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Теорија модернизације и 
њена критичка примена на 

међуратну Југославију и друге 
источноевропске земље 

Апстракт: У чланку јс реч о теорији модернизације и љеној примени на 

друштвени развој Југослщшје и источне Европе између два светска рата. 

Теорија модернизације служи као оквир за упоредно изучавање разних 

друштава, и то је јс љена прспност. Класична теорије:\ модернизације се 

одликовала уошнтспошhу и крутошhу модела. Критику кл.:1сичпе теорије 

дnо јс Хопс Улрих Велср сцџ1мдссстих година. У чланку је теорија мод~ 

срнизације при~1сље1щ уз 13слеровс корекције, Модсрпизациопи процеси су 

праћени на пољу приврспе, друштва и политике. У југословенском друштву, 

а и у осталим источно"еnропским друштвима се јављају исте или сличне 

полемике око пр;шца друштвеног рnзвоја, а и државна политика привред-

11оr развоја показује заједничке црте. 

1.1 Тсорнјска ос1юrш проблема 

Сама реч 'мол.ерно' потиче нз сrсдљоuековноr латинског и може се 
наћи и код Шекспира. Модернизација јс, пак, новији термин за који до
скора чак и у нај познатијиr-.-1 речницима страних речи није било адекватног 
тумачеља. У Вујаклијином речнику, на пример под одредницом "модерн
изација" пише: ,,Удсшаваљс или прсиначаваљс по најr-.-~одсрнијем укусу 
(начину, схватаљу)."1 Иако јс теорија модернизације релативно скорог по
рекла, јер јс она установљена пспссстих и шезл,есетих година ХХ века, ње
ни корени сежу дубље у историју друш1Ђене мисли. Већина друштвених 
теорија XIX века делила је заједничку веру у непрестани прогрес друштва. 
То су, дакле, све идеје од Контовог напрстка, Спснсеровог еволуционизма, 
Веберове рационализације.' Можда је најдиректније предак модерн
изационс теорије сам Маркс, који у уводу за КАПИТАЛ каже: ,,Земља 
која јс индустријски развијенија показује мање развијеној земљи само сли
ку њене сопствене будућности."' Свим поменутим друштвеним теоријама, 
па и модернизацији је заједничко уnсрсље да је напредак друштва линеа
ран, те да сва друштва у свом развоју пролазе сличне ступњеве. Оне свет 
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промишљају у дихотомијама. То су код Спенсера хомогснитст и диференци
јација, код Вебера трщџщионалност и r~щионализација, кол. Диркема орган
ска и механичка повезаност. Кон мол.сrннзационе теорије, развојна дихото
мија је представљена у пару Мо11срно-Традшџ1ја. Класична теорија је развила 
читав каталог супротности које карактеришу ова два пола друштвеног раз
воја. Како би развој основю1х друштвених феномена био оларизован према 
класичној модернизационој теорији. види ес у табели на слсдс!юј страни. 

Ханс Улрих Велср јс у поменутом рам критиковао овако уопштену и 
заоштрену поделу друштва. Нска уошнтаваља настала из не11овољног поз
наваља историјских чшьсншџ, потекла су од социолога који су формулисали 
овакве црно-беле rюларизијс. Он указује на то да су традиционална друштва 
мобилнија и хетсрогснија него што ес обично претпоставља. Друго, модерне 
и трщџщионалне црте нису увек супротстављене једне другима, всh заједно 
и упоредо постоје не само у истим 11руштвима всh и код истих људи. Као 
пример наводи рајнске предузетнике XIX века. Друго, всhина класичних мод
ернизационих теорија су тзв. домино-теорије, по којима су сви процеси уза
јамно толико повезани ЈЏЈ ако се промени јс1џ1н елеменат, линеарно се мељају 
и сuи остали. На пример, нндустрнјаш1'Јацнја повлачи демократизацију. У 
стварној прошлости, у првој индустрнјализованој земљи Великој Британији 
било јс вшпс људи са правом гласа 1715. него 1832. rодпнс.4 

КЛАСИЧНЕ МОДЕРНИЗАЦИОНЕ ДИХОТОМИЈЕ 
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Могло би се рсhи да јс основна црта Велсрове критике модсрн
ИrЈационс тсор11је сумља у основно вероваље класичних облика те теорија: 
једносмерност и линеарност друштвене еволуције. Тиме се Вслер при
ближава социолозима друге rюловине осме деценије, по којима је модерн
изација један противречан и дисхармоничан процес. То је процес који 
може захватити само нска поља нrуштвсноr развоја. Онда се може гово
рити о парцијалној модернизацији која јс, по Рушсмсјсру "процес промене 
друштвених облика, уз истовремено 11остоја11,с изразито маље модерних 
структура у јс11ном тс истом друштву". Други аутори сличне појаве зову 
деформисаном или конзервативном мо11срнизацпјом, док ес у слу,шју про
пале монсрн11з,щ11је може говорити о 11,сном слому.' (Ова последља, Ај
зснштатова поставка делује врло актуелно за крај ХХ века у Југославији.) 

Најновпја разматраља теорије мо11срнизацпје истичу да јс, и поред 
мана које ова теорија има, она ипак незаменљив оквир за упоредна 
изу 11шЈаља различитих друштава. као и за свеобухватно проучавање раз
воја, појединих сегмената сваког 11руштва посебно.' Наравно, употреба 
теорије модернизације захтева пре свега пажљив однос према историјским 
чињеницама. Ннкако ес историјска стш1rност не сме уrуравати у калупе 
уопштених 1џ~хотомпја и парадпrми. всh обратно, теоријски модели би тре
бало па произилази из са~-1с истор11јскс збиље и да бул.у довољно савит
љиви 1џ1 обухвате сву разноликост. а нај 1 1сшhс и противречност човековог 
света. 

Да би ес мо11срни токови боље пратили, као и да би ес избегло упа
дање у грешку тзв. 11омино теорије, шучаваљс теорије модернизације 
МО?КС постати прсrџ1зннјс ако ес она прати по одрсђсН:им пољима друшт.ве-. 
ног живота. Најлогичније јс, стога. макропро11сс модернизације поделити 
на три потпроцеса; полит1Р1ку, друштвену и привредну модернизацију. 

1.2. Пош1т11чка модср1111зшџ1ја 

Моr1срнизација политичких установа ес у <;nим теоријама једiюдушно 
сматра тсковпном европске цивпли-зацнјс (као и љених прекоморских из
данака). Макс Вебер јс у својој терминологији то овако изразио: ,,Држава 
у смислу рационалне државе постојала јс само на Западу". Он јс сматрао 
да јс једна _од главних одлика такве државе посвсhсна и рационална упр·а
nа, што НИЈе сасвим увсрљш:ю юща ес узму у разматра~ье држа·ве· са про

свећеном управом које ипак нису модерне, као мандаринска Кина, или Ви
зантија. Новија схватања подразумевају сет карактеристика модерног по
литичког друштва. 

Разни аутори набрајају разне групе. Ипак сви сматрају да је једна од 
глапнщ, особина политичке модерности демократизација, и једнакост као 
општеприхваћен пдсал. Ту је и стварање модерне државе засноване на 
грађанину појединцу, као и промена односа центара моћи и периферије, 
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6 

P.N.Sterп,: MODШNIZЛTION ЛN!Ј SOCIЛLIIISTOltY, SOMESUGёSTIONS ЛND MUТГEDC!!EER· 
Jourвal of Social IIistory, XIV/1980 р189-209. • 

7 
М. Вебер: ЛРИПРrЛЛ И ЛРУl!IТПО. т. II, Бсnград 1976, стр. 423. 



14 Годишњак за друштвену историју I/1, 1994 

тј. секуларизација и . дстрадиционализ:щија старих центара мо!ш и 
олакшана 1шртиципацир rrађана у 1ыtма.8 Било је и покушаја устаnнов
љаваља регионалних образаца. Сир11л Блек јс из11војио седам образаца: 

1) ране модсрнизаторе као што су Енглеска и Француска, 
2) прекоморски издаци ових зсr-.-шља, 
3). земље континенталне Европе модернизоване после Француске ре

волуциЈс, 

4) Латинску Америку, 
5) земље модернизоване без спољне интервенције али под утицајем 

споља (Јапан, Русија, Кина, Иран). ' 
Као шесту и ссд~1у групу Снр11л Блек јс сматрао колоније, али које 

се међусобно разликуЈу, по пост0Ја~1,у протколонијалних устава погодних 
за модернизаторски процес.' 

Постојаље и друге регионалне теорије, нске од љих полазе од по
~итичког р~зnрстав?ља на уставне ~смократијс, тоталитарне режиме, дик-
1атуре, посгколонирлнс државе (А.13сн111тат). Друга теорија разликује три 
модела: америчю!, британски, контннснталносвропски, а у склапу са три 
основна критер11Јума: д11фсрснц11ра11а полит11чка структура, рацнонални 
политички ауторитет и масовна политичка партиципација (Хантингтон). ю 

1.3. Друштnс1ш модср1шзшщја 

Дру1утвена. модернизацнја_ јс тесно повезана са политичком. Према 
класичној теорији модернизациЈС, ~ва дrуштва ес у завршној фази модерн
изационог_ процеса прибли)!,(аваЈу ЈСЈ\Инствс~ом друштвеном типу, модер
ном друп11ву. Пре свега, то ЈС због ин11устр11Јскс основе модерног друштва. 
,,Сва друштnа, без обзиrа на ком степенику иду у индустр11јски свет, 
тe~,V1he да се приближе, чак и асимптоr.~атично, чистој индустријској форми.. Ве? смо навели како маље разтшЈсна друштва тще развијенија као 
проЈекцщу сопствене будућност. Проблем је у томе што она настоје да у 
много краћем времену постигну оно за шта су развијеним друштвима били 
потребн~ векови. Таква тежља јс пrатсћа појава једне нове особине ХХ 
~ека, КОЈа би се могла назвати "у6рзаваљсм историје". (Ернст Блох ту по
Јаву карактерише као 'зrушљанаље историје'). Читав прс.щсс посезаља за 
модерним почиље растом друштnснс фрустрације. 

Традиц!юнална друштва каrактсрише релативни недостатак незадо
вољства СВОЈИМ друштвеним положајем. Он је такав какав је, дат од суд
бине ,? треба га прихватити без. роптшьа. ( сетимо се народне приче 
,,Усуд ). Помиреност са судбином ЈС много чешћа у сnетоназору Оријсн
тал~ца, у првом реду припадника хиндуистичке заједнице, код којих је ме
сто Јединке потпуно приковано за традиционалну кастинску лествицу, Мо-

а 
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дсрно доба је још и пре могућности напретка, донело чежљу за бољим 
животом. За то јс заслужан механизам емпатије, који је у модерно време 
наглашенији него икад раније, Емпат11ја је уважавање у положај другог 
човека. На друштвеном плану, емпатија има за последицу то што су гло
балним ширењем нових медија, (радио, филм, телевизија) огромне масе 
човечанства добиле прилику да виду дrуга•шји живот и пожеле да живе 
на нов начин. Такви захтеви су по11ст1щај за социјалну вертикалну мобил
ност, али и тешко искушеље за друштвене установе које једноставно нису 
довољно 'проточне' да спроведу плиму нижих слојева ка жељеним 
друштвеним положајима. 

Наравно, дrуштвено незадовољство постоји и у традиционалном 
друштву. Вслср указује на то да традиционално друштво није ни изблиза 
толико статично. као што су соц1-юлози. вероватно по аналогији са неким 
друштвима Trchcr света, закључили када су стварали теорију модерн
изације. Међутим, тrадпционална друштва нс поседују установу, типичну 
за модернизацију, јавно мљеље, преко кога се могу пратити тежње при
падника једног дrу111тва и ван уског круга елите. 

У сваком случају, друштвена структуrа се меља у процесу модерн

изације. Друштвене групе ес функционално специјализују и диференцира
ју. Друштвене улоге поједпнца су подложне пrомснама. Зато је социјална 
и геоrрnфска мобилност nажан пратилац, а и показатељ модерности. Де
мографска стrуктура друштва се меља у модернизацији. Опадају стопе на
талитета и морталитета, меља се стrуктура становништва у корист радно 

активних генерација. Мења ес и друштвена позорница. Град постаје сре
диште свих релевантних принредних и друштвених збивања.12 У оптими
стичкој визији класичне теорије мо11срнизације исход друштвеног кретања 
је повећани људски капацитет господареља над својом природном и со
цијалном околином. Контрола социјалне особине се исказује у расту ка
пацитета друштвеног прилагођаваља и институционализацији конфликата. 

У стварности, елементи модернизације се не крећу у уредној повор
ци, са та•1но одређеним rитмом и циљем. Друго, управо у емпатији се на
лази и највећа замка за друштва која касније улазе у процес модерн~ 
изоваља. То је појава коју научници зову lnternational Demonstration E!fect 
(ИДЕ). Ту појаву је, мада јс није тако звао, уочио још Торстен Веблен." 
Елита неразrшјсних земаља јс склона да имитира стандард и стил живота 
оних богатијих, док није спремна на мукотрпно улагаље и прегнуће које 
је Западу омогућавало постепени и вековни раст. Веблен сматра да само 
друштва са снажним 'културним педигреом' могу да савладају непожељне 
последице ИДЕ. Пример за такво одолевање негативном емпатијском 
ефекту су источноазијска друштва, која су модернизацију успешно нака
лсмила на изворну будистичко-конфучијанску традицију, 

Осим психолошких и мснталитстских промена, модернизација подра
зумева и читав низ друштвених промена на плану целокупне друштвене 

12 

13 

Т. Persons: DRUSTV Л. Za&rcb 1988; Wсћ!сг, ор. cit, R. А Enstcrliв: OVERWШW OF ECONOMIC 
GROWTII, Encyc!opedia of' Social Scicnccs, New York 1968, t. Ш, 395-407. 

Ц11т11рn110 према А. !\. Јщю111: ПОЛИТИКА ЗАОСТЛЛОСТИ У КО!!ТИ!!Е!ПЛЛ!ЮЈ 
Е!ЈРОПИ 17~0-1Щ5, у:! IЛIIIE ТЕМЕ !0/IOX<i, тсмnтсю1 број МОДЕЛИ РЛЗ!ЈОЈЛ И ТЕОРИЈЕ 
МОД[РЈIИЗЛЦИ.ЈГi У ИСТО'!!!ОЈ Гi!ЈРОП11 ИЗМЕЋУ Д!ЈЛ С!ЈЉТС:КЛ РАТА сгр. 
241::4-2512. 
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структуре. Сама модерна друштвена стрrктура ес одликује диференција
цијом. Структурално диференцираље IOIJC ексклузивна одлика модерних 
друштава. Оно 1ючињс у најранијим фазама друштвеног развитка распа
дањем родова и занруга, rнс како би рекли марксисти. нема 'првобитне 
поделе рада', а завршава се у до краја издељеном и ди<Ј!срснцирано~~ раду 
модерног друштва. Од колективности жнвота у патрпЈНрхалним заЈедни
цама, развој ес крсhс до грађанске приватне 1штимности. 1' Друштво ес у 
модернизацији меља нс саr-.-ю изнутра. всh ес меља и спољни лик друштва. 
Посматрач из космоса би по крајолику лако разликовао модерно од тра
диционалног друштва. Висок степен урбаниза~\ПЈС и 11рсnлађиnаље град
ског становништва у укупној попул.щ11ј11 јс незаобилазна одлика модер
ности. Мада и ту има спсцпфпчних одступања од схеме. У опрсђснпм 
случајевима, юща су у питаљу щџ-,ншнстратнnни и сакра:1ни цснтр~-1, или 
трговачки градови републике, велике урбане агломсрац11Јс се могу рвити 
у прсдмодсрним друштвима. 15 Д1щу111с. велеградови прошлости као царски 
Рим или астсчкс престонице су само урбане оазе са врло специфичном 
улогом у океану традиц11оналних аграрних заједница. . . . 

У вези са променом менталитета. а и са урбанизаtЩЈОМ Је соци1nлна 
и геогrафска мобилност. коју всtшна тсорстичnра .см.~тра пrавом I\•tcpoм 
модернизације. Теоретски, трщ\111\1юнално друштво ЈС стат11•1но. како У по

ГЛСI\У вертикалне социјалне покретљ11вости, тако Ј1 у погледу географске 
мобилности становништва. Већ смо поменули ю1 Вслсr крнтикуЈс овакав 
шаблонски став према статичности тrающионалних пrуштава. Није тешко 
наћи примере који указујуј и на просторну, чак на соц11Јалну покр?тљ1шост 
и у традиционалним друштв11ма. Ако размишљамо о простор!ЮЈ покрет
љивости, треба само да ес сетимо огромног кретаља ном~щских сточара, 

који често превазилази rрnшн~с држава и царстава. \а често их и rrши). 
Социјална статичност традпц11оналног пруштва ес наЈ:~ешhс илуструје 1:е
зом о затворености традиционалних елита и њиховој саморспродуюџ1Ј~

Ссм у већ поменутом случају Инппје. баријера за рсгрутац~1ју ели:с НИЈе 
непропусна. Ратови. преврати. пошасти. просто пр11мораваЈу ~• нщтради
ционалнија друштва да рани просте биолошке с!бновс остварују успон на 
врх друштвене пирамиде. С пруге стране, постоји систематс~о 'освежава
ње' елите у појединим трщџщионалнш,1 nруштвима. Нама наЈближи такав 
пример је османска држава, где јс читава друштвена и државна структура 
(бар у доба процвата) почивала на принщшу промснљи!юсти држаоL\а ти
мара, а ако уз то још уз~,,rсмо у обзир и регрутовање Ј<:Нl!Р1ара, онда до
бијама слику једне релативно отвоrс~~е отоманске елитс. 1 

). 

Ипак, друштвена структура остаЈе као rлавн_и критер11Јум разли~е и~
ме!ју модерног и традиционалног друштна. Већ ЈС указано на значаЈ КОЈИ 
за модерност има урбанизациј_а. која собом ~оси и нове друштвене груне 
и расподелу друштвеног значар и моћи. Док ЈС у традиционалном друштву 
аграрна привреда основа друштвене структуре, у м~дсрном друштву ин

дустрија одлучно обликује друштвене односе, Зато ЈС у традшџюналном 
друштву структура релативно неизднфсренцирана, јер се своди на произ-

14 
П<1рсонс, оп. цит. 

15 
R. G. Fox: URBAN ANTOPOLOGY, pџgJnv(Je TIPOI.OGY, New Jerscy, 1977, 

16 
Х. Ивалџик: ОСМАНСКО ЦАРСГGО, Бсо1·1нщ 19Rб. 
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вођаче хране и љихове фсу)\алнс или верске господаре, док се у модерном 
друштву јавља читава палета друштвених група. Најважнија је буржоазија 
или срс[(ља класа. која јс и П'ЈНСлn модсрнrпаrџ1ју у првим модернизованим 
земљама. земљама тзв. 1\!Юјне револуције (индустријске и полити,1ке). 
Средља класа није хомогена група. У нским друштвима највећу улогу оди
грава њен прсду"Јстнички део, као у зс~,,tљама класичне ющустријске ре~ 

волуције, У случају непостојаља или слабости предузстш1•1ке средље кла
се, носилац модернизације могу б11т11 и нске алтернативне групе. Пре све
га, ту је чиновюш1тво, које јс, по Всбсровом суду, ,,недвосмислено мерило 
модернизације државе", као што јс капиталистички развој мерило модерн
изације прнврсдс. 17 Наравно, он јс мислио на 'ШНовништво као на про
свсhснс и. према способности. регрутоване управља'Је. Развој појединих 
земаља Tpchcr света. поготово оних новоослобођених, збиља доказује да 
чиновншптво може подста!ш друштвени развој. У нским земљама је једна 
врло особена група чиновю1ка била носилац друштвене промене; то су 
оф,щири. Можда јс Турска у доба Кемала Атюурка иајкарактеристичнија 
илустријащ1ја таквог развоја. У сnаком слу•шју, може се закључити да, у 
недостатку класичне прсдузстн11чкс класе. дrжава и разн11 дслоnи њеног 

апарата прсу·л1мnју улогу државног носишџ~ и понстрскача модернизације. 
У следећем одељку видећемо 1џ1 јс сличан случај II са привредном мод
срниза~џ1јом. 

1.4. lllp11npeд11:1 модср1111зщџ1ја 

Привредна модернизација јс нераз1\nојно повезана са економским ра
стом. Он јс водоЈ\слюща измсlју привреде модерних и традиционалних 
друштаnа. јер трад1щ11онална 11ру111тш1 муком успевају да одрже стабилан 
ниво про113ВОI\ЊС, становш1111тnа и потрошње, а још теже да обезбеђују 
раст тих фактора. Након технолошких промена у ХVШ веку, појавили су 
се основни знаци економског раста. То су: стални пораст производље и 
потрошње. саобраћаја II спољне трговине. У Енглеској ес та појава запажа 
већ око 1740. rо11ш1е. 1" На основу енглеског искуства, настала је и теорија 
Валта Ростова о ступљевима економског раста, Економски раст креће са 
н11воа тр,щиционалног друштва. улази у фазу предуслова за индустријали
зацију, долази у фюу 'узета', 1ј. нагле индустријализ,щијс, након које се 
стнже до степена drive to mat11rity, на којем се привредни раст стабилизује 
као стална 011л11ка индустријски зрелог друштва. Последња фаза економ
ског раста јс модерно друштво масовне потрошње. Иако тај модел нуди 
једну општу визију друштвеног развоја. он има многе слабости. Прво, ниг
де ес 'узлет' (takc оП) није 01111грао тако брзо како предвиђа тај модел, 
друго, није јасно који су све предусловн за 'узлет'. Та протоиндустријска 
фаза подразумева неколико ствари: 

а) пољопривредну револуци_ју која производи довољно хране, сиро
вина и ослобађа радну снагу за индустрију, 

б) аку~1улац11ју јавних инвсст111щја попут путева, пруга и канала, који 
шнрс трж11ште и or-.toryhaнrijy ,,~егово снабдева,ьс, 

17 

М. 13е6ср nРИ131'[ДЛ И l!PYIUTDO. т. II, ,,р. 437. 445. 
IR 

R. Л. Ea.~tl'r!in. ор. cit. 
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ц) развој помоћних служби које служе индустрији, пре свега банака, 
д) присуство предузетника спремних на ризик, који би улагали у нове 

индустрије, 

е) минималне ресурсе кnалиф11коваиог рада као и извора енергије, 
ф) повећану експлоатацију с11ровина. 

. Мс?утим, тс особине се не јављају у планирано nрсме, у прединду
стрИЈСКОЈ етапи, већ понекад усред процеса индустријализације, после ње, 
нл~ их и нема. У Русији се никад није десила аграрна револуција, у Шпа
НИЈИ се инвестиционо банкарство није развило, а у Аустроугарској банке 
нису биле вољне да улажу у индустрију." 

Зато је на11рављен други модел. на основу искуства земаља које су 
се каси.ије укључиле у индустр11јалш,щију, пре свега Нема•1ке и Русије. Тај 
модел ЈС створио Александар Гершснкрон, тражећи замене за стандарде 
предуслове индустријализације. Његова теорија истиче, пре свега, фактор 
државног подстицаља индустријализа~џ1јс. У тренуцима када руководства 
схвате да озбиљно заостају у развоју, а пре свега, у војној и политичкој 
снази, и~а осталих сил_а, ?На снажно покушавају да нr~докнадс тај јаз. Такве 
ситrацИЈе, када ПОСТОЈС ЈПСНО ЈЏl ес моrа бrзо развијати или нестати, на
стају после изгубљених ратова. То су били Наполеонови ратоnи за Немце, 
кримски рат за Русе и скспсющијfl адr-.шрnла Перија за Јапанце. За остале 
државе настаје јаз у развијености премосте скоковима, који су утолико 
већи уколико _је заост,!јаљс nсћс. Гсршснкрон јс одредио неколико пра
вила за разrюЈ сила КОЈС з~юстаЈу: 

а) што је заостајшь~ веhс. почетна технологија је префињенија, да 
би ес надокшщили заостаЈаљс и недостатак обученог људства, 

б) што јс заостајаље веће. rр,щс се nсћи штустрнјски објекти или 
најмодерније _индус~ријс тренутка (хемијска и електроиндустрија у не
мачком случају), КОЈО треба да на прескок достигну про11уктивност и тех
нолошки ниво развијених, 

ц) пошто нема адекватне пrсдузстшI'IКе класе, потребни су супсти
тути развоја; у случају средље заосталости, као у Немачкој, агенс инду
стl?ијализације еу банке, док јс у случају дубље заосталости тај агенс 
HaJtte~1he држава, као у РуснЈн; страни капитал и стручљаци су увек 
знача3ан чинилаt\, 

д) Пољопривреда нс игра никакву улогу у индустријализацији.20 

Треб илко~, је11ан од. највећих савремених ауторитеа за историју ин
дустриЈализа~\ИЈе, указао ЈС на нске недостатке Гсршенкронове теорије. 
Предност заосталости у смислу отворености за најновије технологије важи 
само_ у одре!)еном историјском тренутку. У Европи. на пример, тај трену
так ЈС прошао после 1900. године. и ко га до тада није искористио, као 
Немачка и Шведска, после није ни могао. Код тежих cлy,rajcna заостајаља 
долази до ствараља дуалне економије. 1ј. само поједини делови датог ре
гиона _се развијају~ а остали стагнирају. тако да се јаз стr~лно повеhава, 
стварајући тако економску и пот1т11чку напетост. У типичној дуалној еко
номији, привреда се цепа у најмаље две целине; у једној маљој, привредна 

19 

20 

W, l{o.~tow: STЛGЏS OF I?.CI;,-[0:v11CЛJ~ (iJH)\VTII, New York 1960; С. TrcЬilcock: TIIE 
INI)USTIHAIJZATION OF CONTINENTЛI.., PO\VE!{S. Lщнlon 1981. 

Л. Ocrs<.:!1cпkroп: ECON0:\1IC BЛCK\\1 Лl\!):,..'J•:SS 1~ 1!1STOR!CЛI. !TP\!'f\'Тf\1 1:. i','t:\v Y11rk. РЈб:?. 
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стру~тура јс ИНЈ\устријска, а друштвена модерна. У већој целини, привреда 
остаЈе аграрна. а друштво трад1щ11онално. Традиционални прив~едни ре
сурси нису у стаљу да запосле и исхране вишак становништва. 1 Заним
љиво је да јс демографска експанзија јел.ан од противречних пратилаца 
модсрниза11ијс. Противречан јс то знак, јер, с једне стране, указује на по
бољшање услова живота, ,,смањење количине људске патље" коју собом 
носи, како би то рскао А. Митровић, друштвени напредак." С друге стра
не. п~раст становннштва што по праnилу превазилази економски раст, бар 
када ЈС ре(1 о закаснелим модсрюпnторнма ХХ века. и тnко приземљује 

'у-3лст' у мо11ерност. У најтежим случајевима држава је немоћна да за
rю•1не и контролише привредни развој. Страин капитал може бити кори
стан само ако јс држава довољно јака да га контролише ( случај Немачке 
и царске Ру_сије). иначе претвара земљу у колонију, која губи сваку раз
ВОЈНУ инициртину и прнврсдну самосталност!' Новнја истраживања су по
казала такође да јс цена увођења нове технологије све скупља и мање 
исплатива како врсr-.ю идс. Тако јс капитал потребан за отвnраље радног 
места у 1шдустрији 1800. био 4-5 месс•ших плата, а 1900. је већ било по
требно 3,5 годишљих плата.24 

Битно ·за 11н11устр11јализац11ју јс II оно што је Грамши звао "прео
nлађуЈуhа интелектуална атмосфера". Нски то називају и људским фак
тором. Реч ЈС о ставу одређеног друштва ирсма увођељу новнх пословних 
и производних техника, према новим начинима стицаља иметка и по

ложаја. У ствари, друштво треба да пстржава предузетнички слој, који но
си модсрнизацнју. Зна•~ај прс11узетн11ка је уо•шо још Шумпетер почетком 
века. Да би предузетник успео. друштво мора да има позитиван став према 
пословном Р!виковшьу. ~сr-,1ерсности пословања на профит, надличној и 
непородичноЈ организац11ЈИ пословаља. Тако, на пример, Француска XIX 
века нема блаrон~~клон став према претераном богаћењу (повод за раз~ 
мищљаље о упщаЈу радикализма у француском друштву, и паралелама са 
српским раднкализмом). Јапанско друштво тога доба одобрава велико 
ли•шо бor?lieљe. Рејмон Арон јс укюивао на однос образовног система и 
те~нологиЈс, као и на нужно~т правне сигурности и стабилности за раз
ЈЈИЈа~ье прс11узетю1чке 11ющ111ат1111с. Следбеници већ поменутог Гершен
кр?Н?, међутим, сматрају да став дrушт~н1 према предузетништву никако 
НИЈе Једнообразан, те 1_1а се друштвнма у којима генерално не постоји по
вољна клима за развој пре11узет1111111тва прс11узет111щи најчешће врбују из 
маргиналних соцнјалних група. То је случај са протестантима у Францу
ској, старове_rцима и Јеврејима у Русији, пуританцима у Енглеској, Фар
сима у ИндИЈИ итд.25 

21 
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G. Ra11is; THEORY ОГ. ECONOMIC GROWTII, Encyclopct!ia of Social sciences, t. Ш. 

Ми.сао n смањењу ф11·щчке патље као тскотtш1 ~юдерноr npor·reca, Андrсј Митровић је и·3рекао 
~,а Једном од Округлих столова током 1993. год~1нс, поводом рдсправљдња о социјалној држави 
Запада. 

С. TrcblJcock, ор. cit. 
24 

~: ~~\1:""' Pl2ЛCШ'ULL CONQUEST-TIШ INDllSTIHЛlдЛTION 0[' 12UIIOPE 1760-1980. Oxfocd 1981, 
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Постоји још један фактор модернизације, који всhина социолога и 
осталих друштвених теоретичара често занемарује. То је географски или, 
прецизније речено. геополитички фактор. Друштва се нс развијају у ап
страктном празном простору, всh се друштвени преображај догађа у арени 
међународне политичке борбе. Није достатно за модерю1'3ацију имати са
мо горе побројане предуслове, (они су нужни, али не и довољни), веh је 
неоиходно да одређено друштво буде у повољном стратешком окружсљу 
не само када је реч о политичким 01џюсима у региону nch и када су у пи
таљу економске релације. Зато јс Ја пан успео да извс11с своју модерн
изацију, јер је било довољно далеко од великих европских сила XIX века, 
да створи свој маневарски простор за развој приврене и спољне трговине. 
С друге стране, Турска је бпла сувише близу Европи 1џ1 би могла да се 
неометано развије.2 ' Зато се стаrа. много нш1щ1,на политичка историја не 
сме искључивати из проучаваља друштвеног преображаја, јер је ипак ок
вир социјалне историје сваке нржаве љен положај у реалном геополи
тичком окружељу и историјском времену. 

2.1. Примена теорије модср,шзющјс ,ш међуратну 
.lyrocmш11jy II источну Европу 

Пrоучаnање источне Евrопс и Балкана повлачи собом масу сазнај
них проблема, а тако је и са пrоучаваљсм модсrнизац11јс rсrиона. Први 
проблем који искрсава пред истраживача јс одређиваље граница региона. 
Након П светског рата, усталила ес прсЈЈ;стаnа о источној Европи која се 
подудара са границама источног блока. За међуратни псрпод такво гео
графско одређеље источне Европе н11јс сасnим тачно, јер јс тешко 11onyhи 
прецизну границу између источне и срс11љс Европе, на једној страни, и 
срчџье, источне и јужне Европе. на другој страни. Балкан би ес по 
општим цртама развоја могао сврстати у источну Европу. мада ес онда 
поставља питаље зашто искључивати остале ~-1еЈЈ;итеранске земље, које су 
у првој половини ХХ века, ближе по нруштвеним карактеристикама аграр
ном и традиционалном Истоку, него индустријском и модерном За11ану. 
Beh је у друштвеној теорији тога доба, постојала представа о постојаљу 
две Европе; Европе А и Европе Б. како их јс дефинисао Франсис Деласи. 
Европа А се по тој подели простире западно од линије која се од Што
кхолма и Кракова спушта на Шибеник, па заокреће на Фиренцу, Барце
лону и Билбао." На том подручју пуном угља диме се хиљаде фабричких 
димњака, око којих је стиснуто као ћелије у кошници необично густо ста
новништво (200 па чак и 400 по км2). Ту и тамо на раскрсницама река и 
железничких пруга, или нанизани дуж речних токова, јављају се и други 
мравиљаци: велики индустријски градови ... Свуда се, са фабричких дим
њака, са локомотива на железничким пrуrама, па и на самом сеоском дру

му, где тутње тешки аутомобили или мотоцикли, свуда се вине стубови 
или облаци дима и искре. Посматрач зна да се налази у царству 'парног 
коња'. Размена и промет између градског центра и сеоског нома не пре
стаје ни дању ни ноћу .... На том подручју сви људи носе исто одело ( ен
глески модел) жене се облаче и ttсшљају, негде са закашњењем, по па-

26 
Quatert D. MЛNUFЛCГURING ЛND T[CI !NOCOGY TRЛNSFER IN TJIE ОТТОМЛN ЕМРПШ, 
1800-1914, Istanbul 1992. 
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риској М<!Ј\11" Источно и јужно од ове линије простире ес Европа Б: ,,На 
тн~1 лиш11ама има такође некош1ко великих градова са електричним трам
ваЈима, вст_1к11х хотела и буржоюијс. али то су расута острвца. У огром
ним 1юнrучЈ11ма између великих међународних железничких линија, мало 
има спорс1џшх пруга. мало путева, а споредни су слабо одржавани. У њима 

ес зnrлибило неколико стnринских кола. која вуку волови. Локомотива 
има мало. као и аутомобила и камиона .... Изолован од осталог света се
љак сам себи гради куhу .... једе жито са свог поља, месо .своје свиње,' до
маћица ~~у преде и тка вуну љегових оваца, месни занатлија му даје нешто 
намештар и. потребно: металног оруђа .... Украјински мужици, сељаци 
влашке Нl!ЗИЈС и УмбриЈе, пастири Кастиље и мађарске пусте, Естрамадуре 
и ~~?ан:ю.,х брда: живе скоро поти~но ван промета међународних разме
ра. Већ ЈС и Мщо М11рковић, из ЧIIЈСГ су рада цитирани ови редови, иста
ка? извесну унрошhсности поЈсдностављсност такве поделе, али она ипак 
даЈе уопштени rеоrrафски оквир ~юнернизационе драме међу закаснелим 
европским земљама. и нпо јс још важннјс, скшщра основне разлике из
ме~у ~1011:рнизованих .и _нсмо11срнизованих нруштава. (намерно је избегнут 
поЈам тр,щ,щионално , Јер су исто•шосвропска друштва у посматраном пе
риоду заправо траю11торна). Наравно. та подела није довољна. Да засад 
одбацимо Менитсран и да се скою,ентришсмо на источну Европу и Бал
кан, па нам опет бшш неопходно ЈЏl ове земље делимо са становишта сте
пена монсрнизацијс. И. Бсрснд јс источноевропске (и средњоевропске) 
земље поделио на три групе, према ступљу модерности: 

а) успешни модсрнизатори (Немачка, Чешка), 

б) полуусисшни модсрнизатоrи (Мађарска, Пољска. Русија), 

ц) потпуно неуспешни модсрнюатори (све балканске земље).,в 

~огл? би ес онмах стаr31пн пrнмсдбс на рангирање успеха модерн-
изациЈе по1с1џш11х земаља репюна, поготово посматраног са краја ХХ ве

ка, али из перспективе прве половине столећа, оваква подела стоји, па чак 

~ прикључивање Немачке региону средље и источне Европе, јер као што 
Је истакао '7-· Митровић, Немачка ес J(yro колеба као "земља средине" где 
цивилизациЈски и културно пришща. Истоку или Западу.29 

2.2. Друштвена структура 11сточ11с Европе 

Бере1щ ове земље 1\СЛИ и по дrуштвеној структури. Тако су балкан
ске земље по љему 'недовршена дrу1111-ва'. То значи да су то друштва која 
су у вековима османске власти остале без владајуће елите. или модерне 
средље ~ласе. Ло љему, након ослоГ>ођсња власт у тим земљама граби но
ва влщџ1Јуhа елита састшзљс~а оп пршнщнпка војног и управног апарата, 
пре свега из рсдоnа оних КОЈИ су ес истакли у борби за независност. По 
турском обрасцу, начин стшџны, дrуштвсног угледа и материјалне моћи 

27 
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ЈУГОИСГОКЛ. Со1t!!Јалн11 архив V/1939, стр. 156-162. 

!. Bereлd: ТЈШ CIOSIS 20~12 OF EUROIЋ, Cam!,ri(lge 1986. 
29 

А. Mrt-rpormh: ИСТОРИЈСКО У ЧЛРОБI!ОМ БРV:ГУ. Београд 1977, стр. 70-81. 
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разликује ес од западљачкоr. Уместо прсдузстн11штвом. моћ и богатство 
се стичу успиљаљсм у 1\ржавној ,щм111111стршщји. 

На 1\руrом крају рсr11она постоји очувана ар11стократ11ја, чије јс 
учешће у становништву знатно веће него у запаf\нОј Европи. Тако јс у прс
дрсволуционарној Француској аристократија •111ш1ла тек 1 % народа, док јс 
у Мађарској XIX века тај постотак пст пута већи, док јс у Пољској чак 
десет пута nchи. У овим 1\руштв11~1а ес статус постиже рођељем. чак и када 
се изгубе имаље и богатство, rюјсп11наш~ остаје приш1пш1к вшнс клnсс, riкo 
је ро)јен као племић. У тим пруштв11ма ес предузстн11111твом баве махом 
припадници маргиналних група, на првом месту Јевреји."' 

Таюза класпфикацијn може да нмrщ1щ11ра закључак па су она 'не
довршена' дrу111тrш Балкана маље поrо;џ1а 1а МОЈ(срниз~щанју оп северни
јих исто•1носвропских друштава. која су сачувала власт11ту аристократ11ју. 
Такав закључак јс упитан. Иако су 01111пn нс11зднфсрснщ1раност балкан
ских дР~ушташ1 и њихов. како Петер Шугар то на31ша, 'сељачки сrалита
ри·.н1м'·1, посматrш-ш из јспног угла препрека модерности. ако се посма
трају из другог угла, оне престају бити сметља ,ю11ср1111з,щ11ји. Јер НСЈ\О
статак траднционшпшх елита може з1н1 1 1пт11 и непостатак траннционалних 

препрека за пошпи•1ку и 11ру111твену мо11ср1111·;ш111ју. Већ јс речено да мо
дерно друштво одликује стос јс1џ~,1кост11. fiap у равни инсала, и макар у 
начелу дсмокrатски пр11нц11п леппнt--1(Щ1Iјс. Без тра,(11ц1ю1-н1т-шх елита ко
је упорно бране своје пршшлсr11је. увоl)еи,с ,нщср1111х 11ош1т11чк11х установа 
бива понекад знатно брже у т11м 'нсновр111сш1м' пру11Јтв11ма. Зато није 
случајно да су све балканске но1юосло601)с11с пrжавс понеле. r-.-шкар на ш1.
пиру, либералне уставе. Оне за y-sopc fiиpajy најнаflрсн1111јс уставе зап,щнс 
Европе (бслг11јск11 и француск11). 11рсска•1ући тако бл11жс срсдљосвропскс 
узоре. И на другом крају Еврш1с. у заосталој Португалији. Ј\олюи такође 
до калемљења либералног устава на заосталу 11ру111тпсну и привредну 
структуру." Међутим, баш јс у том усвајаљу модерне државности и нај
пећа замка за земље закаснеле у мсщсрн113ац11ј11. Услс11 ИДЕ (Међународ
ног дсмонстращюноr ефекта) елите земаља псr11фср11је теже да нз свог 
класног интереса раз1шју б11рократск11 ,шарат у коме 611 нашли ухљсб11јс 
које би им пружило стил живота нал11к зашщ1ы1 1 1ком. Они и·збсгавају да 
свој статус изборе у свету б11·лшса нс само због културних врс11ности и 
односа средине према послова~1,у; на делу су fiap још 11ва 'll1Н11оца. Прво, 
освајаље статуса путем бизниса Gп r10пrа3умсвало неизвеснији и тежи пут 
ка стицаљу статусних симбола, пrуго, rаспопсла и потrсбс <:вронског и 
светског бизниса често нс ИI\У у прилог 11ојединим модсрнюујуhим земља
ма. Тако, по дефиницији А. Ц. Јаноша, потомци пропале аристократије 
и исто тако пропале класе занатлија и тrговаца постају 'пролетери од пе
ра', како их је звао румунски песник Еминеску, или "полити 1 1ки нrспу'!ст
ници", како их зове Јанош.33 Он износи податке који показују кол~tко је 

30 
I. Berend, ор. cit. 

31 
Д. Ђорђевиh: ОГШЩИ ИЗ НО!ЈИЈЕ БАЛКЛIIСКЕ ИСТОРИЈ[, Бсогr,щ. 1989, стr. 25. 

32 
Д. Ђорђевић: СТРАНИ УТИЦАЈИ И БАЛКАIIСК11 УСГА!3И У XIX [ЗЕКУ. оо. цит. !04•131: 
А. Ц. Јанош, оп. цит. 

33 
Исто као на11оме11а 13. 
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биро~рати~ација друштпа периферије оптсреhујуhа за љихове припреде. 
Док ЈС број запослених у британској 1\рЖавној служби почетком ХХ века 
1,5%, нема те периферијске земље у којој је проценат државних службе
ника маљи од 5%. Зато су државни трошкоnи неразвијених зс.маља непро~ 
rюрционално високи: о_ни износе и није ОЈ\ 70% трошкова државе у раз
вијеним ~~м~,ама. док ЈС доходак ретко већи од 30% дохотка развијених. 
ЗакључаЈ ЈС ЈСЈЏюставан: неразвпјснс земље Еnропс су трошиле на своју 
државу двоструко више средстава оп р~овијсних. Тако ес прави зачарани 
круг; држава трош1:1 драгоцене ресурсе на храњење немани бирократског 
апарата, КОЈИ, бшшЈуhи све скупљи и бројнији, и даље усисава најспособ
НИЈе припаднике друштва. 

За ту појаву шш разли•штих пр11мсра. Још је Светозар Марковић пи
сао како све што вреди у српском нарОЈ\У оде у чиновнике. За проучавање 
феномена успона српског чиновюшп1щ и елите, нажалост. нема довољно 
научне литературе, али зnто постоје юы1же1ша дела која се могу користи~ 

ти. Пре свега,_ реч јс о бројнпм Нушићевим Ј'"I\Овима, али и о неким дру
гим, као што ЈС "Вукадин'' Стевана Срсr-.1щ1.- У сваком случају, из разних 
юь~1жсвш1х дела ес ВИЈ\И 11убоко уfiсђен,с спакоr амбициозног школарца 
да ЈС држап~а служба Једини прави пут ка просперитету и друштвеној и 
матсриЈаЛНОЈ моћи. Сличну слику ч1ггалац може срести и из осталих 
источноевропских кљижевности, пре свега из руских класика, као што су 

Гогољ, Гончаров, а и )\руги, на пример Анте Ковачић. 
. Разпој српске државе и бирократије је пример друштва које је имало 

cnoJy нацпоналну државу; другачији јс случај са Пољском или Чешком, rде 
та класа пот-:тичкнх предузетника, нс имајући на располагању властиту 
државу, постаЈе стегоноша борбе за национално ослобађаље и формирање 
властите пржаве. Није случnјно па ес та борба актиrшра у фази "Б" чувене 
Хрохове систематизације развоја нащ-юш1лизма 1 ка.п;а се национално 
буђеље 'спушта' и на средљу класу. Та класа, постаје ширењем писмено
сти и основног образо1Зања, жељна статуса и службе, као и стандарда и 
животног стила развијених земаља. Она јс недовољно учена или имућна 
да користи било велика тржишта нш11еющ1юналних (можда је боље рећи, 
наднаци_оналних) цаgстава, било да на11ре11ујс у служfiи служећи се језиком 
КОЈИ НИЈе. матерљи. ' Насупрот љ11ма. велики пољски индустријалци XIX 
века остаЈу лорлни Руском царству. као што и крупна х~ватска буржоа
зир пр11хnата диктатуру краља Александра 1929. године. 6 Занимљиво је 
пратити у међуратном 11ср11011у, који нас највише занима, 11аљи развој по
литич~их покрета ср~дљих класа источне и средље Европе. Неке од њих, 
успе13щу да се ДОКОIШЈУ властите националне државе (Чехословачка, Пољ~ 
ска). Друге наставља_ју да се осећају подрс!)сно (Хрвати) или да су изгу
били државу КОЈН им ЈС с правом прпшщала (Мађарска, Аустрија, Немачка, 
на нски на•шн Италија). Код ових потоњпх, политички покрети средљих 
класа по правилу скрећу у дссш11н1рски рапикализам. Чехословачка је 
успела да одржи узорно грађанско друштво у међуратном периоду, док је 
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Пољска започета као либерална држава, а пред II светски рат се прео
бразила у великим делом ауторитарну државу.37 У овом контексту треба 
посматрати и судбину југословенског, или, прецизније речено, српског 
грађанства. Bch и из ових овлшп набацаних чшьсю1ца, указује се основни 
проблем југословенске друштвене и политичке модернизације, а то је неу
једначеност. Елите југословенских нарсща (а можда и наро1111 сами) немају 
иста ни полазншта, ни политичке и пр1шрсднс циљеве. Нажалост, мало 
је упоредних изучавања да би ес утсмсљснијс могла правити поређеља у 
том погледу са осталим друштвима источне Европе. Можда би ес могло, 
на основу оно мало познатих чиљсншџ1 поставити неколико питаља. На 
пример: какво јс дејство /\ржавне и друштвене хомогености на процес мод
ернизације? Конкретно, упоредимо искуство Јапана и Турске, којн су има
ли отприлике исти развојни старт. Јапан јс стни•1ки и културно хомогено 
друштво, гдс је знатно лакше било успоставити друштвени консензус о 
правцима и мсто1џ1ма развоја. Турско царство нс само l(a јс потпуно хе
терогено, већ су у љему пpIШЩ\fllll\11 државне елите, изрюнто усмерени ка 
војној и управној каријери, тј. пол11т1Р1ком прс1,узстю1111тву, 11окјс оно еко
номско у рукама маргиналних и д11скр11мшшсаних група. Ако ес са нивоа 
тих сnстск11х сила, спустимо на ниво мnлих источноевропских л,ржnва прве 

половине ХХ века, можемо правити сли•1ю1 поређеља између Чсхосло
ва•1ке (да ли?), с једне стране, и Југосшншје II Пољске, с 1,ругс стране. На
равно, читава овако постављена пнлсма ес опмах може оборити на
вођељем румунског примера: Ру,1ун11ја јс хомогено дру11пво, а доживела 
је можда и тежи мо11срнизац11јск11 слом 011 Јуrослов11је или Пољске. Али 
управо је пример Румуније занимљив као илустрација погубљеног ефекта 
дејстава ИДЕ и одређених мсханпзама светског тржишта. Румунску елиту 
представља једна за Балкан потпуно особена клас[I; бољари. Они су на 
први поглед сасвим сnроттсизошша елита, супсhи по њиховом животном 
стилу (градља куhа, културни и уметнички ж1шот). Али, с пруге стране, 
њихова европеизација нема никакав, 11ли врло мали утицај на начин по
љопривредне произвопљс, који остаје крајље трщщционалан, а, па и нс го
воримо о на чину живота и стандарл,у 1ын.н1 поређених кмстова . ..,8 Поменути 
аутор извлачи закључак да водеће класе у одређеном друштву прихватају 
од иностраних утицаја само оно што нс пrотивrсчи 1ы1хо1шм интересима. 
Дакле, за модернизацију нс само да јс потребан консензус елита у 
одређеном друштву, већ је нужно )Џl елита (елите) одрсl)сног друштва не 
буде потпуно изолована од основне J\·tacc становништва; то значи, да по
стоји бар донекле интегрисано друштво. 

Већ јс поменут феномен дуалне економије, цс1шља привредног живо
та земље на две целине, не само недоnољно повезане, nch често антаго
нистичке. Дуална економија стваrа и дуално дrуштво. Дихотомпја се са
стоји из пара Село-Град. Занимљиво јс l(a друштвена по11сла у земљама 
периферије не иде по линији шаблонске класне поделе. Наиме, тежља ка 
убрзаној индустријализацији која треба да омогући сустизање развијених 
земаља доводи до приrшлеговаља гранске радю-Р1ке класе, маказе цена у 

корист индустријских производа и сличних појава, које доводе до тога да 
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се формулише заједнички интерес нових градских класа насупрот интере
су села. Доказ за фаrюрнзоrшљс гrапскс р'1дничкс класе јс у томе да што 
јс земља заосталија, шщустријск11 р,щющи имају већу надницу у односу на 
национални дохо1џ1к по глави становника. Тако јс у Швајцарској у периоду 
1925-1934. доходак ин11устр11јског радника 79% просечног националног до
хотка, у Пољској 148%, Мексику 130%, Југославији и Бугарској 111 %, Ује
дшьсном Краљевству 94%. Конкретно, у Београду јс ниже од трећине ин
дустријских рапника добијало наннице из највишег платног µазрсда, а само 
11,72% занатлија. Или, још упадљш)llјИ пример разлике у примаљима град
ског и сеоског стшювюш1·п1: сељак са имањем до 20 хектара има маљи 

" с . , пр11хо11 по члану домаћинства од гр,щског радника: тога НИЈе случаЈНО 
да ес широм Европе во11е дискусије, а и делује на нивоу државе, у складу 
са дилемом: пољопривреда или нннустр11ја. заштита сељаштва по сваку це
ну, или неговаље нових друштвених група. 

2,3, Полсмию, о 11pan111iмa разnоја 

Друштвени положај, поготово у закаснелим друштвима, неминовно 
јс болан и сложен. Тсшковћс мо11срн11зац11јс, суровости раног капитализ
ма! нагнале су интелектуалце заосталих друщтава да размишљају о раз
војнпм могућностныа. На први поглед, логичан јс закључак: ако је поје
дино 11ру11пво већ заостало у рювоју, оно нс мора да пролази кроз све 
тегобне фазе ра3воја р~п1тјсн11ј11х друштава, већ оно може да пронађе н.е
какву прс•пщу. којом ћс достићи на11рс11н11јс земље, а без тешких друштве
них проблема које су напрс11нс земље прошле у свом развоју. У источној 
Европи такву 1щсју први фор,1ул11111с Херцен, сматрајући да Русија треба 
да иr-.ш самоGитан развој, мнмо капитализма и класне поделе, а на основу 
руске сеоске општtшс. Чернишевски јс овакав став развио до крајљих кон
секвенци, развијајући теорију о друштвеним скоковима. У Срба је родо
начелник таквих схвататьа Свстозаr Марковиh.40 

Услед стагнације друштвеног и економског развоја, та пробелматика 
никако није превазиђена у псрнсщу изr-.fсђу дrш светска рата. 'Шок модер
ности' који уништава традиционалну култуrу, начин производље, друштве
не и породичне односе, n кој11 нс доноси одмах и благодети модерног 
живота, доводно јс међу интслсктуатщма ра-зних источноевропских 
дrуштапа до опбаrџшаља читавог пројекта модерне, ·1ј. до одбацивања 'за
шщ1ышпва' и покушаја да ес формулише и одбрани 'национална' циви
лизација. 

У Румунији ес још почетком шсзпссстих година XIX века појавио по
крет JUN!MEA, који је сматрао да ес румунско друштво сувише отворило 
западним утицајима и да су установе индустријског буржоаског 11руштва 
непримерене патријархалном румунском сељаштву. Након тог"покрета, 
настали су покрсти пшдприста и 11оrюrа1111ста, који су такође сматрали да 
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Румунија може избеhи кш11пат1ст11чку фазу рювоја, стварајући друштво 
на основу малог сељачког rюсспа оrr<ШИ3ошнюг у ЗЩ\ругс. Занимљиво би 
било тщстн 1џ1 ли је во!)а 11011оранюма Ko11sta11ti11 Stcrc ( 1865-1936) 6110 
упознат са радом Светозара Марков11hа и љсговпх следбеника. 

У мс!)уратном 11ер1ю11у Yirgil Maclcarн формул11111с 'трсhи 11ут', који 
611 требало 1џ1 бу11с имеђу за11а,11ы1•1коr llfll\Иl!l!J\Yaлюмa и источљачког ко
лсктиви·Јма. n основа тог трећег нrуштвсноr уређења би био мали сеоски 
посед. Његов покрет јс, према rУ~·1унској речи за сељака. добио име ца
ранизам." И чувени румунски историчар Nikolac Jorga био јс привржен ро
мантичној ви·.шји патријархалног села и всл1Р1ао јс трапшщоналне врсп
ности. Мадгсару јс био много рсалн11ји. Он јс обра3лагао потребу очуваља 
малог ссљ::~т1коr поседn, економском логиком. Ую~-.твао ЈС на већу отпор
ност малог посс,џ, у Великој крюи 1929-1933 године. Он II љегови след
беници нису одба1щвал11 11щ1устр11ју у цсл111111, всh су 01атрш111 да шщустри
ја треба да буде до11уиа основној 11ољо11риврс11ној оријентацији земље. Нс 
треба овflква размишљаља унапред онGацшщт11 као аю~хрона. Мсђурат1-ш 
румунски теоретичари су скренули пажљу на један проfiлсм којн he по
стати врло актуелан у нrугој полов1ш11 ХХ века. а то ЈС нсоколош1Јаm1зам 
(термин којн он11 нс корнете. ал11 011rовара иојав11 коју ш111сују). Страни 
капитал инвестира само у П'Јвозно оr11јснт11санс пронзшщнс гране~ ос1-а?
љајуh11 остатак 11р11врс11с у феудалној заосталости. Локална ол11гарх11р 
подржава такав тренд, јер 11сл1шично у•1сствујс у 11011ели 110611ти, а 
спречава преображај друштвене структуре који би уrроз1ю љене интересе. 
Та појана јс изузетно карактср11ст111н~а за 11,анашљс зсr,,-~љс трећег света, 
од Латинске Америке 110 Африке II Азије. 

Мађари су ес чак и раније суочили са 11нтслсктуалн11м дилемама ыол;

ернизације. Чак почетком чстрпссстих гопшш. Ссчсљн 1юлсм11шс о д~-ша
мици друштвеног преображаја са Кошутом. Док Кошут сматра да наЈ11ре 
треба остnарпти политичке и ншщоналнс ц11љсвс. Сст1сљ11 сматра да за то 
најпре треба створити 11руштаснс 11 11р11врс11не 11рсдусловс. О11ст ес намсhе 
сличност са полемиком коју СвеТ<Ј3ар Марковић у "Србији на Истоку" во
ди са националним романтичарнма. И Ссчсљи сматра да Мађарска мора 
бити напре,п.на 3смља да би оствнrила своје ш11(1юналне циљеве. По њеr-.~у 
треба створити стратегију постепеног 'органског' утапаља арнстократИЈе 
са нема!)арским етничким групама у јединствену буржоазију. И његови на
стављачи. Кемењи и Етвсш су срс;џшом XIX пека сматрали да треба сле
дити енглески модел, у коме аристократија дово1111 пучке класе на свој ни
во и са њима твори нову "џснтлсмснску средњу класу". Конститутивна 
компонента те класе треба да буЈ1,с образоnа~ьс, а срж интелектуалци. Та
ко опет долазимо до класе 'пол1пнчю1х попу•3стника' тако особене з~ 
исто•1ну Европу. Меl)утим енглески модел н11јс 'прорадио' у Ма!)арскоЈ. 
Налик на Латинску Америку, уместо на се зсмљопосснннчк::1 ар11стокrа: 

тија 1 побуржоази' 1 нова срсЈ1,1Ы1 класа ес 'џснтрифнковала'. У Лат1шскоЈ 
Америци су тај про1~сс назвали 'латифуннизација' _;.iz То значи да новооб?
гаhени градски слојс~и теже да капитал уложе у земљопосед и имитирају 

41 
К. llitchins: RUMUNJSКI TЛRЛNIZЛM: 'TltECI РUТ' ll: NЛ~Е ТЕМЕ ор. cit, .~tr, 2465-2484 

42 
R. Р. Dore: ТIШ BURGEOISШ IN MODER~IZING SOCIETES. Eпr.:yr.:lopellia of socia1 scicпccs, t. IX рр, 
402-408. 
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начин живота аr11стократ11јс. Сл1-Ршо ес несило и у Мађарској, што јс по
казатељ кол11ко систем пrу11пвсш1х вrснности ут11 1 1е на развој: очигледно 

јс у оба случаја на друштво сматrа I!рсстижнијим начш:1 живота земљо
ПОССЈ\Н11ка. од мо11сrног гра,1скоr 11рс11узстн11ка. Додуше, у Мађарској де
лује и ю11щоналн11 фактор. јер су нос1101111 мо11срног предузетништва не
мађарске етничке групе (Јевреји II Немц11). Bch смо поменули случан 
случај Османског царства, у коме јс такође модерно предузетништво до
мен маргиналних гrупа. Ексклу'Ј11ван мађарски национализам, у једном 
случају, као и исламска нrжавна 1щсолопiја у пругом, сигурно су омели 
ствараље јспннствснс 1'-1онсrн113аторскс елите у тнм земљама. 

Такозвани 11011ул11ст11 у мс!)уратном 11срисщу (Ердси, Немет, Иштван 
Б11Gо) су до111л11 1\0 3акључака којн имају нске сличности са румунским Ца
р11н11ст11ма. 01111 су юучавал11 пр,щсс заостајаља мађарске привреде у новом 
веку. или како Б11Сiо каже, 'I1рск11нутоr 1106уржоажс1ы1'. юща јс Мађарска 
у XVI веку 1пгуб11ла темпо ра·:тоја у односу на Зашщ. Немет сматра да 
М,1ђарска треба па ипе 'трсtшм путем' - н11ти на постане колонијални при
везак Иf-Щустrнјског Зшнща, юпи колсктmшстIРiко пrуштно совјетског типа. 
Интелектуалци су т11 који тrefia да 11rс111ш11с ново друштво. Бибо поставља 
наглшщс теорију 'Џснтлсменскс срспн,с кт1сс' и сматrа па је решење у се
љаку-ГЈурrсру. ,ю11ср1юм 11рс11у-зстн11ку. којн ус~н,ја 1шнустр11јску производљу 
и урбану кутуру. Основу за такав ра-звој ВIJl\11 у сељачко-бургсрским rра
повима Ланош1јс ю1ст.~лш,1 у поGа туrскс окупаrџ~је.43 Сељаштво треба да 
ес претвори у класу малих 11rсну·Јстн11кn. 

И коначно. стиже!\.•Ю по r,.-1сtјуратнс Југославије. И у њој се вони ра
справа о прав!lу пруттвсног развоја. Југославија нс~rа значпјнији проблем 
ВСЛСIЮССЈЏ1, поготово нс у кр;:1јсВ1!!\.!<I насСЉСНЈIМ Србнма. У љој нс постоји 
проблем срастаља нове прснузстн1I11ке класе са традиционалним зсмљо
поссю·11щ11ма, јер тirx потољнх нема. Али јс зато пrоблем срастшьа сред
њих класа са државних шн1рато1\•i огроман. Законски и друштвено, биро

кратија јс у Јуrослав11ј11 и Ср611ј11 најповл:1111hс1111ј11 слој још од доба уста
вобранитеља. После I светског rата, миш1стар јс после једне гоЈ1.ине 
служGс остваривао већу псювју него 11рофссор11 11 судије после пуног рад-

џ З . . 
ног века. , ан11мљшю ЈС 1џ1 ни пr11врсна ш1Јс повољно привлачна за српску 
интелектуалну елиту. Почсткш"1 ХХ века бсогранска "чаршија" покушава 
да yвerr.c школо1шнс љунс у 61-1зш1с, али без много успеха. Учени људи су 
ес по:всtшвали бнЋ111су с,1мо но пrвс 11р11л11ке па ес политички ангажују. 
Тако ЈС и са ушшср-зитстск11м људ11м": Јован Жујов11h јс напустио бриљан
тну унивсr,Ј1-пстску каr11јсру з,1р;:щ политичког ангажмана. У Југославији 
се такође полсми111е о каrактсру юнн101-rалнс културе, о пrавцима држав
н~r ра'Јвоја. Чак и човек васпитан у најбољој европској традицији, пока
зу3с резерве према урбаној II llfll\Yc-гp11_jcкoj кутури. Слобо11ан Јовановић 
пише: ,,Сеоско ставовн11111тво такође јс 11рс11охрана против једностраности 
и настраности ин11устр11јскс варошке културе, која мсханизира живот и 
рађа онај сувише Пр5'Паичан и ра~џюналан погле}\ на свет, који се назива 
hифтинскнм духом'ч) Јован Дуч11h. попут rџ1ранаста у Румунији, сматра: 

43 

1. S1.c!t:нyi: ШЕЈЕ О 'TRECEM PUTU' U MЛl)ЛltSKOJ, k«o i rrcthщlna napot)1c1}a str. 2552~2566 
44 

Ј. Прода11ощ1l,с ЗЛКО!I О ЧИIЮШ!ИЈЈИМЛ. Х/1923. стр. 196-207. 284-298, 366-378 
45 

С. .Јовннов11!~: ПРИI\Н=:ги ПОЛНТ11 1 fКГ-: СО! tl·IOЛOП!JI3., Бcnrraд 1940. стr. IКб 



28 Гnд~mrњак за лrу11пв~;:11у нстnr11ју 1/1, 1994 

"Нnма ес чини да са постанкоl\-1 градоrза и прирастом интелигенције тај 
творачки геније села и сељака лаrnно ИПРiсзава.'н6 

На нивоу планираља економије. расправљало се 1џ1 ли јс домаћа ин
дустрија сувише привилегована науштрб пољопрпврсдс, или јс пољопри
вреда прсзаштићена и с~1ст11,а индустрпјском развоју, Бпло јс м1ш1љсља 
да индустрпја, уз помоћ фпнанспјског капптала, упропаштава сељаштво и 
срс,rџьу класу превеликим ценама. Како су ес рашириле маю13с цена, по
готово након Велике крпзе, д11спропорщ1ја у аграрнпм и 1шдустријским це
нама ес повећала, Тако јс у пролеће 1932, г<щ11нс требало дати два вола 
за јсд.1.н плуг. Развила ес полсм11ка у "Правни'' и "Трговинском гласнику". 
У првом листу јс Мишшојс Савпћ бранио индустријалнзацију, а у другом 
су га нападали, ,,Време" јс вероватно, реагујући на ту полемику у јулу 1932, 
године, истакло како јс вре1џ1ост нашег увоза по килограму десет пута 
већа од вредности извоза и да јс само текстилна индустрија уштедела 
држави 600 милиона, Цветко Грегорпћ, секретар Централе индустријских 
корпорација Југославије, 1933. пщинс тврди да су запослени у шщустрији 
купили више хране него што јс 1-пнос110 љен И'ЈВОЗ. Новак Поповић истиче 
предности ~-шпустријс због пrихватаља rшшка rапнс снаге са ссла.47 Вођена 
је расправа и о царинској заштити. ·и,щустријалисти' су твр1111ли да јс до
маћа пољопrнврсда са проссчноr-.-1 за111титш,.-1 од 48,3% нпј'Јаштиhснија у 
Европи. Како јс растао агrпрни пrотсющош13ам земаља средње Епропе, 
које су б11лс главни потрОIШЈ'I југослоnснскнх аrрщ:ших произвона, расле 
су и заштитне царине за 111щустр11јске 11ро11зво11е. МсЬутим, начело највеће 
повластице по ком су били склопљени многи трго1шнсю1 уговори, увек је 
неповољније за слабијег партнера, па и за Југослаrшју.48 Да бисмо прове
рили ставове поборника и 11ротивника међуратне мсщсрнюације и инду
стријализ,щије, треба да размотримо основна достигнућа привредне мод
ернизације у источној Европи и у Југославији. 

2.4. Пр1шрсдиа модср1111зац11ја 11ст<>'Шс Европе 

Крај I светског рата затекао јс потиуно измењену геополитичку сли
ку источне Европе. Нестала су четири царства, и створен прави колаж ра
зличитих држаnа. У прнврспном с/\шслу. нарочита ес промена осстпла на 
територији бивше Хабзбрушкс мою1рх11јс. За Србпју јс, на пример, оно 
што јс некад чинило важан део спољне тrговинс, постао нео унутрашљег 
промета у заједни•1кој држави. Све земље наследнице Монархије су два
десетих година спровеле аграрну реформу, што је усле;\ механичког по
већања обрадиве земље доnсло и до повсhаља приноса. Повољна коњук
тура јс дала наде да he коначно бити пrсваз1-Јђен зачарани круг заоста
лости у источној Европи. Све земље су 11оживслс инпустрпјску експанзију, 
поготово у базичним индустријским гранама као што су челик и елек
трична енергија. Захваљујући повољној кољуктури жита. све земље оства-

46 

47 

Ј. Ду•1иh: КУЛТУРА НАШН СЕЛА, у: IIAIIIE СЕЛО (с11сцнјатю издање CAIJPEMl2IIE 
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рују раст извоза. а нарочито Маlјарска и Југославија. Сем Мађарске и 
Пољске, 11нострани дугови су умсрснп. а Југославија и Пољска имају ве
ли.ки нсвннљ!11ш прилив, од до-.знака и оп транспорта (нароtшто Југосла
IШЈа). Кrиза ,зс спс променила. Нс само ,џ1 rнща тражња за све врсте роба 
всh прссу111у1у и извори финансира11,а. И иш1•1с јс структура финансирања 
била неп_овољна за источну Европу. јер после 1918. нестају традиционалне 
банке за_1модшщи из Бс 1 1а и Берлина, док су британски и амерички бан
~ари слаб_о за11нтсрс_сован11 за реr11он. Најоштрије су кризом погођене на-
1индустр11)'1лизоваю11е земље Чехословачка II Пољска, док се у осталим 
земљама сва оштрина кризе осстr1ш1 тск падом Кредит-Аншталта 1931, го
д11нс. У Југослав11ј11 јс, на пример. берзански промет био толико слабашан 
11~ ес крах 1929. нпје ни осетио. Пун ударац кризе је ову земљу достигао 
1932. године. Од 1931. год11нс све земље региона уводе оштру државну кон
тролу у спољне?' трговину, а кас,шјс су зависнпци од клириншке трговине 
са Нсмачком.,1 

Ово јс врло уопштен пр1шрсдни биланс источне Европе у периоду 
измсЬу два светска рата. Остаје 1џ1 ес вщџ1 како ес тај развој уклапа у тео
ретске обрасце модсрнизацпјс. Кренпмо од Ростовљсвих фаза, 1ј. покушај
мо да да1-,-10 щшка3 постојаља 'пrотошщустријскс' фазе у источној Еrзропи. 
И 11орс11 рслат11вноr пораста про11зводп,с. није било агрикултурне револу
ЦIIЈС. Што ес J'lBH!IX инвсст111111ја у инфраструктуру тиче, резултати су раз
нолики. Чехословачка н МаЬарска су ес већ приближиле заrнщним станд~ 
ар111ша, а донекле и Пољска. Број аутомоб11ла у Чехословачкој је већ био 
65% од западног просека, али јс у јужној Европи транспортни стандард 
знатно н11ж11. У Бу;аrској ес само ("' 43% 11утева могло возити брже од 
20 км/ч. На 100 км· Чсхослова•1ка ЈС 1920. годш1с имала 9,7 километара 
пруге, Мађарска 8,8, Пољска 4.6. Јуrослав11ја 3,7, Румунија 3,6 и Бугарска 
2,5. На 100 ООО становнпка Јуrославпја са 78 км пма пруге чак и бољи ре
зултат од Пољске, која има 66 км, Румунија 65,3 км, а Бугарска свега 53,2 
км. Занш,лљиво да јс југословенска кнло/\tстража по становнику за сле
дсhих 17 година опала на 64 км на 100 ООО житеља. То значи, да је рела
тивно добра желсзнпчка мрежа Југосшшије на по•1стку периода била 
проювод наслеђене мреже, пре свега Аустро-Угарске, док и поред вели
ких инвсст1щ111а _УЗ помо!\ мсЬународнпх зајмова (Блеров), Југославија није 
успела на раз1юЈСМ жслс3юtчкс мреже прати раст станоnништва. Сличан 
проблем јс имала и Бугарска. 

Гоюшс, _1929. ако јс а~1сри•1ю1 стащ1ар11 ППТ комуникација био оз
Ш1'1ен са 100. )УГословснски ЈС 1,7, а грчки 1,3. Занимљиво је да јс неколико 
година касш11е, 1937. Југославија_по комун11кационом стандарЈ\.У, претекла 
Бугарску. Т,ща ЈС имала скор 2.), а Бугарска 2,3. (САД; 100)" При раз
матра_љу степена разrшјсности инфраструктуре, као предуслова за модерн
изацщу тrсба бити изузетно опrсзпн: нс смс се' направити анахронизам и 
поредити међуратна достигнуhа 11сто•1нс Европе са истовременим дости
гнуtн1~-tа зашщних ~см~1ља, које су 01џшно оставиле за собом ту протофазу 
развор. Али остщс Једно крупно методолошко питање, а то је: како 
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уопште онда вршити компаративне студије рювоја, јер ес нс може правити 
непосредно поређеље ни са развојем Запа11а у XVIП и XIX веку. Требало 
би упоредити земље на сличном ступљу развоја, али и даље остаје питаље 
параметра којим би ес мерила развојна достигнућа. 

Што ес љу11ског фактора тиче, тј. минималних ресурса квалифико
ване снаге, услед nch поменутог фактора 'политичког предузетништnа' 
веhина студената ес усмсраnала на сrудијс хумаю1ст11 11ких наука и права. 
У Југославији јс било покривено само 50-60% потреба за инжињерима, ко11 
агронома и шумарских инжињера јс та диспропор1џ1ја и гора, док дсфи-

. . '''I нитивно постоЈИ хнпсрпродукцl!Ја пr~нншка II хуман11ста. .с а нпжнм: ни-

воима образоваља постоји снажна 11испропорцпја у образоваљу из~!сђу се
вера и југа региона, али су огромне и пнтсрнс разлпке између поЈединих 
региона унутар самих држава. Тако јс нсш,смсност у Чехословачкој била 
у целини 4% становништnа дуже од 1 О го1111на, али јс у самој Чешкој била 
1 %, а у поткарпатској 31 %. У Југославији јс неписменост 45%, али у Драв
ској бановини 7%, а у Врбаској 73%. Албанија јс имала проценат непи
смених између 65% и 75%. Све друге земље стоје знатно боље. од Јуrо
слаnије, па чак и Румунија и Бугарска. У зашщној Европи, Шпа~шЈа и Пор-
1угалиiа имају већи про11снат неписмених 011 Југославије. (46,4% и 52, 
63,3%}52 

Следећи класичан прс11услоn за модсрнюацију јс финансијска 
подршка ин11устријском развоју, и с11рсмност 11рсдузстн11ка на нова улага
ља. Ту на разној знатно утичу мсђунарОЈ\НС околности, тако да Ростовљсв 
модел лако пада. Наиме, јспна су ствар финанспјски аранжмани браhе Пе
реир, Ротшилд и осталих банкара авантуриста у периоду дуготрајне ек
спанзије светског тржишта у првој ноловини XIX пека, а друга јс кре11и
тираље неразвијених земаља у доGа лоше привредне коњуктуре у међурат
ној Европи.53 Сада морамо да ес окренемо и Гсршснкроновом моделу, КОЈИ 
истиче супституте 'нормалних' развојних предуслова. По љему, закаснеле 
земље би требало да разпијају тешку ищ1устрију, настојећи тако да пре
вазиђу јаз који их дели са рюnијеним земљама. Оне би морале да фор
сирају и предузећа великог обима. По Алиси Тсајховој, источноевропско 
искуство нс потврђује Гершснккрононс постапкс о разnоју теп!ке инду
стрије (иначе постављене на искуству немачке и руске индустрирлиз~ци
је). За разлику од краја XIX века, у кључним модерним 1шдустр11рма 
(машине, хемикалије, челик) јс у ХХ веку успостаnљсна олигополистичка 
позиција на светском тржиту.54 На пример, у Југославији се проценат за
послених у машинској и металној индустрији од 1931. до 1938. године, у 
односу на укупан број индустријских радника повећао од 13,9 до 19,3%, али 
се зато проценат запослених индустријских радника у текстилној инду
стрији подигао са 10,6% на 25%. У Бугарској јс чак проценат запослених 
у металној и машинској индустрији од 1921. до 1938. са 8% опао на 6,3%, 
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док јс број заrюслсних у текстилној ИНЈ\устрији са 8% скочио на 29,7%. Али 
Тајхова занемарује нске 11ругс пою13атеље који и11у у прилог Гершснкро
новој теорији; врсююст производље у металној 11НI\УСТрији Бугарске, на 
пример. била јс два пута већа него вредност производље у текстилној ин
дустрији била чак пст пута већа 0I\ вредности текстилне производље per 
capita (2.2 1\ОЛара јс по глави становника била врсl\НОСТ металске произ
водље, 1.1 текстилне, а чак 5.6 1\ОЛара хеш1јскс прm1зво11љс у Бугарској).55 

Други пример који ПОЈ\ржава Гершснкроновс ставове је величина пре
дузећа; у свим земљама источне Европе, поготово најнсразвијенијим бал
канским, нема срсдљпх прсl\узсћа. Постоји огроман број малих предузећа, 
али је и исти ·толики проценат рщџ-шштва, а пре свега погонске снаге, кон
центрисан у великим лрснузсћима. Најразвијенија земља региона Чехосло
вачка, има знатно већу пропорцију среl\ЉИХ предузећа. Привредна концен
трација у неразш1јснпм земљама јс видљива и на мапи. У Мађарској је 70% 
акционарских 11руштава било у региону велике Будимпеште, у Бугарској 
је скоро 40% индустрије у Софији, док је у Југославији 54% индустрије у 
Словенији II Хрватској. 19% у Војво1111ни и 8% у Београl\у.56 Сличне ди
спропорције ес cpehy и ю1ю1с. на жалост нс само у зсмљы .. 1а трећег света, 
као што јс Бразил, већ и у источној Европи краја ХХ века. У вези са ве
ликим развојем урбан11х центара, на 11слу јс још и једна препрека развоју, 
а то јс претерана урбаншација. К,ю и у Италији XIX века, тако је и у 
Југослав11ј11, на прнмср, највсtш процсн,л· прrшатног капитала улаган у не

кретнине, пре свега у стамбену изгрщ\љу. У БсоrрПЈ\У јс, на пример, више 
било уложено у згр,щс него у !IНl\устрију, а рента на куће јс доносила знат
нији прихо)\ од пећине других инnсст111111ја (и 110 22%).57 Очигледно је на 
делу већ поменута 'латифундизација' или 'џентрифиющија'. У несигурној 
прнврсни некретнина нс само па изглсјЏl као сигурнија инвестиција, већ 
и жшзљсљс сщ ренте ш1,н1 'господску' драж, јер попразумсва један квазиа
ристократски стил живота, тако )1раг елитама неразвијених земаља, чији 
јс животни идеал пре арнстократска поколшџ1, него мукотрпно стално 
обртаље капитала модерног предузетника. 

Држава, као промотор и1-щустријализацијс изузетно је важан чинилац 
широм источне Европе. У Бугарској. КОЈ\ државних фирми ради половина 
индустријских ра)\ника, којн ЈЏtју 2/3 шщустријскс производље. У Југосла
вији јс утицај државе у шщустрији ю.1гло растао од доласка Милана Сто
јадиновића на власт. Коначно јс направљен покушај 1џ1 ес профит од на
јрентабилнијс ироизnо,~љс државе. ру1џ1рстnа задржи у земљи. Године 
1936. забраљен јс изnоз рупе и постављен захтев страним улагачима да мо
гу извозити само полуфабрикате. То није била једина мера Стојадиновића 
која јс ишла ка успостављању државне контроле у индустрији. Најnећи по
духнати његове администрације на том плану су изградља грубе пруге у 
Зеници и слектрорафинерије у Бору.58 Ни та појава није својствена 
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искључиво Југославији тога доба. Практично у пето време, 1936. године, 
Пољаци доносе Чстворогодшшьи план инвсспщнја. који јс требало да, пре 
свега због одбрамбених разлога, 11011иг11е ин11устрију у земљи. Почела је 
изградња ЦОП (Централне ин11устрпјске области, где јс требало да се кон
центрише земаљска тешка индустрпја у случају напада са Истока или За
пада. Југословенском чпта(щу ес намеће сличност тс идеје са изградљом 
тешке југословенске индустрије после 1948. године. У Мађарској, касно 
1937. године почшьс примена тзв. Ћер-програма, који јс требало да по
дигне индустрију наоружања тс земље, као и инфраструктуру неопходну 
за 1у индустрију.'" Тај мађарски план јс замишљен уже него пољски, али 
свеједно припада истој групи покушаја да ес заосталост индустрије пре
влада снажнам дrжавном интсрвсн1щјом. Уосталом, и Стојщщновићева 
политика ес може сматрати једним таквим покушајем. 

На питаље који су домети модернизације у међуратној источној 
Европи, није лако одговорити. Ако се држ11мо формалних показатеља на
претка, одговор би био пrил1Ршо псспr-.-шстичан: спс земље региона су, ма
ње или nшпс задржале места при дну сnропске лсстnице, сем, наравно, 

Чехословачке, која ес и на почетку пср1ю11а убрајала у развијеније европ
ске земље. Који су чиниощ1 И'Јазвалн rа31юјну стаrншџiју? Из наведених 
уопштених чиљсюща ОТ(rовор ес може тражити у више праваца: друштве

на структура јс била релативно нсмсщсрнп, на јужном крају региона нсиз
дифсрснцирана и стаrнатна ccљlPII01 пrуштва, н.1 северу су, пак, главна 
препрека модернизацији рсцип11ви фсу1џ~лног уређеља и прпврсдс. Друго, 
нигде не постоје инфраструктурпс и фпнанс11_јскс претпоставке за 'узлет' 
приврс11е. Осим слабостп домаћ11х 11звора ка1111тала и нсјакости домаће 
прсдузстю!'IКС класе, опщта приврспна ситуација у свету јс б11ла врло не
повољна за велика улагаља. Треће, скоро cnc земље региона су политички 
ровите државе. етнички и социјално хетерогене (па чак и Чехословачка, 
ако судстскс Немце посматрамо као фактор дестабилизације). Четврти 
чинилац је поменут нешто раније, а то је геополитички оквир. Већ је 
речено да већина изучавrщаца модернизације из редоnа политиколога и со
циолога заобилази око историјског окружења изучаваног друштва. То је 
неисторичан приступ, поготово кщџ1 јс реч о малим земљама у шареном 
мозаику европске историје. Дипломатски и политички положај земље 
можда игра мању улогу када јс реч о ра'ЈВоју северноамеричког или ау
стралијског друштва, али у Европи прве полоЈшнс ХХ века, са свим на
слеђеним и новим противречностима. много тога у развоју јс11нс државе 
мора зависити од утицаја спољне полит11ке. Како јс Барингтон Мур то 
можда ипак пренаглашено рскао: "Чиљеница да мале земље политички и 
економски зависе од великих и моћн11х, значи да одлучни узроци љихове 
политике леже ван њихових граница".(,() Наравно, ово је пренеси.мистичка 
оцена положаја малих земаља, али се може применити на међуратну 
источну Европу. Модерне политичке институције, висок приврепни и кул
турни ниво, нису помогле Чехословачкој да избегне прво Хитлерову, па 
после Стаљинову окупацију. Исто тако, не може се порећи тачна анализа 
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сопственог ~,сђунаро11носr пр11Врс11ног положаја и свесни напори које су, 
на пример пољско и југословенско руковсщство 011 11pyrc половине триде
сетих година улож11ли да Н'Јвуку своје зсr-.-1ље из вековне заосталости. 
Мсђут11м, опноси на светском тrж11111ту су већ етаблирани. Мале земље, 
каже Трсбилкок, могу да ес уклоне у светско трж11штс само ако нађу как
ву 'производну нишу' коју ћс попунити својим производима. Нажалост, не 
сш,-10 да јс политичка клима нсповољю1 за мале земље источне Европе, 
већ је и сконо~1ска. У ра1111јс доба. све оне су имале периоде еуфорије мо
нокултуре: румунска нафта и кукуруз, српске шљ1шс и свиље, мађарско 
брашно и локомотиве, бугарски пуван. Велика криза 1929. озбиљно је уз
дрмала љ11хов претежно аграрни нз,юз. Зато су бплс принуђене да ступају 
у клириншкс аранжмане са Нсr-.-1ачком, и да полако губе привредну неза
висност. Догматска истор11оrраф11ја у Југославпј11, на пример, дуго је сма
трала да је разлог за падаље у 1џшитсљскн загрљај немачког 'проширеног 
привредног простора' плод 11есш1чарскоr усмереља Стојадиновића и кнеза 
Павла, али новији приступи указују на то 11а ни југословенски руководио
ци, као ни руководиоци осталих 11сточносвrопсю-1х земаља. нису имали ма

неварског простоrа за лругачнјс потезе. Дакле, нако ес нс би сложили у 
потпуности са твр11љом Барингтона Мура о потпунијој немоћи малих зе
r-.-шља у план11рrньу развоја, ипак морамо истаћи, да јс, осим недовршености 
друштва, нерювпјсности np11npc11c и нсмо11срних, или антимодсрних кул
турних ставова, изузетно важна сметља МОТ(ернизацији тих земаља, љихов 
неповољан положај, како и када јс реч о политиком окружењу, тако и о 
положају у међуратној сnстској 11р11врс1111. Олпгополистичке привредне по
зиције развијених земаља, и нсr-.ш 1 1ю1 територијални и економски експан
зионизам нс само да су ометали модернизацију већ су на крају довели и 
до уништеља самих држава међуратне источне Европе. 

Sншшаrу 

Prcdrag Ј. Markovit 

Тl1eory of mo1lernization and ils crilical implementation in Yugoslavia and East 
European countгies between 1!1е two \Vorld \Vars 

Tl1is is ап cssay in t11c implemcпtation оС t11e t11cory оГ modcrпizatioп in Eastcm 
Ешорс bet,vecп ti1c two World Wars. t!Je aнtlюr givcs а rcvicw of шoclernization 
ti1eorics, wit!J critical rcшarks оГ H.U. Wel1lcr апd otl1cr rcccпt rescarcћcrs. 111е con
clllsion is t!Jat t!Jcory or modcmizatioп olTcrs а l!Sct'tll fra111cwork Гоr tће co111parative 
study or di!Tcrcnt socicties, Ьнt r11t1st Ье applicd !lexiЫy апd with recognitioп of 
rcgional ащl !оса! spcciПcs. Јп t11e casc оГ Eastcrn Енrоре bctwecn tће two Wars, 
ссопошiс апd social пюdcrпizatioп l1as l1cc11 slшlie(J. 1l1e sociaJ strt1cture of Eastern 
Еt1горе is iпatlctJt1<1tc Гоr modcгпizatioп, l1ccat1sc t!Jcrc are оп tћс опс haпd undif
fcrcпtiutct! аrнЈ st.1g11ar1t arrari,ш socictics оГ tl1c Balkaпs, апс! оп tћс otllcr, socictics 
witl1 rспн1,111!s of' Г;lit!;iJ rclatio11s. Есо1нн11iсs Ј1а\'С l1cc11 пюсЈсrпizссЈ in а proЫcmatic 
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manner, due to undcrdcvclopcd infrastrt1ctвrc апd indвstry, Ьвt a1so bccausc of adverse 
intemationa1 and rcgional cconoшic climatc at Uшt tiшc. Sociologists and political 
scicntists oftcn ncglcct lhc blggcst obstaclc to nюclcrnization of sшall countrics .
forcign political factors and factors 01· tl1c intcrnaitona1 шarkct. Closcncss of econoш1-
cally and politically expansionist grcat powcrs has tragically haшpcrcd tће шodcm
ization of Eastcrn Europc. 

Љубодраг Ди.миh УДК 930.1 

Историографија и идеологија -
Југословенско искуство 

1945-1955.1 

Апстракт: Место и улога истоrиоrрафијс у првим годинама власти КПЈ 

након пpyror светског рата. Прствnрање историографије у инструмент 

идеолошког образовюы1 и rшртијскс пропаганде. Однос партијског пропа

га~щпо-идеолошкоr апnрата и грађанске историографије. Идеолошке ко

мисије и нови историјски институти юю инструмената у процесу ствараља 

идсолоrизовшrс, ,,класне" слике прошлости. Захтеви п;:~укс и захтеви дневне 

политике. 

:Критичност и критичка оријснтаl(ија у историографији не могу се 
досегнути једно и за сва врсмсн<1, всh ес критичност стално искушава 
и усrшршава на новим шпшын,н1 и проблемима, и у тематици и у ме
то[(ологији истраживаља, које развој историјске науке непрестано изно
ва □ остаrзља.2 Генерација српских историчара и оних који су са "маском" 
историчара на ли1~у, а идеологијом "r-.-1арксизма-лељинизма" у мислима 
и срцу нnстојали да ес баве историјом, посебно савременом, у првим го
динама након !1 светског рата, у вrсмсну и окружељу препуном идео
лошких инструмснтнлнзација прошлости у имс "вш1шх циљева", у усло
вима културе коју су 06слсжав3лс, опрс!)ивалс и ограничавале општа 
културна заостнлост и директиве пнрт11јског апарата за <1ппацију и про
паганду, суочена са всh зr-штнш ... -1 истор11ографским наслсђСЈ\·i "критичке 
историографије", на веома особен начин јс преиспитивала и трагала за 
.,врлином криточности''. 

Прс11с11ит11вати историографију насталу у првој деценији након II 
светског рата, ,,rазумсти" љена ипсолmнка усијаља, препознати и иден
тификовати помаљаље и јшзљаљс "кrитичкс историографије" суочава 
историчара са бројним питаљима која проистичу из особености после
ратног времена, ю1рактсра српског и југословенског друштва, улоге 
партије у љсr•луј функције агитпроп апарата, места историчара у 
друштпсном животу. 

Прпе послератне године биле су време "набијено енергијом" осло
бођеном у рату и богато историјским појавама и процсснl\·Ш са испрепле-

Текст К()ј11 јс пrсд чнтаоцем rтрсдстављ<1 нс·тат1ю r1rонтрс1ю лрсдnвы1,е одржано на Колар•1евом 
народном унивср:н~тсту у Бсоrтаду 26.4.!(N4. rод1щс, у оквиру циклуса .,Путеви крити,1ке 
11сторr1ограф11јс". 
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