
 
 

C E N T R U M  8 

158 
 

Flora Kadriu, PhD1 
 

UDC: 
316.722-027.511 

 

 

IDENTITETI DHE GLOBALIZMI 
 

ИДЕНТИТЕТОТ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА 
 

IDENTITY AND GLOBALISATION 
 

 

Abstract 

The motive behind this paper is exploration of cultural diversity, 

regarding (collective) identity and cultural identity groups. The investi-

gation sets up from the concept of identity in the general sense and 

progresses towards the cultural group identity, shifting to the policy of 

cultural group accommodation in the context of the democratic political 

system. Today, culture is seen as a political instrument with a “new” 

role to create, protect and promote diversity, but also manage it, thus 

giving birth to a new dimension of the classical view of pluralism. This 

especially occurs in times when countries, economies and cultures are 

affected by globalisation, and when European transition countries are 

asked to change their regime, and to fully transform their social system 

and democratise their social life. Culture’s “new” role has created 

“cultural pluralism”, as concept of society that houses cultural groups, 

both complex and large, with different forms of common institutions, 

internal organisation and value system, and even different religion. Cul-

tural identity makes impositions when the larger culture in multicultural 

communities dominates, whereby a real conundrum emerges: how to 

preserve minority identity without instigating disintegration and separa-

tism, and how to delineate a cultural frame of reference embracing all 

cultural differences and facilitating the survival of the multicultural 

community. The problem looms in light of globalisation, when cultural 
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identities of more influential peoples and countries affect minor ones, 

thereby foisting cultural differences that further translate into extre-

mism and fanaticism, either ethnic religious or cultural, rightfully 

deemed global terrorism. 

Keywords: identity, group identity, cultural identity, cultural 

pluralism, globalisation 

 

Вовед 

За нашата тема ќе биде важно да се задржиме на дефиници-

јата на поимот идентитет, за да можеме него да го специфицираме 

кога станува збор за културен идентитет или групен идентитет. 

Идентитетот може да се дефинира како „организација на мен-

тална структура како на когнитивни, така и на афективни карак-

теристики кои претставуваат перцепција на индивидуата [овде може 

да се рече и на групата] за самата себе како различно суштество; во 

склад со себе, а сепак одвоена од другите; со разумен степен на кохе-

рентност во однесувањето, потребите, мотивацијата и интересите“2 

или како „субјективно дозволен ентитет, вкупна свест за себе на 

индивидуата, процес кој овозможува интеграција на забележувања, 

чувства и мисли за сопствената личност“.3 

Алекс Мучиели ги анализира компонентите од кои е сос-

тавено чувството на идентитетот и наведува: чувство на единство, 

кохерентност, припадност, вредност, автономија и доверба.4 

Томас Ериксен на тоа го додава временскиот континуитет, како 

и чувството за различност.5 

 Имајќи предвид дека принципот на разлики е еден од 

главните одредници на идентитетот, важно е да се потсетиме на 

изреката на Клајд Клахкон и Хенри Мјури дека: секој човек во 

извесна смисла е како сите други луѓе (примарен идентитет како 

хуманитет), дека секој човек е како некои други луѓе (социо-култу-

рен идентитет – категоризација, спецификација) и дека секој 

човек е како ниеден друг човек (самоидентификација).6 

                                                           
2 P. Tap, (ed), “Identiteindividualle et personalization“, Sience de l’homme, Privat, 

Toulouse, 1986, стр. 13.  
3 David Krech and Richard Crutchfield, во Hrnjica S., “Zrela licnost“, Zavod za 

izdavanje udzbenika, Beograd, 1982, стр. 49. 
4 Alex Mucchieli, “L’Identite“, PressesUniversitairs de France (PUF), Paris, 1986, стр. 5. 
5 Thomas H. Eriksen, “Ethnicity and Nationalism“, Pluto Press, London, 1993.  
6 http://www.Yurope.Com/zines/republika/arhiva/99/jaidrugi/2.htm/ 
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Посебна важност во објаснувањето на идентитетот имаат 

чувствата за припадност и автономија, кои на прв поглед стојат 

меѓусебно спротивставени. Меѓутоа, припадноста на заедницата, 

која се изразува во групната солидарност и симбиоза со другите, 

како и во поврзаноста на чувството на доверба и заеднички вред-

ности, не мора да ја исклучува автономијата како чувство на рела-

тивна независност и самосвест. Произлегува дека слободата и 

автономијата се својствени за идентитетот и тоа: како способност 

да се врши избор од расположливите културни елементи, како 

способност за дејствување во склоп со својата свест и како способ-

ност за донесување одлуки во однос на сопствената вредносна 

шема.7 

Повеќе автори (Рави Абделал, Јошико Херера, Аластер 

Џонсон и Тери Мартин) функциите на идентитетот ги дефинираат 

како: идентитетско-категоризирачки; индивидуално-самодефини-

рачки; социјално-групни;8 додека Александер Вент ги изразува 

како: физичка сигурност и разлика од други актери; онтолошка 

сигурност, како предвидлив однос кон пошироката заедница и 

стабилен социјален идентитет; признавање од другите актери; 

развиток.9 

  

Културна различност – културен идентитет 

Културниот идентитет може да го сфатиме како обра-

зец на заедничкиот начин на живеење и размислување, на заед-

ничкото искуство врз кое се темелат облиците и содржината 

на сознанијата, но и како референтна рамка која им укажува на 

индивидуите што е пожелно, а што не е пожелно од стоја-

лиштето на дадената култура. Индивидуите можат да воспоста-

ват културен идентитет или по пат на асимилација (што е најчесто 

случај со малцинските културни заедници), или по пат на селек-

тивен и критички однос спрема понудениот образец, од кого го 

усвојуваат она што е неопходно за заеднички живот (јазик, препо-

знатливи симболи - знаме и химна, основни вредности кои ја одржу-

ваат заедницата - патриотизам, почитување на правата на „другите“ 

                                                           
7 Gordon Allport, “Becoming, Basic Considerations for a Psychology of Personality“, 

Yale University Press, New Haven, 1955, стр. 82. 
8 Љубомир Д. Фрчкоски, “Преговарање во конфликти на идентитети“, 

Tемплум, Скопје, 2010, стр. 35. 
9 Benedict Anderson, “Imagined Communities“, Verso, New York, 1992. 
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- но може негативно да се однесуваат кон другите државотворни 

симболи како што се оние монархистички или идеолошки).  

Индивидуалната интерпретација на затечените културни 

плодови и свест за тоа дека можеме истите да ги модифицираме и 

менуваме претставува фундаментален состав на идентитетот, кој 

на индивидуата и овозможува да ја употреби заменката „јас“ како 

ознака за внатрешна и сопствена состојба. Значи, „јас“ е она што 

е „мое“, со што како сопственост се идентификувам, односно на-

чин на кој индивидуата (или групата) разбира, вреднува и реагира 

на себе.10 Во процесот на идентификација, индивидуата (или 

групата) врши самопроцена и избира извесни карактеристики од 

сопствениот репертоар за да го конституира сопствениот иденти-

тет. Се разбира дека културните норми, кои се всадуваат по пат на 

идентификација, служат како матрица во која се кристализира 

индивидуалниот поглед кон светот, како субјективно гледиште кое 

го сочинува самоидентитетското јадро.11 Грејс Харис ги разликува 

термините individual, self и person: индивидуа е „поединечен член 

на човековиот род; „јас“ е центар на искуства - субјект на 

однесување кој е свесен за таквото искуство и кој овозможува 

активност благодарение на која постојат луѓето; а персона е лич-

ност која се однесува како „јас“, како деловно суштество, како 

автор на акција која вклучува морален поредок.12 

Персоналниот (индивидуален) и колективниот идентитет по 

природа се интеракциони и тие се сведуваат на усогласено воспос-

тавување на меѓусебни односи, односно прашањето се сведува на 

„мерка“ на воспоставен индивидуален или колективен идентитет. 

Основно е дека човекот не може да живее без остварување на обете 

идентитетски димензии, иако често се случува, поединецот да 

пропушти да го формира своето „јас“. Со право може да констати-

раме дека човековото суштество, како во својот индивидуален 

облик така и во колективниот облик, тежнее да воспостави свој 

идентитет за да ја пронајде смислата на својот живот и за да се 

                                                           
10 R. B. Burns, “The Self Concept, In Theory, Measurement, Development and 

Behavior”, Longman, London, 1979, стр.22. 
11 Gordon Allport, “Becoming, Basic Considerations for a Psychology of 

Personality“, Yale University Press, New Haven, 1955, стр. 44. 
12 G. G. Harris, “Concept of individual, self and person in description and analysis”, 

American Anthropologist, 1989, vol. 91, no. 3, стр. 601. 
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интегрира во универзумот13 и од тие причини: секој идентитет е 

социјална категорија (групна правда) при што општествено поле 

е она поле каде се среќаваат и обединуваат индивидуалното и 

колективното. 

Еден аспект на социјалниот идентитет14 кој се однесува на 

социјалните актери и социјалната динамика е разработен од 

Алберто Мелучи. Тој истакнува дека социјалниот идентитет им 

овозможува на актерите да дејствуваат како обединети субјекти за 

да воспостават контрола над својата акција, бидејќи акцијата 

произведува симболична ориентација и значење кои актерите ги 

препознаваат; како и способност на колективните актери да напра-

ват разлика помеѓу себе и околината.15 „Социјалниот идентитет 

(како и секој колективен идентитет) е конструкција која го изра-

зува највисокото апстрактно ниво на општествена припадност“, ќе 

додаде Вилијам Коноли.16 

Според Колин Брд, културата е вклучена во широкиот 

социјален систем на три начини: 1) како објективен опис дефини-

ран со помош на системот на значење кој одредува дистанца од 

„нас“; 2) како елементи кои популацијата ги користи за самои-

дентификација, а кои се развиваат врз поимите на заедништво, 

јазик, крв, потекло; и 3) како организатор на целокупниот животен 

процес, вклучувајќи ја и материјалната репродукција.17 Имено, 

Брд прави разлика помеѓу признавање на социјалниот статус и 

признавање на културниот идентитет на индивидуата и групата. 

Под социјален статус подразбираме општествени „наредби“ за 

определени третман и однесување кон индивидуата, а кои произ-

легуваат од општествено прифаќање и верификување на определе-

ни вредности. За разлика од неа, признавањето на културниот 

идентитет се однесува на генералното признавање на индивидуал-

ното право на културна самоидентификација, но не навлегува во 

тоа со кои практики тоа се остварува. Имено, идентификацијата не 

                                                           
13 Joseph Nuttin, “Theori de la motivation humaine“, PUF, Paris, 1980, стр. 219. 
14 Henri Tajfel, “Social identity and Intergroup Relations“, (ed.), Cambridge 

University Press, 1982. 
15 Alberto Melucci, “The Process of Collective Identity”, 1995, стр. 43-48; and Hank 

Johnston & Bert Klandermans (eds.), “Social Movements and Cuture“, University of 

Minnesota Press, Minneapolis. 
16 William E. Connolly, “Identity / Difference, Democratic Negotiations of Political 

Paradox”, Cornell University Press, London, 1991, стр. 201. 
17 Colin Bird, “Status, Identity, and respect”, Political Theory, 32 /2: 223-226. 
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е воопшто лесен и едноставен процес, и идентитетот мора да се 

сфати процесуално со неизвесни нешта, бидејќи не е однапред 

познато дали ќе доминира идентификацијата (прилагодување) или 

индивидуализацијата (формирање идентитет). Постои искуство на 

„деперсонализација“, кое потврдува дека развојот на идентитетот 

не е автоматски и едносмерен. И selfhood (сопственост) и person-

hood (јас како актер) може да биде скратено, затоа што поединецот 

може, но и не мора да го оствари својот идентитет, кој е човеков 

потенцијал, ама не и чинител на животот; како што може да дојде 

до „самоизмама“ (self-deception) поради недоволното познавање 

на самиот себе; но, во ситуација кога недостига адекватен „друг“ 

како пример за воспоставување на задоволувачки идентитет, може 

да дојде и до „фрустрација“.18 Еден поединец не може да живее 

изолирано, надвор од светот на својата култура; интеграцијата 

во социо – културната средина е само еден чекор во процесот на 

идентификација, како одредување на своето место во светот на кој 

припаѓаме, но и повеќе - распознавање на самиот себеси од среди-

ната, односно самопознавање и самопотврдување. Добро прилаго-

дената индивидуа, која со помош на колективниот идентитет си 

обезбедила припадност на „својата“ заедница, е само дел од 

целината која пружа заштита и сигурност. Но, во суштина тоа е 

„онтолошки несигурен идентитет“,19 бидејќи надвор од колек-

тивот (групата), индивидуата се чувствува празна, несигурна и 

некомплетна. За да не ги доживее сите промени и спротивставе-

ности во околината како идентитетски крах, индивидуата мора да 

изгради и персонален (индивидуален) интегритет кој ќе ја заштити 

од пореметувањата во околниот свет и ќе ѝ помогне да го усогласи 

својот живот како со средината, така и со својот внатрешен живот 

- интимноста. Тој е сложен и често противречен (судир на потреби, 

ставови, аспирации). Со други зборови, идентитетот не претставу-

ва гола асимилација на индивидуалноста20, туку тој е претпоставка 

за развивање на процесот на индивидуализација. 

 

 

                                                           
18 Ronnie D. Laing, “Self and Others”, Penguin Books, London, 1969, стр. 87. 
19P. Tap, (ed), “Identite individualle et personalization“, Sience de l’homme, Privat, 

Toulouse, 1986. 
20Manuel Castells, “The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society 

and Culture“; Volume II, Wiley – Blackwell Publications, 2010. 
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Идентитетот и културата 
Поимот „култура“ е полифункционален. Клифорд Гриц 

тврди дека: „Културата е она што на човекот му овозможува 

да ги развие своите суштински способности без кои тој не би 

бил човек: способност за комуникација со помош на јазикот, но 

и со другите видови аудитивни и визуелни знаци и симболи, кои 

сите заедно го формираат неговиот микрокосмос или симбо-

лички универзум.“  

Љубомир Фрчкоски, пак, истакнува дека културата се до 

шеесеттите години на дваесеттиот век се гледаше како средство на 

интеграција (доброволна или „малку“ присилна), како „лонец за 

топење“ (melting pot) на интеграцијата и дека сето тоа имаше 

призвук на асимилација на „малите култури“ и различности во 

создавање една „поширока нација“ или културна панорама. „Тоа 

беше основа за политичка интервенција во градење на нациите 

(national building)“, тврди тој.21 

Во осумдесеттите години, улогата на културата почна да се 

менува т.е. почнаа да „експлодираат“ национални, етнички, поло-

ви и регионални идентитети кои се чувствуваа дека се наоѓаат под 

пресија на „централните култури“. Културата, последователно, се 

политизира и стана поизразен политички инструмент.22 

Денес културата се прифаќа и нагласува како политички 

инструмент со „нова“ улога на создавање, заштита и промоција на 

различностите и истовремено раководење со нив на општествено 

ниво при што се изроди нова димензија во класичното гледање на 

плурализмот23 во демократските општества. „Новата“ улога на 

културата создаде „културен плурализам“.24 

Чарлс Тејлор за „културниот плурализам“ ќе истакне дека тој 

претставува состојба во едно општество каде постојат комплексни, 

крупни културни групи кои практикуваат различни форми на свои 

заеднички институции, модели на однесување, социјални односи, 

                                                           
21 Љубомир Д. Фрчкоски, “Преговарање во конфликти на идентитети“, 

Tемплум, Скопје, 2010, стр. 80 - 81.  
22 Ibid.  
23 Arend Lijphart, “Demokracija u pluralnim drustvima”, Globus, Zagreb, 1992, стр. 

11 – 12. и Harry Eckstein, “Division and Cohesion in Democracy: A Study of 

Norway“, Princeton: Princeton University Press, 1966, стр. 34. 
24 Љубомир Д. Фрчкоски, „Преговарање во конфликти на идентитети“, 

Tемплум, Скопје, 2010, стр. 82-84. 
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внатрешна организација и системи на вредности, а понекогаш и 

различна религија.25 

Културата како систем на односи во кои индивидуата се 

прилагодува на човековите услови на постоење претставува инте-

рсубјективна размена со другите во заедничкиот свет. Групира-

њата на луѓето и колективните интенционалности се резултат на 

конфронтирањето, како еден од основните облици на адаптивна 

психолошка стратегија,26 при што се постигнува заедничкото 

чувство за идентитет, на чии што основи членовите се разликуваат 

себеси како заедница, различна од другите заедници, а со тоа се 

одржува кохезијата и се регулираат врските помеѓу членовите.27 

„Како што едно тело на луѓе кои споделуваат заеднички 

јазик, религија и структура на граѓанска власт претставува линг-

вистичка, религиозна и политичка заедница, така едно тело на луѓе 

кои се обединети со заедничка култура претставува културна 

заедница“, ќе констатира Бику Парек.28 Во културната заедница 

индивидуите се определуваат, пред сè, според особините на своето 

заедничко културно потекло (замислено или стварно)29: заедничка 

култура, заедничка историја, заедничка територија, заеднички 

јазик; и тие мораат да го прифатат она што е парадигматично за 

таа култура со цел да бидат нејзини интегрирани претставници.  

Културата претставува фундаментален контекст во дефини-

рањето на поимот идентитет и тоа преку следните психо-културни 

референци: културни кодови и вредносни системи, религија, идео-

логија, поглед на светот, групни норми, културни намери, когни-

тивен систем, па дури и психолошки црти и менталитет, смета 

                                                           
25 Љубомир Д. Фрчкоски, „Преговарање во конфликти на идентитети“, 

Tемплум, Скопје, 2010, стр. 82.  
26 Francisco Gill, “How Conformism Creates Ethnicity Creates Confromism (and why 

this matters to lots of things)”, The Monist, vol. 88, Peru, 2005. 
27 Nkosinathi Sotshangane, “What impact globalization has on cultural diversity?“, 

Alternatives, Turkish Journal of International Relations, vol.1, no. 4., 

2002.AvishaiMargalit, “The decent society“, Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1996, стр. 124-125. 
28 BikhuParekh, “Rethinking multiculturalism, cultural diversity and political theory“, 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000, стр. 154. 
29 ЉубомирД. Фрчкоски, „Преговарање во конфликти на идентитети“, 

Tемплум, Скопје, 2010, стр. 38. 
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Алекс Мучиели.30 Но, сепак сите култури се производ на теков-

ните договарања со надворешниот свет при што се воспоставува 

хоризонт, односно идентитет кој би можел да се дефинира како 

континуирана креација, смета Ерик Шнапер.31 Kреацијата на 

„културен идентитет” претставува рефлексивно соочување на 

индивидуата со својата култура, кое индивидуата го реинтерп-

ретира во свој стил и тоа како општа рамка, која е инхерентна и 

препишана, и која служи како појдовна точка за индивидуална 

ориентација. 

Човековото суштество не може да се адаптира во светот во 

кој живее, надвор од културата како „симболичен универзум“, 

затоа што културата со своите правила, значења и вредности ја 

нуди неопходната референтна рамка која го заменува системот на 

инстинкти; па затоа културниот идентитет им го дава на инди-

видуите она што е специфично за видот Homo sapiens и тоа 

двонасочно: како „генеричка култура“, односно како начин спо-

ред кој човековите суштества се организирани, и како „диферен-

цијална култура“, односно, како историска спецификација на 

првата и своевидна интерпретација на општиот (човеков) начин на 

живеење.32 

Самопотврдувањето на индивидуата низ културата е неоп-

ходно за одржување на идентитетот, за благосостојбата на члено-

вите на едно општество, за потврдување на нивниот граѓански 

статус33 како и за општата благосостојба на самото општество. 

Самоидентитетот е производ на институциите на модернизмот, 

кога се открива дека „јас“ не е пасивен ентитет и кога како нов 

поим се појавува “life style“, вели Антони Гиденс, бидејќи на инди-

видуите/граѓаните им се поставува барање да избираат помеѓу 

различни опции заради плуралниот контекст на акции и различни 

авторитети; тогаш „потрагата по себе“ се преобразува во „ново 

                                                           
30 Alex Mucchieli, “L’Identite“, Presses Universitairs de France (PUF), Paris, 1986, 

стр. 6 - 7. 
31 Eric Schnapper, “New White Right – The Transformation of Affirmative Action 

Jurisprudence”, in Old Rights and New, Licht A. Robert, ed., AEIPress, 1993. 
32 Jonathan Friedman, “Cultural Identity and Global Process”, SAGE, London, 1994, 

стр. 72-73. 
33 Љубомир Д. Фрчкоски, „Преговарање во конфликти на идентитети“, 

Tемплум, Скопје, 2010, стр. 95. 
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значење на идентитетот“ бидејќи се нудат многу повеќе можности 

за самоизразување.34 

Оттука, и констатацијата дека културниот идентитет не е 

само гол одраз на определени карактеристики на културата, туку и 

интерпретација за индивидуална самоидентификација – персони-

фикација (Кој сум јас?; Што сум јас?; Од каде доаѓам?; Каде јас 

припаѓам?) и за изборување за статус (моќ) во поширокото 

општество, пред сè борба за признавање (demand for recognition), 

ресурси, позиција и развој.35 

    

Идентитетот и глобализацијата 
Глобализацијата претставува комплексен процес и во себе 

содржи сеопфатна гравитација. Затоа, како таква влијае врз сите 

животни моменти, опфаќајќи го и начинот на размислување, дејс-

твување, формирање и функционирање на различните заедници, 

групи, нации, етнитети, ентитети, но и држави.  

Културните идентитети во процесот на глобализација перма-

нентно подлегнуваат на промените адаптирајќи се според новите 

услови и околности во регионот и пошироко.36 Денес, во совре-

мени услови, културите на повеќе народи меѓусебно се судираат. 

Помалите народи и оние со пониско ниво на развој се најчесто под 

влијание на поголемите и развиени народи и држави со што се 

постигнува културна унифицираност.37 Голем број автори имаат 

различни ставови во оваа насока. Имено, одреден број од нив 

сметаат дека станува збор за космополитска култура, други, пак, 

сметаат дека се работи за универзална култура, но има и автори 

кои сметаат дека во овој случај се говори за културна унифици-

раност која има империјалистички карактер. Тоа подразбира 

доминација на поголемите и развиени култури над другите помали 

                                                           
34 Anthoni Giddens, “Modernity and Self – Identity – Self and Society in the Late 

Modern Age“, Polity Press, Oxford, 1992. 
35 Charles Taylor, “The Politics of Recognition“, In A. Gutman (ed.), Princeton 

University Press, 1994; и Чарлс Тејлор, „Мултикултурализам, огледи за 

политиката на признавање“, Скопје: Евро-Балкан пресс, 2004, стр. 25-57 и 102, 

како и Bikhu Parekh, “Rethinking multiculturalism, cultural diversity and political 

theory“, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2000, стр. 159-160. 
36 Паич Ж. „Глобализација – постмодерна утопија” кај: Милорадович А, 

Глобализација, 2001, стр. 204- 205. 
37 Р. Робертсон, „Глобализација као проблем”, кај: Милорадович А, 

Глобализација, 2001, стр. 79. 
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и понеразвиени култури. Изворите на доминантните вредности 

кои се поврзуваат со глобализацијата доаѓаат од Западот, односно, 

од мал број западно развиени држави кои се наметнуваат како 

универзални културни вредности.38 

Културната глобализација некои автори ја сметаат за „мек-

донализација“, во смисла на унификација на стилот на живеење, 

како и на начинот, формата и однесувањето на луѓето.39 Но, во 

сферата на културата се детерминираат и општествени конфликти, 

како што се различните фанатизми и екстремизми од етничка, 

верска и културна природа, а кои, пак, се антиглобални. Религи-

скиот фанатизам, во суштина, претставува форма на социјална 

диктатура при што се губи индивидуалното мислење и убедување 

наспроти колективните вредности. Такви се муслиманскиот, пра-

вославниот, хебрејскиот, хиндускиот, и будистичкиот фундамен-

тализам. Изведувањето на нивните акции со агресивни средства, 

со право, се нарекуваат „глобален тероризам”. 

Поради ваквите големи контрадикторности помеѓу различ-

ните култури, културите на поразвиените и поголеми држави 

денес дејствуваат пофлексибилно. Тие преку различни форми на 

дејствување инсистираат за почитување на локалните култури и 

почитување на културните групни идентитети. 

  

Concluding notes  

The investigation sets up from the concept of identity in the 

general sense and progresses towards the cultural group identity, or 

group identity. Identity is an individually enshrined perception of what 

is defined as we and us, for it relates to the internalised group member-

ship and ought to differ from the personal identity, which primarily rests 

on the knowledge of selfhood (self-knowledge) and ensues from a 

person’s unique features.40 

Yet, the problem withidentity becomes discernible in times of 

crisis: either of personality (resulting from overidentification with one’s 

                                                           
38 J. Tomlinson, “Internacionalism, Globalization and Cultural Imperalism”, 1999, 

стр. 125-130.  
39 Anthoni Giddens, “Odbjegli svet – kako globalizacija oblikuje nashi zhivote”, 

Naklada jesenski I Turk, Zagreb, 2005, стр. 16-17. 
40 James D. Fearon, “What is Identity”, as we now use the word“, Unpublished Paper, 

Stanford University, 1999. 
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socio-cultural environment or closer community, and from the symbio-

sis preventing one’s “separation” and realisation as an independent, 

autonomous individual), of society, of epoch, or of entire civilization. 

Individuals are thus found in the vacuum of social norms, which breeds 

intense uncertainty and unsafety. Such circumstances give rise to the 

inclination towards neotraditionalism, since the traditional identity 

model offers safety in times of crisis, “expressed in the desire for roots 

and ethnification of the world”.41This means that the individual 

becomes aware of the impositions and the choices to make on the basis 

of own principles and values, and behaves according to personal 

choice.42Self-identification, in essence, is adjusting to the sense that the 

individual is an “entity in its own right”, i.e. “proprium”, which can be 

likened to the concepts ego – as a thinking entity, and self – as a 

mechanism organising and rationalising events. 

Cultural group identities in the modern globalisation context are 

in clash. Dominant values related to globalisation spring from the West, 

from a small number of developed countries imposing their values as 

universal cultural values.43 Minor peoples often find themselves under 

the influence of major and more developed peoples and countries, 

which results in cultural uniformity.44Still, the global culture sphere 

also reveals social conflicts. Such are fanaticisms and extremisms of 

various kinds: ethnic, religious, cultural, etc. These, in essence, are 

opposing globalisation, whereas pertinent activities conducted by 

aggressive means are rightfully deemed “global terrorism”. 

Hence, such social phenomena as “cultural uniformity” and 

“global terrorism” emanate from the interaction of different cultural 

(group) identities and the complex globalisation process. 
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