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Европеизација и/или 
• 

модернизациЈа 
- десет теза -

1) Поодавно се израз евройеизација користи за дубоке и сложене промене 
које су Балканским полуострвом текле у 19. веку и Европи цивилизацијски при
ближавали новостворене независне државе. Последњих неколико деценија са 
именом модернизације1 у науци облежавају суштинске новине настале са 
снажним привредним растом који је започео индустријском револуцијом 1:(рајем 
18. века, чиме су дугорочно и далекосежно отворени процеси промена и раз
витка друштва на европском Западу, потом и у западним подручјима средње 
Европе. Европеизација и модернизација су појаве истог историјског времена и 
подразумевају оне промене друштва, привреде и политике којима настају нови 
и стално бољи услови човековог живота. Огуда и потреба да се расправља о 

томе да ли је реч о синонимима. 
2) Наше разматрање полази од изузетне важности оцртане проблематике 

за Балкан, чији су се источни региони, иначе од 14, 15. или 16. века у оквиру 
Турског царства, почели у 19. веку издвајати из оквира отоманске цивилизације, 
упоредо с тим и трпети стално веће европске утицаје. Иста проблематика, мада 

уз многе посебности, важна је и за друге заостале европске регионе (Хаб
сбуршка и Руско царство, вероватно и за подручје Скандинавије), као и за ва
невропске просторе. 

3) Оба појма су глобална. Узимају се у савременој методологији као основ 
одређеног научног модела или научне теорије, европеизација начшюм на који 
се употребљава, а модернизација и изрично. Они нуде разумевања и тумачење 
у првом реду привредних и друштвених, потом културних, онда и политичких 

појава. Користе се код препознавања, односно одређивања цивилизационих до
мета проучаване историјске стварности, онда при стварању хипотеза или радног 
упитника, такође и код грађења закључака. 

4) Европеизација већ у свом имену садржи једну јасну одредницу, наиме 
да узоре за живот у друштву _пружа и утицај на неразвијеније врши одређени 
развијениGи) географски простор (Европа, практично њени напреднији регио
ни). Исто име се употребљава и за утицај који врше земље и саме изложене 

Сродним изразом: модер/Ю доба историчари обележавају раздобље од 16. до 18. ве:ка (модерн
изација обухвата крај 18. и, пре света, 19. и 20. век). Израз модерна је објашњен у седмој тези овоr 
текста у случајевима IСад не подразумева уметност 20. века, за коју се юrаче употребљава израз 
модерниаам. 
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европеизацији, на области које тај процес још вије захватио, односно у њима 
није далеко одмакао (на пример, Хабсбуршка царство на Балкан, балканске 
државе на присаједињене делове Турске од краја 1912. или Руско царство на 
своје азијске делове и на Балкан). 

Запазимо да исто значење и употребу има израз американи3ација, под ко
јим се подразумева утицај модернизационог узора САД (на Латинску Америку, 
касније и на остали свет, укључивши и сам високоразвијени европски Запад). 

5) Европеизација (као и американизација) означава да постоји (да се оди
грао) утицај, дакле садржи тврдњу о фактичком стању. Значење не обухвата 
ни појаве европског освајаштва ни имепријалистичк.о привредно-политичко под

јармљивање, ни прогагандно-политичке тврдње ни идеолошке флоскуле о ци
вилизацијској мисији Европе, коначно ни европоцентризам, тезу о историјски 
насталим предностима Старог континента (његових најразвијенијих делова) из 
којих, тврди се, проистичу културна супериорност и виша политичка или мо
рална права. 

6) Модернизација означава далекосежно унапреl)ење и увек савршеније 
услове живота у оквирима техничко-научне цивилизације утемељене у инду

стријској револуцији. Подразумева се да модернизација остварена на једном тлу 
утиче и преноси се на тло немодерног друштва. Дакле, реч је о суштинском у 

развитку модернијег или напреднијег и његовом утицају на застарелог или зао
сталог. 

7) Има и ширих схватања, наиме да је модернизација створила цео свет 
модерне, читаво историјско раздобље 19. и 20. века. Прихвата се да је реч о 
унапреl)ивању услова живота, али су упоредо обухваћене и наглашене супротне 
особитости дате стварности: социјални сломови читавих друштвених слојева 
праћени рушењем, мукама, такође и трагедијама породица и појединаца; при
вредна експлоатација над људима; појава велике корупције; ратови са страхот
ним разарањима и смрћу; организована масовна убијања недужних; деспотске 
државе; дубока корупција; концентрациони логори итд. укључујући и страхотна 
загаl)ења природе. Спојено је позитивно по критеријуму хуманог с нехуманим 
у епохи. На овај начm1 се обухвата целина раздобља и омогућава да се избегну 
једностраност и олака идеализација, подстиче се трезвено виl)ење. За разлику 
од неутралности основног значења, ово шире значење је критички ангажовано, 

у неким случајевима и против модернизације. 

Постоје крање радикална тумачења која модернизацију окривљују као ве
лико зло. У савременом облику се срећу од последњих деценија 19. века. За 
њих се употребљава име "културни песимизам". Данас имају своје нове облике 
за старе садржаје. Она су екстремни израз немодерног у савременом добу, отпор 
су напретку цивилизације, непријатељски према идеји и пракси права човека и 
грађанина. Саставница су протофашистичких, фашисоидних или фашистичких 
идеологија. 

8) Модернизација нити обухвата целокупне садржаје савременог доба (19. 
и 20. век), ~ти јој се значење своди на далекосежне промене у привреди, мада 
се оне ~ораЈу узети као пресудно важне. Модернизација подразумева одређене 
садржаЈе савремености: научно-техничку цивилизацију у непрестаном самодо
граlјивању и самобогаћењу, разграњавању и географском ширењу. Она је нај
важније што историја садржи почевши од краја 18. века. У средишту је стално 
већа заштићеност човека од привредних недаћа и оскудица, социјалних стега, 
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политичког насиља и културног сиромаштва. Такође, модернизација значи и 
свест и деловање којима се сукоби и страсти разумно превазилазе: посредством 

стално веће културе узајамности, сарадње и услуга; одлучивањем договором и 

спремношћу на компромису и консензус; поштовањем важности и мишљења 
већине, уз услов уважавања гледишта мањине; упорне дораде демократског пар
ламентарног система и допуњавање социјалне заштите становништва ствара
њем и усавршавањем социјалне државе. Право човека и грађанина је суппински 
идеал, извориште праксе и мерило оствареног. Све ово даје једини прави смисао 
изузетно високим научним и техничким могућностима савременог доба, дакле 

и новинама које оплођавају привреду. Оно што је супротно наведеном, природно 
се убраја другачије, у супростављане садржаје модернизацији. 

Окосница појма је у остварености високих услова за живот човека, чиме 
се уплиће снажна етичка нит. Не мањка ни реалистичко схватање да хумани 

стандарди нису и не могу бити апсолутно остварени, као и да су угрожени од 

супротних тежњи. И овога пута је у питању стари проблем са човековим по
ложајем у друштву, што значи са самом историјом. Реализам укључује и ра
зумно схватање да се око остваривања и одржавања права човека мора непре

кидно трудити, па и борити. Задатак није само усавршавати услове, јер је нео

пходно и бранити постигнуто. Отуда и опредељеност за моралност и поли
тичност, тиме и за одговарајућу активност. 

Произлази из свега да је модернизација целm1а хумане праксе коју омо
гућују примена технике, значи и наука у силовитом развитку индустрије с 
рађањем нових финансија и, нешто касније, тзв. аграрне револуције, све 
праћено појавом и улогом стручњака новога доба и, упоредо, друштвеним су

кобима власника и изнајмљених радника. 
9) Дакле, европеизација значи утицај Европе свим садржајима епохе, док 

модернизација подразумева усавршавање услова живота, што потом утиче, 

шири се и на друге. 

Очевидно је реч о два неподударна појма. Они нису међу собом допунски 
нити се могу свести на геометријску представу концентричних кругова, али су 
њихови садржаји деЈШмично заједнички. Добро схваћена европеизација садржи 
модернизацију, али и другачије, опречно, традиционално или наслеђено. Она је 
условно свеобухватна, у ствари је шири и дубоко противречан појам; модерн
изација је ужи и, мада веома сложен, кохерентан појам. 

10) У стварности улога европеизације и модернизација може бити сличнија 
него што би се очекивало узето чисто логички. Балканском полуострву је евро
пеизација донела повољне и неповољне цивилизацијске новине. Ипак, деловала 

је пресудно модернизационо: упркос свој противречености токова, изузетним 
тешкоћама и многим извитоперивањима приликом пресаl)ивања узора инду
стријског друштва у патријархална сељачка подручја, а с тим су повезани трајно 
нејака привреда и слабост управо индустријског предузетништва, прилике су се 
ипак мењале тако да је индустријски живот постајао, наравно лагано и уз за
стоје, стално више европски, а услови за живот становника непрестано бољи. 


