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ССРРББИИЈЈАА  ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  ИИЗЗООЛЛААЦЦИИЈЈЕЕ  ИИ  ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИЈЈЕЕ::  
„„ЕЕККООННООММССККАА  ККУУЛЛТТУУРРАА““  ИИ  ИИННТТЕЕРРЕЕССННОО    

УУССЛЛООВВЉЉЕЕННОО  ДДЕЕЛЛООВВААЊЊЕЕ  
 

Циљ овог рада јесте покушај да се понуди релативно целовит и рационалан 
социолошки одговор на питање зашто је транзиција у Србији тако дуга, болна, 
неуспешна и са неизвесним исходом, односно зашто се Србија у последњих дваде-
сетак година стално колеба између изолације од света и интеграције с њим.1 Да би 
се то постигло, приступа се најпре преиспитивању улоге културног фактора, а по-
себно културне димензије економског живота (Ф. Фукујама) или тзв. “економске 
културе” (П. Бергер) у савременим крупним друштвеним променама, каква је тран-
зиција, под којом се подразумева битна измена темељних структуралних и функцио-
налних аспеката дотадашњег “социјалистичког друштва”, у неком релативно огра-
ниченом временском периоду, која је усмерена на трајно успостављање консолидо-
ване демократије и развијеног друштвено уговорног тржишта. Не поричући значај 
и улогу културног чиниоца, аутори закључују да он ипак није ни једини ни пресудан за 
објашњење сиромаштва, нестабилности, сукоба и транзиционих неуспеха, застоја и 
лутања у појединим постсоцијалистичким друштвима, какво је пре свега српско. 
Ослањајући се на концепт “полиархије” Роберта Дала, као и на теорију колективне 
акције Манкура Олсона, они држе да је за такав исход далеко важнији утицај нас-
леђеног и новоствореног институционалног оквира и сплета реалних интереса соци-
јалних актера, како унутрашњих тако и спољашњих, као и њихова интересно услов-
љена борба за моћ, која се дакако увек одвија под плаштом идеолошких супрот-
стављања и оправдава њима, па се на површини ствара утисак како су заправо 
културно-вредносна сучељавања главни узрок сукоба и блокада и из њих произашлих 
друштвених дезинтеграција, друштвене стагнације и друштвеног назадовања. 

Кључне речи: транзиција, Србија, елите, економска култура, интеграција, 
изолација 
 

––––––––––––– 
1 Рад је део ширих истраживања аутора на пројекту Социјално-економске и културне 

карактеристике и потенцијали Војводине као чинилац регионалног повезивања и интеграци-
је у Европу, који финансира Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије. 
У њему је коришћен и део налаза добијених истраживањем на пројекту Мултикултуралност 
АП Војводине као чинилац регионалног повезивања у Југоисточној и Централној Европи, који 
је финансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 
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Ако се глобализација и транзиција узму као два главна и међусобно по-
везана процеса која су интензивирана крајем прошлог и почетком овог века, 
онда не може а да се не запази како су они, између осталог, актуализовали 
стари проблем да су неки у тим мега-процесима успешни и надмоћни, а други 
безуспешни и немоћни. Другим речима, потребно је објаснити зашто су неке 
државе и нације у ери глобализације и транзиције све сиромашније и беспо-
моћније, упркос прихватању капитализма и демократије; док су друге све 
богатије и моћније, уз истовремени све већи јаз између мањине богатих и 
већине сиромашних, како унутар оних првих, тако и ових потоњих. 

Многи аутори данас, с разлогом, сматрају да је то кључни социолошки 
проблем нашега доба. У објашњењу овог феномена посеже се за различитим 
аргументима – од менталитета људи и културног наслеђа, преко политичког 
система и идеолошких разлика, до утицаја спољашњег фактора и глобалних 
процеса. Како то често бива у друштвеним наукама, значај једног чиниоца се 
преувеличава, док се дејство других умањује. То налаже преиспитивање доса-
дашњих становишта и покушај њихове критичке синтезе. У овом раду главна 
пажња се стога усмерава на препознавање и објашњење оних елемената “со-
цијалног наслеђа” који упорно претрајавају, чинећи битну препреку друшт-
веним променама које би требало да доведу до стабилне демократије и разви-
јеног капитализма. Да би се то постигло, неопходно је успоставити што теш-
њу сарадњу између социологије, економије, политикологије, историје и пси-
хологије. Таква оријентација претпоставља разматрање синергичке улоге ис-
торијских следова, културно-вредносних фактора, економске подлоге, орга-
низационо-институционалних оквира, нормативне сфере, друштвене стра-
тификације, групних и индивидуалних мотива за деловање социјалних актера 
(посебно са становишта њихових интереса), те сплета спољашњих утицаја у 
конкретним историјским ситуацијама. 

 
 Судар култура и/или сударање с интересима? 

 
Питајући се “зашто капитализам (или прелаз из социјализма у капита-

лизам) на неким мјестима бриљантно успијева, а на другима биједно прома-
шује”, Питер Бергер мисли да се то не може објаснити без узимања у обзир 
концепта “економске културе”, мада је наравно свестан да се ништа не може 
објаснити деловањем само једног чиниоца, пошто свака важна појава у исто-
рији има много узрока (Бергер, 1995: 26) 

Под “економском културом” овде се подразумева “друштвено-културни 
контекст унутар којега постоје економске активности и економске институ-
ције” (Бергер, 1995: 27) То не значи да култура увек одређује економију, нити 
да културне факторе ваља узети у обзир у свим појавама које економиста 
проучава, већ се до специфичних веза између економије и културе мора доћи 
кроз конкретна емпиријска истраживања. Бергер стога упозорава да се ту 
могу направити две озбиљне грешке: “Једна је занемарити културу као 
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фактор друштвене промјене, а друга је сматрати културу инертним фактором 
који се не мијења и увијек дјелује на ток збивања на исти начин” (Бергер, 
1995: 30) 

Слично томе, Френсис Фукујама, позивајући се на Адама Смита, истиче 
како је економски живот дубоко укорењен у друштвени живот, односно како 
се он не може разумети без укључивања у разматрање владајућих обичаја, 
морала и навика једнога друштва (Фукујама, 1997: 23) По његовом мишљењу, 
пресудну улогу у трансформацији неког друштва од премодерног ка модер-
ном чини “индустријска структура” – под којом се пре свега подразумева 
величина предузећа, њихова укупна расподела унутар одређене економије с 
обзиром на величину и начин на који су поједине фирме организоване – а 
која има дубоке корене у одговарајућој култури. Култура се дефинише 
прилично неодређено као “наслеђени етички обичај”, који се може састојати 
од идеје или од вредности, или из стварног друштвеног односа. Увиђајући 
тешкоће оваквог једног одређења, Фукујама вели да се култура можда може 
“најлакше разумети у терминима онога шта она није. Она није рационалан 
избор у смислу у којем га употребљавају економисти у склопу њиховог ба-
зичног модела људског бића као бића које настоји да рационално макси-
мализује корисност” (Фукујама, 1997: 44) 

Основне категорије овако замишљене почетне теоријске хипотезе биле 
би “поверење”, “социјални капитал” и “спонтана социјабилност”.2 На основу 
њих, установљује се разлика између два главна типа друштва – “фамилијари-
стичког”, које примарно почива на крвно-сродничким заједницама и које се 
одликује ниским степеном међуљудског поверења и слабом склоношћу за 
спонтану социјабилност; и нефамилијаристичког “групно оријентисаног дру-
штва”, које није засновано на крвном сродству већ на развијеној мрежи доб-
ровољних удружења, са високим степеном међуљудског поверења и са јаком 
склоношћу за спонтану социјабилност. 

С тих позиција, Фукујама доводи у питање темељну поставку неокла-
сичне економске теорије, по којој су људска бића индивидууми који теже 
“рационалном максимализовању корисности” – чак и под условом да се де-
финиција “корисности” прошири на ствари које надилазе задовољство или 
новац како би се њоме обухватиле и остале мотивације, па се у том смислу 

––––––––––––– 
2 Поверење је овде схваћено као “очекивање једних чланова заједнице да ће се други 

чланови те заједнице понашати регуларно, поштено и кооперативно, захваљујући томе 
што заједнички деле одговарајуће норме”; социјални капитал се дефинише као 
способност која настаје из преовлађивања односа поверења у друштву или у одређеним 
његовим деловима, што значи да се он од осталих облика капитала разликује утолико што 
се обично ствара и преноси помоћу културних механизама, какви су религија, традиција 
или историјски настали обичаји; док се спонтана социјабилност разуме као подскуп 
социјалног капитала, а односи се на “онај широки скуп посредујућих заједница 
различитих од породице и од заједница које смишљено оснива влада” (Фукујама, 1997: 
35-37) 
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говори о “психичком задовољству” које неко осећа уколико је “урадио исп-
равну ствар” или о “задовољству” које људи могу имати у ситуацијама у ко-
јима други људи конзумирају. Он сматра да људи “не следе увек корисност, 
ма како она била дефинисана, на рационалан начин, то јест разматрањем 
доступних алтернатива и бирајући ону која максимализује корисност на дуги 
рок” (Фукујама: 1997: 28-29) 

Полазећи од тога да су људска бића “истовремено себични појединци и 
социјабилна бића која избегавају изолацију и уживају у томе да помогну дру-
гима и да им признају људски дигнитет”0 (Фукујама: 1997: 351) и позивајући 
се на тезе које је изнео у књизи Крај историје и последњи човек, Фукујама 
држи да се процес историје може схватити као садејство две велике снаге: 
прва би била моћ рационалне жеље, помоћу које људска бића настоје да 
задовоље своје материјалне потребе у процесу акумулације богатства и она 
кореспондира, мање или више, са максимализацијом рационалне користи са 
којом оперише неокласична економија; док би друга била жеља за призна-
њем, то јест жеља која нема материјални објекат, већ се своди на захтев 
човека да његова вредност буде праведно вреднована од стране друге људске 
свести. По његовом мишљењу, жеља за признањем је изузетно снажан део 
људске природе и она производи снажне емоције – као што су гнев (кад други 
не признају нашу вредност), стид (кад се не понашамо у складу са проценама 
и очекивањима других) или понос (кад је наша вредност призната и вред-
нована на одговарајући начин од других) – што представља мотивациону 
основу учешћа у политичком животу.3 (Фукујама: 1997: 354) 

Према томе, као што се у претходном делу, Крај историје и последњи 
човек, ослонио на особено протумачено Хегелово схватање историје и дошао 
до провокативне поставке о “крају историје”, Фукујама овде такође покушава 
да реактуелизује Хегелову филозофију објективног духа, која се тематизује 
кроз три битна момента – апстрактно право или формално право, моралност и 
обичајност (ћудоређе) – на основу чега се долази до чувене тезе о три ступња 
у развоју објективног духа: породица, грађанско друштво и држава. Зато он и 
говори о постојању три нивоа “социјабилности”, односно о “три пута у соци-
јабилност”: први је заснован на породици и крвном сродству; други почива на 
добровољним асоцијацијама независним од крвног сродства, као што су 
школе, клубови и професионалне организације; док се трећи утемељује у 
држави. Њима одговарају и три облика економског организовања – поро-
дични бизнис, професионално вођене корпорације и предузећа која су у др-
жавном власништву, односно које потпомаже држава. Први и други пут су, 
међутим, тесно повезани, пошто културе у којима су примарна места за соци-
––––––––––––– 

3 По мишљењу Фукујаме, сукоби засновани на религиозним и националистичким 
страстима много су схватљивији уколико се разумеју не као манифестације рационалне 
жеље, односно “максимализације корисности”, већ као израз “жеље за признањем”. 
Проблем је, међутим, у томе што се страсти настале као производ жеље за признањем 
често налазе у сукобу са жељом за рационалном акумулацијом (Фукујама, 1997: 354-355) 
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јализацију породица и крвносродничке везе имају великих тешкоћа приликом 
стварања крупних, постојаних економских организација и отуда се обраћају 
држави да покрене и потпомогне овај процес. С друге стране, културе које су 
склоне добровољним организацијама могу створити велике економске орга-
низације спонтано, без друштвене помоћи (Фукујама, 1997: 70) 

То је разлог што Фукујама заправо анализира само два пута или два 
“моста” која воде “социјабилности”: (1) онај који иде преко крвно-сродничке 
заједнице, која ствара “фамилијаристичка друштва” (као што су Кина, Јужна 
Кореја, Француска и Италија), у којима је тешко створити организације које 
надилазе породицу, па је држава принуђена да се умеша приликом успостав-
љања постојане и на глобалном плану конкурентне фирме; и (2) онај који за 
подлогу има заједнице које нису засноване на крвном сродству (као што су 
Јапан и Немачка), где се наводно стварају друштва у којима влада висок ниво 
поверења и којима је стога било потребно много мање времена него фами-
лијаристичким друштвима да створе велике фирме које нису засноване на 
крвном сродству, па су се рано окренуле професионалном менаџменту и биле 
су у стању да створе ефикасније односе на радном месту и у фабрици. 

Истичући како значај државног сектора варира у великој мери зависно од 
културних чинилаца, Фукујама тврди да је у “фамилијаристичким друштви-
ма” државна интервенција једини начин на који нација може изградити 
индустрију великих размера, што је, по њему, веома битно уколико нека зем-
ља хоће да нешто значи у контексту глобалних економских сектора који зах-
тевају велике организације; док државе у којима влада висок ниво “повере-
ња” и “социјалног капитала” могу створити велике организације без државне 
помоћи. Због тога би, сматра он, при израчунавању компаративних пред-
ности, економисти требало да узимају у обзир релативну опремљеност соци-
јалним капиталом у истој мери као и релативну опремљеност конвенционал-
ним облицима капитала и ресурса (Фукујама, 1997: 26) 

Један од првих проблема који се јавља са оваквом типологијом јесте да 
изван ње остају многа битна друштва, као што су САД и Русија, на пример. 
Мада се овим питањем не бави на систематичан начин, Фукујама ће тај про-
блем покушати да реши тако што ће Русију изместити на предфамилијари-
стички ниво, као друштво у коме су и породица и добровољна удружења сла-
би, па се стога често дешава да су у њима најјаче организоване криминалне 
банде; док ће САД помало на силу угурати у други тип друштва. 

Следећи такве, местимичне натукнице, његова типологија би се могла 
довршити и проширити тако да заправо обухвата, не два, него четири типа 
друштва: 

1. На најнижем нивоу налазила би се атомизована друштва изолованих 
појединаца, чак и без крвно-сродничких група, а поготово добровољних уд-
ружења као посредника између њих и свемоћне државе. То су друштва слабог 
поверења и неразвијеног социјалног капитала, која се одликују одсуством 
спонтане социјабилности, па стога захтевају јаку државу аутократског типа, а 
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у периодима њеног слабљења растачу се на организоване криминалне групе 
(мафије) и тако задржавају колики-толики степен организованости (типични 
примери би били Русија и Јужна Италија, а ми бисмо додали и Србија). 

2. На нешто вишем ступњу социјабилности би се налазила фамилијари-
стичка друштва без довољно посредничких организација на простору између 
породице и државе. То су друштва са мањком поверења међу људима који 
нису у сродничком односу и недостатком добровољних заједница, у којима је 
низак ниво спонтане социјабилности и која такође захтевају јаку државу (ти-
пични примери би били Кина и Француска). 

3. Висок, али не и највиши ниво социјабилности, имала би и индиви-
дуалистички оријентисана, претежно етнички и расно мешовита друштва, 
која такође краси изразито међусобно поверење (само што се оно заснива на 
нешто другачијим основама), која се одликују развијеном мрежом добровољ-
них удружења, која имају обиље социјалног капитала, која почивају на доб-
рим организацијама и стабилним демократским институицијама, чија је еко-
номија продуктивна а држава јака, мада се не меша претерано у живот грађа-
на, али чија социјабилност може бити у будућности угрожена даљим пора-
стом индивидуализма и партикуларистичког “мултикултурализма” (типичан 
пример би биле САД). 

4. Најзад, на највишем ступњу социјабилности налазила би се колекти-
вистичка или групно оријентисана друштва, с високим степеном међуљудс-
ког поверења, развијеном мрежом добровољних удружења, културно услов-
љеним поштовањем ауторитета, култом образовања и јаком склоношћу ка 
спонтаној социјабилности (типични примери би били Јапан и Немачка). 

Фукујама, додуше, нигде на експлицитан начин не изводи овакву типологи-
ју, али се она несумњиво може пројектовати из његових узгредних опсервација. 
Међутим, то није једини проблем његове теорије. Много озбиљнији је онај који 
произилази из чињенице да се основне поставке таквог становишта кроз анали-
зу, кад се она пажљиво прати, до те мере релативизују, да се на крају готово 
потпуно доводе у питање. Да парадокс буде већи, то је оно што побољшава ква-
литет његових налаза, па би то онда могла да буде и полазна тачка за скицирање 
једног другачијег приступа, који би се заснивао на претпоставци да културна 
подлога може да буде више или мање (не)погодна за модернизацију одређеног 
друштва, али да она сама по себи не представља ни једини ни најважнији 
чинилац квалитативних друштвених промена. 

Фукујамино нијансирање и релативизирање почетне, тврдо формулисане 
тезе иде у неколико праваца. Пре свега, често се наглашава да поред културе 
и бројни други фактори могу имати битан утицај на “индустријску стру-
ктуру”, као што је и “спонтана социјабилност” само један од фактора, не 
обавезно и најважнији, који доприносе расту укупног друштвеног производа 
(будући да макроекономска политика, институције, међународни услови, 
баријере трговини и сл. остају и даље основне детерминанте његовог раста), 
па тако испада да је улога културе, посебно спонтане социјабилности, овде 
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(пре)наглашена само зато што је она “увелико потцењена у конвенционалним 
економским анализама у којима се настоје открити узроци бројних разлика 
међу друштвима која се иначе налазе на сличном нивоу развоја” (Фукујама, 
1997: 331-337) 

Надаље, мада се заступа теза да демократија и капитализам набоље функ-
ционишу када су у спрези са културном традицијом која има нелибералне из-
воре, те да модерност и традиција могу да коегзистирају дуже време у ста-
билном еквилибријуму (Фукујама, 1997: 347), ипак се не одступа од основног 
принципа да либерална демократија и капитализам остају основни оквир за 
политичку и економску организацију модерних друштава. 

Исто тако, признаје се да је величина фирми или “индустријска струк-
тура” детерминисана у значајној мери и владином политиком, а не само 
спонтаном социјабилношћу, пошто владе “свуда могу утицати на величину 
фирми у приватном сектору помоћу пореза и политике давања олакшица, сво-
јим законима против трустова, као и својим евентуалним оснаживањем трус-
това до одређене мере” (Фукујама, 1997: 330). 

То је повезано с Фукујаминим прихватањем емпиријске чињенице да – 
иако индустријска структура суштински детерминише сектор глобалне еко-
номије у којој нека земља учествује – нека друштва ипак успевају да постану 
богата и помоћу малих компанија. Осим тога, како и сам наглашава, “рела-
тивни значај величине и, саобразно томе, односа малих и великих компанија 
може се доста изменити у будућности на непредвидљив начин” (Фукујама, 
1997: 338-339). 

Најпосле, иако је цела његова теорија усмерена против чистог либерал-
ног економског поретка, а у корист поретка који је традиционалан и конти-
нуиран, ипак се признаје суштински важна околност да је до економског про-
сперитета у неким, пре свега не-европским друштвима (било ниске или висо-
ке социјабилности) дошло тек онда кад је економска модерност, на овај или 
онај начин, уведена споља. Тако се потврђује да је утицај спољашњих фак-
тора, првенствено у форми директне помоћи и подршке, био пресудан за пре-
лаз из неразвијених у развијена друштва, па било да је реч о постфашистич-
ким, посткомунистичким или земљама Трећег света. 

А то нас упућује да главне разлоге за објашњење нашег основног проб-
лема – садржаног у почетном питању зашто нека друштва успевају да се раз-
вију, док друга остају неразвијена – потражимо и на другој страни, првен-
ствено у сфери интереса, као и карактера политичког система.4 У том смислу, 
––––––––––––– 

4 Бавећи се узроцима богатства и сиромаштва нација, Дејвид Лендис такође историју 
сагледава као комплексну, а не ретко и противречну динамику повољних и неповољних 
догађаја у економији (технике, проналазаштво, наука), друштвеној структури и поли-
тичком устројству (поларизација друштва и диктатуре, конкуренција ривалских заједни-
ца, деловање државе), религији (отвореност или затвореност за науку, однос са државом) и 
култури (оријентација на стицање, групни идентитет, однос мушкараца и жена, способ-
ност буђења сопствене снаге, рационалне стратегије и др). (Лендис, 2004). 
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теорија полиархије Роберта Дала пружа знатно потпунију слику феномена 
који нас овде занима. То се посебно односи на његову анализу седам комп-
лекса услова, унутар којих се идентификују битни моменти који су повољни 
односно неповољни за демократизацију једног друштва. 

 
Нова политичка формула, аутократија скучених  

видика и грабљивице рата у пљачкању већ  
опљачкане будућности 

 
Не улазећи у неко подробније разматрање Далових предуслова демокра-

тизације, може се одмах рећи да ниједан од побројаних повољних услова не 
може бити сматран испуњеним када је реч о Србији. Тако, посматрано у исто-
ријском следу, укљученост овде претходи такмичењу, пошто је Србија у доба 
комунизма била инклузивна хегемонија, а то се показало најнеповољнијим за 
развој полиархије.5 Надаље, степен концентрације у њеном друштвеноеко-
номском поретку је више од пола столећа био такав да је приступ насиљу и 
друштвеноекономским санкцијама монополизован. Осим тога, не треба забо-
равити ни на чињеницу да је Србија, све до “увођења” комунизма, била тра-
диционално сељачко друштво, да би потом убрзана и насилна индустријали-
зација у њој попримила изразито централизовани смер, што се опет може 
сматрати веома неповољним за успостваљање и развој полиархије. 

Исто тако, ниво друштвеноекономског развоја у Србији је, од њеног кон-
ституисања у независну државу, константно низак, док су објективне неједна-
кости дуго времена биле високе и кумулативне, да би у транзицији оне поп-
римиле екстремни карактер, уз истовремено поновно високо присуство суб-
јективних неједнакости, због широко распрострањене и дубоко укорењене 
егалитарне културе, која се потхрањује старом трибалистичком свешћу о јед-
накости и живим сећањима на одсуство таквих изразитих неједнакости у 

––––––––––––– 
5 Као што је познато, Дал је пошао од претпоставке да “ниједан велики систем у 

стварном свету није потпуно демократизован”, односно да се полиархије могу схватити 
као релативно (али непотпуно) демократизовани режими у којима постоји значајно учеш-
ће становништва у политичком животу и либерализација, а то значи изразита инклузив-
ност и изузетна отвореност за политичко такмичење”. На основу тога, он је идентифико-
вао неколико главних типова режима: (1) затворена хегемонија – смештена је у самом 
углу где се спајају вертикала и хоризонтала политичког координатног система, јер у њој 
нема ни такмичарства ни инклузивности, односно партиципације; (2) инклузивна хегемо-
нија лежи на његовој хоризонтали, пошто има неку инклузивност (нпр. ритуално гласање 
и номинални избори) али не и право такмичење; (3) такмичарска олигархија се налази на 
вертикали тако замишљеног координантног система, пошто има неко политичко такми-
чење (либерализацију), али не и партиципацију; (4) полиархија, која се смешта у неко од 
средишњих поља између координата, а креће се на скали од мешовите, преко приближне, 
до пуне, при чему границе између “приближне” и “пуне” нису довољно јасне, па се увек 
морају вршити конкретна истраживања – ово тим пре што постоје и “приближно хегемо-
нистички режими” (Дал, 1997: 18) 
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социјализму. Томе треба придодати и околност да је Србија, током постојања 
како прве (1918-1941) тако и друге (1945-1991) Југославије, од свих осталих 
народа углавном доживљавана као хегемон, који своју вољу, привилегијом 
ратног победника а по потреби и силом, намеће другима. Независно од тога 
да ли такав доживљај одговара или не одговара објективном чињеничком 
стању, ово је само по себи било довољно не само да спречи развој полиар-
хије, већ и да доведе до грађанских ратова и разбијања земље.6  

Па чак и кад је, не својом вољом, поново претворена у самосталну држа-
ву, нејасних граница и неизвесне судбине, у Србији остају веома изражени и 
поликултурни плурализми и расцепи, који резултирају оштрим и трајним 
поделама и одсуством било каквог базичног консензуса: подела на “патрио-
те” и “издајнике”, непомирљиви сукоби између крутог централизма и уско-
грудог регионализма, ускраћивање лојалности неких националних мањина 
према држави, које иде до отвореног сепаратизма, снажно подржаног са стра-
не и сл. 

Ово потоње сведочи о томе да је у Србији страна контрола, односно до-
минација стране силе јака и трајна, с притисцима који, не ретко, пренебрега-
вају или чак ниподаштавају свако национално достојанство, а то се нипошто 
не може сматрати погодним за развој полиархије. На то се надовезују и одго-
варајућа уверења знатног дела политичких активиста који сумњају да су 
институције полиархије легитимне и ефикасне при решавању главних проб-
лема, већ се више верује у једнострани ауторитет. Поверење у друге овде је 
изразито ниско, а односи политичких актера су строго такмичарски, будући 
да они не верују да је компромис неопходан и пожељан (Дал: 1997: 213-215). 

Наиме, као што је Дал показао, либерализација приближно-хегемоније 
(што је Србија била у доба Милошевића) увек носи висок ризик неуспеха, 
због тешкоћа да се, у условима општег права гласа и масовне политике, из-
гради систем узајамне сигурности. Ризици неуспеха могу, међутим, бити сма-
њени ако су кораци ка либерализацији праћени посвећеном и просвећеном 
потрагом за одрживим системом узајамних гаранција – што са Србијом није 
случај, јер јој недостају одговарајуће елите које су у стању да брину о општем 
интересу, односно које нису заробљене борбом за прерасподелу материјалног 
богатства или наслеђа социјализма (Дал: 1997: 49). То је појачано околношћу 

––––––––––––– 
6 Роберт Дал, у том смислу, врло лепо примећује следеће: “Системи са изразитим 

поткултурним плурализмом могу се, дакле, каткад суочити са читавим низом несрећних, 
или чак трагичних избора: (а) полиархија која даје узајамне гаранције својим мањинама, 
али не може да одговори довољно добро на захтеве за решењем главних проблема, тако 
да задржи приврженост људи; (б) хегемонија која покушава да се суочи са тим пробле-
мима примењујући, ако је потребно, силу према члановима једне или више поткултура; 
или, ако су поткултуре и територијалне, (ц) одвајање у различите земље. Само последње 
може омогућити да полиархија преживи, ако постоји расколничка мањина. Тако цена по-
лиархије може бити подела земље. А цена територијалног јединства може бити хегемо-
нистички режим.” (Дал, 1997: 132.) 
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да у Србији револуција насилно прекида спонтану еволуцију полиархије, за 
шта погодну основу ствара окупација, па не чуди да знатан део политичких 
активиста, имплиците или експлиците, наставља да оспорава легитимитет 
такмичарске политике – чак и у време освајања власти од стране ДОС-а, чији 
је врх тада очигледно желео да преузме улогу бивших централних комитета. 

Додуше, дужина процеса поновног успостављања полиархије вероватно 
би могла бити скраћена, а изгледи за стабилну трансформацију би порасли, 
ако би тај процес био праћен потрагом за унутрашњим системом узајамне 
сигурности, али је мало вероватно да се то и догоди у Србији, из разлога о 
којима ће више бити речи неком другом приликом. За сада, довољно је рећи 
да такав ток друштвене трансформације нужно произилази из начина регру-
товања и карактера српских елита. А то се мора довести у тесну везу и са 
чињеницом да је Србија једна од ретких социјалистичких земаља која је 
имала аутентичан комунистички покрет (то је оно што је приближава Русији), 
при чему њена културна подлога не фаворизује сагласност у погледу неспор-
не улоге државе у артикулацији и заштити општег интереса (то је оно што 
Русију и Србију разликује од Кине). Ово, између осталог, условљава чиње-
ницу да се код нас још увек политички живот исказује готово искључиво као 
борба између двеју, само на површини измењених, а у ствари новом времену 
добро прилагођених, комунистичких елита – про-Милошевићевских и анти-
Милошевићевских – које се последњих тридесетак година сукобљавају и на-
изменично смењују на власти, са великим изгледима да тако остане и убу-
дуће. 

Томе погодује, како наслеђена концентрација моћи у друштвеноеконом-
ском поретку, тако и константно низак ниво друштвеноекономског развоја,7 
праћен изразитим неједнакостима и расцепима,8 посебно што су ови потоњи, 

––––––––––––– 
7 “Постоји јасна, али не и једноставна, корелација између друштвеноекономског 

нивоа и ′политичког развоја′: Што је виши друштвеноекономски ниво земље, вероватније 
је да ће она имати такмичарски политички режим; а што је политички режим више 
такмичарски, вероватније је да је земља на релативно вишем нивоу друштвеноекономског 
развоја.” (Дал, 1997: 75) 

8 “Нема сумње да изразите неједнакости, које изазивају огорчење великог броја људи 
у некој земљи, представљају претњу сваком режиму, без обзира да ли је он хегемонисти-
чки или такмичарски (...) Али, и овде је потребно начинити важне спецификације. Пре 
свега, између услова објективне неједнакости и одговора оних који су у неповољном 
положају леже перцепције, вредновања, очекивања – укратко, психа појединца.” (Дал, 
1997: 104-107) “Може се, дакле, закључити да у земљи са хегемонистичким режимом 
изразите неједнакости у расподели кључних вредности смањују шансе да се развије 
стабилан систем политичког такмичења. С друге стране, у друштву у којем већ постоји 
режим политичког такмичења изразите неједнакости повећавају шансе да такмичарска 
политика буде замењена хегемонијом. У сваком случају, полиархије су посебно осетљиве 
на учинке изразитих неједнакости, јер оне воде неједнакости у расподели кључних поли-
тичких ресурса, па је вероватно да ће такве неједнакости стварати огорчење и фрустра-
ције које слабе приврженост режиму.” (Дал, 1997: 144) 
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у неким својим видовима, удружени још и са претензијама на територијално 
подвајање. Међутим, у Србији је друштвена интеграција, и без тих екстрем-
них расцепа, већ довољно угрожена постојањем погубних искључивости у 
оквиру партијског система, што има важне негативне последице и на де-
лотворност сваке владе. Односи међу партијама, схваћеним као интересне 
групе, нужно продукују фрагментацију и парализу (Сарторијев “екстремни” 
или “поларизовани” плурализам), а ове, за једну од својих последица, имају и 
нестабилне или слабе коалиције. Тако настале коалиције су “неспособне да се 
носе с основним проблемима, и зато у очима јавности, па чак и политичких 
елита, преувеличавају оне аспекте политичког живота који се односе на фрак-
ционаштво или политичке смицалице. Ти резултати, заузврат, могу да под-
стичу губитак поверења у представничку демократију и неспремност да се 
толеришу политички сукоби (...) У свакој земљи, у којој такмичарску полити-
ку прати високо фракционализован партијски систем (што би у парламен-
тарном систему вероватно такође произвело слабу извршну власт), шансе за 
преокрет ка хегемонистичком режиму су прилично велике” (Дал, 1997: 133-
134)'. 

Не чуди стога што су уверења политичких активиста у Србији таква да 
се, као што је већ речено, овде још увек не верује довољно у легитимитет по-
лиархије, што се фаворизује ауторитарно а не демократско схватање аутори-
тета, што се политичка социјализација доминантно заснива на чврстом убе-
ђењу у ендемску неделотворност владе, што не постоји поверење у политичке 
ривале који се доживљавају као смртни непријатељи и што је сарадња прак-
тично онемогућена, јер се политички живот искључиво заснива на такмичар-
ској крајности: односи између политичких актера посматрају се искључиво 
као строго такмичарски, па је централно правило “што ти добијаш ја губим и 
што ја губим ти добијаш”. Отуда је разумљиво што се код нас верује да у тако 
строгом такмичењу никада не треба правити компромисе или сарађивати, већ 
што се покушава победити до краја, у свакој прилици, на сваком месту и у 
односу на сваки проблем, без обзира на видљиву и трајну штету по опште, 
државне или националне интересе (Дал, 1997: 165). 

Такво понашање није лако искорењиво, највећим делом зато што су наше 
елите још увек, у већини и без обзира на измењену спољашњост, комунисти-
чке у својој суштини. То је и схватљиво има ли се на уму њихов интерес да се 
сачувају и увећају старе привилегије, као и околност да су оне своја полити-
чка уверења и свеколико своје понашање формирале у дугачком периоду ин-
тензивне изложености једној тоталитарној идеологији, и то у доба младалачке 
социјализације, кад је пријемчивост за усвајање уверења и највећа. Истовре-
мено, то им се слаже и с индивидуалним и колективним искуством, које их 
учи да се најлакше преживљавају политичке буре ако се савлада вештина 
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брзог прилагођавања новонасталим околностима, која у првом реду значи 
способност правовременог стајања на страну победника.9 

Али, колико је такво понашање корисно за наше елите, толико је штетно 
за демократију и транзицију, пошто углед идеја (у овом случају идеје полиар-
хије) зависи, између осталог, и од угледа њихових бранилаца и противника, 
као и од успеха или неуспеха људи, организација и институција које симбо-
лишу та уверења. У Србији је, додуше, ослобађање од социјализма привидно 
олакшано прихватањем национализма од стране једног комунистичког крила, 
као нове политичке формуле за стару праксу бирократског волунтаризма, ко-
ји се сада ставља у функцију далеко озбиљнијег пљачкања сопственог народа. 
Не чуди онда што су стварни национални и државни интереси убрзо потисну-
ти у позадину, односно потпуно поништени тешким животом под ратовима, 
санкцијама и изолацијом, као и брзим и енормним богаћењем “бранилаца на-
ције”; док су идеје грађанског друштва и демократије биле у великој мери 
компромитоване одсуством правог ауторитета на страни контра-елита, иска-
заног кроз недолично, уско-интересно условљено понашање знатног дела 
српске опозиције, непоправљиво заражене претходно дуго стицаним комуни-
стичким уверењима и одговарајућом дугогодишњом социјалистичком прак-
сом (свађе, грабежљивост, спремност да се сепаратно и тајно сарађује с режи-
мом Слободана Милошевића и сл.)10. 

Страно мешање и страна контрола само је јачала и учвршћивала такве 
тенденције. Руковођене својим интересима, стране силе су пре свега настоја-
––––––––––––– 

9 Држећи се Диркемовог разликовања комунизма и социјализма, могло би се у том 
смислу рећи да је транзиционо време у Србији на најочигледнији начин потврдило 
претпоставку да “бити комунист” значи колико једно универзално идеолошко-политичко 
опредељење, толико и специфично антрополошко одређење. Наиме, као што је познато, 
Диркем је у својим недовршеним предавањима правио јасну разлику између социјализма 
и комунизма. За њега, социјализам је сразмерно нов појам, настао као резултат друшт-
вених промена које су се збиле у европским друштвима током 18. века. Он је, дакле, 
продукт хаотичног стања модерног привредног живота којим се замењују традиционални 
начини производње, при чему се привредне снаге желе поново ставити под надзор дирек-
тивних установа које обезбеђују централизовано управљање. У том смислу, социјализам 
се може посматрати као израз промена до којих доводи сложена подела рада, односно он 
се може схватити као практични програм или позив на делање који је више симптом кризе 
модерних друштава него лек за ту кризу. Насупрот томе, комунизам је веома стар и он се 
најчешће јавља у форми утопијског учења о правичнијим облицима друштва, тако да 
више одражава личност појединаца него што изражава одређено друштвено стање 
(Видети: Ентони Гиденс, Диркем, Библиотека XX век, Београд, 1996, стр. 45-51) 

10 На тај начин се постојећи расцепи појачавају, а опозиционе вође, како каже Дал, 
“могу бити тако потпуно увучене у грађење коалиција, да при томе претерано омекшају 
своје захтеве, остављајући у наслеђе релативну неједанкост и огорчење, као узрок кас-
нијих криза”, што се у Србији управо и десило, пре свега уласком Душана Михајловића и 
Вука Драшковића у савез власти са Милошевићем, али и Војислава Шешеља, иако се овај 
потоњи не може сматрати опозицијом таквом режиму у правом смислу те речи (Дал, 
1997: 206) 
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ле (и настоје) да добију послушне а не демократски оријентисане елите у 
Србији. Такво њихово деловање, које је, према Далу, посебно погубно у ма-
лим и неразвијеним земљама, где “људи губе способност да собом управља-
ју” (Дал, 1997: 201), још више сужава и смањује ионако слабе изгледе за де-
мократизацију и трансформацију српског друштва. Што је најгоре, такве тен-
денције ће се, по свој прилици, и наставити, изазивајући “бумеранг ефекат”.11 

Додуше, делатности странаца, односно периоди отворене стране интер-
венције неке хегемонистичке силе, не морају неизбежно нанети непоправ-
љиву штету полиархији, пошто страна доминација “може ојачати национално 
јединство, подстаћи климу помирења међу непријатељским групама и убр-
зати инкорпорацију слојева који се боре за више признања и власти”,12 али је 
мало вероватно да ће се ово потоње десити у Србији, чије су елите већ по-
казале завидну спретност у инструментализацији и олакој размени национал-
них интереса за сопствене привилеговане позиције, што се свакако мора узе-
ти у обзир и поводом актуелних збивања око Косова и љутих вербалних 
заклињања највећег дела српских елита да ће на том питању непоколебљиво 
стати у одбрану националног суверенитета. 

Досадашње искуство нас учи да је готово извесно да се српске елите неће 
добровољно одрећи својих себичних интереса у корист државних или нацио-
налних. У случају поновног озбиљнијег и трајнијег сукоба са Западом, “опш-
ти интереси” би, пре или касније, били свакако жртвовани на олтар парци-
јалних. То би се, само из различитих разлога, десило како у случају да над-
владају “проевропске снаге”, тако и под претпоставком да победе “анти-евро-
пске снаге”. У првом случају би одговарајуће политичке елите једино морале 
мало да се помуче да народу објасне неминовност “капитулације” пред Запа-
дом, пре свега у вези с Косметом; док би, у другом случају, њима супротс-
тављене елите морале да нас убеђују како су у стању да “открију” и без од-
лагања примене један модел “аутохтоног друштвеног развоја”, који би успе-
шно функционисао и без помоћи развијеног Запада, што је у нашој ситуацији 
дакако тешко оствариво, будући да се, посматрано на дужи рок, Србија 
практично не може модернизовати без здушне подршке неког моћног са стра-

––––––––––––– 
11 Дал је добро показао како страна доминација често производи ефекат бумеранга, 

који се може кретати како у позитивном (јачање идеје полиархије) тако и негативном 
(слабљење те идеје) правцу: као што су јачале демократске снаге постфашистичких 
друштава у опозицији према нацизму, тако су “широко распрострањене перцепције САД 
као економски агресивне земље, склоне доминацији, сигурно помогле, у многим деловима 
света, да се дискредитују институције полиархије и веровање у њену способност за 
постизање друштвене правде” (Дал, 1997: 208) 

12 Роберт Дал тако показује како Први светски рат води директно до општег права 
гласа у Белгији и прихватања првих социјалистичких министара у Холандији, док Други 
светски рат означава прихватање синдиката, доводећи до “пакта друштвене солидарно-
сти” у многим земљема. Из тога би, вели он, “било крајње глупо извући закључак како је 
отворена страна интервенција добра ствар за полиархију” (Дал, 1997: 203-206) 
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не. При том је мало вероватно и да се из редова “самосвесних националиста” 
појави неко попут Путина (што се у тој идеолошко-политичкој оријентацији 
иначе прижељкује и на неки начин обећава присталицама), који би умео да 
брани националне интересе, а не би пао у искушење да посегне за неким 
драстичнијим механизмима ауторитарне власти. А чак да се ово потоње не-
ким чудом и деси, таквом државнику би руке биле чврсто везане, јер је Срби-
ја већ сада презадужена и нема никаквих сировина за продају, чију би вред-
ност светска коњуктура још и вишеструко увећала, као што се посрећило 
Русији у доба Путина.13 

Оно што је сигурно јесте да је друга варијанта, која у најмању руку под-
разумева неки облик изолације, несумњиво скупља за државу и народ, иако 
веома корисна за онај део српске елите који је у досадашњим транзиционим 
пљачкама остао кратких рукава. У сваком случају, Србија, из много разлога, 
не може постићи трајније јединство својих елита на било ком стратешком 
државном или националном питању, па и на питању Косова (изузев вербал-
ног, празног, декларативног) и српске елите ће то питање кад-тад инструмен-
тализовати, држећи се својих интереса. При том ипак није безначајно што ће 
за једне то бити учињено као неминовна жртва положена на олтар “европских 
интеграција”, које нужно изискују “кооперативност”; док ће се друге опреде-
лити за изолацију у име “одбране националног достојанства”, квази-ослонцем 
на не-западне силе, а све у функцији задобијања и очувања власти, те заштите 
сопствених материјалних интереса. Све што се у овој ситуацији, са оваквим 
српским елитама, заправо може постићи јесте невесели избор између скра-
ћивања и продужавања агоније, како Срба на Косову, тако и оних у Србији, 
па и прекодринских Срба. 

Једини прави излаз за Србију јесте окретање економском развоју и кон-
солидацији демократије. Као што је Манкур Олсон убедљиво показао, посто-
је “само два општа услова неопходна за тржишну економију која води еконо-
мским успесима” (Олсон, 2006: 223). Први услов је “да су права појединаца 
сигурна и добро дефинисана”, што конкретније значи да “тржишна економија 
може достићи свој пуни потенцијал само ако њени учесници (била то преду-
зећа или појединци, домаћи или странци) имају права на независне меха-
низме остваривања уговора направљених по њиховом избору”, а што такође 
подразумева неопходност “да све стране имају сигурна и јасна права на при-
ватну својину”, при чему се та “никада не добијају сама по себи, већ су ре-
зултат друштвеног и државног договора”14. Други услов неопходан за разви-
––––––––––––– 

13 Спољни дуг Србије достигао је у децембру 2006. године 19,6 милијарди долара и 
она се сада већ може сматрати високо задуженом земљом. Истовремено, Србија извози 
два пута мање од Бугарске, три пута мање од Словеније, пет пута мање од Румуније, десет 
пута мање од Мађарске и чак петнаест пута мање од Чешке! 

14 “Без владе нема приватне својине – појединци могу да поседују ствари као што пас 
има кост, али приватна својина постоји само ако друштво штити и брани права појединца 
на ту имовину од других појединаца, као и од саме владе.” (Олсон, 2006: 224) 
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јену тржишну економију јесте одсуство отимачине сваке врсте. Неке пљачке, 
попут оних у рату свих против свих у хобсовској анархији или конфисковања 
својине и поништавања уговора у аутократији већ су искључене ако важе 
права дефинисана првим условом. Међутим, друга врста отимачине може да 
се често дешава, чак и у друштвима са најбољим правима појединаца: то је 
присвајање путем лобирања група са посебним интересима за легислацију 
или регулацију или кроз картелизацију како би се надоместиле цене или 
плате15 (Олсон, 2006: 224). 

У Србији ће највећу препреку за испуњавање та два услова свакако пред-
стављати њене елите којима су могућности за пљачку и задовољење парци-
јалних интереса на рачун општих далеко веће у нерегуларним него у регулар-
ним друштвеним условима, посебно стога што су се такве елите на оне прве 
услове од раније већ добро адаптирале, због ратова, дуготрајне изолације 
друштва и пљачкашке приватизације која још траје. Последице свега тога још 
се снажно осећају, како на тржишту, које је у великој мери “сиво”, затворено 
и монополизовано, тако и у политици, где је на делу екстремни, изразито 
поларизовани плурализам, као и у целокупној друштвеној структури која се 
одликује упадљивим расцепом између мањине богатих и већине сиромашних, 
па је у таквим условима тешко, ако не и немогуће, обезбедити било какву ин-
теграцију. Томе ваља придодати и неповољну спољашњу позицију земље, 
према којој се и даље непосустало и немилосрдно води политика условљава-
ња од стране моћних западних сила, чијим неумереним и једнако прошири-
ваним захтевима није доиста лако удовољити, а да се не само не изгуби власт 
већ и елементарно национално достојанство. 

Тако добијамо комбиновано дејство веома неповољних унутрашњих и 
спољашњих чинилаца, при чему унутрашњи ипак претежу. То се нарочито 
показује кроз одсуство или недовољну изграђеност институција и неконтро-
лисану грабежљивост српских елита. Негативне последице удруженог дело-
вања спољашњег и унутрашњег фактора знатно су умножене и ојачане окол-
ношћу да је српско национално питање после распада бивше СФРЈ остало 
нерешено и да је српска држава неуређена, слаба и одасвуд угрожена, па не 
може да дефинише и заштити права појединаца, обезбеди ваљану институци-
оналну заштиту за склапање и поштовање уговора, те да гарантује сигурност 
приватне својине. При свему том, српске политичке елите још не могу, а 
можда ни не желе, да спрече транзициону пљачку и отимачину сваке врсте, 

––––––––––––– 
15 “Због те тежње за бесплатним окоришћавањем, у већини индустрија или група 

потребно је дуго време да би се оствариле колективне акције, те се само у друштвима која 
су већ дуже време сабилна јављају бројне коалиције за заједничко деловање. Али када се 
група која представља само узан сегмент капацитета друштва за зарађивање ангажује у 
колективној акцији, њена главна тежња јесте да кроз лобирање и намештање цена 
редистрибуира приход себи и да настави са таквим активностима чак и кад су губици 
друштва велики у односу на суму коју група добија на тај начин” (Олсон, 2006: 225) 
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између осталог и зато што су и саме у то укључене, преко корупције, реке-
тирања и зависности од “својих” тајкуна.16 

Више је стога него јасно да Србија има шансу да добије тржишно подс-
тицајну владу тек кад се оконча приватизација и када се (ако се) стабилизује 
њена међународна позиција – најбоље преко прикључења ЕУ, али на том 
путу има много препрека и непознаница.17 Како и Олсон сугерише, за ства-
рање добрих и стабилних институција неопходан је механизам за промену и 
дубље разумевање елите, ван власти и у њој. Тако се опет долази на пресудан 
значај елита. Јер, главни изазов сиромашних друштава није недостатак сред-
става, већ тешкоће у организовању глобалних активности, нарочито на нивоу 
деловања владе.18 Зато је мало вероватно да је прост “увоз” глобалне органи-
зације власти пут ка успешнијем обезбеђивању јавних добара. Другим речи-
ма, поштујући захтеве за испуњеношћу општих услова или претпоставки раз-
воја, свака држава мора да пронађе конкретне модалитете промене затече-
ног стања и изградње новог општег оквира. То наравно не искључује ни 
––––––––––––– 

16 По Чарлсу Кадвелу, писцу предговора за Олсонову студију, тиме се објашњавају и 
разлике “у дубини посткомунистичког колапса и у брзини опоравка” које су у великој 
мери “одређене снагом државе и начином на који држава користи своју моћ”, будући да 
“ниво страних и домаћих инвестиција, развој нових приватних фирми и други параметри 
успеха транзиције зависе од тога да ли је држава створила основне институције и обез-
бедила механизме заштите од сопствене похлепе”. У том смислу, он с разлогом истиче 
како је баш Олсон “осмислио фразу која сажима његов одговор на питање какав тип вла-
сти је потребан да би се остварио развој. Рекао је да ће влада довољно моћна да омогући и 
заштити права на приватну својину и на поштовање уговора, али ограничена тако да 
својим акцијама не лишава појединце таквих права, бити тржишно подстицајна влада.” 
(Олсон, 2006: 7-8) 

17 Манкур Олсон с разлогом упозорава на погубне последице поједностављеног 
виђења транзиције као просте замене система марксистичко-лењинистичког идеолошког 
усмерења у систем вођен капиталистичко-демократским идејама, из чега произилази да је 
једина дилема колико би брза требало да буде промена државног власништва и управља-
ња у приватно власништво и менаџмент, при чему заговорници шок-терапије желе брзу 
приватизацију на свим нивоима, док умеренији препоручују спорију, постепену (у неким 
случајевима и делимичну) приватизацију под контролом владе. Оваква упрошћена и 
високо антагонизована гледишта, која се најчешће исказују као “борба метафорама” – у 
којој први истичу да се понор не може прескакати у два корака, док други упозоравају да 
се не може тражити од реконвалесцента који је управо прележао запаљење плућа да трчи 
маратон – заправо замагљују суштину проблема и потискује у други план неке кључне 
недоумице око најважнијих ствари које се одигравају у друштвима у транзицији (Олсон, 
2006: 183-185) 

18 Постављајући већ на почетку два кључна питања – шта је то што неке тржишне 
економије чини богатим, а друге сиромашним, односно зашто у скоро сваком друштву 
постоји мноштво тржишта, али богатство у тек неколико њих; те зашто се последице по-
раза фашизма и пада комунизма тако драстично разликују – и држећи се претпоствке да 
“економије мењају политике, а политике владају економијама”, Олсон сматра да су зато 
“теорије о тржишту које занемарују владе – или политичке концепције у којима је еконо-
мија егзогена – обавезно ограничене и неуравнотежене” (Олсон, 2006: 25-27) 



Социолошки преглед, vol. XXXXI (2007), no. 1, стр. 73-95  
 

 
89 

могућност да се такав циљ никада не оствари, те да нека друштва остану веч-
но заробљена сиромаштвом, политичком нестабилношћу и великим друштве-
ним неједнакостима. А Србија се још није отарасила опасности да ствари 
крену баш у том правцу. 

 
Слаба држава, крхка демократија и (не)могућност 

изласка из зачараног круга сиромаштва и стагнације 
 
Према томе, питајући се зашто су неке земље богате, а друге сиромашне 

и зашто су транзициони процеси негде спори, болни и не дају очекиване 
резултате, док су другде они бржи, мање мукотрпни и успешнији, морамо 
узети у обзир велики број чинилаца, не један – од историјског наслеђа, до 
сплета конкретних и непоновљивих историјских ситуација. При том, када 
имамо посла са удруженим деловањем више неповољних друштвено-исто-
ријских фактора у дужем временском периоду, са готово непрекинутим њи-
ховим трајањем, онда се, изгледа, може формирати – а по правилу се и фор-
мира – нешто што се може назвати специфичном “културом неуспешности”, 
“губитничком културом” или “културом апатије”, која се одликује фата-
лизмом и која блокира друштвене промене, обесхрабрујући и спутавајући 
најшири круг социјалних актера у датом друштву. 

Посматрана са тог становишта, “економска култура” се онда не показује 
као неки самостални чинилац промене, него пре као невидљива а свеприсутна 
подлога, или као упадљиви симптом и површински показатељ нечега што је 
дубљи и шири сплет друштвено-историјских околности, формираних у 
оквиру дугачких временских серија са негативним предзнаком. Тако се улази 
у зачарани круг сиромаштва и друштвене стагнације: да би се мотивисали 
социјални актери за предузетничко деловање и да би се започеле и успешно 
извеле озбиљније друштвене промене, неопходан је другачији културни 
образац од постојећег, а да би се изменио тај неповољни образац потребне су 
суштинске и релативно брзе друштвене промене. Кључно питање је стога 
како раскинути тај ланац узајамне условљености и започети измене постојеће 
економске културе и затворене, стагнантне друштвене структуре. 

Оно што је извесно, јесте да се то не може учинити без добро органи-
зоване модерне државе која је у стању да помири, или барем да држи у 
подношљивој различитости, опште, посебне и парцијалне интересе. Тешко је 
замислити и није реално очекивати да би такав један радикални заокрет или 
преображај могао бити изведен искључиво изнутра, уз ангажовање властитих 
снага и потенцијала. Много је вероватније да се он не може ни започети а 
камо ли успешно одвијати без подршке са стране, тј. без свестране и дугороч-
не помоћи оних који су већ развили предузетничку економску културу, који 
су достигли завидан степен економске, политичке и културне развијености и 
који имају стабилну и добро устројену државу. То се може извести углавном 
на неки од следећа три начина или у њиховој комбинацији: директном еко-
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номском помоћи, чија се продуктивна употреба контролише и усмерава како 
не би завршила у рукама малобројне али веома похлепне домаће елите; зама-
шнијим инвестицијама страних компанија које, између осталог, запошљавају 
и едукују домаћу радну снагу; улажењем у економске, политичке и војне 
савезе за групацијама развијених, односно стицањем пуноправног чланства у 
унији развијених земаља (у нашем случају у Европској унији). 

Вероватноћа да се то и деси зависи понајвише од три групе чинилаца, 
који при оваквим разматрањима, чине се, избијају у први план: у првој групи 
доминира особени сплет интереса, како унутрашњих, тако и спољашњих; у 
другој, главну улогу имају институционално-нормативни чиниоци; док у 
трећој преовлађују вредносни моменти. У свакој од тих група широко схва-
ћена културна димензија чини битну саставницу, па се може рећи да се она 
као црвена нит провлачи кроз њих све, стварајући им мање или више вид-
љиву основу, али и бојећи њихову потку. 

Када је реч о сплету интереса, онда је основни проблем фокусиран на 
питање да ли он тежи очувању постојећег или његовом мењању, то јест да ли 
су у датом друштву и у његовом окружењу доминантније снаге које своје ин-
тересе на најбољи начин штите и задовољавају кроз стагнацију или кроз 
трансформацију. Применом тог критеријума, постаје јасније зашто се у зем-
љама као што су Србија или Русија промене веома тешко одвијају и са пуно 
деформација, иако је ова друга у повољнијем положају због своје величине, 
природних богатстава и војне моћи. У обе те земље унутрашњи сплет инте-
реса многобројних клика и група израслих из старе социјалистичке номенкла-
туре, којима одговара status quo, удружен са такође интересно условљеним 
одсуством стране подршке за промене (Русија као стари предхладноратовски, 
хладноратовски и постхладноратовски ривал и као неко ко “незаслужено” 
поседује толике “залеђене” природне ресурсе и Србија као недовољно проза-
падно оријентисана, дакле, као непоуздан савезник и као потенцијални “тро-
јански коњ” у западном простору) чине да се блокирају или осујећују сви 
напори за трансформацијом у стабилно и просперитетно друштво. Нешто је 
другачији случај са Кином, пошто је њена унутрашња мрежа интереса старих 
економских и партијских елита успешно разбијена “културном револуцијом” 
(1966-1976), а на спољњем плану она се још не доживљава као главни ривал, 
мада је недавно обновљена “кинеска прича” истом започета и тек ће се 
видети који ток ће она узети у глобалном стратешком распореду моћи и 
интереса. 

Друга група чинилаца тиче се нормативно-институционалне сфере. Ту 
се као главни или синтетички фактор може узети слаба демократска тра-
диција и уопште дефицит демократије и одсуство најпре саме државе а потом 
и демократске државе, пошто су неке земље (као у нашем случају Србија и 
Русија) практично одувек недемократске (Србија поврх тога углавном и без 
националне државе), односно дубоко саживљене са неким обликом аутократ-
ске или диктаторске (царске, краљевске, комунистичке) власти. Тешко је на 
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таквим основама, у неком краћем историјском периоду, градити стабилне 
демократске институције и “консолидовати демократију”. Наслеђе овде пре 
тражи неку врсту просвећене личне власти, барем у прелазној фази, што 
потврђује и опоравак Русије под Путином; односно претпоставља “плурали-
стичку дисперзију моћи”, уз избегавање опасности стварања рефеудализо-
ваног збира или лабавог савеза високо аутономних и анархичних “малих 
аутократија”, на чијем челу стоје антагонизовани лидери који једва прикри-
вају међусобну нетрпељивост; или, још горе, постепене реконструкције ауто-
кратије од стране доминантног вође побуне против претходне аутократије. 

У трећој групи највише долази до изражаја баш “економска култура”, 
пошто се кроз њу рефлектује историјски селекционисани систем вредности. 
У неуспешним транзиционим земљама основна вредност јесте тежња ка 
једнакости, макар и кроз прерасподелу сиромаштва, што је једино и могуће у 
друштвима оскудице или фаталистичка помиреност са постојећим стањем, 
праћена порастом криминала који постаје све суровији и склоношћу да се 
безнађе и затомљено огорчење утапају у алкохол, дрогу, проституцију и сл. 
Егалитарство је произашло из старих патријархалних образаца, који су у 
периоду романтизма “прочишћени” и идеализовани, а на које су онда природ-
но налегали такви исти или слични вредносни идеали комунистичких утопи-
ја. На то се надовезују “култура нерада”, корупција и разне форме поткра-
дања државе које су подједнако својствена старом и новом егалитаризму и 
комунитаризму.19 

Ако се, дакле, запитамо зашто рад, предузетништво, лична иницијатива, 
штедљивост, марљивост и сл. за сада не могу да буду масовније прихваћени у 
Србији, онда се мора имати на уму специфично дејство горње три групе чи-
нилаца, који у садејству са врло неповољним историјским збивањима током 
готово целог двадесетог века избацују на површину још неколико битних 
момената: 

1. Честе, готово континуиране, нерегуларне друштвене ситуације, пре 
свега ратови, револуције и династичке борбе, праћене ненадокнадивим људ-
ским губицима и огромним материјалним разарањима, а не ретко повезане и 
––––––––––––– 

19 Слободан Вуковић указује на следеће специфичне услове који су допринели буја-
њу корупције у Југославији и Србији, тако да она, речено диркемовским језиком, из 
“нормалне” пређе у “патолошку” друштвену појаву: (1) разбијање, односно распад друге 
Југославије, што је проузроковало и распад некад јединственог политичког, правног и 
економског простора; (2) десетогодишње политичке, економске, културне, научне, спорт-
ске и друге санкције којима је била подвргнута Србија; (3) мешовити полутржишни/по-
лукомандни тип привреде и специфична комбинација политичког плурализма и полити-
чког монизма, уз распад свих вредности, што је довело до тога да су политичка, привред-
на и криминална елита постали у највећој мери део исте номенклатуре; (4) сукоби на 
Косову и Метохији и бомбардовање од стране НАТО-а, што је, између осталог, ојачало 
спрегу разних криминалних група и државе, а истовремено је допринело даљем општем 
сиромаштву, које се, поред (не)функционисања правосудног система и моралне кризе, и 
иначе опажа као главни узрок корупције (Вуковић, 2003: 12-21) 
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са ратним профитерством, криминалом и корупцијом, у којима се на хијерар-
хијској лествици друштва непрекидно смењују “губитници” и “добитници” – 
они који су до јуче били (не)заслужено моћни и богати, постају данас, исто 
тако (не)заслужено немоћни и сиромашни – тако да се успоставља једно 
трајно нестабилно, трусно социјално тло, на коме је немогуће било шта 
солидније саградити и и трајније очувати као вредност и као тековину, пого-
тово у ситуацији кад се на тим основама отварају све нови и нови идеолошки 
сукоби и поделе, уз претрајавање свих старих; 

2. Константна изложеност претњама страних сила и дуготрајна и честа 
потчињеност окупаторској власти, која чини непојамне злочине, пустоши 
природна богатства и пљачка друштвена, отима стечено, израбљује радну 
снагу и сл., чиме се у народну свест дубоко утискује осећање о узалудности и 
бескорисности сваког људског напора усмереног на стицање, пошто ће иона-
ко све кад-тад опет бити отето и уништено; 

3. Неповољан колективни имиџ, настао на упадљивом раскорку између 
онога како сами себе опажамо и какви бисмо желели да изгледамо у очима 
других, и онога како нас други доиста опажају и како на нас реагују, у чему је 
садржано мноштво предрасуда и стереотипа, иначе добродошлих у идеолош-
ким и медијским ратовима, којима се пере нечиста савест и селективно или 
произвољно реинтерпретира историја;20 

––––––––––––– 
20 Селективни приступ и произвољна реитерпретација историјских збивања нису, на 

жалост, својствени само острашћеним идеолозима, површним и високо комерцијализо-
ваним медијима и скупо плаћеним а ипак корумпираним интернационалним чиновницима 
послатим да “санирају” неко кризно подручје, већ и научницима. Тако, чак и један 
Кристијан Ђордано, у иначе одличној антрополошко-социолошкој студији, допушта себи 
да на овако пристрасан, неистинит и крајње поједностављен начин “објашњава” историј-
ске корене српско-албанског спорења око Космета, узимајући албанску пропаганду као 
неспорну научну истину: “Албански делови становништва са Косова и из Западне Маке-
доније пресељени су после Балканских ратова у Турску, пре свега на основу њихове 
припадности исламу. Затим су сељачки поседи, које су Албанци под присилом напустили, 
посредством аграрне реформе раздељени српским колонистима, који су својим присуст-
вом имали да ′поправе′ етнички састав у оба региона. Западноевропски експерти су пре-
сељење и потом спроведену аграрну реформу неретко тумачили као меру у циљу модер-
низације и сходно томе као прогресивни чин; наиме, по њиховом мишљењу, тај закон из 
1914. године уклонио је остатке османлијског феудализма – посебно систем чивчија. Циљ 
те реформе био је заправо да се ресрбизацијом, односно реславизацијом нешто уради 
против етно-демографски условљене албанизације Косова и Западне Македоније (Ру, 
1992, 191). Требало је, дакле, како се тада говорило, да се појача ′национални елемент′ у 
′ослобођеним крајевима′, и то пре свега у ′историјском срцу′ Старе Србије. Та политика 
хомогенизације доживела је, из разлога које овде не могу да разматрам, неуспех, о коме 
сведочи касније стално оживљаван пројект ′пресељења Албанаца′, на чијој су изради 
радили политичари и интелектуалци калибра Јована Цвијића, Васе Чубриловића, Иве 
Андрића или Ивана Вукотића (Ћосја, 1995, 135). Међутим, већ ове напомене и запажања 
указују на неке од основних компоненти и најважнијих етно-историјских корена 
актуелног косовског конфликта” (Ђордано, 2001: 223-224) 
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4. Постојање великих разлика између богатих и сиромашних, које се 
нужно рађају из нерегуларних друштвених ситуација, а које се могу уочити 
чак и у социјалистичком периоду, дакле у време доминације егалитарне идео-
логије, мада су оне наравно ипак далеко израженије у предсоцијалистичком и 
постсоцијалистичком раздобљу, што, у садејству са осталим побројаним 
факторима, спречава сваку интеграцију и стабилизацију друштва; 

5. Све то се неповољно одражава на (дез)интеграцију српског друштва, 
будући да овде готово да не постоји ниједан битан интегришући чинилац који 
би деловао у дужем временском периоду – напротив, дезинтегришући мо-
менти су и бројнији и с трајнијим дејством, почев од различитог културног 
наслеђа, преко супротности рурално-урбано и међусобно супротстављених 
идеологија и из њих произашлих политичких снага и групација, до непре-
мостивих разлика у виђењима на којој страни треба тражити “пријатеље”, а 
где се опет могу идентификовати “непријатељи”.21 

Није онда необично што се Србија константно налази у некој врсти 
привремености или конфузног међустања, између претходног рата, чије се 
последице мукотрпно зацељују, али чији се узроци не сагледавају на про-
дубљен и реалистичан начин, што онемогућава да се из прошлости извуку 
ваљане поуке за будућност; и зебње од неминовног избијања неког новог кон-
фликта, за који се не зна када ће започети, али се поуздано зна да нас неће 
мимоићи, као што се зна и да за њега нисмо спремни, па ће наше жртве опет 
бити огромне, а корист никаква. 
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SERBIA BETWEEN ISOLATION AND INTEGRATION: 
“ECONOMIC CULTURE” AND ACTION DETERMINED  

BY INTEREST 
 

The basic goal of this paper is an attempt to offer relatively complete and rational 
sociological answer to the question of why the transition in Serbia has been so long, 
painful, unsuccessful and with an uncertain outcome, in other words, why Serbia has been 
hesitating between isolation from the rest of the world and integration with it. In order to 
achieve that, the first step is questioning the role of cultural factor, especially cultural 
dimension of economic life (Francis Fukuyama), or the so called “economic culture” (Peter 
Berger) in modern important social changes, such is transition. Transition is an important 
change of basic structural and functional aspects of the former “socialist society”, in a 
relatively limited period of time, and it is directed towards permanent establishing of 
consolidated democracy and developed social agreement market. Not diminishing the value 
or the role of cultural factor, authors came to the conclusion that it is neither the only nor 
crucial for explaining poverty, instability, conflicts and transitional changes, slowdowns 
and wanderings through certain postsocialist societies, just like the Serbian. Relying on the 
concept of “polyarchy” of Robert Dahl, as well as on the theory of collective action of 
Mancur Olson, they think that for that kind of outcome, what is far more important is the 
influence of inherited and newly created institutional frame and a set of real interests of 
social figures, both internal and external, as well as their fight for power determined by 
their interests, which always occurs under the veil of ideological confrontations and 
justifies itself by them. That is why on the surface we get the impression that in fact 
cultural-valuable confrontations are major cause of conflicts and blockades and that they 
created social disintegrations, social stagnation and social regression. 

Key words: transition, Serbia, elites, economic culture, integration, isolation. 
 
 
 
 


