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Сажетак: Мултикултурализам као појава много је пре настао од 
самог појма, који је са великим закашњењем постао саставни део реч-
ника друштевних наука. Јер многе заједнице, особито градови, и мале 
државе, били су гледано историјски мозаик становништва, вековни 
примери мултикултурализма,  а не идентитети културно једнообра-
зне заједнице, која у потрази за идентитетом своје порекло грчевито 
тражи у фантомским историјским коренима. И данас, мултиетничке 
нације, суочене са митологизованом „националном расом“ која нигде 
не постоји немају други начин суживота, осим узајамног признања 
и подршке другости, што није асимилација. Тиме се онемогућује да 
мултикултурализам, склизне у просто сабирање идентитета, без 
стваралачког набоја. Људи се уче поштовању разлика и живота који 
је свуда мултиетнички. Његова врлина јесте толеранција која у дру-
гом човеку препознаје човека и прихвата различитост и другост као 
основне вредности, одупирући се мржњи и разарању. Зато инсисти-
рање на „чистом“ националном идентитету, иза кога стоји економ-
ски интереси и тежња за доминацијом, доводи до подељеног иденти-
тета, поцепаног друштва, својом културном шизофренијом угрожава 
саме основе државе. Мултикултурна „хибридна“ друштва, још увек су 
најразвијенија друштва водећа у глобалном свету. Мултикултурали-
зам је много старији од национализма. Нипошто није мртав. Напро-
тив.

Кључне речи: мултикултурализам, другост, разлика, толеран-
ција и хибрид.
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„Кад бих , којим случајем, поново долазио на свет, 
био бих несрећан ако се опет не бих родио у Босни.“ 

                                                                      Иво Андрић

Како је писао један од оснивача ране америчке социологије која се 
поред осталог бавила и урбаном етнографијом, стари џангризавац 

са Универзитета Јејла, који је „себе доживљавао као апостола који се 
обраћа паганима“ (L. Kozer), писац култне књиге, Народних обичаја, 
доследни пуританац Вилијам Грејам Самнер (1842-1910), за науку о 
друштву (мултикултуралном друштву-М.Ш.) било би огромно достиг-
нуће уколико би нас уздигла до „вештине управљања друштвом које би 
било разумно, делотворно и научно“ (Samner, 2010: 223). Остаје да се 
види, да ли ће ово достигнуће, бити остварено? И поред скептицизма, 
социологу у судару идеологија, остаје велико социолошко интересовање 
да појмовима именује „саигру између човекове слободе делања (наци-
оналне слободе-М.Ш.) и формативне снаге друштвеног система“ (Реп-
стад, 2019: 9). Самим тим, што је социологија строго индикативна наука, 
и није систем апсолутних истина, већ систем хипотеза, организационог 
и усмеравајућег мишљења човека о одређеној врсти података ( индика-
тора) који се заснивају на човековом искуству“ (Znanjecki, 2012: 68), на 
систему односа међу људима, који конкретно творе друштвени статус  
човека, који дефинише култура (Hjuz, 2012: 99). Када културне разлике 
постану важне и друштвено релевантне, тада друштвени односи имају 
и етничке елементе, где се друштвене групе и њихови идентитети разви-
јају у међусобном додиру а не у изолацији. Тако да етницитет има неке 
везе с класификовањем људи и односом  међу групама (Eriksen, 2004: 31, 
29, 18).  

Друштвеним групама, и кад све друго пропадне, преостају 
борбе око идентитета. Лојалисти (свих боја) грозничаво траже начин, 
да своје „сањарије о доминацији преведу у друштвену стварност“ 
(Dženkins, 2001: 184). Локални „интереси“ и колективна тежња при-
хватљивог решења националног питања, економске неравноправно-
сти и насиља, често су таоци континуираног потенцијала и установе 
културе (и политике-М.Ш.) који и даље генеришу етничке разлике, 
дистанцу и непријатељство  (исто, 212). Реч је, о двосмерном процесу 
утицаја културног и политичког  систем на људе и друштвене групе, и 
њиховог делања на изградњи (мултикултурног) друштва и улоге цен-
тралне државе, историјата контаката и државне интеграције. Отвара 
се проблем, потискивања националног или самоодређења нације као 
тријумфа нације државе, које је у случају Југославије, у потпуности 
довело до њене дезинтеграције (Шутовић, 2016) и пораза концепта 
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мултикултурног друштва, наметањем концепта ендогамије, идеоло-
гије „чисте“ нације. Иако су социолози попут Вебера и Михелса, одба-
цили идеју модерне нације засноване на расној сличности, у корист 
језичке заједнице као предуслова осећања националне припадности 
субјективној заједници судбине заједничких искустава и сећања и 
„географске заједнице простора и узајамне зависности“ (Michels, 1949: 
159; cit; Vujačić, 2013: 25-26). 

Међутим, тајна дуговечности Аустријске Царевине, како је писао 
Маркс (1854), лежи у „провинцијском егоизму који заслепљује сваки 
народ илузијом да може остварити себи слободу по цену жртвовања 
независности других народа“ (Marx i Engels, tom 13, 1976: 184). Тај 
провинцијски егоизам у „балканском котлу“ и „етосу пограничја“ 
(Čiževski, 2010), већем од геополитике и данас је жив, у центру кафан-
ских и академских расправа, који није лишен југословенског пртљага 
знања, пре свега у области контракултуре и међукултурног дијалога. 
Звука границе, популарне музике, рата и национализма, после 1991 
(Bejker, 2011) и распада југословенског културног простора неприпре-
мљеног за плуралистичку цивилизацију. Простора повијесног и има-
гинарног (Todorova, 1999) као двосмислена differenti specifica, нацио-
нализам/мултикултурализам. Нема опипљивих назнака, да би ускоро 
могло доћи до повезивања нових даљих карика у правцу превазила-
жења ове двосмислености, посебно, да се расправи, како би рекао T. 
Parsons, асиметрична симетрија, варијабли мултикултурализма као 
противотрова провинцијском национализму и верској нетрпељиво-
сти историјске маргине и европске периферије митског балканског 
limes-a, који није успео заузети повољније место у великом европском 
подухвату поделе профита, знања и искуства (Samardžić, 2017:10). Чак, 
ни у време, кад је Југославијом неприкосновено владао „ кормилар и 
фараон“, бараба и британска битанга, амерички плаћеник и слуга два 
господара, Ј. Броз. А Југославија иронично називана Титоландрија и 
Титославија (Velikonja, 2010:15), данас простор транзицијске и демо-
графске депресије, теорија завере и нељудских услова заточеништва 
(Шутовић, 2013: 21), кризе идензитета и културног закашњеника, 
деструкције вредности и насиља (Шутовић, 2009), социокултурног 
утицаја на друштвене девијације (Милошевић-Шошо, 2018; Милоше-
вић-Шошо, 2013), аномије друштва, нејасним начинима друштвене 
промоције и „разорене“ савремене породице (Кошарац, 2019).

Као да се поново, стварно остварује ефикасан концепт шпанске 
колонизације, који је почивао на рушењу отпора домородаца, заро-
бљавањем њихових вођа, ради присвајања нагомиланог богатства, 
плаћања данка и обезбеђења хране, и устоличење колонизатора као 
нове елите домородачког друштва с циљем преузимања власти посто-
јећег система опорезивања и присилног рада (Asemoglu i Robinson, 
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2012: 22). Отуда треба уложити напор, да се у дискурс периферије, за 
старе речи и синтагме упишу нова значења (Majstorović, 2013: 27), а 
нови појмови прочитају помоћу искуства и садржаја, пре њиховог зва-
ничног настанка, као чар која делује на неприпремљеног читаоца. Јер, 
свако у сусрет будућности иде са својом прошлошћу (П. С. Вак, цит: 
Феревик, 2012: 11). Стари свет, који сеже уназад од древних времена 
до праисторије, био је позорница мешања популација и кретања идеја, 
из којих је произашло невероватно јединство, с обзиром на разила-
жења која су се појавила на крају (Levi-Stros, 2013: 29). О чему сведочи 
заједнички фонд митова. Енглеска је као најуниверзалнија култура  
Евроазије поседовала резултате историјског развоја и културне про-
цесе Старог света, престављајући конзерву Евроазије али и расадник 
семена будуће америчке цивилизације (Гачев, 2011: 199). Америка је 
пут од емигранта до Американца, поклањала свом народу и целом 
свету, само у једној генерацији. За разлику од традиционалних дру-
штава (Немачка, Јапан, Италија) која на имигранта гледају увек као 
странца (Kanton, 2009: 424). Једна етничка група, црнци, је јасно осе-
тила и више од свих других показала, да је фатаморгана о прокламова-
ној отворености америчког друштва лажна (Bela, 2003: 126). Америка, 
није изолован случај, напротив. Слично је са друштвеном динамиком 
и друштвеном променом, обојеном етноцентризмом који гуши про-
јекте и политику мултикултурализма, кога су на еманципаторску мапу 
уцртали они који су увидели неделотворност пројеката за грађанска 
права, ослобођење етничких или религијских мањина њиховим пре-
тварањем у ефективно грађанство, захтевајући колективна културна 
права (Bauman, 2009: 864).

Сам појам, мултикултурализам, указује на друштво без дискри-
минације по расном, етничком, верском или националном основу, које 
пружа визију једнакости и надилази културне разлике или се на њих 
не обазире (исто, 862). Мултикултурализам као појава и стварност 
настао је много пре самог појма, који је с великим закашњењем постао 
одредница речника друштвених наука. Средином XX века, реч се први 
пут појавила у канадским расправама либералних научника, активи-
ста „одоздо“ и активиста „одозго“, о тријади проблема: 1) правима на 
аутономију домородачких народа или „првих нација“ са посебним 
територијалним захтевима, 2) „културним“ правилима на политичку 
сецесију лингвистичких националниста у Квебеку; и 3) грађанским и 
културним правима скоријих имиграната. Затим је до седамдесетих 
година освојио терен САД-а свођењем на питање „расе“ или ширењем 
свеобухватно на „животни стил“. Док се у Латинској Америци ширио 
у смислу „првих нација“ и „расе“. Западноевропске расправе у први 
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план ставиле су „имиграцију“, а источноевропске однос етницитета и 
националности, етнонационализма и грађанског национализма (исто, 
862). 

Овај појам у свом најширем смислу, како показује богат етнограф-
ски материјал етнокултурне коегзистенције, старе колико и принцип 
размене, „описује најстарије стање било којег политички организо-
ваног друштва које постоји уз било које друго културном разликом 
и разноликошћу у једном друштвеном простору“ (исто, 863). У кон-
тексту локалних и глобалних друштвених промена појам је послужио 
интелектуалном и политичком видокругу, тзв. „северњачког“ дискурса, 
који нам откривају постколонијалне студије културе и нове глобалне 
историје „која показује сталне сусрете и размене међу културама од 
почетка историје човечанства до данашњег дана“ (Harding, 2005: 47).

Свакако присутне су различите формулације у различитим наци-
оналним државама. Оне су данас због различитих миграција готово 

„под утицајем „моралне панике“, која означава „осећај страха који се 
шири кроз велики број људи да неко зло угрожава добробит друштва“ 
(Bauman, 2018:9). То су по правилу „други“, па се и мултикултурали-
зам проглашава „мртвим“. Мада је највећи број земаља света културно 
хетероген (Kimlika, 2004:9). У највећи број организованих политичких 
заједница кроз историју био је „мултиетнички“, који је био под уда-
ром идеала, хомогене државне заједнице, изражен у концептима био-
политике и етнополитике. Почев од верског чишћења заједнице, од 
антике до данас, класног друштва, кроз револуције од Атлантика до 
Пацифика, расног чишћења нације, за време национализма и импери-
јализма, односно етничко чишћење државе ( Петровић, 2019). 

Мањине су углавном биле жртве „примитивне комогениза-
ције“ концепта хомогене државне заједнице, масовно су прогоњене и 
физички уништаване, принудно асимиловане, третиране као странци, 
подвргаване физичкој сегрегацији и економској дискриминацији уз 
порицање политичких права (Kimlika, 2004: 10). Клатно се кретало 
између унутрашње дискриминације мањина, 2) њиховог тражења 
права на самоуправу, 3) пружања спољашње заштите и 4) захтева за 
етничким плурализмом. При том се најчешће заборављало да „постоје 
начини да се сретнемо с другим на истом подручју, у истом времену“ 
(Todorova, 2010: 57). 

Како би дале темељ својим амбицијама за будућност, нацио-
налне државе, полажући право на модерност, конструишу сопствену 
слику прошлости, у коме ускогруди концепти историје изгледају мање 
уверљиви и потребни. Јер, друга будућност, захтева друге прошлости 
(Мазовер, 2017: 414). Упоредном анализом, Натан Глазер, разликовао 
је земље старог света које престављају „федерацију народа“ и земље 
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новог света, састављене од „распршених, измешаних, асимилованих 
и интегрисаних“ имигранских група, које су ради уласка у ново дру-
штво, саме себе искорениле (Kimlika, 2004: 35). Ради се о упрошћавању 
и грубој генерализацији, чак и самој негацији егзистенције нацио-
налних мањина у „имигрантским земљама“ Северне и јужне Америке 
(исто, 36) игнорисање националних мањина у новом свету (и свету 
уопште-М.Ш.) повезано је са уверењем Европљана о инфериорности  
домородачких народа, који су били жртве геноцида, искључивања, 
сегрегације и асимилације, ради интеграције у доминантно друштво 
(исто, 37). Проблем, непризнавања домородаца од стране нацио-
налних држава екс Југославије, прекривен је велом ћутања, дубоког 
потискивања у име мита о „чистој раси“, етнији, нацији, словенском 
пореклу. Јован Цвијић их је називао, пословењеним Аромунима, једну 
изразиту и јасно одређену групу која нема своју историју, нити исто-
ријских успомена, а у националном погледу има празну душу, поло-
вичан страх, крајње цицијаштво и тврдичење, сујета, склоност јавном 
истицању, зеленаштву, жеља за тековином по сваку цену, неспретност 
и несмотреност, укус за лепо, савршено, за „модерно, и нестабилност 
карактера (Цвијић, 2011: 460-461). Ова карактерологија Цвијићеве 

„мешавине народа“ под утицајем Рима, Византије и Турске и данас је 
актуелна и присутна у свакодневном животу, нашег западнобалкан-
ског мозаика, где су домороци и даље табу тема, можда и подводна 
дубинска мина поцепаног друштва, слабог друштва у слабој држави, 
синдром мимикрије етницитета, који се стиди свог порекла, и пати 
прихватајући други. Синдром је појава дугог трајања. 

Поједини градови попут Венеције су, у читавој својој историји, 
били пример мозаика становништва и мултикултуралности. У тра-
жењу „чисте расе“  (етније, нације) често се заборавља, да никада није 
постојало тако сложено царство, као што је римско, којим су се кре-
тали људи из свих делова тада познатог света (Галимберти, 2018: 432). 
Било је „најлепши део Земље, а и најцивилизованији део човечанства“ 
у коме је дисциплиновано јунаштво чувало границе империје, а благ 
али снажан утицај закона и начина понашања потпуно су учврстили 
јединство провинција“ које су у мрачном раздобљу непрестано раз-
дирале крваве кавге народа и племића, тако да је постало „први  плен 
освајања, фанатизма или похлепе варвара или хришћана“, доводећи до 
опадања и слома царства, можда највећег и најстрашнијег призора у 
историји човечанства (Gibon, 2007: 1, 512, 514, 515).

Византија која се никада није одрекла граница Рима, названа 
је „владарком других народа“, екуменом хијерархијског удружења 
хришћанских земаља, где су сви народи (Грци, Словени, Грузијци, 
Сиријци, Јермени) имали своје традиције, својствене форме свакод-
невног живота, карактере и обичаје (Литаврин, 2017: 47,7). Русија која 
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је претендовала да буде наследница Цариграда и Византије и постане 
Трећи Рим, показивала је оптичку обману суда о политичкој неспособ-
ности Словена и недостатку јединства руске државе, јер је у њен састав 
улазило стотину народа разних назива, чија је разноврсност ишчеза-
вала пред доминацијом руског племена, показујући високи политички 
смисао руске државе (Данилевски, 2007: 372). Учешће Руса у великом 
ходу легитимне европске цивилизације, започет у Риму, осујетила је 

„жаљења достоојна грчка шизма и татарска инвазија (Mestr, 2018: 404). 
Азијски елемент у њеном саставу Жозеф де Местр, није узимао за стид, 
већ га је сматрао знаком руске надмоћности. Верујући да се тај народ 
може уздићи до европског нивоа цивилизације и учености једино, 
повратком на пут с којег је сишао (исто, 408). 

И Османско царство више је личило на Византијско него на мон-
голско. Широким избором чиновника, оно је показивало важност 
најезде хришћана чак до врха њихове администрације. У време успона 
(1553-1623) од 48. великих везира, само је пет било Турака, ако се тако 
може рећи, један Черкез, десет непознатог порекла, 33 потурчењака, 
шест Грка, 11 Албанаца илу Југословена, по један Италијан, Јерменин и 
Грузијац. Османијама није недостајало смисла за политику, као побед-
ници, правили су уступке, отвореношћу руководећих места, на која су 
сарађујући с победником, ступали један по један народи Балканског 
полуострва, и ту и тамо оживљавали раскол Византијског царства 
(Brodel, tom 2, 2001: 28-29,15). 

Византијска теократија, како је описао Маркс, у складу с орјен-
талним појмовима Турака, у Отоманској империји била је у „могућ-
ности да се развије до те мере да је свештеник једне парохије исто-
времено судија, председник општине, учитељ, извршилац тестамента, 
разрезивач пореза, свеприсутни фактор грађанског живота, не слуга 
већ господар свега“ који кроз привилегије хришћанског свештенства, 
угњетачким туторисањем, контролисањем и мешањем цркве у грађан-
ску власт и световне послове апсорбује целокупан друштвени живот 
(Marx i Engels, tom 13, 1976: 108). Између муслимана и њихових пра-
вославних поданика није постојао раздор, већ је верска нетрпељивост, 
према католицима повезивала различите православне народе у Тур-
ској, који су више волели тријумф турског турбана, него латинског 
шешира (исто, 80). Многи западњаци (Немци, Французи, Мађари, 
Италијани, Јужни Словени) одричући се своје вере и народности, тра-
жили су и често налазили срећу у служби Порте у Турској. Отуда није 
чудо су муслимански поданици султана Мехмеда Освајача изражавали 
незадовољство великим утицајем западних личности у многим обла-
стима јавног и уметничког живота. Државном поглавару се пребаци-
вало да, поред Персијанаца и Јевреја повлашћује и „Франке“, односно 
хришћане (Бабингер, 2010: 471). С тим у вези треба подсетити да је 
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хришћанска религија (као и ислам-М.Ш.) због свог универзализма, 
неспојива с националном идентификацијом (Галимберти, 2018: 432-
433). Мада су све православне аутокефалне цркве, узеле национални 
префикс, у циљу национализације православља и потпоре национал-
ној држави, као повластицу личног или националног поноса. Део је 
процеса идентитетског укрштања и етничког претапања балканског 
етничког шаренила (Петровић, 2019:144). Али, и идеологија варвар-
ства (Петровић, 2015).

Интеграција Балкана путем освајања, културе или сарадње, спу-
тавана унутрашњом структуром, углавном је долазила споља из три 
велике „спољашње“ престаонице, Цариграда, Беча, Париза (и Москве-
М.Ш.). Цариград је био седиште Порте, калифат ислама, центар пра-
вославља, наследник Византије, раскршће Европи и Азији/ златни 
мост истока и запада (-М.Ш.). Беч царски град Хабзбурга, католици-
зма, просветитељства, модерног образовања, узор добре владавине 
(мозаик народа-М.Ш.). Париз, извор народног суверенитета, нацио-
налне државе, уставне власти, огледало европске културе (Павловић, 
2018: 452). Сан Петербург био је средиште руског самодржавља, покро-
витељ и заштитних турских Словена, које је имало одлике протекто-
рата. 

Балканске нације нису биле природне (културне) већ „изми-
шљене, изграђене и замишљене“ у различитим временима и околно-
стима, наметањем, одбацивањем, укидањем, убрзаном културном аси-
милацијом, расељењем, протеривањем и елиминисањем. Позивом на 
митове и прошлост тражиле су оправдање за своје територије“, суко-
бљавале историјска права с правом на самоопредељење“ (исто, 453). 
Процес стварања политичких нација балканских народа био је део 
европских националних процеса, а не одвојен случај, под утицајем гео-
графије и дипломатије, великих сила. 

Посебно занимљив феномен у том контексту јесте настанак црно-
горске државе и нације, њене моралне снаге, инспирације, јунаштва, 
упоређиване с малим државама Старе Грчке, „историје као бајке“, рат-
ничког народа који је успео да задржи самосталност, добробит сло-
боде, хришћанске вере, матерњи језик и своје законе, „синова црних 
планина“ (Angell, 2018: 5,6,9) мајстори импровизације и слабе дипло-
матске вештине. Њихов портрет обојен је често европским елитним 
оријентализмом и изграђиван на арсеналу стереотипова о „ратобор-
ним народима“ чије су емоције „драматичне“ а мисли „недокучиве“ 
(Brajović, 2019: 215). Место црногорског националног памћења пове-
зано је с отпором освајачима и ослободилачким ратовима, чији вре-
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менски хоризонт одређује смена генерација. Постоје породичне, соци-
јалне и историјске генерације које „одређују ритам временског иску-
ства једног друштва“ (Asman, 2011: 25). 

После стицања независности (1878) Црна Гора с мешовитим ста-
новништвом, под вођством кнеза/краља Николе, и препорука Берлин-
ског конгреса, у идентитетском питању и самосвести, водила је поли-
тику снажења верске толеранције и хармоније конфесионалне разли-
читости. По правилу, у срединама већинског неправославног света, 
на челу, локалне власти, стајао је припадник те конфесије. Законом 
је утврђена равноправност вероисповести, а верска подука била је у 
надлежности заједнице којој ученик припада. У  школама с муслиман-
ском већином, петак је био нерадани дан, а учитељи су углавном били 
муслимани. Црногорски муфтија имао је статус црногорског државног 
чиновника. Док је барски надбискуп полагао заклетву верности црно-
горском књазу, а црногорска власт је утицала на остала именовања 
у католичкој заједници, иако је у црквеним пословима био директно 
подређен Ватикану. Католичко свештенство је певало молитву црно-
горском књазу, и по одобрењу папе вршило службу на старословен-
ском језику. Све се то одвијало на основу конкордата између Црне Горе 
и Свете Столице, потписан 1886.године (Андријашевић, 2018: 105-106, 
103, 102). 

Кнез/краљ Никола, настојао је по угледу на Швајцарску, да Црну 
Гору учини просвећеном, цивилизованом и уређеном државом, с 
првокласним школама, болницама, добрим комуникацијама и нултим 
дугом (Angell, 2018: 18-19). Путописци су у њој видели „малу, срећну и 
добро вођену државу“ (исто, 18). Политика верске толеранције, може 
се узети као дело просвећеног владара, део политике црногорске иде-
ологије до 1918.године (Андријашевић, 2017) која није била лишена 
амбиваленте двосмисленост српско/црногрског идентитета, мегало-
манске амбиције владара, под којом су трпеле традиционалне црно-
горске вредности. Али, и значајна појава и феномен или „мултикулту-
рализам“ пре мултикултурализма, која се након обнове независности, 
покушава баштинити и данас, где се на све примењују актуелни еко-
номски закони, продуктивности и профита глобалног света. За узга-
јање целовитости људског бића, за циљеве држављанства и живота 
који је посвуда мултиетнички (Галимберти, 2018: 455) и лепо се допу-
њује „као лице и наличје једног хармоничног предмета“ (И. Андрић).

Међутим, мултикултурализам као концепт у свом историјском 
искуству, перманентно је изложен притисцима и жестоким напа-
дима, захтева за културном једнообразношћу етноцентризма етнич-
ких група и нација, које фантомски потражују своје историјске корене, 

„златно доба“ имагинарним „измишљањем традиције“ и мегаломанско/
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митологизоване „чисте“ националне заједнице, заједничке судбине 
која нигде и никада није постојала. Јер је, њихово порекло углавном 
мешовито и мултиетничко, што често преставља узрок „подељеног 
идентитета“, његове стигматизације, синдрома „етничке мимикрије“, 
који није вољан и способан да прихвати постојање разлика, култура и 
народа, као највеће цивилизацијске вредности, толеранције која у дру-
гом човеку препознаје човека, мултиетничности као велике синтезе 
разлика, а не простог сабирања и насилоног интегрисања, и домина-
ције националног идентитета, иза кога стоје економски интереси. 

То често доводи до поцепаног друштва, и својом културном шизо-
френијом угрожава и саме основе држава, доводећи до њеног распада 
(пример комунистичких вишенационалних држава) које су подлегле 
национализму и нефункционалном поретку. Мултикултурализам је 
много старији од национализма. Иако га многи, сматрају мртвом и 
пропалом идејом, али он уопште не одумире, напротив хибрид мул-
тиетничка друштва, још увек су у цивилизацијском смислу најразвије-
нија и водећа у глобалном свету, који губи појам о јединству и способ-
ност стварања великог савеза. 
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,,MULTICULTURALISM” BEFORE 
MULTICULTURALISM: OR SPLIT IDENTITY 

Abstract: Multiculturalism as a phenomenon emerged before the very 
concept, which with great delay became an integral part of the vocabulary 
of social sciences. For many communities, especially cities, and small 
states, were a historical mosaic of the population and centuries examples of 
multiculturalism, and not the identities of a culturally uniform community, 
who searches for identity for his origin in phantom historical roots. Even today, 
the multiethnic nations, confronted with the mythologized "national race" 
that nowhere exists, there is no other way of coexistence, except for mutual 
recognition and support of otherness, which is not assimilation. This makes 
it impossible for multiculturalism to slip into a simple collection of identity, 
without creative charge. People learn to respect differences and lives, which 
is multiethnic everywhere. His virtue is tolerance, which in the other man 
recognizes man and accepts diversity and otherness as the basic value, resisting 
hatred and destruction. Therefore, insisting on a "pure" national identity, 
behind which is economic interests and a tendency for domination, leads to a 
divided identity, a torn society, and its cultural schizophrenia endangers the 
very foundations of the state. Multicultural "hybrid" societies, are still the most 
developed societies guiding in the global world. Multiculturalism is much older 
than nationalism. Is by no means dead. On the contrary.

Keywords: multiculturalism, otherness, difference, tolerance and hybrid. 
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