и транзиције“, у:Време 
глобализације (зборник), Милош Кнежевић (прир.), Дом културе „Студентски град“, Бео-
град, 2003, стр. 35.

15 Херберт Маркузе (1898-1979) оштро је критиковао савремено индустријско друштво 
у коме влада технолошки тоталитаризам, а природа се третира као објекат, уништава се 
немилосрдно и претвара у пустош. Уместо обећаног мира, правде и једнакости у новом и 
хуманијем свету убачени смо у свет неподношљиве тескобе, напетости, ратних бруталности 
и свакодневне суровости.
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сти ца ње огром ног бо гат ства уске ели те мо ћи...та ко да је гло ба ли за ци ја 
пре ви ше не пра вед на пре ма ве ћи ни свет ског ста нов ни штва. По ло ви на 
чо ве чан ства...жи ви у си ро ма штву, а ви ше од јед не тре ћи не у бе ди. Јаз из-
ме ђу бо га тих и си ро ма шних све ви ше ра сте16... б) Ак ту ел но је све ве ће 
за о штра ва ње кул тур них кон фли ка та (ет нич ки су ко би, кон фрон ти ра ње 
ци ви ли за ци ја)... у ви ду ре ак ци је на гло ба ли за ци ју, ни чу на ци о на ли зми, 
као под ло га за кон флик те... в) У то ку је зна ча јан за о крет ка цен трал ној 
уло зи вој не си ле у све ту, на ро чи то по сле те ро ри стич ког чи на од 11. сеп-
тем бра 2001. го ди не, ка да но ва аме рич ка вој на док три на до пу шта упо-
тре бу ну кле ар ног оруж ја, свр ста ва ју ћи га у ка те го ри ју кон вен ци о нал ног 
оруж ја. Озна ча ва ју ћи свет као уни по ла ран, САД по ста ју агре сив ни је, са 
ја сним ци љем да ус по ста ве пот пу ну кон тро лу над гло бал ним при род-
ним ре сур си ма, упр кос про ти вље њу дру гих цен та ра свет ске мо ћи, ко-
ји све ви ше ја ча ју (Ру си ја, Ки на, Бра зил, Ин ди ја...), ства ра ју ћи усло ве 
да свет бу де мул ти по ла ран.17 Ипак тре ба зна ти да: „...пре ма ми шље њу 
не ких...на уч ни ка, да нас не до ста је свет ска вла да, ко ја би би ла од го вор-
на за ефи ка сни је (и пра вед ни је) ре ша ва ње гло бал них про бле ма...бу ду ћи 
да ОУН, са Са ве том без бед но сти, ни су на ви си ни свог исто риј ског за дат-
ка. Уме сто то га, са да по сто ји си стем ко ји би се мо гао на зва ти „гло бал но 
упра вља ње без гло бал не вла де“18 та ко да нај ве ћи број не раз ви је них зе ма-
ља не ма ни ка кав ути цај на свет ску по ли ти ку од лу чи ва ња, ко ја се нај ди-
рект ни је од но си на њи хо ву ег зи стен ци ју. Ме ђу тим, ин те рес ве ли ких је 
смет ња пра вед ним еко ном ским и по ли тич ким од но си ма ме ђу на ро ди-
ма све та. Да на шњи свет је отво ре на књи га ства ра ња, она ну ди и страх и 
на ду, град њу по ве ре ња и де струк ци ју свет ских од но са ми ра. На ко ју ће 
стра ну пре ваг ну ти свет, за ви си од без број дру штве них узро ка и исто риј-
ских раз ло га. Свет је пре све га у ру ка ма моћ них зе ма ља, а ње го ве не да-
ће под но се и тр пе увек нај не моћ ни ји. Ли де ри ма све та и во ђа ма нај ве ћих 
на ци ја би ће по треб но мно го му дро сти, спо соб но сти и до бре во ље да из-
бег ну све зам ке и ка та стро фе ко је но си бу ду ће вре ме. 

16  „...Јаз у приходу између оне петине светског становништва које живи у најбогатијим 
земљама и петине која живи у најсиромашнијим је био 74:1 у 1997. години што је пораст са 
60:1 1990. године и 30:1 1960. године...Крајем 1990-их година петина светског становништва 
која је живела у земљама са највишим приходом поседовала је:86% од светског БНД-доња пе-
тина само 1%, 82% светских извозних тржишта-доња петина само 1%, 68% директних страних 
инвестиција-доња петина само 1%, ...Имовина три највећа милијардера је већа него комбино-
вани БНД свих најнеразвијенијих земаља и њихових 600 милиона житеља...“ Наводи се пре-
ма: Десети извештај УН о људском развоју: Изазови глобализације-UN Human Development 
Report (1999), стр. 4.
„...на почетку 21. века 1.2 милијарде људи живи у условима великог сиромаштва...Неких 3 
милијарде људи...живи са мање од 2 долара на дан. Сиромашне земље имају проблеме са 
дуговима и отплате камата...често могу нарасти до износа који је виши од онога који вла-
да улажу у здраство, социјално осигурање и образовање.“ Ентони Гиденс (Anthony Giddens), 
Социологија, стр. 43.

17 Јо ви ца Тр ку ља, „Гло ба ли за ци ја као пот чи ња ва ње или шан са“, у:Вре ме гло ба ли за ци је, стр. 14.

18 Џо зеф Е. Сти глиц, (DDžo zef E. Sti glic),Про тив реч но сти гло ба ли за ци је, СБМ-х, Бе о град, 2002. 
стр. 35.
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Ства ра лач ка адап та ци ја ма лих на ро да пред ве ли ким 
иза зо ви ма гло ба ли за ци је

На ше до ба је вре ме бр зих про ме на и свет ских про жи ма ња ко је пред 
све за је ди це све та, а по себ но пред не моћ на, ма ла и не раз ви је на дру штва, 
по ста вља суд бин ско пи та ње ко је не тр пи од ла га ње и из бе га ва ње: ка ко 
се при ла го ди ти пла не тар ној си ли гло ба ли за ци је. Ства ра лач ки кре ну ти 
у су срет не ми нов ним про ме на ма све та, че ка ти да про ђе уза луд вре ме, 
пре дај но и фа та ли стич ки се пре пу сти ти си ла ма мо ћи све та да ма ле др-
жа ве и сла бе на ро де во де од јед не до дру ге оба ле сми сла. Гло ба ли за ци ју 
не ки кри ти ку ју јер са со бом но си страх, не си гур ност и не ста бил ност, то 
је Ур лих Бек (1992) на звао „дру штво ри зи ка“19 ко га обе ле жа ва ин ди ви ду-
а ли зам и сла бље ње тра ди ци је, а не из ве сност из ла зи из ван окви ра пред-
ви дљи во сти дру штве них про ме на. Ме ђу за ви сност и про жи ма ње на шег 
све та мо же би ти пло до но сно али и из вор кон фли ка та.20 Хе ра кли тов ска 
сли ка све та. 

Пред на ма као на ро дом и др жа вом је кључ ни за да так да оно што нам 
је нај дра го це ни је од бра ни мо, уна пре ди мо и да на ства ра лач ки на чин се 
при ла го ди мо све ту гло ба ли за ци је, а за то је по треб но да из вр ши мо про-
ме ну ло ших на ви ка, гло ма зне др жав не упра ве, ду хов но пре у мље ње на-
ро да и на ци о нал но са би ра ње, да би се успе шно над ме та ли са дру гим во-
ља ма све та. Вре ме ко је је пред на ма тра жи сми сле ну ак ци ју, мно го плод-
ног ра да и од луч не ко ра ке на де. Др жав на и ин те лек ту ал на ели та, по себ-
но ма лих зе ма ља мо ра да схва ти, при хва ти и раз у ме да се свет убр за но 
ме ња и да се уво де но ви прин ци пи де ло ва ња свет ске за јед ни це од стра не 
нај моћ ни јих си ла да на шњи це. „Истин ско бо гат ство јед не на ци је су ње-
ни љу ди, а свр ха раз во ја је ства ра ње...под сти цај ног окру же ња у ко јем љу-
ди мо гу да ужи ва ју у ду гом, здра вом и ства ра лач ком жи во ту...“21 Они ко-
ји су му дри и спо соб ни да тач но пред ви ђа ју до га ђа је22 мо ра ју пре ма гло-
ба ли за ци ји да се од но се на ства ра лач ки на чин у сми слу из бо ра спо зна те 
ну жно сти, из ве сног, тач ног и пра вил ног укла па ња у за да то вре ме. По себ-
но ме сто у очу ва њу на ци о нал не са мо бит но сти јед ног на ро да у за јед ни-
ци свих на ро да има ју ин те лек ту ал ци. Ме ђу тим, да би не ко пред ста вљао 
ин те лек ту ал ну и ду хов ну ели ту за јед ни це мо ра да ис пу ни вр ло ви со ке 
зах те ве: „По је ди нац у дру штву...ври је ди ко ли ко у се би но си фи зич ке, ду-
шев не и мо рал не сна ге...а пре ма то ме је од ре ђе на и сте пе ни ца, на ко јој у 

19 Beck, U., Beck, U., World Risk So ci ety, Cam brid ge, Po lity Press, 1999. 

20  „На пре на се ље ном со ци јал ном и кул тур ном про сто ру...мо гу ћа је и екс пло зи ја ви о лент-На пре на се ље ном со ци јал ном и кул тур ном про сто ру...мо гу ћа је и екс пло зи ја ви о лент-
них кул тур них су ко ба...“ Com mis sion on Glo bal Go ver nan ce, Our Glo bal Ne ig hbo ur hood: The Re-
port of the Com mis sion on Glo bal Go ver nan ce, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 1995. 

21 Ово су по чет ни ре до ви пр вог Из ве шта ја о људ ском раз во ју, об ја вље ног 1990. На во ди се 
пре ма: Де се ти из ве штај о људ ском раз во ју... UN Hu man De ve lop ment Re port (1999), стр. 1

22  „Чо век ко ји не раз ми шља и пла ни ра уна пред на и ћи ће на не во љу ис пред сво јих вра та.“ 
(Кон фу чи је)
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чо ве чан ству сто ји овај или онај на род...“23 На ше вре ме има ма ло му дрих 
и ум но ви дих: „Ми са да има мо струч ња ке ко ји, мно го зна ју о по је ди нач-
ном и ни шта о оп штем...Овом вре ме ну ду хов ног не ре да, ка да чо век гу би 
свест о зна ча ју и зна че њу це ли не сво јих од но са пре ма при ро ди, дру штву, 
кул ту ри и са мом се би, по треб на је јед на це ло ви та сли ка све та у ко јој ће на-
ћи сво је ме сто...жи во ти ња и чо век, дру штво и др жа ва, дух и бог.“24 Не ки 
ауто ри сма тра ју да у дру штве ним гру па ма (по чев од шко ле, вр шња ка и 
рад них ор га ни за ци ја до на ци је) по сто ји око пет про це на та осо ба ко је лич-
ним ауто ри те том, зна њи ма и дру штве ним мо гућ но сти ма мо гу да има ју 
„отво ре не ду хо ве за исти не“ да би мо гли да ор га ни зу ју и пред во де оста ле 
љу де...25 Упра во на овој чи ње ни ци о људ ској при ро ди те ме љи се док три на 
су ко ба ни ског ин те зи те та, а пси хо ло шки рат је „че до“ ове док три не. 

Та мо где се на мет не до ми на ци ја стра не си ле и моћ них др жа ва ни је 
мо гу ће да се са чу ва кул тур на, по ли тич ка и еко ном ска са мо бит ност ма лих 
на ро да, јер се она пред на ле ти ма ве ли ког и бо га тог све та на сва ком ме сту и 
у сва ком кут ку по ти ску је, де гра ди ра и ома ло ва жа ва, по ста је ма ње вред на 
и не за шти ће на. Број ча но ма ли на ро ди и не до вољ но сна жне др жа ве ка да 
је реч о гло ба ли за ци ји тре ба да при хва те без опи ра ња све ци ви ли за циј ске 
те ко ви не са вре ме ног све та у сми слу про из вод ње, на у ке и ин фор ма тич ког 
дру штво, до стиг ну ћа сте пе на људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, али 
мо ра ју да свим рас по ло жи вим си ла ма и сна га ма очу ва ју пред на ле ти ма 
гло ба ли за ци је26 свој кул тур ни иден ти тет. Уко ли ко ма ли на ро ди из гу-
бе сво је име, се ћа ње, тра ди ци ју и оби ча је пре ста ће да бу ду по што ван део 
свет ске ба шти не и вре дан члан за јед ни це на ро да. Сла бе љу де и не у те ме-
ље не на ро де не по шту је ни ко, јер са мо они на ро ди ко ји ува жа ва ју се бе би-
ће по што ва ни и при хва ће ни и од стра не дру гих во ља све та. 

Сла би и не си гур ни на ро ди за тва ра ју се у сво је огра де, а ми тре ба да 
при хва ти мо иза зо ве но вог и не по зна тог, увек оста ју ћи сво ји.27 Ган ди 

23  Раз ви так, (ча со пис), из да вач Пе тар Ко чић, Штам па ри ја С. Угре но ви ћа, Ба ња Лу ка, 1910, 
1. ја ну ар 1910. број 1. стр.1. Про те кло вре ме не до во ди у пи та ње не чи ју му дрост не го јој на-
про тив са мо до да је зна чај и не про ла зну вред ност. За то су му дри љу ди све ти о ни ци ве ко ва и 
пу то ка зи за но ва по ко ле ња.

24 Đu ro Šu šnjić, Zna ti i ve ro va ti, Stvar nost, Za greb, 1982. str. 28. 

25 С. Пе тро вић, Пси хо ло ги ја и мо гућ но сти зло у по тре бе, Гор њи Ми ла но вац, 1984. стр. 87-98.

26 „Ме ђу Ину и ти ма (Екс и ми ма) на Грен лан ду...не по сто ји чвр ста тра ди ци ја ‘јав ног осме-
хи ва ња’ ко ја по сто ји у мно гим под руч ји ма За пад не Евро пе и Се вер не Аме ри ке...због ин-
ду стри је услу жних де лат но сти по след њих го ди на чи не се на по ри од по сло да ва ца да им се 
‘уса де’ осме хи ва ње као кул тур ну вред ност...“ Е. Ги денс (A. Gid dens),Со ци о ло ги ја, Еко ном ски 
фа кул тет, Бе о град, 2001. стр. 26.

27 „Ко ји на род хо ће да се од по ти ски ва ња на кул тур ном по љу очу ва, мо ра ра ди ти, сје ди-
ње ним и чвр сто по ве за ним си ла ма на ум ном, ма те ри јал ном и етич ком уна пре ђе њу и сна-
же њу...Са мо том... ра ду мо гу за хва ли ти...кул тур ни и на пред ни на ро ди сво ју ја чи ну и моћ...
За то сви на ро ди, и ма ли и ве ли ки, не у мор но се и по сто ја но тру де да...сва ког свог по је ди на ца 
вас пи та ва ју и обра зу ју за бор бу и утак ми цу, јер до бро зна ју да скуп ја ких по је ди на ца чи ни 
на род ну цје ли ну из др жљи вом, сна жном и от пор ном...“ Раз ви так, (ча со пис), из да вач Пе тар 
Ко чић, стр. 2-3.
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је див но ре као: „Не же лим да мо ја ку ћа бу де опа са на зи до ви на са свих 
стра на, ни ти да про зо ри бу ду за зи да ни. Же лим да кул ту ре свих зе ма ља  
ду ва ју око мо је ку ће што је мо гу ће сло бод ни је. Али од би јам да ме ијед на 
од њих оду ва.“ Увек тре ба има ти на уму да Ср би ја ни је Ин ди ја ни ти срп-
ски род има број ност на ро да Ин ди је, и за то огра де на ше са мо свој но сти 
мо ра ју би ти чвр шће и чу ва ње кул тур ног и на род ног иден ти те та бри-
жни је, трај ни је и па жљи ви је, јер по сто ји опа сност, сва где ви дљи ва да 
се под уда ри ма оп ште гло ба ли за ци је све та пре тво ри мо у љу де без име-
на, ко ре на и на ци о нал не кул ту ре. Пред нај вред ни јим за дат ком чу ва-
ња кул тур ног иден ти те та на ро да не за ме њи ва је уло га срп ске ели те, др-
жав них ин сти ту ци ја кул ту ре и по сла ни ка ду ха као и свих на ци о нал но 
све сних и вред них љу ди. Да кле, ни ко као срп ска кул тур на и ду хов на 
ели та не мо же да бу де све стан вред но сти ба шти не, тра ди ци је и ча сних 
пре да ка на чи јим ра ме ни ма и сла ви се ви јо ри на ша за ста ва сло бо де, да 
ак тив но бу де мо укљу че ни у свет и да чвр сто оста не мо ду хов но сво ји. 

Ин те лек ту а лац и на род ни ду хов ни по сла ник као рет ко ко ји при пад-
ник др жа ве је нај бо љи пред став ник свог на ро да ако нај у вер љи ви је све до-
чи и по твр ђу је све вред но сти и вр ли не на ци о нал не кул ту ре, ве ре, исто-
ри је, оби ча ја, тра ди ци је и до стиг ну ћа на у ке. Ду хов но вре дан по је ди нац 
мо ра да по зна је на род но пре да ње, пи смо, тра ди ци ју, кул ту ру, исто ри ју 
и оби ча је, не да би био за ро бље ник про шло сти, на про тив, да би му вра та 
бу дућ но сти би ла увек отво ре на. По што ва ње соп стве не тра ди ци је28 је сте 
не го ва ње оно га што је нај пле ме ни ти је и нај жи во твор ни је у јед ној за јед-
ни ци и ко лек тив ном пам ће њу, јер од ре ћи се тог ве ков ног би се ра зна чи ло 
би оста ти без име на и свог истин ског ду хов ног ме ста у за јед ни ци дру-
гих на ро да. Из вор тра ди ци је на ла зи се у он то ло шкој струк ту ри чо ве ка, 
сто га је по тре ба за њом на су шна људ ска по тре ба ко ја „кр чи се би пут од 
људ ских ср ца ти ме што их у исти мах осло ба ђа и за ро бља ва“.29 Ка ко је 
мо гу ће са чу ва ти сво ју кул ту ру у вре ме ну ка да се све ста ро и на сле ђе но 
до во ди у пи та ње и ка да се обра сци жи во та ве ли ких на ро да на ме ћу ма-
ли ма без ми ло сти и пре ве ли ког ус те за ња. По треб на је од луч на људ ска 
ак ци ја и сми слен рад свих јер:„Сва исто ри ја људ ске кул ту ре, сва исто ри ја 
на у ке, умет но сти, све би о гра фи је ве ли ких љу ди го во ре...ве ли ке те ко ви-
не су плод не из мер ног ра да, крај ње мар љи во сти и за ла га ња, стр пље ња и  
са мо пре го ра, ко ји се...мо гу на зва ти за и ста хе рој ским...“30 По треб ни су 
истин ски хе ро ји ду ха. 

28 „...Тра ди ци ја је она све оп шта ду хов на осно ва без ко је си гур но не би по сто ја ла и оп ста ја-
ла дру штва, кул ту ре и ци ви ли за ци је и ис ка зу је се у исто риј ском то ку ства ра лач ке ко му ни-
ка ци је ми сли, вред но сти, де ла и до ба ра...Тра ди ци ја због ге не рич но сти сво јих вред но сти има 
спо соб ност пре но ше ња са др жа ја ко ја се на ла зе с ону стра ну не по сред ног ис ку ства кроз нео-
гра ни че но вре ме“. Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1993. стр-1204-1205.

29 М. Ђу рић, Сти хи ја са вре ме но сти, СКЗ, Бе о град, 1972. стр. 114.

30 С.А. Рајн берг, Ме то ди ка и тех ни ка на уч ног ра да, Бе о град, 1949. стр. 804.
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Вр ло је зна чај но да зна мо у ка квом све ту вред но сти жи ви мо, да би се 
мо гли бо ље са бра ти, при ме ре ни је и му дри је по сту па ти. За др жа ва ње на 
оним обра сци ма ми шље ња ко ји оте жа вју раз у ме ва ње ка рак те ра са вре ме-
них про ме на, ну жно до во ди до изо ла ци је и за о ста ја ња у свим сфе ра ма лич-
не и дру штве не ег зи стен ци је. Изо ло ва на и за тво ре на дру штва31 си гур но 
за па да ју у ве ли ке исто риј ске про бле ме, јер не зна ју где да кре ну и ка ко да 
умно же и усме ре сво је нај бо ље сна ге; људ ске, ум не и при род не по тен ци ја ле. 
Ре ал ни жи вот и за ко ни то сти де ло ва ња свет ске за јед ни це не пре ста ју, на-
шом же љом да из бег не мо пла не тар на пра ви ла игре. Гло ба ли за ци ја је свет-
ски про цес ко ји се де ша ва и они ма ко ји је кре и ра ју и дру ги ма ко ји су про тив 
ње, и ве ли ко је исто риј ско и фи ло зоф ско пи та ње ко ли ко су чо век и др жа ва у 
мо гућ но сти да би ра ју окол но сти свог по сто ја ња, ег зи стен ци је и ста зе ра ста. 

На ша зе мља и на род, не мо гу би ти ни ка ко за о би ђе ни у пла не тар ним 
де ша ва њи ма и ре во лу ци о нар ним про ме на ма све та. Жи вот је увек ста вљао 
на ро де, за јед ни це и по је дин це пред мно ге исто риј ске иза зо ве, ди ле ме, суд-
бин ска пи та ња и бол на ег зи стен ци јал на ре ше ња, али се са да још ра ди и о 
то ме да су сви иза зо ви све та сна жни ји, бр жи и све о бу хват ни ји и да се на 
њих мо ра ре а го ва ти сми сле но, пра вил но, је дин стве но и без пра ва на гре-
шке32 јер моћ не др жа ве и ве ли ки на ро ди сво је гре шке мо гу ис пра ви ти без 
опа сно сти за го ли оп ста нак, јер у ве ли ком бро ју има ју стра те гиј ске ре зер ве 
у: љу ди ма, оруж ју, мо ћи, са ве зни ци ма, ма те ри јал ним и при род ним ре сур-
си ма, да кле у све му што не моћ ни ма ви ше стру ко не до ста је. За то онај ко је 
не мо ћан и слаб мо ра би ти бес крај но му дар и вр ло оба зрив, да по се ду је шко-
ло ва не љу де, од лич ну уну тра шњу ор га ни за ци ју и је дин ство на ци о нал них 
сна га. Срп ски род све сво је на де мо ра да по ла же у зна ње и вр сност љу ди, њи-
хо ву мо рал ну чвр сти ну и ви со ку свет о при па да њу за јед ни ци. Наш на род 
мо ра да из на ђе нај оп ти мал ни ја ре ше ња за свој еко ном ски раз вој, ду хов ну 
осно ву, ди пло мат ско-по ли тич ка ре ше ња за при ла го ђа ва ње то ко ви ма све та, 
у ци љу др жав но-на ци о нал ног оп стан ка и из ве сног дру штве ног ра ста. 

Гло ба ли за ци ја и очу ва ње кул тур ног иден ти те та ма лих на ро да

Чо ве ко во осе ћа ње не са вр шен ства и сло бо де основ ни су и пре суд ни 
усло ви за на ста нак и раз ви так кул ту ре. „Кул ту ра је скуп свих ма те ри јал-
них и ду хов них вред но сти...ко је су на ста ле као по сле ди ца ма те ри јал не и 
ду хов не ин тер вен ци је чо ве ка у при ро ди, дру штву и ми шље њу...сми сао 
кул ту ре са сто ји се у то ме да се олак ша одр жа ње, про ду же ње и на пре дак 

31 По сто ји уну тра шње свој ство не раз ви је них др жа ва да се за тва ра ју у се бе и изо лу ју од 
ути ца ја спо ља. Уну тра шње за тва ра ње, не ми нов но до во ди до ин те лек ту ал ног за о ста ја ња и 
од су ства ло гич ког ду ха и до вла да ви не мен тал не инерт но сти, ри го ро зне кон тро ле и стро ге 
ди фе рен ци ја ци је дру штва.

32 При вре да, по ли ти ка, ди пло ма ти ја, школ ство, од бра на и на у ка ма лих на ро да не ма ју 
пра ва на гре шке, јер ко се од ма лих ства ра лач ки не при ла го ди, не ста ће по пут оних вр ста у 
ево лу ци ји, ко је је за де си ло дру го вре ме на ко је они ни су сви кли, ни ти има ли жи вот не сна ге 
да се у хо ду-пре стро је. 
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људ ског дру штва. Кул ту ра је...нај ви ши из раз чо ве ко вог ства ра ла штва ко-
ји је увек... исто риј ски и окол но сти ма усло вљен...Кул ту ра је и ди на мич-
ка, исто риј ска и раз вој на ка те го ри ја...На кул ту ру се мо же гле да ти као на 
све у куп ност од го во ра – успе лих и не у спе лих ко је је чо ве чан ство да ло на 
основ не људ ске по тре бе уоп ште, а по себ но на по тре бе по је ди них људ ских 
гру па, лич но сти у обла сти дру штве ног би ћа и...све сти, ко је се уза јам но 
усло вља ва ју...“33 Ху ма ни зам је основ ни и осми шља ва ју ћи прин цип кул-
ту ре. Кул ту ра се ви ди као ком плек сни скуп чи ње ни ца – ко ји об у хва та 
са зна ње, ве ру, умет ност, мо рал не и прав не нор ме, оби ча је, спо соб но сти 
и на ви ке ко је чо век као члан дру штва раз ви ја и при хва та. Кул ту ра је и 
стил жи во та и по че му се јед на за јед ни ца раз ли ку је од дру ге. Кул ту ра 
је плод вред ног ра да и ре зул тат на по ра не бро је них по ко ље ња. Од основ-
ног зна ча ја за све кул ту ре је су иде је ко је од ре ђу ју шта се сма тра ва жним, 
вред ним и по жељ ним, ове иде је и вред но сти да ју зна ча ње и слу же као 
во дич љу ди ма у њи хо вом од но су са окол ним све том. „Кул ту ра има зна-
чај ну уло гу у обез бе ђи ва њу не пре кид ног тра ја ња вред но сти и нор ми не-
ког дру штва, али пру жа и зна чај не мо гућ но сти за кре а тив ност и про ме-
не...Јед на кул ту ра мо ра се из у ча ва ти из по што ва ње ње них спе ци фич них 
зна че ња и вред но сти...По што се људ ске кул ту ре та ко мно го раз ли ку ју, 
не из не на ђу је то што љу ди ко ји по ти чу из јед ног кул тур ног ми љеа че сто 
те шко мо гу да при хва те иде је или по на ша ње љу ди из не ке дру ге кул ту-
ре.“34 Чи ње ни ца је да на ше до ба, као ни јед но до да нас, но си са со бом не-
са гле ди ве опа сно сти за чо ве ко ву ег зи стен ци ју и на род ну са мо бит ност, 
али је и чо ве ко ва моћ ве ћа не го ика да и у по гле ду ства ра ња ху ма ни јег 
и пра вед ни јег све та за све љу де. Тре ба схва ти ти да исто ри ја ни је зе мља 
обе ћа на и да се сва ки на род и по је ди нац у ње му мо ра бо ри ти и из бо ри-
ти за сво ју бу дућ ност, јер уко ли ко не ки на род оста не свој, са мо би тан и 
по што ван он је то и за слу жио, ме ђу тим уко ли ко не ста не или се пре то пи 
у ма су дру гих и не по зна тих и то је прав да, за то што ни су ње го ви љу ди, 
ели та и на род схва ти ли вре ме гло ба ли за ци је,јер на бу дућ ност све та по-
ла жу пра во и си ле до бра и си ле де струк ци је и зла, си ле по што ва ња рав-
но прав но сти на ро да али и они цен три свет ске мо ћи ко ји све ма ле на ро-
де же ле да под ве ду под сво ју кон тро лу, на мет ну кул тур ни и сва ки дру ги 
хе ге мо ни зам. На рав но, ни ко о то ме не же ли да јав но и отво ре но го во ри 
али де ла нај бо ље го во ре.35 „Пу но ћа ми ра ни је ста тич на ка те го ри ја...мир 

33 Со ци о ло шки лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982.стр. 307,

34 Ен то ни Ги денс (Ant hony Gid dens), Ant hony Gid dens), ), , Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2001. стр. 27.

35 „Гло ба ли за ци ја отва ра љу де ка кул ту ри и свој ње ној кре а тив но сти-као и пре ма про то ку 
иде ја и зна ња. Али но ва кул ту ра ко ја до но си гло бал на тр жи шта...је уз не ми ру ју ћа. Да на шњи 
про ток кул ту ре је не из ба лан си ран и сна жно пре те же у јед ном прав цу, од бо га тих зе ма ља 
ка си ро ма шним. Нај ве ћи из во зни ар ти кли САД ни су ни ави о ни ни ти ауто мо би ли не го за-
ба ва-хо ли вуд ски фил мо ви ко ји су до не ли бру то при ход од пре ко 30 ми ли јар ди до ла ра ши-
ром све та 1997. го ди не. Ши ре ње мре жа гло бал них ме ди ја и тех но ло ги ја са те лит ских те ле-
ко му ни ка ци ја до ве ло је до по ја ве но вог моћ ног сред ства гло бал ног до ма ша ја...Та ква на ва ла 
стра не кул ту ре мо же да угро зи кул тур ну ра зно ли кост и иза зо ве страх код љу ди од гу бље ња  
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тр пи све ути ца је све та про тив реч но сти ко је су при ме ре не вре ме ну...Мир 
је нај сло бод ни ји из бор сва ког на ро да као спе ци фи чан на чин жи во та...и 
у сла ду са...кул тур ним и ци ви ли за циј ским тра ди ци ја ма до тич ног дру-
штва. Не по сто ји ни је дан мир... ако ни је по стао ствар сло бод ног из бо-
ра...“36 Гло ба ли за ци ја кри је опа сно сти да у ми ру ма ли на род из гу би сво-
је ја ство и соп ство37. „На ро ди ма ко ји ма је ста ло до...иден ти те та не гу ју 
сво је оби ча је и та ко чу ва ју вла сти те ко ре не. Тре ба да ожи во тво ру ју сво је 
истoријско на сле ђе, по ве зу ју ћи та ко про шлост и са да шњост, јер то је...
јед на од те мељ них по тре ба људ ског ду ха.“38 

Шта је ва жно за очу ва ње кул тур ног иден ти те та на ро да. Је зик ко ји је 
ду ша и би ће на ро да. Као што твр ди фи ло зоф Хај де гер је зик је „ку ћи ште 
бит ка“. „Као би тан ин тер ко му ни ка циј ски ин стру мент...људ ског дру-
штва, је зик је и кри те ри јум чо ве ко ве мо ћи, не ка вр ста ло ги ке ње го вог 
уз ра ста ња у све ту ду хов но сти.“39 Зна ли су то на ши ста ри, они на чи јим 
ра ме ни ма сто ји мо да би бо ље ви де ли где иде мо и ку да смо се за пу ти ли.40 
„Ка ко је зи ци не по сто је из ван свог дру штве ног кон тек ста, иден ти тет и 
ста тус...је зи ка ни су од ре ђе ни са мо лин гви стич ким чи ње ни ца ма...не го, 
у ве ли кој ме ри, и ад ми ни стра тив но-по ли тич ким, дру штве но-еко ном-
ским, со ци јал но-пси хо ло шким... чи ни о ци ма... је зи ци ни су...пу ка...сред-
ства за раз ме ну ин фор ма ци ја, не го слу же и као зна ци рас по зна ва ња, као 
сим бо ли ет нич ке и на ци о нал не при пад но сти, као ко хе зи о не си ле уну-
тар по је ди них људ ских гру па и као раз во ђа пре ма дру гим ...У том сми слу 
они гра де мо сто ве али и пре пре ке ме ђу љу ди ма и на ро ди ма. За њих се...
ве зу ју ко лек тив не емо ци је и су бјек тив ни вред но сни су до ви...у од ре ђе-
ним исто риј ским и по ли тич ким окол но сти ма они по ста ју зна ме ња на-
ци о нал не еман ци па ци је...Ис под је зич ких раз ми ри ца кроз исто ри ју су се 
по пра ви лу кри ли ду бљи дру штве ни су ко би.“41 За на род ну са мо бит ност 

кул тур ног иден ти те та. По треб но је по др шка ста ро се де лач ким и на ци о нал ним кул ту ра ма-
омо гу ћи ти им да цве та ју за јед но са стра ним кул ту ра ма...ен гле ски је зик пре о вла ђу је на го-
то во 80% свих сај то ва на Ин тер не ту, иако њи ме го во ри ма ње од 10% љу ди у све ту.“ Де се ти 
из ве штај о људ ском раз во ју, стр. 6. 

36  Па вле Б. Бу ба ња, Фи ло со фи ја ми ра, Кру ше вац, 1987. стр. 352.

37 Је згро уни вер зал них вред но сти чо ве ка: по што ва ње жи во та, сло бо де, пра ва, јед на ко сти, 
то ле ран ци је на ла зи се у те ме љу По ве ље Ује ди ње них на ци ја и Уни вер зал не де кла ра ци је о 
људ ским пра ви ма. Оне мо ра ју би ти ци ље ви ка ко ји ма те жи гло ба ли за ци ја са људ ским ли-
цем. На жа лост, ре ал ни свет иде дру гим сме ром и има дру ге ци ље ве и вред но сти.

38 Војна наука и војна доктрина (Зборник радова), Сектор за школство, обуку, научну и из-
давачку делатност Генералштаба Војске Југославије, Београд, 1998. стр.17.

39 Па вле Б. Бу ба ња, Фи ло со фи ја ми ра, Кру ше вац, 1987. стр. 75.

40  „Је зик чу вај те као зе мљу. Не узи мај те ту ђе ре чи...На род ко ји из гу би свој је зик, пре ста је 
би ти на род. Бит ка за је зик је веч на. Је зик је сна жно оруж је. Чу вај те се ино је зич ни ка. Раз дво-
је ни де ло ви на ро да ће се кад-тад спо ји ти, као во да чим пук ну бра не ко је га за др жа ва ју. А је-
зик, је зик је та да во да, увек иста с обе стра не бра не, ко ја ће као ти ха и моћ на си ла ко ја бре го ве 
ро ни опет спо ји ти у јед но оте че ство и јед ну др жа ву.“ Вој на на у ка и вој на док три на (Збор ник 
ра до ва), стр.17.

41  Со ци о ло шки лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1982. стр. 253.
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ја ко су ва жни ве ра и Цр ква ко ја је ве ли ка ла ђа ко ја пло ви пре ма ду бо ким 
и да ле ким вре ме ни ма и љу ди ма.42 Ни је по треб но под се ћа ти да је био вр-
ло дуг пе ри од про го на на ше ве ре и Цр кве за рад дру гих, стра них иде о-
ло ги ја, а то за си гур но ни је до при но си ло очу ва њу кул тур ног иден ти те та 
на шег на ро да. На про тив. 

За очу ва ње кул тур ног иден ти те та ма лих на ро да је по треб но ви ше 
ди сци пли не, обу ке, при пре ма, са мо све сти и са мо пре го ра не го за во је ва-
ње. Од љу ди се у очу ва њу кул тур не са мо бит но сти тра же жр тве али дру-
гог ка рак те ра и дру ге вр сте не го у ра ту. Бит но је за очу ва ње по себ но сти 
ма лих на ро да, да се ис тра је у та квом по на ша њу да љу ди на у ке и кул ту ре 
на ста ве да упор но ра де на сво ме пу ту прав де и исти не уз по треб ни ду-
хов ни мир, та ко да они сил ни ци ко ји на ме ћу не же ље не кул тур не обра-
сце гло ба ли за ци је и уни по лар но сти из гу бе мо рал ну рав но те жу.43 Али то 
зна чи пре све га про ме ну нас са мих на бо ље, мо ра мо да се на у чи мо да ра-
ди мо и ми сли мо дру га чи је, да од би ја мо по слу шност сил ни ци ма, да што 
је на ма нај све ти је, да то до во де у пи та ње јер Ган ди ка же: „за кон ве ћи не 
не зна чи ни шта ако тре ба да про го во ри са вест.“ Не тре ба за кон да ка же 
шта је прав да, већ прав да тре ба да ка же шта је за кон, а бо ги ња прав де 
зна да сва ки чо век има нео ту ђи во пра во на сво ју кул ту ру, др жа ву, пи смо, 
је зик, ве ру. 

Ми као на род, на жа лост, вр ло не кри тич ки узи ма мо нај го ре и отров-
не пло до ве гло ба ли за ци је: ни ски на та ли тет, ма сов ну му зи ку, ужа сне 
фор ме за ба ве, на стра но сти и те шке по ро ке ко ји обич но иду уз раз ви је-
но дру штво, ви со ки стан дард и дру штве ну до ко ли цу, јер има мо про блем 
као на род и по је дин ци по дра жа ва ња и не кри тич ког пре у зи ма ња од бо-
га тих, а ма ло то га при хва та мо од нај вред ни јег што гло бал на кул ту ра до-
но си. За уби ра ње и усва ја ње нај сла ђих пло до ва ци ви ли за ци је ну жно је и 
под ра зу ме ва ве ли ки на пор и мно го зна ња, ства ра лач ко при ла го ђа ва ње, 
сми сле но од ри ца ње и огро ман са мо стал ни рад. Ми смо као ма ли на род 
на тај на чин дво стру ки гу бит ни ци гло ба ли за ци је јер не по треб но гу би мо 

42  Са ва је во дио раз го вор са бра том Сте фа ном у Жи чи. Са ва за ста де и по ди же по глед к не-
бу. Су ри орао гор до ле ћа ше, док му се моћ на кри ла пре си ја ва ху на сун цу. „Ви диш ли бра те, 
ону пти цу?“...„Шта би би ло, бра те...кад би ор лу од се кли јед но кри ло?“...„Не би мо гао ле те ти. 
Пао би“, одговoри Сте фан. „Онај орао је наш срп ски нарoд. Кри ла су му ње го ва др жа ва и ње-
го ва цр ква. Док су кри ла здра ва и сло жна, орао мо же она ко сил но и гор до ле те ти. Ако ли са мо 
јед но кри ло осла би или не ста не, до ла зи крај. Та ко ће би ти и са на шим срп ским на ро дом и са 
ње го вом цр квом и др жа вом.“...То бе ше сав за кон о од но си ма цр кве и др жа ве у до ба Не ма њи-
ћа.“ Љ. Ран ко вић, Све ти Са ва, Глас цр кве, Бе о град, 1997.

43  „...Кул тур на хо мо ге ни за ци ја је ре зул тат мо дер ног дру штва, ме ха ни зо ва не круп не ин-
ду стри је и ме ђу на род не роб не раз ме не, као и мо дер них гра до ва, тех но ло ги ја и по тро шач ких 
ар ти ка ла...Зе мље ко је не при па да ју европ ско-аме рич ким цен три ма еко ном ско-ин ду стриј-
ског раз во ја...на шле су се под оба ве зом (би ле су при си ље не у свом ко ло ни јал ном по ло жа ју) 
да при хва те кул тур не нор ме на пред них зе ма ља. Ме ђу тим, то је кон стант но пред ста вља ло 
опа сност да се за по ста ви или пот пу но на пу сти на ци о нал ни–ет нич ки или би ло ко ја вр ста 
аутох то ног иден ти те та...“ Свет ска ен ци кло пе ди ја ми ра, том I, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 1999. стр-319-320. (орг.World Encyclo pe dia of Pe a ce, Vo lu me 2, Per ga mon Press, 
Ox ford-New York-Be i jing-Frank furt, Sao Pa u lo-Sydney-Tokyo-To ron to)



397

сво ју кул тур ну са мо бит ност и узи ма мо нај го ре од про це са гло ба ли за ци-
је, а оно што је нај у зви ше ни је не до пи ре до на ро да или се са мо за др жа ва 
у уским кру го ви ма ели те, ко ја је без зна чај ног дру штве ног и по ли тич ког 
ути ца ја у зе мљи. Ми ни стар ство кул ту ре ка да би се су штин ски ба ви ло 
кул тур ном по ли ти ком и бри гом за очу ва њем иден ти те та свог на ро да, 
на шло би мно го на чи на да спре чи по пла ву ту ђи ца и ме диј ског не у ку са 
ко ји не кри тич ки до ла зе са За па да и свих оних по губ них вред но сти ко-
је пот ко па ва ју наш на ци о нал ни иден ти тет и ве ков но пам ће ње, и уно се 
нај го ре об ли ке за ба ве и ра зо но де, по вла ђу ју ћи ни ским стра сти ма љу ди и 
ру ко во ђе ни је ди но ла ком за ра дом. Круп ном, свет ском ка пи та лу, од го ва-
ра, да на пла не ти бу де исти укус, исти ко рак, иста роб на мар ка, оде ло и 
стил обла че ња, ку пац са фор ми ра ним уку сом, бо јом и ми ри сом, јер то је 
же ље ни иде ал гло ба ли за ци је и да, на рав но, кул тур ни обра зац нај моћ ни-
јих без остат ка бу де угра ђен на сва дру га под руч ја све та. 

За ве ли ку и од суд ну бит ку на ших да на је по тре бан сми слен и вре дан 
рад љу ди, по сла ни ци ду ха, кул тур ни хе ро ји, на ци о нал но вред не лич-
но сти, не у мор ни пре га о ци, из гра ђе не др жав не ин сти ту ци је обра зов не, 
кул тур не и ме диј ске, фронт љу ди ко ји су све сни шта нас да нас сна ла зи 
и од го вор не по ли тич ке, ин те лек ту ал не и кул тур не ели те. Очу ва ње кул-
тур ног иден ти те та је мај ка свих би та ка. „Да кле у су да ру или ме ша ви ни 
кул ту ра под ра зу ме ва се да се на ђе ства ра лач ко ре ше ње ко је се осла ња на 
соп стве ну тра ди ци ју и на са вре ме на до стиг ну ћа...тра ди ци о нал но не сме 
би ти оно што раз два ја на ро де... На ци о нал ни иден ти тет у ши рем сми слу, 
об у хва та за јед ни штво са дру гим на ро ди ма... Ди ја лог...зна чи да људ ски 
иден ти тет раз ви ја нај бо ље кад чо век ко му ни ци ра, а не ка да је из дво-
јен...“44 Бит но је зна ти да у усло ви ма гло ба ли за ци је љу ди мо ра ју ак тив но 
уче ство ва ти у об ли ко ва њу но вог на чи на жи во та и свог иден ти те та. Тра-
ди ци о нал ни окви ри иден ти те та се по ти ску ју, а на сту па ју но ви обра сци, 
та ко да смо при ну ђе ни да стал но и пра вил но осми шља ва мо и ак тив но 
ре а гу је мо на дру штве ну ствар ност, ко ја се бр зо и ко ре ни то ме ња, не са мо 
у сми слу успе шног при ла го ђа ва ња, већ и у по гле ду ја ча ња ства ра ла штва 
на те ме љи ма но вих на уч них и ем пи риј ских са зна ња. 

За кљу чак

На ше вре ме је вре ме мо ћи. Би ли про тив гло ба ли за ци је или ње не апо-
ло ге те мо ра мо се сло жи ти да тај пла не тар ни про цес во ди свет до бр зих, 
ду бо ких и не по врат них: еко ном ских, кул тур них, по ли тич ких, тех нич-
ко-тех но ло шких и вој них про ме на у све ту. Про ме не ко је се да нас де ша-
ва ју до во де до то га да раз ли чи те кул ту ре друш тaва по ста ју међузависнe 
као ни кад ра ни је. Гло ба ли за ци ја је усуд са вре ме ног све та, на да пла не-
те и си ла на ко ју сви ко ји се озбиљ но ба ве дру штвом и исто ри јом мо ра ју 

44 Свет ска ен ци кло пе ди ја ми ра, том I, стр. 320-321. 
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ра чу на ти као са мо ћи пр вог ре да и на дом но вих ге не ра ци ја. За јед нич ки 
жи вот раз ли чи тих на ро да и др жа ва, ре ли ги ја и тра ди ци ја, ин те ре са и 
мо но по ла је сте суд би на ста нов ни ка на ше пла не те. Ми сли мо да је пра-
ви од нос пре ма све чвр шћој ин те гра ци ји све та схва та ње да је гло ба ли-
за ци ја не из бе жан исто риј ски ток, да је она по кре тач ка си ла све та и да 
су сва дру штва су о че на са иза зо вом при ла го ђа ва ња но вом пла не тар ном 
по рет ку, али да је пут са вре ме ног дру штва отво рен и не из ве стан; и мо же 
во ди ти пре ма ује ди ња ва њу или фраг мен та ци ји, са рад њи или кр ва вим 
кон флик ти ма. Гло ба ли за ци ја се свим љу ди ма де ша ва на не ки на чин, али 
мно го бо ље осе ћа ју, схва та ју и раз у ме ју овај про цес лич но сти и сло је ви 
дру штва ко ји чи не ели ту сво је за јед ни це, док су до ма ша ји гло ба ли за ци је 
на ло кал ном ни воу не до вољ но очи глед ни. Врх пла ни не увек нај бо ље раз-
у ме не бо, а кри ла нај ви ше во ле лет. 

Гло ба ли за ци ја но си у сво јим не дри ма мно ге мо гућ но сти, на де, прет-
ње и стра хо ве. За ма ле на ро де по сто ји опа сност гу бит ка свог име на и се-
ћа ња и иден ти те та за то вре ме ко је је пред на ма тра жи сми сле ну ак ци ју, 
мно го ра да и од луч не ко ра ке на де. Но ви на чин са гле да ва ња вред но сти 
жи во та зах те ва ју по зи тив на за кон ска, жи вот на и ор га ни за ци о на ре ше-
ња али пре све га про ме ну све сти љу ди. Све је ства ра лач ка бор ба и под-
ра зу ме ва дру штво и на род ко је ни су од се бе ди гли ру ке и пре пу сти ли се 
са мо за бо ра ву и да га ве тро ви гло ба ли за ци је но се као осу ше ну трав ку на 
су рој пла ни ни или бро дић без кор ми ла ра у олуј ном оке а ну, јер се мо ра 
ства ра лач ки при ла зи ти свим иза зо ви ма све та и то не пре ста но, си сте-
ма тич но и по сто ја но са на дом да оно што је код нас као љу ди и на ро да 
нај бо ље и нај вред ни је са чу ва мо у но вом, са вре ме ном об ли ку али до вољ-
но на ше да бу де увек пре по зна тљи во и у овом и у сва ком но вом вре ме ну. 
Срп ски род ће мо ра ти:„да се за ла же за раз ви ја ње кул ту ре ви со ког стан-
дар да, ко ја на пре ду је у вред но сти ма и фор ма ма за јед но са кул тур ним 
раз во јем све та и осла ња ју ћи се...на сво је соп стве не тра ди ци је. Та ква кул-
тур на по ли ти ка из ра жа ва ће и пот хра њи ва ће иден ти тет и свог и дру гих 
на ро да. На тај на чин ства ра ће се кул ту ра чи ји је на ци о нал ни ка рак тер, 
у нај ду бљем сми слу тер ми на, ме ђу на род ни, та кав ко ји при хва та тра ди-
ци је дру гих на ро да...и од га ја за јед нич ке вред но сти гло бал не кул ту ре.“45 
Очу ва ње и раз вој иден ти те та свих на ро да и свих на ци ја основ су са рад-
ње ме ђу др жа ва ма, на ро ди ма и на ци ја ма.46 Цен трал но пи та ња кул тур не 
де мо кра ти је је сте њен од нос пре ма тра ди ци ји. Као и у дру штве ном раз-
во ју та ко у кул тур ном раз во ју ни је дан ко рак на пред се не мо же учи ни ти 
без... ши ре ња по стиг ну ћа прет ход них пе ри о да...47 

Гло ба ли за ци ја као и сва ки дру ги дру штве но-исто риј ски про цес има 
нај ма ње два ли ца. С об зи ром да је гло ба ли за ци ја ре ал ност, бит но је да се 

45 Свет ска ен ци кло пе ди ја ми ра, том I, стр. 321. 

46 De Le vi ta D.J. The Con cept of Iden tity, Mo u ton, Pa ris, 1965. 

47 Whi te L.A. The Con cept of Cul tu ral Systems, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1977. 
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од по јед но ста вље них уви да и по вр шних ана ли за пре ђе на ком плек сно 
по и ма ње гло ба ли за ци је, ка ко би се, за хва та њем ње них крај ње раз ли чи-
тих обе леж ја, са вла да ле и по ти сну ле не га тив не, а мак си мал но на гла си-
ле ње не по зи тив не ди мен зи је, по го то во што са вре ме ни об лик гло ба ли за-
ци је, има шан су да се ста би ли зу је на исто риј ски ду жи вре мен ски пе ри-
од, без об зи ра на све не прав де ко је са со бом но си, пре ма не раз ви је ном де-
лу све та. Гло ба ли за ци ја је суд би на са вре ме ног све та, а сва ки по је ди нац 
и за јед ни ца мо ра ли би схва ти ти да не по се ду ју ни дру ги свет ни дру го 
вре ме осим оних ко ји су им објек тив но за да ти и суд би ном до де ље ни – 
за то ће свет, као и на ше лич но ме сто у ње му, увек би ти углав ном она кви 
ка кви ма их ми љу ди учи ни мо у су сре ту, са рад њи или су ко бу са дру гим 
во ља ма све та. 
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