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ТРАНЗИЦИЈА–ПУТУЗАВИСНАДРУШТВА
(ЉубишаР.Митровић,Транзицијаупериферни
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промена),Институтзаполитичкестудије,Београд

На уч ни ин те рес за про блем тран зи ци је, као дру штве не по ја ве, 
у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма на Бал ка ну, ауто ра Љу би ше Р. 
Ми тро ви ћа, ре дов ног про фе со ра Уни вер зи те та у Ни шу, пре то чен 
је у но ву књи гу Транзицијаупериферникапитализам :(огледииз
социологијеглобалнихирегионалнихпромена)1). Књи га је, по сво јој 
ком по зи ци ји, струк ту ри ра на у два те мат ска ци клу са   ( I. Глобални
процесии односи у савремености и II. Транзиција и производња
периферногкапитализманаБалкану ), ко ји са др же по де вет рас-
пра ва. Њи хов за јед нич ки име ни тељ је „ана ли за гло бал них и ре ги о-
нал них про це са кроз при зму со ци о ло шке има ги на ци је и са вре ме не 
со ци о ло ги је дру штве них про ме на“.

Пр ви те мат ски ци клус Глобалнипроцесииодносиусавремено
сти са др жи сле де ће рас пра ве:1.Новепарадигмеиистраживачка
пољаусавременојсоциологијидруштвеногразвоја;2.КарлМаркс
каовесникпроцесаглобализације; 3. Кризаглобализацијеиглоба
лизацијакризе;4.Неолиберализам,демонтажасоцијалнедржаве
иобновасоцијалногпитања;5.Обноварелигијеусавременомдру
штвуињенаулогауафирмацијикултуремира;6.Медијиисим
боличкамоћуусловимаглобализације;7.Међурелигијскидијалоги
1) Књи га пред ста вља сво је вр сни ко лаж огле да и рас пра ва из со ци о ло ги је гло бал них и 

ре ги о нал них про це са и ге о кул ту ре раз во ја Бал ка на, на ста лих као ре зул тат ра да ауто ра 
Љ. Р. Ми тро ви ћа, на ма кро про јек ту „Кул ту ра ми ра, иден ти те ти и ме ђу ет нич ки од но си 
у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су евро ин те гра ци је“ (149014D), ко ји су, као при ло зи са-
оп ште ни на на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству, а ве ћи на њих је и об ја вље на 
у ча со пи си ма и збор ни ци ма. 
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културамирауслужбипартнерствамеђуцивилизацијамаигло
бализације разумевањамеђу народима; 8. Вирус неолиберализма
и зависне модернизације у стратегији реформе и глобализације
образовањанаплатформиБолоњскедекларације;9.Стратешко
партнерствоРусијеиЕвропе–кључразвојамултиполарногсве
та. Оста вља ју ћи чи та о цу сло бо ду да са мо стал но от кри је шта ну-
ди де вет пр вих рас пра ва, оста је ми мо гућ ност да ис так нем њи хо ва 
основ на обе леж ја:  ди ја лек тич ки при ступ гло бал ним про це си ма и 
од но си ма у са вре ме но сти, као и њи хо ва ра ди кал на кри ти ка. Аутор 
сма тра да је ши ре ње нео ли бе рал не иде о ло ги је  и ње но об ли ко ва ње 
као стра те ги је раз во ја нај моћ ни јих др жа ва у све ту и њи хо во по ве-
зи ва ње са мо но цен трич ним об ли ком гло ба ли зма, про из ве ло број на 
ге о по ли тич ка и ге о е ко ном ска пре гру пи са ва ња у све ту, чи је су ди-
рект не по сле ди це: фор си ра ње мо не та ри стич ке по ли ти ке и екс пан-
зи ја фи нан сиј ског ка пи та ла, за у ста вља ње раз во ја сек то ра ре ал не 
еко но ми је (стр. 50). Сто га је, сма тра аутор, по треб на про ду бље на 
на уч на ана ли за про тив реч но сти са вре ме ног ка пи та ли зма и ге о по-
ли тич ке тран зи ци је све та: „...нео п ход но је де ми сти фи ко ва ње нео-
ли бе рал не стра те ги је раз во ја и ње на за ме на со ци јал де мо крат ским 
мо де лом раз во ја и си ме трич ном гло ба ли за ци јом, ка ко би се за у-
ста ви ла хе ге мо ни ја ме га ка пи та ла и де ло ва ње ак тера`капитализма 
катастрофе`, ко ји про из во ди струк ту рал но на си ље, пе ри фе ри за ци-
ју, ре ко ло ни за ци ју и енорм ну екс пло а та ци ју“ (стр. 58). У овом кон-
тек сту, та ко ђе, аутор ис ти че да је нео п ход но да  бал кан ске ели те 
пре и спи та ју до са да шњу кон цеп ци ју дру штве ног раз во ја, ко ја је 
до ве ла до пе ри фе ри за ци је при вре де, дру штва и кул ту ре на овом 
ге о про сто ру, још јед ном пре по ру чу ју ћи ори јен та ци ју на со ци јал-
де мо крат ску ал тер на ти ву раз во ја „ко ја кон цеп циј ски спа ја на че ла 
сло бо де, јед на ко сти и брат ства и омо гу ћу је оства ри ва ње тран зи ци-
је са со ци јал ном од го вор но шћу“ (стр. 67), што пред ста вља пле до а-
је за дру ги те мат ски ци клус.  

Дру ги те мат ски ци клус пред ста вљен је рас пра ва ма:1.Транзи
цијабезсоцијалнеодговорностиипроизводњазависнихдруштава
периферног капитализма; 2. Стратегија зависне модернизаци
је–путусубразвој:периферизацијапривреде,друштваикулту
ре; 3.Нације наБалкану између протомодерних етничких група
имодернихграђанскихполитичкихзаједница;4.Развојиевроин
теграцијаБалканакаопретпоставкаунапређењаквалитетаме
ђуетничкиходносаиафирмацијекултуремира;5.Десетгодина
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касније:Србијаураљаманеолибералнедоктринемоноцентрич
ногглобализмаигеополитичкетранзицијеБалкана;6.Транзиција
ипротивречностисоцијализацијемладегенерацијеупостсоција
листичкимдруштвима;7.Положајишансеразвојапољопривреде
иселауконтекступроцесапериферизацијеБалкана;8.Владимир
ЈовановићиСветозарМарковићодруштвеномпитањууСрбији
иперспективамањеногразвоја;9.Социјалдемократскаалтерна
тиваразвоја–стратегијаизласкаизкризеимоделтранзицијеса
социјалномодговорношћу.У овим рас пра ва ма аутор кон ста ту је да 
су на Бал ка ну за о штре не број не про тив реч но сти, а по себ но оне ко-
је се ти чу ре про дук ци је и раз во ја и ис ти че њи хо ве за јед нич ке име-
ни те ље: пер ма нент на ре це си ја; фи нан сиј ска пре за ду же ност; ра ди-
кал на де ин ду стри ја ли за ци ја; ма сов на не за по сле ност; си ро ма штво; 
ба зи ра ње при вред ног ра ста на стра ном ка пи та лу; ме тро по ли за ци ја 
раз во ја и те ри то ри јал на аси ме трич ност у раз во ју; де мо граф ски де-
ба лан си (ви сок сте пен се ни ли за ци је и де по пу ла ци је), ука зу ју ћи да 
се из лаз из кри зе пост со ци ја ли стич ка дру штва на Бал ка ну мо ра 
тра жи ти из ван са да вла да ју ће нео ли бе рал не стра те ги је (стр. 239). 

Ауто ро ва ана ли за гло бал них и ре ги о нал них про це са дру штве-
них про ме на на Бал ка ну у са вре ме но сти, не дво сми сле но по ка зу је 
да се тран зи ци ја, пр во бит но на ја вљи ва на као из ла зак из кон тро ли-
са ног то та ли тар ног си сте ма и пре ла зак у дру штво рав но прав них 
со ци јал них шан си, у дру штве ној прак си ре а ли зо ва ла као „историј
скарестаурацијаупримитивнипериферникапитализам“. Ис тра-
жу ју ћи два де се то го ди шњи би ланс тран зи ци је пост со ци ја ли стич-
ких дру шта ва на Бал ка ну (1989 – 2009), аутор, кри тич ки, пре ци зно 
и ја сно ис ти че ње не нај ва жни је од ли ке, пред ста вље не као за кључ-
ке о раз ма тра ној про бле ма ти ци (стр. 245 – 250):  (1) Им пло зи јом 
со ци ја ли зма Бал кан је до жи вео ра ди кал ну ге о по ли тич ку тран зи ци-
ју од Ис то ка ка За па ду, за др жа ва ју ћи, као кон стан ту, по зи ци ју пе
риферије; (2) Про је кат „но вог дру штва“ на Бал ка ну се пре о бра тио 
у сво ју су прот ност: ства ра ње по лу ко ло ни јал них за ви сних дру шта-
ва пе ри фер ног ка пи та ли зма; (3) Ве ћи на но во на ста лих бал кан ских 
ели та при хва ти ла је нео ли бе рал ну фи ло зо фи ју и стра те ги ју раз во-
ја, ко ја се у бал кан ским дру штви ма ре а ли зо ва ла у фор ми за ви сне 
мо дер ни за ци је, су бра зво ја, пе ри фе ри за ци је при вре де, дру штва и 
кул ту ре; (4) Суб гло ба ли за ци ја Бал ка на, у фор ми евро ин те гра ци је, 
ни је про ме ни ла ње го во ме сто у мре жи свет ске по де ле ра да: то је 
ре ги он јеф ти них си ро ви на, јеф ти не рад не сна ге и про ши ре но по ље 
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тр жи шта за стра не кор по ра ци је; (5) У Ср би ји се про је кат мо дер ни-
за ци је у прак си ре а ли зо вао као кон тра мо дер ни за ци ја или де струк-
ци ја еко но ми је и дру штва, чи је су од ли ке: де ин ду стри ја ли за ци ја, 
пер ма нент на ре це си ја, не кон тро ли са но фи нан сиј ско за ду жи ва ње 
зе мље, ма сов на не за по сле ност и оси ро ма ше ње нај ши рих сло је ва 
дру штва; (6) Но ву бур жо а зи ју, као дру штве ну кла су у Ср би ји и на 
Бал ка ну кон сти ту и шу три гру пе: пред у зет нич ка, но мен кла тур на и 
лум пен бур жо а зи ја, ко је су, нај че шће, не по слов не, по тро шач ке и 
про та го ни сти при вред не и со ци јал не па то ло ги је; (7) У Ср би ји и 
на Бал ка ну не по сто ји из гра ђе на стра те ги ја ду го роч ног раз во ја и 
ак тив не ре ги о нал не са рад ње и ин те гра ци је; (8) По ли тич ке ели те 
сле де ма три це нео дог мат ске ори јен та ци је и не кри тич ки су окре-
ну те За па ду; (9) Из ла зак из са вре ме не кри зе у све ту и ње не гло ба-
ли за ци је захтеварадикалнупромену глобалнестратегијеразво
јаусвету,за сно ва не на концептуодрживог,хуманогиправедног
социјалдемократскогразвоја; (10) Би ланс тран зи ци је на Бал ка ну 
ука зу је на нео п ход ност из ме не нео ли бе рал не стра те ги је раз во ја 
(ко ја је про фит ста ви ла из над љу ди)социјалдемократскомстра
тегијом, са со ци јал ном од го вор но шћу за раз вој и ква ли тет жи во та 
свих, а не са мо при ви ле го ва них;  (11) Тран зи ци ја пост со ци ја ли-
стич ких дру шта ва у нео ли бе рал ни пе ри фер ни ка пи та ли зам из раз 
је од ре ђе не кон сте ла ци је кла сних и по ли тич ких сна га у све ту (и на 
Бал ка ну), ко ји бал кан ским дру штви ма до де љу ју уло гу периферних
друштава; (12) Аутор се при кла ња схва та њи ма да су ауто ри тар ни 
со ци ја ли зам и кла сич ни ли бе ра ли зам „про па ли“, као и да по сто-
ји су пер и ор ни ја ал тер на ти ва дру штве ног раз во ја, а то је социјални
капитализам, спој ка пи та ли зма и де мо крат ског со ци ја ли зма – со
цијалдемократија; (13) Аутор ис ти че да у социјалдемократској
стратегијидруштвеногразвојатребатражитипрелазнуформу
одговорногуправљањадруштвенимпроменамакадемократском
социјализму; (14) Из ла зак из тран зи ци је и аси ме трич не гло ба ли-
за ци је прет по ста вља по ве зи ва ње идеје слободе (де мо кра ти ја) са 
идејомбратстваи једнакости, као уни вер зал них вред но сти гра-
ђан ске ре во лу ци је; (15) Бу дућ ност Бал ка на се на ла зи у ме ђу соб ној 
са рад њи и ин те гра ци ји бал кан ских на ро да и др жа ва, уз раз ви ја-
ње ре ги о нал не са мо све сти о свом иден ти те ту, са јед не стра не, а 
са дру ге, у отва ра њу пре ма мо дер ни за ци ји, евро ин те гра ци ја ма и 
гло ба ли за ци ји; (16) Евро ин те гра ци ја Бал ка на не тре ба да пред ста-
вља ства ра ње но ве гво зде не за ве се Европ ске Уни је пре ма Ру си ји 
и евро а зиј ском про сто ру, пре ма зе мља ма Ис то ка, Се ве ра или Ју-
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га – нео п ход но је ре спек то ва ње на че ла рав но прав но сти и раз ли-
чи то сти, пра вич но сти и со ли дар но сти у ме ђу на род ним од но си ма; 
(17) Аутор, на кра ју, ис ти че оба ве зу ака дем ске за јед ни це и, по себ-
но, со ци о ло га, да про фе си о нал но од го вор но ана ли зи ра ју не са мо 
оства ре не до ме те тран зи ци је, већ и да трагајузаалтернативним
пројектимарадикалнобољебудућности, не раз два ја ју ћи, на тра гу 
ми сли И. Во лер сти на (I. Wal ler ste in), тра га ње за Исти ном од тра га-
ња за До бро том.   

Бу ду ћим ис тра жи ва чи ма „моћ не он то ло ги је“ Бал ка на, књи-
га Транзицијаупериферникапитализам ће сва ка ко пред ста вља ти 
иза зов, али и по у ку  да без „тра га ња за ду бин ским ма три ца ма, ко је 
по пут `невидљиве руке` усме ра ва ју по на ша ња ак те ра у са вре ме-
но сти“,  не ма ис тра жи ва ња ак ту ел них зби ва ња. У сре ди шту раз-
ма тра ња ове књи ге на ла зи се са вре ме ни Бал кан у кон тек сту ре ги-
о нал ног и гло бал ног раз во ја, ин те гра ци о них и дез ин те гра ци о них 
про це са, од но са су ко ба и са рад ње, а аутор ис тра жу је ге о по ли тич-
ке, со ци о ло шке и кул ту ро ло шке аспек те дру штве них про ме на, 
стра те ги је раз во ја и ње го ве ак те ре на овом иза зов ном ге о про сто ру. 
Аутор на сту ди о зан на чин ана ли зи ра чи тав спек тар ра зно вр сних 
пи та ња, до во де ћи их у узроч но-по сле дич не ве зе, на осно ву чи је 
ана ли зе из во ди праг ма тич не за кључ ке. Сход но то ме, сма тра мо да 
је реч о на уч но ко рект но уте ме ље ном и ве о ма ак ту ел ном де лу, ко је 
и са мим на сло вом под сти че на кри тич ко раз ма тра ње оства ре них 
про ме на у бал кан ским дру штви ма и пре по ру чу је мо га сви ма ко ји 
се ба ве пи та њи ма дру штве ног раз во ја и, по себ но про бле мом тран-
зи ци је на Бал ка ну.

По ла зе ћи од те зе да је ре а ли за ци ја нео ли бе рал ног кон цеп та 
раз во ја у све ту у прак си до ве ла до за о штра ва ња струк тур них со ци-
јал них про тив реч но сти, не са мо из ме ђу раз ли чи тих кла са већ и из-
ме ђу раз ли чи тих ре ги ја и де ло ва гло бал ног свет ског си сте ма, аутор 
тра га за но вим мо де лом раз во ја и упра вља ња гло бал ним про це си-
ма, као и при вред ним и дру штве ним раз во јем бал кан ских зе ма ља, 
ко је ви ди у со ци јал де мо крат ској стра те ги ји раз во ја: „Из лаз из кри-
зе пост со ци ја ли стич ких дру шта ва на Бал ка ну мо ра се по тра жи ти 
из ван са да вла да ју ће нео ли бе рал не стра те ги је – ан гло сак сон ског 
мо де ла раз во ја ко ји је, под фир мом при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је 
и де ре гу ла ци је, уни штио при вре ду ве ћи не зе ма ља у овом ре ги о-
ну. Хте ле или не, пре или ка сни је, по ли тич ке и при вред не ели те 
у овим зе мља ма, при ти сну те те жи ном еко ном ских и со ци јал них 



- 386 -

ТРАНЗИЦИЈАПУТУЗАВИСНАДРУШТВАВеснаТрифуновић

про бле ма и ши ро ким не за до вољ ством на ро да и гра ђа на  - мо ра ће 
да по тра же спас у социјалдемократскојстратегијиразвоја, ко ја 
ће омо гу ћи ти не са мо тран зи ци ју са со ци јал ном од го вор но шћу, већ 
и прет по став ке за тра јан мир и ста бил ност у овом ре ги о ну“ (стр. 
239).  Аутор књи ге Транзицијаупериферникапитализам, исто вре-
ме но, упу ћу је ва жну по ру ку чи та о ци ма да бу дућ ност чо ве ка и чо-
ве чан ства ни је пре де сти ни ра на, већ за ви си од де ло ва ња и ак ци ја 
свих ак те ра дру штве ног жи во та, ко ји тре ба „часнодаслужеИсти
ни,ДобротииЕманципацијичовека“, вра ћа ју ћи та ко пи та ње уни-
вер зал них вред но сти у ор би ту кул ту ре сва ко днев ног жи во та. 
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