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ОСНОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ТРАНЗИЦИЈЕ И ЊИХОВА
ЛОГИКА: АКТЕРИ, АЛТЕРНАТИВЕ

И ПЕРСПЕКТИВЕ*

Аутор се у раду бави идеолошким основама стратегија транзиције под утица-
јем три велике идеологије: либерализма, конзервативизма и марксизма. Две преовла-
ђујуће стратегије, шок терапије и градуализма, разматрају се с обзиром на геопо-
литички контекст који је после пада комунизма у Источној Европи образован под
упадљивим знаком сукоба либерализма и конзервативизма. Мада се чинило да је ли-
берализам на Западу био реформисан док је на Истоку владао социјализам, после
пада Берлинског зида на светској сцени се појавио у облику који је изненађујуће сли-
чан либерализму краја XIX и почетка XX века. Бивше социјалистичке земље су под
притиском ММФ-а и Светске банке изложене неолибералном експерименту који
својим економским, политичким и социјалним последицама обнавља услове успона
десних и левих идеологија. Дуго трајање идеолошких сукоба представља велику преп-
реку за рационалну политику и довршење транзиције. Уз то, аутори у друштвеним
наукама су због својих оштрих политичких подела, прилично подбацили у историј-
ској прилици да анализују и предвиђају догађаје.  Углавном су тражили увођење де-
мократије, без обзира на конкретне политичке и економске услове, а занемаривали
бригу за изградњу институција Закључни део рада садржи краћу анализу друштве-
них актера који ће транзицију довршити до успоставе владавине права.

Кључне речи: транзиција, неолиберализам, шок терапија, градуализам, неоли-
берализам, конзервативизам, марксизам, слобода, ропство.

Већ више од десет година на округлим столовима и конференцијама
расправљамо о транзицији, њеној неизбежности, алтернативама и перспек-
тивама. У досадашњим анализама констатовали смо неопходност промене
парадигме услед пада социјализма;1 апорије глобализације круњењем нацио-
налног суверенитета у правцу конституције светске државе;2 немогућност
одбране национализма и комунитаризма, без обзира на рационалне разлоге

–––––––––––––
* Рад представља резултатe рада у оквиру пројекта 1800 који се реализује уз материјалну

подршку Министарства науке и заштите животне средине.
1 Брдар (1997).
2 Cf. Jessop (1999); Prabhu (1999); Nye & Donahue (2000); Брдар (2001b); Obrenović (2002).
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који томе иду у прилог;3 заједнички, изразито негативан став према држави
у случају свих трију модерних мегаидеологија;4 ограничења институционал-
них реформи у Србији услед инхерентних препрека;5 као и застарелост типа
хуманистичког интелектуалног ангажмана.6 Искуство стечено у том периоду
омогућава нам да изведемо одређене билансе. Ко данас може да верује да су
расправе о транзицији после десет година трајања још имају перспективу?
Покушај резимирања ове велике дискусије је пожељан пошто се већ осећа
„замор материјала“, односно исцрпљеност теме. То ћемо учинити с две тезе,
које ћемо у остатку текста образложити:

1) расправа о алтернативама је јалова, јер је унапред предодређена у ис-
ходу;

2) расправа је излишна јер академски естаблишмент нема нарочит поли-
тички значај (политици је неопходан једино као симулакрум промоције);

3) О алтернативама не одлучује ни интелектуални круг – на основу тобо-
жњих аргумената, ни домаћи политички естаблишмент – на основу рацио-
налних процена, него „међународне организације“ као продужене руке САД у
операцији геополитичког преаранжирања света, односно Балкана. У том пог-
леду за питање модела и алтернатива значајнији су политика ММФ-а и Свет-
ске банке (СБ), него сви округли столови у Источној Европи и сва размиш-
љања балканских политичких елита.

4) Перспективе изласка из кризе налазе се у процесима у којима инте-
лигенција и припадници друштвених наука виде искључиво постсоцијали-
стичку несрећу.

Услови могућности расправе

Подручје духа модерног доба хваљеног због своје слободе није нарочито
пространо. Трансцендентални мизансцен мишљења о друштвено-политичким
стварима априори је ограничен дискурзивним режимима трију модерних иде-
ологија: либерализма, марксизма и конзервативизма. Поента је у томе да су
сви интелектуални табори успостављени и одржавају се у диспозитиву ХХ
века у јасним мегаидеолошким поделама.

На трагу ранијих истраживања идеолошког дискурса,7 можемо да изло-
жимо следећи интеридеолошки диспозитив (вид. схему напред). Схема даје
илустрацију дискурзивног поретка који своју логику осигурава кроз основну
опозитивну матрицу теорије природног права (physis vs nomos), која омогућује
друштвену критику.8 Мегаидеолошки дискурси у идентичној бинарности опо-
–––––––––––––

3 Cf. Milward (1993); Kateb (2000); Wolf (2001); Брдар (2002c).
4 Cf. Брдар (2002d).
5 Cf. Brdar (2002a).
6 Вид. Брдар (2003).
7 О томе, шире вид. у Брдар (1988); Брдар (1998); Брдар (1999).
8 Упор. шире Брдар (1989): 5-29.
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зиција сучељавају се као нормативно пренапрегнути плус (+) и минус (–). Осно-
вна нормативна опозиција, важи као принцип односа било којих категорија из
двеју колона.

            ┌────М А Р К С И З А М──────┐
            Р о м а н т и к а   Р а ц и о н а л и з а м

                                            Категоријални низови:
P H Y S I S

      (+)
– N О M О S

(–)
Природа

Човечанство
комунизам

људска природа
људски однос

предмет потребе
морал

спонтаност
друштвеност
колективизам

друштво
тоталитет

стваралаштво
слобода

јединство
диктатура

друштв. својина
врлина

поверење
аматеризам
спонтаност
диктатура
пролет.
прогрес
напредак
промена

револуција
утопија

радикализам
слобода
потреба

општељудска
еманципација

правда

Цивилизација
грађанско друштво
капитализам
нељудска пририрода
тржиште
роба, новац
право
поредак
егоизам
индивидуализам
држава
подела рада
најамни рад
нужност
разлике
демократија
приватна својина
богатство
уговор
професионализам
институционалност
диктатура буржоазије
поредак
ред
status quo
стабилност
еволуција
реалност
реформизам
законитост
интерес
политичка
еманципација
право

                         МАРКСИЗАМ  (+)         (+) ЛИБЕРАЛИЗАМ

Када схему читамо одозго надоле, у хоризонталама видимо основне опо-
зиције које указују да о стварима под nomos (–) колоном није могућ позити-
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ван исказ, а да о стварима под physis (+) колоном није могућ негативан исказ.
То не зависи од чињеничног стања него од дискурзивног режима и система
његових норми, уцена и интерсубјективно усвојених цензура.

Читање шеме одоздо нагоре олакшава нам да увидимо да либерализам на
пример позитивно вреднује све оно што је у марксизму (било) негативно
вредновано. То практично значи да односе према друштвеним феноменима не
одређују чињенични увиди него вредносна опозициција која као основни прин-
цип дискурзивног режима а priori опредељује и смисао самих истраживачких
увида (до нивоа бенигних чињеница).

Тако, на пример, у марксистичком дискурсу нису били могући позитивни
искази: о држави, праву, тржишту, новцу, профиту, зарађивању, подели рада,
друштвеној стабилности, револуцији, реформизму, парламентарним процеду-
рама, поретку, ауторитету. У исти мах дискурзивни режим а priori онемугућује
критику свих позитивних вредновања, то јест свих његових исказа који су
везани за категорије physis-колоне.

У либералном дискурсу, томе насупрот, нису могући позитивни искази
ни о једној ствари о којој  је марксизам говорио позитивно, на пример, друш-
тву као целини, друштвеном интересу, итд.

У исти мах, у обе мегаидеологије а priori  су дискредитовани појмови на-
рода, нације, националне културе, традиције, посебног идентитета и интереса.
Све то је данас прогнано у име празних универзалија „новог светског поретка“,
„нове Европе“, „универзалности“, „космополитизма“, „људских права“, „демо-
кратије и њених свемоћних процедура“, „модерности“, „плурализма“, „аутоно-
мије“, итд. Интернационализам је добио наследника у глобализму.

Када, дакле, размишљамо о друштву и алтернативама развоја, ваља нам
имати на уму да нисмо на „празном терену“, да је он запоседнут идеолошким
дискурзивним режимима. Друкчије ни не може да буде због априорне огра-
ничености модерног ума. Мимо тих услова нисмо у стању да мислимо, а
поготово не да резултат пласирамо у дискурзивном пољу које је премрежено
с три поменута режима. Ови се међусобно искључују порецима оштрих раз-
граничења исказа на озбиљне и неозбиљне. У првом реду, према томе, није
реч о истинитости исказа него о озбиљности/неозбиљности говорника, неза-
висно од његовог друштвеног, професионалног и академског статуса. Пошто
је дуализам истинито/неистинито под априорним притиском јачег дуала оз-
биљно/неозбиљно, пошто је неолиберални дискурс генератор све самих озби-
љних исказа – под заштитом интерсубјективно дељених цензура у колектив-
ној свести интелектуалне заједнице – то следи да истинит исказ може да буде
само онај који је по карактеру либералан.9

Мегаидеолошка конфронтација солидарног и либералног универзалистич-
ког дискурса катастрофална је за самоизбављење постсоцијалистичке друштве-

–––––––––––––
9 Пре свега у садржинском (пропозитивном) а не у перформативном смислу. За ту раз-

лику изведену у разграничењу два типа либерализма, вид. Брдар (1999): 205–07.
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не науке. За то је, пре свега, одговорна исполитизована научна заједница која би
по позиву била дужна да осигура острво какве-такве аутономије. Ово је факат
ситуације у којој су приче друштвене науке а priori  жртвоване „гравитационим
пољима“ идеолошких дискурса који од друштвених наука углавном успевају да
начине „магаре које туђу воду носи“. Интелектуално саучесништво у перфор-
мансу марксистичког дискурса, смењено је саучествовањем у либералном дис-
курсу чијем „притиску“ се подлеже на начин који се не осећа: путем допадљи-
вих вредносних формула „против којих може да буде само онај ко је ирациона-
лан и мрачан“.

Пошто је диктаторска снага оба режима иста до искључивости, разлика је
само у томе што су измењени базични топои који су функционални и вредносни
еквиваленти оним старим: „европска синтеза“ је заменила пропалу комунисти-
чку утопију, „либерализам“ је замена за „истинску социјалистичку демократи-
ју“, „бити модеран“ у духу бившег (омрзнутог) „буржуја“ супститут је формуле
„бити (класно) свестан“, „толеранција“ замењује стару „одлучност и непоколеб-
љивост“ (којом се и заговара), „будућност“ је идентична са старом „светлом бу-
дућношћу“. Ко је у марксистичко-социјалистичкој логореји био најгласнији до
1989, најгласнији је и сада, као да је рођен с либералном причом у устима. Под
преаранжираним режимом дискурса, вербална партиципација у том „новом“
миту, важи као услов индивидуалног признања и јавне промоције.

Услед свеопште колонизације мушљења онај ко заиста постигне мисаону
аутономију ipso facto свoјој околини постаје неразумљив и сумњив, а ако
истрајава мора да заврши као црна овца, искључен из комуникације на мање-
више софистикован начин. Тако је, уосталом, било и у време владавине марк-
сизма. Карл Манхајм (Mannheim) је својевремено с правом поставио питање
имају ли интелектуалци уопште уверења – а судећи на основу источно-европ-
ског искуства рекло би се да их немају. Два периода у животу типичног инте-
лектуалца: први, када је био марксиста и други, откада је постао либерал, по-
везује исти принцип којим се води – профитабилност, или лична корист. Ars
longa, vita brevis.

Ограничене алтернативе

Три велике идеологије – либерализам, марксизам и конзервативизам –
центриране су на три принципа без којих није могуће модерно друштво: сло-
боде, једнакости и заједнице. Модерно друштво тражи, као услов своје ста-
билности, сва три принципа у једнакости важења. Мегаидеологије, међутим, 
хијерархијски структуришу поменуте принципе, а разликују се по хипостази-
рању једног од њих којем подређују преостала два. Тако конституисане све
три имају своје верзије правог пута и све три имају маркетиншку димензију у
којој се приказују као „коначно нађен кључ“ за све истине света и све три су
неизбежно сијамски повезане. Међу њима, међутим, важи основно правило
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да пошто се мегаидеолошки тројни склоп репродукује преко два оперативна
принципа:

1) свака мегаидеологија у својим практичким исходима неизбежно ствара
претпоставке настанка или реактуализовања преосталих двеју.

свака као услов своје могућности и моћи претпоставља развијеност сопст-
веног проблемског поља до акутног степена, да би у крајњем руинирала сопст-
вену сферу и пропала под притиском двеју које је властитим исходима об-
новила.

2) Мегаидеологије кумулативно делују у паровима. Спојеви било којих од
њих удвостручено продубљују проблемско поље оне треће: либерализам и ега-
литаризам (марксизам) продубљују проблемско поље конзервативизма тако
што разарају традиције, културе и угрожавају идентитет. Конзервативизам и
либерализам кумулирају проблем социјалне правде, а солидаризам и егалитари-
зам угрожавају либералне институције, индивидуална права и грађанске сло-
боде.

Све три у узајамној везаности чине проблем друштвене синтезе чине  хро-
нично нерешивим; наиме, било по првом или другом принципу, свака ради на
руинирању властитог решења. Услови пропадања једне од њих у исти мах су
услови успона преосталих двеју. Из тог разлога није могуће њихово укидање;
сваку ће обновити оне које је привремено савладају. То практично значи:

а) пошто марксизам егалитаризму жртвовао индивидуалну слободу и за-
једницу, да је својим практичним учинцима припремао претпоставке обнове
успона либерализма и конзервативизма – дакле управо оно што карактерише
актуелну политичку ситуацију постсоцијалистичких друштава!

б) пошто либерализам слободи жртвује питање социјалне правде и зајед-
нице, у исходу свог тријумфа припрема претпоставке обнове левичарских и
конзервативних програма – што је, сасвим сигурно, будућност неолиберарал-
ног глобализма!

На основу ове логике можемо да разумемо проблеме Источне Европе ХХ
века као и њихово лоше решавање. Источно европска интелигенција у огранку
сведеном на друштвене науке, има велике муке с историјском логиком услед
утканости у режим либералног дискурса. У овоме је порекло њених заблуда
које су интериоризоване и транспоноване у „потребе друштва у целини“. Све-
моћни дискурс неолиберализма својом колонизацијом нас лишава способнос-
ти за историјско-контекстуалну рефлексију и коначно, „избацује“  нас из жи-
вог историјског контекста на друштвену и политичку маргину. Сав напор ума
који саучествује у историјском догађају о коме се пита, своди се на извики-
вање парола и залагање за нешто у будућности а против нечега из прошлости,
у препознатљивим фигурама путешествије Дон Кихота од Ла Манче.

Питање паметне и рационалне политике у Источној Европи је акутније
него на Западу. Оно се састоји од загонетке, како ускладити сва три принципа
(индивидуалне слободе и права, социјалне правде и заједнице), да би се обус-
тавила циклична смена мегаидеолошких програма у већ виђеним искључиво-
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стима? За програмску комбинаторику те врсте исполитизована хуманистичка
интелигенција углавном није способна; штавише, убеђена је да неопходно
комбиновање принципа није ни могуће, тим пре што у свом опредељењу сма-
тра да идеологија које се држи (либерална или која друга) обезбеђује сасвим
довољну програмску основу. Тражена стратешка способност, према томе,
може да се очекује једино од политичких практичара који нису идеолошки
застранили услед примата књишког знања а имају чуло за конкретне практич-
не проблеме и њихове приоритете.

Актери и модели

Разлог уопште за размишљање о моделима и алтернативама транзиције је
епохална несрећа која се звала социјализам. Земље Источне Европе после
пада Берлинског зида (1989) нашле су се у вишеструко незавидном положају.
Као земље посрнулих економија, углавном без акумулације, с политичком
елитом уморном од власти; с интелигенцијом која је, изненада лишена марк-
сизма, постала готов кандидат за духовну колонизацију импортом неолибера-
лизма; и са становништвом жељним слободе до отворене спремности на „до-
ровољно ропство“ – те земље су постале захвалан терен за реформске интер-
венције западних финансијских институција ММФ-а и Светске банке, као
авангарде глобалног похода неолиберализма.

У изложеном теоријском оквиру, по питању транзиције, теоријски узев,
постоји само једна алтернатива: „шок терапија“ или „градуализам“. Обе стра-
тегије оправдавају се у односу према још увек актуелној опасности од кому-
низма. Прва каже да пошто комунизам има још шансе да се врати, неопходно
је шок терапијом бившу номенклатуру лишити основе моћи, ма и по цену
свеопштег сиромаштва. Другим речима, као што су комунисти жртвовали 
друштво ради своје утопије, либерали су деведесетих хтели исто – да жртвују
цело друштво (туђе, не своје) ради либералне утопије. И једни и други уни-
штавају саме основе средње класе, а кад увиде последице својих дела кукају
што ова не постоји као друштвена основа демократије.

Заступници друге стратегије аргументовали су да је управо „шок терапи-
ја“ најбољи пут за повратак комуниста, јер ће их вратити бедан и разочаран
народ на првим следећим изборима. Уместо тога, тврдили су, потребно је ићи
постепено и опрезно. Заступници ове тактике показали су много више бриге
за своју државу, а били су отворено против било какве утопије, како комуни-
стичке тако и либералне.10

Актуелна конфронтација двеју мегаидеологија (неолиберализма и кон-
зервативизма) на постсоцијалистичком терену није ничија заблуда него је то
неизбежан исход постсоцијалистичке историјске логике. Ова логика је при-

–––––––––––––
10 Сукоб између шок терапеута и градуалиста нарочито је био изражен у Русији. Вид.

Stiglic (2002): поглавље 5.



Милан Брдар, Основне стратегије транзиције и њихова логика...

452

премљена кумулативним учинцима социјалистичке политике. Поред њеног
објективног диктата, шта одређена политичка елита може да учини зависи и
од става светске силе према њој, односно од односа с Вашингтоном као и гео-
политичке функције земље у новој прерасподели моћи, ма колико била мала
и „безначајна“.11

А шта може да учини интелектуална елита дотичне земље одређено је по-
менутом конфронтацијом, која се под утицајем светске силе, услед њене фу-
кујаминске светске доминације, још више редукује на неолибералну алтерна-
тиву као једино реалну и тиме најбољу од свих расположивих. Постсоци-
јалистичке елите су пристајале на програме шок терапије:

1) најпре из одсуства самоуверености, услед великог комплекса пред За-
падом;

2) потом услед незнања и несигурности у погледу питања: шта да се
ради, и коначно,

3) услед похлепе и намере да се пљачком економски обезбеди како би и
сутра били у редовима нове политичке елите која своју моћ црпе из економ-
ског богатства, а не из поседовања власти.

Продубљивање хаоса и кризе омогућавало је интелектуалцима да наглас
размишљају о „алтернативама“ и „путевима транзиције“, да би обавезно зак-
ључили како све треба да буде изведено „хумано“. Притом, најчешће заборав-
љају да су реалне могућности ограничене:

прво, на геополотичком плану диктатима финансијских институција под
контролом преостале светске силе;

друго, поменутим мизансценом који је после пада комунизма и  марксиз-
ма сужен на конфронтацију либерализма и конзервативизма.

Бојазан везану за негативне ефекте шок терапије слободно можемо веза-
ти за типичне исходе, већ виђене историјски у последицама тријумфа либера-
лизма над конзервативизмом и левицом. Реформске интервенције су углав-
ном за исход имале додатно упропашћење тих друштава. Општи повратак
социјалиста у другом или трећем кругу избора широм Источне Европе јасно
говори о продуктивности шок терапије, као и о оправданости предвиђања
градуалиста. И поред тога оштре реформске мере су у источно-европској јав-
ности имале прођу:

а) захваљујући нади да је у питању помоћ Запада у избављењу од постсо-
цијалистичке беде;

б) зато што је и неоколонијални статус, који је одмицањем реформи нај-
чешће излазио на видело, изгледао прихватљивији од безнађа;

в) коначно, због одсуства било какве друкчије идеје код домаће политич-
ке и интелектуалне елите, која би имала значење избављења земље.

–––––––––––––
11 Конкретно, Словенија је могла да се „извуче“ брже (одбије гро рецептура ММФ и СБ и

нађе своје решење транзиције) од свих на Балкану зато што у геополитичком смислу нема
место и функцију какву има Србија. Из истог разлога словеначки пример нам није од помоћи.
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Данас, 15 година од рушења Берлинског зида, преостаје да изведемо зак-
ључак о кардинално промашеној тактици: то што је срушен социјалистички
режим а да није сачувана држава, била је врховна грешка, тако да је настао
хаос. Уосталом, шок терапија у одсуству неопходног институционалног окви-
ра није ни могла да има повољније резултате, а њено преовладавање у Источ-
ној Европи ствара утисак о неспособности тамошњих елита да земље извуку
из кризе.

Пљачка као пут избављења

Интелигенција источних земаља је опозицијом доказивала своје слободо-
умље, у време урушавања храброст, а у рушењу режима и социјалистичких
институција своју револуционарност. И тиме се хвалила и славила. Уз то, то-
ком процеса транзиције хронично критикује суноврат морала и пљачку бив-
ше друштвене имовине. Постсоцијалистичке земље нису могле да обезбеде
основне услове моралније и успешније транзиције управо због својих „рево-
луција“ у којима су рушиле своје режиме. Ако погледамо следеће елементе и
њихове односе:

Институције

приватна својина – капитал – слободно тржиште

онда транзицију можемо да одредимо као:
1. на институционалном плану – прелаз од (владавине) партијске ка

правној држави;
2. на друштвено-економском плану – прелаз од друштвене на приватну

својину;
3. на политичко-економском плану – прелаз с дириговане економије на

слободно тржиште роба, рада и капитала.
Исходе транзиције у већини земаља одредила је ситуација урушености

државних и друштвених институција – што се показало као одлучујуће. Често
постављано питање да ли су реформе, чијој рационалности и „хуманости“ не
би могло много да се приговори, може да буде само реторичко. Основни раз-
лог је у томе што су додатно урушене институције постсоцијалистичке држа-
ве, а без институционалног оквира никаква економска реформа није имала из-
гледа на успех. Услед одсуства стабилног институционалног оквира неизбеж-
но је превладало „природно стање“ које се, у свом хобзовској варијанти, иска-
зало у свим областима живота на распону од свакодневице, естрадне забаве,
преко економије до политике.
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Рушење институција заједно с режимом у антикомунистичкој револуцији
– дисидентска интелигенција је приписала себи у заслугу и бучно прослави-
ла. Услед тога дошло је до туробног економског, политичког и морално ста-
ња – што је иста та интелигенција почела хронично моралистички да крити-
кује и напада. Та амбивалентност је сведочанство да она задуго није знала да
су разлози невоље управо у ономе што је славила, а што се касније показало
као велика Пирова победа.12 Услед рушења институција добили смо:

– уместо приватизације свеопшту пљачку,
– уместо слободног тржишта свеопшту црну берзу,
– а страни капитал, у одсуству домаћег, био је само још један плен у

таласу пљачке.
Да тржиште не може да постоји и функционише без институционалног

оквира у којем саучествује и држава законском и правном регулативом, иску-
сили смо на најсуровији начин.

Одлучујући чинилац који  умногоме одређује исходе је у томе што капи-
тала нема услед пропалог подухвата социјалистичке акумулације и паразит-
ске владајуће класе. Постсоцијалистичко друштво се нашло у ситуацији слич-
ној оној из времена „прелаза из капитализма у социјализам“. Проблем је и
тада био како наћи неопходан капитал. Услед немогућности да се набаве кре-
дити на Западу извршена је велика пљачка друштва под именом „нове рево-
луције“.13 У периоду садашње транзиције капитал за покретање привреде сти-
че се на два начина:

прво, новим иностраним кредитима, под оштрим условима ММФ-а и
Светске банке;

друго, прерасподелом друштвеног богатства као нужним степеном тран-
зиције и начином надокнаде одсуства акумулације (као главног економског
неуспеха социјализма).

Заједнички именитељ оба начина стицања капитала је – пљачка. Реч је о
пљачкању друштва:

1) индиректно – путем страних кредита, на дуги рок (десет или двадесет
година што кумулативно претходним задужењима додаје пораст камата до 
зеленашких размера) и до дужничког ропства;

2) у другом случају, друштво је опљачкано директно – путем прерас-
поделе друштвеног богатства које је постојало под именом „друштвене сво-
јине“.

–––––––––––––
12 Када данас одмеримо све последице рушења социјалистичког режима у одсуству еле-

ментарног разграничења од државе, због чега је с првим страдала и друга, и када одмеримо у
том смислу остварене промене у бившем СССР-у, једино оправдан закључак је да Михаил
Горбачов не заслужује ни аплаузе ни награде (по правилу новчане), него суђење за угрожавање
државе и велеиздају земље. Овај суд нема никакве везе са ставом против комунизма, има само
везе са ставом према држави и схватањем њеног значаја за друштвени и људски живот, што
марксисти никад нису схватали.

13 Вид. шире, Брдар (2001):  300–301, et passim.
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У ванинституционалној ситуацији, на позадини економског краха соција-
лизма, токови два начина стицања капитала, показују се као једино могући и
штавише нужни. У оба случаја као један значајан актер фигурише најсналаж-
љивији део старе социјалистичке номенклатуре, решен да сутра постане (и
остане) део нове, капиталистичке економске и политичке елите. Старој но-
менклатури у пљачки „друштвене имовине“. придружују се вешти анониму-
си, равни онима из времена почетака комунистичке револуције: „сутерени
који преко ноћи постају суверени“. Но, док су револуционари друштво пљач-
кали инструментима државе (за шта име је и била потребна власт), ови нови
пљачкају га

а) захваљујући томе што држава не поседује инструменте да велику пља-
чку спречи – тим пре што у истој саучествују и носиоци власти;

б) економска пљачка им је пут да сутра дођу до инструмената власти као
плена.

Али, поштено речено, држава није плен само за номенклатуру и нове бо-
гаташе; она је то и за врлу интелигенцију – која то показује кад се докопа
власти;  и за саме грађане – који то показују свакодневно, ако имају прилике,
тако да отворено речено ни за кога није опште добро!

Декомпозиција социјалистичке економије изводи се, дакле, истим путем
којим је својевремено успостављена – путем пљачке. То је могуће и неизбеж-
но из следећих разлога:

1) услед одсуства институционалног оквира и владавине права; дакле у
институционалном вакууму који се испунио „природним стањем“; услед уру-
шавања социјалистичке државе правни и судски системи дословно не функ-
ционишу, а то са своје стране индукује све врсте криминала и корупције.14

2) прелаз с „друштвене“ на приватну својину друкчије и није могућ; како
је би био могућ, ако имамо у виду урушавање правног система – што је неиз-
бежан део слављене „победе над тоталитарним системом“. Уз то, како је мо-
гуће замислити прелаз на „моралан и поштен начин“ друкчије него у виду
„праведне социјалистичке расподеле радним људима“, који би, услед оскуди-
це, то потрошили и појели, а да од тога нема друштвене користи.

У овој варијанти моралност и поштење се показују као јалова, социоло-
шки и економски крајње нерационална идеологија Робина Худа. У најбољем
случају, домаћа економија би завршила у рукама иностраних власника, што је
најсигурнији пут у неоколонијални статус земље.

Ма колико било сурово све што нам се догађа, у ствари само плаћамо
цену свог пређашњег избора. Коначно, и оно што смо имали, било је резултат
пређашње, комунистичке пљачке извођене под еуфемистичким именом „со-
цијалистичке револуције“. Није ли онда у повратном повратном процесу са-
држано нешто историјске и моралне правде. Коначно, није ли праведно да
платимо цех за пир наших очева и отаца који су, земљу и своје потомке неод-

–––––––––––––
14 Шире, Вуковић (2003).
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говорно бацили у будуће безнађе, када су нам већ седамдесетих година прош-
лог века појели будућност. Прича да је тек Милошевић током деведесетих
крив за све утешна је бајка која не вреди пет пара.

Перспективе

Постоје три врсте друштвено-политичке конфронтације актера транзици-
је:

1) између бивше номенклатуре и нових богаташа;
2) између заступника шок терапије и заступника градуализма;
3) између носилаца власти и поштене интелигенције.
Перспектива довршења транзиције у потпуности је одређена динамиком

ових конфронтација као и њихових елемената узетих за себе. У редовима
опозитивних група:

а) једино могу да буду носиоци значајних стратегија транзиције;
б) који изнутра могу да се деле и узајамно спајају, у опредељивању за ову

или ону стрегегију;
в) мимо тих група нема озбиљног друштвеног и политичког актера на

сцени.
Главни друштвени актер довршења транзиције до избављења друштва

управо је „пљачкашка“ класа. Социолошки гледано, на дуг рок, она је нај-
прогресивнији друштвени део, не само зато што

1) акумулација богатства у одсуству институција није ни била могућа
друкчије до пљачком;

него и зато што су
2) нови богаташи су обавили морално „прљав“, али социолошки гледано

друштвено рационалан посао, после велике акције рушења режима уз водећу
улогу  „морално чисте“ интелигенције. Посао је обављен у интересу друштва,
не појединаца.15 Размислимо мало, како је било могуће да се све то уради „по-
штено“, а да се не остане на „социјалистичкој друштвеној својини“. И ко-
начно, ако је све било друштвено, значи ничије, односно државно, није ли
пљачка једини пут нове акумулације капитала у правцу промене типа своји-
не?

Коначно, социолошки гледано, од начина згртања богатства, далеко је
важније да капитал остане у земљи и стави се у погон као покретач привреде.
То ће рећи да је пљачка криминални акт према појединцу, или појединцима,
који су покрадени.16 Али она постаје злочин према друштву и држави тек
–––––––––––––

15 У основи овог аргумента садржана је теза да је друштво нешто више од збира својих
делова. Под том холистичком претпоставком могућа је идеја да друштво има посебан интерес
несводљив на збир индивидуалних интереса, који је посредно (на дужи рок) у интересу свих
чланова друштва. Овим правцем закључивања показује се хеуристичка продуктивност тзв.
„социологизма“.

16 Али, према ком појединцу? Можда оном власнику предузећа из 1945–50? Данашњи
радници нису власници, да би били опљачкани. А ако је фирма државно власништво, онда
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када се згрнуто богатство изнесе из земље па се стављањем у неку страну
банку ојача туђа економија.17

3) Успоставу нових неопходних институција и поретка неће извршити 
интелигенција, него наследници управо те „прљаве, ружне и пљачкашке кла-
се“.

Из несреће којој кумују неолиберални „шок терапеути“ и књишки инс-
тант-либерали, друштво једино могу да извуку градуалисти, кад год да преуз-
му власт у земљи. За то време нови и стари пљачкаши ће по стеченом бо-
гатству и формираним ставовима већ бити готови кандидати за нову владају-
ћу класу као „локомотиву транзиције“. Иста та група листом ће постати
спремна да подржи градуализам, као што ће бити и главни агенс успоставе
стабилне правне државе и владавине институција.

Актер дивље транзиције, као онај ко је богатству или полугама власти
(био) најближи, па постаје пљачкаш, не ради на институционалним реформа-
ма „све док му је то у интересу“ (док пљачка траје), нарочито ако од њега, као
поседника власти, управо та реформа одлучно зависи. Истим начином, с пља-
чком ће да престане кад му постане „у интересу“ да спроведе све неопходне
институционалне реформе, елиминише природно стање, и уведе што стабил-
нију владавину права. (Независно судство биће му потребно као заштита сте-
ченог богатства, демократске процедуре као легално средство успона својих
људи на позиције власти, а у циљу интересно усмерене законодавне актив-
ности.) Није ни то тако лоше, јер ако су се они напљачкали јуче, сутра ће
имати шта правно да заштите, а прекосутра неће пљачкати њихова деца: нап-
ротив, из њихових редова регрутоваће се први озбиљни политичари (који не
мисле само на себе) и бизнисмени (који знају посао), а који ће због гриже са-
вести, због дела својих очева, још и анонимно оснивати и добротворна дру-
штва.

Пљачка, као морално најнегативнија радња, на дуги рок се показује као
економски и друштвено најрационалнија. Контекстуално гледано, у ситуаци-
ји у којој хара неолиберална рецептура шок терапије ММФ-а и СБ-а, уз не-
сигурну номенклатуру која слуша диктате, уз интелигенцију способну само
да моралише и прси се високим начелима, заиста, једино група нових бога-
таша постаје група која довршава „првобитне акумулације капитала“ и по-
стаје актер покретања економије. Важније од моралистичког пренемагања је
да увидимо да се на тај начин регрутује будућа економска и политичка елита

–––––––––––––
држава још није опљачкана самом чињеницом што се фирма нашла у рукама неколицине „ло-
пова“. Да бисмо говорили о пљачки државе неопходно је нешто додатних услова.

17 То је на пример случај Романа Абрамовича, када је из Русије у енглеске банке пренео
20 милијарди долара. Тим чином он је злочинац према Русији par excellence, и зато заслужује
да буде ухапшен и осуђен на дугогодишњу робију. Али, отворено речено, Интерпол никад неће
гањати злотворе овакве врсте, нарочито ако побегну у Енглеску и толиким прилогом ојачају
британску економију. Пре ће добити титулу сера него лисице на руке, без обзира на то колико
су дипломатски односи с Русијом добри.
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која ће временом обезбедити и све додатне услове неопходне за функциони-
сање модерног друштва.

На тај начин, две групе (шок терапеута и градуалиста) постепено ће се
слити у једну, нову класу, која ће бити стварни агенс успоставе институција
правне државе и демократије. Такође ће бити превладана и оштра опозиција
између напљачканих богаташа и „морално чисте“ интелигенције.

А што се тиче свих нас као пролетаризованог плебса бићемо срећни ако
имамо посла, коначно пристојне зараде и видљиве знакове правне државе.
Ништа више нас неће интересовати.

Макијавели је у поруци владаоцу био у праву: ако за грађане учиниш не-
што добро, брзо ће ти заборавити како си дошао на власт. А ови дојучерашњи
пљачкаши ће тако поступити – ако не данас, сутра сигурно. Гаранција је –
њихов интерес. И хуманистичка интелигенција ће им брзо опростити. Биће
срећна да ради за нову класу, спремна да преко ноћи заборави њихова недела,
које из своје маргинализованости данас тако морално анатемише.

Епилог

Из скице завршног дела транзиције као као што смо видели интелиген-
ција изостаје као значајан актер. Икуство петнаест година транзиције разбило
је мит о улози критичке хуманистичке интелигенције у источној Европи.
Показало се да је она способна само да државу теоријски напада, а практично
да је руши а не и да је ваљано реорганизује. Интелигенција је, у ствари, била
саучесник у стварању услова (нарочито рушењем институција) без којих не
би било негативних процеса које непрекидно морално осуђује: наиме, про-
цесе хаоса, велике економске пљачке и њихове главне актере!

Несрећа постсоцијалистичких друштава је у томе што су принуђена да се,
услед одсуства политички респектабилних алтернативних група, ослоне на
интелигенцију. С почецима политичког плурализма, у настојању да обезбеди
свој значај и утицај у том смислу интелигенција је, једним делом, ушла у
политику. С обзиром да су у питању људи који уместо интереса имају идеале,
што је у политици најмање за похвалу, те странке су првих десет година биле
аматерска друштва чије вође нису биле у стању да разграниче политичку
праксу од теорије (прочитаних књига), ни политички говор од предавања с
катедре.18

Други део критичке интелигенције остао је у функцију моралног крити-
чара друштва и процеса транзиције, увек спремна да дели лекције „како би
требало радити ствари, с хуманистичког становишта“. У тој критици открила
–––––––––––––

18 Искључиво услед тога опозиционе странке у Србији десет година петљају и своју нес-
пособност рационализују свакојаким причама: од приче о ауторитарном и урођено тотали-
тарном карактеру народа (искључиво српског), до суровости тоталитарног режима под којим
је, до октобра 2000. године, било опасно уопште промолити нос и изаћи на улицу. И та перцеп-
ција у којој за неуспех нема своје кривице сведочи о арогантном игнорисању чињеница и са-
мог народа на чије гласове се све време рачуна.
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је да би црним токовима транзиције, којима је кумовала, онако „морално
чиста и узвишена“ стала на пут тако што би извршила поновну пљачку пљач-
каша – у име морала и поштења! Напрасно ослобођена од комунизма, посту-
пала би као Лењин, који је својевремено тражио исто (да се „опљачка опљач-
кано“). То само сведочи, да је она, колико прогресивна (у ослобађању од те-
гобног социјализма), толико и регресивна и по друштво директно опасна, као
препрека довршењу транзиције.19

Ето зашто интелигенције нема као респектабилног актера у завршној
скици. Она је била авангарда промене, док је требало мењати социјалистички
режим. Али она, као ни социјалистичка номенклатура у погледу реформи со-
цијализма, није у стању да изведе транзицију и спроведе неопходне институ-
ционалне реформе.20 У том погледу, испред ње је конгломерат припадника
бивше номенклатуре и нових богаташа.21 То што хуманистичка интелиген-
ција завршава на зачељу представља сведочанство историјско-функционалне
застарелости хуманистичког интелектуалног типа у чијем оквиру је она деце-
нијама образовала свој карактер, градила своје тактике и саморазумевање.22

Хронична маргиналност „критичке“ интелигенције, уз јединствен светли
тренутак историје када је имала главну улогу, на основу чега је могла да ос-
ведочи способност за рушење, а не и за изградњу, уз чињеницу да увек бива
на своје разочарење политички „искоришћена“, сведочи само о томе да поли-
тиком ни не треба да се бави. Време ће показати да због тога немамо разлога
за жаљење.

–––––––––––––
19 Она је нефункционална и друштвено опасна због инсистирања на моралу, у чему су

видљива два различита типа ангажмана. Први тип постоји услед преполитизованости и идеоло-
гизованости интелигенције. Услед тога њен морални дискурс по правилу представља политич-
ко инструментализовање моралног осећаја из краткорочне рачунице дискредитовања тренутне
екипе на власти, којој се качи одговорност за све што се у друштву збива. Од ових су још опа-
снији случајеви другог типа, у који спадају они интелектуалци који власт и друштво критикују
„из најискренијих и најдубљих моралних уверења“. Такви на власти никада ником добро не
доносе, а ако су професори политичке науке, жали боже што студенти код њих само траће
време.

20 Шире, Брдар (2002).
21 Као што је хуманистичке интелигенција остала на маргини први пут – у време соција-

листичке револуције; тако је и сада – у време неолибералне револуције. Оба пута била је у ре-
довима авангарде, а завршила је искоришћена и напуштена. И тада и онда главну реч узимају
они који моћ стичу путем пљачке и освајања: комунисти су прво освојили државу да би опља-
чкали цело друштво – што хуманистичка интелигенција никад није оспорила; ови данашњи
анонимуси и „битанге“ опљачкали су анонимну „друштвену имовину“, а потом кренули у
освајање центара друштвене и политичке моћи. И освојиће је. Једино ће интелигенција остати
маргинализована, с утехом у причи против криминалаца, зато што се нису „обогатили на пош-
тен начин“. Не рекоше само када је тако нешто било могуће: у социјализму, или у беди транзи-
ције деведесетих година! И ко се то, и када обогатио – на поштен начин!?

22 О застарелости хуманистичког интелектуалног типа у транзицији cf. Брдар (2003).
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MAIN TRANZITION STRATEGIES AND ITS LOGIC:
ACTORS, ALTERNATIVES AND PROSPECTS

In the article author deals with ideological background of two transition strategies
under the influence of three grand ideologies: liberalism, conservativism, marxism. Two
prevailing strategies of shock therapy and gradualism are revisaged with reference to the 
geopolitical context shaped after the fall of communism and vividly marked with conflict of
liberalism and conservativism during the last 15 years in East Europe. Neoliberal strategy
of shock therapy provides renewal of  the conditions that this very strategy tries to avoid,
namely condition of rise of socialism and conservativism. On the other hand, occurances in
East Europe in the same period, marked with failures in efforts to establish free market,
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privatization and free flow of capital in economy, are unfolding in well known logic of
confrontation of grand ideologies. In other words, after the fall of Berlin wall we could
notice the rise of liberalism on the global scene akin to the form known from XIXth and
beginning of XXth Century. Ex socialist countries under the preasure of IMF and World
Bank policies are disposed to the reiteration of neoliberal experiment that with its econo-
mic, political and social effects paves the way to the renewal of left and right ideologies.
Author maintains that enduring of ideological conflicts presents great obstacle to the ratio-
nal politics. In adition to that, authors in the social sciences, due to their sharp divisions
allong ideological lines, mostly failed in its historical opportunity to analyze and predict
events. They were mostly pleading for democracy, regardless of concrete political and eco-
nomic confditions, and were neglecting the carre for institution building. But due to the
lack in proper institutional frame transition amounts to one misfortune more in societies
already ruined with outcomes of socialism. Withouth institutional background free market
amounts to the black market, privatization turn into great robery as a form of primary
acumulation of capital, and instead of capital we see readiness of political elites to sold out
the countries and their resources, including leading the people into voluntary serfdoom
toward the West.

Key words: tranzition, neoliberalism, shock therapy, gradualism, liberalism, conserva-
tivism, marxism, liberty, robery, lawlessness, serfdoom.


