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С а ж е т а к

У ли те ра ту ри се већ не ко ли ко де це ни ја го во ри о опа да њу зна ча ја 
дру штве них рас це па за по ли тич ко по на ша ње, док вред но сне и/
или кул ту ро ло шке по де ле све ви ше до би ја ју на по ли тич ком зна
ча ју. Пре ма не ким кон цеп ци ја ма у осно ви иде о ло шковред но
сних по де ла, по пут ди стинк ци је ауто ри тар ноли бер та ри јан ско, 
ле же раз ли ке у обра зов ном ни воу. По твр да ова квих те за углав
ном до ла зи из за пад ноевроп ских зе ма ља, где је ве за обра зо ва
ња и кла сног ста ту са дру га чи ја не го у бив шим ко му ни стич ким 
дру штви ма. Пред мет овог ра да је сте зна чај обра зов ног ни воа као 
де тер ми нан те из бор не од лу ке, као и по ве за ност ни воа обра зо
ва ња са ауто ри тар ноли бер та ри јан ским ста во ви ма у Ср би ји и 
Цр ној Го ри. Ем пи риј ску осно ву ра да чи ни се ри ја ис тра жи ва ња 
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јав ног мне ња ко ја су у Ср би ји спро во ђе на у пе ри о ду 19902012. 
го ди не (укуп но 9 сту ди ја), од но сно од 2005. до 2015. го ди не у 
Цр ној Го ри (11 сту ди ја). Ре зул та ти ана ли зе ука зу ју на то да ме
ђу при ста ли ца ма раз ли чи тих по ли тич ких пар ти ја ка ко у Ср би ји 
та ко и у Цр ној Го ри по сто је зна чај не раз ли ке у обра зов ном ни
воу. У оба слу ча ја су, та ко ђе, ре ги стро ва не зна чај не по ве за но
сти из ме ђу ни воа обра зо ва ња и ауто ри тар ноли бер та ри јан ских 
ста во ва ко ја зна чај но раз ли ку ју при ста ли це по ли тич ких пар ти ја. 
Ме ђу тим, раз ли ке у обра зо ва њу се у Ср би ји ја сни је по ве зу ју за 
до ми нант ни вред но снокул ту ро ло шки рас цеп, док је у Цр ној Го
ри обра зо ва ње мно го ма ње ре ле вант но, уз тен ден ци ју опа да ња 
са вре ме ном. У за вр шном де лу ре зул та ти су ди ску то ва ни у кон
тек сту оп шти јег те о риј ског про бле ма, али и из пер спек ти ве пот
пу ни јег раз у ме ва ња по ли тич ких по де ла у Цр ној Го ри и Ср би ји.
Кључнеречи: ауто ри тар ност, обра зо ва ње, дру штве ни рас це пи, 
Ср би ја, Цр на Го ра.

Увод на раз ма тра ња

У по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри се већ не ко ли ко де це ни ја 
го во ри о опа да њу зна ча ја дру штве них рас це па за раз у ме ва ње са
вре ме них по ли тич ких по де ла у за пад ним де мо кра ти ја ма (Dal ton 
1996). По себ но се го во ри о све ма њем ути ца ју кла сне при пад но сти 
на гла сач ко опре де љи ва ње (e.g., Clark & Lip set 2001, Ni e uw be er ta 
& de Gra af 1999). Пре ви ше од три де це ни је, Лип сет (Lip set 1981) 
је пи сао о опа да њу ‘кла сног гла са ња’, док је пре пет на е стак го ди на 
кла сној по ли ти ци већ ди јаг но сти ко ван крај (Clark & Lip set 2001).

Не сла жу се сви са гла си на ма о смр ти кла сне по ли ти ке 
(e.g. Van der Wa al et al. 2007. Је дан од мо де ла ал тер на тив них кла
сич ној кон цеп ци ји со ци јал нопо ли тич ких рас це па Лип се та и Ро
ка на (Lip set & Rok kan 1967) ис ти че зна чај кул ту ро ло шких по де ла. 
Ван дер Вал и са рад ни ци, на при мер, твр де да су кла сне раз ли ке 
и да ље ре ле вант не у по ли ти ци, али да је при ме тан рас ту ћи зна чај 
“кул тур ног гла са ња уко ре ње ног у обра зов не раз ли ке” (Van der Wa
al et al. 2007:403). У срод ном ду ху, Кри си (Kri e si 2010) ис ти че да је 
но ви до ми нант ни по ли тич ки рас цеп ба зи ран на вред но сти ма, а да 
евен ту ал на ве за са со ци јал нострук тур ним фак то ри ма не им пли
ци ра за тво ре ност и за јед нич ки иден ти тет ре ле вант них со ци јал них 
гру па као у кла сич ном мо де лу.
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У ли те ра ту ри се сре ћу раз ли чи те ин тер пре та ци је но вих 
вред но сноза сно ва них по ли тич ких рас це па. Инглхарт (In gle hart 
1990) ис ти че зна чај по ли тич ких раз ли ка из ме ђу ма те ри ја ли стич
ког и пост ма те ри ја ли стич ког по гле да на свет. Кри си (Kri e si 1998) 
го во ри о ле ви чар сколи бер та ри јан ској на су прот де сни чар скоауто
ри тар ној ори јен та ци ји. Та кон цеп ци ја се мо же сма тра ти као нај
бли жа оно ме што је за јед нич ко за ве ћи ну срод них мо де ла (In gle
hart & Fla na gan 1987, Fla na gan & Lee 2003, Kitschelt 1994, Stu ba ger 
2013). Ипак, чи ње ни ца је да се и име но ва ње и опис са др жи не те 
ди мен зи је раз ли ку ју од ауто ра до ауто ра. Ми ће мо у овом ра ду ко
ри сти ти опо зи ци ју из ме ђу ауто ри тар но сти и ли бе ра ли зма/ли бер та
ри ја ни зма као основ ну ди мен зи ју вред но сно уте ме ље ног рас це па. 
Слич но као и код Ван дер Ва ла и са рад ни ка (Van der Wa al et al. 
2007), ауто ри тар ност озна ча ва со ци јал ни кон зер ва ти ви зам, а дру ги 
пол со ци јал ни ли бе ра ли зам, ко ји не им пли ци ра ли бе рал ну еко ном
ску фи ло зо фи ју.

У со ци о ло шкој и по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри, нај че шће 
се ис ти чу два аспек та ди мен зи је ауто ри тар но сти. Је дан се ти че хи
је рар хиј ских дру штве них од но са, а дру ги то ле ран ци је не кон вен
ци о нал них гру па и по на ша ња. Ауто ри тар не осо бе би би ле скло не 
по др шци хи је рар хиј ским од но си ма, и ви ђе њу све та као хи је рар
хиј ски устро је ног, са ја сно ди фе рен ци ра ним над ре ђе ним и под ре
ђе ним уло га ма, по је дин ци ма и гру па ма. Та ко ђе, ауто ри тар не осо бе 
су скло ни је не га тив ној ева лу а ци ји по је ди на ца и гру па чи је по на
ша ње и ста во ви од у да ра ју од кон вен ци ја и тра ди ци о нал них нор
ми. Ли бе рал не или ли бер тар не осо бе, на су прот то ме, пре фе ри ра ју 
ега ли тар не од но се, и то ле рант ни ји су пре ма не кон вен ци о нал ном 
(за слич не опи се, ви ди Stu ba ger 2013, Flan gan & Lee 2003, Kitschelt 
1994).

Од нос ди мен зи је ауто ри тар ностли бе ра ли зам  
са обра зо ва њем

Kод ве ћи не ис тра жи ва ча вредноснe политичкe поделe 
ни су без струк ту рал не осно ве. Што се ти че ди мен зи је ауто ри тар
но сти, одав но је утвр ђе на ве за из ме ђу ви шег обра зо ва ња и ма ње 
скло но сти ка ауто ри тар но сти (e.g., Me loen 1993). Инглхарт (In
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gle hart 1990), на при мер, сма тра да је ви ши ни во обра зо ва ња код 
мла ђих ге не ра ци ја је дан од кључ них фак то ра у (при вре ме ној) екс
пан зи ји постма те ри ја ли стич ког тј. ли бе рал ног по гле да на свет. 
Ви клем (We a kli em 2002:141), на осно ву јед не ве ли ке ком па ра тив не 
ана ли зе, за кљу чу је да “обра зо ва ње ути че на ве ћи ну ста во ва” и да 
“про мо ви ше ин ди ви ду а ли стич ке вред но сти”. Слич но, Деј вис и Ро
бин сон (Da vis & Ro bin son 1991) на ла зе по твр ду за сво ју ‘про све ти
тељ ску те зу’ да обра зо ва ње, тј. зна ње и ког ни тив на ком пе тен ци ја 
ути чу на ма ње осла ња ње на тра ди ци о нал ни ауто ри тет и усва ја ње 
ли бе рал ни јих дру штве них вред но сти. Ко ре ла ци ја из ме ђу ауто ри
тар не ори јен та ци је и ни жег обра зов ног ни воа је утвр ђе на та ко ђе и 
у со ци јал нопси хо ло шким ис тра жи ва њи ма (Far nen & Me loen 2000, 
Me loen 1993, 1996, Dek ker & Ester 2005).

Ако де мон стра ци ја по ве за но сти ауто ри тар но сти и обра
зо ва ња ни је про бле ма тич на, то се не мо же ре ћи за ту ма че ње те ве
зе. По ре чи ма На ја, „док је ве ли ки број сту ди ја то ком по след њих 
50 го ди на иден ти фи ко вао фор мал но обра зо ва ње као су штин ску де
тер ми нан ту де мо крат ског по ли тич ког по на ша ња и ста во ва [...], ма
ло их је по ну ди ло објашњење то га шта и ка ко обра зо ва ња ути че на 
по ли тич ко по на ша ње и ста во ве“ (Nie et al. 1996: 3; на гла сак у ори
ги на лу). У овом ра ду не ма про сто ра за де таљ ни ји пре глед раз ли
чи тих об ја шње ња по ве за но сти по ли тич ких ста во ва и обра зо ва ња. 
За то ће мо се фо ку си ра ти на иде је Сту ба ге ра (Stu ba ger 2013, 2008), 
о по ли тич кој ре ле вант но сти обра зов ног дру штве ног рас це па, ко је 
су по слу жи ле као ин спи ра ци ја за на ше ис тра жи ва ње.

У се ри ји ско ра шњих чла на ка, Сту ба гер (Stu ba ger 2008, 
2009, 2010, 2013) је по ну дио ту ма че ње ауто ри тар ноли бер та ри јан
ске по ли тич ке по де ле ко је је у скла ду са кла сич ном кон цеп ци јом 
дру штве них рас це па. Екс пан зи ја вред но сне по ли тич ке по де ле се 
не ви ди као иза зов мо де лу со ци јал них рас це па, не го као но ва ма
ни фе ста ци ја ути ца ја со ци јал не струк ту ре на по ли тич ке по де ле. Не 
ра ди се са мо о то ме да је та иде о ло шка ди мен зи ја у ко ре ла ци ји 
са ни во ом обра зо ва ња  то не би би ло до вољ но да се та ква по де
ла сма тра еквивалентнom Лип сетРо ка но вој кон цеп ци ји дру штве
ног рас це па. По Сту ба ге ру (Stu ba ger 2013), обра зов не гру пе, а ту 
се пр вен стве но ми сли на две ка те го ри је ста нов ни штва  са и без 
уни вер зи тет ског обра зо ва ња, у све ве ћој ме ри ка рак те ри ше од го
ва ра ју ћи груп ни иден ти тет и груп на са мо свест, као и иде о ло шка 
‘над град ња’ у ви ду ди мен зи је ауто ри тар ноли бер тар них ста во ва. 
Сви ти фак то ри за јед нич ки де лу ју на пар тиј ске пре фе рен ци је. 
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Су шти на Сту ба ге ро ве иде је је, да кле, да фак то ри дру
штве не струк ту ре де тер ми ни шу по ли тич ке по де ле и у са вре ме ном 
све ту, али да је струк ту рал на осно ва дру га чи ја. Опа да ње зна ча ја 
кла сне по де ле је пра ће но ра сту ћим зна ча јем обра зов ног дру штве
ног рас це па. Ем пи риј ску по др шку за сво је иде је Сту ба гер на ла зи 
пр вен стве но у ана ли зи по да та ка ко ји до ла зе из Дан ске ко ји, ре ци
мо, ука зу ју да су сим па ти је за пар ти је но ве (и тра ди ци о нал не) ле
ви це ка рак те ри стич не за обра зо ва ни ји део дан ске по пу ла ци је, док 
је за ма ње обра зо ва не гла са че ка рак те ри стич ни ји по зи ти ван став 
пре ма Дан ској на род ној пар ти ји (по пу ли стич ка, или ‘но ва’ де сни
ца) (Stu ba ger, 2013).

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се ди мен зи ја ауто ри тар но
сти ја вља као зна чај на у раз ли чи тим дру штви ма, иде ја о обра зов ној 
по де ли као но вом те мељ ном по ли тич кире ле вант ном дру штве ном 
рас це пу за слу жу је па жњу ис тра жи ва ча. У овом ра ду смо узе ли за 
циљ да про ве ри мо им пли ка ци је тог при сту па на раз у ме ва ње по ли
тич ких ста во ва и пар тиј ског опре де љи ва ња у Ср би ји и Цр ној Го ри.

Кроскул тур на ва лид ност хи по те зе

Ве ћи на на ве де них ис тра жи ва ња се од но се на за пад
ноевроп ске зе мље са ду жом тра ди ци јом де мо крат ске по ли ти ке. 
Ка кве су им пли ка ци је тих ис тра жи ва ња за раз у ме ва ње по ли ти ке 
у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма? Сту ба гер (Stu ba ger 2013) 
спе ку ли ше да вред но сни кон фликт по ве зан са раз ли чи тим обра
зов ним ка те го ри ја ма мо жда има ма њег зна ча ја у Ис точ ној Евро пи 
због дру га чи јег са др жа ја со ци ја ли за циј ских ис ку ста ва. Пу тем со
ци ја ли за ци је,  вред но сти до ми нант не у да тим обра зов ним ин сти
ту ци ја ма се усва ја ју се и по ста ју трај не ка рак те ри сти ке оних ко ји 
про ђу кроз (тер ци јар ни) обра зов ни про цес1. По што, по ње го вом 
ми шље њу, до ми нант ни вред но сни си стем обра зов них ин сти ту ци ја 
у ери со ци ја ли зма ни је мо гао би ти ли бе ра лан, као што је то слу чај 
на За па ду, не мо же се оче ки ва ти ни да је ди мен зи ја ауто ри тар но сти 
по ли тич ки ре ле вант на, ни ти да је у ње ној осно ви обра зо ва ње.

Оно што је у овим спе ку ла ци ја ма про бле ма тич но ни је 
са мо то што Сту ба гер узи ма у об зир са мо со ци ја ли за циј ску ин
тер пре та ци ју ути ца ја обра зо ва ња на ауто ри тар ност, већ и не до
1  “Сто га, са др жај со ци ја ли за ци је за ви си ће од вред но сти ко је пре о вла ђу ју у 

ин сти ту ци ја ма ви со ког обра зо ва ња“ Stu ba ger 2013: 376).
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вољ но по зна ва ње ли те ра ту ре о ка рак те ру по ли тич ких по де ла у 
бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, где се че сто као ре ле вант на 
ис ти че ди мен зи ја ауто ри тар но сти. Та ко ђе, вид но је и не по зна ва
ње со ци јал нопси хо ло шких ис тра жи ва ња на те му ауто ри тар но сти 
и обра зо ва ња ко ја до ла зе из Ис точ не Евро пе. Ко нач но, те шко би 
се мо гао и при хва ти ти став о не до стат ку ли бе ра ли зу ју ћег ефек та 
ви со ког обра зо ва ња у пе ри о ду со ци ја ли зма. Као пот по ру дру га чи
јем ви ђе њу, до вољ но је на ве сти ве ро ват но нај ра ни је ис тра жи ва ње 
о ауто ри тар но сти спро ве де но у со ци ја ли стич ком де лу Евро пе. Рот 
и Ха вел ка (1973) су пре го то во 50 го ди на утвр ди ли да су се обра
зов нооку па ци о не гру пе из ра зи то раз ли ко ва ле по сте пе ну ауто ри
тар но сти у со ци ја ли стич кој Ср би ји.

На су прот Сту ба ге ро вим спе ку ла ци ја ма, обра зов ни со ци
јал нопо ли тич ки рас цеп би мо гао има ти на ро чи ти зна чај у бив шим 
со ци ја ли стич ким зе мља ма. На и ме, у тим зе мља ма је по сто ја ла те
сна по ве за ност из ме ђу ни воа обра зо ва ња и со ци јал ног ста ту са. У 
ка пи та ли стич ким зе мља ма, кла сна при пад ност је то ком ве ћег де ла 
два де се тог ве ка би ла пре суд на за со ци јал ни ста тус ин ди ви дуе, а 
ти ме и по ли тич ку ори јен та ци ју (Van der Wa al, Ac htber ger & Ho ut
man 2007). Обра зов ни ни во ко ре ли ра са кла сном при пад но шћу, али 
је то са мо је дан од чи ни ла ца ста ту са. У со ци ја ли стич ким зе мља
ма, кла сич на кла сна струк ту ра је би ла укло ње на док је обра зо ва
ње по ста ло прак тич но нај зна чај ни ји струк тур ни ко ре лат со ци јал
ноеко ном ског ста ту са. Сто га би се у зе мља ма као што су Ср би ја 
или Цр на Го ра мо гао оче ки ва ти по себ но из ра жен по ли тич ки зна чај 
ауто ри тар ноли бе рал не ди мен зи је.

 Обра зо ва ње, ауто ри тар ност и по ли тич ке по де ле 
 у Ср би ји и Цр ној Го ри

Број на ис тра жи ва ња ука зу ју на зна чај кул тур новред но
сних по де ла за раз у ме ва ње по ли тич ког опре де љи ва ња у Ср би ји 
(нпр. Ком шић, Пан тић и Сла ву је вић 2003). Ку зма но вић (1995) је, на 
при мер, још пре две де це ни је до шао до за кључ ка да срп ску по ли
тич ку кул ту ру ка рак те ри ше скло ност ка ауто ри тар ним вред но сти
ма, по др шци чвр стом вођ ству, и ко лек ти ви стич ком на ци о на ли зму. 
Не ко ли ко срод них кон це па та се сре ће у ли те ра ту ри. Нај че шће се 
го во ри о ауто ри тар но сти (Пан тић 2002, 2003, Пан тић и Па вло вић 
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2009, Ми ха и ло вић 1991, 2006, Ку зма но вић 2010), ди мен зи ји ли бе
ра ли замкон зер ва ти ви зам (Пан тић 2002, 2003, Пан тић и Па вло вић 
2009), по де ли на ли бе рал ноде мо крат ски на су прот со ци јална ци
о нал ном бло ку (Ми ха и ло вић 2006) или о сво је вр сном ма пи ра њу 
по зи ци је би ра ча у ви ше ди мен зи о нал ном про сто ру де фи ни са ном 
ди мен зи ја ма срод ним го ре на ве де ним (Пан тић 2002, Пан тић и Па
вло вић 2006, 2009, То до си је вић 2006, 2013). Уз рет ке из у зет ке сту
ди ја ко је не на ла зе зна чај ну по ли тич ку уло гу ауто ри тар но сти (e.g. 
Jou, 2010)2, нај ве ћи део ис тра жи вач ке ли те ра ту ре су ге ри ше да је 
би рач ко те ло у Ср би ји по де ље но у вред но снокул тур ном сми слу, и 
да се та по де ла мо же до ве сти у ве зу са ди мен зи јом ауто ри тар но сти 
на су прот со ци јал ном ли бе ра ли зму.

Од на ро чи тог зна ча ја је то да ис тра жи ва ња ука зу ју да се и 
би ра чи раз ли чи тих пар ти ја ко ји се раз ли ку ју пре ма овим кул тур но
вред но сним ди мен зи ја ма та ко ђе раз ли ку ју и пре ма кри те ри ју му 
обра зо ва ња. С јед не стра не из два ја се ли бе рал но/де мо крат ско/мо
дер ни стич ки блок (оку пљен око ДС и срод них пар ти ја) на су прот 
кон зер ва тив но, на ци о нал но/тра ди ци о на ли стич ки ори јен ти са ним 
би ра чи ма ко ји, пре све га, ин кли ни ра ју СПС, СНС и СРС (Ми ха
и ло вић 2006, Пан тић 2002, Пан тић и Па вло вић 2009, То до си је вић 
2006, 2013). Број не ра ни је ана ли зе (Сла ву је вић 2002, 2005, 2006, 
Пан тић и Па вло вић 2009) ука зу ју на то да ме ђу при ста ли ца ма СПС 
и СРС (и срод ним ма њим пар ти ја ма) има дис про пор ци о нал но ви
ше ни ско обра зо ва них би ра ча, у по ре ђе њу с при ста ли ца ма ДС и 
ДСС (или срод ним пар ти ја ма, по пут ЛДП и Г17+).

Нај зад, не са мо да су ни во обра зо ва ња и вред но сне ори
јен та ци је ва жне де тер ми нан те пар тиј ске пре фе рен ци је, не го су и 
до след но ме ђу соб но по ве за не. Слич но као и у дру гим зе мља ма, и 
у Ср би ји су ни во обра зо ва ња и ауто ри тар ност не га тив но по ве за ни 
(e.g., Ку зма но вић 2010, Па вло вић 2009, Пан тић 2003, То до си је вић 
2006). Као што су, то ком прет ход них че тврт ве ка, ви со ко обра зо
ва ни ис пи та ни ци че шће гла са ли за пар ти је та ко зва ног „де мо крат
ског“ бло ка, та ко их је у ви шем сте пе ну ка рак те ри сао про ли бе рал
ни, мо дер ни стич ки и ан тиауто ри тар ни по глед на свет (Ку зма но вић 
2010, Па вло вић 2009, Пан тић 2003, То до си је вић 2006). Ово ука зу је 

2 Јоу за кљу чу је да „је ма ло до ка за о еко ном ским, ауто ри тар но-ли бер та ри јан-
ским или на ци о на ли стич ким рас це пи ма“ (Јоу 2010: 187). Та кав за кљу чак је 
код ње га ем пи риј ски нео сно ван јер је ана ли зи рао са мо по ве за ност ауто ри-
тар но сти са ди мен зи јом ле ви це-де сни це, а не ди рект но са пар тиј ским пре фе-
рен ци ја ма.
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на то да обра зо ва ње ин ди рект но ути че на пар тиј ске пре фе рен ци је 
пу тем де тер ми ни са ња иде о ло шковред но сних по зи ци ја по је дин ца. 

По ли тич ка ре ле вант ност вред но снокул ту ро ло шких по
де ла у Цр ној Го ри ни је до кра ја ис тра же на. На и ме, до 1997. го ди не 
го то во да не ма ис тра жи вач ких и на по да ци ма за сно ва них ра до ва 
ко ји би пра ти ли раз вој по ли тич ког си сте ма. Јед на од пр вих сту ди ја 
ко ја је по ку ша ла да ме ри вред но сне ори јен та ци је по пу ла ци је, а по
себ но ни во по ли тич ке кул ту ре би ла је сту ди ја По ли тич ка кул ту ра 
у Цр ној Го ри (Јо ва но вић и Мар ја но вић 2002). Ауто ри су на сто ја ли 
да ви де у ко јој ме ри се тзв. кул тур не тво ре ви не ко је де тек ту ју на 
те ре ну мо гу по ка за ти пре пре ка ма за уво ђе ње ин сти ту ци ја мо дер не 
де мо кра ти је. Сли чан по ку шај, до ду ше, де скрип тив не при ро де је и 
сту ди ја По ли тич ка кул ту ра (Кне же вић 2007). 

У ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма вред но сних ори јен та ци
ја, од нос из ме ђу ауто ри тар но сти и ли бер та ри јан ства и по ли тич ких 
пре фе рен ци ја до са да ни је об ра ђи ван. Са дру ге стра не ауто ри тар
ност по се би, на ни воу по пу ла ци је, ви ше пу та је би ла те ма од ре
ђе них сту ди ја. Та ко се нпр. у сту ди ји о по на ша њу би ра ча у Цр ној 
Го ри ре ги стру је ре ла тив но ви сок ни во ауто ри тар них вред но сти 
(Ко мар 2013: 173). По овом ме ре њу, по пу ла ци ја у Цр ној Го ри је би
ла ме ђу 25% нај а у то ри тар ни јих у од но су на оне ко је су об у хва ће не 
Европ ским ис тра жи ва њем вред но сти из 2008. го ди не.

У сту ди ји ко ја је об ја вље на 2014. го ди не Бе шић се та ко
ђе ба ви по ли тич ком кул ту ром и те сти ра тзв. ге не ра циј ску хи по те
зу – тј. про ве ру то га да ли се од ре ђе не про ме не ко је се де ша ва ју 
мо гу при пи са ти дру штве ним фак то ри ма, или су оне у ства ри ре
зул тат фа зе жи вот ног ци клу са и сме не ге не ра ци ја. У овој сту ди ји 
су иден ти фи ко ва ни из ве сни ди вер гент ни трен до ви код нај мла ђих 
ка да је у пи та њу по др шка тзв. де мо крат ским вред но сти ма. На и ме, 
за раз ли ку од зе ма ља за па да у зе мља ма бив шег со ци ја ли зма (и у 
Цр ној Го ри) ефе кат је по зи ти ван – тј. сме ном ге не ра ци ја мо же се 
оче ки ва ти ја ча ње де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. Је дан од мо де ла 
те сти ра них у овој сту ди ји је и тзв. мо дел ауто ри тар не по ли тич ке 
кул ту ре (Бе шић 2014: 289). Ипак, сви го ре на бро ја ни ра до ви се ни
су ба ви ли вред но снокул ту ро ло шким по де ла ма ко је се ре флек ту ју 
на по ли тич ке пре фе рен ци је, та ко да овај рад пред ста вља до при нос 
и у том прав цу. 
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Про блем ис тра жи ва ња

У овом ра ду се про ве ра ва Сту ба ге ро ва хи по те за о зна ча ју 
обра зов ног со ци јал ног рас це па за по ли тич ке ста во ве (ауто ри тар
ност) и по ли тич ко опре де љи ва ње. Про блем се ана ли зи ра на по да
ци ма из не ко ли ко ис тра жи ва ња јав ног мне ња спро ве де них у Ср би
ји и Цр ној Го ри, то ком прет ход них го ди на.

Иако се у обе зе мље оче ку је да по ли тич ка ауто ри тар ност 
ко ре ли ра са по ли тич ким опре де љи ва њем, оче ку ју се и од ре ђе не 
раз ли ке. Цен трал на по ли тич ка по де ла у Цр ног Го ри, на и ме, де лом 
по чи ва на раз ли ка ма у кон цеп ци ји на ци о нал ног иден ти те та (Ко
мар 2013), а што је да ље у ве зи са ре ги о нал ном при пад но шћу. Због 
то га би се мо гло оче ки ва ти да ће уло га обра зов ног ни воа и пра те
ћих иде о ло шких ста во ва би ти од се кун дар ног ути ца ја. С об зи ром 
на ве о ма оскуд не ем пи риј ски ба зи ра не ра до ве о по ли ти ци у Цр ној 
Го ри, овај рад ће има ти до дат ну вред ност у сми слу раз у ме ва ња и 
об ја шње ња по ли тич ке ди на ми ке у овој др жа ви.

Ов де је ва жно на по ме ну ти да циљ овог ра да ни је да се 
утвр ди ко ји фак то ри су нај ва жни ји, би ло струк тур ни или иде о ло
шки, за пар тиј ско опре де љи ва ње у Цр ној Го ри и Ср би ји, већ да се 
про ве ри хи по те за о зна ча ју обра зо ва ња и ме ха ни зма ње го вог де ло
ва ња пу тем иде о ло шке ори јен та ци је ауто ри тар ностли бе ра ли зам. 
По себ на па жња је по све ће на про ве ри хи по те зе о то ме да иде о ло
шка ори јен та ци ја по сре ду је у ве зи из ме ђу обра зо ва ња и пар тиј
ских пре фе рен ци ја. 

Ме тод

По да ци за Ср би ју по ти чу из де вет ис тра жи ва ња оба вље
них то ком пе ри о да од 1990. до 2012. го ди не. У ана ли зи су ко ри
шће ни по да ци Цен тра за по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња и јав но мне
ње Ин сти ту та дру штве них на у ка ко ји укљу чу ју 7 јав номнењ ских 
сту ди ја: JMS117 (1990; N=1400), JMS119 (1992; N=1100), JMS120 
(1993; N=1510), JMS122 (1997; N=1540), JMS162 (2001; N=1530), 
JMS177 (2003; N=1491) i JMS186 (2007; N=2091).  У ана ли зи су 
ко ри шће ни и по да ци из че твр тог та ла са European Value Survey 
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(2008; N=1512), као и постиз бор на сту ди ја спро ве де на на кон из
бо ра 2012. го ди не (N=1568), на ко јој је спро ве де на глав на ана ли за. 
У свим слу ча је ви ма ис тра жи ва ња су спро ве де на на ре пре зен та
тив ним узор ци ма пу но лет них гра ђа на Ср би је. Ис тра жи ва ња 1990, 
2001, 2007. и 2012. го ди не спро ве де на су на кон из бо ра, док се у 
оста лим слу ча је ви ма ра ди о пред из бор ним ис тра жи ва њи ма. 

По да ци за Цр ну Го ру по ти чу из де сет ис тра жи ва ња оба
вље них то ком пе ри о да од 2005. до 2015. го ди не. У ана ли зи су ко
ри шће ни по да ци Цен тра за де мо кра ти ју и људ ска пра ва (ЦЕ ДЕМ) 
ко ји квар тал но сва ке го ди не об ја вљу је ре зул та те по ли тич ког јав
ног мне ња. Укуп но је ко ри шће но де сет ЦЕ ДЕМових ба за по да та
ка и то из апри ла, 2005. го ди не (N=1022), сеп тем бра, 2006. го ди
не (N=1003), фе бру а ра, го ди не 2007. (N=981), ју на, 2008. го ди не 
(N=1029), мар та, 2009. го ди не (N=1302), ок то бра, 2010. го ди не 
(N=1004), сеп тем бра, 2011. го ди не (N=976), мар та, 2013. го ди не 
(N=1022), сеп тем бра, 2014. го ди не (N=1025) и но вем бра, 2015. го
ди не (N=1033). По ред то га, за не до ста ју ћу, 2012. го ди ну ко ри ште
ни су по да ци са из ла зне ан ке те (exit poll) ко ји је у ок то бру те го ди не 
спро вео Цен тар за дру штве на ис тра жи ва ња Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та Цр не Го ре (N=5329). За глав ни мо дел и за при
каз по да та ка за 2010. го ди ну ко ри шће на је пр ва сту ди ја о би ра чи ма 
и по ли тич ком по на ша њу у Цр ној Го ри ко ја је спро ве де на те го ди
не. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо вао Цен тар за дру штве на ис тра жи ва ња 
Фа кул те та по ли тич ких на у ка, а фи нан си ра ло Ми ни стар ство на у ке 
Цр не Го ре (N=1418).

Ва ри ја бле

Образовање. Ис ка за но тро сте пе ном (основ но/сред ње/ви
со ко) у по да ци ма из Ср би је или че тво ро сте пе ном кла фи си ка ци јом 
(основ на шко ла или ма ње/сред ња шко ла/ви ша шко ла/Фа кул тет 4 
го ди не и ви ше) у слу ча ју Цр не Го ре.

Изборнаоријентација. У сва кој од ана ли зи ра них сту ди ја 
ис пи та ни ци су, уз не знат не мо ди фи ка ци је, од го ва ра ли на пи та ње 
“Дасесутра/наредненедељеодржавајуизборизаНароднускуп
штину,далибистегласали?Закојупартију/коалицијубистегла
сали?”. У слу ча ју постиз бор них сту ди ја пи та ње је би ло „Закоју
партијустегласалинаовимизборима?“.
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Ауторитарност. У слу ча ју по да та ка из Ср би је, ауто ри
тар ност је ме ре на ска лом од шест тврд њи ко ји од ра жа ва ју са др жај 
до бро по зна те F ска ле (Аdorno et al. 1950) и RWA ска ле (Alt meyer 
1988). Слич на ска ла ко ри шће на је и у не ким ра ни јим сту ди ја ма 
(Па вло вић 2013, 2014, То до си је вић 2006, 2013). Тврд ње су пра ће не 
пе то сте пе ним ска ла ма. Ауто ри тар ност је опе ра ци о на ли зо ва на као 
пр ва глав на ком по нен та до би је на у фак тор ској ана ли зи (38.5% об
ја шње не ва ри јан се). Све тврд ње по ка зу ју по зи тив на за си ће ња на 
пр вој ком по нен ти. Ви ши ско ро ви им пли ци ра ју из ра же ни ју ауто ри
тар ност. Слич ном ска лом од пет тврд њи пра ће них че тво ро сте пе
ним ска ла ма (не)сла га ња ауто ри тар ност је ме ре на и у цр но гор ском 
узор ку. Ауто ри тар ност је опе ра ци о на ли зо ва на као је ди на ком по
нен та до би је на у фак тор ској ана ли зи (43.3% об ја шње не ва ри јан се). 
Све тврд ње по ка зу ју по зи тив на за си ће ња на овој ком по нен ти, а ви
ши ско ро ви им пли ци ра ју из ра же ни ју ауто ри тар ност.

Ре зул та ти ана ли зе

Сте пен обра зо ва ња, ауто ри тар ност  
и пар тиј ске пре фе рен ци је у Ср би ји

У пе ри о ду од ус по ста вља ња ви ше пар тиј ског си сте ма у 
Ср би ји, па до кра ја про шле де це ни је, у сва ком по сма тра ном пе ри
о ду (у из бор ној го ди ни и не по сред но пред из бо ре или на кон њих), 
ре ги стро ва не су зна чај не раз ли ке у ни воу обра зо ва ња при ста ли ца 
ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја (Та бе ла 1). Иако се ра ди о ис тра
жи ва њи ма ко ја су спро ве де на у два бит но дру га чи ја дру штве нопо
ли тич ки вре мен ска пе ри о да (то ком де ве де се тих го ди на XX ве ка и 
на кон про ме не вла сти 2000. го ди не), ка рак те ри са на, из ме ђу оста
лог, и број ним по ли тич ким по тре си ма (на гли раст или пад по др шке 
не ких пар ти ја, гу бље ње и по ја вљи ва ње по ли тич ких стра на ка, раз
ли чи та ко а ли ци о на са ве зни штва итд.), при мет не су не ке пра вил но
сти у од но су ни воа обра зо ва ња и из бор не ори јен та ци је.

У про се ку по сма тра но, при ста ли це по је ди них по ли тич
ких пар ти ја то ком чи та вог пе ри о да ка рак те ри ше ни жи обра зов ни 
ни во. То пре све га ва жи за при ста ли це Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср
би је и Срп ске ра ди кал не стран ке. Кон крет ни је, са мо се у јед ном 
по сма тра ном пе ри о ду, 2007. го ди не, при ста ли це СПС не из два ја
ју зна чај но од гру пе при ста ли ца не ке дру ге пар ти је као нај сла би је 
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обра зо ва ни. С дру ге стра не, про сеч ни обра зов ни ни во је ви ши код 
гла са ча Де мо крат ске стран ке и Де мо крат ске стран ке Ср би је (или 
пред из бор них ко а ли ци ја у ко ји ма су ове стран ке има ле во де ћу уло
гу). Иако су ом ни бус ме ре раз ли ка у обра зов ном ни воу за сва ки 
по сма тра ни пе ри од зна чај не, на кнад ни те сто ви ука зу ју да ни су сва 
по ре ђе ња при ста ли ца раз ли чи тих по ли тич ких пар ти ја ста ти стич
ки зна чај на. Обра зов ни ни во при ста ли ца СПС/СРС, с јед не, и ДС/
ДСС/ДОС (и срод них), с дру ге стра не, до след но се зна чај но раз ли
ку је, али углав ном из о ста је зна чај на раз ли ка уну тар ова два „бло
ка“. Та ко, ре ци мо, углав ном не ма зна чај не раз ли ке у обра зов ном 
ни воу при ста ли ца СПС и СРС или ДС и ДСС (та мо где су ова ква 
по ре ђе ња мо гу ћа, на рав но).

При ка за ни ре зул та ти о обра зов ном рас це пу уну тар би
рач ког те ла ана лог ни су по де ли пре ма кул тур новред но сном кри
те ри ју му. Ово ука зу је на то да би ути цај обра зо ва ња на пар тиј ске 
пре фе рен ци је мо гао би ти ин ди рек тан, по сре до ван од го ва ра ју ћим 
иде о ло шковред но сним по зи ци ја ма по је дин ца.

Тебела1.Разликеунивоуобразовањастраначкихпристалицау
перидо19902008.године3

1990. 1992. 1993. 1997. 2001. 2003. 2007. 2008.

СПС 1.68a,b,c,d

(.02)
1.54a,b

(.03)
1.65a,b,c

(.04)
1.50a,b

(.04)
1.60a

(.04)
1.50d,e,f

(.08)
1.93
(.10)

1.59a,b,c,d

(.09)
СПО 1.92a,e

(.03)
1.75b,d,e

(.03)
1.80
(.08)

2.17
(.09)

СРСЈ 2.12b

(.10)
ДС/”За
јед но”

2.29c,e

(.05)
1.96b

(.06)
2.07b

(.06)
1.98a,c,d

(.04)
1.92be

(.06)
2.25a

(.03)
2.00a

(.03)
ДСВМ 2.07d

(.08)
1.58
(.17)

СРС 1.75
(.06)

1.78
(.09)

1.54c,e

(.04)
1.69
(.09)

1.58a,b,c

(.05)
1.92a,b,c

(.03)
1.83
(.04)

ДСС/ДЕ
ПОС

1.91a

(.04)
2.23a

(.11)
1.69
(.10)

1.85a,d

(.04)
2.17b

(.06)
2.18b

(.10)
ДОС 1.86a

(.02)
ССЈ 1.75

(.11)
Г17+ 2.03c,f

(.04)
2.16
(.08)

2.14c

(.11)

3 У прилогу је дат списак скраћеница.



137

   Бојан Тодосијевић, Зоран Павловић, Оливера Комар – ОБРАЗОВАЊЕ...

НС 1.88
(.12)

ЛДП 2.30c

(.06)
2.16d

(.08)
F тест p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001

Извор:Ис тра жи ва ња цен тра за по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња и јав но мне ње 
Ин сти ту та дру штве них на у ка: JMS117 (1990), JMS119 (1992), JMS120 (1993), 
JMS122 (1997), JMS162 (2001), JMS177 (2003) и JMS186 (2007). По да ци за 2008. 
су пре у зе ти из EuropeanValueSurvey (EVS).

Напомена: У ће ли ја ма су при ка за не про сеч не вред но сти (стан дард не 
гре шке у за гра да ма); слов на озна ка су ге ри ше зна чај ност posthoc по ре
ђе ња па ро ва при ста ли ца раз ли чи тих пар ти ја; зна чај на су по ре ђе ња оних 
па ро ва са истом слов ном озна ком.

У том сми слу ана ли за ко ја би исто вре ме но у об зир узе ла 
и ни во обра зо ва ња и сте пен ауто ри тар но сти као де тер ми нан те из
бор не од лу ке по себ но до би ја на ва жно сти. У слу ча ју Ср би је та ква 
ана ли за је мо гу ћа на по да ци ма ко ји су при ку пље ни не по сред но на
кон пар ла мен тар них из бо ра одр жа них у ма ју 2012. го ди не. Уко ли
ко се, нај пре, освр не мо на би ва ри јат не по ве за но сти, тј. раз ли ке у 
ни воу обра зо ва ња и ауто ри тар но сти ме ђу гла са чи ма ре ле вант них 
пар ти ја, по ка зу је се да по сто је зна чај не раз ли ке с об зи ром на оба 
кри те ри ју ма (Та бе ла 2). Нај сла би је обра зо ва ни су, у про се ку по
сма тра но, би ра чи СНС (у ра ни јим пе ри о ди ма то су че сто би ва ли 
гла са чи СРС из ко је је СНС и на стао). Је ди но су за пра во и зна чај не 
раз ли ке из ме ђу гла са ча СНС и ДС, ко ји су ре ла тив но обра зо ва ни ји 
(уз гла са че ЛДП и УРС), што је опет у скла ду с трен до ви ма ре ги
стро ва ним у пе ри о ду 19902008. го ди не.
Tabela2.Разликеунивоуобразовањаиауторитарностигласача

релевантнихпартија2012.године
Ни во обра зо ва ња Ауто ри тар ност

ДС 2.11a (.04) .08 (.06)
СНС 1.82a (.02) .13a (.03)
СПС 2.00 (.06) .14 (.08)
ДСС 2.18 (.10) .01 (.15)
ЛДП 2.22 (.11) .52a (.20)
УРС 2.22 (.12) .17 (.24)
Зна чај ност F (5, 859)=9.28, p<.001 F (5, 859)=3.97, p<.01

Напомена: У ће ли ја ма су арит ме тич ке сре ди не (стан дард не гре шке у за
гра да ма); ви ше вред но сти AS за ауто ри тар ност им пли ци ра ју из ра же ни ју 
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ауто ри тар ност. Слов на озна ка су ге ри ше зна чај ност posthoc по ре ђе ња 
па ро ва при ста ли ца раз ли чи тих пар ти ја; 

Слич но, би ра чи оних пар ти ја ко је ка рак те ри ше ни жи 
обра зов ни ни во (СНС и СПС), ујед но су и ви ши на ска ли ауто ри
тар но сти. Ли бе рал ни ја ори јен та ци ја ка рак те ри ше би ра че стра на ка 
ко је оку пља ју ре ла тив но обра зо ва ни је би рач ко те ло, ЛДП и УРС, 
и, услов но ре че но, ДС. Зна чај не раз ли ке у ве зи са сте пе ном ауто
ри тар но сти по ја вљу ју се, ме ђу тим, је ди но из ме ђу гла са ча СНС и 
ЛДП. 

Ни во обра зо ва ња и ауто ри тар ност су у узор ку у це ли ни 
оче ки ва но по ве за не не га тив но, ма да бла го (r=.16, p<.001), што је 
у скла ду с го ре из не том ар гу мен та ци јом, али и на ла зи ма из на
ше (Ку зма но вић 2010, Па вло вић 2009, Пан тић 2003, То до си је вић 
2006) или ино стра не ли те ра ту ре (Far nen & Me loen 2000, Me loen 
1993). То до дат но им пли ци ра ва жност ана ли зе ре ла тив ног, не за ви
сног до при но са ове две де тер ми нан те из бор не од лу ке. По ступ ком 
мул ти но ми јал не ре гре си о не ана ли зе утвр ђи ва но је у ко ме сте пе
ну обра зо ва ње и ауто ри тар ност раз ли ку ју при ста ли це ре ле вант них 
по ли тич ких пар ти ја (Та бе ла 3). 

Табела3.Ауторитарностистепенобразовања
каочиниоциизборнеоријентације

  СНС   СПС   ДСС   ЛДП   УРС   
  Ko ef. p Ko ef. p Ko ef. p Ko ef. P Ko ef. p

Ауто ри тар ност .18* .04 .25* .05 .10 .61 .44* .04 .09 .69
Ни во обра зо ва ња           
Oсновно 1.44** .00 .40 .25 .65 .36 .89 .38 .87 .34
Сред ње 1.05** .00 .01 .97 .19 .65 .48 .37 .13 .79
Koнстанта .19 .84** 1.93** 2.56** 2.34**

*p<.05; **p<.01.

На по ме на: У ће ли ја ма су вред но сти мул ти но ми јал них ре гре си о них ко е фи ци је на
та; ре фе рент на гру па: ДС; ре фе рент на гру па за ва ри ја блу обра зо ва ња: фа кул тет
ско обра зо ва ње. Li ke li hood Ra tio Test hikva drat (10)=50.92, p<.001; Log li ke li hood 
= 1800.00; R2 Cox and Snell = .07, Na gel ker ke=.08.

Зна чај не раз ли ке из ме ђу при ста ли ца ДС, као ре фе рен те 
гру пе, и при ста ли ца дру гих стра на ка по ја вљу ју се пре све га у ве зи 
с глав ним опо нен том том тре нут ку – СНС. У по ре ђе њу с при ста ли
ца ма ДС, гла са чи СНС су ка ко сла би је обра зо ва ни (зна чај но че шће 
за СНС гла са ју би ра чи ни ског и сред њег обра зов ног ни воа у по ре
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ђе њу с фа кул тет ски обра зо ва ним би ра чи ма), та ко и ауто ри тар ни
ји. Та ко ђе тре ба за па зи ти да је ефе кат ауто ри тар но сти ста ти стич ки 
зна ча јан и при ди фе рен ци ра њу гла са ча СПС у од но су на ДС (ви ши 
про сеч ни ни во), и ЛДП у од но су на ДС (ни жи про сеч ни ни во).

Оно што је од по себ не ва жно сти је сте чи ње ни ца да зна
чај ност ко е фи ци је на та им пли ци ра да, без об зи ра на ни во обра зо
ва ња, ауто ри тар ни ји ис пи та ни ци ви ше ин кли ни ра ју СНС, од но
сно, на би ло ком ни воу ауто ри тар но сти, СНС је че шће оп ци ја оних 
сла би је обра зо ва них. То нам го во ри да се ва жност обра зо ва ња за 
пар тиј ску пре фе рен ци ју не ис цр пљу је ин ди рект ним ути ца јем на 
из ра же ност ауто ри тар но сти.

Сте пен обра зо ва ња, ауто ри тар ност 
 и пар тиј ске пре фе рен ци је у Цр ној Го ри

Ка да је раз ли ка из ме ђу при ста ли ца по ли тич ких пар ти ја 
у Цр ној Го ри по обра зо ва њу у пи та њу, по да ци не до зво ља ва ју то
ли ко ја сне за кључ ке као у слу ча ју Ср би је. Пре све га, тре ба на гла
си ти да све по сма тра не го ди не, из у зев 2005. пред ста вља ју пе ри од 
ко ји се сма тра го ди на ма кон со ли да ци је де мо крат ског по ли тич ког 
си сте ма у Цр ној Го ри, та ко да на не ки на чин при па да ју ис тој фа зи 
раз во ја по ли тич ког си сте ма. Пре то га, ова др жа ва је про шла кроз 
две тран зи ци је – до 1997. го ди не, тј. рас ки да од но са из ме ђу вла да
ју ће Де мо крат ске пар ти је со ци ја ли ста и до 2006. го ди не ка да је на 
Ре фе рен ду му од лу че но о ње ној су ве ре но сти (Дар ма но вић 2007). 
На кон Ре фе рен ду ма о не за ви сно сти се оче ки ва ло да ће по де ла по 
том пи та њу да усту пи ме сто не ким дру гим ал тер на тив ним по де ла
ма, ме ђу тим, то се ни је де си ло. Ет нич копо ли тич ка по де ла на оне 
ко ји по др жа ва ју са мо стал ност Цр не Го ре и оне ко ји јој се про ти ве 
оста је до ми нан тан по ли тич ки и пар тиј ски рас цеп. Пар тиј ски си
стем је, пак, да ле ко од ин сти ту ци о на ли за ци је и по след њих го ди на 
ула зи у при лич но бу ран про цес фраг мен та ци је ко ји је 2015. го ди не 
ре зул ти рао са че тр на ест пар ти ја ко је има ју сво је пред став ни ке у 
Скуп шти ни.

У овом ра ду по ку ша ва мо утвр ди ти да ли по ред до ми нант
ног по ли тич коет нич ког рас це па по сто ји још не ки ко ји би смо мо
гли ква ли фи ко ва ти као вред но снокул ту ро ло шки. У скла ду са ди
зај ном ис тра жи ва ња, ин те ре су је нас обра зо ва ње и са њим по ве зан 
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сте пен ауто ри тар но сти. Ка да је обра зо ва ње у пи та њу, уоча ва мо две 
фа зе: од 2005. до 2012. го ди не ре ги стро ва не су зна чај не раз ли ке у 
ни воу обра зо ва ња при ста ли ца по је ди них ре ле вант них по ли тич ких 
пар ти ја. Из у зе так је 2011. го ди на кад ни су ре ги стро ва не ста ти стич
ки зна чај не раз ли ке. На кон 2012. го ди не ни на јед ном до ступ ном 
ме ре њу ни су ре ги стро ва не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу 
при ста ли ца раз ли чи тих по ли тич ких пар ти ја. 

Да би смо мо гли при сту пи ти ана ли зи, ре ду ко ва ли смо 
спи сак по ли тич ких пар ти ја на тзв. ре ле вант не по ли тич ке пар ти је и 
то по два кри те ри ју ма – да су на кон крет ним из бо ри ма има ли бар 
4% гла со ва, да се кон стант но у ко а ли ци ји или са мо стал но по ја вљу
ју у свим по сма тра ним из бор ним ци клу си ма. Због то га, у ана ли зу 
ни су ушли нпр. По зи тив на, Де мос, Де мо кра те или УРА.

Ако по гле да мо Та бе лу 4, у ко јој је дат пре глед обра зов ног 
ни воа по по ли тич ким пар ти ја ма мо же мо при ме ти ти да у го ди на
ма у ко ји ма бе ле жи мо ста ти стич ки зна чај не раз ли ке не ке има ју у 
про се ку ни жи ни во обра зо ва ња ме ђу сво јим при ста ли ца ма. То су, 
Со ци ја ли стич ка на род на пар ти ја и Но ва срп ска де мо кра ти ја. Док 
је ре ла тив но ни зак обра зов ни ни во код СНПа го то во кон стан тан 
у по сма тра ном пе ри о ду, Но ва срп ска де мо кра ти је бе ле жи пад од 
2005. го ди не, што је пр ва го ди на за ко ју има мо по дат ке.

Ре ла тив но ви ши про сеч ни ни во обра зо ва ња свој ствен је 
сим па ти зе ри ма и гла са чи ма По кре та за про мје не. Ова по ли тич ка 
пар ти ја, на ста ла из не вла ди не ор га ни за ци је Гру па за про мје не, је 
од свог осни ва ња про мо ви са ла тзв. екс перт ски при ступ по ли ти ци 
та ко да је у по чет ку при вла чи ла у про се ку обра зо ва ни ју по пу ла ци
ју. Из та бе ле ви ди мо да су и би ра чи вла да ју ће Де мо крат ске пар ти је 
со ци ја ли ста ре ла тив но ви со ко обра зо ва ни, иако про се чан ни во ва
ри ра.
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Табела4.Разликеинивоуобразовањастраначкихпристалицау
периоду19902008.годинеуЦрнојГори45678

ДПС СДП СНП NO VA ПЗП F test

2005. 2.24ac (.05) 2.65ab (.12) 2.14b (.1) 2.39c (.12)4 2.34 (.08) p<.05

2006. 2.03a (.03)5 1.83ab (.05)6 1.99 (.05)7 2.06b (.04) p<.005

2007. 2.31ab (.04) 2.16 (.2) 2b (.09) 2.01ac (.06) 2.34c (.07) p<.005

2008. 2.35a (.04) 2.1 (.17) 2.05ac (.07) 2.13b (.08) 2.52bc (.1) p<.001

2009. 2.17ab (.03) 2.4 (.15) 2.07d (.09) 2.04c (.06) 2.41abcd (.06) p<.005

2010. 2.05a (.02) 2.32a (.08) 2.09 (.04) 2.1 (.07) 2.22 (.08) p<.05

2011. 2.27 (.05) 2.4 (.11) 2.19 (.07) 2.31 (.08) 2.33 (.11) p=.613

2012. 2.58a (.02) 2.17ab (.03) 2.53b (.03)8 p<.000

2013. 2.28 (.04) 2.34 (.15) 2.24 (.07) 2.08 (.06) 2.33 (.12) p=.312

2014. 2.27 (.05) 2.29 (.11) 2.29 (.08) 2.09 (.08) 2.67 (.23) p=.200

2015. 2.35 (.05) 2.54 (.15) 2.24 (.1) 2.29 (.08) p=.426

Извор: По да ци су из ис тра жи ва ња јав ног мне ња Цен тра за де мо кра ти ју и људ ска 
пра ва ЦЕ ДЕМ, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014. и 2015. го ди ну. 
По да ци за 2012. го ди ну су из Exit poll, док су по да ци за 2010. го ди ну из пр ве сту
ди је по ли тич ког по на ша ња Цен тра за дру штве на ис тра жи ва ња ФПН. 
Напомена: у ће ли ја ма су при ка за не про сеч не вред но сти (стан дард не гре шке у 
за гра да ма); слов на озна ка су ге ри ше зна чај ност posthoc по ре ђе ња па ро ва при
ста ли ца раз ли чи тих по ли тич ких пар ти ја; зна чај на су по ре ђе ња из ме ђу оних па
ро ва с истом слов ном озна ком.

По да ци нам не до зво ља ва ју да из ву че мо не ки ја сни ји 
„бло ков ски“ за кљу чак. Има ју ћи у ви ду до ку мен то ва ни глав ни по
ли тич ки рас цеп у Цр ној Го ри – за и про тив не за ви сно сти (Ко мар 
2013), ко ји се по вре ме но тран сфор ми ше у ет нич ки рас цеп – Цр но
гор ци и при пад ни ци ма њин ских на ро даvs. Ср би, по да ци не до зво
ља ва ју ја сан за кљу чак о то ме да ли су при ста ли це јед ног у од но су 

4 Те го ди не Но ва срп ска де мо кра ти ја је још увек но си ла на зив Срп ска на род на 
стран ка.

5 ДПС и СПД су 2006. и 2009. При ка за не за јед но јер су при пре ма ле ко а ли ци о ни 
на ступ.

6 СНП је та да на сту пио као део ши ре ли сте, та ко да су ис пи та ни ци у по ну ди 
има ли ко а ли ци ју СНП-На род на стран ка-Де мо крат ска срп ска стран кa.

7 На овим из бо ри ма Срп ска на орд на стран ке је на сту па у ко ла и ци ји на че лу 
ли сте под на зи вом Срп ска ли ста.

8 На овим из бо ри ма ове две оп ци је су на сту пи ле зајд но као ко ла ци ја Де мо-
крат ки фронт. 
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на дру ги блок ви ше или ма ње обра зо ва не. У на шем слу ча ју блок за 
не за ви сност (тзв. Про цр но гор ски блок) чи не ДПС и СДП док су
прот ну стра ну чи не СНПНО ВАПЗП. Гле да но за јед но, при пад ни
ци пр вог бло ка је су у про се ку не што обра зо ва ни ји, ма да с об зи ром 
на то да ма ле по ли тич ке пар ти је и пар ти је ма њин ских на ро да ни су 
укљу че не у ана ли зу, а и оне ула зе у ову бло ков ску по де лу ни је мо
гу ће до не ти чврст за кљу чак.

Ов де ви ди мо пр ву раз ли ку из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре. 
Док се обра зов не раз ли ке ја вља ју као зна чај не у свим по сма тра ним 
пре се ци ма у Ср би ји, у Цр ној Го ри њи хов зна чај опа да да би пре ма 
по след њим ме ре њи ма у пот пу но сти не стао. То до дат но ар гу мен ту
је раз ли ку из ме ђу већ до ку мен то ва них основ них по ли тич ких рас
це па у две др жа ве. Док се у Ср би ји раз ли ке у обра зо ва њу ло гич но 
по ве зу ју за до ми нант ни вред но снокул ту ро ло шки рас цеп, у Цр ној 
Го ри с об зи ром на до ми на ци ју по ли тич коетич ког рас це па обра зо
ва ње је мно го ма ње ре ле вант но, и по ка зу је тен ден ци ју опа да ња са 
вре ме ном.

У Та бе ли 5 ви ди мо да као и у слу ча ју Ср би је, на по сма
тра ном пре се ку из 2010. го ди не при ста ли це по ли тич ких пар ти ја 
ко је су у про се ку ма ње обра зо ва не исто вре ме но су и ви ше ауто
ри тар не9. При ста ли це ДПСа, Но ве срп ске де мо кра ти је и СНПа 
има ју про сеч но нај ни жи ни во обра зо ва ња и исто вре ме но нај ви ши 
ни во ауто ри тар но сти. Са дру ге стра не при ста ли це СДПа и ПЗПа 
има ју нај ви ши ни во обра зо ва ња и исто вре ме но нај ни жи ни во ауто
ри тар но сти. Ме ђу тим, иако су раз ли ке из ме ђу гру па на укуп ном 
узор ку зна чај не (што по ка зу је F тест), на кнад но по ре ђе ње при ста
ли ца по је ди них пар ти ја у по гле ду ауто ри тар но сти по ка за ло је да 
ни јед на раз ли ка ни је по је ди нач но зна чај на. Да кле, иако по сто ји 
па ра ле ли зам у ни во и ма обра зо ва ња и ли бе рал но сти, гла са чи цр но
гор ских пар ти ја, пре ма ана ли зи ра ним по да ци ма, се ме ђу соб но не 
раз ли ку ју зна чај но по сте пе ну ауто ри тар но сти.

Табела5.Разликеунивоуобразовањаиауторитарности
попартијама,2010.година

Ни во обра зо ва ња Ауто ри тар ност
ДПС 2.06a (.03) .66 (.01)
СДП 2.32a (.08) .59 (.04)
СНП 2.09 (.05) .65 (.02)

9 Ауто ри тар ност и обра зо ва ње (ко ди ра но у 6 ни воа) су у зна чај ној не га тив ној 
ко ре ла ци ји од r=-16 (p<.001).



143

   Бојан Тодосијевић, Зоран Павловић, Оливера Комар – ОБРАЗОВАЊЕ...

ПЗП 2.22 (.08) .58 (.03)
НО ВА 2.10 (.07) .67 (.03)
Зна чај ност F (4, 855)=2.55, p<.05 F (4, 776)=2.58, p<.05
Напомена:У ће ли ја ма су арит ме тич ке сре ди не (стан дард не гре шке у за гра да ма); 
ви ше врен до сти AS за ауто ри тар ност им пли ци ра ју из ра же ни ју ауто ри тар ност. 
Слов на озна ка су ге ри ше зна чај ност posthoc по ре ђе ња па ро ва при ста ли ца раз ли
чи тих пар ти ја;зна чај на су по ре ђе ња оних па ро ва са истом слов ном озна ком.

У сле де ћем ко ра ку смо по ступ ком мул ти но ми јал не ре
гре си о не ана ли зе ис пи та ли у ком сте пе ну обра зо ва ње и ауто ри
тар ност раз ли ку ју при ста ли це по је ди нач них по ли тич ких пар ти ја, 
ста ти стич ки кон тро ли шу ћи њи хов ме ђу соб ни ути цај. У Та бе ли 
6 ви ди мо да се зна чај не раз ли ке по ја вљу ју из ме ђу при ста ли ца 
ДПСа као ре фе рент не гру пе у на шој ана ли зи и при ста ли ца По
кре та за про мје не по пи та њу ауто ри тар но сти где ви ди мо да су ови 
по след њи ма ње ауто ри тар ни и Со ци ја ли стич ке на род не пар ти је по 
пи та њу обра зо ва ња, где та ко ђе ви ди мо ни же уче шће би ра ча сред
њег обра зо ва ња, у по ре ђе њу с фа кул тет ски обра зо ва ни ма, у би рач
ком те лу СНП.

Табела6.Ауторитарностистепенобразивања
каочиниоциизборнеоријентације 

СДП СНП ПЗП НО ВА
Ko ef. p Ko ef. p Ko ef. p Ko ef. p

Aуторитарност 1.37 .05 .39 .34 1.58* .02 .27 .66

Ни во обра зо ва ња
Основ но 1.11 .07 .05 .83 .70 .20 .60 .21
Сред ње .64 .05 .54** .00 .50 .13 .14 .63
Kонстанта .85 .08 .26 .40 .80 .09 1.86 .00

*p<.05; **p<.01;

На по ме на: У ће ли ја ма су вред но сти мул ти но ми јал них ре гре си о них ко е фи ци је
на та; ре фе рент на гру па: ДПС; ре фе рент на гру па на ва ри ја блу обра зо ва ња:фа кул
тет ско обра зо ва ње; Li ke li hood Ra tion Test hikva drat (12)=28.640, p<.005; R2 Cox 
and Snell = .04, Na gel ker ke=.04.

Та ко ђе мо же мо за па зи ти да је у слу ча ју гла са ча СДПа не
ко ли ко ко е фи ци је на та на гра ни ци ста ти стич ке зна чај но сти. Пре ма 
тим по да ци ма, при сут на је тен ден ци ја да гла са чи СДПа по ка зу ју 
не што ни жи сте пен ауто ри тар но сти, као и ре ла тив но ма њу ре ла
тив ну уче ста лост сред њег и основ ног ни воа обра зо ва ња. Ипак, у 
прет ход ним ана ли за ма сте че ни ути сак да су и обра зо ва ње и ауто
ри тар ност сла би ко ре ла ти пар тиј ских пре фе рен ци ја у Цр ној Го ри, 
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по твр ђен је и ре зул та ти ма ове ана ли зе. С об зи ром на ни ску или 
не по сто је ћу по ве за ност, та ко ђе се не мо же го во ри ти ни о то ме да 
ауто ри тар на вред но сна ори јен та ци ја функ ци о ни ше као ме ди ја тор 
ути ца ја обра зов ног дру штве ног рас це па.

Ди ску си ја и за кљу чак

При ка за не ана ли зе су пред у зе те са ци љем да се утвр ди у 
ко јој ме ри по сто ји ем пи риј ска осно ва за хи по те зу да у Цр ној Го ри 
и Ср би ји на по ли тич ки сфе ру де лу је обра зов ни дру штве ни рас цеп, 
она ко ка ко је то кон цеп ту а ли зо ва но код Сту ба ге ра (Stu ba ger 2013). 
У ту свр ху су пр во утвр ђе не асо ци ја ци је из ме ђу пар тиј ске опре
де ље но сти, са јед не стра не, и сте пе на обра зо ва ња и ауто ри тар но
сти са дру ге. У дру гом ко ра ку је про ве ре на хи по те за о по сред нич
кој уло зи ауто ри тар не вред но сне ори јен та ци је из ме ђу со ци јал не 
струк ту ре (обра зов ног рас це па) и по ли тич ких пре фе рен ци ја.

Aнализа по да та ка из два де се так ис тра жи ва ња јав ног 
мне ња по ка за ла је да се слу ча је ви Цр не Го ре и Ср би је ме ђу соб но 
раз ли ку ју. На ла зи из Ср би је су у знат ној ме ри у скла ду са оче ки
ва њи ма ба зи ра ним на Сту ба ге ро вом мо де лу (e.g. 2013), као и са 
прет ход ним ис тра жи ва њи ма спро ве де ним у Ср би ји: у сва ком по
сма тра ном пе ри о ду су за па же не зна чај не раз ли ке у ни воу обра зо
ва ња при ста ли ца ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја. За при ста ли це 
пар ти ја из тзв. ’де мо крат ског бло ка’ је у ра зним пе ри о ди ма био 
ка рак те ри сти чан ре ла тив но ви ши про сеч ни ни во обра зо ва ња у по
ре ђе њу са при ста ли ца ма СПСа и СРСа. Пре ма по да ци ма из 2012. 
го ди не, утвр ђе не су зна чај не раз ли ке из ме ђу гла са ча СНС и ДС. Та
кви ре зул та ти су у скла ду са ра ни јим ана ли за ма (Сла ву је вић 2002, 
2005, 2006, Пан тић и Па вло вић 2009). Ре зул та ти ана ли зе на по да
ци ма из 2012. го ди не по ка зу ју да по сто ји па ра ле ли зам у по ве за но
сти обра зо ва ња и ауто ри тар но сти са пар тиј ским пре фе рен ци ја ма 
(слич но као и у Ку зма но вић 2010).

У сле де ћем ко ра ку је ана ли зи ра на хи по те за о по сре ду
ју ћој уло зи ауто ри тар но сти у ве зи из ме ђу обра зо ва ња и пар тиј
ских пре фе рен ци ја. Ре зул та ти су по ка за ли да су и ауто ри тар ност 
и обра зо ва ње зна чај ни за пар тиј ске пре фе рен ци је, али да ути цај 
обра зо ва ња ни је са мо ин ди рек тан, пу тем од го ва ра ју ће кул тур но
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вред но сне ори јен та ци је10. Обра зо ва ње по ка зу је до сле дан ути цај на 
ве ро ват но ћу гла са ња за СНС, и по ред ста ти стич ке кон тро ле за ути
цај ауто ри тар но сти. Дру гим ре чи ма, ва жност обра зо ва ња за пар
тиј ску пре фе рен ци ју се не ис цр пљу је ин ди рект ним ути ца јем на 
из ра же ност ауто ри тар но сти. Са дру ге стра не, тај ре зул тат им пли
ци ра и да је са ма ауто ри тар ност не што ви ше од мо де ра то ра ве зе 
обра зо ва ња и из бор не од лу ке.

Не до ста так из ра же ни је по др шке ме ди ја циј ској хи по те зи 
Сту ба ге ра, су ге ри ше да је за слу чај као што се Ср би ја по треб но 
уве сти до дат не хи по те зе. Мо гу ће је да је ов де ни во ауто ри тар но сти 
ма ње де тер ми ни сан сте пе ном обра зо ва ња, а ви ше со ци ја ли за циј
ским ути ца ји ма из со ци јал нокул тур ног кон тек ста. Са дру ге стра
не, пер зи стен тан ди рек тан ути цај обра зо ва ња на пар тиј ско опре де
ље ње ука зу је на до дат ну по ли тич ку ре ле вант ност обра зо ва ња. На 
при мер, ни во обра зо ва ња се у ли те ра ту ри че сто тре ти ра као со ци
јал ни и кул тур ни ре сурс, ко ји је ре ле ван тан у еко ном ској ком пе
ти ци ји. Из тог раз ло га, бо ље обра зо ва ни гра ђа ни, у тран зи ци о ним 
зе мља ма, се ре дов но по ка зу ју као отво ре ни ји за по ли тич ке ре фор
ме. У сва ком слу ча ју, утвр ђе ни ре зул та ти по ка зу ју да је со ци јал на 
уте мељ ност по ли тич ких пар ти ја ре ла тив но из ра же на и у Ср би ји, у 
сми слу ком па ти бил ном са Сту ба ге ро вим (2013) мо де лом.

Ре зул та ти до би је ни на по да ци ма из Цр не Го ре пру жа ју 
дру га чи ју сли ку. Пр во, сте пен обра зо ва ња је знат но сла би је и ма ње 
ста бил но по ве зан са пар тиј ским пре фе рен ци ја ма. У по је ди ним го
ди шти ма раз ли ке из ме ђу гла са ча ра зних пар ти ја ни су ста ти стич ки 
зна чај не. Ипак, утвр ђе на је бла га тен ден ци ја ни жег про сеч ног ни
воа обра зо ва ња код гла са ча СНПа, као и не што ви шег код гла са ча 
По кре та за про мје не. Тим на ла зи ма не би тре ба ло да ва ти пре ве ли
ку те жи ну јер су раз ли ке ма ле и не ста бил не, а по го то во јер их не ма 
у но ви јим ис тра жи ва њи ма.

На по да ци ма из 2010. го ди не би ло је мо гу ће де таљ ни је 
про ве ри ти хи по те зу о по ве за но сти ауто ри тар не вред но сне ори јен
та ци је са обра зо ва њем, и ње ну ме ди ја циј ску уло гу у ве зи са обра
зо ва њем. Ре зул та ти су по ка за ли да раз ли ке у ни воу ауто ри тар но
сти из ме ђу гла са ча раз ли чи тих цр но гор ских пар ти ја 2010. го ди не 
ни су ста ти стич ки зна чај не. У мул ти ва ри јат ном мо де лу се по ка за ла 
бла га тен ден ци ја ре ла тив но ни жег ни воа ауто ри тар но сти ка да се 

10 У не ким ра ни јим ра до ви ма је ме ди ја циј ски ути цај ауторитарности ја сни је 
из ра жен (То до си је вић 2013).
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упо ре де гла са чи ПЗПа и ДПСа. Углав ном, оп шта сли ка је бит но 
дру га чи ја у од но су на ону сте че ну на срп ским по да ци ма, и у од но
су на те о риј ски мо дел Сту ба ге ра.

Има ју ћи у ви ду ре ла тив ну слич ност из ме ђу Цр не Го ре и 
Ср би је по со ци јал ноеко ном ским и кул тур ним ка рак те ри сти ка ма, 
по ста вља се пи та ње због че га у јед ном слу ча ју има мо при лич но 
ја сну по др шку те о риј ском мо де лу обра зов ног со ци јал ног рас це па, 
а у дру гом од су ство та кве по др шке? Очи глед но је да ов де до би је ни 
ре зул та ти има ју ва жне им пли ка ци је ка ко за Сту ба ге ро ву те о ри ју о 
обра зо ва њу као бит ном дру штве ном рас це пу, та ко и за раз у ме ва ње 
по ли тич ких про це са у Цр ној Го ри и Ср би ји. При мер Ср би је по ка
зу је да обра зо ва ње мо же би ти ва жна осно ва по ли тич ких по де ла, 
без об зи ра на (ми би смо пре ре кли: упра во због) ути цај ис ку ства са 
со ци ја ли стич ким уре ђе њем. Ли бе ра ли зу ју ћи ути цај ви со ког обра
зо ва ња очи глед но ни је та ко кру то де тер ми ни сан ка рак те ри сти ка ма 
по ли тич ког си сте ма. Че сто се сма тра да је обра зо ва ње по ве за но с 
из ра же ни јим ли бе рал ним тен ден ци ја ма упра во као по сле ди ца из
ла га ња ан тиауто ри тар ним вред но сти ма то ком тер ци јар них фа за 
обра зов ног про це са (Ja cob sen 2001), што за ре зул тат из ме ђу оста
лог има и ни жу ауто ри тар ност.

При мер Цр не Го ре, са дру ге стра не, по ка зу је да по сто ја ње 
струк тур не осно ве (обра зов не раз ли ке) и са њо ме по ве за них иде о
ло шких раз ли ка (не га тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ни воа ауто ри тар но
сти и обра зо ва ња) не мо ра да ре зул ти ра од го ва ра ју ћом по ли тич ком 
по де лом. Очи глед но, по сто је до дат ни фак то ри ко ји ути чу на то да 
со ци јал на по де ла не мо ра да се пре тво ри у по ли тич ки рас цеп. Ов де 
је ве ро ват но пре су дан ути цај дру гих дру штве них рас це па ко ји су 
до би ли при мат, а ве ро ват но ва жну уло гу има ју и по је ди не стра те
шке од лу ке по ли тич ких ели та. Дру гим ре чи ма, и на ла зи из Цр не 
Го ре ука зу ју на, услов но ре че но, ли бе ра ли зу ју ће ефек те ви со ког 
обра зо ва ња, али је њи хо во „пре во ђе ње“ у кон крет не пар тиј ске пре
фе рен ци је над ја ча но од но сом пре ма дру гим го ру ћим пи та њи ма. То 
би мо гло да зна чи да су „те ме“ ко је де ле би рач ко те ло са мо ин ди
рект но по ве за не с ов де ана ли зи ра ном иде о ло шком ди мен зи јом, као 
и да мо жда не ке дру ге ди мен зи је има ју ве ћу по ли тич ку ва жност. 
У том сми слу чи ни се да је у Цр ној Го ри на де лу сна жни ји ути цај 
те мељ ног дру штве ног рас це па ба зи ра ног на кон цеп ци ји на ци о нал
ног иден ти те та (Ко мар 2013), а што је да ље у ве зи са ре ги о нал ном 
при пад но шћу. Ка ко је и на ве де но у уво ду, због то га се оче ки ва ло 
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да ће уло га обра зов ног ни воа и пра те ћих иде о ло шких ста во ва би ти 
од се кун дар ног зна ча ја.
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При лог 1: Ли ста скра ће ни ца ко ри шће них у тек сту
ДЕ ПОС – Де мо крат ски по крет Ср би је

ДФ – Де мо крат ски фронт

ДОС – Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је

ДПС – Де мо крат ска пар ти ја со ци ја ли ста

ДС – Де мо крат ска стран ка

ДСС – Де мо крат ска стран ка Ср би је

ДСВМ – Де мо крат ски са вез вој во ђан ских Ма ђа ра

ГЗП – Гру па за про мје не

ЛДП – Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја

НО ВА – Но ва срп ска де мо кра ти ја

НС – Но ва Ср би ја

ПЗП – По крет за про мје не

СДП – Со ци јал де мо крат ска пар ти ја

СНП – Со ци ја ли стич ка на род на пар ти ја

СНС – Срп ска на род на стран ка
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СПО – Срп ски по крет об но ве

СПС – Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је

СРС – Срп ска ра ди кал на стран ка

СРСЈ – Са вез ре форм ских сна га Ју го сла ви је

ССЈ – Стран ка срп ског је дин ства

УРС – Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је

Bo jan To do si je vić, Zo ran Pa vlo vić, Oli ve ra Ko mar

EDU CA TION, IDE O LOGY AND 
PO LI TICS: THE IM POR TAN CE 

OF THE DIF FE REN CES IN 
 EDU CA TI O NAL LE VELS 

 FOR THE PO LI TI CAL CLEAV
AGES IN SER BIA AND MON TE

NE GRO 

A b  s t r a c t

Di mi nis hing in flu en ce of so cial cle a va ges on po li ti cal be ha vi or and 
cor re spon ding in cre a sing re le van ce of cul tu ral and va lue cle a va ges 
has been di scus sed in scho larly li te ra tu re al ready for se ve ral de ca des. 
Ac cor ding to one vi ew, the dif fe ren ces in edu ca ti o nal le vels form 
the ba sis of the ide o lo gi cal/va lue di vi si ons, such as aut ho ri ta ri a nism 
ver sus li ber ta ri a nism. In that vi ew, the class cle a va ge has been lo
sing its in flu en ce whi le the edu ca ti o nal di vi si ons are be co ming mo re 
im por tant in stead. Evi den ce sup por ting such a vi ew is manly col
lec ted in We stern Euro pean co un tri es, in which edu ca tion and class 
po si tion show qu i te a dif fe rent re la ti on ship than in the excom mu nist 
co un tri es, whe re edu ca tion was the main struc tu ral cor re la te of so cio
eco no mic sta tus.  The su bject of this pa per is the analysis of the im
por tan ce of edu ca tion as a de ter mi nant of vo te cho i ce, as well as the 
re la ti on ship bet we en edu ca tion and aut ho ri ta rianli ber ta rian at ti tu de 
di men sion in Ser bia and Mon te ne gro. The da ta col lec ted in pu blic 
opi nion re se arch in Ser bia from 1990 to 2012 (9 stu di es) and from 
2005 to 2015 in Mon te ne gro (11 stu di es) we re used. The re sults show 
that the re are sig ni fi cant dif fe ren ces in edu ca ti o nal le vel bet we en the 
vo ters of re le vant po li ti cal par ti es in Ser bia as well as in Mon te ne gro. 
Si mi larly, the vo ters dif fer in aut ho ri ta rianli ber ta rian at ti tu des. Ho
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we ver, edu ca tion is cle arly re la ted to do mi nant cul tu ral/va lue di vi
sion in Ser bia, whi le in Mon te ne gro edu ca tion has a mi nor ro le. The 
re sults al so show that edu ca tion in di rectly in flu en ce vo te cho i ce by 
de ter mi ning one’s ide o lo gi cal/va lue po si ti ons. In the fi nal sec tion of 
the pa per, the re sults are di scus sed in the con text of po stu la ted the o
re ti cal mo del as well as from the per spec ti ve of bet ter un der stan ding 
po li ti cal cle a va ges in Ser bia and Mon te ne gro.  
Keywords: aut ho ri ta ri a nism, edu ca tion, so cial cle a va ges, Ser bia, 
Mon te ne gro.
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