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КОНСТАНТЕКУЛТУРНОГ
КОНТЕКСТАИТРАНЗИЦИЈА

Сажетак: Транзиција је достатогапроменила уСрбији, нопо
стојиједанбројконстантикултурногконтекстакојетранзиција
нијеуспеладапромени.Пребисемоглорећидасутеконстанте
обликовалетоктранзиције.Овде,пресвегатребаиматиувиду
глобалневредноснеоријентацијекојесутрадицијомукорењенеу
друштвенобићеовогпростораикојесеувекизновапојављујуу
старојсуштинииновомпојавномоблику.Теконстанте,надуги
рок,отежавајуквалитативнескоковеамодернизацијскимтрен
довимадајуспецифичнуформу.Уњихспадајутрадиционализам
и ауторитарност као ињихови различити деривати.Ради се о
глобалнимвредносниморијентацијамакојимасенастојиповеза
типрошлостсабудућношћуитимеостваритиисторијскикон
тинуитетдруштва.Онедруштвочинеизнутрапротивречними
непријемчивимзаиновације.

Кључнеречи:култура,вредности,транзиција,модернизација

ТранзицијадруштваСрбијејерезултатсимултанихпроцеса
распада социјализма као глобалног друштвеног система и
распадабившеЈугославијекојисеодвијаоутешкомикрва
вомрату.1Политичкадемократизацијадруштваиоживљава
њетржишнепривредеодвијајусеусуочавањусанаслеђем
социјализмаиграђанскогратаиприлагођавањуглобализа
цијскимтоковима,европскиминтеграцијамаи,каонужном

1 РадјеурађенуоквирупројектаТрадиција,модернизацијаинационал
ниидентитетуСрбијиинаБалкануупроцесуевропскихинтеграција
(179074)којиреализујеЦентарзасоциолошкаистраживањаФилозоф
скогфакултета уНишу, афинансираМинистарствопросвете и науке
РепубликеСрбије.
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злу, неолиберализму.2 У првом моменту се чинило да ће
сепроменеодвијатирелативнобрзо,нотојебилосамоза
кратко.Врлобрзосесхватилоданасчекапотпунонеизве
снадруштвенатрансформација.

Иако историјски развој недвосмислено представља дина
мичкукатегорију,онипакусебеукључујеиодређенераз
војнеконстанте.Теконстантесемогунаћинаразличитим
пољима,удоменусоцијалнеструктуре,економскихилипо
литичкиходносаалиикултурекаоцелинеилиупојединим
њенимсегментима,нпр.религији,системувредностиидр.
Коликогоднамсечинилодасесвемења,увекпостојионо
нештоштожилавоодолевазубувременаиопстајенадуги
рок онемогућавајући, ако не историјске а оно бар кратко
рочне,генерацијскедисконтинуитетеиразвојнескокове.У
складустимјеитранзицијауСрбијибилауспоренаодређе
нимразвојнимконстантама.Њихје,можда,понајвишебило
усоцијалнојструктуриикултури,алитакођеиуосталим
сегментимадруштва.Удаљемтекстућенештовећапажња
битипосвећенакултурнимконстантама.

АкокултуруодредимоуХофштедеовом(Hofstede)маниру
каоколективнопрограмирањеумакојечлановеједногдру
штвеногмиљеачиниразличитимоддругихљуди3теакоза
њенуцентралнутачкуузмемовредноснеоријентације,тада
јесасвимреалноочекиватидаћесеудоменувредностина
ћикултурнеконстантекојеодређујудух једногвременаи
простора,тј.духједногдруштва.Речјеовредностимакоје
опстајуупркосрадикалнимдруштвенимпроменама.Шта
више,уисторијскиконкретнимситуацијамарадикалнепро
менемогуподстаћижилавутврдокорностпојединихвред
носнихоријентација.Тимесеулазиузачараникругмеђу
собнедетерминацијеукорењенихвредноснихоријентација
и,нереткоретроградног,развоја.

Наравно, свакопојединачнодруштвоимасвоје специфич
ностиидабисеразумеладешавањауњемутребапоћиод
његовихкултурноисторијскихспецифичности,одтрадици
оналноприхваћенихобразацадруштвеногпонашања,одло
калнихспецифичности,религије,митологије,националног,
локалногирегионалногкарактера,којимогубити,зависно
одоколности,заразличитеетничке,религијске,социјалне

2 Ружица, М. Држава и/или тржиште  неолиберализам и/или соци
јалдемократија у: Како грађани Србије виде транзицију, приредио
Михаиловић,С.(2010)Београд:FriedrichEbertStiftung,стр.31.

3 Hofstede,G.H.(2001)Culture’sConsequences:ComparingValues,Beha
viors, InstitutionsandOrganizationsAcrossNations,ThousandOaks,CA:
SAGEPublications,р.9.
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и,уопштекултурне,групесанекогпростораисти,слични
алиибитноразличити.

Крупнедруштвене,економскеиполитичкепромене,којесе
унеколикопоследњихдеценијадешавајууСрбији,итека
косусеодражаваленатрансформацијусистемавредности
унутаркогсуседешавалии јошувекседешавајувелики
обрти. Промене на културном плану се манифестују кроз
разарање вредносног система, кризу идентитета, различи
тефрустрацијеипсихолошкаоптерећењапраћенаосећајем
бесперспективности.Првадеценијатранзицијејепредста
вљалапериодрадикалногодбацивањастарог ада сеново
јошувекнијеоформило.Сједнестранесувиднанастојања
различитихидеолошкополитичкихснагадауправљајупро
цесимаполитичке, економскеи културне трансформације,
доксдругестранепостојитежњаистихкаочувањустатуса
кво,илипрецизнијереченокаочувањупостојећихобраза
царасподеледруштвенемоћи,затеченихизпретходног,со
цијалистичког периода, не би ли на тај начин омогућили/
продужилиочувањеконтроленадкључнимдруштвенимто
ковимаодносноопстајањеуовладавањутоталитетомдру
штвениходноса.Утомконтекстуимјебиловажнодаочу
вајуауторитарнивредноснипогледјерјенабазињегамо
гућеновепроцесеупаковатиутрадиционалнеобрасцепод
оправдањемдасерадио„природномредуствари”.

Дакле,каоиусвимдругимобластимадруштвеногживота,
такосеиукултуримогунаћиодређенеконстанте,културне
константе,којеобележавајуепохе,векове,вишегенерациј
скепериодеикојеобезбеђујукултурниидуховниконтину
итет. Ради се о константама које обележавајументалитет4
људиодређеногпросторновременскоглокалитета.Некиау
ториконстантенашегменталитетавидеудинамицисукоба
дваширокосхваћенаи,упринципу,непрецизнодефинисана
ентитетаначијојграницисеналазимовећвековима–Исто
каиЗапада.Шушњићнастојидаконстантенашегментали
тетасведеначврстеобрасце(националне,политичкеикул
турне)мишљења, веровањаипонашања,5 чимепрецизира
овуидејуидајејојкултуролошкудимензијуусвајајућиБро
деловуконстатацијудасерадиопојмовимадугогтрајања.
У контексту културолошких разматрањаШушњић издваја
следећекомпоненте:традиционализам,ауторитарнимента
литет,политичкуне/културу,антиинтелектуализам,предра

4 Вукчевић,Д.К.(2003)Изанорми:социолошкииправниесеји,Подгори
ца:ЦиД,стр.193.

5 Шушњић,Ђ. (2005)Препрекенапутуразумевања,поверењаипоми
рења,у:Вера–знање–мир,приредилиСитарски,М.иВучинић,М.
Београд:Београдскаотворенашкола,стр.103.
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судеинепостојањекритичкејавности.Украјњојлинијиби
свепоменутомоглодасесведенатрадиционализамиауто
ритарнисистемвредности.

Традиционализам и ауторитарна свест и ауторитарни си
стемвредностисемеђусобноподупируиподржавајучине
ћитакокултуролошкисиндромкојисеможесматратикул
турноисторијском константом савременог доба наширем
простору западног Балкана. Ова константа с једне стране
обезбеђује вредносниконтинуитетиповезује обрасцеми
шљења,веровањаипонашањасадашњесапретходнимге
нерацијамаа,сдругестране,налокалномнивоууспорава
глобалну динамику друштвеног развоја. Стога их може
мопосматрати као културолошкефакторе који успоравају
транзицијуадруштвоСрбијечиненаизгледстатичним.Ка
жемонаизгледзатоштодинамикадруштвеногразвојанеу
митнотечеиакосеочитавакаокоракуместу.Историја је
живаструктуракојасеодвија„овдеисада”макарколикото
одвијањебилоуспореноимакарколикоизгледалостатично.

Ауторитарностјевишезначанпојамионсеможепосматра
тиикаопсихолошкосвојствокарактеристичнозапојединце
алии као вредносна оријентација, чимедобија недвосми
сленосоциолошкудимензију.Усвакомслучају,социолошка
и психолошка раван овог појма сумеђусобно комплемен
тарне и у великој мери значајно повезане са другим дру
штвенимкарактеристикама.

Појамауторитарностиседоводиувезусаауторитетомиод
носимамоћиудруштву.Онуистовремепредстављаидру
штвениоднос алиипсихолошкостањеповодомдруштве
ниходноса,прецизнијеодносамоћииауторитета.Собзи
ромдајеауторитетвишезначанпојамтојеважнопрецизни
јегаодредити.Најчешћесеподњимподразумеваугледили
утицај заснован на знању и способности који имплицира
извеснудозумеродавности.6Нетребазанемаритинипода
такдасеподовимпојмомчестоподразумеваивласт(енгл.
theauthorities–државнавласт).Утомконтекстуизведенпо
јам ауторитарности подразумева дуализам недемократске
структуре владања коју одликује захтев за беспоговорном
послушношћусједнестранеиспремностнапотчињавање
ауторитетусдругестране.Радисеодвосмерномстању.С
једне стране се ауторитарност исказује као прихватање и
идеализовањепринципахијерархијеионихкојисунахи
јерархијскивишимпозицијамакаоипокоравањеистимаа,
сдругестране,каодоминацијанадонимакојисунахије

6 Клајн,И.иШипка,М.(2006)Великиречникстранихречииизраза,Но
виСад:Прометеј
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рархијскинижимпозицијамаиочекивањењиховепокорно
сти.Речјеостабилизованојитрајнојспремностинатакво
понашањеузуверењедајеоноприродно,исправноидру
штвенопожељно.Његапратиигенералнообожавањемоћи
иауторитета.7

Већсупрваистраживањаауторитарностидошладозакљу
чака да је ова повезана са бројним друштвеним појавама
међу којима значајноместо заузимају предрасуде, антисе
митизам, етноцентризам, конформизам, прихватање де
структивнихидругихидеологија(каоштосунпр.фашизам,
политичкоекономски конзервативизам, а томе бисмо мо
глидодатиикомунизамалиидругеполитичкоидеолошке
системе).8

УистраживањимаАдорнаисарадникасеполазиодтогада
ауторитарни синдром настаје у одбрамбеној идентифика
цији са строгимоцемкао агресором теда сеидеализаци
јаауторитетаоцакаснијепреносиинаосталеауторитетеу
друштву.Поњеговомтумачењу, ауторитарносткаопсихо
лошкапоследицапородичногнасиљанаддецомсеманифе
стујекаопотиснутаагресивносткојасеуглавномиспољава
премамаргиналнимгрупамаипојединциматј.премаони
макојиимајунижистатусимањудруштвенумоћтесто
гапостојииблискавезаауторитарностиипредрасуда.До
веденоувезусаауторитарношћу,предрасудесудеоширег
културноидеолошкогконтекста те је склоностпојединаца
каприхватањуодређенеидеологијеињојодговарајућихау
торитетау значајној корелацији сањеговимпсихолошким
потребамаицртамаличности.

Адорно овде пренаглашава значај психолошких чинила
цанарачунсоцијалних.ПроблемјеутомаштојеАдорно
васкалаауторитарностиималапрвобитнунамерудамери
трајнекарактеристикеличностикојеопредељујусклоност
каприхватањуфашистичкеидеологије.Каснијаистражива
њасуоспорилатезудаАдорноваскаламеридубокоусађене
цртеличности.РотиХавелка9сматрајудајеречопроши
ренимнормамаиставовиматрадиционалнекултуре.Утом
контекстудоизражајадолазинекритичкиодноспремаауто
ритетуичврстојхијерархијиинекритичкозаступањеправа

7 Кузмановић,Б.Ауторитарност–вапај за јакимипоузданимвођамаи
дисциплином,у:КакограђаниСрбијевидетранзицију,приредиоМиха
иловић,С.(2010)Београд:FriedrichEbertStiftung,стр.89.

8 Adorno,T.(1950)TheAutoritarianPersonality,NеwYork:Harper.
9 Рот,Н.иХавелка,Н.(1973)Националнавезаностивредностикодсред
њошколскеомладине.Београд:ИнститутзапсихологијуиИДН.
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носилацаауторитетадазахтевајубеспоговорнупокорност10,
односно до изражаја долази преувеличавање значаја ауто
ритета,вођаихијерархије.11Б.Кузмановићналазидајенај
значајнија компонента појма ауторитарности некритичко
прихватањеауторитетаипринципахијерархије,затимнето
лерантностпремаонимакојимислеипонашајуседругачије
одвећинетјкојикршеконвенционалненорме.12

Усоциолошкомконтексту,поменутаскаламериставовеи
уверењакарактеристичнезаразличитекултуре.Укултура
макојеможемо сматрати ауторитарнимнекиодових ста
воваимају карактеропштеважећихистинадок сенекиод
њихмогусматратиопштимкарактеристикамапатријархал
ног традиционализма.Н. Рот иН.Хавелка сматрају да је
овде оправдано говорити о томе да знатан део тврдњи из
Адорновескалепредстављараширенаиопштеприхваћена
уверења,утрадиционалистичкиоријентисанимкултурама,
оодређенимдруштвенимпојавамаиодносима.Тауверења
посебноподржавајупојединцикојинемајудовољношироко
образовање,нарочитоуобластидруштвенихихуманистич
кихнаука.13

Стогајеиреалнодасенаистојтачкисоцијалногпростора,
уистовреме,нађуауторитарнасубмасивност(премаонима
којизаузимајухијерархијскивишепозиције)иауторитарна
доминантност и агресивност (према онима који заузимају
хијерархијски ниже позиције). Овим принципом носиоци
ауторитетазасебеобезбеђујупотчињавањеонихкојисуна
нижимхијерархијскимпозицијамадоковидругисебиотва
рајупросторзаусмеравањенезадовољстваипосебноагре
сивностикаониманасамомднухијерархијеали,штојејош
значајније,икаразличитиммањинамаимаргинализованим
групамаипојединцима.Овимсеотварапросторзаразуме
вањефеноменамасе,гомиле,„дешавањанарода”исличних
појавакојесуобележилеуводупроменекаоисампочетак

10Кузмановић,Б.Ауторитарносткаосоцијалнопсихолшкакарактеристи
ка,у:Друштвеникарактеридруштвенепроменеусветлунационалних
сукоба,приредилиГолубовић,З.,Кузмановић,Б.иВасовић,М.(1995)
Београд:Институт заФилозофију и друштвену теорију иФилипВи
шњић,стр.6195.

11Кузмановић,Б.Ауторитарност–вапај за јакимипоузданимвођамаи
дисциплином,у:КакограђаниСрбијевидетранзицију,приредиоМиха
иловић,С.(2010)Београд:FriedrichEbertStiftung,стр.91.

12Кузмановић, Б. Ауторитарност у: Разарање друштва, Југословенско
друштвоукризи90их,приредиоЛазић,М.(1994),Београд:ФилипВи
шњић,стр.160.

13Рот,Н.иХавелка,Н.(1973)Националнавезаностивредностикодсред
њошколске омладине. Београд: Институт за психологију и ИДН, стр.
153154.
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друштвених трансформација токомосамдесетихи деведе
сетихгодинаXXвека.

Нанашемпросторује,удугорочнојперспективи,урађенве
ћибројистраживањаауторитарностиисватаистраживања
указујудајеауторитарнострелативнотрајнакарактеристи
касавременогкултурноисторијскогконтекстатеда језна
чајноповезанасамногимвредносниморијентацијамакоје
припадајукругупатријархалногтрадиционализмаакојесу
итекакоприсутнекаодруштвенареалностсавременогдо
маћегконтекста.Штавише,можесетврдитидајепростор
западногБалканакојемприпадајукакоСрбијатакоивећи
бројдржавапотеклихизбившеСФРЈугославије,токомно
вијегпериода,припадаозонисанајвећомизмереномауто
ритарношћууЕвропи.14

Антисемитизам који се појављује као компонента аутори
тарности у Адорновом истраживању је повезан са етно
центризмомиполитичкимконзервативизмомионсеможе
посматратикаопосебанслучајетноцентризма.Тозначида
Јевреји(каоетничкагрупа)нисуодсуштинскеважностиза
фашистичку идеологију. Ако антисемитизам посматрамо
каоодразкакодубљихпориваиконфликатауличноститако
иунутрашњихдруштвенихпротивречностинемачкогдру
штваодпреДругогсветскогрататададолазимодозакључ
кадаобјектипредрасудамогубитимеђусобнозаменљивиу
зависности од датих друштвених околности.Антисемити
замсеовдепојављујесамокаоваријацијанатемуетноцен
тризма,штавишеонјесамопрвикораккаисказивањуне
трпељивостикадругиммањинскимгрупама.Темањинске
групенеморајубитисамоетничке(илирелигијске)групе
већмогубитиисоцијалне,економске,културне,сексуалне
идругемањине.Нетолерантнеидеологијесусклонедатра
жеиизмишљајунепријатељечаки тамо гдеихприродно
нема,тедасистематскиградеиширепредрасудеоњима.
Наравно,одтаквихпредрасуданереткосеограђујуалиих
ипакпрећутноприхватајуиподржавају.

Токомчитавогсоцијалистичкогпериодасмомогливидети
каковладајућаидеологијаизмишљанепријатељесвихбојаи
идејнихоријентација.Распадомсоцијализмаи југословен
скедржаветапраксасенаставила.Разликајесамоутоме
штосепромениоидеолошкополитичкиоквиралисеније
промениошири вредносни контекст.Идаље се осталона
терену ауторитарнотрадиционалногмодела.Измењени су
идентификациониоквири.Југословенствосеврлобрзоис

14Stankov,L.(1977)SomeExperienceswiththeFscaleinYugoslavia,British
JournalofSocialandClinicalPsihology2,vol.XVI.
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топилоаупражњеноместојезаузеланационалнаидентифи
кација.Ускладустимсуизмењениидеолошкополитички
непријатељи.Сада,дојучебратскинародипостајунеприја
тељидокрви.Дојучеинкриминисанеетноцентричнеидео
логијесадапостајусоцијалноприхватљиве,пожељнепачак
иподразумевајуће.

Наполитичкојсценијеједнопартијскисистемзамењенпо
литичким плурализмом. Тржиште, као транзициона нови
на, се прво појавило у политичком подсистему друштва.
Политичко тржиште је на светло дана изнело легалност
алинеилегитимностполитичкогплурализма.Ауторитар
нотрадиционалистичкидруштвениконтекст јерезултирао
појавоммеђусобнонетрпељивихидеологијаиполитика,с
једнестране,ипојавомвећегбројахаризматскихвођакао
репрезентанатаразличитихполитикаиидеологија,сдруге
стране.Почеткомдеведесетих суна јавној сценидомини
рали харизматични националисти, тек касније, средином
деведесетих етноцентризам престаје да буде доминантан
идеолошкополитичкиоквир.Тадапочињудајачајуидруге
идеолошке оријентације. Тенденција ка поштовању хари
зматскогвођеуказујеначињеницудасеауторитарнивред
носниконтекстсвевремеодржавакаоконстантаапрелазак
наетноцентричнеобрасцетосамопотврђује.

Етноцентризам, као вредносни оквир, представља поглед
на свет према којем се сопствена етничка група ставља у
центарококојегјецеосветорганизован.15Сопственаетнич
кагрупасепосматракаоопштиреферентниоквиримера
вредности.Дакле,етноцентризамсеможеодредитикаоси
стемповезанихставовакојинаглашавајуселективност,при
страсностимеђусобнонеповерењеуодносимаприпадника
различитихетничкихгрупа,текаопренаглашавањевредно
стисопственеетничкегрупеињенодоживљавањекаопро
ширенепородицеузприсуствоосећајаопштеугрожености
алиисупериорностиипредрасудапремадругиметничким
групама,каоипотребезанационалномхомогенизацијом.16
Ауторитарностиетноцентризам јесуублискојалинеиу
једнозначнојповезаности.И једнаидругапојавасупове
занесавеликимбројемкултурноисторијских,економских,
социјалнополитичких, психолошких али такође и иску
ствених,ситуационихидругихчинилаца.

15Узаревиц,Ц.Етноцентризам,у:Социолошкиречник,приредилиМими
ца,А.иБогдановић,М.(2007),Београд:Заводзауџбенике,стр.126.

16Шрам, З. (2002)Димензије етноцентризма и национална припадност,
Друштвенаистраживања1,стр.1617.
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Реч етноцентризам први је употребио Самнер17 (Sumner)
подразумевајући под њом тенденцију идеализовања соп
ственегрупекојасесматрасупериорномуодносунаостале
групе,чијесевредностиобичнониподаштавају.Другачије
речено,сопственинародсеуздиженапиједесталсветапра
вихвредностиислужикаореферентниоквиркакозаоцену
сопствене вредности такои заоценувредности свихдру
гихизчегаочекиваноследиистицањевредностисопстве
неуодносунадругеетничкегрупе.Етноцентризамсе,на
овајначин,појављујекаоизразколективногсамољубљаи
егоцентризмакојимогудасепротежусведоотвореногис
казивањанетрпељивостиимржњепремадругиметничким
групама.18

Веза етноцентризмаиауторитарностинанашемпростору
је утврђена још у истраживању из 1973. (Рот иХавелка),
поредауторитарности, етноцентризам јебиоупозитивној
корелацији и са позитивним вредновањем религиозности,
аутократије,неравноправностиполоваиосталихкомпонен
титрадиционалногпогледанасвет,узнапоменудасеније
могао утврдити редослед детерминације ових вредносних
оријентацијавећсамоњиховамеђузависност.

Тосеуправоипоказалонаделууочиипочеткомтранзици
јеапоследицесепротежусведоданашњихдана.Тадасу
сепојавилиидеолозиновихполитикакојисупропагирали
тврдњедамеђупојединимнародимапостојичакигенетска
мржња.Тосубилитренуциотворенедруштвенекризекоји
ма супогодовалепријемчиве рационализације евидентног
друштвеногхаоса.Собзиромнадонедавнивишенационал
никонтекст,билојенајједноставнијеизвршитирационали
зацијукризетврдњамадаједаннародмрзиилиексплоати
шедруги.Ауторитарностсетупојавилакаоменталнисклоп
појединацаалиикаовредносниоквиркојијеподржаопри
хватање етноцентризма као подразумевајуће рационализа
цијеглобалнедруштвенекризе.

Не треба посебно коментарисати тврдњу да су предиспо
зициједруштвеногпонашањасадржанекакоуличнимка
рактеристикамапојединацатакоиуглобалнимилокалним
вредносниморијентацијамаприсутнимуширемдруштве
номокружењу.Овоме требадодатии ситуационефакторе
који, у значајној мери, у садејству са претходно помену
тимособинамаличностиисистемомвредностидоприносе

17Sumner,W.G.(1906)Folkways:astudyofthesociologicalimportanceof
usages,manners,customs,mores,andmorals,Boston:GinnandCo.

18Матић,М.Етноцентризам,у:Енциклопедијаполитичкекултуре(1993),
Београд:Савременаадминистрација,стр.310315.
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формирањуиндивидуалнихиколективнихидентитета.За
висноодтоганакојиначинћесесвипоменути,аимноги
други,факторисоцијалнесрединеукомбиноватиуличнеи
колективнеидентитетезависидалићетиидентитетибити
отворениилизатворенизакомуникацијусадругимаидру
гачијиматј.далићебитипријемчивизаприхватањеразли
каиразних социјалнихиновација, односнодалићебити
толерантни.19

Нанашемпросторутранзицијајепокренутараспадомбив
ше Југославије. Истовремено се захуктавао и процес на
ционалногбуђењакоји јепочеознатнопрераспадаСФРЈ.
Бројнаистраживањанационалниходносаобављенауочии
увремераспадазаједничкедржавекажудајетадајошувек
билазначајноприсутнајугословенскапаиевропскаиденти
фикацијаграђана.20Готоводанемапотребедоказиватидасе
оназавеомакратковремеизгубилаипреточилаунационал
нупаилокалниирегионалнуидентификацију.

Утомконтекстусеокретањеодјугословенскогиевропског
идентитета ка националномможе схватити каопоследица
вишефакторамеђукојимасемогуиздвојититрадиционал
ноипатријархалнокултурнонаслеђе,наслеђеауторитарног
режима социјалистичког и предсоцијалистичког периода
каоиразниситуационифактори.21Радисеорегресивном
процесуобнављањатрадиционалнесвестиаистукаракте
ришу оријентација ка примарним групама, колективизам,
унутаргрупнахомогенизацијаизатвореност,пренаглашава
њезначајаетничкеприпадности.

Социоструктуралну сликунашег друштва с почетка отпо
чињања транзиције обележава значајно присуство група
пријемчивихзатрадиционалнивредноснисистем(рурално
становништво, нискообразовани, старија популација). Ра
ди се о сегментима популације који кроз процесе деагра
ризације, индустријализације и урбанизације нису успели
да сеприлагодемодернизацијским токовима те суидаље
наставилидаживепообрасциматрадиционалногдруштва.
Распадсоцијалистичкогпореткајезањихсамопредстављао
враћањеуколотечинуњимапознатогначинаживота.Чаксе

19Васовић,М.иГлигоријевић,М.(2008)Колективнаискуствамладиху
периодуполитичкенестабилностиипроменеоквираколективнеиден
тификацијенапросторубившеЈугославије,Социолошкипрегледбр.4,
год.XLII,стр.510.

20Баћевић,Љ. (ур) (1991)Југославијанакризнојпрекретници,Београд:
ИДН

21Васовић,М.иГлигоријевић,М.(2011)ДемократскепроменеуСрбији
ипроцесдеетнификациједруштвенесвести,Годишњакбр.5,Факултет
политичкихнаука,стр.105.
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иједанбројонихкојиби,пологициствари,требалодабу
дуоријентисаникамодернизацијскимвредностимаокренуо
националној идентификационојматрици која је у томмо
ментузамногепредстављалауточиштекојенудисигурност
утурбулентнимвременима.

Једанодвеликихпроблемавезанихзапроцесотпочињања
крупнихдруштвенихпроменабилајењиховастихијности
неконзистентност.М.ВасовићиМ.Глигоријевићпримећују
да јепроцесретрадиционализацијеуСрбијиунекимсег
ментимабиовеомапојачан(нпр.националнаидентифика
ција),унекимумерен(конфесионалнаидентификација)док
унекимаспектиманијебиовиданбилокакавобликретра
диционализације(нпр.питањеполнеравноправности).22То
значидаипоредвидногпорастабројнихмодернизацијских
тенденцијаизпериодасоцијализма(техничкамодернизаци
ја,индустријализација,урбанизација,повећанасоциопро
сторнамобилност,експанзијаобразовањаисл.)ниједошло
до значајне културне модернизације. Већи део становни
штвајеидаљепрактиковаотрадиционалнесоциокултурне
обрасцесвакодневногживота.

Овосуразумљивипроцесисобзиромдајепитањеетници
тета, током социјалистичког периода, било потискивано у
другиплантејераспадомједневишенационалнезаједнице
каоштојебилаЈугославија,враћањеетничкимкоренимаи
вредностимабилонештосасвимочекиваноилогично.Без
тогатешкодабисераспадмогаорационализоватинаио
леприхватљивначин(нпр.експлоатацијомједногнародаод
другогкрозпитањеизмештањафабрикаизједнерепублике
у другу или крозметрополизацију унутар вишенационал
нихфедералнихјединица.Самодаспоменемо,каотипичан
пример,једанодслоганаалбанскихсепаратистанаКосову:
Приштинаради–Београдсегради.).Остаједискутабилно
питањеда ли је ретрадиционализација у смеру конфесио
налнеидентификације,каконаводеВасовићеваиГлигори
јевићева, представљала умеренилипојачанпроцес.Веро
ватно да се она треба различито посматрати у урбаним и
руралнимподручјимаиликодразличитихстароснихисо
цијалних група те се о умереностимождаможе говорити
каоопросекуилипресекустања.Штосетичеполнерав
ноправности,непостојањебилокакверетрадиционализаци
јекојеевидентирајуауторибисемогласматратипотврдом
постојања културних константи у вредносномоквиру, пре
свегапомињаногтрадиционализма,којенисубилезначајно
уздрманетехничкоммодернизацијомизпериодапедесетих,

22Исто,стр.106.
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шездесетихиседамдесетихкаонипратећиммодернизациј
ским токовима типа просторне и социјалне мобилности,
експанзијеобразовањаизначајногукључивањаженаурад
нипроцес.

Усвимовимпроцесиматрадиционализамјебиоублиској
везисаауторитарношћукоја захтевагрупнулојалност.Да
традиционализамиауторитарностнаовомпросторупред
стављају културне константе потврђује и чињеница да су
ониомогућилииподржалиуспостављањесоцијалистичког
пореткаштосевиделокрозуспостављањекулталичности,
прихватања партијске дисциплине и грађанске/поданичке
послушности.Ауторитарностјеподржалаустоличењедру
штвеногпореткадокједруштвенипоредакдопринеоучвр
шћивањуауторитарности.Радисеоауторитарномвредно
сномконтекстукоји јепродуковаоригидностиподанички
менталитет,карактеристичнезатрадиционалнодруштво,на
базикојихјебиломогућемасустановништваучинитижр
твомполитичкихдемагогаанајавнусценуувестипопули
зам,олигархијскуструктуруполитичкихинституција,ксе
нофобију,идеолошку,етничкорелигијскуалиисвакудругу
нетрпељивостисл.Кадаовоузмемоуобзир,постајејасно
да оношто се у тадашњемполитичкомжаргонуназивало
дешавањенародаусвојојсуштининијебилоништадруго
доактманипулацијеполитичкимоћних.Манипулација је,
ослоњена на ауторитарни вредносни контекст, произвела
осећање опште масовне несигурности а нацију понудила
каојединомогућеуточиштеијединиприхватљивииденти
фикациониоквир.Уместодасерасположивиекономскире
сурсиипотенцијалиусмеренастабилизацијупривредеони
субилиокренутикапроизводњисукоба.

Ововажинесамозапитањеидентитетавећизагенералну
идеолошкуматрицутј.системсоцијалистичкихвредности.
Завеомакратковремејеоноштобисмоназваливладајућом
идеологијомусмислуполитичкирелевантнихвредносних
оријентацијапокушанодасезаменинечимновимибитно
другачијим.Тоновонијерезултиралоизпроменауначину
производњевећизнеусаглашенихжељаинамераносила
цаполитичкемоћидасенештопреокренеуњиховукорист.
Другимречима,субјектиносиоцирадикалнихдруштвених
промена,могупоказатиспремностдаискористевладајуће
вредностикаологистичкуподршкууреализацијисопстве
нихциљева,каокоритокојимћетећибујицановихдешава
њаконтролисанаувреженимидејамаиидеалима.Истиили
сличнивредносниоквирииоријентиримогубитиупотре
бљеникаоидеалиипутоказизаразличитесмеровесоцијал
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неакције,такоданијеништанеобичноакосепритомкрене
дијаметралносупротнимсмеровима.

Распадсоцијалистичкихсистемапостаојесоцијалначиње
ницакојатешкодасемоглаоспоравати.Билојесамопита
њеукомсмерућетајраспадтећитј.далићеонподразу
меватикомплетнупроменуначинадруштвеногживотаили
самопарцијалнереформеуекономскомилимождасамоу
политичкомживоту.Собзиромнавишенационалникарак
тердотадашњезаједничкедржавеинеиживљенонационал
нопитањенаметнутјекаојединомогућилогичанпутисцр
тавањаетничкихграницаиотимањаокотериторија.

Уовимбурнимдешавањимаопстајалајекаоконстантапо
стојаност доминације ауторитарног обрасца. Оно што је
специфичнојетодасепромениоауторитетито,какоупер
соналномсмислу,такоиувредносноидеолошком.Уместо
дотадашње наднационалне југословенске, па чак и прое
вропске идентификације, носиоци политичке моћи, одно
сновладајућеелите,прокламовалисуобрасценационалне
идентификацијесасвимпредностимаинедостацимакојесу
ониимали.Рапиднапроменавредноснихобразацаовеврсте
моглаједанађеплоднотлејединоустањудруштвенеано
мије. Генерално семоже констатовати за све транзиционе
земље да је отпочињање транзиције реактуализовало рас
правуовезамаиодносиматрикључнеидеолошкепарадиг
ме модерног доба: либерализма, социјализма и класичног
конзервативизма.23

Истраживањеиз2010.казуједаграђаниСрбијевидедржаву
каокључногносиоцаразнихдруштвенихфункција.24Дели
мичносетоможеприписатиидеолошкомнаслеђусоција
лизма.Међутим, не треба занемарити чињеницу да је со
цијализампреузеоауторитарниобразацизтрадиционалног
друштва теда га је допунионовоформиранимреволуцио
нарнимтрадиционализмом.Натајначинсесоцијалистич
ки друштвени систем, уместо да представља облик новог,
модерногиндустријскогдруштва,врлобрзопретвараунови
обликконзервативногиауторитарногдруштва.Већвишеод
дведеценијепозваничномраспадусоцијализманајугосло
венскомпросторусечакиреформскиидемократскиори
јентисанеполитичкепартије,усвојојполитичкојреторици,

23Гредељ,С.Доминантневредноснеоријентације,у:Разарањедруштва,
Југословенскодруштвоукризи90их,приредиоЛазић,M.(1994),Бео
град:ФилипВишњић,стр.176.

24Ружица,М.Државаи/илитржиштенеолиберализами/илисоцијалде
мократијау:КакограђаниСрбијевидетранзицију,приредиоМихаило
вић,С.(2010)Београд:FriedrichEbertStiftung,стр.2946.
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ослањајунадржавукаокључногносиоцадруштвенограз
војаиуопштедруштвенихпромена.Стогаинеизненађује
податакдасетричетвртинеиспитаникаслажесаставомда
„Владатребадазадовољиосновнепотребеграђанауслуча
јуболести,сиромаштваинезапослености”(75%).Незнатно
јемањасагласностсатврдњом„Државатребадасебринео
отварањуновихраднихместа,преквалификацијиипомоћи
незапосленима”(73%).

Коликогодовусагласностпосматралиуконтекстунаслеђа
социјализмаитрадиционалногдруштваонајеипакдеодо
минантногвредносногсистемакојисеослањанаауторите
те,уконкретномслучајујетоауторитетдржавеалиумало
другачијимоколностима томожебитиинституционализо
ван или неинституционализован ауторитет партије, вође,
некеолигархијеилиорганизацијеисл.што јесвевећви
ђеноунашојновијојполитичкојисторији.Чакиу случа
јуредукцијеучешћадржавеунекимважнимдруштвеним
пројектима и програмима, легитимност државних аутори
тета у тим процесима се не доводи у питање.Све се ово
можепосматратикаопоследицачињеницедајетрадицио
налнодруштвонанашемпросторујошувеквеомаживои
оноупородици,родбинскојилилокалнојзаједнициналази
ослонацикључнемеханизмедруштвенеподршке.Држава
сепојављујекаопродужетакинституцијакојеобележавају
ауторитеттрадиционалногдруштва.

Пребацивањеауторитетасаужеиширепородицеилокалне
(сеоске)заједниценадржавуједелимичнопродуктмодер
низацијскихпроцеса којинастоје да тежиштедруштвеног
животапребацесазаједниценапојединца.Оноштонедо
стаје, да бисмо говорили о постојању модернизацијских
процеса,јепребацивањеауторитетанаграђанина,стручња
ка или крајњег корисника јавних услуга.То бипоткопало
ауторитетдржавеињенуперсонализацију.Безтога,држава
сеидаљеналазиуфокусуинтересовањанашихграђанаи
онаседоживљавакаоглавниактерукреирањутранзиције,
управљањупривредомиизласкуизкризе.25

Пребацивањеауторитетасадржавенаграђанепредставља
вид социјалне акције у којој грађани преузимају иниција
тиву.Проблемјеутомештоауторитарнисистемипоказују
тенденцијудаоформесоцијалнуструктуруукојојћенајве
ћидеодруштвенемоћибитиурукамамањинекојазаузима
врхунскеуправљачкепозицијеикојојјеуинтересудаоста
такстановништванепоказујеиницијативузабилокаквуио
леважнијусоцијалнуакцију.Онисе,практично,удруштву

25Исто,стр.4041.
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постављајукаоелитакојатежиданасупротсебеимамасу
саврломалоилинималодруштвенемоћиикојатребада
представљапасивнипринципусоцијалнојдинамици.Ели
ти која представља активан принцип социјалне динамике,
која јеорганизована,унутарсебеповезана,иматенденци
ју да ствараидеологије и даманипулише јавниммњењем
одговарада,каосвојупротивтежуудруштвенојструктури,
имамасу која је по свим ставкама пасивна.Пасивност се
системски одржава кроз манипулацију посредовану обра
зовнимсистемом,масовниммедијима,крозстварањеиши
рењеприхватљивихидеологијаимитоваидругимсличним
механизмима.

Једанодзначајнихметодаодржавањапасивностишироких
маса је кроз формирање одговарајућих културних навика.
Истраживање културних навика становништва Србије а
посебномлађепопулације,26 токомвишедеценијскогпери
одакризе, јеуказалонањиховусклоносткапасивномко
ришћењуслободногвремена.Можеселакопретпоставити
да сличну пасивност исказују и старије генерације.Шта
више, они који су у почетним истраживањима припадали
млађојпопулацијисадасусредовечнааконечакистарија
генерација.Овдетребадодатидаје,поприродисвогбића,
омладинаувекпоказивалатенденцијубунтовништва,рево
луционарностиииницирањаколективнеакције,тенденцију
прихватањановинаикритичкиодноспремасветуокосебе.
Деведесетесузаистабилеобележенеизузетнимактивизмом
омладине.Требанапоменутидасунајактивнијибилипред
ставницистудентскепопулацијеиуједномодернизацијски
настројени.Крозстудентскепротестесеисказивалажељаза
променомполитичкеиекономскеситуацијеуземљи.Међу
тим,вануниверзитетскихцентарасоцијалнаакцијамладих
иинсистирањенапроменамасуизостали.Већидеоомла
динејепоказаопасивностисклоностдаприхватазатечено
стање као нешто сасвим нормално.Напросто су се поми
рилисасудбиноммислећидаониништанемогудаучине

26Михаиловић,С.иПопадић,Д.(2002)МладиуСрбији2002–национал
ноистраживањеомладине,Београд:Министарствопросветеиспорта
–СекторзаученичкиистудентскистандардиЦентарзапроучавањеал
тернатива;Попадић,Д.,Михаиловић,С.иБогдановић,Н.(2003)Омла
динаСрбијепредизазовимабудућности,Београд:Центарзапроучава
њеалтернативаМинистарствапросветеиспорта–Секторзаученички
и студентски стандардиProni Institute for SocialEducation,Шведска;
Мрђа,С.(2000)КултурниживотстуденатаУниверзитетауБеогра
ду,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка;Мрђа,С.(2004)
МладиуметнициуСрбији,Београд:Центар завизуелнаистраживања
и комуникације;Михаиловић,С. и други (1990)Деца кризе, Београд:
Институтдруштвенихнаука;Мрђа,С.(2004)МладиуметнициуСрбији,
Београд:Центарзавизуелнаистраживањаикомуникације.



348

СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ

те да је на држави ињеним ауторитетима да артикулишу
политичкиживот.

Собзиромнаперманентнотрајањекризе,тешкода јемо
гућедасусемладисклонипасивномкоришћењусвогсло
бодногвременасвојимсазревањемпреоријентисалинаак
тивно коришћење истог.Пасивност у примању културних
садржајаимплициранедостатаккритичкограсуђивањакоји,
сасвојестране,чинитаквуособуподложнуманипулацији
и некритичком прихватању ауторитета ињихових идеја и
идеологија.

Једноновијеистраживање27налазидасамогледањеТВпро
грама,дружењеспријатељима,шетњаиспавање/лешкаре
ње/дремањечинеомиљенеактивностиуслободномвреме
нукодскородветрећинеграђанаСрбиједоксдругестране
тек6%њихсеопредељујезачитањекњига,активнокори
шћењеслободногвременааспортирекреацијуилихобије
типаурадисамисл.бирамањеод10%грађана.Убедљиво
најчешћејегледањеТВпрограмазакојисекаонајомиље
нијивидкоришћењаслободногвременаопредељујесваки
четвртистановникСрбије(25,3%).Занимљивоједаштосу
нижисоцијалнистатус,материјалниположајиобразовање
тојезаступљенијеуправогледањеТВпрограмауструктури
слободногвремена.

Акосеподсетимодеведесетихивеликогутицајателевизије
накреирањејавногмњењакаоипропаганднуманипулацију
тадашњегрежимапостајејаснодајеодржавањеауторитар
несвестибилоузначајнојкорелацијиуправосаорганиза
цијомкоришћењаслободногвремена.Окренутосткапасив
номпровођењуистогјеунепосреднојвезисанекритичким
прихватањеминформацијакоједолазеизспољногсветаали
исарелативновеликимповерењемуинформацијекојета
квикорисниципримајуизокружења,посебноакотаквеин
формацијеемитујуинституцијекојестојеизаауторитетадр
жавекаоштосууконкретномслучајубилидржавнимедији.

Режимиздеведесетихсеобилатослужиотелевизијомкао
најефикаснијиминструментом у креирању јавногмишље
ња.Тосенијевиделосамоупраћењуинформативногпро
грамаипласирањудневнополитичкиактуелнихкоментара,
уфункцији величања владајуће врхушкеињене национа
листичкиобојенеполитике.Тосевиделоикрозпласирање
забавнихсадржајапочеводпетпарачкемузикеиистогтипа
ТВсеријапасведодавањамедијскогпростораастролозима,

27Спасић,И.КултурниобрасциисвакодневниживотуСрбијипосле2000
године,у:Суживотсареформама,приредиоЦвејић,С.(2010),Београд:
Чигоја,стр.171201.
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пророцима,врачарамаисличнимчија јекључнафункција
билаподстицањеиодржавањеобразацанекритичкогначи
намишљењакодширокихнароднихмаса.

Режимујеишланарукучињеницадајеуукупнојпопула
цијитекнегдеоко5%одраслихстановникаималовишеили
високо образовање. Образовање се, поред старости, поја
вљивалокаоједаноднајзначајнијихфакторадискриминаци
јеставовапремаразличитимтиповимакултурнихсадржаја.
Акоузмемоуобзирдајетокомдеведесетих(нажалост,још
увекјетако)окодветрећинеграђанаималообразовањеис
поднивоасредњешколеондапостајејасноколикесубиле
могућностизлоупотребемедијскеманипулацијерадикреи
рањаразличитихдневнополитичкихставоваивредносних
оријентација, политичког етноцентризма и ратнохушкачке
политике.Овомеможемододатиичињеницедаједруштво
Србиједруштвосависокимпостоткомстарогстановништва
атакођеидруштвокојеје,текпочеткомдеведесетих,ушло
укругдруштавасавишеод50%урбаногстановништва.

Дакле,билису(инажалост,јошувексу)испуњеникључ
ниусловизаодржавањеауторитарнесвестиапосредством
ње и успореног прихватања модернизацијских тековина.
Јаднаодтачаканакојојсеовопрепознаје јеиставпрема
прошлости.Уверење да неки период у догледној прошло
сти представља стара добра времена је својеврстан облик
традиционалистичкоггледањанасадашњостпокомејеса
дашњостинфициранаразличитимновинамаипредставља
коракназадуодносунанекиранијипериодокојемимамо
бољупредставуунашемсећању.

Попадићзакључуједајераширеногледањедајепрошлост
усећањималепшаодсадашњостинезатоштојенеповратно
прошлавећзатоштосуљудиуњојмлађи,здравији,лепши,
задовољнији стварношћу, једном речју испуњенији него у
тренуткусећања.Топосебнодолазидоизражајаприликом
истраживањаставоваоучинкутранзицијекадасеодиспи
таникатражидасеприсетекакопротеклогвременатакои
сопственогживотаувременскојперспективи.Овдејеречо
селективномпамћењуоногаштонамседопадалоиштоје
унамаоставилотрагнекаквог задовољства.Оноштосмо
склонидаусвакодневномговоруназивамостаримдобрим
времениманеморазаистабитидобро,радисесамоонашем
субјективномдоживљајуподутицајемселективногсећања
имогућегнезадовољстваилинедовољногзадовољстватре
нутнимстањем.

Дасеобичнорадисамооромантичнојвизијипрошлихдо
гађајаивременапотврђујеПопадићевналаздасуиспитани
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ци,подељениупетогодишњегенерацијскекохорте,период
„кадајеуовојземљи(анењималично)билонајбоље”нај
чешћелоциралиудобакадасубилиумлађимилисредњим
годинама (старији испитаници). Двехиљадите године су
натпросечнодоброоцењенеодиспитаникарођенихизмеђу
1984.и1990.године.Периоддеведесетихтекпонекооце
њујекаонајбољи(6,2%).Осамдесетегодине(посттитовски
период)суоцењенекаонајбољеодстранескорополовине
грађана(44,9%)анајбољегаоцењујурођениизмеђу1964.
и1975.године.Периодшездесетихиседамдесетихгодина
јебиранупросекуодтрећинеиспитаникаиомиљенјекод
рођенихпре1959.Педесетегодинебиракаонајбољетек3%
грађана.Дваилитрипутачешћеодпросекагабирајурође
нидо1944.године.28

Евидентно је да постоји одређена правилност у оцењива
њукојијепериодудогледнојпрошлостибионајбољитеда
сеоцењивањевезујеизагенерацијскуприпадностиделом
односинапериодмладостиили„најбољихгодина“испита
ника.Но,питањеједалипсихолошкотумачењеможедати
комплетанодговорнапитањезаштојетако.

Овомеипакнедостаједруштвениоквир.Посматраноусо
циолошкој перспективи, осамдесете године, као најбоље
оцењене од стране већине испитаника ипак нису биле ни
малоидиличне.Тосу годиневеликеполитичкекризекоја
нијепресталанидоданас.Сампочетакдеценијејеобеле
женнемириманаКосову,срединавеликимпротестима,„де
шавањемнарода” умногим срединама, прекомерномупо
требомполицијскесилеупојединимтренуцимаитд.Друга
половина деценије је обележена заоштравањемполитичке
кризе, ишчекивањем побуне албанског становништва на
Косову,убрзавањеминфлације,мобилизацијамаитд.Свеу
свемуто једеценијаукојој јепрекинутаидиличнаатмос
ферарелативнопросперитетногдруштваиздужегпериода
поратнеобновеиизградње.

Остајекаоотворенамогућностдасетрендовиидеализације
„старихдобрихвремена”схватекаовидзначајногприсуства
традиционалистичкеиауторитарневредноснеоријентаци
је.Радисеотомедасвакагенерацијаносиоптерећењеиде
олошкихтрендовасвојемладости,даверуједајеодређени
периодбиобољиодсадашњостизатоштосууњиховусвест
крозпочетнаживотнаискуства, кућно васпитањеишкол

28Попадић,Д.Улогаличногиколкетивногпамћењаујавномњенскимис
питивањима, у:Дометитранзиције: од социјализма ка капитализму,
приредиоМихаиловић,С.(2011),Београд:FriedrichEbertStiftung,стр.
291300.
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скуиндоктринацију,којејеобележилајакаидеологизација,
усађенипозитивниидеолошкипоглединадатиисторијски
тренутак.Типогледисучврстоукорењениињихсејетешко
ослободити.Збогњихсуљудисклониданекритичкипосма
трајусадашњост,дауњусумњају,даневерујуновинамаи
променама.Старојенаовајилионајначин,преживелозуб
временаинереткосепостулиракаобољеоднеизвеснеса
дашњости.Честосетостаровезујеизаодређенехаризмат
скеличностикојесууживалемасовноповерење.

Генерално се може констатовати да је свакодневниживот
уСрбији,токомновијегпериода,биообележенодређеним
културнимконстантамакојесуималејакутицајнатоктран
зиције.Наиметрадиционализамиауторитарносткаовред
носне оријентације су се током претходних пар деценија
тврдокорноодржавалеипоредбројнихутицајакојисудола
зилиизближегилидаљегдруштвеногокружења.Технички
итехнолошкиразвој супокренулибројнедруштвенепро
менекаоштосуиндустријализација,просторнаисоцијал
намобилност,експанзијаобразовања,модернизацијасвако
дневногживотакрозприменуразнихкућнихапарата,дифу
зијаразличитихкултурнихутицаја,пресвегаизразвијеног
света,посредствомповећаногбројатуристичкихпутовања
илиодлазаканарадуиностранствоалитакођеиукључива
њауглобалнимедијскипростор(путемрадија,филма,те
левизије,преводастранекњижевностиисл.).Но,ипоред
свегатога,осећасезначајназадршкаупроменивредносног
системаусмеруизградњемодернизацијскиоријентисаних
вредноснихоријентација.
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CONSTANTSOFTHECULTURAL
CONTEXTANDTRANSITION

Abstract

Thetransitionhaschangeda lot inSerbia,but thereareanumberof
constantsoftheculturalcontextthatthetransitionhasnotmanagedto
affect.Itcouldevenbesaidthattheseconstantsshapedthecourseof
transition.Weneedtokeepinmindtheglobalvalueorientationsthat
are rooted in the tradition of the social being of theSerbian people,
whichcontinuallyreappearinbotholdsenseandinnewforms.Inthe
longterm,theseconstantsmakeanyqualitativeleapsdifficultandgive
aspecificformtomodernizationtrends.Theseincludetraditionalism,
authoritarianismand theirvariousderivative forms.Theseareglobal
valueorientationsthatseektoconnectthepastwiththefutureandthus
ensurehistoricalcontinuityofthesociety.Theyshapeasocietywhich

isinternallycontradictoryandinsusceptibletoinnovation.

Keywords:culture,values,transition,modernization


