
Социолошки преглед, vol. XXXVIII (2004), no. 1–2, стр. 153–175   
 
Јован Комшић 
Економски факултет 
Суботица – Нови Сад 

UDK: 321.013 
Прегледан научни рад 
Примљен: 12. 08. 2004. 

 
 
КОНСОЛИДАЦИЈА ДЕМОКРАТИЈЕ И (ИЛИ) 

НЕУМОРНО ИНСТИТУЦИОНАЛНО 
ЕКСПЕРИМЕНТИСАЊЕ 

- Теоријско-емпиријски аспекти транзиционих 
интеракција културе и политичке структуре - 

 
Посткомунистичка транзиција политичко-економских институција и култур-

них образаца суочава се са бројним аспектима класичног проблема интеракције 
културе и политичке структуре. Посебан изазов за »изградњу нације« (Nation Build-
ing) и интегративну политику у »плуралним друштвима« (Ekstein) представља мо-
гућност избора једне од неколико стратегија либерализације и институционалног 
»решавања« тзв. националног и државног питања. Управо тај аспект промена на-
лази се у фокусу аналитичке пажње овог рада. 

Сучељавајући налазе новијих теоријских истраживања претпоставки стаби-
лизације либералне демократије у плуралним (хетерогеним) друштвима транзиције 
са емпиријском евиденцијом вредносних оријентација популације у Србији, као и са 
кључним политичким пројектима државног уређења, аутор закључује да је друштво 
у Србији бременито бројним, још непревладаним проблемима и амбиваленцијама 
ране транзиције. То, наиме, значи да природа социо-економских, историјско-етнич-
ких, културно-вредносних и идеолошко-политичких расцепа Србију и даље задржава 
у зони тзв. »тешких друштава за демократију« (Сартори).  

Било како било, на путу ка консолидацији демократије и модернизацији Србије 
сусретаћемо се, вероватно, још дуго с објективним и субјективним разлозима неу-
морних институционалних иновација и експеримената у решавању кључног проблема 
– цивилног »сређивања примордијалних незадовољстава« (Ц. Геерз) и успостављања 
одрживе равнотеже сукоба и консензуса у Србији.   

Кључне речи: транзиција, изградња нације, плурално друштво, консолидација 
демократије, култура, политичка структура. 

 
*     *     * 

 
Кључна преокупација овог рада јесу могућности политичког развоја 

(модернизације, секуларизације, рационализације) и демократизације у плу-
ралном културно-политичком амбијенту Србије. При томе, полазим од основ-
не аналитичке тезе: Поред стварних и потенцијалних позитивних ефеката 
деструкције система “моноорганизационе хијерархије” и либерализације дру-
штва, у Србији се транзициона “изградња демократске нације” одликује и 
другом, мање престижном страном медаље. Уз све позитивне помаке на пољу 
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политичких слобода и легитимности политике, инсталирање институција 
“изборне демократије”, с почетка деведесетих година прошлог века, није 
аутоматски припитомило тек пробуђене традиционалне (дивље) национализ-
ме; скинуло с дневног реда историје проблем “нерешеног националног пи-
тања” и, сходно томе, резултирало нужним минимумом “уставног патрио-
тизма” и истовременог задовољства свих политички утицајних националних 
заједница, без чега заправо и није могуће редуковати нелибералне садржаје 
већинског и мањинских национализама. Напротив, неспутана популистичка 
етнификација политике и културе снажно је допринела продубљивању рас-
цепа и политичких конфликата по граничним линијама етничких, религиоз-
них и регионалних идентитета. Такве околности наводе на закључак да ће у 
Србији превладавање трауматичног историјског наслеђа, нарочито оставшти-
не иницијалних фаза “деформисане транзиције”, бити дугорочан и тежак 
посао. 

Будући да је реч о једном од најсложенијих проблема “друштвеног 
инжењеринга” и томе сагласним теоријским и политичко-идеолошким конт-
роверзама, пажњу ћу ограничити на анализу једног броја релевантних аутор-
ских идеја које могу бити корисне за критичко промишљање актуелне емпи-
рије и оптирање функционалних модела институционалних реформи и ста-
билизације демократије у плуралном друштву, какво је Србија. Посреди је, 
дакле, суочавање са: а/ теоријским оптимизмом и песимизмом у погледу 
могућности стабилизације демократије у мултикултурним друштвима, која се 
налазе у дубокој “кризи прелаза” и подсећају на Хантингтонов (Samuel P. 
Huntington) тип “подељених” и “поцепаних земаља” с хроничним манифеста-
цијама тзв. демократског парадокса и б/ с транзиционим стратегијама либе-
рализације и изградње државе и нације. Но, држим да је пре тога неопходно 
понудити елементарну дефиницију кључних појмова које користим у овом 
тексту, да би се, затим, посредством неколико емпиријских налаза о карак-
теру политичке културе популације у Србији, као и о линијама идеолошких 
расцепа, прецизирао кључни контекст расправе.  

 
Дефиниције 

  
Култура: Будући да се у конститутивне чиниоце појма “култура” нај-

чешће сврставају вредности, уверења, обичаји, конвенције, навике и праксе, 
односно, језик, етнос, религија, традиција и слично,1 тада има врло много раз-
лога да се сложимо с тезом Монсера Гиберноa (Montserrat Guibernau) да “... 

––––––––––––– 
1 “Из симболичке перспективе, ‘култура’ представља образац значења оличен у симбо-

личким облицима, који укључује деловања, исказе и смисаоне објекте различите врсте, на 
основу којих појединци међусобно комуницирају и размењују своја искуства, идеје и веро-
вања’“; Thompson, J. B., Ideology and Modern Culture, Policy Press: Cambridge, 1990, стр 132; 
Цитирано према: М. Гиберно, “Национални идентитет и модерност”, Утвара нације, Беог-
радски круг, Но 3-4/1996;1-2/1997, стр. 55. 



Социолошки преглед, vol. XXXVIII (2004), no. 1–2, стр. 153–175   
 

 
155 

снага културе лежи у њеној способности да створи идентитет, нешто без 
чега појединац не може да живи и нешто што не може лако да се промени. 
Општа култура претпоставља неку врсту саучесништва које могу да схвате 
само појединци који су социјализовани унутар те културе. То ‘саучесништво’ 
доприноси стварању заједничке свести и развијању узајамне солидарности 
између чланова групе” (Гиберно, 1996/97: 57; курзив Ј. К.). 

Плурално друштво: Овај термин користим у смислу који му даје Аренд 
Лијпхарт (Arend Lijphart) ослањајући се на Екстејнову (Harry Ekstein) дефи-
ницију расцепа на основи сегментирања. “Ово се јавља тамо гдје их у стопу 
прате политичке подјеле, а најбоље су видљиве кроз линије објективног под-
вајања друштва, и то посебно значајним у сваком друштву”. Такође, с обзи-
ром да су у питању расцепи религијске, идеолошке, језичке, регијске, кул-
туралне, расне или етничке нарави, битно је имати на уму да се у плуралном 
друштву “... политичке партије, интересне групе, средства комуникација, 
школе те добровољна удружења обично организирају у складу с овим расцје-
пима. Дијелови популације настали таквим расцјепима називају се сегмен-
тима плуралног друштва” (Према: Lijphart, 1992: 11-12). Следствено томе, 
инструктивна је и Фарнивалова (J. S. Furnivall) напомена о различитим дело-
вима заједнице који живе заједно, но одвојено, унутар исте политичке це-
лине, као и дефиниција: “Плурално друштво је, у најстрожему смислу, смјеса 
(народа) будући да се мијешају, али не и стапају” (Према: Лијпхарт, 1992: 
24). 

Институције: Премда већина друштвених институција, у смислу збира 
норми и правилности понашања у интеракцији међу припадницима одређене 
заједнице, није настала као планирани резултат људских акција, за модерне 
(динамичке и комплексне) друштвене системе и њихов задатак обезбеђења 
идентитетске границе (boundary maintenance), путем редукције комплексно-
сти спољашње околине, изузетно су значајне осетљивост за промене, спо-
собност еволуције, диференцирања и (само)прилагођавања (o томе: Луман, 
2001: 35-86). Дакле, у контексту перманентних промена, институције су у 
“специфичном смислу наметнути пореци” (M. Вебер),2 па свака политика, 
која жели да буде дугорочна, мора бити институционална (Попер, 1993: 172; 
Том 1), што значи да мора имати подршку коју јој даје посебно осмишљена и 
организована сила нормативно предвиђених санкција.  
––––––––––––– 

2 У том смислу, позната је Веберова (Max Weber) дефиниција: “Установом треба нази-
вати групу чији се успостављени пореци (релативно) успешно намећу, у границама одређене 
сфере утицаја, сваком делању које се може одредити према одређеним својствима... 

...Уколико једна група има рационално успостављене поретке, треба је назвати удру-
жењем или установом. 'Установа' је пре свега држава, заједно са својим хетерокефалним група-
ма... Пореци једне 'установе' претендују на то да важе за сваког ко задовољава одређене 
критеријуме (рођење, боравак, коришћење одређених институција), без обзира да ли је дотична 
особа лично присутна као што је то случај код удружења, и, уз то, да ли је учествовала у 
њиховом успостављању”; M. Вебер, Привреда и друштво, Том 1, Просвета, Београд, 1976, стр. 
36-37. 
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Али, није у питању само императивно-нормативни аспект правила 
понашања и уношења реда у хаос великог броја различитих и конфронтира-
них интереса. Ове специфичне друштвене структуре одликују још два основ-
на елемента који обезбеђују њихову делотворност у регулацији друштвених 
интеракција. Један је емотивно-харизматска форма темељне идеје о сврси 
заједнице, а други је рационално-интересни план акције у реализацији људ-
ских потреба. Захваљујући томе, институције могу бити схваћене и прихва-
ћене у четири основна смисла: 1/ као организација чија је делатност од неког 
општег интереса; 2/ као правно утемељен облик односа међу субјектима; 3/ 
као синоним за формалну организацију и 4/ као специфичан начин одвијања и 
повезивања друштвених интеракција који се усталио и постао темељан 
фактор конзистенције неког склопа друштвених односа (Пусић, 1999: 43, 69, 
165, 170). 

Политички развој: Ако из бројних и крајње разноликих одређења поли-
тичке модернизације издвојимо један од најчешће помињаних услова, а то је 
степен националне интеграције или идентификације држављана са целокуп-
ним системом, онда се такав приступ нејјезгровитије налази у Парсонсовој 
(Talcott Parsons) евиденцији тржишног диференцирања у сфери привреде, 
универзалистичког правног система и световне културе, односно у догађа-
јима везаним за политичку страну друштвене заједнице, који су истицали “... 
принцип удруживања, национализма, држављанства и представничке вла-
сти”. Дакако, кад је реч о национализму, аутор истиче значај модерних уста-
нова држављанства и промене у обрасцу националности, које су уједно обух-
ватиле “процес диференцијације између друштвене заједнице и владе, и 
реформу у самој природи друштвене заједнице, посебно у погледу чланства” 
(Парсонс, 1992: 32-33, 112-113; Курзив Ј. К.). О тој структурно-нормативној 
трансформацији заједница приписаности, или, еманципацији нације у односу 
на предмодерне – верске, етничке и језичке матрице заједништва, слично 
говори и Хантингтон. По њему, политичка модернизација или национална 
интеграција укључује “замењивање великог броја традицијских, религијских 
и етничких политичких ауторитета јединственим секуларним, националним и 
политичким ауторитетом” (Према: Лијпхарт, 1992: 27).  

С друге стране, алтернативни приступ проучавању политичког развоја 
темељи се на релацијској парадигми: центар-периферија. Као што наводи 
Лијпхарт, овај поглед “представља новост јер наглашава одлучну улогу ели-
та. Према Едварду Шилсу (Edward Shils) и његовој мјеродавној формулацији 
тога приступа, центар је онај дио некога друштва ‘који посједује власт’, а 
периферија је ‘подручје... над којим се врши власт’. Центар се ‘јавља на под-
ручју гдје владају вриједности и увјерења’... Оно што из овог модела про-
излази јест да у плуралном друштву мора постојати политичка доминација 
центра којега чини један од сегмената или, опет, ако се жели избјећи домини-
рање, треба изградити национални консензус у погледу ‘укључивања огром-
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нога броја становништва у централне институцијске и вриједносне системе” 
(Лијпхарт, 1992: 27). 

Друштвена транзиција: У најбуквалнијем смислу те речи, “транзиција” 
означава прелаз из једног стања у друго. Разуме се, с обзиром да свака велика 
друштвена промена подразумева квалитативну трансформацију економских, 
правно-политичких и културних образаца свакодневног живота, комплексни-
је значење транзиције може се откривати у контексту дубоких, структурних 
преображаја свих подсистема друштва – друштвене заједнице, одржавања 
обрасца, државности и привреде (о томе: Парсонс, 1992: 7-42). Још конкрет-
није, посткомунистичку транзицију ка “тржишној демократији” (Прокопи-
јевић, 2000: 389-404), карактерише симултано одвијање три процеса. У прав-
но-политичкој сфери, реч је о ре-волуцији ка систему конституционалне де-
мократије (либерализација; плурализација; мирно такмичење за власт; поде-
ла моћи; владавина права; парламентаризам; гаранције неотуђивих људских 
права и слобода; трансформација државног апарата у јавни сервис грађана; 
децентрализација власти; аутономно цивилно друштво; независни медији; за-
штита мањина и слично). У економском (под)систему реч је о реформама у 
смеру либерализације, макроекономске стабилизације и приватизације (О 
томе: Јосифидис, 2004: 539-568). А, у интерактивном пољу демократизације и 
тржишне економије, посреди је: а) стварање слободе да се уђе у бизнис; б) 
обезбеђење основа за макроекономску политику и ц) увећавање способности 
економије да минимизира утицај неекономских, посебно политичких фактора 
(О томе: Вукотић, 2002: 53-61).  

Најзад, будући да је “... културни развој пресудан за еволуциони 
напредак друштвеног система” (Парсонс, 1992: 42), грађанска култура јавља 
се и као претпоставка и као кумулативни ефект интерактивног деловања 
“арена консолидоване демократије” – слободног и активног цивилног друшт-
ва; аутономног и утицајног политичког друштва; владавине права; компетен-
тне бирократије и институционализованог економског друштва (Линц и Сте-
пан, 1998: 15-30).  Без обзира што је реч о “мешовитој политичкој култури”, 
сачињеној од грађанских, парохијалних и поданичких оријентација (Алмонд 
и Верба), врхунски индикатор стабилизације демократског “начина живота” 
јесу модернистичке (Gessellschaft) вредносне оријентације, које надилазе 
трибалистичко-колективистичку обичајност “затвореног друштва” (Gemein-
schaft) и “постулирају индивидуалне политичке одлуке засноване на рациона-
лном сазнању сопствених циљева и фактичке политичке ситуације” (Липсет, 
1969: 95; О томе опширније: Тенис, 1969: 184-194; 1; Вебер, 1976: 28-35; 1; 
Алмонд и Верба, 1971: 180-213; Пантић, 2003: 95-127; Комшић, 2003: 17-43). 

Консолидована демократија: Аналитички врло употребљиву дефини-
цију овог појма дају Линц и Степан (Juan J. Linz and Alfred Stepan) када 
упућују на неопходност дистинкције тесно повезаних процеса демократске 
транзиције и демократске консолидације. Наиме, свесни проблема “псеудоде-
мократије” (Дајамонд, 1996: 25), “несигурне”, “тешке” транзиције, као и “еле-
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кторалистичке нетранзиције”, наведени аутори разложно кандидују стандард 
за мерење достигнућа демократизације. Посреди је следећа дефиниција “пот-
пуно спроведене транзиције” и “консолидоване демократије”: Демократска 
транзиција је завршена кад је постигнута довољна сагласност о политич-
ким поступцима за долажење до једне изабране владе, кад влада долази на 
власт непосредно на основу слободних и свеопштих избора, кад таква влада 
има фактичку власт да ствара нову политику и кад извршна, законодавна и 
судска власт коју је створила нова демократија не мора dе iure да дели 
власт с другим органима (Линц и Степан, 1998: 15; О томе и Комшић, 2000: 
342-347).  

Контекст (расцепи и решавање “квадратуре круга”) 
 
Постсоцијалистичка либерализација и демократизација политичких 

институција потврдиле су чињеницу да је Србија “недозрела држава” у хете-
рогеном друштвеном амбијенту (o томе: Комшић, 2004). У току и након рас-
пада СФРЈ, наслеђене етничко-историјске поделе исказале су се у виду поли-
тичких раскола око демократске дефиниције идентитета нације, те карактера 
државе и политичког уређења. О томе, односно о чињеници да трансслојна 
хомогенизација и преовлађујућа приврженост скоро половине становништва 
нацији (49,7%), као примарном оквиру идентитета, уз повећано неповерење и 
ксенофобну одбојност према другим националностима, нису имали инклузив-
ни и интегративни карактер у социјеталној и политичкој заједници Србије, 
уверљиво сведоче емпиријска истраживања која су рађена протекле деценије. 
Ипак, уместо подробнијег осврта на основне налазе о природи национализма 
у Србији (О томе: Комшић, 1997; као и Комшић, 2003b), за ову прилику, огра-
ничићу се само на неколико закључака једне монографске студије о каракте-
ру актуелних друштвених расцепа у светлу емпиријских налаза Института 
друштвених наука у Београду.3 

Пре свега, евидентирано је постојање свих темељних расцепа који су 
познати у савременим друштвима (социјално-економских, историјско-етнич-
ких, културно-вредносних и идеолошких) и, истовремено, потврђен је значај 
основних линија расцепа за партијске идентификације грађана Србије и 
политичка прегруписавања. При томе, социјално-економска оса најудаљенија 
је од партијских преференција и провлачи се кроз све три друге осе. За разли-
ку од социјално-економске, “... друге три линије расцепа, свака на свој начин, 
структуришу партијску сцену Србије и структурисаће је у средњорочној, па и 
дужој временској перспективи, будући да се из базе друштва трајно репро-
дукују њихови генератори” (Комшић, Славујевић, Пантић, 2003а: 163).   

––––––––––––– 
3 Реч је о анализи објављеној у књизи: Ј. Комшић, Д. Пантић, З. Ђ. Славујевић, Основне 

линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији,Friedrich Ebert 
Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 2003. 
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Кад је реч о историјско-етничким расцепима и њиховом утицају на 
карактер политичке сцене, навешћемо још неколико чињеница које подвлаче 
аутори поменуте студ�је: 

1) У погледу ширине примарних геополитичких идентификација, уоч-
љиво је да се од 1996. до 2000. године у укупној популацији стабилизовао 
високи тренд идентификовања са локалном заједницом, да би у међувремену 
овај, парохијални варијетет културе постао доминантни оквир идентифика-
ције, приближивши се нивоу од две петине становништва. Гледано из угла 
националне припадности, Срби се и даље највише идентификују са Србијом и 
нешто мање с локалном заједницом. С друге стране, локалну припадност нај-
више преферирају националне мањине. Штавише, о одсуству консензуса о 
темељима државе и демократије сведочи и чињеница да се најбројније и, уз 
то, територијално концентрисане мањине никако или занемарљиво иденти-
фикују са Србијом као примарним оквиром свог идентитета. 

2) На разини идентификације с великим социјалним (реперним) група-
ма, етнонационална припадност се показује кључним вредносним стожером 
и диференцирајућом варијаблом најбројније нације. Одмах уз њу иде генера-
цијска припадност, која стабилно расте, а потом, следе професија и конфе-
сија. Ипак, без обзира на то, као и на чињеницу да је у случају неких мањина 
генерацијска припадност на првом месту, још није могуће поуздано одгово-
рити на питање да ли смо у три године демократске власти ушли у фазу 
ублажавања подела и хомогенизације свих, или, највећег броја сегмената око 
неких кључних вредности. 

Добре вести, након 2000-те, неоспорно представљају мања заступ-
љеност екстремних (“биготних”) облика национализма, као и реалистично 
прилагођавање мировним, постдејтонским консидерацијама и међудржавним 
релацијама у региону. Лоше вести исходе из чињенице да се, након пада ет-
ничке дистанце 2001. (у односу на 2000), у 2002. и 2003. години поново уоча-
ва раст етничке дистанце, а нарочито, раст неповерења Срба према другим 
нацијама. Индикативно је, у том смислу, најраширеније незадовољство међу-
националним односима у редовима већинске нације, док су осећања мањинс-
ких заједница подељена. На сличне односе нас упућују и индикатори заступ-
љености блаже форме националистичке искључивости и неповерења. У поре-
ђењу са 2001. годином, и ту је запажен благи раст иначе високог (натполо-
вичног) подозрења код испитаника српске националности. Неповерење према 
другима расте и у популацији Рома. Такође, иако мање раширен него код 
Срба и Рома, врло индикативан је и раст ове форме блажег национализма код 
Мађара. Све то, заправо, потврђује релевантност упозорења да ће у Србији 
превладавање националистичко-ксенофобног наслеђа бити дугорочан и те-
жак посао.  

3) Ипак, у аномичном амбијенту помешаних осећања и неконсеквент-
них мишљења, за перспективе демократије у Србији веома је значајно што 
истраживања показују да постоје релевантни потенцијали грађанства у Ср-
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бији а, тиме, и шансе за преобликовање традиционалног национализма у 
уставни патриотизам. Скоро двотрећинско оптирање приоритета индивидуа-
лизма у односу на колективистичку интерптретацију права и слобода јесте, у 
том смислу, позитивна индикација. Посебно је значајан налаз о изразитом 
преферирању индивидуалних (грађанских) права међу припадницима мањин-
ских заједница, које и на индексу националне-грађанске оријентације иска-
зују већу приврженост грађанству (у односу на испитанике српске и ромске 
националности). На поменутом индексу, тзв. мешани тип је доминантан мо-
дус размишљања код испитаника хрватске и српске националности, затим, 
код Југословена, Словака и Рома, док умерена грађанска оријентација доми-
нира код Мађара и Бошњака.  

4) Колико су преовлађујуће теме у политичкој култури Србије друга-
чије од оних у стабилизованим демократијама, уверљиво сведоче не само 
нагле промене ширине и интензитета идентификација, већ и значајне разлике 
у погледима припадника националних заједница на облике и карактер оче-
кујућих уставних промена и децентрализације власти у Републици. Уз то, 
дебате о овом питању и концепти политичких елита, који су у корелацији са 
европским стандардима децентрализације, евидентно наилазе на отпоре тзв. 
“мишљења створених пре информација” (Сартори). Један од таквих “тврдих 
ораха” за реформаторе свакако је висок и стабилан ниво етатистичко-цент-
ралистичке свести грађана Србије. У односу на 2000-ту годину, тај ниво се 
повећао с 40% преференције централизоване државе, на 47% у 2001, односно 
на 45,8% у јуну 2003. Противљење централизму исказује мање од трећине 
популације у Србији. 

5) Такође, да поделе међу сегментима расту пропорционално повећању 
нивоа конкретизације модела децентрализације државе и карактера надлеж-
ности територијалних аутономија, нарочито је уочљиво на примеру односа 
према аутономији Војводине. Емпиријски је потврђено постојање хоризон-
талних линија расцепа међу припадницима различитих етно-националних за-
једница. На укупном узорку грађана Србије, доминира апсолутно-већинско 
расположење за задржавање постојећих садржаја аутономије Војводине 
(52,3%) који су, као што знамо, дефинисани тзв. Милошевићевим уставом из 
1990. године. Но, насупрот високе привржености Срба (58%) оваквом инсти-
туционалном наслеђу “старог режима”, мањинске заједнице, осим Рома, ве-
ћински су расположене за промене у правцу проширења аутономије, или, пак, 
за давање Војводини статуса републике.  

У погледу статуса Санџака, поделе међу припадницима српске и бош-
њачко-муслиманске националности још су наглашеније, нарочито међу гра-
ђанима који живе на територији Рашке, односно, Санџака. Ту се три четврти-
не Срба противи било каквим променама садашњег статуса Санџака, што 
значи да није ни за један модус његовог институционалног признања, а исти 
толики проценат Бошњака-Муслимана је за додељивање статуса региона и 
његову заступљеност у другом дому парламента Србије. 
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Поред наведених расцепа, на примеру односа према војвођанској ауто-
номији уочљиво је и постојање вертикалних подела унутар српског нацио-
налног корпуса, што је резултат различитог историјског наслеђа и искустава 
грађана са овим типом самоуправе. Штавише, за разлику од укупне попула-
ције у Србији, међу војвођанским Србима доминира жеља за променом, било 
да је то у правцу проширења аутономије (35%) или, пак, у смеру Војводине-
републике (15%). 

7) Емпиријски утврђене разлике између оријентације грађана на прош-
лост; тежње да се одржи status quo; традиционализма, конзервативизма, ауто-
ритарности, нетолерантности и опирања реформама, с једне стране, и оријен-
тације на промене и будућност; модернизма; либерализма; толерантности и 
преферирања економских реформи, с друге стране, потврђују постојање сна-
жног вредносног расцепа. То, другим речима, значи да је поменути расцеп 
интересно условљен, јер одражава поделу на масовну нижу класу “транзи-
тивних губитника”; средњу класу “добитника транзиције”, као и на малоб-
ројну вишу класу (3% популације), која је најимућнија међу добитницима 
транзиције, али је мање либерално-демократски настројена од средње класе. 

8) Најзад, не само да је утврђена изузетно висока корелација (C = 0.715) 
две основне осе подела у Србији, осе национално – грађанско и осе тради-
ционализам – модернизам, при чему се, очекивано, “национално” преклапа са 
“традиционализмом”, а “грађанско” с “модернизмом”, већ је емпиријски мо-
гуће потврдити и тезу о синергијским ефектима ове две осе подела на пар-
тијско груписање. Поред реченог, као један од главних налаза неочекивано се 
наметнула чињеница да се на “левици” концентришу бирачи пронационалне 
и протрадиционалне оријентације, а у “центру” и на “десници” бирачи про-
грађанске и промодернистичке оријентације (Види: Комшић, Славујевић, 
Пантић, 2003а: 163-178).  

Све то говори, дакле, да пред демократским политичким елитама Срби-
је стоји низ врло деликатних питања и проблема политичко-институционалне 
регулације наглашених интересних конфликата и хармонизације једне врло 
разуђене структуре раскола у друштву које још није изашло из стања 
“разорености” (Лазић) и “асоцијативне слабости” (Офе). Уз то, верујући да је 
сада већ довољно евидентиран проблем робусног транзиционог ослобађања 
нетрпељивих национализама и, тиме, начето питање алтернативе за будућ-
ност, или, питање могућности “помирења идентитета и демократије” (Тамир) 
у институционалним формама које би биле прилагођене стандардима грађан-
ских слобода, као и националистичком императиву “изградње државе и 
нације”, држим да је за нови корак у анализи веома релевантно следеће миш-
љење о шансама либералног преобликовања (припитомљавања) постјугосло-
венских национализама. 

Реч је, наиме, о процесима који се, овде, на Западном Балкану, “налазе 
пред изазовима који имају својства правих квадратура круга”, упозорава 
хрватски социолог Срђан Врцан. Разложност овог упозорења на тешкоће и 
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још неизвесне исходе демократизације налазим у Врцановој оцени да су 
иницијални моменат транзиције профилисале идеје и енергије “тврдог”, нели-
бералног национализма, што значи да су суверенизацију бивших југословен-
ских република определила органска схватања “... нације као заједнице чије 
постојање није производ избора и одлука него је задано или природом или 
повијешћу или културом” и томе примерени ауторитарни начини политичког 
“приготовљавања друштвене, политичке и културне збиље за каснију афир-
мацију либералног национализма”.  

Ако се, осим тога, узме у обзир врло релевантна Гелнерова (Ernest 
Gellner) напомена о развоју као темељу легитимитета либералних друштава и 
вероватној регресији ка хијерархијском систему (у случају да развој изостане 
и “... престане бити темељ легитимитета”), онда, у околностима одложене 
транзиције и дубоке кризе друштва оскудице, није лако опонирати Врцано-
вом закључку да се обрат ка грађанској нацији или “нацији без национализ-
ма” у “... садашњим увјетима може тешко остварити средствима примјереним 
демокрацији и на начин који би био одржив и штовише самоодржив... тј. одр-
жив само на својим властитим либерално-демократским и унутардруштвеним 
основама”. Штавише, “... вјеројатније је да ће се та напетост (између индиви-
дуалне слободе и неупитности заједништва – прим Ј. К.) рјешавати у прилог 
преваге заједништва с претензијом на неупитност” (Врцан, 2004: 155-161). 

Било како било, цитирани аутор је респектабилно отворио једну стару 
недоумицу и, на тај начин, укључио се у велику и континуирану расправу о 
условима демократије, пуну контроверзних одговора на питање одрживости 
либерално-демократских институција у друштвима с мање или више израже-
ним (под)културним плурализмом. То и јесте предмет трећег одељка анализе. 
Њега започињемо Лијпхартовим скицама песимистичког погледа на овај 
проблем, да би се и у последњем, четвртом одељку, посвећеном различитим 
моделима и стратегијама либерализације, унутар сета врло релевантних и, за 
наш случај транзиције, инструктивних ауторских анализа и предлога, опет 
разазнао његов ауторски печат на аргументима за могући оптимизам.  

  
Недоумице (или не-могућности демократије 
у хетерогеним друштвима) 
 
За идеју политичког развоја, као процеса хомогенизације масовног дру-

штва, по мери једног доминантног културног обрасца и у форми неподељене 
моћи политичког центра, Лијпхарт разложно каже да почива на погрешној 
основној премиси. Наиме, та “основна грешка коју налазимо у већини теориј-
ске литературе посвећене политичком развоју јест претјеривање при одређи-
вању ступња хомогености западних демократских држава” (Лијпхарт, 1992: 
28). Из ове грешке се, затим, упада у још најмање две велике заблуде. Једна је 
изразито песимистичко становиште о могућностима постизања и одржавања 
демократије методом консоцијативне политике прилагођавања политичких 
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институција плуралној друштвеној основи. Трећа и, по практичним последи-
цама, неоспорно највећа заблуда, крије се у следећој, врло фреквентној тези: 
“Није довољно... само створити нову институцијску машину; прво се мора 
преобразити друштво. Дужност је и улога владе да створи заједничку друшт-
вену вољу као основу за владу која ће представљати народ у цјелости... 
Промјена друштва предувјет је промена облика власти” (Према: Лијпхарт, 
1992: 30-31; курзив Ј. К.). 

Будући да је посреди једна од бројних варијација песимистичког по-
гледа на политику у плуралним друштвима, илити, једна од кључних дилема 
демократске изградње нације у новим, незападним државама, нужно је још из 
неколико аспеката сагледати функционалност тзв. парадигме “демократије 
истости” (democracy of sameness) (o томе: Врцан, 2004: 155). Поглавито због 
тога што теоријско-политички приступ овим темама може у значајној мери да 
определи количину шанси за консолидацију младе демократије у Србији, 
било да утиче на природу официјелног национализма, тако што ће подстица-
ти и легитимисати репродукцију предмодерних образаца тзв. “заједнице усу-
да”, која зазире од коегзистенције и мешања са “другима”, или, пак, тако што 
ће превладавати наслеђе виолентног национализма политичким признањем 
мултикултуралности друштвене основе и афирмацијом модела инклузивне 
нације. 

У сваком случају, ако се трага за интелектуално најутицајнијим упо-
риштем песимистичког погледа на могућности демократије у плуралним дру-
штвима, тада је незаобилазан Милов (John Stuart Mill) увид да “границе владе 
углавном коинцидирају са границама нације”, па се, сходно томе, чувена теза 
како су “слободне институције (су) скоро немогуће у држави која се састоји 
од различитих националности. Међу људима који немају осећај заједништва, 
нарочито када читају и говоре различите језике, не може постојати јединст-
вено јавно мнење неопходно за рад представничке владе” (Према: Taмир, 
2002: 227-228), скоро век и по користи као кључно упориште етнонационали-
стичког идеала “једне државе за сваку нацију”.  

Сличне опсервације налазимо и у радовима два врло утицајна теоре-
тичара 20. века. Талкот Парсонс, рецимо, кад анализира настанак и развој мо-
дерне државе, укључујући и промене у обрасцу националности, каже следеће: 

 
 “У раним модерним друштвима, најјачи темељ солидарности установљен 

је тамо где су се три фактора – вера, етничка солидарност и територијалност – 
поклопила са националношћу. Међутим, у сасвим модерним друштвима, на сва-
кој од ових основа – верској, етничкој и територијалној – може доћи до разлика, 
зато што општи статус држављанства нуди довољну основу за националну соли-
дарност. 

Установе држављанства и националности могу, ипак, учинити друштвену 
заједницу рањивом, ако се основе плурализма погоршају до оштро структуриса-
них расцепа... солидарност може бити озбиљно поремећена кроз регионалне по-
деле. Ово посебно важи за случајеве где се регионални сукоби подударају с етни-



Јован Комшић, Консолидација демократије и (или) неуморно институционално...  
 

 
164 

чким и/или верским поделама. Многа модерна друштва распала су се суочена са 
различитим комбинацијама ових основа расцепа” (Парсонс, 1992: 34).  

 
Исти проблем Хантингтон (Samuel Huntington) настоји да објасни иде-

ално-типском поделом на “подељене” и “поцепане” земље, као и идентифика-
цијом утицаја “завичајности” на настајање феномена тзв. демократског пара-
докса у неким земљама које су кренуле путем демократске транзиције. Наи-
ме, уочавајући околност да је “колапсом комунизма, култура (је) заменила 
идеологију као магнет привлачења и одбијања”, Хантингтон назива подеље-
ним оне земље у којима “важније групе из две или више цивилизација кажу: 
‘Ми смо друкчији људи и припадамо друкчијим местима’”. С друге стране, 
поцепана земља, по овом аутору, “... има једну предоминантну културу која је 
смешта у једну цивилизацију, али њене вође желе да је преместе у другу 
цивилизацију”. Називајући их “земљама са Јанусовим лицем” које се, као што 
је случај на овим просторима, идентификују помоћу два феномена, “Истока” 
и “Запада”, аутор каже да постоје бар три предуслова за измену њиховог ци-
вилизацијског идентитета. Први зависи од опредељења и подршке политичке 
и економске елите земље; други од упознатости јавности са редефинисањем 
идентитета, а трећи од воље цивилизацијског домаћина, најчешће Западне 
цивилизације, да прихвате конвертита (О томе: Хантингтон, 2000: 152-155). 

Будући да је наведени процес редефинисања идентитета дугорочан, од-
носно да “... до данас није успео”, Хантингтон упозорава на перспективу 
обележену прекидима и болним процесима у сфери политике, друштва и кул-
туре. Илуструјући то на примеру Русије, као и других сличних земаља, укљу-
чујући и православни део Балкана, он инсистира на неопходности рационал-
ног суочавања с феноменом парохијализма, или ускрснућа незападних култу-
ра у фази посткомунистичке транзиције.  

Слично Хобсбаумовој (Eric Hobsbawm) оцени да ни демократија није 
невина у експанзији ксенофобије (О томе: Комшић, 2003: 28-30), Хантингтон 
реалистично евидентира проблем недемократских учинака демократског 
процеса. “Завичајност је подстакнута демократским парадоксом (o томе и: 
Попер, 1993: 349-350; т. 1; прим Ј. К.): усвајање западних демократских инс-
титуција од стране незападних друштава охрабрује и даје приступ моћи дома-
ћим и антизападним политичким покретима... демократизација долази у су-
коб с позападњачењем и демократија је инхерентно парохијални, а не космо-
политски процес. Политичари у незападним друштвима не добијају изборе 
показујући колико су позападњачени. Уместо тога, изборна конкуренција их 
подстиче да уобличе оно што верују да ће бити најпопуларнији апели, а они 
су по карактеру уобичајено етнички, националистички и религијски” (Хан-
тингтон, 2000: 103; курзив Ј. К.). 

Најзад, ако би смо себи дали задатак да из читаве гаме презентованих и 
других варијација песимистичког погледа на могућности стабилизације демо-
кратије у хетерогеном друштвеном миљеу издвојимо најрезолутнији покушај 
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теоријског оправдања недемократске регулације интеретничких односа, опет 
би нам помогао Лијпхарт са својим критичким упутом на Смитову (M. G. 
Smith) идеју о делотворним (!?) учинцима ауторитарне моћи у одржавању по-
литичког поретка: Разноликост култура или плурализам аутоматски намећу 
структуралну потребу за превлашћу једне од тих култура. Она... захтијева 
недемократско регулирање односа међу групама (према: Лијпхарт, 1992: 25; 
Курзив Ј. К.). 

Ипак, насупрот оваквом суморном погледу на власт, која се своди или 
на могућност тоталне доминације, или, пак, на неупитно потчињавање (о 
томе: Дал, 1994: 50-51), посебно због последица примене такве логике моћи у 
последњим балканским епизодама ратно-националистичке “изградње нације 
и државе”, истичем валидност следећег Лијпхартовог става у трагању за 
демократском алтернативом: Свако настојање (понајприје оно краткорочно) 
да се искоријени примарна оданост, не само да највјероватније неће успјети 
због њезине жилавости, већ може имати супротан учинак и стимулирати 
сегменте на унутрашњу кохезију и међусобне сукобе, а не на националну 
кохезију (Лијпхарт, 1992: 31; курзив Ј. К.). 

Приметићу, такође, да је цитирана мисао “у дослуху” са старом Конс-
тановом (Beniamin Constant) опсервацијом да “... народи који су се нашли у 
неким ситуацијама, који су одгајени у другим обичајима, који станују у раз-
личитим местима, не могу бити приведени апсолутно истим формама, оби-
чајима, обредима, законима, без принуде која их стаје више него што им 
ваља. Све оне идеје у којима се од рођења формирало постепено њихово мо-
рално биће, не могу се изменити чистим, чисто спољним преименовањем 
ствари, независним од њихове воље” (Констан, 2000: 193; курзив Ј. К.). 

Уосталом, а то превиђају или прећуткују присталице силовитог нацио-
налног хомогенизовања, и сам Мил је био свестан чињенице да “чак и у 
Европи постоје делови у којима су различите националности толико изме-
шане, да за њих није практично да буду под одвојеним владама... Они немају 
другог пута него да од нужности начине врлину, и да се помире са тим да 
живе заједно под једнаким правима и законима” (према: Тамир, 2002: 227: 
Курзив Ј. К.). Уз то, како запажа Исаија Берлин (Isaiah Berlin), Мил је као као 
сензибилни демократа и родоначелник идеје модерне “слободе од” био про-
тивник “институционалног слепила” свога времена.  

То значи да је био подозрив према наговештајима новог доба масовних 
друштава и својеврсне тираније већинског јавног мнења. “Снажењем јавног 
мњења... настаје тако велика маса утицаја неповољних за индивидуалност”, 
каже још класик модерне слободе, подозревајући од централизације власти, 
„сталног надгледања свакога од свих”, од „кротке једнообразности мисли, 
радњи и поступака” што могу произвести „аутомате у људском облику” и 
„слободоубице” (о томе: Берлин, 1992: 285-286). Дакако, Милов лек за вирус 
патолошке опседнутости културом истости садржан је у максими: “још више 
демократије” – праведније и либералније, с плурализмом путева, толеранци-
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јом и хуманошћу.  У супротном, “... за цивилизацију која нема унутрашњу 
снагу да се одупре варварству било (би) боље да нестане”. Берлин то овако 
коментарише: “Говорио је и писао у корист пропорционалног представљања 
јер би то само, по његовом мишљењу, омогућило мањинама (које нужно не 
краси врлина и рационалност) да се њихов глас чује”, да би на другом месту 
сумирао Милово виђење институционалних претпоставки слободе следећим 
речима: „Да би се људски живот учинио подношљивијим, информације се 
морају централизовати а власт децентрализовати” (Берлин, 1992: 267, 289-
290; курзив Ј. К.). 

На том фону, Едмунд Берк (Edmund Burke) такође упозорава да се иск-
рена наклоност грађана државном поретку никако не може задобити некак-
вом “геометријском политиком” и негацијом локалних идентитета. Његово 
мишљење да “пристрасност према једном делу не гаси љубав према земљи 
као целини”, те да је реч о “некој врсти елементарне обуке за више и веће 
ствари” (Берк, 2001: 229-230), делио је и Констан. По њему, појмови као што 
су: “национална независност”, “национална част”, “заокруживање граница” и 
слично, нажалост, спадају у “речник лицемерја и неправде”, којим “освајачка 
влада” делује на масу нације. При том, у “заносу пред симетријом”, употре-
бљавајући “химере једнообразности”, “данашњи освајачи, народи или вла-
дари, хоће да њихово царство представља само равну површину по којој ће 
прелазити надменим оком власти, а да оно не наиђе ни на какву неравнину 
која би га вређала или ограничила му вид. Исти кодекс, исте мере, исти 
прописи, и, ако се у томе успе, постепено исти језик, ето шта се проглашава 
савршеном друштвеном организацијом”. Међутим, “разнообразност је орга-
низација; једнообразност је механика. Разнообразност је живот; једнооб-
разност је смрт”, опомиње наведени аутор (Констан, 2000: 102-103, 180-181, 
189-196; Курзив Ј. К.). 

 
Решења (стратегије либерализације и демократизације) 
 
Као што сам већ наговестио, последњи одељак анализе посвећен је 

транзиционим стратегијама демократизације и, у том контексту, могућности-
ма очувања демократије у плуралним друштвима. Будући да сам о томе под-
робније писао и у ранијим радовима (О томе: Комшић, 2000; 2002; 2003а; 
2003b и 2003c), за ову прилику, упутићу на идеје и институционална решења 
демократске консоцијације о којој размишљају Роберт Дал (Robert A. Dahl),  
Линц и Степан, Аренд Лијпхарт, Јанош Киш (Kis Janos) и Јаел Тамир (Yael 
Tamir).  

За почетак, из обиља изванредних Далових анализа претпоставки поли-
архије у плуралним друштвима, издвајам оцену о неопходности постојања 
бар три суштинска услова за легитимност и управљачку ефикасност влада-
винских институција и структура. Први је везан за држање сукоба на умере-
нијем нивоу посредством партиципације представника етничких, религиоз-
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них или регионалних подкултура у влади (већинској коалицији). При томе, 
компаративне анализе политичке емпирије показују да “... су изгледи лошији 
у оној земљи која је у основи подељена на две подкултуре, него у оној која је 
подељена на више од две”. С обзиром да је Србија подељена на више пот-
култура, могло би се закључити да са овим условом полиархије не би требало 
да имамо већих проблема, нарочито у Војводини. Међутим, проблем интегра-
ције се компликује уколико је земља подељена на већинску и мањинску пот-
културу. Тада, као што исправно запажа Дал, “... припадници већине имају 
слабију потребу да буду помирљиви према мањини, јер могу да формирају 
већинску коалицију унутар себе” (Дал, 1997: 126-128). Још већи је проблем 
уколико је мањинска поткултура регионално концентрисана са већинским 
уделом у популацији на тој територији. У тим условима, расту захтеви за 
већу аутономију, па чак у екстремним ситуацијама и независност, што је 
случај са албанском популацијом на Косову (Косову и Метохији). 

Други расположиви начин за ублажавање расцепа и сукоба јесте “... 
постојање једне мреже разумевања или договора, која није увек кодификова-
на у формалне уставне одредбе, а која различитим поткултурама пружа рела-
тивно висок степен сигурности”. Ту је реч, пре свега, о таквим институцио-
налним аранжманима који почивају на пропорционалном представништву у 
парламенту, чак и у извршној власти, затим, о развијеним локалним и регио-
налним аутономијама; федерализму; праву на употребу вета на одлуке које се 
тичу важних поткултурних питања; језичким гаранцијама и слично (О томе: 
Дал, 1997: 130-131; као и: Дал, 1994: 117-124). 

Трећи услов почива на поверењу људи у демократију, односно у њену 
“... способност да делотворно одговара на захтеве за решавање основних 
проблема земље и то проблема које је дефинисало становништво или барем 
политички слој”. Дакако, подсећајући да је последњи услов, заправо, општи 
услов легитимности за све режиме власти, посебно за све демократске систе-
ме, Дал увиђа и одређену цену која се мора платити за одржање стабилности 
државе и друштва посредством механизама консоцијације поткултура и 
њихових политичких сегмената. То може бити, каже он, и “рецепт за спута-
вање владе”.  

Најзад, најгору солуцију која, нажалост, упадљиво кореспондира с 
актуелним контроверзама око вертикалне организације власти у Србији, по-
себно око статуса Косова, Дал скицира на следећи начин: “Системи са изра-
зитим поткултурним плурализмом могу се, дакле, суочити с читавим низом 
несрећних, или чак трагичних избора: (а) полиархија која даје узајамне гаран-
ције својим мањинама, али не може да одговори довољно добро на захтеве за 
решењем главних проблема, тако да задржи приврженост људи; (б) хегемо-
нија која покушава да се суочи са тим проблемима примењујући, ако је пот-
ребно, силу према члановима једне или више поткултура; или, ако су поткул-
туре и територијалне, (в) одвајање у различите земље. Само последње може 
омогућити да полиархија преживи, ако постоји расколничка мањина. Тако 
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цена полиархије може бити подела земље. А цена територијалног јединства 
може бити хегемонистички режим” (Дал, 1997: 131-132). 

Даловим прилозима одговору на питање: да ли треба прво преобразити 
друштво, па тек онда мењати облик власти, сада придружујемо Линц-Степа-
нову анализу четири типа изградње државе и нације. С обзиром да је у мно-
гим заједницама које теже модерности, заправо, немогуће остварити демокра-
тију без ефикасне и легитимне власти на читавој територији државе, Линц и 
Степан проблем државности укључују у теорију о демократској транзицији и 
консолидацији кроз анализу три посебна питања: “Због чега је постојање су-
верене државе предуслов за модерну демократију? Зашто су изградња државе 
и формирање нације концепцијски и историјски два различита процеса? И, 
најважније, када су логике националне државе и демократије комплементарне 
а када супротстављене, као и шта се може учинити да би се изградила 
демократија уколико су те две логике у сукобу?” (Линц и Степан, 1998: 32). 

У функцији објашњења читаве гаме различитих ситуација, наведени 
аутори нуде четворочлану типолошку перспективу која почива на две основ-
не димензије: 1) стратегији изградње нације и идеологији у односу на демос и 
2) стратегији изградње државе и политике према мањинама. Тако, у идео-
лошком амбијенту изградње нације, у коме доминира становиште да демос и 
нација треба да буду једно те исто, могуће су две опције изградње државе и 
политике према мањинама. Тип 1 је стратегија искључења, што, фактички 
значи протеривање или, у блажем виду, систематско стимулисање одласка 
мањина. Тип 3 је стратегија укључења заснована на снажном напору у правцу 
асимилације мањина. С друге стране, идеолошко признање да демос и нација 
могу бити различити резултира стратегијом изградње државе путем искљу-
чења мањина (Тип 2) – изоловања из политичког процеса давањем грађанских 
слобода али не и политичких права, чиме се, фактички, обесхрабрује опција 
давања “гласа” мањинама. Стратегија укључења у оквиру ове димензије на-
ције/демоса припада Типу 4 и одликује је снажан напор у правцу прилаго-
ђавања, уз примену низа политичких и цивилних мера за признавање права 
мањина (О томе: Линц и Степан, 1998: 537-543). 

Будући да је политика у Србији, у време Милошевића, представљала 
парадоксалну мешавину свих наведених типова искључења и укључења, 
држим да је за период после октобарских промена 2000-те, релевантно следе-
ће питање: Да ли се из досадашњих реформских захвата демократских власти 
у Србији, као и пројеката новог уставног уређења може извести прецизнији 
закључак о каквом типу нације и државе је реч, односно, да ли је на делу 
“стратегија прилагођавања” (Линц-Степанов Тип 4) која би, на неки начин, 
одговарала ономе што Лијпхарт зове демократском консоцијацијом?  

Дакако, зарад бољег разумевања наведене стратегије, подсетићу да, 
према Лијпхарту, четири карактеристике спецификују овај тип демократије. 
“Први и најважнији елемент јест чињеница да је на власти велика коалиција 
политичких вођа свих значајних сегмената одређеног плуралног друштва... 
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Преостала три основна елемента... су: (1) међусобни вето или начело ‘већине 
истомишљеника’ које служи као додатна заштита виталних мањинских инте-
реса, (2) пропорционалност као основно мерило при одређивању политичке 
заступљености код именовања државних чиновника и расподјели јавних 
фондова, те (3) висок ступањ самосталности сваког сегмента у одлучивању о 
унутарњим питањима” (Лијпхарт, 1992: 32-50). Такође, у контексту анализа 
добрих и лоших страна консоцијацијског и британског (већинског) модела 
демократије, Лијпхарт упућује на неколико кључних вести које, наоко, не иду 
у прилог институционалном инжењерингу консоцијацијског типа, као и на 
“добре вести” које дају основа за оптимизам. 

Кад је реч о овим првим, “лошим” вестима, евидентно је да “институ-
ционалне и културне традиције могу довести до снажног отпора консенсуал-
ној демократији”. С друге стране, и када се суочимо са фрустрацијама етно-
националне већине и њеном мањом или већом неспремношћу да прихвате 
различите облике аутономија и пропорционалне заступљености мањина на 
свим нивоима власти, као што је, рецимо, случај у данашњој Србији, однос 
културе и структуре, ипак, не треба симплификовано третирати у виду јед-
носмерне релације узрока и последице. Овде помаже Лијпхарт разложном на-
поменом о “сложеном систему узрочности који дејствује у разним правцима”, 
као и компаративним примерима који уверљиво поткрепљују тезу да консен-
суалне институције “... имају и потенцијал да једну у почетку супротстављену 
културу учине мање таквом и више консенсуалном” (‘о томе: Лајпхарт, 2003: 
286-287).  

Другим речима, у замишљеном координатном пољу међузависности 
успеха и различитих ступњева плурализма, стање изгледа овако: за нејекст-
ремнија плурална друштва ни један модел – ни британски ни консоцијацијски 
– не пружа било какву наду, док се после једне тачке, где оба модела имају 
подједнаке шансе за успех, са растом ступња плурализма смањују шансе и за 
британски и за консоцијацијски. Ипак, за актуелне политичке анализе и 
демократски “институционални инжењеринг” у Србији, сматрам врло битним 
Лијпхартов налаз да постоји један значајан простор на поменутој оси плу-
рализма у коме консоцијацијски модел, без обзира на смањене изгледе, једи-
ни нуди шансу за демократију. У том смислу, “за многа плурална друштва 
незападног свијета стварни избор не лежи између британског модела демо-
крације и консоцијацијског модела, већ између консоцијацијске и никакве 
демокрације” (Лијпхарт, 1992: 236). 

Држим, такође, да је за наше политичке елите, под условом да имају 
интереса за консолидацијом демократије, врло инструктиван и Лијпхартов 
закључак да је дубоко подељеним друштвима потребан демократски режим 
који истиче консензус а не противљење, који укључује а не искључује, и који 
покушава да максимализује величину владајуће већине уместо да се задо-
вољава тесном већином (Лајпхарт, 2003: 96; курзив Ј. К.). Линц и Степан би 
то исказали речима да је “консолидованој демократији (је) потребна не само 
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скупина политичких странака које представљају интересе, већ и које теже да 
те интересе саберу” (Линц и Степан, 1998: 331).  

Међутим, кад смо већ зашли на терен интереса и структурних меха-
низама који профилишу трошкове и добити у етнификованој плуралистичкој 
политичкој утакмици, опет смо принуђени да се на неки начин вратимо на 
почетак приче и сучелимо с проблемом “демократског парадокса” (Хантинг-
тон) и “израчунавања квадратуре круга” (Врцан), што га диктира вечити по-
рив за моћ и њему примерено функционализовање свих расположивих ресур-
са у циљу победе и овлашћења жељеног материјалног или идеалног плена (О 
томе: Фуко, 1998: 68; као и Комшић, 2002a: 254-269). У том смислу, поред 
већ много тога реченог о битно различитим консеквенцама преовлађујућег 
оптирања једног или другог аспекта демократске политике – такмичења или 
сарадње, мађарски политички филозоф Јанош Киш нуди једну занимљиву 
позицију, са које можемо реалистично посматрати шансе и делотворност 
различитих модуса (ре)дефинисања политичког идентитета Србије. Посреди 
је његов став о “убедљивој снази националистичке тезе” у односу на не-на-
ционалистичке стратегије: “Предности које проистичу из елиминисања ри-
валских група су тако велике, да скоро и нема шансе да се конкурентске гру-
пе једновремено, синхронизовано определе за сарадњу. Заједничка историја 
народа препуна је преседана конфликата и борби, а оне рађају узајамна сум-
њичења и анимозитете, а не поверење и спремност на сарадњу” (Киш, 
1997/98: 904-905). 

Ипак, и код Киша се назире зрнце могућег опитимизма. Ослањајући се 
на шансе које доноси перспектива мира и стабилности у контексту епохалних 
трендова европских интеграција, овај аутор закључује да, ако национална 
политика жели бити “... у складу са темељним начелима либерализма могућа 
је онда, и само онда, ако се наспрам националне државе определимо за ко-
националну државу, наспрам политичке нације за мултикултуралну поли-
тичку заједницу, наспрам искључивости грађанских права за могућност права 
везаних за групе – било да су она појединачна, било да су колективна – и ако 
се, коначно, наспрам система суверених држава определимо за Европску 
Унију” (Киш, 1997/98: 907; курзив Ј. К.). 

Ка сличном решењу, које би рационално и делотворно надвладало кон-
венционални избор између две “међусобно искључујуће опције: или ка пост-
националном, интегрисаном и мирном свету, или ка балканизованом свету 
малих држава укључених у немилосрдан рат”, води нас и расправа израелске 
теоретичарке Јаел Тамир. Она такође узима становиште да је могуће “начи-
нити од невоље врлину” (Мил), односно да постоји “... трећа опција, према 
којој нације могу уживати право на национално самоодређење заједно са 
бенефицијама које се добијају чланством у ширим политичким савезима”, 
каква је Европска заједница. Дакако, уз све ризике, отпоре и недостатке треће 
опције, такво “охрабривање сарадње између нација” (унутар ширих регионал-
них организација) могуће је посредством логике и институција демократске 
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консоцијације, другачијег поимања граница и “алтернативног националног 
схватања” – у односу на “отровни етноцентризам” (О томе: Тамир, 2002: 240-
260).  

Разуме се, свестан сам да је овакво размишљање о могућностима “тре-
ћег пута” итекако подложно сумњама и разноразним оспоравањима. Мелан-
холично настројени протагонисти “грађанске нације” ће одговорити да, нажа-
лост, недостаје критичка маса грађана која може моћно подржати овај пројект 
“доброг државног поретка”. Утицајни традиционалисти и етнички политички 
предузетници већ су пословично мобилисани у одбрани “аутентичног” и “чи-
стог” обрасца националног идентитета, што не трпи европејске експерименте 
вратоломног “претварања Срба у грађане”. Такође, белодано је да и значајан 
сегмент научне заједнице у Србији, склон идеји либерализације која не пори-
че “државотворне” тековине силовите национализујуће политике, с почетка, 
последње деценије 20. века, налази много (било реалних, било исконструи-
саних) разлога да, у име идеје националне државе, одбаци сврсисходност про-
јекта демократске консоцијације, као утопијског и непримереног непромен-
љивим балканским специфичностима.  

У том смислу, пре него што у закључним напоменама понудим сажету 
оцену транзиционог тренутка Србије, износим утисак да, макар, заједничка и 
релативно објективно утемељена полазна позиција различитих теоријско-
политичких приступа може бити оцена Клифорда Герца (Clifford Geertz) да су 
примордијална чувства укорењена у “нерационалним темељима личности”, 
па, “отуда, нове државе – или њихове вође – не смеју да потцењују приморди-
јалне везе или чак да негирају њихово постојање, као што су то често поку-
шавале, већ морају успети да их припитоме”. А, на питање начина и ефеката 
таквог модернизовања, можда је једино могуће одговорити у Герцовом мани-
ру да је читавом том шаренилу изазваном “упорношћу примордијалних пита-
ња”, заједничка само тешка ситуација и неопходност неуморног експеримен-
тисања (о томе: Герц, 1998: 35-37; Књига 2). 

 
*     *     * 

Будући да због низа тешких проблема која траже синхронизовано ре-
шење у моментима, у којима је недостајуће време највећи непријатељ (О то-
ме: Алмонд и Верба, 1971: 209-213), велики транзициони посткомунистички 
експеримент захтева визију, истрајност, и огромну вештину политичких акте-
ра, за синтетички сумар претходних анализа послужићу се Офе-овим (Claus 
Offe) “умирујућим одговорима” у погледу шанси за стабилизацију демокра-
тије. Према овом аутору, то су: “... формалан устав, снажно осећање нацио-
налног идентитета, харизматске вође, повољно међународно окружење, јаки 
колективни актери који представљају и у исто време обликују снаге унутар 
издиференцираног (а не атомизираног) грађанског друштва” (Офе, 1999: 367-
369). Међутим, иако неопходни, то нису и довољни услови за извесност демо-
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кратских поступака, примећује Офе. Поред тога, потребан је “грађански дух” 
и политичка култура што почива на осећају “... ‘уставног патриотизма’ (Јир-
ген Хабермас) који премашује границе етничких, верских или језичких иден-
титета”. Нарочито је у тој “неопипљивој ‘моралној инфраструктури’“ значај-
но сазнање да је демократија “плод идеократије” (Сартори, 2001), да је “раз-
вој сасвим усмерен” (Парсонс, 1992: 177), те да “сарадња на стварању зајед-
ничког добра није нешто до чега долази природно”. Кад то каже, Офе, упозо-
рава на “искушења потпуно себичних стратегија типа suave-qui-peut” и то “у 
ситуацији у којој је велики број оних који могу да добију много, а још више 
оних који могу да изгубе практично све” (О томе: Офе, 1999: 370-372). 

 
Табела 1: Оцена транзиције у Србији (према Офе-овој схеми)4 
 

Претпоставке 
успешне 

транзиције (К. Офе) 
Стање у Србији 

Уставна гаранција 
 тржишне 
демократије 

(?) Хибридно стање: без новог устава Србије; неиз-
весна будућност државне заједнице СЦГ; нејасне 
границе поделе моћи и аутономије легислативе, ег-
зекутиве и јудикатуре; немоћни парламентаризам; 
нестабилна, страначки контролисана, недовољно 
компетентна и ефикасна јавна управа.    

Хомогена 
нација-држава 

(?) Плурално друштво: са малим шансама да се, у 
догледно време, у истим државним границама, до-
стигне “снажан осећај националног идентитета” 
свих сегмената популације; проблем Косова и Ме-
тохије. 

Харизматични 
демократски 
лидери 

(?) Мали степен поверења у лидере; променљива и 
крхка подршка реформаторима.  

Утицај и подршка  
међународне 
заједнице 

(?) “Штап и шаргарепа”: контроверзни ефекти по-
литичких и економских услова за подршку рефор-
мама.   

Снажни колективни  
актери 

(?) Асоцијациона слабост: неинституционализован 
партијски систем; популистичка, неконзистентна 
политика; неутицајни синдикати и професионална 
удружења.  

Грађанска култура  
(уставни патрио- 
тизам) 

(?) Већинска Gemeinschaft оријентација: традицио-
нализам; конзервативизам; патријархалност; ауто-
ритарност; етнона-ционализам; поданичка култура. 
  

      
––––––––––––– 

4 Види о томе опширније у: Ј. Комшић, “(Квази)државост и реформе – оглед о иску-
шењима закаснеле демократске транзиције у Србији”; Уводно саопштење на Округлом столу: 
“Кикиндски дијалози”, Кикинда, септембар 2004.  
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Ако сада, дакле, на трагу реченог, нарочито у контексту тезе о “изве-
сним процедурама и неизвесним исходима” и посматрања “нових терета до-
казивања демократије као носиоца напретка”, поставимо питање: Које “уми-
рујуће одговоре” препознајемо у актуелној социјално-политичкој емпирији 
Србије, онда можемо да понудимо следећу скицу (вид. горе табелу 1). 

Гледајући све ове упитности, опредељујем се за закључак да политичке 
и културне елите Србије, све очигледније, постају пресудан фактор који оп-
редељује шансе пробијања “зачараног круга” парохијализма, ауторитарне 
културе, нетрпељивих либерализама, свеопште политизације културних раз-
лика, социјалне и “национал-патриотске” демагогије, као и дубоких друшт-
вених расцепа између традиционализма и модернизма.  

Разуме се, кад већ “сваљујем” тако велико бреме одговорности на акту-
елне елите, претпостављајући истовремено и њихову значајну моћ у креацији 
тзв. политике идентитета, морам и признати да сам свестан чињенице колико 
су се за енормну сложеност транзиционе релације културе и институционалне 
структуре “потрудиле” саме историјске околности и неизбежни императиви 
легитимности сваког политичког пројекта. Зато, на крају, подвлачим: као што 
подразумева неопходност респектовања етнонационалне “идентитетске гра-
нице” (Барт) и, следствено томе, умешног “комуницирања” са парохијализ-
мом који се, напросто, не сме игнорисати, нити, пак, може укинути исхит-
реном инжењерском интервенцијом политичког ума, идентитетски менаџ-
мент, с друге стране, мора окренути своје очи ка будућности да би и сама са-
дашњост била подношљивија. Ту су и најважнији разлози за креацију и пру- 
жање моћне подршке модерним политичким митовима, толерантним култур-
ним обрасцима и правно-политичким процедурама које погодују одрживим 
трансформацијама саме природе друштвене заједнице у смеру тржишне еко-
номије, грађанске културе и демократске нације. 

У супротном, остаћемо заробљеници вечног враћања истог и беде арха-
ичних и фрустрираних “заједница усуда”. 
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CONSOLIDATING DEMOCRACY AND (OR) TIRELESS 
INSTITUTIONAL EXPERIMENTATION 

 
Post-communistic transition of political-economic institutions and cultural models is 

facing with numerous aspects of a classical problem of interaction of culture and political 
structure. Possibility of opting for one out of several strategies of liberalization and 
institutional “solving” of the so called national and governmental issues represents a special 
challenge for “nation building” and for integrative politics in “plural societies” (Ekstein). 
Exactly this aspect of changes is put in the focus of analytical consideration in this work. 

 While confronting findings of new theoretical research on presumptions of 
stabilization of liberal democracy in plural (heterogeneous) societies in transition with 
empirical documentation about the population’s orientation in the system of values in 
Serbia, as well as with key political projects of governmental structure, author concludes 
that the society in Serbia is still burdened with numerous, unresolved problems and 
ambivalences of an early transition. Namely, this means that the nature of socio-economi-
cal, historically-ethnic, culture-value and ideological-political splits continues to keep 
Serbia in the zone of the so called “societies difficult for democracy” (Sartori). 

Whatever the case may be, on the road to the consolidation of democracy and 
modernization of Serbia, we are going to come across, probably for a long time, with 
objective and subjective reasons for tireless institutional innovations and experiments in the 
process of resolving the key issue – civil “arrangement of primordial discontentment” (C. 
Geerz) and establishing sustainable balance of conflicts and a consensus in Serbia.  

Key words: transition, nation building, plural society, consolidation of democracy, 
culture, political structure 

 
 


