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Бе о град

ЕФЕКАТ АУТОРИТАРНИХ ТЕНДЕНЦИЈА У 
СРБИЈИ 90–ИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Сажетак
Све што се зби ва ло у по след њој де це ни ји XX ве ка у Ср
би ји, на рав но, ни је би ло слу чај но, већ у ди рект ној за ви
сно сти од дру штве ног ка рак те ра дру штва у Ср би ји 
ко јим су до ми ни ра ли, пре све га, ауто ри тар ни еле мен
ти! Да кле, иако су у срп ском дру штву кра јем 80их го
ди на XX ве ка, пред сам пад ко му ни зма, из ве сни ма њин
ски де ло ви ин те лек ту ал не ели те за и ста би ли до вољ но 
де мо крат ски ори јен ти са ни да по ве ду Ср би ју прав цем 
да ље ли бе ра ли за ци је, на род је пре мо гао да раз у ме и 
при хва ти го вор ауто ри тар них во ђа или тач ни је јед ног 
ко ји се сво јим ауто ри тар ним ка па ци те том на ме тао 
као «је ди ни, пра ви из бор». Жи ве ћи ско ро по ла ве ка у 
то та ли тар ном ко му ни стич ком по ли тич ком ре жи му, 
ши ро ким на род ним сло је ви ма је, од јед ном да та плу
ра ли стич ка по ли тич ка оп ци ја са пра вом сло бо де ре чи, 
удру жи ва ња, де ло ва ња и по ли тич ког из бо ра, те уз то 
још и тр жи шна при вре да, де ло ва ла као за стра шу ју
ће бре ме шо кант но пре ве ли ке до зе сло бо де. Не зна ње 
вла да ња у та квој кон сте ла ци ји иза зва ло је стра шну 
на пе тост, за пра во страх од сло бо де, од соп стве ног 
од лу чи ва ња и од го вор но сти.
По Фро му, са чи јим ми шље њем се сла жем, до сво је вр
сног «бек ства од сло бо де» уз по моћ ауто ри тар но сти 
до ла зи увек кад се ин ди ви дуи до де ли пре ви ше сло бо де 
за ко ју још ни је спрем на, са ко јом још ни је у ста њу да 
се но си. Услед то га се код та квих љу ди, ја вља сна жан 
им пулс – да на пу сте сва ко стре мље ње ка ин ди ви ду
ал но сти и по но во се уто пе у «то пли ну ауто ри тар не 
уљуљ ка но сти» жи вље ња по пра ви ли ма ко ја је у на
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пред по ста вио не ко дру ги. Ово је си гур но је дан од на
чи на на ко ји се мо же об ја сни ти за што су му шкар ци и 
же не у Ср би ји  по чет ком 90их по ну ђе но пра во из бо ра 
(уво ђе ње по ли тич ког плу ра ли зма и тр жи шне при вре
де), па ра док сал но, ис ко ри сти ли да од ње га по бег ну у 
“то пли ну” ауто ри тар не оту ђе но сти. 
У сва ком слу ча ју, упра во ова кав ауто ри тар ни тип 
лич но сти, из ра стао на под ло зи ауто ри тар ног дру
штве ног ка рак те ра, глав ни је ак тер у дру штве ним 
зби ва њи ма у Ср би ји 90их. 
Кључ не ре чи: Ср би ја 90их, ауто ри тар ност, суб
ми сив ност, до ми нант ност, “бек ство од сло бо де”, 
дру штве ни ка рак тер, ко лек тив на свест, дру штве на 
струк ту ра, ур ба но, ру рал но, мо дер но, тра ди ци о нал но

O 90-им го ди на ма XX ве ка у Ср би је је већ до ста ре че но и на пи-
са но, али с об зи ром на да ле ко се жност дру штве них по сле ди ца 

ко је и дан да нас од ре ђу ју на шу дру штве ну ствар ност, мо же се ре ћи 
да ни је на од мет и сва ка но ва ана ли за.

У овом ра ду ћу се те о риј ски усред сре ди ти на ауто ри тар ност 
и то вр ло спе ци фич но, у на сто ја њу да ре зи ми рам ефе кат ауто ри-
тар них тен ден ци ја на све што се у Ср би ји де ша ва ло у по след њој 
де це ни ји XX ве ка. По јам ауто ри тар но сти ко ји ће би ти ко ри шћен у 
ра ду је кла си чан, сво јим је те о риј ским по ре клом, пре све га бли зак 
по став ка ма, нај пре Фро ма, а за тим, Адор на и са рад ни ка. Да кле, 
мо је по ла зи ште за ана ли зу ко ја ће би ти из не та би ће нај пре Фро мо-
во од ре ђе ње ауто ри тар но сти као цр те ко ју чи ни двој ност исто вре-
ме ног при су ства ауто ри тар не суб ми сив но сти и ауто ри тар не до ми-
нант но сти, али та ко ђе и осо би не “ауто ри тар не лич но сти” ка ко их 
опи су је Адор но са са рад ни ци ма. Ова ко од ре ђе на аута ри тар ност, 
ем пи риј ски је по твр ђе но, на ла зи се у из ра зи тој ко ре ла тив ној ве зи 
са чи та вим ни зом раз ли чи тих ко лек тив них, кул тур но вред но сних 
ори јен та ци ја с ко ји ма чи ни ауто ри тар ни син дром. О ње му, да кле, 
мо же би ти реч кад се уз ауто ри тар ност по ја вљу је ко лек ти ви зам, 
на ци о на ли зам, ксе но фо би ја, хи је рар хи зам, не кри тич ност, не то ле-
рант ност, тра ди ци о на ли зам, па три јар хал ност, ета ти зам, кон фор-
ми зам, пред ра суд ност и су бјек тив на пре кон по зи ци ја ствар но сти 
- се бе и дру гих…

На та ко кон стру и са ним те о риј ским осно ва ма, и уз прет по став-
ку да је та ква ауто ри тар ност ема на ци ја ко лек ти ви стич ки фун ди-
ра не дру штве не струк ту ре, од но сно та ко ђе, до ми на ци је не све сних 
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са др жа ја у ко лек тив ном пси хич ком жи во ту, при сту пи ћу кон крет-
ној ана ли зи дру штве них при ли ка у Ср би ји на кра ју XX ве ка. 

* * *
Ка да се 1989-91. го ди не по сте пе ним уки да њем ко манд но-план-

ске ре гу ла ци је, пр вим ус пе си ма еко ном ске ре фор ме под вођ ством 
са ве зног пре ми је ра Ан те Мар ко ви ћа, по сти гао зна ча јан ис ко рак 
из со ци ја ли стич ког на чи на про из вод ње дру штва, и кад се ујед но, 
пре шло на плу ра ли стич ку по ли тич ку па ра диг му, оче ки вао се да-
љи раз вој гра ђан ског дру штва. Ме ђу тим, сна га ци ви ли те та се ипак 
ис по ста ви ла пре сла бом да би се кре ну ло тим пу тем, чак и да би 
се спре чи ла ре а ли за ци ја рат не вер зи је рас па да СФРЈ. Пер фид ним 
по ли тич ким ма ни пу ла ци ја ма, ру рал не вред но сти су по но во афир-
ми са не и ши ро ке на род не ма се су још јед ном ин стру мен та ли зо ва-
не у свр си очу ва ња по ли тич ке вла сти ква зи де мо крат ских, по пу ли-
стич ких, ха ри змат ских, на ци о нал них во ђа. Јед на ко лек ти ви стич ка 
ле ги ти ма циј ска па ра диг ма, “брат ства и је дин ства” и «јед на ко сти», 
за ме ње на је дру гом, на ци о на ли стич ком. Кад су ста ре – на ци о нал не 
ко му ни стич ке ели те по тра жи ле но ву осно ву ле ги ти ми те та у на ци-
о на ли стич кој иде о ло ги ји, би ло је ја сно да ће ове иде је ба че не на 
тло бо га то из ра зи том на ци о нал ном хе те ро ге но шћу и исто риј ском 
тра ди ци јом на ци о нал них су ко ба и не тр пе љи во сти, си гур но про из-
ве сти еруп тив не дез ин те гра ци о не про це се, и то упра во она ко ка-
ко се то за пра во и зби ло – ра том, на нај кр ва ви ји мо гу ћи на чин, у 
фор ми и са др жа ју ви ше го ди шњег be lum om ni um con tra om nes. У 
да тим усло ви ма, ис ход је био не из бе жан. Ако се «пу то ва ње ка ци-
ви ли за ци ји по сма тра као спо ра али ис трај на ели ми на ци ја на си ља 
из људ ских од но са»1), он да се про стор еx-Ју го сла ви је 90-их у свом 
рас по ма мље но нео б у зда ном из ли ву сва ко вр сне агре сив но сти из ве-
сно од јед ном на шао на по чет ку, а не на кра ју ИИ ми ле ни ју ма.   

Да кле, мо жда ова кав ис ход – екс тре ми стич ки на ци о на ли зам 
и стра хо ви тост рат них стра да ња, и ни је то ли ко чу дан след до га ђа-
ја ако се пој ми сте пен раз ви је но сти ауто ри тар но сти у ов да шњем 
дру штве ном ка рак те ру. Н. Рот и М. Ха вел ка2) су још 1973. го ди не, 
ис тра жи ва њем ко је је об ја вље но  као сту ди ја “На ци о нал на ве за-
ност и вред но сти код сред њо школ ске омла ди не”, ту ма чи ли на ла зе 
(до би је не Адор но вом ска лом) о из ра зи то ви со ком сте пе ну ауто ри-
1) Ke a ne, John, Ci vil So ci ety, Cam brid ge: Po lity Press, 1998, стр. 117. На ве де но пре ма: Па-

вло вић, Ву ка шин, Ци вил но дру штво и де мо кра ти ја, Бе о град, Чи го ја, 2004, стр. 151
2) О њи хо вом ис тра жи ва њу  ви де ти у: Рот, Ни ко ла, Осно ви со ци јал не пси хо ло ги је, Бе о-

град, За вод за на став на сред ства и уџ бе ни ке (9. изд.), 1994,  стр. 395.
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тар но сти код кра гу је вач ких сред њо шко ла ца (јед ном од нај ви ших у 
до та да спро во ђе ним ис тра жи ва њи ма ауто ри тар но сти). Ова дво ји-
ца ис тра жи ва ча су том при ли ком оспо ри ли  да  је  у  овом  слу ча ју  
Адор но ва  ска ла  у  ста њу  да  по ка же фа ши стич ке ауто ри тар не 
ин кли на ци је, па су по ла зи ште за об ја шња ва ње сво јих ем пи риј ских 
на ла за  про на шли  у  ин ди ви ду ал но  пси хо ло шким  ме ха ни зми-
ма  раз во ја  лич но сти у спе ци фич ној тра ди ци о нал ној кул ту ри. И 
оста ли ис тра жи ва чи (нпр. Пан тић, 1977., 1981., 1990.; Ку зма но вић, 
1987., 1994.;…) на ла зе да је ауто ри тар ност у Ср би ји ве о ма ви со ка и 
те мељ ни је се ба ве ћи њо ме, от кри ва ју ње ну по ве за ност са сте пе ном 
обра зо ва ња, за ни ма њем, слој ном и ре ги о нал ном при пад но шћу. “У 
ис тра жи ва њу дру штве них сло је ва у Ср би ји, Пан тић, на при мер, 
кон ста ту је да је ауто ри тар ност нај ма ње ра ши ре на код ху ма ни стич-
ке ин те ли ген ци је (23%), да је ви ша код ру ко во ди ла ца (41%), по том 
код при ват ни ка (54%) и зе мљо рад ни ка (60%),  а нај ви ша код се ља-
ка-рад ни ка (68%) и НКВ град ских рад ни ка (66%). У ис тра жи ва њу 
омла ди не је по твр ђе но да је ауто ри тар ност ве ћа уко ли ко је сте пен 
обра зо ва ња и ква ли фи ка ци је ни жи, али је уста но вље но да је овај 
син дром по ве зан  и  са  сте пе ном  обра зо ва ња  и  слој ном  при пад-
но шћу  ро ди те ља (Пан тић, 1981.). Ка ко са оп шта ва аутор, из над-
про сеч на ра ши ре ност ауто ри тар но сти утвр ђе на је код мла дих чи ји 
је отац по љо при вред ник  или  НКВ рад ник (60%), док је  из над про-
сеч на  не а у то ри тар ност  на ђе на  код  мла дих чи ја је мај ка струч њак 
(59%), што  је  ви ше  не го  код  ис пи та ни ка  ко ји  су  са ми  ди пло-
ми ра ли  на фа кул те ту (46%)”3). У  об ја шња ва њу  ауто ри тар но сти   
у   на шем  дру штву, Го а ти (1991)4) су ге ри ше да је со ци ја ли за ци-
ја ауто ри тар ног ти па лич но сти ко јом се на ме ће пре до ми нант ност 
огра ни че ног, пред ра суд ног до жи вља ја све та узро ко ва на не де мо-
крат ским ауто ри тар но устро је ним дру штвом и ње го вом ви ше де-
це ниј ском, оли гар хиј ском по ли тич ком ор га ни за ци јом. Пре ма ауто-
ру, ов де је, у ства ри, реч о ауто ри тар ним об ли ци ма по на ша ња ко ји 
се пре но се (ге не ра ли за ци ју) са јед не обла сти дру штве ног жи во та 
(по ли ти ке) на све дру ге. Ку зма но вић ко ји је во дио ис тра жи ва ње а 
про пос ауто ри тар но сти из 1993. на во ди на ла зе по ко ји ма је у овом 
пе ри о ду ауто ри тар ност у Ср би ји и ве ћа но у прет ход ном пе ри о ду. 
3) Ку зма но вић, Бо ра, “Вред но сне ор јен та ци је - Ауто ри тар ност” у: Ра за ра ње дру штва, 

ју го сло вен ско дру штво у кри зи 90их, прир. Мла ден Ла зић, Бе о град: Фи лип Ви шњић, 
1994,  стр. 157-158

4) Ви де ти у: Го лу бо вић, За гор ка, Ку зма но вић, Бо ра, Ва со вић, Мир ја на, Дру штве ни ка
рак тер и дру штве не про ме не у све тлу на ци о нал них су ко ба, Бе о град, Ин сти тут за дру-
штве ну на у ку и фи ло зо фи ју, Фи лип Ви шњић, 1995,  стр. 44.
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Го то во не ве ро ва тан број, убе дљи во «нај ве ћи про це нат ис пи та ни-
ка се сло жио са тврд њом: «По слу шност и по што ва ње ауто ри те та 
су нај ва жни је вр ли не ко је де ца тре ба да на у че» - укуп но 83%, при 
че му се 54,5% (да кле, ви ше од по ло ви не) сла же у пот пу но сти... 
Сле де ћа по сте пе ну при хва ће но сти би ла је тврд ња: «За успех не ке 
гру пе нај ва жни је је на ћи енер гич ног и пра вед ног во ђу ко га ће сви 
по што ва ти и слу ша ти», ко ју при хва та 80,5% ис пи та ни ка (од ба цу је 
са мо 14%).»5) У да љем из ла га њу на ла за Ку зма но вић от кри ва да је 
де тек то ва на укуп на ауто ри тар ност зна чај но под ути ца јем чи ни о ца 
ме ста ро ђе ња ис пи та ни ка, те на во ди «да се глав не раз ли ка ја вља ју 
из ме ђу ис пи та ни ка са се ла и из Бе о гра да (51,5% : 20,3% ауто ри-
тар них), а по том се као зна ча јан чи ни лац ја вља ма ли град (39,1%), 
док су оста ле ва ри ја ци је у ве ли чи ни ме ста ма ње ва жне.»6) Истим 
ис тра жи ва њем је уста но вље но да ауто ри тар ност сна жно по ве за на 
са чи ње ни цом обра зо ва ња ис пи та ни ка и обра зо ва ња ње го вих ро-
ди те ља, и то у сми слу ко ре ла ци је ве ћег обра зо ва ња у оба ова слу-
ча ја и ма ње ауто ри тар но сти, с на гла ском да ве ћи на обра зо ва них 
по ти че из гра ђан ских по ро ди ца. Та ко ђе, «зна тан сте пен по ве за но-
сти је утвр ђен из ме ђу ауто ри тар но сти и рад ног ме ста ис пи та ни-
ка. Ја ку ауто ри тар ност у нај ве ћем про цен ту ис по ља ва ју по љо при-
вред ни ци (58,9%), по том сле де пен зи о не ри (51,8%), НКВ рад ни ци 
(50,5%) КВ рад ни ци (44,5%), ди рек то ри (32,5%), слу жбе ни ци са 
сред њом струч ном шко лом (28,8%), не за по сле ни (21,7%) и струч-
ња ци (21,1%) – (ко ји опет сво јим по ре клом при па да ју гра ђан ском 
сло ју – под ву као С.Ј.).»7) 

И по ми шље њу З. Го лу бо вић, на осно ву ис тра жи ва ња спро ве-
де ног 1993. го ди не у Ср би ји је ши ро ко рас про стра њен ауто ри тар-
ни мен та ли тет ко га ка рак те ри ше ја ка ко лек тив на иден ти фи ка ци ја, 
не кри тич ко при хва та ње сва ког, а на ро чи то по ли тич ког ауто ри те та, 
ан ти-ин ди ви ду а ли зам, ри гид ни на чин ми шље ња. Код ауто ри тар-
них лич но сти је сма ње на спо соб ност кри тич ког ра су ђи ва ња, јер се 
у сво јим су до ви ма ру ко во ди су до ви ма ауто ри те та, а не прин ци пом 
ар гу мен та. Али је за то уве ћа на скло ност ка при хва та њу ет нич ких 
и дру гих пред ра су да и сте ре о ти па. На тој осно ви се упра во и раз-
ви ја ани мо зи тет и не то ле ран ци ја пре ма при пад ни ци ма дру гих на-
5) Кузмановић, Бора, “Вредносне орјентације - Ауторитарност” у: Разарање друштва, 

југословенско друштво у кризи 90-их, прир. Младен Лазић, Београд, Филип Вишњић, 
1994.,  стр. 161-162.

6) Исто, стр. 164.
7) Исто, стр. 167.
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ци о нал них за јед ни ца. Ем пи риј ски по да ци до ко јих је ова аутор ка 
до шла по ка зу ју да је две тре ћи не ис пи та ни ка при вр же но лич но сти 
и ауто ри те ту во ђе, а ско ро че ти ри пе ти не њих сма тра да су по слу-
шност и по што ва ње ауто ри те та вр ли не ко је де ца тре ба да на у че и 
усво је.8) 

Све што се зби ва ло у по след њој де це ни ји XX ве ка у Ср би ји, 
а реч је и о «бло ка ди про це са тран сфор ма ци је, јер је до та да шња 
вла да ју ћа дру штве на гру па ци ја ус пе ла да ус по ста ви ши ро ку до ми-
на ци ју над по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним под си сте ми ма 
дру штва»9), на рав но, ни је би ло слу чај но, већ у ди рект ној за ви сно-
сти од дру штве ног ка рак те ра ко јим су до ми ни ра ли, пре све га, ауто-
ри тар ни еле мен ти! Да кле, иако су у срп ском дру штву кра јем 80-их 
го ди на XX ве ка, пред сам пад ко му ни зма, из ве сни ма њин ски де ло-
ви ин те лек ту ал не ели те за и ста би ли до вољ но де мо крат ски ори јен-
ти са ни да по ве ду Ср би ју прав цем да ље ли бе ра ли за ци је, на род је 
пре мо гао да раз у ме и при хва ти го вор ауто ри тар них во ђа или тач-
ни је јед ног ко ји се сво јим ауто ри тар ним ка па ци те том на ме тао као 
«је ди ни, пра ви из бор». Жи ве ћи ско ро по ла ве ка у то та ли тар ном ко-
му ни стич ком по ли тич ком ре жи му, на ро ду је од јед ном да та плу ра-
ли стич ка по ли тич ка оп ци ја са пра вом сло бо де ре чи, удру жи ва ња, 
де ло ва ња и по ли тич ког из бо ра, де ло ва ла као за стра шу ју ће бре ме 
шо кант но пре ве ли ке до зе сло бо де. Не зна ње вла да ња у та квој кон-
сте ла ци ји иза зва ло је стра шну на пе тост, за пра во страх од сло бо де, 
од соп стве ног од лу чи ва ња и од го вор но сти.    

Та ко се за нај ве ћи број љу ди ис по ста ви ло да не ма ју до вољ но 
сна ге у сво ме лич ном Ја да при хва те сво је спон та но ис по ља ва ње 
соп стве но сти тј. сло бо ду, те се као ре ак ци ја у њи ма ство рио из у зет-
но сна жан осе ћај не мо ћи и не спо кој ства. За та кве љу де, да по но во 
на ве де мо Фро ма, не мо гу ће  је да по ста ну ин ди ви дуе (да кле и сло-
бод ни), јер су пре сла би за су о че ње са мно го број ним и над моћ ним 
аспек ти ма све та. Услед то га се код та квих љу ди (фак тич ки, нај ве-
ћег де ла срп ског на ро да) по ја вио сна жан им пулс – да на пу сте сва ко 
стре мље ње ка ин ди ви ду ал но сти и по но во се уто пе  у не што што 
ће их си гур но во ди ти и од лу чи ва ти у њи хо во име. Ова тен ден ци-
ја, као што је на гла сио Фром, су штин ски су прот на ин ди ви ду а ци ји, 
8) Голубовић, Загорка, «Традиционализам и ауторитарност као препреке за развој 

цивилног друштва у Србији» у: Павловић, Вукашин (ед.), Потиснуто цивилно друштво, 
Београд, Еко Центар, 1995, стр. 64.

9) Лазић, Младен, «(РЕ)Структуирање друштва у Србији током 90-их» у: Болчић, Силвано 
... et al., Србија крајем миленијума: Разарање друштва, промене и свакодневни живот, 
Београд, Институт за социолошка истраживања, 2002, стр. 24.
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не ми нов но  по при ма ка рак тер пот чи ња ва ња  си ла ма  ко је  чо ве ка 
чи не још  не моћ ни јим и не си гур ни јим. Као цен трал ни ме ха ни зам 
«бек ства од сло бо де», и у на шем слу ча ју на мет ну ла се ауто ри тар-
ност. То на рав но ни је би ло те шко, јер смо исто риј ски ба шти ни ли 
ве ли ки по тен ци јал у том сми слу, а де сни чар ска иде ја на ци о на ли-
зма и ле ви чар ска иде ја со ци ја ли зам су по слу жи ли са мо као до бра 
(атрак тив на – при влач на) при ча у по год ном тре нут ку. Уоста лом, 
на ци о нал-со ци ја ли зам се већ исто риј ски по ка зао као успе шна 
ауто ри тар на фор му ла. У сва ком слу ча ју, ви ше го ди шњи рат дао је 
пу ну при ли ку да се ис по љи сав ар се нал  са ди стич ких звер ста ва  
по мах ни та ле ауто ри тар не до ми нант но сти, а пот пу ним  пот чи ња-
ва њем су ма ну тој во љи ауто ри тар ног во ђе, за до во ље ни су крај њи 
до ме ти че жње за ма зо хи стич ким по ни жа ва њем здра ве па ме ти, што 
је био, par exel lan ce, екла тан тан при мер из у зет но раз ви је них ма зо-
хи стич ких тен ден ци ја ауто ри тар не суб ми сив но сти. На рав но, овај 
обра зац имао је мно штво «кре а тив них» ва ри ја ци ја, те су при ме ри 
на док на ђи ва ња сла бо сти  лич ног ин те гри те та прак сом сим би о зе са 
објек том сво је до ми на ци је  или   пот чи ња ва ња, би ли део «оп штег 
ме ста» сва ко дне ви це 90-их.

Да кле, у из ве сним окол но сти ма де ша ва се вра ћа ње на ни же 
ступ ње ве са мо све сти што ап со лут но зна чи исто риј ско хо да ње у на-
зад, кад кад и по не ко ли ко сте пе ни ца, а то, прак тич но зна чи по вра-
так на ста ро, што им пли ци ра на рав но зна чај ну ре а у то ри та ри за ци ју 
дру штва. Раз ло зи за та кве по ја ве ле же у дру штве ним ком плек си ма. 
Као и пер со нал ни и дру штве ни ком плек си су ком пен за ци ја за по-
гре шне ста во ве све сти, по сле ди ца де при ва ци је и не ус кла ђе но сти 
же ља и тре нут них мо гућ но сти(спо соб но сти) да се же ља оства ри. 
Као што у ин ди ви ду ал ној пси хо ло ги ји лич ност не све сно пред у зи-
ма ре гре си ју на прет ход но упе ча тљи ва фик си ра на енер гет ска ме-
ста  соп стве ног пси хич ког раз во ја, та ко и дру штво при ме њу је исти 
обра зац: дру штве на свест де гра ди ра и ко лек тив ни пси хич ки жи вот 
се кри ста ли зу је на прет ход ним исто риј ским ступ ње ви ма ду хов ног 
раз во ја дру штва, на ме сти ма древ них ар хе тип ских ми то ва чи јом је 
енер ги јом уве ћа ног не све сног ка па ци те та на из глед лак ше пре вла-
да ти пат ње и те ско бе ко је су за де си ле дру штво (рат, бо ле сти, роп-
ство, дез ин те гра ци ја, смрт,...). Да кле, “мо же се ре ћи да је оп ште 
пра ви ло да се по нов на по тре ба за хе рој ским сим бо ли ма ја вља ка да 
је егу по треб но ја ча ње – ка да је, да та ко ка жем, све сном уму по-
треб на по моћ у не ким за да ци ма ко је не мо же да оба ви без ослон ца 
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на из вор не сна ге ко је ле же у не све сном”10). Да под се ти мо, ми то ло-
шки хе рој увек спа ша ва чак и ако сам на стра да. Об ре ди по нов ног 
прак ти ко ва ња ми та да ју сна гу и пру жа ју дру штву и по је дин цу мо-
гућ ност да се иден ти фи ку је са хе ро јем. То је упра во на чин да се 
дру штво и оби чан чо век у ње му ли ше сва ке сво је не мо ћи и бе де. 

Еви дент но је да се Ко сов ски мит, по сво јој исто риј ској зна-
чај но сти и енер гет ском емо тив ном на бо ју, при род но на мет нуо и 
пред о дре дио да за у зме ме сто ми та о хе ро ју, али је исто та ко па-
ра диг ма тич ни мо дел раз ре ше ња хе ро је ве бор бе у ње му, у чи јој је 
осно ви све сна жр тва и “не бе ска Ср би ја” – за пра во, ра ци о на ли за-
ци ја по ра за и исто риј ске тра ге ди је. Та кав ис ход хе рој ског ми та – 
го то во су прот но оно ме што ова кав мит тре ба да пред ста вља, ну ди 
мо дел ко ји, у су шти ни, не да је кон крет ну сна гу и узор ни пу то каз за 
си гур но пре ва зи ла же ње ка сни јих дру штве них и исто риј ских кри-
за, већ пре на ме ће же љу за су бјек тив ном пре ком по зи ци јом ствар-
но сти у сти лу: ми смо ве чи те жр тве, из че га се, вр ло че сто мо же 
про ис хо ди ти мо тив за стал ном осве том (Ко со ва) и ис пра вља њем 
исто риј ских не прав ди на не тих срп ском на ро ду. 

Да кле, ја сно је да не спо соб ност зре лог од го во ра на про блем-
ску си ту а ци ју ра ђа фру стра ци ју и про цес ре гре си је на прет ход но 
исто риј ски фик си ра но не све сно ар хе тип ско ми то ло шко древ но 
енер гет ско ме сто ду хов ног раз во ја. Сва ка та ква фру стра ци ја има 
за по сле ди цу сна жан ко лек тив но-пси хо ло шки по ре ме ћај, по го то ву 
ако се ра ди о ре гре си ји на мит ски са др жај прет ход но на гла ше не 
ка рак те ро ло ги је. У сва ком слу ча ју, симп то ма тич но па то ло шко дру-
штве но по на ша ње чи ни ма сов на хи сте ри ја или не ки дру ги об лик 
ма сов ног лу ди ла ко јем у скла ду са ре гре сив ним про ме на ма по нов-
не до ми на ци је ути ца ја ко лек тив но не све сних фор ма тив них са др-
жа ја дру штве ног ка рак те ра ко ре спон ди ра сна жна еруп ци ја ауто-
ри тар но сти, тј. нај пре стра сти, си ро ве си мул та не во ље за до ми на-
ци јом и под ре ђе но сти, пре све га, во ђе ном агре сив ним по на ша њем 
ко је у крај њој ин стан ци уз ра ста до ни воа ма сов ног оте ло тво ре ња 
рат нич ког ду ха спрем ног да си лом за до би је оно што се све шћу и 
ра зу мом ис по ста ви ло не мо гу ћим. Та ко је упра во и би ло! Рат је но-
сио сву бру тал ност стра сти да се ис пра ве све не прав де, да се осве-
те све жр тве, да се осве ти са мо Ко со во на ко јем су, ве ро ва ло се, све 
не прав де и по че ле. Све сит не ауто ри тар не ин ди ви ду ал не не зре ло-
10) Јунг, Карл Гу став, Чо век и ње го ви сим бо ли, Бе о град, На род на књи га – Ал фа, 1996, стр. 

133.
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сти и су ко би на ли ни ји ни сам ја крив/а – же на је, муж је, де те је, 
ро ди тељ је, ком ши ја је, не ко дру ги је - у сва ком слу ча ју ни сам ја, 
ја сам жр тва; на шле су из раз у су бли ми ра ној за јед нич кој ауто ри-
тар ној дру штве ној не зре ло сти и ко лек тив ној крив њи дру ге на ци је 
и чак чи та ве Ме ђу на род не за јед ни це (ни смо ми кри ви – они су, ми 
смо жр тве)!    

По вољ ној кли ми под сти ца ја раз во ја ауто ри тар них тен ден ци ја 
по го до ва ла је и ре ко лек ти ви за ци ја дру штве не струк ту ре.

У усло ви ма рас па да по ли тич ке за јед ни це, осло нац и по ве ре ње 
ко ји су на тај на чин из гу бље ни, на ђе ни су, уз фре не тич не апла у зе 
и оп се сив но «све на род но је дин ство», у ли ку и де лу но вог во ђе. 
С пу ним на род ним ле ги ти ми те том пар ла мен та ри зам и по ли тич ки 
плу ра ли зам по сто ја ли су са мо фор мал но, као ма ска ра да ета ти стич-
ке др жа ве иза (ис пред) ко је је, у су шти ни, вал дао са мо је дан чо век 
уз по моћ уске оли гар хиј ске струк ту ре, по ли циј ске др жа ве и спре-
ге са кри ми на лом; на са мо во љан и не за ко нит на чин, у соп стве ном 
ин те ре су («у име свих нас»). Сва ка де ко лек ти ви за ци ја по ли тич ког 
под си сте ма, од но сно плу ра ли за ци ја по ли тич ке ели те 90-их го ди на 
у нај ве ћој ме ри је би ла спре ча ва на, јер је вла да ју ћа гру па ци ја по ли-
тич ку до ми на ци ју оси гу ра ва ла, не са мо та ко што је оне мо гу ћа ва ла 
рав но прав ност у из бор ном так ми че њу, већ и су ро вим про го ни ма и 
за тва ра њи ма опо не на та, не ис кљу чу ју ћи чак и из во ђе ње по ли тич-
ких уби ста ва. Сле де ћи Блон дел-ова пи та ња (Ко вла да? На ко ји на-
чин?  и У чи јем ин те ре су?) од го во ри иду у при лог за кључ ку да се 
по ли тич ки си стем 90-их у Ср би ји мо гао свр ста ти у ред ауто ри тар-
но-ине га ли та ра них, али са сна жним по пу ли стич ким еле мен ти ма, 
јер се ра ди о сво је вољ ном до бро вољ ном ауто ри тар ном да ри ва њу 
сло бо де на ро да на рас по ла га ње во ђи - «Оцу на ци је».

Кад је реч о еко ном ској сфе ри, на су прот де кла ра тив не по др-
шке при ва ти за ци ји11), чи јим би се ствар ним спро во ђе њем ина че 
истин ски ишло у прав цу ре а фир ма ци је тр жи шног по сло ва ња и 
пред у зет нич ке ети ке, др жа ва, од но сно, клеп то крат ска струк ту ра 
мо ћи у ње но име, ни је до зво ља ва ла из ми ца ње еко ном ских по лу га 
из соп стве них «ру ку» ко манд не при вре де, те је чак и до шло до још 
11) Пре ма на ла зи ма ис тра жи ва ња Ин сти ту та за со ци о ло шка ис тра жи ва ња из пе ри о да пр ве 

по ло ви не 90-их, ве ћи на за по сле них (пре ко 80%) ло ци ра на је и да ље у тзв. «дру штве-
ним фир ма ма». Бол чић, Сил ва но, «Из ме ње на сфе ра ра да» у: Дру штве не про ме не и сва
ко днев ни жи вот: Ср би ја по чет ком 90их, Бе о град, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи-
ва ња, 2002. (II изд,), стр. 104.
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ја че «пре вла сти по ли ти ке над еко но ми јом»12). У усло ви ма огром-
не еко ном ске кри зе, до шло је до сна жног ра сло ја ва ња дру штва јер 
је ма њи на из ре до ва кри ми на ли зо ва не оли гар хи је бли ске во ђи, из 
да тог ста ња из вла чи ла екс тра про фит енорм но бо га те ћи се13). Сим-
би о за, углав ном очу ва не, дру штве но-др жав но-еко ном ске и по ли-
тич ке сфе ре, за ин те ре со ва на за оп ста ја ње по сто је ћег ста ња, ра ђа ла 
је еко ном ску ели ту ко ја ни је мо гла за у зе ти про гре сив ну дру штве но 
тран зи циј ску по зи ци ју, већ је пре, на сто је ћи да очу ва сво ју ауто-
ри тар но до ми нан тан по ло жај, би ла је дан од кру ци јал них чи ни ла-
ца «бло ки ра не тран зи ци је». Дру ги пол ауто ри тар не оту ђе но сти, 
ка ри ку ауто ри тар не суб ми сив но сти, чи ни ла је оси ро ма ше на ма са 
рад ни ка еко ном ског си сте ма чи ја је при вре да би ла у пот пу ном ко-
лап су. Ма сов но си ро ма штво је до се гло гра ни це бор бе за пре жи-
вља ва ње и не гда шњи, ка кав та кав, ни во еко ном ске не за ви сно сти 
гра ђа на пре 90-их, дра стич ном и ма сов ном па у пе ри за ци јом пот-
пу но је обе сми шљен. Тр бу хом за кру хом, ве ли ки број гра ђа на се 
об рео на ули ци, тра же ћи спас у «си вој еко но ми ји». Су прот но свим 
оче ки ва њи ма, ауто ри тар ни обра зац се на мет нуо као нео до љи ви 
пла у зи бил ни мо дус из ла же ња на крај са муч ним, не при јат ним осе-
ћа њи ма и ми сли ма – ка ко са чу ва ти го лу ег зи стен ци ју. Оси ро ма ше-
на по пу ла ци ја је и да ље да ва ла не сум њи во им по зан тан по ли тич ки 
ле ги ти ми тет «во ђи» ко ји је ста јао на че лу по рет ка ко ји је иза звао 
ра за ра ње дру штва. 

Кул тур на вред но сна ма три ца је де ге не ри зо ва на. Услед еро зи је 
и рас па да ве ли ког со ци ја ли стич ког вред но сног си сте ма «брат ства 
и је дин ства» (у чи јем сре ди шту се, и по ред иде о ло шке функ ци-
је, на ни воу ме ђу људ ске ко му ни ка ци је на ла зи ла ре ла тив но ко хе-
рент на ху ма ни стич ка плат фор ма со ли да ри стич ког му ту а ли те та 
и ко лек ти ви стич ке ин те гра ци је), огро ман број гра ђа на осе ћао је 
не си гур ност, дез о ри јен та ци ју, ано ми ју, оту ђе ност, за пра во, не-
спо соб ност да се са мо стал но но си са но во на ста лом си ту а ци јом. 
Ова ква кон сте ла ци ја и но во про кла мо ва на вред ност по се би: на ци-
о на ли зам, би ли су иде ал на под ло га за сна жно уз ра ста ње ауто ри-
12) Бол чић, Сил ва но, «Пост-со ци ја ли стич ка тран зи ци ја: кон текст про ме на дру штва Ср-

би је по чет ком 90-их» у: Дру штве не про ме не и сва ко днев ни жи вот: Ср би ја по чет ком 
90их, Бе о град, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002. (II изд.), стр. 26.

13) О из ра зи то ви шој дру штве ној не јед на ко сти не го у свим дру гим «зе мља ма  пост-со-
ци ја ли зма» го во ри Бол чић на во де ћи ком па ра тив не по дат ке из 1996. Ви де ти: Бол чић, 
Сил ва но, «Пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја и дру штве не не јед на ко сти у Ср би ји 
у ком па ра тив ној пер спек ти ви» у: Бол чић, Сил ва но ... et al., Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма: 
Ра за ра ње дру штва, про ме не и сва ко днев ни жи вот, Бе о град, Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња, 2002.
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тар но сти ко ја се ис по ста ви ла као «си гур но» при бе жи ште од свих 
те го ба жи вље ња. Сред ство ане сте зи ра ња бо ли ма те ри јал не и ду-
хов не оску ди це, би ла је иде о ло ги зи ра на и ре тра ди ци о на ли зо ва на 
кул ту ра мо де ла «удри бри гу на ве се ље» - ни ко нам ни шта не мо же. 
Ма те ри јал је би ла узор на тра ди ци ја, али пер вер ти ра на до крај њих 
гра ни ца из о па че не фор ме тра ди ци о на ли зма. «До бри Ср бин» је у 
сва ком слу ча ју био па три о та (на ци о на ли ста) ко ји је по но во от крио 
пра во сла вље (чи је прак ти ко ва ње до ду ше ни је има ло ве зе са су-
штин ском ве ром и хри шћан ством, већ је би ло пу ки фор ма ли зам 
оби ча ја); Ако је са се ла био је то вр ли, вред ни до ма ћин – основ 
«До ма ћин ске Ср би је» и ва зда «око сни ца срп ске ју нач ке вој ске»; 
Ако је из гра да, био је узор ни «са мо све сни» ле во ори јен ти са ни 
рад ник са мо у пра вљач, спре ман на од ри ца ња – ка ко и при ли чи; Ме-
ђу ста са ва ју ћом омла ди ном идо ли су би ли тзв.. «ди зе ла ши» - кри-
ми на ли зо ва ни, ма чо-спорт ски ти по ви у тре нер ка ма, увек спрем ни 
на де мон стра ци ју фи зич ког на си ља.  Њи хо ва по пу лар ност се вр ло 
ла ко ши ри ла – с јед не стра не, због кри ми на ла ко ји је на мно штву 
при ме ра «моћ них, чвр стих мо ма ка» вр ло бр зо пре по знат као но-
ви и ефи ка сни «ка нал дру штве не по кре тљи во сти»; с дру ге стра не, 
због ма чи зма ко ји је пред ста вљен и усво јен као ста ра до бра па три-
јар хал на вред ност у но вим (мо дер ним) усло ви ма. Ин те лек ту ал ци 
и сту ден ти ни су мно го зна чи ли, сем као «осве до че ни из дај ни ци и 
пе то ко ло на ши», те су јав но пред ста вља ни као ре ме ти лач ки фак тор 
ко ји би тре ба ло нај о штри је су зби ти! На су прот њи ма, ма си на ро да 
тре ба ло је «хле ба и ига ра», не што од че га се ане те зи ра бол, од че-
га се за бо ра вља сва му ка пре жи вља ва ња, те је до жи вљај све оп ште 
вред но сне и дру штве не хи по кри зи је, упор но за кла њан фа во ри зо-
ва њем «ве се ле нон ша лан ци је за бо ра ва» сна жно под стак ну те кич 
тур бо-фолк про дук ци је но во ком по но ва ног му зич ког опу са. Игра и 
пе сма су про мо ви са ни као пр кос сви ма ко ји су се за ве ри ли про тив 
нас, ко ји су нам «хлад но крв но» учи ни ли «то ли ке» не прав де, због 
ко јих смо жр тве, али и на спрам ко јих  ће «не ви ни и прав до љу би ви 
срп ски на род» пре жи ве ти и по бе ди ти, ја чи не го ика да! 

У ем пи риј ском ис тра жи ва њу до ми нант них вред но сних ори-
јен та ци ја дру штва у Ср би ји пр ве по ло ви не 90-их, С. Гре дељ је 
уста но вио да «ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка у пот пу но сти при-
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хва та тра ди ци о на ли стич ку14), не што пре ко тре ћи не хо ли стич ку15) 
и не што пре ко јед не пе ти не ли бе рал ну16) ори јен та ци ју.»17) Пре ма 
на ла зи ма, док су се ља ци ли стом тра ди ци о на ли стич ког опре де ље-
ња, а рад ни ци упа дљи во ин кли ни ра ју хо ли стич ким тен ден ци ја ма, 
струч ња ци (ин те лек ту ал ци гра ђан ског по ре кла) пре фе ри ра ју ли-
бе рал ну про ви ни јен ци ју. Део истог ис тра жи ва ња под вођ ством Б. 
Ку зма но ви ћа ко ји је био по све ћен ет нич кој дис тан ци, за бе ле жио је 
дра го це не уви де у рас про стра ње ност ет но цен три зма тих го ди на у 
Ср би ји. Та ко, «ве ли ку дис тан цу пре ма Хр ва ти ма по ка зу је 66% ис-
пи та ни ка ко ји жи ве у се лу, 54,5% из ма лог гра да, 50,4% из сред њег 
гра да, 38,7% из ве ћег гра да, 35,4% из ве ли ког гра да и 41,8% из Бе-
о гра да»18) у ко ме се, ка ко на во ди аутор, због ве ћег при ли ва из бе гли-
ца очи то на ру ша ва ја сно очи то ва ни тренд: ве ћа ур ба ност => ма ња 
ет нич ка дис тан ца. Ре зи ми ра ју ћи ис тра жи вач ке на ла зе Ку зма но вић 
за кљу чу је да се на осно ву ем пи риј ске де тек ци је: ли не ар ног ти па 
по ве за но сти из ме ђу ауто ри тар но сти и ет нич ке дис тан це; за тим, 
ви со ке ко ре ла ци је из ме ђу ауто ри тар но сти и тра ди ци о на ли зма; те 
по ве за но сти дис тан це са тра ди ци о на ли змом и ко лек ти ви змом; мо-
же за кљу чи ти да је дру штву у Ср би ји свој ствен из ве стан мен тал ни 
склоп, тзв. тра ди ци о на ли стич ко-ауто ри тар ни мен та ли тет.

Истом те мом, не га тив ним ути ца јем тра ди ци о на ли зма и ауто-
ри тар но сти на де мо крат ски раз вој, ба ви се и За гор ка Го лу бо вић. 
Она не га тив не по сле ди це тра ди ци о на ли зма пра ти на два ни воа. 
На пр вом, реч је о на сле ђе ном тра ди ци о на ли зму не раз ви је ног се-
о ског дру штва ко је је као та кво успе шно и ла ко оства ри ло спој са 
ко лек ти ви стич ким кон цеп том ауто ри тар ног со ци ја ли зма и ко му-
ни зма. На дру гом, она ана ли зи ра про це се ре тра ди ци о на ли за ци је 
14) Тра ди ци о на ли зам је у овом ис тра жи ва њу опе ра ци о на ли зо ван као вред но сна ори јен та-

ци ја ко ју чи ни ор га ни ци зам, па три јар ха ли зам, со ли да ри зам, изо ла ци о ни зам и ксе но-
фо би ја. Гре дељ, Стје пан, “До ми нант не вред но сне ор јен та ци је” у: Ра за ра ње дру штва, 
ју го сло вен ско дру штво у кри зи 90их, прир. Мла ден Ла зић, Бе о град, Фи лип Ви шњић, 
1994, стр. 181.

15) Исто, стр. 180. Хо ли зам је у овом ис тра жи ва њу опе ра ци о на ли зо ван као вред но сна ори-
јен та ци ја ко ју чи ни ко лек ти ви зам, ега ли та ри зам, те жња ка «ре ду и по рет ку», ан ти плу-
ра ли зам и ан ти пар ла мен та ри зам

16)  Исто, стр. 182. Ли бер ли зам је у овом ис тра жи ва њу опе ра ци о на ли зо ван као вред но сна 
ори јен та ци ја ко ју чи ни Ин ди ви ду а ли зам, те жња за ауто но ми јом, ути ли та ри зам, фа во-
ри зо ва ње сво јин ских пра ва, при хва та ње кон ку рен ци је као по жељ не у сва ком сми слу, 
по жељ ност пар ти ци па ци је у по ли тич ком жи во ту као на чи на сти ца ња «по зи тив не сло-
бо де».

17) Исто, стр. 186. 
18) Ку зма но вић, Бо ра, “Со ци јал на дис тан ца пре ма по је ди ним на ци ја ма (ет нич ка дис тан-

ца)” у: Ра за ра ње дру штва, ју го сло вен ско дру штво у кри зи 90их, прир. Мла ден Ла зић, 
Бе о град, Фи лип Ви шњић, 1994, стр. 238.
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срп ског дру штва у кон тек сту бу ђе ња на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. 
И ре зул та ти ње них ис тра жи ва ња из 1993. го ди не по твр ђу ју ви сок 
сте пен тра ди ци о на ли зма у по пу ла ци ји Ср би је: сва ки дру ги ис пи-
та ник фа во ри зу је па тер на ли стич ку др жа ву ко ја тре ба да бри не о 
ег зи стен ци ји по је дин ца; од сва ких де сет, де вет ис пи та ни ка при-
хва та тра ди ци о нал ну вред ност жр тво ва ња по је дин ца за по ро ди цу; 
исто то ли ко га ји при вр же ност оби ча ји ма; а две тре ћи не њих да је 
пред ност по што ва њу тра ди ци је пре да ка.19) Тра ди ци о нал но па три-
јар хал но дру штво и ауто ри тар ни по ли тич ки си стем у Ср би ји ути-
ца ли су бит но, пре ма уви ду З. Го лу бо вић, на фор ми ра ње дру штве-
ног ка рак те ра чи ја је глав на од ли ка ауто ри тар на лич ност, од но сно 
ауто ри тар ни мен та ли тет.  

Та ко је, у дру штве ном ам би јен ту ра та, санк ци ја, ин фла ци је, не-
за по сле но сти, си ро ма штва и екс пан зив не ауто ри тар не дру штве не 
кли ме, ур ба ни (гра ђан ски, ли бе рал ни) еле мент у дру штве ном ка-
рак те ру срп ског дру штва ис пр ва био по но во, пот пу но мар ги на ли-
зо ван. Ме ђу тим, по сле не ко ли ко го ди на кон фу зи је, као да је до шло 
до ка на ли са ња по је ди нач них људ ских не за до вољ ста ва и бор ба за 
гра ђан ске сло бо де по при ми ла је ор га ни зо ва ни ји об лик. Ру ди мен-
ти ци вил ног дру штва ко ји су по чет ком 90-их би ли тек не знат ни, 
по ти сну ти у ма ла острв ца ауто ном ног дру штве ног жи во та, већ по-
сле не ко ли ко го ди на по сте пе но бу ја ју у чи та ве ар хи пе ла ге са да већ 
остр ва ци ви ли те та ко ја су се ста ви ла из ван кон тро ле по ли ти ке и 
др жа ве. Ма сов ни, ви ше ме сеч ни сту дент ски20) и гра ђан ски21) про-
те сти из 1996/97. по ка за ли су озбиљ ност и ве дри ну ци вил ног ли це 
Ср би је у пу ном све тлу свог им по зант ног уз ра ста ња, по ка за ли су 
да је Бе о град и да је Ср би ја «СВЕТ», тј. да гра ђа ни Ср би је при па-
да ју кру гу мо дер не европ ске и свет ске кул ту ре и ци ви ли за ци је, те 
да је па то ло шко и хи по кри зиј ско ста ње у Ср би ји у нај ве ћем де лу 
из раз узур па ци је, дик та ту ре и те ро ра ауто крат ског и ауто ри тар-
ног ре жи ма ко ји се на вла сти одр жа ва ма ни пу ла ци ја ма и за во ђе-
њем на ро да, те из бор ним и дру гим кра ђа ма. На из не на ђе ње свих 
19) Го лу бо вић, За гор ка, «Тра ди ци о на ли зам и ауто ри тар ност као пре пре ке за раз вој ци вил-

ног дру штва у Ср би ји» у: Па вло вић, Ву ка шин (еди тор), По ти сну то ци вил но дру штво, 
Бе о град: Еко Цен тар, 1995, стр. 61

20) О сту дент ском про те сту 1996/97. ви де ти у: Ми лић, Ан ђел ка, Чич ка рић, Љи ља на, Ге
не ра ци ја у про те сту: со ци о ло шки про фил уче сни ка сту дент ског про те ста 96/97 на 
Бе о град ском Уни вер зи те ту, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 1998.

21) О гра ђан ском про те сту 1996/97. ви де ти у: Ба бо вић, М., Бла го је вић, М., Бог да но вић, М., 
Цве јић, С., Чич ко вић, Љ., Илић, В., Јо јић, М., Ла зић, М., Ку зма но вић, Б., По па дић, Д., 
Shrest ha, M., Ву јо вић, С., Ву ле тић, В., ‘Ај’мо, ‘Ај де, Сви у Шет њу, Бе о град, Ин сти тут 
за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 1997. 
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(укљу чу ју ћи и са ме гра ђа не), ис по ста ви ло се да ци вил но дру штво 
по ста је ре спек та би лан по ли тич ки фак тор јер се по ка за ло да су гра-
ђа ни, при бе га ва ју ћи ра зним ви до ви ма гра ђан ске не по слу шно сти, 
упор но и до след но тра же ћи оства ре ње сво јих зах те ва, ипак ус пе ли 
да на кра ју, по сле три ипо ме се ца шет њи ули ца ма Бе о гра да, по-
ни ште из бор ну кра ђу на ло кал ним из бо ри ма. За то се овај про тест 
мо же сма тра ти пре крет ни цом у по сто ја њу и да љем раз во ју ци вил-
ног дру штва у Ср би ји. По ка за ло се да гра ђан ска не по слу шност, 
као екс трем ни из раз ци вил ног дру штва пред ста вља нај сна жни ји 
из вор об ли ко ва ња по ли тич ке кул ту ре от по ра за сно ва не на не на си-
љу и на прин ци пу вла да ви не пра ва и де мо крат ске ле ги тим но сти. 
Иако су до ме ти про те ста би ли скром ни ји, еви дент но је да му је 
су штин ски ин хе рен тан крај њи зах тев за об но ву др жа ве и дру штва, 
за оба ра ње по рет ка и ре жи ма, за ра ди кал ну про ме ну ти па јав но сти 
и по ли тич ке кул ту ре - те се у том сми слу про тест мо же сма тра ти 
из у зет но зна чај ним јер се ње го вим де ша ва њем по пр ви пут ује-
ди ње но мно штво ин ди ви ду ал них не за до вољ ста ва ис пла ти ло, те је 
та ко ме ђу соб ном гра ђан ском по др шком и со ли дар но шћу фак тич ки 
из во је ва на пр ва по бе да над ауто ри тар ним ре жи мом ко ји до та да 
ни је по ка зи вао зна ке од сту па ња.    

Ме ђу тим, про те сти из 96/97 по ка за ли су и не што дру го, по-
го то ву кад је ре жим по се гао за ор га ни зо ва њем «кон тра ми тин га». 
По ка за ло се да је дру штво у Ср би ји ду бо ко по де ље но сна жа но по-
ла ри зо ва ним со ци јал ним рас це пом22) на ли ни ји опо зи ци је: ауто ри-
тар но (=> тра ди ци о нал но и ру рал но) – ли бе рал но (=> мо дер но и 
ур ба но)23). С јед не стра не, оно још увек из ра зи то ма њин ско - ли-
бе рал но и ур ба но24), што у ње му по сто ји, са свим је мо дер но или 
22) «У по ку ша ју да се син те ти зу ју раз ли чи та од ре ђе ња, за со ци јал не рас це пе мо же да се 

ка же да увек по чи ва ју на те ме љи тим со ци јал ним раз ли ка ма из ко јих на ста ју ста бил не 
со ци јал не струк ту ре. Со ци јал ни рас це пи су, да кле, увек сна жно струк ту ри ра не по де-
ле – има ју пре по зна тљи ве, пре ци зно од ре ђе не со ци јал не но си о це.» На ве де но пре ма: 
Ком шић, Јо ван, Пан тић, Дра го мир, Сла ву је вић, Зо ран Ђ., Основ не ли ни је пар тиј ских 
по де ла и мо гу ћи прав ци по ли тич ког пре гру пи са ва ња у Ср би ји, Бе о град: Fri drich Ebert 
Stif tung & Ин сти тут Дру штве них На у ка, 2003, стр. 11

23) На рав но, де мар ка ци о но раз гра ни че ње ни је до след но од сеч но, па се мо жда пре мо же 
го во ри ти о сво је вр сном ин тен зив ном ру рал-ур бан кон ти ну ум.

24) Иако је Ср би ја, сход но ре зул та ти ма по пи са из 1991. го ди не ко јим је нај зад де тек то ва-
на нат по ло вич ност (53%) град ског ста нов ни штва у укуп ном ста нов ни штву, ко нач но и 
зва нич но, ба рем де мо граф ски гле да но, по ста ла ур ба но дру штво, град ска ма са ста нов-
ни штва и да ље је би ла пре скло на  ма ло гра ђан ским ма ни фе ста ци ји а ма «па ла нач ког 
ду ха», па је с ход но тој чи ње ни ци ли бе рал но и ур ба но с пра вом на зва но ма њин ским. 
Ина че, кад је реч о сте пе ну де мо граф ске ур ба ни за ци је по чет ком 90-их «и да ље се на-
ла зи мо на за че љу ли сте сред ње е вроп ских и ис точ но е вроп ских, од но сно бив ших со ци-
ја ли стич ких зе ма ља (Бу гар ска – 69%, Ма ђар ска – 66%, Че хо сло вач ка (79%), Пољ ска 
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чак и пост мо дер но у не ким сво јим сег мен ти ма. С дру ге стра не, из-
ра зи том, ве ћин ском ка рак те ри за ци јом услед за ка сне лих  про це са 
мо дер ни за ци је, са да шње дру штво у Ср би ји, по сво јим бит ним осо-
бе но сти ма, још је до ми нант но ауто ри тар но и ру рал но, а то зна чи и 
тра ди ци о нал но и па три јар хал но, и то се ис по ља ва, из ме ђу оста лог, 
и у сна жном при хва та њу па тер на ли стич ког ти па др жа ве и у ко лек-
ти ви стич ком ето су ко ји по ти ску је ис по ља ва ње ин ди ви ду ал но сти 
и зах те ва под ре ђи ва ње по је ди на ца ко лек тив ном ен ти те ту (пар ти-
ја, др жа ва, на ци ја,…). Да кле, док је на стра ни ур ба ног при мет на 
ин кли на ци ја ка  пер со нал ној еман ци па ци ји и ин ди ви ду а ли стич-
ким вред но сти ма, што во ди осно ва ма ин ди ви ду ал ног и гра ђан ског 
иден ти те та, на стра ни ру рал ног, до бро бит за јед ни це, за јед нич ки 
ин те рес и, пре (и из над) све га, на ци о нал на еман ци па ци ја има ју 
пред ност над ин те ре си ма и по тре ба ма по је ди нач них људ ских би-
ћа, па се мо же ре ћи да се ко лек ти ви стич ки етос(+ па тос)  на ме ће 
“као им пе ра тив на дру штве на нор ма ко ја ста нов ни штво ори јен-
ти ше ка груп ној иден ти фи ка ци ји”25). У ме ђу про сто ру из ме ђу два 
по ла ова ко ус по ста вље них (иде ал но тип ских) иден ти те та, на ла зе 
се по је дин ци ко ји у за ви сно сти ко јем су по лу бли жи са др же сра-
змер ну при сут ност по ме ша них свој ста ва ових крај но сти со ци јал-
ног рас це па, те је и њи хов со ци јал ни иден ти тет фор ми ран сход но 
тој чи ње ни ци.

По мо ме ми шље њу, из ме ђу две опи са не крај но сти со ци јал ног 
рас це па мо гу ће је де тек то ва ти две ре ла тив но ко хе рент не со ци јал-
но пре по зна тљи ве гру пе. Јед на је бли жа ауто ри тар ном (тра ди ци-
о нал ном и ру рал ном) по лу  и чи не је «рад ни ци по лу та ни» ко ји су 
сво јим сва ко днев ним од ла сци ма у град ипак, ма кар и са мо ми ни-
мал но, упи ли не што од «сли ке гра да», од но сно, од оних ин ди ви-
ду а ли стич ких вред но сти ко је су ин хе рент не аутен тич но ур ба ном. 
Дру га је за ни јан су ма ње бли жа крај но сти ауто ри тар ног по ла со ци-
јал ног рас це па о ко јем го во ри мо. Njу чи не сви они ко је смо прет-
ход но на зва ли «ма ло гра ђа ни ма». То је, за пра во, по пу ла ци ја трај но 
пре се ље них из се ла у град, оних ко ји су има ли при ли ке да град и 
из бли же упо зна ју, те да по ред зна чај ног очу ва ња свог ауто ри тар-

– 63%, Ру му ни ја – 55%, Со вјет ски Са вез -67%)» - На ве де но пре ма: Ву јо вић, Сре тен, 
«Ур ба на сва ко дне ви ца де ве де се тих го ди на» у: Дру штве не про ме не и сва ко днев ни жи
вот: Ср би ја по чет ком 90их, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002. (II 
изд.), стр. 112-113.

25) За гор ка Го лу бо вић, Стран пу ти це де мо кра ти за ци је у пост со ци ја ли зму, Бе о град, Би-
бли о те ка круг, 1999, стр. 104.
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ног и тра ди ци о нал ног  «по гле да на свет», при ме и по не што ви ше 
од оби ча ја и ду ха град ског жи во та.

Обе ове со ци јал не гру па ци је, за јед но са сви ма они ма ко ји при-
па да ју крај но сти ауто ри тар ног по ла со ци јал ног рас це па о ко јем је 
реч, ин кли ни ра ју сна жној не га ци ји гра да као пре би ва ли шта про-
це са ра ци о на ли за ци је; ме ста из ко јег зра чи кул ту ра, ци ви ли за ци ја, 
исто риј ска ини ци ја ти ва, ре во лу ци ја, про из вод ња зна ња, од но сно, у 
крај њој ли ни ји са ма сло бо де и ње но уз ра ста ње. Ова по тре ба ауто-
ри тар них да, за пра во, ду бо ко пре зи ру све што је у ве зи са гра дом, 
по ти че из њи хо ве не све сне мр жње ур ба ног због за ви сти на усу ђе-
но сти и од ва жно сти, али и спо соб но сти гра ђан ског да ра зум ски 
пр ко си «не из мер ној сна зи суд би не». За то је ауто ри тар ни ма омра-
же на сва ка ма ни фе ста ци ја ур ба ног, а по себ но: раз ли чи то сти; мул-
ти кул ту рал на, мул ти ет нич ка и мул ти кон фе си о нал на ко ег зи стен-
ци ја; ко смо по лит ска ори јен та ци ја; ди ја лог; то ле ран ци ја; ем па ти ја. 
Пот пу но на тра гу ов де из не тог од ре ђе ња ауто ри тар но сти ко ја је у 
ве зи са ур ба ни те том као ду хов ном ка те го ри јом, пи ше и Ра до мир 
Кон стан ти но вић још по чет ком 80-их у сво јој «Фи ло зо фи ји па лан-
ке». Од ре ђу ју ћи дух па лан ке Кон стан ти но вић пи ше: «Па ла нач ки 
дух је дух јед но о бра зно сти, пре све га го то вог ре ше ња, обра сца, ве-
о ма од ре ђе не фор ме ... У све ту па лан ке ва жни је је до бро се др жа ти 
уста ље ног оби ча ја не го би ти лич ност … Дух тра ди ци о на ли зма је 
основ ни из ра жај па ла нач ког ду ха … Па лан ка не во ли не по зна то, 
у на че лу: то је јед на од основ них ње них озна ка, ко јом се од ли ку је 
ње на исто ри ја, кул ту ра, њен мен тал ни жи вот ... Дух па лан ке је дух 
пле ме на у аго ни ји.»26)

Има и слич них по ку ша ја да се сва ра зно вр сност вред но сних 
ори јен та ци ја у Ср би ји и пре ци зни је од ре ди. Та ко је основ ни на лаз 
Д. Пан ти ћа да је Ср би ја по чет ком 90-их по де ље на на три де ла, или 
«три Ср би је» у вред но сном сми слу. Пр ва је пред мо дер на и пре ма 
раз ли чи тим ин ди ка то ри ма об у хва та јед ну тре ћи ну по пу ла ци је Ср-
би је, а ло ци ра на је пре те жно у ру рал ној по пу ла ци ји, на ју го-ис то-
ку, у брд ско-пла нин ском по ја су. Njу до ми нант но са чи ња ва нај ма ње 
обра зо ва ни део ста нов ни штва, ко ји до ми нант но при па да ста ри јим 
ге не ра ци ја ма. Дру га Ср би ја је не до вр ше но мо дер на у вред но сном 
сми слу и об у хва та го то во по ло ви ну ста нов ни штва, ло ци ра ног 
углав ном у цен трал ном де лу ре пу бли ке. Njу до ми нант но са чи ња ва 
ни же и сред ње обра зо ва но ста нов ни штво, ве ћи ном са ста вље но од 
26) Кон стан ти но вић, Ра до мир, Фи ло зо фи ја Па лан ке, Бе о град, Но лит, 1981, стр. 7,10, 11,15.
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рад ни ка и слу жбе ни ка, ко ји пред ста вља ју пр ву ге не ра ци ју оних ко-
ји су на пу сти ли се ло, као и део мла ђег се ља штва. Тре ћа Ср би ја се 
услов но мо же ква ли фи ко ва ти као пост мо дер на. Она укљу чу је нај-
ви ше јед ну пе ти ну ста нов ни штва, а чи не је пред став ни ци ве ћи ном 
мла ђе и обра зо ва не ге не ра ци је до че тр де сет го ди на. То су ста нов-
ни ци се ве ра Ср би је и ве ћих ур ба них на се ља, а пре све га Бе о гра да 
и ве ћих уни вер зи тет ских цен та ра.27)

У сва ком слу ча ју, оста ло је за па же но да су про те сти из овог 
пе ри о да би ли чи ста ин ди ви ду а ли стич ка ини ци ја ци ја ис кљу чи во 
ма њин ских гра ђан ских еле ме на та28), те да оста ли де ло ви по пу ла-
ци је не да ни су би ли рав но ду шни пре ма овим зби ва њи ма, већ су 
ис по љи ли ви сок сте пен ауто ри тар ног ка па ци те та спрем но сти да 
се и агре сив но, ако је по треб но, су зби ја сва ка ис по љи вост «по губ-
ног»  «ан ти срп ског» ин ди ви ду а ли зма (реч је сва ка ко нај кон крет ни-
је о кон тра-ми тинг29), али и не са мо о ње му, већ и о сва ко днев ним 
по ја ва ма раз ви је ног ан та го ни зма пре ма све му гра ђан ском). 

Упр кос све му, по зи тив на ин ди ви ду а ли стич ка енер ги ја уз ра ста-
ла је сва ким но вим да ном. Све ја сни је је го во ри ла је зи ком са мо о-
све шће ног гра ђан ског ак ти ви зма спрем ног да упор но и не на сил но 
27)  Пан тић, Дра го мир, «До ми нант не вред но сне ори јен та ци је у Ср би ји и мо гућ но сти на-

стан ка ци вил ног дру штва» у: Па вло вић, Ву ка шин (ед.), По ти сну то ци вил но дру штво, 
Бе о град: Еко Цен тар, 1995, стр. 78-91.

28) И ем пи риј ски на ла зи ис тра жи ва ња про те ста 1996/97 по твр ђу ју «да је сред њи (ур ба ни) 
слој чи нио со ци јал но сре ди ште по кре та. Струк ту ра уче сни ка пре ма обра зо ва њу ука-
зи ва ла је на из ра зи то не про пор ци јал но уче шће сред ње (48,4%) и ви со ко обра зо ва них 
(48,9%). Со цио про фе си о нал на струк ту ра је по ка за ла над про сеч но уче шће струч ња ка 
и слу жбе ни ка, ко ји су за јед но чи ни ли ви ше од по ли ви не уче сни ка, а за јед но са сту-
ден ти ма чак 2/3 уче сни ка у про те сту. С дру ге стра не, де тек то ва но је из ра зи то ни ско 
уче шће три ве ли ке дру штве не гру пе: рад ни ка, пен зи о не ра и по љо при вред ни ка, што је 
по ка за ло да је со ци јал на осно ва по кре та ре ла тив но уска и хо мо ге на.» - На ве де но пре-
ма: Ма ри ја, Ба бо вић, «Ак те ри бло ка де дру штве них про ме на и ак те ри тран сфор ма ци је» 
у: у: Бол чић, Сил ва но ... et al., Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма: Ра за ра ње дру штва, про ме не 
и сва ко днев ни жи вот, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002, стр. 72-
74.

29) О не ве ро ват ној ап сурд но сти ауто ри тар не за ту ца но сти уче сни ка кон тра-ми тин га све до-
чи и лич ни при мер јед ног сту ден та, при а те ља мог при ја те ља. За лу тав ши у ма су кон-
тра-ми тин га ша са све зна ме њи ма сту дент ског про те ста, до тич ни мла ди го спо дин се 
на шао окру жен при ста ли ца ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа при спе лим у Бе о град из уну-
тра шњо сти! Кад је из гле да ло да ће ма са кре ну ти у су ро ви фи зич ки об ра чун са сту ден-
том, нај ста ри ји од кон тра-ми тин га ша из обру ча ин си сти рао је да се ухва ће ни и с тро же 
ка зни: не фи зич ки, већ мо рал но, ка ко би се по сти ђен евен ту ал но «при брао па ме ти». 
На сту ден то во из не на ђен ње, тај ста ри ји чо век, са еле мен ти ма тра ди ци о нал не на род не 
но шње у свом обла че њу, по чео је да, упи ру ћи пр стом у ње га (сту ден та), ге сти ку ла тив-
но скан ди ра «Шва бо, Шва бо!» Сви из обру ча при хва ти ли су по клик и ге сти ку ла ци ју, 
и сту дент је на кра ју, по сле 15 ми ну та « сра мље ња » про шао са мо са лак шим те ле сним 
по вре да ма и аутен тич ном спо зна јом ко су и ка кви су за пра во кон тра-ми тин га ши, при-
ста ли це С. Ми ло ше ви ћа.
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де мон стри ра сво ју од луч ну ре ше ност да се Ср би ја на по кон ус по-
ста ви као де мо крат ско и гра ђан ско дру штво. На осно ве тог но вог 
сло бод ног дру штва ко је тре ба да за ме ни по сто је ће - узур пи ра но 
дру штво, ука зи вао је чи тав низ по зи тив них прин ци па на ко ји ма су 
све мно го број ни је не-вла ди не ор га ни за ци је (НВО) ба зи ра ле сво је 
де ло ва ње: ауто но ми ја, асо ци ја тив ност, плу ра ли зам (дру штве ни и 
ин те ре сни), ин ди ви ду а ли тет и са мо и ни ци ја ти ва, со ли дар ност, са-
мо ор га ни за ци ја и до бро вољ ност, јав ност, ху ма ност, са мо по моћ и 
мно ге дру ге вред но сти де мо крат ског дру штва.  Мо же се ре ћи да 
тих го ди на, по го то во у ур ба ној пре сто ни ци Ср би је и да ље, и то све 
ин тен зив ни је, ја ча «сфе ра гра ђан ске јав но сти ко ја де ли гра ђан ске 
вред но сти ком па ти бил не с ли бе рал но-де мо крат ским по рет ком, од-
но сно уз га ја по ли тич ку кул ту ру при ме ре ну по ме ну том по рет ку».30) 
Да кле, стра те шки циљ сна га уз ра ста ју ћег ци вил ног дру штва био 
је, пре све га, усме рен ка по сте пе ном ши ре њу но вог си сте ма со ци-
јал них, ли бе рал них и ху ма них вред но сти као основ не прет по став-
ке бу ду ћих де мо крат ских про ме на и из град ње отво ре ног и то ле-
рант ног дру штва. Та ко су се већ 1997. го ди не, упр кос бло ки ра ној 
тран зи ци ји на зи ра ли не ки ма ли, али зна чај ни аспек ти из ме ње но-
сти дру штве не струк ту ре у сме ру де ко лек ти ви за ци је. 

Осва ја њем ло кал не вла сти у ве ли ким гра до ви ма, опо зи ци ја је 
ко нач но на ру ши ла мо но лит но је дин ство Ми ло ше ви ће ве вла сти, те 
се та ко ушло у про цес истин ске плу ра ли за ци је по ли тич ког жи во та 
у Ср би ји.  

С дру ге стра не, и еко ном ска сфе ра  оди ше по сте пе ном, сла ба-
шном, али ка квом-та квом за ме ном ко манд них ре гу ла ци о них прин-
ци па тр жи шним. На при мер, до ла зи до из ве сне «еман ци па ци је» 
пред у зет ни штва од бли ске за ви сно сти и кон тро ле вла сти. Док је 
1993. го ди не по ло жај уну тар вла да ју ће ели те бив шег со ци ја ли-
стич ког дру штва још увек имао пре су дан зна чај за за у зи ма ње по ло-
жа ја у ра сту ћем при ват ном сек то ру еко но ми је,  јер је «2/3 при пад-
ни ка овог сло ја до сво јих по ло жа ја до шло не ком вр стом кон вер зи је 
по зи ци о не мо ћи у при ват ни ка пи тал»31), 1997. го ди не је овај ре гру-
30) Оперативна дефиниција цивилног друштва коју је дао хрватски друштвени научник 

– Лино Вељак. Наведено према: Вујадиновић, Драгица, «Појам цивилног друштва 
у савременом контексту» у: Вујадиновић, Драгица, Вељак, Лино, Гоати, Владимир, 
Павићевић, Веселин (уредници), Између ауторитаризма и демократије: Србија, Црна 
Гора и Хрватска – Цивилно друштво и политичка култура, Београд: ЦЕДЕТ, 2004, стр. 
32-33.

31) Лазић, Младен, «(РЕ)Структуирање друштва у Србији током 90-их» у: Болчић, Силвано 
... et al., Србија крајем миленијума: Разарање друштва, промене и свакодневни живот, 
Београд, Институт за социолошка истраживања, 2002, стр. 26.
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та циј ски мо дел из вор ста ту са за «45% пред у зет ни ка (до ду ше оних 
нај круп ни јих – под ву као С. Ј), јер су ва жну уло гу по че ли да игра ју 
и дру ги ре сур си: при ват ни ка пи тал (ма њих раз ме ра, ко ји се вре ме-
ном уве ћа ва), код успо на сит ни јих пред у зет ни ка, и кул тур ни ка пи-
тал (обра зо ва ње, пре све га) код успо на струч ња ка»32). Да кле, иако 
су сви они кон зер ва тив ни пред став ни ци еко ном ске ели те ре гру то-
ва ни из кон зер ва тив не по ли тич ке ели те свој успех и да ље ба зи ра-
ли на ста ром схва та њу за ви сно сти еко ном ске сфе ре од по ли тич ког 
ути ца ја, нај ши рем кру гу све ве ћег бро ја сит них, али уз ра ста ју ћих 
пред у зет ни ка по че ла је да «не до ста је» вла да ви на за ко на као прет-
по став ка да љег на прет ка у по слу. Не по мир љи вост са окол но сти ма 
огра ни ча ва ња ве ћег на пре до ва ње у по слу прет по ста вље ним учла-
ње ње њем у вла да ју ћу стран ку или фи нан си ра њем стран ке (што је 
фак тич ки би ла не ка вр ста до бро вољ ног «пла ћа ња ре ке та»), би ла је 
чи ње ни ца ко ја је уз ра ста ју ћу про гре сив ну пред у зет нич ку ели ту у 
стар ту чи ни ла же сто ким про тив ни ци ма по сто је ћег ре жи ма. 

И кад је реч о кул ту ри, де ша ва ју се очи глед не про ме не. Чи та ва 
кул тур на ели та већ је та да нај ве ћим бро јем би ла, упра во стуб ан ти-
си стем ског и про-ли бе рал ног ми шље ња и де ло ва ња, што је сла ло 
сна жну по ру ку јав но сти вр ше ћи зна ча јан ути цај на ши ру по пу ла-
ци ју. Све ово зна чи да се «упр кос бло ки ра ној тран зи ци ји у Ср би ји 
то ком 90-их од ви ја ла – иако знат но успо ре но не го у оста лим пост-
ко му ни стич ким зе мља ма – од ви ја ла адап тив на (де ко лек ти ви за циј-
ска – под ву као С.Ј.) ре кон струк ци ја чи та вог дру штва.»33) 

Да кле, и по ред чвр сте кон тро ле по ли тич ке вла сти (укљу чу ју-
ћи прак су ре пре сив не по ли циј ске др жа ве), уки да ње мо но по ла над 
кон тро лом дру штве не ре про дук ци је осло бо ди ло је де ло ва ње по ли-
тич ке, еко ном ске и кул тур не кон ку рен ци је, те је по сте пе на де ко-
лек ти ви за ци ја дру штве не струк ту ре би ла не ми нов на. То је сва ка ко 
ишло у при лог да љем бу ђе њу ко лек тив не све сти34) о по тре би сло-
бо де!  
32) Исто, стр. 27.
33) Исто, стр.  28.
34) Чак се и ре ли ги о зност сма њи ла са 71% из 1993. на 59% у 1999. ... Нај ви ше ре ли ги о зних 

има, што смо и оче ки ва ли ме ђу по љо при вред ни ци ма (пре ко 80%), рад ни ци ма ко ји ра де 
у по љо при вре ди и до ма ћи ца ма – око 2/3 ре ли ги о зних. Сле де ... рад ни ци у услу га ма, 
ин ду стриј ски рад ни ци, сту ден ти, тр гов ци и слу жбе ни ци, тех ни ча ри, па при ват ни пред-
у зет ни ци и ру ко во ди о ци: код ко јих се ре ли ги о зност кре ће од 53,5% - 58,5%. Је ди ни 
са ре ли ги о зно шћу ис под по ло ви не ис пи та ни ка су: струч ња ци, умет ни ци и ни жи ру-
ко во ди о ци.» На ве де но пре ма: Ћи па ри зо вић, Дра ги ца Ра ди са вље вић, «Ре ли ги ја и сва-
ко днев ни жи вот: ве за ност љу ди за ре ли ги ју и цр кву у Ср би ји де ве де се тих» у: Бол чић, 
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Вр ло бр зо, мре жа раз ли чи тих дру штве них по кре та и Не-Вла-
ди них Ор га ни за ци ја (НВО) по ста ја ла је све гу шћа и ши ра. Та ко 
је, нео че ки ва но бр зо, кон сти ту и шу ће  ци вил но дру штво у Ср би-
ји по ста ло нај ва жни ји ин стру мент бор бе за еман ци па ци ју. Та ко ђе, 
од дру ге по ло ви не 90-их све је ве ћи број не за ви сних ме ди ја ко-
ји иако су же ним оп се гом фре квен ци ја ипак успе ва ју да ши ро ком 
ауди то ри ју му пред ста ве и ре ал ну сли ку ста ња у Ср би ји. Ре ла тив на 
сло бо да не за ви сних ме ди ја и њи хо ва кри тич ка ори јен та ци ја пре ма 
вла да ју ћем по рет ку, кра јем 90-их, по ка зу је се као из у зет но зна ча-
јан кон тра ба ланс, ко ји све успе шни је успе ва да па ри ра ме диј ском 
мра ку ТВ Ба сти ље. 

У та квој кон сте ла ци ји и да ље ја ча сна га ин ди ви ду ал не гра ђан-
ске ини ци ја ти ве. Чак и син ди кал ни по крет ко ји је тра ди ци о нал но 
био под сна жним ути ца јем др жа ве и вла да ју ће струк ту ре по ка зу је 
зна ке по сте пе не еман ци пу је. Удру же ни гран ски син ди ка ти – «Не-
за ви сност», ко ји су се кра јем 1991. го ди не одво ји ли од тзв. др жав-
ног син ди ка та (Са ве за син ди ка та Ср би је), оку пља ли су све ве ћи 
број рад ни ка. З. Сто иљ ко вић оце њу је да је фор ми ра ње овог син-
ди ка та био екла тан тан из раз те жње да се син ди кат еман ци пу је од 
по ло жа ја тран сми си је вла да ју ће пар ти је. То по твр ђу је и про грам 
овог син ди ка та ко ји се, по ред кла сич них рад нич ких зах те ва за - 
со ци јал но еко ном ских пра ва за по сле них, пра во на пар ти ци па ци-
ју за по сле них и рад нич ко ак ци о нар ство, као и пра во на сло бод-
но син ди кал но ор га ни зо ва ње и за шти ту  од се лек тив не при ме не 
и угро жа ва ња син ди кал них пра ва и сло бо да; сво јим про грам ским 
ци ље ви ма де ло ва ња опре де љу је и за де мо крат ски раз вој и ор га ни-
за ци ју дру штва, уз пу но ус по ста вља ње и за шти ту људ ских сло бо да 
и пра ва за све гра ђа не.35) 

У опо зи ци ју по сто је ћој по ли тич кој дик та ту ри и иде о ло ги ји 
свр ста ва ло се све ви ше љу ди. Ур ба но по но во пре у зи ма ини ци ја-
ти ву. По сле 1999., рат них стра да ња под бом бар до ва ња Ср би је од 
стра не НА ТО али јан се, нај ве ћи део гра ђа на осве шће но уви ђа да 
је ауто ри тар ни ре жим од го во ран за те жак по ло жај зе мље. Иако су 
ма сов не де мон стра ци је 5 ок то бра 2000. го ди не на по кон зба ци ле 
дик та тор ски ре жим, бор ба за  де а у то ри та ри за ци ју дру штве ног ка-

Сил ва но ... et al., Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма: Ра за ра ње дру штва, про ме не и сва ко днев ни 
жи вот, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2002, стр. 224, 226.

35) Сто јиљ ко вић, Зо ран, «(Не)мо гућ ност ауто ном ног де ло ва ња син ди ка та у Ср би ји» у: Па-
вло вић, Ву ка шин (еди тор), По ти сну то ци вил но дру штво, Бе о град,  Еко Цен тар, 1995, 
стр. 495.
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рак те ра,  овим чи ном, тек је ушла у фа зу отва ра ња ши рих раз вој-
них пер спек ти ва. Тран зи ци ја је има ла тек да поч не, а но ве(ста ре) 
те го бе и пре пре ке дру штве ног раз во ја на ста ви ле су да ти ште, и то 
тач но оно ли ко ко ли ко су гра ђа ни то омо гу ћа ва ли и до зво ља ва ли!!!

Sasa Jovancevic
THE EF FECT OF AUT HO RI TA RIAN TEN DEN CI ES  

IN SER BIA DU RING THE NI NE TI ES  
OF TWEN TI ETH CEN TURY

Summary
Everything that has been go ing on in the last de ca de of 
the twen ti eth cen tury in Ser bia was not an ac ci dent, but it 
was di rectly re la ted to a so cial cha rac ter of Ser bia do mi
na ted by aut ho ri ta ri a nism! Alt ho ugh in the end of 1980s 
in the pe riod slightly be fo re the fall of com mu nism the
re was a cer tain mi nor part of in tel lec tual eli te that was 
de moc ra ti cally ori en ted to the ex tent of be ing ca pa ble of 
le a ding Ser bia in to the pro cess of furt her li be ra li za tion, 
the pe o ple we re mo re ori en ted to un der stand and ac cept 
the ap pro ach of aut ho ri ta rian le a ders, or mo re pre ci sely 
said, the ap pro ach of one of the le a ders that im po sed him
self as “the only and the right one” cho i ce thro ugh his 
own aut ho ri ta rian ca pa city. Li ving al most fifty years in a 
to ta li ta rian com mu nist po li ti cal re gi me, the mas ses we re 
sud denly gi ven a plu ra li stic po li ti cal op tion with the rights 
and fre e dom of the spe ech, as so ci a tion, ac tion and po li ti
cal cho i ce and al so the mar ket eco nomy and it se e med to 
them to be a frig hte ning bur den of a shoc kingly gre at do se 
of fre e dom. The lack of know led ge on the ru ling in such 
con stel la tion pro vo ked a ter ri ble an xi ety or the fe ar of fre
e dom and one’s own de ci sionma king and re spon si bi lity.
Ac cor ding to Erich From, and I agree with his opi nion, so
me sort of “esca pe from fre e dom” with the help of aut ho ri
ta ri a nism hap pens when one in di vi dual is gi ven too much 
fre e dom for which he/she is not ready yet and is not ca pa
ble of de a ling with it. As a con se qu en ce such in di vi du als 
gain a strong im pul se to get rid off any aspi ra tion to ward 
in di vi du a lity and go back to “the warmth of aut ho ri ta rian 
lull” of li ving un der the ru les im po sed by so me body el se. 
This is cer ta inly one of the ways to ex pla in why the men 
and wo men in Ser bia at the be gin ning of the 1990s pa ra
do xi cally used the of fe red right of cho i ce (im ple men ta tion 
of po li ti cal plu ra lism and mar ket eco nomy) to esca pe out 
from it in to “the warmth” of aut ho ri ta rian ali e na tion.
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In any ca se, it is exactly this aut ho ri ta rian so cial cha rac
ter that was the ba sis for the ap pe a ran ce of an aut ho ri
ta rian type of per so na lity and it was the main ele ment of 
so cial hap pe nings in Ser bia in 1990s.  
Key Words: Ser bia in 1990s, aut ho ri ta ri a nism, sub mis
sion, do mi na tion, “esca pe from fre e dom”, so cial cha rac
ter, col lec ti ve con sci en ce, so cial struc tu re, ur ban, ru ral, 
mo dern, tra di ti o nal
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Resume
In my opinion, between the two abovementioned polarized 
extremes in  the social gap, it is possible to point out two 
relatively coherent socially recognizable groups. One of 
them is much closer to an authoritarian (traditional and 
rural) pole and is consisted of “workers “polutani” – 
“coming from rural areas”)who, having been exposed to 
daily commuting to the cities, even to a minimum extent, 
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have absorbed something out of “the city picture”, that is, 
those individualistic virtues that are inherent to authentic 
urban ones. The other group is to some extent less close to 
the authoritarian pole in the abovementioned social gap. It 
is consisted of all the people who were previously labeled 
as “malogradjani”. This notion is related to the popula
tion of permanent immigrants from villages to cities, who 
have had opportunities to closely get to know the cities 
and to add something of the spirit, manners and customs 
of urban life to their significantly preserved authoritarian 
and traditional “views on the world”.
In any case, it has been observed that the protests dat
ing from this period were a purely individualistic initiation 
of exclusively minority citizen subjects and that the other 
parts of the population not only that were not indifferent 
toward these happenings, but also did exhibit a high level 
of authoritarian capacity of readiness to even aggressive
ly, if necessary, suppress any expression of “disastrous” 
“antiSerbian” individualism (the word here is certainly 
and most concretely about a contrameeting, and not only 
it, but also about some daily phenomena of the developed 
antagonism toward anything citizenlike.)

 Овај рад је примљен 11. септембра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.
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