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ска консолидација, политичке институције,
елите,грађани,консенсуалнадемократија.

Теоријскотерминолошкоодређењеосновних
исроднихпојмова

 Основ ни циљ ово га ра да је да ука же на ка рак тер рас-
це па у Ср би ји и за сту пље ност и (са)од нос тра ди ци о нал них и 
мо дер них вред но сти у срп ском дру штву. Као осно ва се узи ма 
не ко ли ко ин ди ка то ра и ва ри ја бли по мо ћу ко јих је мо гу ће ме-
ри ти ка рак тер и су шти ну дру штве них су че ља ва ња на ли ни ји 
по ме ну тих раз ли ка у на шем дру штву.

 Нај оп шти ја ме то да ко ја ће се ко ри сти ти у овом ра ду је 
ин дук тив на, јер ће се пу тем ви ше ин ди ка то ра упо ре ђи ва ти 
ста во ви гра ђа на пре ма пи та њи ма ко ја су у про те клом пе ри о-
ду би ла од из ра зи тог зна ча ја за раз вој дру штва и др жа ве. На 
са мом кра ју, ком па ра ци јом и уоп шта ве њем на осно ву кван-
ти тав них по да та ка ре ле вант них ем пи риј ских ис тра жи ва ња, 
до ћи ће се до за кљу ча ка ква ли та тив ног ка рак те ра. Од по себ-
них ме то да је нео п ход но ис та ћи ста ти стич ки ме тод, ко јим 
ће мо се у овом ра ду ру ко во ди ти за рад при ку пља ња од го ва-
ра ју ће ем пи риј ске гра ђе. Упо тре ба ста ти стич ке ме то де и са-
др жај ово га  на уч но-ис тра жи вач ког ра да не из бе жно им пли-
ци ра ју и упо тре бу ана ли тич ког ме то да.  

 Да би се овај рад мо гао сми сле но по пу ни ти, у овом 
де лу ће мо се ба ви ти те о риј ским и тер ми но ло шким ра гра ни-
че њем основ них пој мо ва мо дер ног и тра ди ци о нал ног, као и 
чи та вог ни за срод них фе но ме на. 

 У нај оп шти јем сми слу, тер мин мо дер но пред ста вља 
не што „што се у сва ко днев ном го во ру ко ри сти на су прот за-
ста ре лом и тра ди ци о нал ном“, док се мо дер ни за ци ја ви ди као 
нај ши ри дру штве ни про цес ко јим се по сто је ћи си стем вред-
но сти ко ри гу је и ускла ђу је са утвр ђе ним ци ви ли за циј ским 
то ко ви ма.1 У том сми слу, про ме на у си сте му вред но сти кроз 
при зму мо дер ни за циј ских про це са са др жи у се би зна чај не 
им пли ка ци је у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. Ме ђу соб-
ни од нос мо дер ног и тра ди ци о нал ног, мо дер ни за ци је, тра-

1 Цит. пре ма, Ран ко вић, Ми о драг, „Мо дер ни за ци ја“ у Ма тић, Ми лан, Ста нов-
чић Во ји слав, ур., Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на, Бе о град, 
1991, стр. 456
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ди ци је и ре тра ди ци о на ли за ци је ука зу ју да иако су штин ски 
су прот ста вље ни фе но ме ни, мо дер но мо же у се би са др жа ти 
тра ди ци о нал но и viceversa.2 

Идеј на ис хо ди шта мо дер ни за ци је мо гу се про на ћи у 
епо хи про све ти тељ ства, под сти ца њем про гре са и фи ло зо-
фи јом ра ци о на ли зма, афир ма ци јом при ват ног вла сни штва 
и „при род ног пра ва“, по ли тич ке и дру штве не еман ци па ци је 
лич но сти, де мо крат ске отво ре но сти и над ме та ња у еко ном-
ској и по ли тич кој сфе ри. На тим иде ја ма уте ме љу је се ви-
ше ве ков ни раз вој за пад ног гра ђан ског дру штва (епо ха мо-
дер не), ко ји про ти че у зна ку се ку ла ри за ци је (осло ба ђа ње од 
ре ли гиј ских и тра ди циј ских дог ми), ра ци о на ли за ци је (афир-
ма ци је ра зу ма) и свих ви до ва ефи ка сно сти, од но сно стал ног 
уве ћа ња људ ске мо ћи над при ро дом и дру штве ним про це-
си ма (ино ва ци је, на уч на, тех нич ка и тех но ло шка ра ци о нал-
ност, ор га ни за ци ја про из вод ње и упра вља ње ра дом итд.).

Ак ту ел ни мо дер ни за циј ски про це си у Ср би ји са со бом 
но се и сиг ни фи кант не по сле ди це ко је се ис по ља ва ју у мно гим 
сег мен ти ма, а уну тра шњи дру штве ни рас це пи се од ви ја ју на 
ма три ци по ме ну тих про це са. Јед не од мар кант них по сле ди ца 
су, сва ка ко, по ли тич ке, а тран сфор ма ци ју по ли тич ког по рет-
ка у Ср би ји пра те мно го број не ди хо то ми је и не по сто ја ње ба-
зич ног кон сен зу са око кру ци јал них дру штве них и др жав них 
пи та ња. Чак и дру штва и си сте ми са увре же ним де мо крат-
ским и плу ра ли стич ким вред но сти ма не мо гу тран сцен ди ра-
ти по се би, а са ми гра ђа ни те шко мо гу раз у ме ти па ра диг му 
мо дер ни за ци је, што по сле дич но во ди дез о ри јен та ци ји, осе-
ћа ју не мо ћи, али не ја ци ји и не за ин те ре со ва но сти за по ли тич-
ке про це се. Аутен тич на, де мо крат ска мо дер ни за ци ја по се-
ду је два ли ка: пр ви се од но си на мо дер ни за ци ју по ли тич ког 
си сте ма, док је дру го ли це дру штве но, оно ко је би тре ба ло да 
од ре ди пра вац и циљ ре фор ми. Мно го број ни при ме ри и ис ку-
ства мо дер ни за ци је, по ка зу ју да су кроз тран сфор ма ци ју нај-
у спе шни је про шле др жа ве ко је су у си стем уне ле ино ва ци је 
ко је од го ва ра ју мен та ли те ту, по ли тич ком обра сцу и кул тур-
ним ка рак те ри сти ка ма гра ђа на. Та ко, ка па ци тет гра ђа на да 
раз у ме ју сми сао и су шти ну ре фор ми, да их за јед нич ки усме-

2 Ви де ти, ре ци мо, In gle hart, Ro nald, Wel zel, Chri stian, Modernization,Cultural
ChangeandDemocracy:TheHumanDevelopmentSequence, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 2005; Ler ner Da niel, ThePassingofTraditionalSociety:Modernizing
theMidlleEast, New York Uni ver sity Press, 1985.
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ре и пру же им по др шку, чи не кри тич ни еле мент по ли тич ких 
сло бо да.3 С дру ге стра не, уло га по ли тич ких ели та и ак те ра, 
њи хо ва ком пе тент ност, ког ни тив ни ка па ци тет (раз у ме ва ње 
дру штве них про це са, исто риј ских кре та ња и тра јек то ри ја, 
пре дик ци ја де ша ва ња ко ја сле де итд.) и њи хо ва де мо крат ска 
со ци ја ли за ци ја, та ко ђе има ју спе ци фич ну те жи ну. Сло же ни 
за хва ти ра ци о на ли за ци је, ди фе рен ци ја ци је,  ин ди ви ду а ли за-
ци је и ин стру мен та ли за ци је зах те ва ју уче шће гра ђа на, a са 
дру ге стра не ефи ка сно и ефек тив но до но ше ње од лу ка.4

 Мо дер ни за ци ја је у осно ви по зи тив на и нео п ход на па-
ра диг ма, по себ но код зе ма ља у раз во ју. Успе шност мо дер ни-
за ци је, а у ужем сми слу и тран зи ци је, мо же би ти по сма тра на 
ни зом по ка за те љи ма, као што су: еко ном ски раз вој, кул тур-
ни на пре дак, све сно упра вља ње про це си ма, ин ду стри ја ли-
за ци ја и ур ба ни за ци ја, де зи де о ло ги за ци ја и се ку ла ри за ци-
ја, ин сти ту ци о нал на ста бил ност и ефи ка сност, тех но ло шке 
ино ва ци је и ин фор ма ти за ци ја, ак ти ви ра ње соп стве них раз-
вој них ре сур са, су зби ја ње дру штве них кон фли ка та и па то-
ло ги је и убла жа ва ње екс трем них не јед на ко сти со ци јал ним 
ме ра ма др жа ве. 

Про кла мо ва ни ци ље ви са да шњег та ла са мо дер ни за ци-
је и дру штве не тран сфор ма ци је у Ср би ји су усва ја ње ши ро-
ког спек тра вред но сти чи је би ко нач но ис хо ди ште тре ба ло да 
бу де фор ми ра ње гра ђан ског дру штва, при ме на на че ла вла-
да ви не пра ва, кон со ли да ци ја де мо кра ти је и кре и ра ње де мо-
крат ске по ли тич ке кул ту ре. Прак са раз ви је них по ли тич ких 
си сте ма је по ка за ла да дру штва са ума ње ним со ци јал ним 
рас це пи ма и ра сло ја ва њем по раз ли чи тим осно ва ма по ка зу ју 
да ле ко бо ље ре зул та те од оних са из ра же ни јим дру штве ним 
су че ља ва њи ма.5 

3 Blo kland, Hans, ModernizationandItsPoliticalConsequences:Weber,Schumpe
terandManheim, Yale Uni ver sity Press, 2006, стр. 2.

4 Деј вид Ис тон де фи ни ше др жа ву знат но дру га чи је од Мак са Ве бе ра. Он ис-
ти че да је основ но обе леж је др жа ве да упра вља, усме ра ва и ко ри гу је дру-
штве не вред но сти. С об зи ром да по ли тич ки ак те ри чи не спо ну из ме ђу гра-
ђа на и др жа ве, очи глед но је да они има ју пре суд ну уло гу у дру штве ним 
про ме на ма, Easton, Da vid, „An Ap pro ach of the Analysis of Po li ti cal Systems“, 
WorldPolitics,vol. 9, no. 3, The John Hop kins Uni ver sity Press, 1957, стр. 383-
400.

5 Ком па ра тив не сту ди је по ли тич ких си сте ма по ка зу ју да у за јед ни ца ма са ви-
со ким ни во ом по ли тич ке еман ци па ци је, ма ђу соб ног по ве ре ња и у ко ји ма 
по сто ји нај ши ра дру ште на са гла сност око нај зна чај них по ли тич ких пи та ња, 
функ ци о ни шу не у по ре ди во бо ље од оних где су  по де ле ба зи ра не на иде о ло-
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 Дру го зна чај но пи та ње је при ро да дру штве них рас це-
па, а по је ди ни ауто ри ука зу ју на не ко ли ко та ча ка по мо ћу ко-
јих их је мо гу ће ме ри ти и ана ли зи ра ти. Крис берг уво ди  не-
ко ли ко ка те го ри ја ева лу а ци је дру штве них рас це па и су ко ба.6 

 Иде о ло шко-по ли тич ки рас це пи чи не у Ср би ји чи не 
осно ву ра да, што не из бе жно са со бом по вла чи и фе но ме не 
дру штве ног и иде о ло шког иден ти те та. Со ци о ло шки при ступ 
ис тра жи ва њу иде о ло шко-по ли тич ких рас це па да ти ра од Ла-
зар сфел да, ко ји го во ри о три пред у сло ва груп ног гла са ња:

1. Дру штве на ди фе рен ци ја ци ја ко ја во ди ма те ри јал ном 
и сим бо лич ком фор ми ра њу дру штве них гру па;

2. Одр жа ње дру штве них гру па кроз ге не ра ци је, одн. 
тран сфер зна ња и по ме ну тих сим бо лич ких и ма те-
ри јал них вред но сти;

3. Услов фи зич ке и дру штве не бли ско сти и кон так ти 
њи хо вих чла но ва кроз вре ме.7         

Ка да је реч о дру штве ном и груп ном иден ти те ту, нај-
пре је нео п ход но ис та ћи да је тај фе но мен у не по сред ној и 
узроч но-по сле дич ној ве зи sa ка рак те ром дру штве них ак ци ја 
у од го ва ра ју ћем со цио-пси хо ло шком кон тек сту.8 У том сми-
слу је нео п ход но ис та ћи да је исто риј ски кон текст фор ми ра-
ња но вих дру штве них гру па у Ср би ји ишао у прав цу рас це-
па не ис кљу чи во на осно ву кла сних раз ли ка, већ пре све га 
иде о ло шко-по ли тич ких. Фор ми ра њу иде о ло шких раз ли ка 

шким и на ци о нал ним осно ва ма. Слич но по ка зу ју и ис тра жи ва ња о со ци јал-
ном ка пи та лу, ви де ти, ре ци мо Put nam, Ro bert, ed, DemocraciesinFlux:The
EvolutionofSocialCapital inContemporarySociety, Ox ford Uni ver sity Press, 
2002.

6 Као основ не ди мен зи је дру штве ног кон флик та аутор на во ди свест о по сто-
ја њу су прот ста вље не гру пе (са раз ли чи тим ин те ре си ма и ци ље ви ма, ин тен-
зи тет кон флик та ко ји за ви си од при вр же но сти чла но ва гру пе по ме ну тим ци-
ље ви ма, ре гу ла ци ју, одн. ин сти ту ци о на ли за ци ју и ар ти ку ли са ње кон флик та 
и „чи сто ту“, као про це ну ши ри не по ља и усме ре ност на са рад њу су прот ста-
вље них гру па. Ви де ти, Kri es berg, Lo u is, The Sociology of SocialConflicts , 
Pren ti ce-Hall, Eagle wo od Cliffs, 1973, стр. 1-10.

7 La zar sfeld, P., Be rel son, B. and Ga u det, H. ThePeople’sChoice, Co lum bia Uni-
ver sity Press, 1944, цит. пре ма, Аndersen, Ro bert, He ath,  Ant hony, „So cial 
Iden ti ti es and Po li ti cal Cle ve a ges: The Ro le of Po li ti cal Con text“, Journalofthe
RoyalStatisticalSociety. Se ri es A (Sta ti stics in So ci ety), vol. 166, no. 3, 2003, стр. 
303.

8 Re ic her, Step hen, „The Con text of So cial Iden tity: Do mi na tion, Re si stan ce and 
Chan ge“,  PoliticalPsychology, vol. 25, no. 6, In ter na ti o nal So ci ety for Po li ti cal 
Psycho logy, 2004, стр. 921.
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прет хо ди ли су и рас це пи на ли ни ји ет нич ких су ко бља ва-
ња, са на гла ше ном мо би ли за ци јом на ци о нал них гру па. Та-
кви трен до ви, при сут ни су и да нас, а при ро да тих рас це па 
умно го ме оте жа ва про це се де мо крат ске тран сфор ма ци је и 
кон со ли да ци је. У де лу ис тра жи ва ња ко ји сле ди, на ба зи еми-
риј ских по ка за те ља и у на ве де ном кон тек сту, по дроб но ће се 
ана ли зи ра ти ка рак тер иде о ло шко-по ли тич ких рас це па око 
ма ги страл них  дру штве них и др жав них пи та ња. 

   

Идеолошкополитичкирасцепи–препрека
демократскојконсолидацијиуСрбији

Док се у раз ви је ним де мо крат ским дру штви ма основ-
ни по ли тич ки су коб ти че пре ра спо де ле до хот ка и имо ви не, у 
мла дим и не по сто ја ним де мо кра ти ја ма уоби ча је ни дру штве-
ни рас це пи су по ли тич ке и иде о ло шке (за и про тив ре жи ма, 
за и про тив не ке по ли тич ке лич но сти, за и про тив не ке по ли-
ти ке или иде о ло ги је ко ја од ре ђу је бу дућ ност зе мље) или кул-
тур не при ро де (дру штве не гру пе оку пље не око су прот ста-
вље них ет нич ких,  ре ли ги о зних, је зич ких, кул тур них иден-
ти те та). Оту да се у њи ма во ди по ли ти ка сим бо ла ко ја по зи ва 
на тај по се бан иден ти тет и спо соб на је да мо би ли ше ве ли ке 
гру па ци је ста нов ни штва ко је свој иден ти тет ви де угро же ним 
од стра не јед не или ви ше су пар нич ких гру па. Ка ко те мељ но 
пи та ње у зе мља ма ја ких иде о ло шких и сим бо лич ких рас це-
па ни је ви ше или ма ње (нпр. да ли по рез на до дат ну вред ност 
тре ба да из но си 18% или 20%) већ или-или, по сто ји на ме ра 
да се про тив ник ис кљу чи, де мо крат ски ако је мо гу ће, а ако 
ни је и не де мо крат ским сред стви ма. Због то га у др жа ва ма у 
ко ји ма до ми ни ра по ли ти ка сим бо ла по сто ји ве ћа мо гућ ност 
да се де мо кра ти ја уру ши.

По ли ти ка зна ме ња ни је ка рак те ри сти ка Ср би је са мо у 
по след њих 20 го ди на, већ је сим бо лич ки рас це пи пра те од 
ус по ста вља ња мо дер не срп ске др жа ве (Ка ра ђор ђе ви ћи/Обре-
но ви ћи, мо нар хи сти/ре пу бли кан ци, чет ни ци/пар ти за ни, 
итд.). На кон сло ма со ци ја ли зма по де ље ност срп ског дру штва 
на ста вље на је, али у дру га чи јој фор ми. По де ла на па три о те и 
из дај ни ке, на ци о на ли сте и мон ди ја ли сте, ре жи мли је и де мо-
кра те ко ја је ка рак те ри са ла де ве де се те го ди не про шлог ве ка, 
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до би ла је у но вом ми ле ни ју му и но во ру хо. Те мељ но пи та ње, 
ко је је то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка би ло у сре ди шту 
по ли тич ко-иде о ло шког рас це па ти ца ло се од но са пре ма ста-
ром (но вом) ре жи му и бу ду ћег раз вој ног прав ца срп ске др-
жа ве. 

Пр ва ли ни ја по де ле је по сто ја ла и у пр вим го ди на ма 21. 
ве ка, до ду ше у ре фор ми са ном об ли ку, као од нос пре ма пе ри-
о ду вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, али је она про то ком 
вре ме на по ти сну та.  Дру га оса по де ле оп ста је и да нас. С јед не 
стра не има мо „евро ин те гри сте“, а са дру ге, њи ма су прот ста-
вље не „су ве ре ни сте“. Су коб во де ћих по ли тич ких сна га око 
ова квих пи та ња не пред ста вља ни ка кво из не на ђе ње јер је ка-
рак те ри сти чан за рас це пе уну тар пост со ци ја ли стич ких дру-
шта ва ко је у по ли ти ко ло ги ју уво ди Кла ус Фон Бај ме (Kla us 
von Beyme). Оно што од сту па од на ве де не ма три це је сте њи-
хо ва сна га и тра ја ње. Обо га ћу ју ћи те о ри ју со ци јал них рас це-
па Лип се та (Seymo ur Mar tin Lip set) и Ро ка на (Stein Rok kan) 
ко ји утвр ђу ју рас це пе по 4 ли ни је ка рак те ри стич не за ста-
ре де мо кра ти је (цен тар – пе ри фе ри ја; др жа ва – цр ква; се ло 
– град; рад – ка пи тал) и по де лу на ма те ри ја ли сте и пост ма-
те ри ја ли сте Ро нал да Инглхар та (Ro nald In gle hart), фон Бај ме 
уста но вља ва три но ва рас це па: ста ри по ре дак – про то тран-
сфор ма циј ски по ре дак; ок ци ден та ли зам – на ци о на ли зам; 
цен тра ли зам – де цен тра ли зам.9 

Пр ви рас цеп за сно ван је на од но су пре ма ста ром ре жи-
му и ка рак те ри сти чан је за пр ве го ди не тран зи ци је со ци ја ли-
стич ких др жа ва. У Ср би ји се он по ка зао ви тал ни јим, до ду-
ше у не што дру га чи јем об ли ку. Од нос пре ма ко му ни стич ком 
ре жи му пре у зео је дру го ру хо и пре тво рио се у од нос пре ма 
Ми ло ше ви ће вом ре жи му ко ји је ду го, чак и по сле Ми ло ше-
ви ће ве смр ти, де лио по ли тич ке сна ге на ре жи мли је и де мо-
кра те. Дру ги, рас цеп на ок ци ден та ли сте и на ци о на ли сте је-
сте на ста вак „су ко ба за пад ња ка и на ци о на ли ста ко ји је био 
тра ди ци о на лан у 19. ве ку по гла ви то у зе мља ма пра во слав не 

9 Фон Бај ме, Кла ус, Трансформацијаполитичкихстранака, Фа кул тет по ли-
тич ких зна но сти, За греб, 2002, стр. 82-85. О рас це пи ма ко је уста но вља ва ју 
Лип сет и Ро кан, и Ин гел харт ви де ти у: Lip set, Seymor Mar tin, Rok kan, Stein, 
„Cle a va ge Struc tu res, Party System, And Vo ter Alig nments“ у: Ma ir, Pe ter (ed.), 
WestEuropeanPartySystems, Ox ford Uni ver sity Press, 1990; In gle hart, Ro nald, 
„The Na tu re of Va lue Chan ge“ у: Ma ir, P. (ed.), нав.де ло; In gle hart, R., „From 
Class-Ba sed to Val lue-Ba ses Po li tics“ у: Ma ir, P. (ed.), нав.де ло
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ве ре“.10 Овај рас цеп до ми ни ра срп ском по ли тич ком сце ном у 
пр вој де це ни ји два де се тог ве ка и ре флек ту је се на сва зна чај-
на спољ но по ли тич ка пи та ња: од нос пре ма Европ ској Уни ји, 
НА ТО, САД, Ру си ји, Ки ни и по сред но на ди ле му очу ва ње 
на ци о нал ног иден ти те та и/или укљу че ње у гло бал не то ко ве 
ко ји мо гу „ра ср би ти“ Ср би ју. Тре ћи рас цеп цен тра ли за ци ја 
– де цен тра ли за ци ја се по ја вљу је по след њих го ди на. Су ко би 
на ста ли у ве зи са да ва њем ве ћих овла шће ња АП Вој во ди на 
су пре све га по сле ди ца на сле ђе них, (не)оправ да них стра хо ва 
из про шло сти (рас пад СФРЈ, про гла ше ње не за ви сно сти Ко-
со ва) и пре тва ра ју од лу ку да ли сте за цен тра ли за ци ју или 
де цен тра ли за ци ју Ср би је у пи та ње да ли сте за или про тив 
да ље раз град ње срп ског др жав ног и на ци о нал ног про сто ра.

Под иде о ло шко-по ли тич ким рас це пом, чи ју ће мо ду би-
ну ис пи та ти, под ра зу ме ва мо рас цеп из ме ђу на ци о на ли стич-
ке и гра ђан ске ори јен та ци је уну тар срп ског дру штва. Он се 
пре ла ма кроз раз ли чи та пи та ња: од нос пре ма срп ском на ци-
о нал ном пи та њу и др жав ним гра ни ца ма; при ро да др жа ве и 
од нос пре ма људ ским пра ви ма и сло бо да ма; од нос пре ма ме-
ђу на род ној за јед ни ци и ши рим ин те гра ци ја ма. Исто риј ски 
је струк ту ри сан и пред ста вља ће сна жан ге не ра тор по де ла и 
кон фли ка та све док ши ро ким кон сен зу сом не бу ду от кло ње-
на спо ре ња око те мељ них прин ци па и вред но сти на ко ји ма ће 
би ти за сно ва но срп ско дру штво и др жа ва. Иде о ло шко-по ли-
тич ки рас цеп чи ни основ ну де тер ми нан ту по ли тич ких ста-
во ва на ко јим по чи ва по де ла на цен тра ли стич ку, де цен тра-
ли стич ку и ауто но ма шку Ср би ју. Са њим је по ве зан и кул-
тур но-вред но сни рас цеп ко ји свој из раз до би ја у по де ли на 
тра ди ци о на ли стич ку и мо дер ни стич ку Ср би ју.

Јо ван Ком шић, Дра го мир Пан тић и Зо ран Сла ву је вић 
иде о ло шко-по ли тич ки рас цеп за сни ва ју на раз ли чи тим кон-
цеп ти ма дру штве ног и по ли тич ког уре ђе ња и гло бал ним 
прав ци ма раз во ја дру штва, а ње го ву су шти ну из ра жа ва ју 
кроз по зи ци о ни ра ње по ли тич ких пар ти ја и раз вр ста ва ње би-
рач ког те ла на оси ле ви ца – цен тар – де сни ца. У њи хо вој ви-
зу ри, по де ла на на ци о на ли стич ку и гра ђан ску Ср би ју би ла 
би део исто риј ско-ет нич ког рас це па.11 По на ма, исто риј ско-

10 Исто, стр. 82.
11 Ви де ти у: Ком шић, Јо ван, Пан тић, Дра го мир, Сла ву је вић, Зо ран,Основне

линијепартијскихподелаимогућиправциполитичкогпрегруписавањауСр
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ет нич ки рас цеп об у хва та сег мен ти ра ње јед ног дру штва на 
осно ву ет нич ке при пад но сти ње го вих чла но ва, па не сла га ња 
у по гле ду бу ду ћег раз вој ног прав ца срп ске др жа ве ко ја ле же 
у осно ви по де ле на ци о нал но – гра ђан ско, а по сто је уну тар 
ве ћин ске, срп ске на ци је пред ста вља ју срж иде о ло шко-по ли-
тич ког рас це па.

Ра ши ре ност ксе но фо бич ног на ци о на ли зма и ет но цен-
три зма ме ђу гра ђа ни ма Ср би је је из не на ђу ју ће ве ли ка и у 
пр вим го ди на ма 21. ве ка. На гра фи ко ну 1 при ка за ни су од-
го во ри гра ђа на на две тврд ње у два вре мен ска пе ри о да (2001. 
и 2003. го ди не): 1. Премадругимнацијаматребаувекбити
опрезаниуздржан,чакикадасунампријатељи; 2. Уједи
њењесвихСрбасатериторијебившеЈугославијеоствариће
се кадтад. По себ но је ин те ре сант но да и на тврд њу боље
битисиромашанисвојнегодоброживетиузстранупомоћ
имешање 2003. го ди не по тврд но од го ва ра 43% гра ђа на, док 
тврд њу од ба цу је 38% ис пи та ни ка, што нам го во ри о ре ла-
тив но ве ћин ској за ступљно сти изо ла ци о ни стич ко-су ве ре ни-
стич ког ста но ви штва, али и по сто ја њу ја сна по де ле на „су-
ве ре ни сте“ и „евро ин те гри сте“ ме ђу срп ском по пу ла ци јом.12

Гра фи кон 1: Ра ши ре ност ксе но фо бич ног на ци о на ли зма  
и ет но цен три зма (%)13


Напомена:Разликудо100%чинеодговори„Незнам“

 

бији, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2003.
12 Исто, стр. 62-63.
13 Исто, стр. 62-63.
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Постојањ е  расцепа  с е уоча ва  и кад а се р азмот ре  с та в-
ови  грађа на  према  с тањ у  међунаци она лних одн оса, дем ок-
ратије  и  грађанских  пр ава и сл об ода у Србији  20 03.  године. 

 Графи ко н  2:   (Не )задов ољ ст во грађ ан а међу на цио на лним  
одн оси ма, разв ој ем демок ра ти је и гр ађ анским правима и 

слободама у Србији (%)14

Напомена:Разликудо100%чинеодговори„Незнам“

Осим то га, пре ма по да ци ма до ко јих је Цен тар за по ли-
ти ко ло шка ис тра жи ва ња јав ног мне ња Ин сти ту та дру штве-
них на у ка до шао на осно ву ис тра жи ва ња оба вље ног ју на 
2003. го ди не на ин дек су на ци о нал не-гра ђан ске ори јен та ци је 
ко ји је са чи њен на осно ву 31 пи та ња ре ле вант них за ди фе-
рен ци ра ње на овој оси ви дљи во је да је на ци о нал на ори јен-
та ци ја (сла ба, уме ре на и ја ка) за сту пље на код 29,2% ис пи-
та ни ка, гра ђан ска ори јен та ци ја (сла ба, уме ре на и ја ка) код 
36,6%, док ме ша ном ти пу при па да 34,3% гра ђа на. Рас це пу 
Ср би је на два де ла, на ци о нал ни и гра ђан ски, мо же се до да ти 
још је дан блок, под јед на ко бро јан, али нео пре де љен, ко ји се 
у за ви сно сти од си ту а ци је и пи та ња ко је је на днев ном ре ду 
при кла ња јед ној од две су прот ста вље них стра на.

Ам би ва лент но ста ње дру штве не све сти очи та ва се и у 
трет ма ну пи та ња ко ја се ти чу по ли тич ко-др жав ног иден ти-
те та и ор га ни за ци је вла сти у Ср би ји. Ту пре све га ми сли мо 
на ста во ве ис пи та ни ка пре ма Др жав ној за јед ни ци Ср би је и 
Цр не Го ре (до ко нач ног рас па да 2006. го ди не), ста ту су Ко-
со ва и Ме то хи је и вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти ко ја се 

14 Исто, стр. 64-66.
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нај бо ље огле да у од ре ђи ва њу сте пе на ауто но ми је Вој во ди не. 
Пр ва гру па ин ди ка то ра до би је на је по сред ством ис пи ти ва ња 
са гла сно сти са тврд њом: „За јед нич ка др жа ва Ср би је и Цр не 
Го ре трај но ће оп ста ти“, и од го во ра на пи та ње: „Да ли сма-
тра те да Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра тре ба да оп-
ста не“, што је при ка за но на гра фи ко ну 3.

Гра фи кон 3: Ми шље ња о пер спек ти ва ма  
Др жав не за јед ни це СЦГ (%)15


Напомена:Разликудо100%чинеодговори„Незнам“

 Иако је већи на  испит ани ка (51,3 %)  оправд ано с матра-
ла да  Ср бија и Цр на  Гор а нећ е  опстат и  ка о з аједничка 
држав а, ин ди ка тивно  је  да је скоро  по ло вина гра ђан а (45-
,1% )  верова ло да Др жав на заједниц а  треба да опстане, око  
т рећин е  (34,3 %)  ј е као  најбоље реше ње ис ти цало разлаз,  док 
ј ед на петина  (2 0,4 %) не ма  одговор  на  п ос тављено  п ит ање. 
У истра жи вању спро ве деном 2003. године , на п ита ње: „Шт-
а  је, по  Вашем  м ишљењу,  на јбоље т ра јн о реше ње  за  Косо во  
и Мето хију“ релативн а већина узорка  ( 42,2%) см атра да  је 
 то подела на ср пск и  и албански део ,  ок о чет вр тине (2 6, 8% ) 
префер ира широку ау то ном ију, а с ам о  се 4,5% изјашњава з а 
 независно ст. 

15 Исто, стр. 69.
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 График он  4: М иш љења о  на јбоље м  решењу будућег статуса 
Косова (%)16

Рас цеп на оси де цен тра ли за ци ја – цен тра ли за ци ја ко ји 
фон Бај ме ис ти че као тре ћи рас цеп ка рак те ри сти чан за пост-
со ци ја ли стич ка дру штва, а ко ји се по ја вљу ју по след њи та ко-
ђе се мо же очи та ти у ста во ви ма гра ђа на. У ју ну 2003. го ди не 
на пи та ње да ли би се сло жи ли са тврд њом: „Не ма еко ном-
ског на прет ка без ја ке цен трал не вла сти“, по зи тив но од го ва-
ра 45,8% ан ке ти ра них, док 30,1% из ра жа ва не са гла сност. На 
гра фи ко ну 5 су при ка за на ми шље ња гра ђа на о (де)цен тра-
ли за ци ји у пе ри о ду од 2000. до 2003. го ди не. До ду ше, ско ро 
дво тре ћин ска ве ћи на гра ђа на (63,3%) се сла же да је власт у 
Ср би ји ису ви ше цен тра ли зо ва на и да тре ба про ши ри ти над-
ле жно сти ло кал не са мо у пра ве.

Гра фи кон 5: Пре фе рен ци је гра ђа на  
ка цен тра ли зо ва ној др жа ви (%)17

 


Напомена:Разликудо100%чинеодговори„Незнам“

16 Исто, стр. 70-71
17 Исто, стр. 71.
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 Када  ј е реч  о  с та тусу Војводине в ећ ина испит ан ик а (52-
,3% )  се зала же  за одр жа ва ње пос тојеће г степен а а ут ономије, 
нешто  више од четврти не  (2 8,4%) сма тра д а  је  она недовољна, 
а јед на  д есетин а  (1 0,5%) да  ј е аутономи ја  преши ро ка.

Графикон6:СтавовиграђанаСрбијеостатусу
Војводине(%)18

Поде ље ност гра ђа на по на ве де ним пи та њи ма ре флек-
ту је се и на ста во ве ко ји се од но се на по ло жај Ср би је у ме ђу-
на род ним од но си ма и евро а тлант ске ин те гра тив не про це се. 
И док је ста нов ни штво Ср би је из ра зи то ве ћин ски (50-86%) 
опре де ље но за ула зак у Европ ску Уни ју у пе ри о ду од 1996. 
до 2005. го ди не (гра фи кон 7), ве ли ка мнењ ска рас по лу ће ност 
по сто ји у по гле ду по сто ја ња по ве ре ња у европ ске ин сти ту-
ци је, и то на ро чи то у пе ри о ду од 2000. до кра ја 2005. го ди не 
(гра фи кон 8). Рас цеп је ви дљив и ка да се у раз ма тра ње укљу-
чи рас по ло же ње гра ђа на у по гле ду при кљу че ња Се вер но а-
тлант ском са ве зу (гра фи ко ну)

18 Исто, стр. 74.
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Гра фи кон 7: Гра ђа ни Ср би је за и про тив ула ска у ЕУ (%)

Напомена:Разликудо100%чиненеодлучни
Извор:Сондаже Центра за политиколошкаистраживањаи јавно

мнење,ИДН,Београд

Г рафик он  8: (Не)поверење грађана Србије у ЕУ (%)

.

Напомена:Разликудо100%чинеоникојииимајуинемајуповерења
уЕУиодговори„Незнам“

Извор:СондажеЦентра за политиколошкаистраживањаи јавно
мнење,ИДН,Београд



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2012,год.VIIIvol.13 стр.131-150

145

Гра фи кон 9: Гра ђа ни Ср би је за и про тив ула ска у НА ТО (%)

Напомена:Разликудо100%чиненеодлучни
Извор:Сондаже Центра за политиколошкаистраживањаи јавно

мнење,ИДН,Београд
И де олошко -п ол итички  расцеп ,  од носно  п одеље ност 

међ у  грађаним а  Србије  ко ја се  односи  на буд ућ и развојн и 
 права ц  ср пс ке држа ве  –  схв атање сув ерено ст и,  е т ноц ентриз-
ам  и стањ е међу на цио на лних одн оса, р азв ој  д емократ ије 
и ст епен заш ти ћеност и љ удских  п рава и  слобо да, оп ст ан-
ак Србиј е  и Црне  Го ре , независно ст  Ко со ва  и Метох иј е,  
(де)ц ен тр ализациј а , аут ономиј а  Вој во дине, е вроатлант ск е 
 интегр аци је – како  смо п ок аз али,  опстај е  и  у  прв им годин ам а 
након петоок тоб ар ских  проме на .  Он се истов рем ено мож-
е  повезати  и  са ку лтурно-вредно сним р ас цепом к ој и се пре 
 св ег а  о чи тава  у поде ли  на  тра дицион али ст ич ку и м одерни ст-
ичку о ријентац иј у  у ну та р Србије . И нд екс тра дици о нализма 
– м одернизм а  конст ру ис ан на осн ов у 40 питања  по казује 
 да  среди ном 20 0 3.  го дине у Србиј и  бл а го  п реов лађује  (4 1% ) 
 традици он алистичк а о ри јентација у односу  на мо дерни за м 
 (27%),  до к сва ки  т рећи и спитани к  припада мешов ит ом типу 
(г раф ико н 10).



ВучићевићДушан,МатићПетар ТРАДИЦИОНАЛИЗАМИ...

146

Графикон10:Заступљеносттрадиционализмаи
модернизмакодграђанаСрбије(%)19

Закључак

На осно ву све га из ло же ног, за кљу чу је мо да пред по ли-
тич ким ели та ма у Ср би ји сто ји де ли ка тан за да так пре ва зи-
ла же ња ду бо ких иде о ло шко-по ли тич ких рас це па. Не до ста-
так ба зич ног кон сен зу са око те мељ них др жав них и на ци о-
нал них пи та ња пред ста вља пре пре ку да љој де мо кра ти за ци ји 
дру штве ног и по ли тич ког про сто ра Ср би је. Ипак, од ре ђе ни 
по ма ци у ви ду уво ђе ња кон сен су ал них аран жма на и на пу-
шта ња ин сти ту ци ја ка рак те ри стич них за ве ћин ски мо дел де-
мо кра ти је до при но се убла жа ва њу дру штве них по де ла.20 Че-
тво ро дел ни из глед срп ског по ли тич ког по ља, ко ји Сло бо дан 
Ан то нић утвр ђу је при ме ном Ди вер же о ве по де ле дру штве-
них сна га пре ма зах те ви ма за про ме ном, иако ин те ре сан тан, 
од го ва ра из гле ду пар тиј ске сце не Ср би је пре пар ла мен тар-
них из бо ра из 2007. го ди не. Ја сно раз два ја ње ре форм ско-гра-
ђа ни стич ких крај ња ша (ЛДП), ре форм ско-гра ђа ни стич ких 
уме ре ња ка (ДС, Г17+), на ци о нал но-кон зер ва тив них уме ре-
ња ка (ДСС) и на ци о нал но-кон зер ва тив них крај ња ша (СРС, 
СПС) ви ше ни је мо гу ће.21 Да нас је оштри ца по де ле ме ђу пар-

19 Исто, стр. 98-110.
20 Ви де ти ви ше у: Vu či će vić, Du šan, “Lij phart’s Con cep tual Map of De moc racy: 

The Ca se of Ser bia”, SerbianPoliticalThought,12/2010, In sti tu te for Po li ti cal 
Stu di es, Bel gra de.

21 Ан то нић, Сло бо дан, „Рас це пи и стран ке у Ср би ји“, у: Идеологијаиполитич
кестранкеуСрбији, Fri e drich Ebert Stif tung, ФПН, Ин сти тут дру штве них 
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тиј ским ели та ма бла жа што је исто вре ме но и узрок и по сле-
ди ца про ме на на ста лих на по ли тич кој сце ни Ср би је рас па-
дом Срп ске ра ди кал не стран ке, на стан ком Срп ске на пред не 
стран ке и фор ми ра њем ко а ли ци о не вла де у ко јој уче ству ју 
не ка да не по мир љи ви не при ја те љи, Де мо крат ске стран ке и 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је.

Као старт ну тач ку пре ком по зи ци је пар тиј ске сце не и 
по ме ра ња у по ли тич ком и дру штве ном про сто ру Ср би је у 
ви ду ре кон цеп ту а ли за ци је прин ци па, ци ље ва и сред ста ва 
по ли тич ке ак ци је из два ја мо 2003. го ди ну ка да по др шку ма-
њин ској вла ди Во ји сла ва Ко шту ни це да је СПС. На кон то га 
је усле ди ло усва ја ње но вог Уста ва, 2006. го ди не, до чи јег се 
тек ста до шло ши ро ким кон сен зу сом ско ро свих ре ле вант них 
по ли тич ких пар ти ја. Ли ни је по де ла су све бла же, а са рад ња 
ме ђу пар тиј ским ли де ри ма и ели та ма ин тен зив ни ја. Иако не 
по сто ји са гла сност о свим пи та њи ма, очи та је на ме ра да се о 
ве ћи ни го ру ћих те ма по стиг не ком про мис кроз пре го во ре и 
на пу сти схва та ње по ли ти ке као игре „нул тог зби ра“.

Уко ли ко по ли тич ке пар ти је схва ти мо као се кун дар не 
аген се по ли тич ке со ци ја ли за ци је оче ки ва но деј ство ја ча ња 
са рад ње ме ђу срп ским стран ка ма мо ра ло би да до ве де до 
сла бље ња иде о ло шко-по ли тич ких рас це па код гра ђа на Ср-
би је. Ипак, по след ња ис тра жи ва ња по ка зу ју да рас цеп на 
на ци о на ли стич ку и гра ђан ску ори јен та ци ју уну тар срп ског 
дру штва не је ња ва ни на кра ју пр ве де це ни је 21. ве ка и он се 
мо же уочи ти и у фор ми кул тур но-вред но сне по де ле на „пр-
ву“ и „дру гу“, тра ди ци о нал ну и мо дер ну Ср би ју.22 Ме ња ње 
ста во ва гра ђа на ипак зах те ва ви ше вре ме на од про ме не стра-
нач ких по ли ти ка, а на том пу ту би ће зна чај но очу ва ње кон-
сен су ал них ин сти ту ци ја и на њи ма за сно ва не по ли ти ке са-
рад ње и тра же ња ком про ми са кроз пре го во ре

на у ка, Бе о град, 2007, стр. 51-66.
22 Упо ре ди: из ве шта ји Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју (сеп тем бар 

2009, де цем бар 2009, фе бру ар 2010)
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VucicevicDusan,MaticPetar

 TRADITIONALISMANDMODERNISM–
CHARACTEROFSOCIALCLEAVAGES

INSERBIA

Sum mary

Primaryobjectiveofthisarticleistoanalyzenatureofso
cial cleavages inSerbia.Keyhypothesis is thatpathsof social
contestations are based on ideological and political attitudes.
Abovementionedquestionofideologicalandpoliticalclashesis
permanent feature of political life in Serbia,making harder to
achievebasicsocialandstategoals.Processesofmodernization,
social transformation and democratic consolidation cannot be
achievedwithoutwide social consensus over crucial state and
nationalquestions.RecenthistoryofBalkannations,itsclashes,
andpreservationofxenophobiaandnationalism,bothassymbols
of thatperiod still exists in collectiveand individual consciou
sness.Relationbetweenmodernandtraditional,receptionofdif
ferentideasandvalues,aswellascitizen’sattitudesonissuesof
democratictransformation,integrationsandinternalconsensus
showsthatoursocietyandkeypoliticalinstitutionsareconfron
tingcomplextasksforoverreachingsocialpolarizationonideo
logicalandpoliticalmatrices.
Keywords:Socialcleavages,Socialgroups,Modern,Traditional,

Nationalism, Democratic consolidation, Political
institutions,Elites,Citizens,Consensusdemocracy
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Re su me

Thisarticledealswithissuesofsocialandideologicalclea
vagesinSerbia.Overcomingexistingsocial,ideologicalandpo
litical divisions in Serbia is amongmain objectives of Serbian
political elite in forthcoming years. First part of article provi
des somebasic theoreticalapproachesabout socialandpoliti
cal contestationsand cleavages. It broadly examinesquestions
ofdifferentiationbetweenmodernandtraditionalsocialvalues.
Secondpartiscontributedtowardseffectsofsocialcleavageson
processofdemocraticconsolidationinSerbia.Severalmatrices
ofsocialcleavagesanddivisionshavebeenlocated.Amongthem
authorsprovidedatasetondifferentlinesofsocialcleavagesin
Serbia such as divisions related to attitudes about old regime,
modernandtraditionalvalues,Europeanandinternationalinte
grations,ideologicalandpoliticalcontestationsetc.Finally,aut
horsconcludethatSerbiansocietystilllackbasicconsensuson
keyissuesandthatit iscrucialproblemforfurtherdemocratic
developmentofSerbia.
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