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Теорија конвергенције у условима
(бес)краја идеологије
АПСТРАКТУМ: Теорија конвергенција, данас готово заборављена теорија, средином XX века је била теорија у коју су полагали
наде присталице превазилажења Хладног рата и политике мира.
Настала средином шездесетих година, у времену када су се идејама водили политички ратови, а политика доминирала укупном
друштвеном структуром, теорија конвергенције је била једна у
низу идеолошких залагања о стварању бесконфликтног друштва
у периоду после хладноратовске затегнутости. Ова теорија је била идејни ослонац великом броју политичких идеолога али и светских државника на стварању мирнодопске светске политике. Распадом биполарног политичког света ова, и њој сличне теорије,
изгубила је свој утицај и поље деловања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Хладни рат, политички системи, теорија конвергенције, технолошки развој, крај идеологије, слобода, друштво
изобиља
Увод
После Другог светског рата развијени Запад, предвођен Америком,
огромним напретком науке, аутоматизацијом, високом технологијом, истраживањем космоса, створио је тековине „друштва обиља“ и визију неограниченог благостања за највећи део популације. Метаморфозом капиталистичког
друштвеног система ублажени су контрасти благостања и сиромаштва који
су, заједно са страхом од могућег светског сукоба, створили педесетих година
погодно тло за узмак опозиционог и радикалног мишљења. После бурних једноиповековних идеолошких размирица (анархизам, либерализам, социјализам, комунизам, национализам, империјализам, конзервативизам, фашизам),
у другој половини XX века политичке идеје водиље се препознају у безидеолошким, бесконфликтним друштвима, која своју будућност виде у неизмерном научно-технолошком развоју.
Амерички и западноевропски интелектуалци се баве парцијалним проблемима (загађење околине, утицај масовних медија, последице евентуалног
нуклеарног рата), губећи при томе интересовање за политички и економски
систем и концепт глобалног проучавања и преображаја друштва. Млади, онеспокојени реализацијом до тада важећих левих идеологија, показују нетрпељивост према тим „смрдљивим, малим ортодоксијама“.
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Промењени услови живота условили су стварање начелне слоге између
лево и десно оријентисаних партија, чак и око „горућих питања“. Постало је
скоро свеједно која партија води унутрашњу политику земље – „толико се
слажемо, да ћемо овако пре сахранити, него спасити слободу“. Идеолошка
питања су се свела на то да ли се неко залаже за мало више или мало мање
приватне својине или привредног планирања.
Ова промена у политичком животу одраз је чињенице да су основни
политички проблеми индустријске револуције решени и да су радници постигли економску и политичку равноправност, конзервативци су прихватили
систем у коме се држава стара о проблемима грађана, а демократска левица
је увидела да моћна држава више угрожава слободу, него што решава економске проблеме. Управо је тријумф демократске друштвене револуције на Западу учинио крај ангажовању интелектуалаца у унутрашњој политици, коју
само нека утопија или идеологија може да покрене на акцију.“1
Педесете године, назване и године нивелисања, добом изједначавања,
пригушиле су утицај некада традиционалног револуционарног субјекта. „Једина стварна интернационала на свету постала је интернационала технологије и управљања“ – сматра Пол Гудман, додајући да се њен утицај шири целим
светом. Арон сматра да радници постају све мање револуционарни што се
више развијају производне снаге. Преовладава став да је време радикалне
критике прошло, да пројекти тоталне трансформације не могу да мобилишу
масе, јер је капиталистички систем решио највећи део својих проблема. Инсистирајући на престанку важења револуционарне идеологије, ови антиидеолози су несвесно формулисали нову идеологију – идеологију очувања постојећег.2
У исто време источноевропски блок свој социјалистички циљ означава
кроз крилатицу – стићи и престићи Запад. Да би испунио високо постављене
економске циљеве, социјалистички систем је ту улогу све више поверавао
школованим технократама, схватајући да научно-технолошки развој не могу
да воде кадрови типа револуционарних трибуна и пропагандиста. Сви државни планови су се темељили на научно-технолошком развоју, као суштинској
одредници комунизма. Идеологија поприма формалaн значај.
Научно-технолошки напредак настоји да се наметне као онтолошка наддетерминанта, као основна компонента у стратегији напредовања целог чове1
2

Lipset Sajmon Martin, Politički čovek, Rad, Beograd, 1962.
Када говоре о идеологији, антиидеолози не мисле на идеологију као облик мистификоване свести, већ на идеологију у оном смислу у ком се говори о утопији као свести
која трансцендира постојећу стварност из друге временске перспективе и са коренито
различитим циљевима, односно као „свест која се бори за преуређење друштва“. K.
Manhajm, Utopija i ideologija, Beograd, 1967.
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чанства. Будући да је цео свет захваћен научно-технолошком револуцијом,
пред нама је, сматрају теоретичари конвергенције, тачка у којој ће се срести
модерни капитализам и модерни социјализам, што би имало за последицу
стварање безидеолошког, бесконфликтног друштва високе продуктивности,
масовне потрошње и високе организованости.
Постепеним прихватањем тржишта као регулатора децентрализоване
привреде и опредељењем ка масовној привреди и потрошњи – социјалистички блок се приближава западном. Национализацијом појединих привредних
грана, стварањем великих корпорација са више власника капитала – Запад је
почео да се приближава Истоку.
Из оваквих општих претпоставки изводи се закључак да ће се социјализацијом једног политичког система и либерализацијом другог – формирати савремено индустријско друштво, које неће бити ни социјалистичко ни
капиталистичко, него ће бити комбинација најпозитивнијих елемената оба
система. Наука и економски напредак постају универзалне чињенице, темељ
конвергенције два система, једина светска алтернатива, пред којом све остале
алтернативе падају као утопистичке замисли.
Појам
Порекло појма теорија конвергенције3 може се приписати шведском
економисти Јану Тинбергену,4 који је 1960. године поставивши питање – да
ли комунистичке слободне привреде показују знакове конвергенције, лансирао појам конвергенције у политичкој теорији.5
Она је изворно грађанске провенијенције, мада је заокупљала и делове
европске левице, али је налазила и своје присталице и међу источноевропским теоретичарима.
Прве могућности за приближавања два супротстављена политичка система препознаје у области економске праксе и теорије почетком четрдесетих година, а у политиколошкој, историјској, економској педесетих година
формиран је велики број теоретичара које је занимала проблематика заједничких особина два доминантна система. Многи од њих, који претендују да
буду сврстани у конвергенц-теоретичаре, своје теорије и не излажу под тим
називом, већ под називом теорија о крају идеологије, или теорија о постиндустријском друштву, или теорија о индустријском нивоу, тако да језичку
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Convergentia (лат.), приближавати се узајамно, стремити истом циљу.
Jan Tinbergen (1903–1994), норвешки економиста, професор на Erasmus Yniversity, добитник Нобелове награде, члан Римског круга.
Jan Tinbergen, Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, New York, 1962.
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кованицу теорија конвергенције треба схватити доста условно. Још једна од
потешкоћа при одређењу појма састоји се у томе што је и раније постојао
читав низ учења која су разрађивала тезу о јединственом развоју људског
друштва. Под теоријом конвергенције подразумева се теоријско проучавање
приближавања Истока и Запада после Другог светског рата. Овај временски
период треба нагласити, јер је теорија одувек настојала да помири конфронтиране друштвене системе. Послератно приближавање два доминантна социјално-економска система проучавале су многобројне научне дисциплине, али у
основи свих стоји идеја о једном будућем друштву, насталом конституисањем
од социјализма и комунизма – стварањем социјалистичког капитализма или
капиталистичког социјализма. Та есенцијална карактеристика, без обзира на
разноликост приступа проблему, сврстава све сродне теорије у ширу теорију
– теорију конвергенције.
Систематизација
Релативно површна систематизација обиља нехомогеног материјала,
који се своди под појам теорија конвергенције, обухватила би дуалну поделу,
засновану на државно-политичкој припадности теоретичара. Смисао, садржај и начин конвергирања објашњавају се доста разнолико, тако да је између
свих њих немогуће поставити ни изразиту кохерентност, али ни јасну диференцираност.
Теорија конвергенције грађанске провенијенције може се, условно, поделити на конзервативну и критичку, у зависности од начина на који би требало да дође до конвергенције два политичка система. Конзервативни приступ
конвергирање схвата као једнострано и једносмерно приближавање Истока
Западу, при чему се истиче способност савременог капитализма да уз извесне адаптације покаже своју супериорност у решавању свих друштвених проблема савремености. Међу многобројним теоретичарима који на овај начин
третирају конвергенцију, најизразитији представници су: Џемс Бернхам, Рејмонд Арон, Волтер Ростов, Данијел Бел, Сајмон Липсет, Стивен Шрајбер,
Херман Кан, Едвард Шилс и други.
Претеча свих учења на тему конвергирања два светска система је Бернхамова Менаџерска револуција (Њујорк, 1939), у којој Бернхам први разазнаје процесе пробијања идентичних појава, условљених јачањем државе.6 У
тадашњем капитализму одвија се својеврсна менаџерска револуција, сматра
Бернхам, која развија државну економију „корпоративне експлоатације“, у
којој доминира државно власништво и контрола над главним инструментима производње. Новоформирана владајућа класа своју позицију заснива на

6

James Burnham, TheManagerial Revolition, Indiana University, Press, Bloomington, 1962.
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„основу стварне управне одговорности коју заузимају“, а на исти начин комунистичка Русија преузима стварање своје управљачке елите.
Тумачећи постојећу светску ситуацију на примерима две суперсиле
СССР и САД после Другог светског рата, Арон сматра да су социјалистичка
и капиталистичка друштва само два модалитета једне исте врсте индустријског друштва. Иако их дели на плуралистичка (либерална привреда, приватна својина и предузимљивост, јавно такмичење више политичких партија) и
монополистичка (колективна привреда, етатистичко планирање, систем само
једне партије), сва индустријска друштва (развијене земље Истока и Запада)
садрже исту троструку хетерогеност: а) која произлази из поделе рада; б)
која почива на хијерархији богатства; ц) која ствара плуралитет група. Неједнакост, као карактеристика капитализма, по Арону важи за сва модерна
друштва и не може се лако одстранити. Економска неједнакост је неопходна
свим друштвима као услов за повећање нивоа производње; социјална неједнакост је нужна као услов културе, јер омогућава мањини да се посвети вишим
активностима. Експлоатација не постоји, већ само привредни раст, који као
такав брише класне разлике и отклања идеолошке сукобе и спорове.7
Слично поступа и Ростов, који прави периодизацију савремених политичких ентитета на основу величине дохотка по глави становника. Свако
друштво, сматра Ростов, пролази кроз пет нивоа. Од првог стадијума економског раста који чини ниво традиционалних друштава, преко другог нивоа који ствара претпоставке за успон и трећег нивоа економског полета, достиже
се успон ка високо развијеном друштву и улази у пети – највиши ниво, ниво
потрошачког друштва. На највишем нивоу налазе се земље капиталистичке
привреде, на средњем нивоу су земље комунизма, а последњи ниво заузимају
земље Трећег света. Пошто је западни свет, као друштво обиља, стигао у просторе довршене историје, могућност историјског кретања имају само земље
комунистичке и традиционалне провенијенције.8
Једна од основних карактеристика неразвијених друштава, по Белу, јесте идеологија, који им служи као рационализатор сиромаштва, с једне стране, а са друге као мобилизатор да се такво стање превазиђе. Развијене индустријске земље немају потребу за идеологијом, она је само сметња прогресу,
јер му је директно супротна, сматра Бел и објашњава да је социјализам само
нови метод индустријализације, који тим земљама помаже да достигну ниво
капитализма. Чим се то догоди нестаће свака потреба за идеологијом, и те земље ће „ступити на тло демократије“.9
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Rajnond Aron, Demokratie et totalitatisme, Gallimard, Paris, 1965.
Lučio Koleti, Ideologije od 68. do danas, Rijeka 1981.
Daniel Bell, The End of Ideology, The Free Press, New York 1962.
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У обимној литератури грађанске провенијенције која заступа идеју
сличности два доминантна светска поретка тога времена остала је у мањини опција која се залаже за трансформацију оба система, која би као резултат имала ново друштво, које би обједињавало позитивне особине једног и
другог система. Временом ће се разлике између два система смањивати, јер
„либерализација постепено уводи политичку демократију у СССР, а планификација намеће западним државама својеврсну социјализацију“. Негативне
особености „комунистичке пра-фазе“ ће нестати у наступајућем демократском социјализму, који представља „постизање вишег ступња функционалне
реципрочности и социјалне хармоније“.10 У капитализму долази до потискивања приватне својине и до прихватања „супериорности плана“, односно, „капитализам маршира према социјализму“. Новоформирани политички систем
биће истинска конвергенција два постојећа, недовољна „добра“ економскополитичка система.
Слично залагање за технократску реформу унутар оба система чини и
Галбрајт, који каже да конвергенција почиње модерном производњом великих размера, с големим потребама за капиталом, сложеном технологијом, усавршеном организацијом. Зрела америчка корпорација, шездесетих година,
као своју саставну чињеницу признаје планско привређивање, надзор државе
и државну потпору, дириговано тржиште, превладавање групне над индивидуалном активношћу, односно прихватање економских законитости социјалистичке привреде.11
Теорија конвергенције комунистичке провенијенције, настала је, првенствено, у Совјетском Савезу, са почетном тезом да се „капиталистички систем
развија у правцу социјализма као своје будућности“. У теорији то је само нови приступ старе тезу о комунизму као светском процесу. Модерна техника,
савремена организација производње, делимично подржављење приватног власништва, развој планирања и програмирања – све су то процеси који припремају прелазак у социјализам, сматра Чесиков у свом делу Проблеми дезидеологизације. Брегел у свом делу Теорија конвергенције два економска система,
оцењује да се капитализам приближава социјализму кроз развијање научнотехничког потенцијала, повећањем улоге државе и планирањем.12 Теоријом
конвергенције бавили су се, фрагментарно, у Совјетском Савезу још Константинов и Москвичев, а од источноевропских теоретичара Росе, Ветзел, Носке,
Кромушин, Митин. У југословенској литератури имала је велики број присталица, поготову међу филозофима политике из тзв. Корчуланске школе.
10
11
12

Moris Diverže, Uvod u politiku, Rad, Beograd, 1967.
Džon Galbrajt, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1969.
Ivan Kuvačić, Marksova analiza građanskog društva i teorija konvergencije, Praxis 1–2,
1968.
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Недоследност
Теорија конвергенције се односи искључиво на економску раван два
система – наука, својина, план, технократија. На идеолошком пољу оба блока
се залажу за крај идеологије, сем оне која би била одбрана постојећег. Иако се
оба система опредељују за читав низ идентичних општељудских вредности
и за читав низ економских законитости, при читању политичких програма и
по свакодневним идеолошким опредељењима, пре се може извести закључак
да су се ови системи кретали процесом дивергенције, него да им предстоји
процес приближавања.
Да је сумња у истински процес приближавања у стварању квалитетнијег политичког система била тачна показало се убрзо. Велика олуја друге половине шесте и наредних деценија избацила је на површину све оно што се
скривало у дубинама и социјалистичког и капиталистичког система и условила нимало ведре закључке по светску историју. Најжешће критике се односе
на модел индустријског друштва, са његовим основним карактеристикама:
интеграција радништва у друштво обиља, надмоћ науке, непостојање жеље
за променом. Студентски покрети, покрети старе и нове левице, отворили су
врло конкретна питања о развоју друштва. На другој, социјалистичкој страни
долази до отворених побуна, условљених порастом материјалног раслојавања друштва. Нове историјске околности условиле су промену појединих теза
о начину приближавања два система.
Индустријско друштво, којем су током XIX и XX века упућиване темељне критике због бедних услова и неслободе сада због конзумеризма које је „помоћу разноликости добара ошамутило и подјармило људе, угасило
њихову машту и осетљивост“, пише Колети.13 „Велико одбијање“ је постало
крилатицом оспоравања капиталистичког индустријализма и „реалног“ социјализма. Високотехнолошким напретком, које је створило индустријско друштво, долази до стапања идеологије и владавине – идеологија бива потпуно
апсорбована у реалитет и постаје неспособна да га револуционарно трансцендира, исто као што и појединац услед потпуне идентификације са друштвом
обиља, постаје неспособан да га свесно мења.
Приближавање Истока и Запада, Херберт Маркузе види у тријумфу бирократске, чак и „тоталитарне власти над аутономијом индивидуе“. Вођен
својом скепсом према тзв. техничкој цивилизацији и својом критиком заробљавајуће улоге модерне технике и технологије, Маркузе схвата да и совјетско комунистичко друштво иде у истом смеру. „Питам се да ли је ослобођење
од друштва обиља идентично са прелазом од капитализма ка социјализму.14
13
14
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Мој је одговор да није ако социјализам дефинишемо само као плански развој
производних снага и рационализацију природних богатства (иако је то предуслов за свако ослобађање)“ – сматра Маркузе.
Два антагонистичка друштвена система, користећи технички прогрес
као инструмент доминације, развијају и деле заједничке негативне карактеристике бирократизације, централизације, суперорганизованости, рационализације, неограниченог утицаја масовних медија, тако да се с правом поставља
питање ко ће бити темељни носилац трансформације друштва. Одговор марксистичке ортодоксије да ће индустријски пролетеријат бити чинилац промене – више није био уверљив. „Индустријски радници су мањина америчке
радничке класе, која се и даље смањује… у великој мери су интегрисани у
систем као потрошачи и идеолошки препарирани чланови друштва“ – пишу
Баран и Свизи.15 У комунистичким системима радничка класа је предводник
очувања постојећег, без жеље ма за каквом променом. Савремена радничка
класа постају сви они који на својој кожи трпе наопакости система, стварају
добитак, а нису власници средстава којима стварају доходак.
Проблематизација револуционарног субјекта, односно идеологије која
би носила клицу промене, била је изузетно честа тема шездесетих година. То
је било посредно признање да оба доминантна система нису испунила свој
задатак, нису донела срећу индивидуи и да се морају трансформисати у неку
Средњу земљу, са најбољим карактеристика оба политичка система.
У обиљу материјала о конвергенцији два система јасно се издвајају два
нивоа реалности која се проучавају. Први, који се дешава у кратким временским размацима, видљив непосредном посматрању. То је политичко-идеолошки ниво друштвене реалности, изражен кроз политичке програме. На овом
нивоу, за капитализам и социјализам средином века пре би се могло рећи
да се налазе у процесу дивергенције, него да им предстоји приближавање.
На овом нивоу су ради о идеално – типским одликама два система, о ономе
зашто се у својим идеолошким програмима и платформама залажу, и где се
може говорити само о сасвим супротним опредељењима. Оба политичка система сопствене предности истичу као директно супротне карактеристикама
оног другог, што је иначе била и реалност политике хладног рата.
Различитост идеолошких опредељења, по тврђењу конвергенц-теоретичара, ублажава се у конкретним реализацијама на истоветну социјалну реалност, доказујући ту да су друштвено-политички системи мало од онога за шта
се у својим декларацијама опредељују. На овом, друго, мање видљивом, нивоу, који се манифестује кроз материјално-економски живот, капиталистички
и социјалистички систем суочавају се са идентичним проблемима високотех-
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ничке цивилизације којој припадају, које и решавају на сличан начин – што
све ствара могућности за њихово приближавање. На хипотези о приближавању у економској сфери базира се целокупна теорија конвергенције. Сазнањем
да су државни капитализам и државни социјализам израз јединствене онтологије друштвеног бића, открила се могућност заснивања нове друштвене
вредности. То ново схватање конвергенције разоткрило је тамну структурално-онтолошку позадину, разоткрило и препознало могућност истинске људске историје. Конвергенција два система, започета у економској сфери четрдесетих година, препозната у теоријским расправама педесетих и шездесетих
година, била је идејно одређење за истинско приближавање, за пут у могуће
глобално повезивање.

