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ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Основни циљ овог рада јесте да измери и упореди вредносне оријентације у земља-
ма1/ентитетима које су наследнице Југославије. Основно питање на које ћемо поку-
шати да одговоримо јесте: у којој мери још увек постоји сличност у погледу вредно-
сних оријентација између земаља бивше СФРЈ, односно, у којој мери се земље бивше Ју-
гославије разликују у односу на западну Европу са једне, и остале посткомунистичке
државе, са друге стране? Вредности које су биле предмет нашег интересовања и које
смо упоредили јесу: религиозност, расна/етничка нетолеранција, демократска вредно-
сна оријентација, пермисивност и социјално поверење. Приступ је компаративaн, а
као метод користићемо анализу коваријасе и каноничку дискриминациону анализу. По-
даци на основу којих ћемо мерити вредносне оријентације обезбеђени су на основу
Европског истраживања вредности 2008. и 2009. године. Резултати указују да су зе-
мље бивше Југославије у већем степену расно/етнички толерантнijе и демократски
вредносно оријентисане у односу на остале eвропске земље. Са друге стране, у земља-
ма бивше Југославије нижи је степен пермисивности и социјалног поверења. Коначно,
истраживање вредносних оријентација је указало нa то да Словенија у великој мери
одступа од вредносних образаца осталих земаља бивше Југославије, а да је значајно
ближа мереним вредностима западне Европе. 

Кључне речи: религиозност, толеранција, пермисивност, социјално поверење, де-
мократска оријентација, анализа коваријансе, каноничка корелација

Концептуални оквир истраживања

У социологији, оној традиционалној наравно, појам вредности је посебно
изражен у Парсонсовој системској теорији. Парсонс (1939) је тврдио да су вред-
ности најважније за друштвено устројство и друштвену стабилност, тачније, оне
су постављене као фундамент друштвене структуре. Оне, по њему, представља-
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1 У овом раду користићемо за сваки ентитет који је наследник некада целовите СФРЈ термин
'земља'. Разлог томе је што истраживање као посебан ентитет укључује и Косово. Будући да је реч
о самопроглашеној и од Србије непризнатој држави, је да је истраживање морало Косово да трети-
ра као посебну територијалну целину. 



ју морална уверења и као таква јесу основ људске рационалности и оправдањe за
животне изборе. Теоријски, најчешће, вредности се интерпретирају као 'веро-
вање у пожељно' (Kluckhon, 1951). Оне се разумеју као укорењене матрице мо-
тивације, или као базичне оријентације на којима почивају норме, ставови и по-
нашања (Spates, 1983). Milton Rokeach (1968) дефинише вредности као 'диспози-
ције', слично као и када је реч о ставовима, само што су вредности у односу на
ставове фундаменталније, тачније, ставови проистичу из вредности. Hofstede
(1984), слично претходницима, тврди да вредности опредељују наше изборе,
истовремено их објашњавајући. 

Мерење вредносних оријентација, већ данас, има солидну традицију на гло-
балној равни. У компаративним истраживањима стандарде су поставили три те-
оретичара и то Hofstede, Scwartz и Inglehart (такозвана ’велика тројка’). Hofstede
(1980, 2001) третира вредности као основ културе, а саме вредности су облико-
ване у пет базичних вредносних оријентација2. Он је први реализовао крос-кул-
турно компаративно истраживање вредносних оријентација, које је имало огра-
ничене компаративне домете, с обзиром нa то да је у истраживању коришћен узо-
рак запослених у једној компанији (IBM) која има експозитуре широм света.
Swartz (1992, 1994, 2004) идентификује седам3 кључних вредносних оријентаци-
ја на основу којих се, по њему, могу разликовати културе и нације. По овом те-
оретичару и истраживачу сваку културу можемо да позиционирамо у мултиди-
мензионалном простору с обзиром на дистрибуцију ових седам вредносних ди-
мензија. Swartz је реализовао велико компаративно истраживање вредносних
оријентација на основу аутентичног инструментарија који проистиче из његове
теоријске схеме.

Најдоминантнији емпиријски приступ данас је свакако онај који је инаугу-
рисао Inglehart (1977, 1990, 1997).  Основне претпоставке на којима је изградио
своју теорију, а онда и мерење вредности, представљају транскрипцију Масло-
вљеве теорије мотивације по којој људи вреднују оно што им недостаје, тј. вред-
ност је оно што је појединцу најпотребније у датим друштвеним условима (тако-
звана хипотеза оскудице). На овој идеји Инглехарт је изградио компaративно-
историјски конструкт који заправо почива на идеји да се савремено друштво кре-
ће од материјализма ка постматеријализму. Прецизније, материјалне вредности
су карактеристика ранијих епоха, зато што су појединци у тим друштвима живе-
ли у материјалним дефицитима, док савремено друштво карактеришу постмате-
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2 Услед проблема у превођењу дајемо назив ових вредносних оријентација на изворном јези-
ку: power distance, uncertainty avoidance, individualism, masculinity и long-term orientation. 

3 То су: harmony, embeddednes, hiarerchy, mastery, affective autonomy, intelectual autonomy, ega-
litarianism.



ријалне вредности, зато што нема више материјалног дефицита, тј. појединци у
савременом друштву теже самоактуализацији и афирмацији духовних вредности.
По Инглехарту читаве културе можемо посматрати кроз две базичне димензије,
и то су: опстанак насупрот благостању и традиционализам насупрот секулар-
но-рационалним вредностима. 

Vinken (2004) је све приступе и теоретичаре вредносних оријентација поде-
лио у три групе и то су: постмодернисти, димензионалисти и партикуларисти. По
њему, постмодернисти тврде да су вредности флуидне, хибридне и да се налазе у
процесу сталног дефинисања и редефинисања. У савременом друштву вредности
су дате као избор појединцима по принципу a la carte, те у условима наглашеног
партикуларизма и индивидуализма, уместо снажних структуралних социјалних
механизама који делују на појединца, сами актери се слободно опредељују и би-
рају властите вредносне матрице. Димензионалисти сматрају да за све вредности
у друштву постоји једна кључна, фундаментална вредност из којих све остале
проистичу, и као такве вредности су само димензије или 'експозитуре' ове базич-
не вредности. Партикуларисти третирају вредности као структуриране, али ипак
као посебне вредносне оријентације. Тако се посебно анализирају религиозност,
породичне вредности, политичке вредности, традиционализам итд.4. 

Партикуларисти су посебно оријентисани на проблеме промена које се кроз
врeме дешавају када је реч о вредностима (Ester, Halman & Rukavishnikov, 1997;
Halman & Riis, 1999). Овај приступ је наглашено компаративно-историјски. Тач-
није, анализирију се промене које су се дешавале у различитим друштвима, и
упоређују се вредносне оријентације како би се идентификовале промене вред-
ности с обзиром на факторе који су у том периоду утицали на различита друштва.
Основно интересовање партикулариста јесте да се идентификује у којој мери су
вредности перзистентне на деловање различитих друштвених фактора, или пак,
да утврде под којим друштвеним променама се и саме вредности мењају. 

Најважније, дакле, питање јесте анализирање вредносних оријентација кроз
призму друштвених промена. У овом погледу постоје два аспекта која се морају
посебно имати у виду. Прво, то су специфични фактори који делују унутар једне
друштвене и политичке заједнице, и друго, то су промене које су заједничке у ци-
вилизацијском смислу, с обзиром да ове друге делују мање-више једнако на сва
друштва у савременом глобалном контексту. 

Посебно је питање истраживања вредности и података којима располажемо
из периода бивше Југославије. Проблем поређења је превасходно методолошке
природе, наиме, ова истраживања су оперисала различитим инструментима, те је
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4 Ако прихватимо ову класификацију, овај рад припада управо категорији коју је Винкен од-
редио као 'партикуларисти'.



поређење крајње отежано. Но свакако да су подаци у ширем теоријском смислу
индикативни и да омогућавају да се наслуте одређени трендови. Једна од класич-
них студија вредности на нашим просторима је оперисала нестандардизованим,
и донекле за то време оригиналним, батеријама питања којима су се мериле вред-
носне оријентације (Поповић ур. 1977). Она је била специфична не само по ме-
рењу вредносних оријентација, већ и због тога што су мерене разлике у вредно-
стима између различитих социјалних слојева тадашње Југославије. Но, без обзи-
ра на слојне разлике, у истраживању је утврђен висок ниво колективизма, ауто-
ритарности, етатистичке и самоуправне оријентације. Ниво религиозности који
је измерен био је на ниском нивоу. Иначе је религиозност имала јасне трендове
у готово свим истраживањима, а образац је: ниска религиозност до почетка осам-
десетих, потом нагли тренд раста, те стагнација половином деведесетих (Бешић
2001). Вредносне оријентације које је Пантић (1981) истраживао су: модернизам,
отвореност према свету, ауторитарност, конформизам, локус контроле, религио-
зност и партијска оријентација. Проучавајући вредносне оријентације младих,
Пантић (1990)  је утврдио да је од 1981. до 1990. дошло до симболичног пове-
ћања материјалистичких вредности за 4% (28% до 32%). Према томе, по овом
аутору, у овом периоду не може говорити о порасту постматеријалистичких
вредности. 

Иначе, када је реч о истраживањима вредности и вредносних оријентација у
бившој Југославији, Пантић (1992) наводи да су постојала два периода. Први, од
Другог светског рата до почетка седамдесетих, у коме је, по анализи аутора, оба-
вљено двадесетак истраживања. Ова истраживања нису евидентирала конфликт
у вредносним оријентацијама. У другом периоду, који је по аутору трајао од по-
четка осамдесетих до почетка деведесетих, анализом тридесетак емпиријских ис-
траживања, Пантић утврђује да се дешава интензивна динамика и конфликт вред-
носних модела у истраживачким налазима. Када је о самим вредностима реч, у
овом периоду се идентификују пораст ауторитарности, чак и код млађе попула-
ције, што је свакако атипично са становишта трендова у свету  у том периоду.
Идентификује се, такође, пораст религиозности. Општи пад вредности самоу-
правног друштва довео је до смањења поверења у друштвену својину, те до па-
да колективистичке оријентације. Коначно, постматеријалистичке и постмодерне
вредности, нарочито код младих, бележиле су трендове раста, иако не у мери као
што је био случај у западним земљама. Конфликт који се дешава у вредносним
обрасцима у транзиционом периоду неретко показује пораст броја истраживања
деведесетих година на овим просторима (Болчић 1995, Кузмановић 1998, Васо-
вић 1998, Бешић 2000). Као аргументи најчешће се наводи резистентност вред-
носних матрица из социјалистичког периода, са једне стране, те истовремено
формирање нових вредности под утицајем промена у друштвеној структури. По-
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јединци у овим условима усвајају 'нове' вредности али истовремено задржавају
'старе' које су овима противуречне. 

У овој темпоралној класификацији, свакакo недостаје период истраживања
вредности од деведесетих до данас. Три су кључне карактеристике овог по-
следњег периода у истраживању вредносних оријентација. Прво, то је наглашен
компаративан приступ са првим емпиријским студијама у којима се упоређује ве-
ћи број земаља; друго, то је лонгитудинални приступ у коме се користе исти ин-
струменти у новијим истраживањима, а са циљем мерења трендова; и треће, то
је стандардизација методологије и прихватање инструментаријума који се кори-
сти у доминантним светским истраживањима. 

Тако у компаративном смислу, најпре Пантић (1998) указује на високу ко-
релацију између постматеријалистичких вредности и социјалног поверења. Јед-
нако, у духу Иглехартове теорије, он указује на везу између економских услова
и вредности. Анализирајући постсоцијалистичке земље, Пантић статистички по-
тврђује да се у готово свим земљама овог типа може идентификовати исти син-
дром вредности које су резултат сличних економских околности и идеолошке ин-
доктринације. Коришћењем Инглехартовог инструментарија, Пантић (2002) на
основу истраживања из 1996. године утврђује да је постматаријалистичка вред-
носна оријентација у Србији присутна на нивоу од 23%, и да се по овом скору
Србија налази на десетом месту од 15 транзиционих земаља. На сродност изме-
ђу посткомунистичких земаља Пантић (2005) указује и на основу података из
светског истраживања вредности (WWS), констатујући 'изненађујуће велику
сличност' између бивших комунистичких земаља када је реч о вредносним ори-
јентацијама. Ове сличности су изражене у погледу дистрибуције 'вредности оску-
дице' и 'вредности секуларно-рационалног ауторитета'. Но у овом погледу, када
је реч о земљама бивше Југославије, Пантић утврђује да Словенија (додуше за-
једно са Пољском) одступа од описаног обрасца постсоцијалистичких земаља5. 

Једна од анализа лонгитудиналног типа приказана је код Павловића (2009).
Овај аутор је анализирао одређене трендове у вредносним оријентацијама на
основу истраживања Д. Пантића, али и додајући одређене вредносне димензије
које превасходно проистичу из Инглехартовог приступа. Он је утврдио да су
вредности самоизражавања слабо проширене, а у последњих десет година не по-
стоји изражена динамика у овом погледу. Такође, утврдио је да су демократске
вредносне оријентације, нарочито код младих, широко прихваћене6.

У контексту који ми постављамо  као наш истраживачко-хипотетички оквир,
кључно питање након 20 година транзиције у бившој Југославији јесте: да ли и у
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5 Ово одговара нашим налазима.
6 И овај налаз је у складу са налазимо овог истраживања.



којој мери су изражене друштвене и политичке разлике између земаља које су на-
следиле ову државу? Друго, комплементарно питање јесте, да ли и у којој мери се
ове земље у целини разликују од осталих посткомунистичких земаља са једне и
осталих европских земаља са друге стране? Као аргумент да су земље бивше Југо-
славије међусобно сличније у односу на остатак Европе наводи се заједничка исто-
рија и искуство у заједничкој држави, тачније, заједништво у две државе са дискон-
тинуитетом у Другом светском рату. Ово нарочито важи, дакако, за период посто-
јања СФРЈ, с обзиром нa то да је у том периоду развијан унеколико специфичан
модел друштвеног и политичког организовања који је бившу Југославију значајно
разликовао од осталих социјалистичких земаља тог времена. Са друге стране, у
време распада СФРЈ, нарочито од стране националистичких елита и теоретичара
националне провинијенције, истиче се уверење да је бивша Југославија била насил-
на и артифицијелна заједница, те да су разлике између земаља које су је сачињава-
ле увек постојале, како на историјској тако и у актуелној равни, те да су сличности
заправо биле привид политичко-идеолошке репресије типичне за социјализам
ауторитарног типа, какав је, по овом мишљењу, био у социјалистичкој Југослави-
ји. 

Када је о самим вредносним оријентацијама реч, ми заправо желимо да утвр-
димо да ли су те вредности под утицајем транзиције  и глобализације 'доведене' на
ниво савремених друштава западне Европе, или су оне још увек резистентне на
факторе глобализације и друштвене трансформације. Како би компарација била те-
оријски валидна, ми ћемо поредити вредносне оријентације између земаља бивше
Југославије, а онда ове са референтним вредностима у западној односно посткому-
нистичкој Европи. На тај начин ћемо бити у стању да кажемо постоји ли заиста не-
ка врста југословенске 'изузетности' и у којој мери је то изражено. Тиме ћемо дати
део одговора на питање да ли је Југославија, макар у вредносном смислу, још увек
'целина', или су пак разлике између земаља бивше Југославије једнако изражене као
што су изражене разлике између ових и осталих европских земаља. 

Подаци и мерење 

За потребе тестирања наших хипотеза користили смо податке Европског ис-
траживања вредности које је обављено у свим земљама Европе 2008-2009. го-
дине. Истраживање је анкетног типа, а у истраживању је коришћен идентичан
упитник за све земље. Узорак је, такође, мање-више идентичан, тачније у свим зе-
мљама коришћен је вишестепени случајни узорак са укупним бројем од око 1500
испитаника.  

Kључни метод који смо користили у овом раду, oсим дескриптивне статисти-
ке,   јесте анализа коваријасе. Разлози су крајње оправдани и држим, веома јасни.
Наиме, с обзиром нa то да је основни циљ упоређивање средње вредности на ска-
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лама које мере вредносне оријентације, анализа варијансе и коришћење Ф теста је
свакако најједноставније решење. Међутим, будући да поредимо различите земље,
као и различите категорије земаља, морају се имати у виду одређене демографске
разлике које постоје између самих земаља, односно група земаља. Тако, сасвим ја-
сно, ниво образовања и материјални стандард у западној Европи је на вишем ни-
воу него у земљама бивше Југославије, као и у односу на посткомунистичку Евро-
пу. Исто важи и за просечне године старости и ниво образовања. Стога је било ну-
жно да када поредимо степен вредносних оријентација које су непосредни предмет
нашег интересовања, аритметичке средине вредносних оријентација статистички
контролишемо степеном образовања, материјалним статусом и просечном старо-
шћу популације. На такав начин се избегава грешка која се може десити да припи-
шемо разлике у нпр. религиозности између западне и источне Европе, а да су ове
разлике напросто функција образовања, услед чињeнице да су у просеку људи у за-
падној Европи образованији у односу на становнике посткомунистичке Европе,
или зато што су у просеку старији, или зато што у просеку имају виша примања.
Саме контролне варијабле су коришћене на следећи начин: када је о годинама реч,
аутентично, на интервалној скали која мери старост испитаника; приходи су мере-
ни на интервалној скали која мери приходе појединца на начин да су приходи тран-
сформисани у еврима на интервалној скали по члану домаћинства, док је за обра-
зовање коришћена стандардизована ординална ISCED лествица7. 

Када је о самом узорку реч, као што је речено, истраживањем је обухва-
ћен репрезентативан узорак свих eвропских земаља. За сврху компаративног
истраживања све земље смо поделили у три групе. Прву групу смо означили
као западноевропске земље (или земље западне Европе). Ову групу сачињава-
ју 23 земље са укупним бројем од 31 287 испитаника. Ову групу сачињавају све
земље Европе које нису имале социјалистичко друштвено-политичко уређење.
Другу групу сачињавају управо земље у којима је постојао социјализам након
Другог светског рата, а које су постале парламентарне демократије након пада
Берлинског зида. Ову групу сачињава 17 земаља са укупним бројем од 25 967
испитаника  и у њој нису заступљене земље бивше Југославије. Од земаља бив-
ше Југославије формира је посебна група, коју чини седам земаља8 са укупним
бројем од 10 532 испитаника. 
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7 ISCED: International Standard Classification Of Education.  
8 Још једном напомињно да ћемо у овом раду користити термин 'земље' бивше Југославије

(или бишве СФРЈ), са напоменом да се Косово третира посебно, као и друге земље бивше Југосла-
вије. Нећемо из разлога политичке коректности користити термин 'држава' када је реч о земљама
бивше СФРЈ. На овај начин избегавамо могуће примедбе да Косово није држава. (мислим да је ова
фуснота сувишна, заправо инсистирање на њој управо скреће пажњу и сугерише  одређени став...,
а циљ је био неутралност..).  



Религиозност

У овом смо раду најпре мерили религиозност. Ова димензија мерена је уз
помоћ пет ајтема који се тичу традиционалних аспеката веровања, а које постоје
у свим религијама. За сваки појединачно ајтем прилажемо процентуалне вредно-
сти оних који верују. 

У Табели 1. подаци указују на разлике које постоје по аспектима, како изме-
ђу земаља бивше Југославије, тако и у односу на западно-европске, односно
остале посткомунистичке државе. На узорку бивших земаља Југославије, веро-
вање у Бога је на вишем степену у односу на остатак Европе. Међутим, када је
реч о свим осталим аспектима вере, мерене процентуалне вредности у земљама
бивше Југославије су на нижем степену, како у односу на западну Европу, тако
и у односу на остале посткомунистичке земље. 

На основу ових пет ајтема формирали смо скалу која мери религиозност.
Скала је оптимизована од 0 (најнижи степен религиозности) до 1 (највиши сте-
пен религиозности)9. Cronbach's Alpha коефицијент, као мера релијабилности,
износи 0.88 за укупан узорак и 0.86 за узорак бивших југословенских земаља. У
Табели 2. приказане су преоцењене средње вредности на скали која мери рели-
гиозност за сваку земљу бивше Југославије, као и за три категорије земаља. 

Табела 1. % оних који верују у
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9 Увек ћемо у овом раду користити овакву врсту скалирања како би поједноставили упореди-
вост и итнерпретацију.

 

 

 

 

 

   

 95.8 64.7 65.9 69.5 73.1 

 90.1 59.3 46.2 60.4 67.9 

  88.3 29.5 31.6 38.1 66.7 

 92.0 34.1 29.7 37.8 61.9 

 66.6 35.7 18.9 32.1 44.3 

 95.1 47.5 44.7 49.7 60.3 

 99.6 76.1 76.5 79.1 81.0 

  75.7 57.8 37.1 51.2 58.2 

  83.0 51.4 48.4 53.9 71.8 

  90.1 50.2 45.7 53.2 65.6 



Табела 2. АНKОВА - Религиозност на свим узорцима

Анализом коваријансе, када средње вредности контролишемо материјалним
статусом, образовањем и годинама старости, разлике између седам земаља бив-
ше Југославије су статистички значајне (F(6, 8558)=168.43, p < .001). Уколико
упоредимо степен религиозности на идентичној скали између три посебна узор-
ка, тачније, уколико упоредимо бившу СФРЈ са западноевропским, односно пост-
комунистичким државама, анализом коваријансе утврдили смо да разлике јесу
значајне (F(2, 53849)= 14.82, p<001). Међутим, између укупног узорка бивших
југословенских земаља и осталих држава западне Европе разлике  у аритметич-
ким срединама су веома мале10.

Према томе, када је о религиозности реч, израженије су разлике унутар узор-
ка земаља бивше Југославије него што су разлике између ових земаља са једне и
осталих посткомунистичких земаља са друге стране. Штавише, Словенија, Црна
Гора и Србија су у мањем степену религиозне у односу на просек западноевроп-
ских земаља. Уколико би посматрали ове три државе посебно у односу на преоста-
ле четири које сачињавају бившу Југославију, може се видети очита дискрепанца у
мереним вредностима религиозности између ове две групације. Тако су у просеку
ове три земље у мањем степену религиозне у односу на западну Европу, а преоста-
ле четири су религиозније од просека осталих посткомунистичких држава. 

Расна/етничка нетолеранција

Други аспект вредности који је био предмет нашег интересовања јесте ра-
сна/етничка (не)толеранција. За ову сврху коришћен је у истраживању један од
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10 Јако велики узорак резултирао је јако малим стандардним грешкама мерења, те су и мини-
малне разлике између аритметичких средина статистички значајне.
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стандардних ајтеме Богардусове скале социјалне дистанце, тачније, ајтем који се
односи на прихватање односа са припадницима одређених скупина и живота у
њиховом комшилуку. У табели 3 приказујемо проценат оних који на свим узор-
цима не би волели да имају за комшије припаднике спецификованих групација.
Највиши степен социјалног дистанцирања на узорку земаља бивше Југославије
меримо према Ромима, али је интересантно да је дистанцирање у односу на ову
етничку скупину значајно израженије у западној Европи, а посебно у осталим
посткомунистичким земљама. У односу на остатак Европе,  већи степен дистан-
це на узорку бивше Југославије меримо само када је реч о људима са бројном по-
родицом. 

Тебела 3. % оних које НЕ БИСМО ВОЛЕЛИ да имамо за комшије

На основу ових ајтема, формирана је скала од 0 до 1 којом меримо ра-
сну/етничку нетолеранцију, дакле, што су вредности на скали више, то је већи
степен нетолеранције. Cronbach’s Alpha коефицијент за целокупан узорак из-
носи 0.79, док је референтна вредност за узорак земаља бивше Југославије
0.82. У Табели 4. приказане су средње вредности на скали за сваки поједини
узорак који је предмет нашег интересовања. Мерено анализом коваријансе,
када се средње вредности нетолеранције контролишу степеном образовања,
годинама старости и материјалним статусом, разлике између земаља бивше
Југославије су изражене (F(6, 8489)=46.91, p < .001). Оно што може бити ин-
тересантно јесте податак да је степен расне/етничке нетолеранције најизраже-
нији у Словенији док је БиХ најтолерантнија у односу на све остале бивше зе-
мље СФРЈ. 
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Када се упореде три категорије земаља, (F(2, 54112)=260.12, p < .001) пода-
так указује да највиши степен толеранције меримо управо на узорку бивших зе-
маља СФРЈ, а посебно интересантно у овом смислу је, да су управо посткомуни-
стичке државе најнетолерантније.

Табела 4. АНКОВА - Етничка/расна нетолеранција на свим узорцима

Дакле, по овом податку земље бивше Југославије су много ближе западное-
вропским земљама него што је то случај са остатком посткомунистичког света у
Европи. Али ваља имати у виду да је расна/етничка толеранција присутнија у зе-
мљама бивше Југославије него у западној Европи. Чак четири државе појединач-
но, БиХ, Хрватска, Црна Гора и Македонија имају ниже вредности нетолеранци-
је у односу на западноевропски просек11. Податак је теоријски интересантан, по-
себно са становишта чињенице да је на простору бивше Југославије готово чита-
ву деценију беснео рат који је у великој мери имао етничку позадину. Да ли то
значи да је рат заправо повећао степен етничке толеранције, или пак, податак го-
вори о томе да су рецидиви етничке толеранције из времена СФРЈ још увек вео-
ма снажни, те и поред тог рата је степен националне толеранције на вишем нивоу
у односу на западну Европу? Ово питање је посебно важно с обзиром на веома
изражену разлику у етничкој/расној нетолеранцији у бившој Југославији у одно-
су на остале посткомунистичке државе. 

Демократска вредносна оријентација

Посебан сегмент нашег интересовања јесте демократска вредносна оријен-
тација. У Европском истраживању вредности демократске вредности мере се
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11 Овај налаз доводи у питање смисао јавних политика западних земаља које својим програми-
ма поспешују етничку толеранцију у бившој Југославији.
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посредством  скале коју сачињавају ајтеми који заправо мере ставове према де-
мократији. За мерење самих ставова коришћена је четворостепена Ликертова ле-
ствица са степенима од: не слажем се у потпуности до слажем се у потпуно-
сти. 

Табела 5. Демократска вредносна оријентација 
– кумулативни % слажем се и слажем се у потпуности

У Табели 5. приказани су кумулативни проценти слагања са тврдњама. Пр-
ва тврдња је афирмативна, док су преостале три негативне у односу на демокра-
тију. Када је реч о укупном узорку бивше СФРЈ, највећу дискрепанцу у односу
на остала два узорка меримо када је реч о ставу да је демократија неодлучна и да
производи честе свађе и неслагања. Интересантно је, наиме, да се у просеку они
који живе на територији бивше Југославије у значајно мањој мери слажу са овим
ставом како у односу на западну Европу, тако и у односу на посткомунистичке
земље.

На основу ових четири ајтема формиран је скор који мери демократску
вредносну оријентацију на идентичан начин као у пређашњим мерењима, дакле,
0 је најнижи а 1 највиши степен демократске вредносне оријентације. Вредности
Cronbach’s Alpha коефицијента износе 0.76 за све земље и 0.81 за узорак свих
бивших земаља Југославије.

Ако упоредимо земље бивше Југославије (Табела 6.) разлике су свакако ста-
тистички значајне (F(6, 7974)=75.66, p < .001). Најнижи степен демократске
вредносне оријентације меримо у Словенији, а највиши на Косову12. Оно што је,
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12 Треба имати у виду да је теренско истраживање на Косову урађено годину дана након са-
мопроглашења независности, што је свакако утицало на став о демократији.
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међутим, посебно интересантно јесте да је просечна вредност демократске вред-
носне оријентација на укупном узорку земаља бивше Југославије на вишем ни-
воу како у поређењу са земљама западне Европе, тако и у поређењу са осталим
посткомунистичким државама (F(2, 50428)=703.19, p < .001). Чак иако узмемо у
обзир да је мерена вредност на Косову донекле утицала на високу мерену вред-
ност демократске вредносне оријентације на узорку бивше СФРЈ, те ако искљу-
чимо Косово, приврженост демократији је у бившој Југославији на нивоу запад-
но-европског просека и на значајно вишем нивоу у односу на посткомунистичку
Европу. Поједниначно, више вредности мерења у односу на западну Европу бе-
лежимо у Црној Гори и БиХ. 

Табела 6. АНKОВА - Демократска вредносна оријентација 
на свим узорцима

Пермисивност

Следећа вредносна оријентација која је била предмет интересовања у овом
раду јесте пермисивност. Овај концепт операционализован је  у упитнику по ај-
темима на десетостепеној лествици процене, на начин да су испитаници искази-
вали лични став о томе да ли су или нису оправдана пермисивна понашања/одно-
си. У Табели 7. приказане су средње вредности на сваком ајтему.

Резултати указују да, осим када је реч о успутном сексу, на узорку земаља
бивше Југославије меримо значајно нижи степен оправдавања наведених пона-
шања/односа, како у односу на западне демократије, тако и у односу на постко-
мунистичке државе. 
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 0.596 1095 .006 .583 .608 

 0.547 1213 .006 .535 .559 

  0.589 1104 .006 .577 .601 

 0.565 1184 .006 .553 .577 

 0.479 795 .008 .463 .495 

 0.562 1273 .006 .551 .574 

 0.685 1320 .006 .673 .697 

  0.577 22556 .002 .574 .580 

  0.498 19894 .002 .495 .501 

  0.586 7984 .003 .581 .590 



Табела 7. Пармисивност: средње вредности по ајтемима на свим узорцима

Као и у претходним случајевима, формирали смо скалу која мери пермисив-
ност са вредностима од 0 (минимум) до 1 (максимум). Cronbach's Alpha коефици-
јент износи 0.79 за целокупан узорак и 0.78 за подузорак свих земаља бивше Ју-
гославије. Средње вредности на скали пермисивности које су контролисане, као
и увек, образовањем, годинама старости и материјалним статусом, са референт-
ним статистичким подацима презентирани су у табели 8. 

Tабела 8. АНKОВА - Пармисивност: средња вредност на свим узорцима
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 0.135 1193 .005 .126 .144 

 0.158 1294 .005 .149 .167 

  0.150 1256 .005 .141 .159 

 0.166 1295 .004 .157 .174 

 0.260 816 .006 .248 .272 

 0.200 1419 .004 .191 .208 

 0.049 1463 .004 .041 .058 

  0.270 24107 .001 .267 .272 

  0.200 22030 .001 .197 .202 

  0.178 8736 .002 .174 .181 

 



Најпре, уколико анализирамо земље бивше Југославије, разлике су свакако
значајне  (F(6, 8726)=166.362, p < .001). Највиши степен пермисивности меримо у
Словенији, а далеко најнижи на Косову. Уколико се пермисивност тумачи као јед-
на од кључних димензија традиционализма, према томе, може се рећи да је Косово
најтрадиционалнији део бивше Југославије. Са друге стране, ако упоредимо укупан
узорак бивше Југославије са два референтна узорка осталих земаља Европе, утвр-
ђујемо да је степен пермисивности на узорку бивше СФРЈ на најнижем нивоу (F(2,
54867)=892.99, p< .001). Појединачно, посматрано у паровима, можемо видети да
је ниво пермисивности у Словенији приближан референтној вредности у западној
Европи, и далеко виши, како у односу на остале земље бивше Југославије, тако и у
односу на просечну вредност пермисивности на узорку посткомунистичких држа-
ва. Но, са изузетком Словеније, појединачно у свим осталим земљама бивше Југо-
славије меримо нижи степен пермисивности од европског просека, а са изузетком
Македоније, у свакој од ових земаља нижи је степен пермисивности у поређењу са
просеком који смо утврдили на узорку свих посткомунистичких држава. 

Социјално поверење

Последња вредносна оријентација која је била предмет мерења јесте соци-
јално поверење. Концепт је заправо преузет из теорија о социјалном капиталу а
операционализован је посредством три питања у упитнику. Прво од три питања
је двовалентно по свом карактеру, тачније, испитаници су се дисјунктивно одре-
ђивали према томе да ли се већини људи углавном може веровати, или пак, чо-
век никада не може бити довољно опрезан. Дистрибуција добијених вредности
на овом питању за све узорке приложена је у Табели 9. На основу овог индика-
тора утврђујемо да је на укупном узорку бивших земаља СФРЈ нижи степен со-
цијалног поверења у поређењу са посткомунистичким земљама, док су мерене
вредности у западној Европи на далеко вишем нивоу. 

Табела 9. % слагања са опозитним тврдњама на питањима 
која мере социјално поверење
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 26,6% 73,4% 

 19,7% 80,3% 

  24,9% 75,1% 

 11,8% 88,2% 

 24,2% 75,8% 

 20,1% 79,9% 

 11,2% 88,8% 

  37.8% 62.2% 

  25.3% 74.7% 

  19.6% 80.4% 



За друга два питања којим је мерено социјално поверење коришћена је де-
сетостепена лествица процене. Оба питања на половима мере опозитни став. Нај-
вишу вредност на десетостепеној скали на првом питању има став да 'људи углав-
ном покушавају да помогну другима', док најнижа вредност мери опозитни став.
На другом питању исти је случај, само што је највиша вредност став да би 'већи-
на људи покушала према вама да буду поштени', док је најнижа вредност став
опозитан овоме. Средње вредности на десетостепеној скали за оба питања при-
ложене су у Табели 10. У оба случаја средње вредности у западној Европи су на
вишем нивоу у поређењу са посткомунистичким земљама, укључујући и земље
бивше Југославије. Међутим, када је реч о помагању другима, средња вредност
на узорку свих земаља бивше СФРЈ је на истом нивоу као и на узорку осталих
посткомунистичких држава, док је та референтна вредност за бившу Југославију
нижа у односу на остале посткомунистичке земље, када је реч о процени по-
штења у понашању других. 

Табела 10. Социјално поверење: средње вредности 
на два питања на свим узорцима

Коначно, за потпуно мерење степена социјалног поверења формиран је скор
на скали од 0 (минимум) до 1 (максимум). Crobach's Alpha коефицијент износи
0.81 како за све земље, тако и за узорак земаља бивше Југославије. Основна ди-
стрибуција скора презентирана је у табели 11. Када средње вредности овог ско-
ра, као и у претходним случајевима, контролишемо анализом коваријасе степе-
ном образовања, материјалним статусом и годинама старости, разлике између зе-
маља бивше Југославије су статистички значајне, иако нису нарочито изражене
(F(6, 8729)=14.19, p < .001). Највиши степен социјалног поверења меримо у Сло-
венији, а најнижи у Србији. 
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 4.23 4.58 

 4.08 5.01 

  4.15 4.90 

 3.97 4.91 

 4.67 5.53 

 4.13 4.28 

 4.36 4.66 

  4.98 5.83 

  4.22 5.10 

  4.22 4.83 

 



Табела 11. АНKОВА - Социјално поверење: 
средња вредност на свим узорцима

Упоређивањем три категорија земаља, резултати указују да је степен соци-
јалног поверења значајно виши у западној Европи у односу на посткомунистич-
ке земље, при чему је у земљама бивше Југославије мерена вредност нижа у од-
носу на просек осталих посткомунистичких земаља (F(2, 54951)=552.6, p < .001).
Појединачно, са изузетком Словеније и Црне Горе, свака поједина бивша земља
СФРЈ има ниже вредности социјалног поверења у односу на просек осталих
посткомунистичких земаља. 

Уместо закључка

Да ли и у којој мери се земље бивше Југославије међусобно разликују, и у
којој мери је изражена разлика између ове групе земаља и западне Европе са јед-
не, те посткомунистичке Европе са друге стране? Најпре, сама статистичка зна-
чајност коју смо утврдили анализом коваријансе није довољна да се недвосми-
слено одговори на ово питање. Ово најпре услед чињенице да истраживање опе-
рише великим узорцима, те су стога и мале разлике  у аритметичким срединама
статистички значајне услед релативно мале грешке мерења. Но, с обзиром да је
приближно исти број испитаника у свим подузорцима, само поређење вредности
Ф теста је солидан индикатор мерених разлика у вредносним оријентацијама.
Притом, треба имати у виду да је вредност мерења Ф тестом анализом коварија-
се у свакој вредносној димензији контролисана степеном образовања, материјал-
ним статусом и просечном старошћу сваког подузорка. Другим речима, разлике
о којима говоримо искључују утицај ових варијабли. 

Најпре, поређење између три категорије земаља указује да су разлике нај-
мање изражене када је реч о религиозности. У овом погледу посткомунистичке
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  0.445 24156 .002 .441 .449 

  0.363 22062 .002 .359 .366 

  0.343 8739 .003 .337 .348 



земље су нешто религиозније, а степен религиозности између земаља бивше Ју-
гославије и западне Европе су готово на истом нивоу. Два су аспекта са овог ста-
новишта интересантна. Прво, чињеница да је религиозност у посткомунистичком
свету у времену социјализма била на јако ниском нивоу, и да је иста имала екс-
панзију након слома социјализма. Друго, религиозност се често разуме као једна
од најфундаменталнијих вредносних оријентација, те према томе, на њу у нај-
мањој мери могу да утичу 'привремени' историјски фактори. Нешто веће разли-
ке, у односу на религиозност, између бивше Југославије, западне Европе и пост-
комунистичке Европе смо измерили када је реч о етничкој/расној нетолеранцији.
Међутим, у овом погледу подаци указују да су земље бивше Југославије етнич-
ки/расно нешто толерантније у односу на западну Европу, а значајно толерант-
није у односу на остале посткомунистичке државе. Овај податак је посебно инте-
ресантан, с обзиром да се на простору бивше Југославије још увек осећају после-
дице грађанског рата, који је добрим делом био етничког карактера, а који је тра-
јао скоро десет година. Поставља се питање да ли виши степен етничке/расне то-
леранција у бившој Југославији јесте резултанта самог рата, на начин да су рат-
не страхоте, егзодус, етничко чишћење и све остале последице повећале степен
толеранције, у смислу да су људи схватили саме последице рата, или је, пак, овај
податак рецидив добрих етничких односа које су транзициона друштва бивше Ју-
гославије наследиле из периода социјализма. Још веће разлике меримо између
три категорије земаља у односу на расну/етничку нетолеранцију, када је реч о со-
цијалном поверењу. У овом погледу, међутим, највиши степен социјалног пове-
рења меримо у западној Европи, а најнижи степен управо у земљама бивше Ју-
гославије. Интерпретација овог податка може бити различита, од могућности да
су управо гореспоменута ратна дешавања нарушила социјално поверење, до
чињенице да је, са изузетком Словеније, увођење слободног тржишта на овим
просторима имало много негативније последице у односу на остале посткомуни-
стичке земље. Ово, наравно, у светлу чињенице да се увођењем капитализма у
свим осталим земљама бившег социјализма осетио бољитак, док су транзициони
процеси у бившим земљама СФРЈ у овом погледу регресивни. Још су веће раз-
лике између три групе земаља, у односу на социјално поверење, када је реч о де-
мократској вредносној оријентацији. Но, и у овом погледу у земљама бивше Ју-
гославије виши је степен привржености демократским вредностима, како у одно-
су на западну Европу, тако и у односу на остале посткомунистичке земље. Тре-
ба имати у виду да су на мерене вредности демократске оријентације утицале из-
узетно високе вредности мерења на Косову, али чак и када се искључи Косово,
демократска вредносна оријентација је на нивоу западноевропских земаља, а на
значајно вишем нивоу у односу на остале посткомунистичке државе. Коначно,
највеће разлике између три категорије земаља меримо када је реч о пермисивно-
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сти. Треба имати у виду да је пермисивност заправо морална транскрипција тра-
диционалистичке вредносне оријентације. Подаци указују да је највиши ниво
пермисивности у западној Европи, а у земљама бивше Југославије је мерена
вредност на најнижем нивоу. Дакле, у погледу традиционализма, бивша Југосла-
вија је још увек најконзервативнији кутак Европе.  

Уколико упоредимо разлике између самих земаља бивше Југославије, оне су
најмање изражене када је реч о социјалном поверењу. Дакле, у овом погледу бив-
ша Југославија је више вредносно 'цела' него раздвојена. Компаративно, најнижи
степен социјалног поверења меримо у Словенији, а највиши у Црној Гори. Раз-
лике су нешто више, у односу на социјално поверење, изражене у етничкој/ра-
сној нетолеранцији. У овом погледу, међутим, најнетолерантнији су Словенци, а
најтолерантнији грађани/ке Босне и Херцеговине. Када је о демократској вред-
носној оријентацији реч, разлике између земаља бивше Југославије су нешто из-
раженије у односу на толеранцију. Уколико мерење демократске вредносне ори-
јентације на Косову оставимо под знаком питања, највиши степен демократске
оријентације меримо у Босни и Херцеговини, а најнижи у Словенији. Највиши
степен разликовања између земаља бивше Југославије меримо када је реч о пер-
мисивности и религиозности. Када је о пермисивности реч, Словенија је значај-
но пермисивнија од осталих земаља на југословенском узорку, а убедљиво нај-
конзервативнији јесу они који живе на Косову. У погледу религиозности Слове-
нија је најмање религиозна земља, а Косово најрелигиозније.  

Према томе, финално можемо закључити да је Словенија са једне стране нај-
ближа вредносним матрицама западне Европе. Они су у односу на остале земље
бивше Југославије најмање религиозни, најпермисивнији су, најмање привржени
демократским вредностима и етнички/расно најнетолерантнији. У свим овим
аспектима сличне разлике идентификујемо између западне Европе са једне, и зе-
маља бивше Југославије са друге стране. Једино по чему Словенија не прати
образац запaдних демократија јесте социјално поверење које је у Словенији зна-
чајно ниже, и на нивоу мерених вредности остатка бивше Југославије. Са друге
стране, Косово, такође, представља изнимку у односу на остале земље бивше Ју-
гославије. На овом узорку меримо значајно виши степен религиозности, виши
степен привржености демократији и нижи степен пермисивности у односу на
остале земље бивше СФРЈ.  

Међутим, све разлике које смо идентификовали морају се узети са резервом,
или тачније, морају се разумети у реалним пропорцијама, које нису увек у скла-
ду са тестовима статистичке значајности. У Графикону 1. приложене су мерене
средње вредности анализом коваријансе како би упоредили све земље бивше Ју-
гославије, а у Графикону 2. приказане су референтне средње вредности за три ка-
тегорије земаља. Према томе, уколико се релативизује статистичка значајност Ф
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теста као кључног критеријума разликовања, који јесте реалан али је резултанта
пре свега великог броја испитаника, морамо рећи да се како између земаља бив-
ше Југославије, тако и између три категорије земаља више уочавају сличности
него разлике. 

Графикон 1. АНКОВА – контролисане аритметичке средине мерених 
вредносних оријентација: бивша Југославија

Графикон 2. АНКОВА – контролисане аритметичке средине мерених 
вредносних оријентација: три категорије земаља
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Но, у циљу да до краја идентификујемо степен сличности и/или степен раз-
ликовања између категорија земаља, реализовали смо каноничку дискриминаци-
ону анализу. Резултате каноничке дискриминације презентујемо у графиконима
3, 4. и 5. Подаци указују да постоје две дискриминативне функције. 

Графикон 3. Каноничка дискриминативна анализа

Прва је релевантна с обзиром на коефицијент каноничке корелације и про-
ценат варијансе. Но, с обзиром на релативно ниску својствену вредност, не мо-
же се рећи да ни на овој функцији постоје изражене разлике између три групе зе-
маља. 

Графикон 4. Матрица структуре 

* Највећа апсолутна корелација између сваке варијабле и референтне дискриминационе функције.

Када је о првој дискриминативној функцији реч, она обједињује перми-
сивност, социјално поверење и нерелигиозност (која искрено има ниско оп-
терећење). На основу групних центроида дискриминативних функција, може-
мо уочити да су у овој димензији сличне посткомунистичке државе и бивша
СФРЈ, док се од њих значајно разликују земље западне Европе. Ово одгова-
ра и нашем дескриптивном налазу, наиме, у западној Европи је виши ниво
пермисивности и социјалног поверења у односу на све остале посткомуни-
стичке земље. 
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Графикон 5. Групни центроиди дискриминативних функција

Посебан приказ, ради лакшег разумевања сличности и разлика између три
категорије земаља а на основу две дискриминативне функције пружамо у Графи-
кону 6.

Графикон 6. Групни центроиди дискриминативних функција 
по категоријама земаља

Коначно, када је реч о вредносним оријентацијама које су биле предмет на-
шег интересовања у овом раду, можемо генерално извести три закључка. Прво,
разлике и између земаља бивше Југославије и између три групе земаља постоје,
оне су статистички значајне, али не можемо рећи да су нарочито изражене. Дру-
го, оно по чему се земље бивше Југославије, као 'целина', разликују од остатка
Европе (нарочито од посткомунистичких земаља) јесте виши степен етничке/ра-
сне толерaнције и виши степен привржености демократским вредностима, и ово
како у односу на западну Европу, тако и у односу на остале посткомунистичке
земље. Треће, у погледу социјалног поверења и пермисивности, земље бивше Ју-
гославије су сличније осталим посткомунистичким земљама, а у овом погледу
посткомунистичка Европа заостаје за западном Европом. 
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Milovan Bešić Summary
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The main goal of this paper is to measure and compare certain value orientations
in countries of former Yugoslavia. Also, we compare mean values for the ex Yugosla-
via with the reference measurement in western and eastern Europe, respectively. The
value orientations which are about to be analyzed are: religiosity, racial/ethnic toleran-
ce, democratic orientation, permissiveness and social trust. We used European Value
Survey data 2008-2009 wave. As a method, analysis of covariance, as well as canoni-
cal discriminant analysis had been applied. Results showed that in former Yugoslavia
we measure higher level of tolerance and democratic orientation comparing to rest of
Europe. On the other hand, in the former Yugoslavia we measure lower level of social
trust and permissiveness comparing to eastern and western Europe, respectively. Al-
so, we recognized that Slovenia is differing from other ex Yugoslav countries, in a sen-
se that measured values are closer to western societies. 
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