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Апстракт: Пoд идeнтитeтом се данас пoдрaзумeвa oбухвaтниjи 
сaдржaj у oднoсу нa нeкaдaшњe пoимaњe истoг тeрминa. Сличнo je сa 
срoдним пojмoм културнo нaслeђe, a вишeструкo укрштaњe тa двa пojмa 
сe дaнaс мaнифeстуje у систeму нeмaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa. Идeн-
титeт дaнaс нe пoсeдуje сaмo нaциoнaлнo нити eтничкo oдрeђeњe, jeр 
мoжe имaти рaзнoврснa сoциo-културнa знaчeњa у сaглaсjу с трeндo вимa 
сaврeмeних друштaвa, a нaрoчитo с пoжeљним принципoм културнoг 
дивeрзитeтa. То је пoсeбнo уoчљивo у нaучнoм, пa и jaвнoм дискурсу 
мнoгих зeмаљa Зaпaдa, тe и у другим зeмљaмa Eврoпe. Рaзвoj мeђунaрoднoг 
зaкoнoдaвствa aктуeлизoвao je питaњe идeнтитeтa у кoнтeксту људских 
прaвa, тaкo дa тaj пojaм дoбиja и oзбиљну пoлитичку димeнзиjу. Ширoкo 
присуствo лoкaлних зajeдницa сaсвим рaзличитих прoвeниjeнциja у aрeни 
сaврeмeних друштaвa дoдaтнo aктуeлизуje питaњe идeнтитeтa. Пojaм 
je тaкoђe дaнaс oсoбeн пo вeoмa прoпуснoj и нejaснoj грaници измeђу 
привaтнe и jaвнe сфeрe људских aктивнoсти.

Кључнe рeчи: идeнтитeт, културнo нaслeђe, дивeрзитeт, лoкaлнe 
зajeдницe

Појам идентитета је, како се чини, обухватнији данас него што је био 
некада у свом конвенционалном значењу које је прихваћено у стручној 
јавости. Тај појам поседује различите концептуалне слојеве које су му 
надодавале различите дисциплине, као што су, да поменем само неке, 
психологија, историја, антропологија, социологија и уметност. Термин је да-
нас често коришћен и у јавном дискурсу. Када разматрамо појам европског 
идентитета, важно је да истакнемо димензију његове нормативне улоге коју 
заговарају и афирмишу управна тела Европске уније. Поставља се питање 
да ли је је тај појам већ опипљива реалност или још увек само пожељан мо-
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дел. Управо имајући у виду данашњу вишезначност појма идентитет, важно 
је да схватимо како се ствара осећај припадности, који је толико значајан у 
разматрању ове теме. Изгледа да разумевање овог појма лежи између сфера 
приватности и интиме, с једне стране, и нарастајућег домена јавног живо-
та, с друге стране. У свету у којем је идентитет од суштинског значаја за 
политичко деловање и такмичење на глобалном плану, разумевање начина 
артикулације често неодређених осећања и осећаја припадности добијају 
кључни значај. Наслеђе у свом најширем смислу спада међу најважније на-
чине изражавања идентитета, чак утолико више што се идентитет више не 
може разматрати првенствено у контексту нације, како се дефинисао још од 
времена европског просветитељства у 18. веку.1

Појам културног наслеђа добија у новије време додатне конотације у 
поређењу с његовом негдашњом употребом, и није више ограничен само 
на физичке објекте као што су артефакти, зграде и сл. Последњих година 
је заправо дошло до великог проширења концепта наслеђа, почев од уске 
дефиниције изабраних физичких елемената „високе културе“, преко светов-
них артефаката који одражавају универзално људско искуство из свакодневи-
це, па све до нематеријалних елемената културе. Скорашњи трендови показују 
радикалну промену парадигме, од објективне природе материјалне култу-
ре до субјективног искуства људске јединке. У том смислу, они одражавају 
филозофију постмодерног света.2 Међу њима вероватно најактуелнија и 
најзначајнија јесте Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, 
коју је усвојио УНЕСКО 2003. године. Вишеструка укрштања појмова иденти-
тета и културног наслеђа догађају се заправо у оквиру система нематеријалног 
културног наслеђа, који се тренутно примењује у 148 држава у свету.

Не само да наслеђе може да се поима и користи на разне начине, већ 
оно има и више различитих „произвођача“ односно стваралаца. То могу бити 
јавни/приватни сектор, званични/незванични „произвођачи“, затим виђења 
инсајдера/аутсајдера, итд. Сваки актер ту има различите и вишеструке за-
датке у креирању и управљању наслеђем.3 Систем нематеријалног културног 
наслеђа препознаје општи термин локалне заједнице, као главне и најзначајније 
носиоце и практичаре културног наслеђа. Не постоји јасна дефиниција овог 
термина у самој Конвенцији нити у другим одговарајућим документима. Зато 
се локалне заједнице радије означавају као групе које учествују у пракси и 
преношењу нематеријалног културног наслеђа и сматрају га делом свог иден-
титета и културног наслеђа уопште. Према овој Конвенцији, идентификација 
заједнице мора долазити од саме заједнице. Такође, вреди истаћи да исти 
људи могу припадати различитим заједницама у исто време.

1 B. graham, P. Howard, Introduction, In: B. graham (ed.), Heritage and Identity. Ashgate 
Research Companion to Heritage and Identity, Surrey, 2008, 1.

2 D. Fairchild ruggles, H. Silverman, From Tangible to Intangible Heritage, In: D. Fairchild 
ruggles, H. Silverman (eds.), Intangible Heritage Embodied, Dordrecht, Heidelberg, london, New 
York: Springer, 2009, 11.

3 B. graham, P. Howard, op. cit. 1.
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Појмови идентитета и културног наслеђа данас носе не само национал-
но и/или етничко одређење, већ могу поседовати различита друштвена и 
културна значења у складу с трендовима савремених друштава. Једна дру-
га конвенција УНЕСКО из 2005. године управо се бави концептом назва-
ним разноврсност културних израза и представља још један пожељни циљ 
међународне заједнице.4

Ипак, друштва Запада, на пример, како постају културно разноврснија 
тако доживљавају веће друштвено-просторно раслојавање, и то чине само-
свесно. Таква фрагментација нас доводи до запитаности како би ова хетеро-
геност требало да се одрази на селекцију, тумачење и управљање наслеђем. 
Дефиниција наслеђа је током времена мењала облик и садржај. У данашњем 
контексту ми смо усвојили перспективу конструктивиста, у којој концепт 
наслеђа обухвата начине на које је врло пажљива селекција материјалних 
артефаката из прошлости, природних крајолика, митологија, сећања и 
традиција постала културни, политички и економски ресурс данашњег вре-
мена. Овде се прошлост објашњава тако што поприма сврху у садашњици.5 
Мора се признати да је идентификација културног наслеђа заснована на ак-
тивном избору оних елемената шире „културе“ који се сматрају вредним 
заштите као „наследство“ за будућност. На овај начин препознат је значај 
културног наслеђа као симболичног средства културе и њених аспеката које 
одређена друштвена група сматра вредним.6

Према томе, сада је већ широко прихваћена теза да највећи део наслеђа 
поседује мали број безусловних вредности по себи. Када размишљају о 
наслеђу, људи углавном придају вредности предметима и активности-
ма користећи читаву серију различитих „објектива“ (сочива), од којих су 
најочигледнији: националност, религија, етницитет, класа, богатство, пол, 
лична историја или, пак, та чудна визура названа „инсајдерском“. Вредност 
посебних „сочива“ може бити одређена и конкретном ситуацијом, те и она 
дакле није константна. Интерпретације ће варирати зависно од ситуације и 
околности у којима се налази посматрач у времену и простору. На тај начин, 
може се рећи да значење заправо даје културну или финансијску вредност 
наслеђу, и оно објашњава зашто се извесни артефакти, традиције и сећања 
селектују из готово бескрајне суме прошлости.7

И поред тога, можемо рећи да је снага етничког и националног принципа 
при вредновању идентитета и даље веома витална у савременом свету. Шта-
више, перманентно се стварају и јачају нова значења и национални пројекти 
на политичкој позорници, паралелно уз развој других глобалних и локалних 

4 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 
2005 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-Url_ID=31038&Url_Do=Do_ToPIC&Url_SEC-
TIoN=201.html), 30 May, 2012.

5 B. graham, P. Howard, op. cit. 2.
6 j. Blake, on Defining the Cultural Heritage, The International and Comparative Law Quarterly 

49/1, Cambridge University Press, 2000, 68.
7 B. graham, P. Howard, op. cit. 2.
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политичких трендова и покрета. Ово континуирано приоритизовање нацио-
налног доводи у питање и понекад ограничава ефективност других обли-
ка репрезентовања наслеђа и идентитета, као што су, на пример, ’европски 
идентитет’ или ’европско културно наслеђе’, а сасвим извесно и идеју уни-
верзалних вредности отелотворену у концепту ’светског наслеђа’. Али, с 
друге стране, и принцип отелотворен у идеји нација–држава доведен је у 
питање преко развоја транснационалних идентитета, а подривају га и регио-
нални, локални, па чак и персонални идентитети.8

Вредносно одређење идентитета се с протоком времена може релати-
визовати и мењати, те стога постоје атавистички страхови да му није обез-
беђена ’доживотна гаранција’, те да је подложан ’преговорима и опо зиву’. 
Термин подразумева начине на који се означитељи као што су наслеђе, 
језик, религија, етницитет, национализам, као и заједничке интерпретације 
прошлости, користе за конструкцију наратива инклузије или ексклузије, 
који одређују заједнице и оно што их чини специфичним и различитим у 
односу на неке друге. Идентитет се односи на истоврсност и чланство у 
групи. Кључан за његову концептуализацију је дискурс Другог, тј. дискурс 
оних група – како на територији одређене државе тако и изван ње – које 
имају конкурентна, често и међусобно сукобљена веровања, вредности и 
аспирације. Ови атрибути другости су суштински за репрезентације иден-
титета, које се конструишу тако што се супротстављају другим групама.9

Током 1990-тих година, међу теоретичарима је владала мода да говоре 
како идентитети више нису нужно везани за место, односно физичке лока-
литете, а то се односи и на традиционални оквир нације, етницитета, класе и 
сродства. У суштини тих идеја лежи тврдња да су глобалне мреже умањиле 
важност места и традиција, да су укинуле границе и створиле просторе ’не-
где између’. На неки начин, то је изражено у идеји да се национално наслеђе 
може реконструисати у појму ’светско наслеђе’, зато што извесна места и 
праксе имају универзални значај.10

Концепти глобалиста, попут овога који се односи на културно наслеђе, 
сада су прихваћени у законодавном дискурсу, а УНЕСКО-в универзални за-
датак да се омогуће међународни стандарди одвија се паралелно како с овим 
развојем тако и с глобализацијом економије.11 Иако смо свесни да су неки 
од најактуелнијих покрета у домену културног наслеђа замишљени тако да 
делују као опоненти исходима културне глобализације, утицаји других аспе-
ката глобалних трендова и даље су значајни. Поменута Конвенција за очување 
нематеријалног културног наслеђа, на пример, залаже се за борбу против 
културне глобализације и то представља један од њених главних задатака.

Имајући у виду концептуалне сложености које се везују за појмове 
идентитета и наслеђа, јасно је да су њихови међуодноси многострани и 

8 B. graham, P. Howard, op. cit. 8.
9 B. graham, P. Howard, op. cit. 5.
10 B. graham, P. Howard, op. cit. 7.
11 j. Blake, op. cit. 64.
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променљиви у погледу места и времена. Нису сви означитељи ’идентитета’ 
нужно и ’наслеђе’ у ограниченом значењу појма.12 На пример, када се ради 
о покушају очувања умирућег или оживљавања ’мртвог’ језика, води се де-
бата о томе како је потребно чувати или демонстрирати идентитет посебних 
гласова и култура, чак и оних које ’већ ишчезавају’.13 Исто тако, није свако 
’наслеђе’ у исто време ’идентитет’, а такви случајеви долазе до израза у кул-
турном туризму, као једној од највећих светских индустрија услуга. Остаје 
такође и питање до које мере су наслеђе и идентитет повезани с идејом ме-
ста и територијалности.14

* * *

Питања идентитета и културног наслеђа добила су јасну политичку 
димензију и та чињеница спада у искушења савремених друштава. Улога 
културног наслеђа, на пример, има моћну политичку димензију, јер одлуку о 
томе шта треба сачувати и заштитити доносе државне управе на национал-
ном нивоу и међувладине организације – укључујући државе чланице – на 
међународном нивоу (нпр. УНЕСКО). Национално и међународно законо-
давство о културном наслеђу су формални израз ових политичких одлука. 
Међутим, увек постоји простор за контроверзе, недоумице и супротстављене 
захтеве, као што је то иначе случај с највећим бројем политичких питања. 
И заиста, ти супротстављени захтеви и сукоби интереса на националном 
и међународном нивоу су ендемске појаве у свакој дискусији о културном 
наслеђу. Не ради се само о томе да одлуке у вези с културним наслеђем 
често имају важне политичке последице – што је иначе сасвим јасно – већ 
је идентификација културног наслеђа по себи већ политички акт, имајући у 
виду симболички однос према култури и друштву уопште.15

Друштвена искушења и конфликти у вези с наслеђем постали су гло-
бални проблем, јер је он дубоко имплициран у процесу социјалне инклузије 
и ексклузије који дефинише друштва која се одликују још сложенијим об-
лицима културне разноврсности. Док се порекло проблема може везати за 
пораст етно-национализма у 19. веку и за романтичарске идеје о припадно-

12 ’Наслеђе’ није ’наследство прошлости’ као што се то често имплицира, као, на при-
мер, у употреби термина литерарно наслеђе, који се односи на литературу из прошлости (B. 
graham, P. Howard, op. cit. 6).

13 Ibid. У наставку текста се такође наводи: „Постоји специфични канон који постаје 
наслеђе, можда зато што он означава посебну представу, подударну, на пример, с представом 
и виђењем једног посебног национализма. И опет музика, уметност и језик нису аксиомат-
ски истовремено и наслеђе, иако могу то постати, и опет као означитељи национализма или 
етницитета.“

14 B. graham, P. Howard, op. cit. 7.
15 j. Blake, op. cit. 8.
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сти месту, наслеђе може такође функционисати као облик отпора према хе-
гемонистичким дискурсима и као означитељ вишегласја у мултикултурним 
и плуралним друштвима.16

Изражено присуство локалних заједница сасвим различитих провени-
јен ција у арени савременог друштва додатно разоткрива питања идентитета 
и (културног) наслеђа.17 Међу улогама које су недавно додељене локалним 
заједницама, а које потичу из релевантних УНЕСКО-вих докумената, нала-
зи се идеја да наслеђе може деловати ’одозго’ и да може добити алтернатив-
не облике и приступе. На тај начин, наслеђе се дефинише ’у корист локал-
них заједница и од стране њих самих’ уз минималну професионалну помоћ 
споља.18 Као што је претходно наведено, ове заједнице се нужно не повезују 
по етничкој, расној, лингвистичкој, конфесионалној или чак професионалној 
афилијацији. Данас се оне могу (само)одредити и виртуелно, независно од 
реалног физичког простора (нпр. посредством интернет-везе, као нпр. ’тан-
го заједница’ односно љубитељи плеса танго широм света); они се такође 
могу (само)одредити по припадности појединим доменима слободног вре-
мена и забаве, као нпр. спортски навијачи тзв. ’клабери’, и слично.

Развој међународних правних инструмената актуелизовао је такође 
питања идентитета и културног наслеђа у контексту људских права. Године 
1993, на Самиту Савета председника европских држава успостављена је ди-
ректна веза између културног наслеђа и димензије људских права. У складу 
с тим, Савету је препоручено да „у правној сфери дâ израз вредностима 
које творе европски идентитет“. То такође имплицира успостављање одно-
са између политичких циљева, плуралистичке демократије, људских права, 
културног наслеђа и његове улоге у конструкцији идентитета.19

Такође, важно је схватити да појам културног наслеђа представља акт хо-
тимичне селекције, што се може видети у случају културних права мањина, 
односно права племенских и домородачких култура, а што представља са-
вим различит и покаткад субверзивни поглед на културно наслеђе.20 Било 
која расправа о културним правима неизбежно укључује питања која се 
односе на културни идентитет људи и народа којима су таква права припи-
сана. И заиста, када се говори о културном наслеђу као елементарном делу 
људских права, мисли се на конструкцију културног идентитета који се са-

16 B. graham, P. Howard, op. cit. 3.
17 Занимљиво је да одређене околности у различитим земљама могу произвести феноме-

не попут овог из следећег навода: „На тај начин, легитимни субјекти права које овај прав-
ни текст имплицира нису више интелектуалне хегемонистичке елите и њихова изванредна 
достигнућа, већ политички добродошли друштвени ентитети означени као разноврсне групе 
које чине бразилско друштво.“ Политичким структурама ипак није лако да се њима баве. 
Међу њима се посебно именују ’домородачки’ народи и афрички досељеници. (A. Arantes, 
Diversity, Heritage and Cultural Politics, Sage Publications, Notthingham Trent University, 2008, 
292)

18 B. graham, P. Howard, op. cit. 10–11.
19 j. Blake, op. cit. 73.
20 j. Blake, op. cit. 74–75.



181ИДЕНТИТЕТ У КОНТЕКСТУ РАЗУМЕВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

мим тим штити. Теоретичар Каменка полази од односа између појмова кул-
турна права, културни идентитет и културно наслеђе у пасусу који се одно-
си на „важност осећаја идентитета за људске јединке, при чему се важност 
не придаје толико материјалном побољшању колико обичајима, традицији, 
историјској идентификацији и религији“. Осећај идентитета за највећи број 
људи је од суштинског значаја за осећај поноса и самопоуздања – оних вред-
ности на којима се делом заснива сам концепт људских права.21 С обзиром 
на важност коју културно наслеђе има у стварању и потврђивању култур-
ног идентитета такви трендови одражавају промену, јер се разговор о кул-
турним правима као правима појединаца усмерава сада према колективним 
људским правима.22

У члану 3. Препоруке 1201 (1993) парламентарне скупштине Савета 
Европе наведено је: „Свака особа која припада националној мањини имаће 
право да изрази, заштити и развија у потпуној слободи ... свој културни 
идентитет.“ Ова идеја је даље проширена по Препоруци 3 Европског окру-
глог стола (Хелсинки, 1993), где се каже да право на учешће у културном 
животу треба бити протумачено тако да укључује „права потребна да би се 
заштитио културни идентитет групе ... (што подразумева) и очување нацио-
налног и међународног културног наслеђа.“ На тај начин, културно наслеђе 
постаје интегрални део културног идентитета, па је потребно заштитити 
културни идентитет појединаца, група и људског рода, што оправдава зах-
тев за заштитом и очувањем културног наслеђа.23

Који су онда заједнички елементи културног наслеђа према међуна-
родном закону? Први се односи на то да је културно наслеђе форма наслеђа 
коју треба чувати и преносити будућим генерацијама. Наредни важан 
аспект културног наслеђа је његова повезаност с групним идентитетом. Оно 
представља симбол културног идентитета самопрепознате групе, било да се 
ради о нацији или народу, као и суштински елемент у конструкцији иденти-
тета те групе. Ова особеност културног наслеђа је тако „мање супстанца, а 
више квалитет“ и представља неку врсту додатне вредности која са собом 
носи емоционални печат.24

Оба појма – идентитет и културно наслеђе – данас су карактеристични 
по помало нејасном разграничењу, а у вези с јавном и приватном сфером 
људских активности. Тако, и поред пораста манифестација индивидуалног 
наслеђа почев од 60-тих година 20. века – попут генеалогије, афирмисане и 
кроз популарне телевизијске програме – Луентал (1998) тврди да наслеђе 
све више прелази из приватног у јавни домен.25 Значај који за модерног чо-
века имају јавни наступи и извођачке форме у сваком смислу речи, и у вези 

21 j. Blake, op. cit. 77.
22 Ј. Blake, op. cit. 79.
23 Ј. Blake, op. cit. 82.
24 Ј. Blake, op. cit. 84.
25 B. graham, P. Howard, op. cit. 3.
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с тим улога визуелних медија (при чему се домен људске интиме сужава), 
дали су посебну актуелност појмовима као што су идентитет и наслеђе. Да-
нас су ови појмови неретко у фокусу јавности и медија, те предмет бројних 
дискусија на глобалном и локалним плановима. Често су и предмет поли-
тичких инструментализација, али то је вероватно и неизбежно. Питање је 
колико релевантне струке које изучавају те области могу тада утицати да 
дебате поприме разложан и систематичан ток.
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IDENTITy IN THE CONTExT OF uNDErsTANDING  
CuLTurAL HErITAGE

Summary

The paper discusses the use and understanding of the concepts of cultural heritage and identity 
in different contexts, ranging from professional papers to legal and political documents. Special 
emphasis is laid on the intersection of these concepts, their relationship, and their occasional in-
terference. Both concepts have been given new meanings and connotations in the modern age, in 
contrast to their previous use. The paper also presents a comparison of several articles that deal 
with this issue.


