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* Београд

СлободанРељић*

 СТРА ТЕ ШКЕ ЕЛИ ТЕ У СР БИ ЈИ И  
РЕ ФОР МА ОБРА ЗО ВА ЊА 

 ИЛИ  
 КА КО ЋЕ ВЕ ЛИ КА КРИ ЗА СР БИ МА 
ДО НЕ ТИ ЕЛИ ТУ НО ВИХ ВИ ДИ КА
 
 “Зна ње, на рав но, ни је ни до бро ни ло ше са мо по се би, 

а ни ње го во ко ри шће ње ни је са мо по се би до бро или рђа во. 
‘Рђа ви љу ди сти чу но ва зна ња истом бр зи ном као и до бри 
љу ди’, пи сао је Џон Адамс, ‘а љу ди се на у ком, умет но шћу, 

до брим уку сом, здра вим ра зу мом и књи жев но шћу ко ри сте 
за не пра вед не ци ље ве исто она ко као и за ци ље ве пу не вр ли
не.’ Ово је би ло ре че но 1790. го ди не, а да нас, из мно го раз ло

га, зна мо да та ко је сте.“
Рајт Милс, 1956. го ди не 

Са же так

Стра те шке ели те мо ра ју да су штин ски ре де фи ни шу 
сво ју са да шњу уло гу. У ре фор ми обра зо ва ња пред сто ји им да 
(1) пре све га се лек тив ни је, кри тич ки је и кре а тив ни је пре у зи
ма ју спољ на ре ше ња; (2) да се окре ну соп стве ном иден ти те
ту и на ње му фор ми ра ју аутох то ну ори ги нал ност и (3) да 
ре фор ма бу де усме ре на на за шти ту сло бо де по је дин ца а не 
да сле ди ого ље ну по тре бу ин ду стри је и дру штве но нео д го
вор них ка пи та ли ста. Чи тав за да так мо ћи ће се оства ри ти 
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тек кад се јав но екс по ни ра не ели те  ко је сле де спо ља на мет
ну те ин те ре се  про ме не по ме ри по тре ба срп ског дру штва.
Кључ ни речи: стра те шке ели те, де мо кра ти ја, дру штво без 

опо зи ци је, Ве ли ка кри за, ин ду стри ја све сти, 
тех но ло шко дру штво, тех нич ко роп ство, обра
зо ва ње

 Као да смо на спла ву ко ји иде низ ре ку на ко јој нас низ-
вод но че ка ве ли ки во до пад. Ка пе та ни ко ји ви ше не упра вља-
ју пло ви лом, ко ри сте ћи ауто ри тет уни фор ми, упре жу све нас 
да спа се мо њих. „Ми“ тре нут но не ма мо иде ју ка ко да спа се-
мо се бе. Али по ста је мо све сни да ста ри ка пе та ни то ни ка ко 
не мо гу, јер да су зна ли „куд иде овај брод“ он не би сти гао 
дов де.

Си гур но је да кри за и за о штре ни дру штве ни од но си 
убр за ва ју тра же ње ре ше ња, омо гу ћа ва ју и да се пре комп ну ју 
или про ме не ели те, да се ре фор ми шу струк ту ре и да на по вр-
ши ну из би ју они ко ји уме ју, има ју сна ге, хра бро сти, од луч-
но сти, јак ин стинкт за са мо о др жа ње и чи је су оба ве зе пре ма 
вла да ју ћој кла си до вољ но ма ле да ели та мо же у бит ној ме ри 
са мо стал но да од лу чу је.

Шта је на ше окру же ње?
„Ми“ жи ви мо до ба у ко јем су, ка ко је уочио Ен то ни 

Ги денс кра јем де ве де се тих, „сви от кри ли де мо кра ти ју“. Де-
мо крат ски по ре дак је не што без че га на усна ма ни је дан по-
ли тич ки ли дер не би кре нуо у осва ја ње вла сти. Ако ни шта 
дру го, онај ко се по кри је пе ле ри ном де мо кра ти је ма ка ко 
до шао на власт, мо же ра чу на ти на по зи ти ван ха ло-ефе кат у 
гло бал ном са вре ме ном све ту. И ње го ви про тив ни ци ће мо-
ра ти да уло же зна тан на пор, до ста про па ганд ног ра да и да 
ак ти ви ра ју знат на про па ганд на сред ства да би га сме сти ли 
ме ђу „ло ше мом ке“.

Али де мо кра ти ја је дру штве ни си стем са мно го про бле-
ма. Од оних фун да мен тал них – шта у њој при па да де мо су. 
Кри за све то ого ли и учи ни ви дљи вим и упит ним. Још 1920-
их у по ле ми ци Вол те ра Лип ма на и Џо на Дју и ја по ста вље но 
је пи та ње ко је је ак ту ел но и да нас, чак и ви ше не го на по чет-
ку про шлог ве ка: да ли уоп ште гра ђа нин уче ству је у упра-
вља њу дру штвом, у том глав ном по слу ко ји му обе ћа ва де-
мо кра ти ја и из че га се це ди нај при влач ни ја моћ де мо кра ти је.
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Вол тер Лип ман, но ви нар и фи ло зоф, у зна чај ној књи-
зи Pu blic Opi nion („Јав но мње ње“) [појавила се 1922. године], 
об ја вио је сум њу да де мо кра ти ја мо же да функ ци о ни ше без 
ели те ко ја ће ве што, сво јим зна њем али сва ка ко оса мо ста ље-
но - во ди ти на род, од но сно др жа ву кроз сло же не дру штве не 
про це се. Лип ман је твр дио да де мо кра ти ја иде ка то ме „да 
гра ђа ни не уче ству ју ак тив но, не го па сив но – по сма тра ју – 
по ста ју по сма тра чи уме сто да су уче сни ци“. (Whip ple, 2004) 
Лип ман је кон крет но твр дио да ће де мо кра ти ја не ми нов но 
па сти, ако се не ство ри цен тра ли зо ва но те ло екс пе ра та ко је 
ће де ло ва ти као „дру штве ни ум“. Ово те ло би тре ба ло да раз-
ра ђу је ком пли ко ва не дру штве не про бле ме и он да их у од ре-
ђе ној фор ми до ста вља да би по ли ти ча ри би ло ин фор ми са ни 
и мо гли да до но се ра ци о нал не и де ло твор не од лу ке. Лип ман 
је раз у мео да је то за до бро дру штва. 

Џон Дју ји, фи ло зоф и пе да гог, др жао је да са зна ње до 
ко јег до ђе мо у ма те ри јал ном ис ку ству „има сво ју пра ву ври-
јед ност је ди но ако слу жи као сред ство, ин стру мент за прак-
тич на жи вот на ре ше ња“. (Гр лић, 1983:97) (Отуд се Дју и јев 
пра вац у окви ру праг ма ти зма зо ве ин стру мен та ли зам.) Дју ји 
је твр дио да де мо кра ти ја има две функ ци је у дру штву: пр во, 
да је са свим упо тре бљи ва за ства ра ње ује ди ње ног, ста бил-
ног по ли тич ког по рет ка; и дру го, што је Дју ји сма трао ва-
жни јим, де мо кра ти ја да је мо гућ ност свим гра ђа ни ма да се 
са мо о ства ре а и да оства ре по зи тив ну брат ску за јед ни цу. Де-
мо кра ти ја је „фор ма мо рал не и ду хов не за јед ни це“. За Дју и ја 
је де мо кра ти ја „крај њи“ ре зул тат со цио-пси хо ло шког про це-
са ко ји је осно ван на „пар ти ци па ци ји“, уче ство ва њу. Он је 
од би јао Лип ма но ву кон ста та ци ју о „па сив ној, по сма трач кој“ 
по зи ци ја, јер људ ско би ће по сво јој при ро ди те жи ак тив ној 
уло зи. За то за Дју и ја јав ност ни је ме сто где над моћ не ели те 
на ме ћу сво је ци ље ве, не го јав ни фо рум ко ји ства ра моћ та-
ко што се од лу ке до но се по сле ди ску си ја и рас пра ва, а ко је, 
бу ду ћи јав не и ове ре не у де мо крат ској про це ду ри, оба ве зу ју 
но си о це вла сти. Ак це нат је на зна ча ју уче ство ва ња гра ђа на 
у про це су упра вља ња, иако је Дју ји та ко ђе мно го др жао до 
зна ча ја на у ке и зна ња у „ин ду стриј ском дру штву“, што ели ти 
да је из у зет ну, уло гу не до дир љи вих.

То пи та ње ме ре уло ге ели те у де мо крат ском дру штву 
је – веч но. Из тог на по ра је на ста ла и те о ри ја стра те шких 
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ели та – ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. У сво јој књи зи 
Beyond Ru ling Class: Stra te gic Eli tes in Mo dern So ci etys (1963) 
[„Иза вла да ју ће кла се: стра те шке ели те у мо дер ном дру-
штву“] Су зан Ке лер као дру штве ну гру пу на истом по слу ви-
ди „не са мо по ли тич ке, еко ном ске и вој не ли де ре“ не го и оне 
дру ге ко ји од луч но ути чу на мо рал ност у дру штву, кул ту ру, 
на у ку. „Стра те шке ели те су оне ко је има ју нај ве ћи и нај све-
о бу хват ни ји до мет и ути цај“. Ке лер сма тра да у “ин ду стриј-
ском ма сов ном дру штву обележенoм не бро је ним ет нич ким, 
ре ги о нал ним и те ри то ри јал ним раз ли ка ма и про же тим ра-
дом, вред но сти ма, бор бом за пре стиж, жи вот ним сти ло ви ма 
вођ ство се не мо же по ве ри ти по је дин цу, па био он вла сте лин, 
рат ник или све ште ник, ни ти не ком сло ју уте ме ље ном на по-
ре клу или тра ди ци о на ли зму“.

У „стра те шке ели те“, по јам раз вод ње ног зна че ња, ула-
зе од (1) ак ту ел них по ли тич ких струк ту ра (ели та чи ји је циљ 
да се овла да уме ћем упра вља ња), пре ко (2) еко ном ских, вој-
них, ди пло мат ских и на уч них за јед ни ца (ели та адап ти ра ња 
дру штва), (3) мо рал них ауто ри те та као што су све штен ство, 
фи ло зо фи, еду ка то ри и углед не по ро ди це (ели те ин те гра ци је 
дру штва), па до (4) ели та ко је но се осе ћа је емо тив ног и пси-
хо ло шког за јед ни штва – пи сци, филм ске и по зо ри шне зве зде, 
спор ти сти (ели те ко је обез бе ђу ју по дра жа ва ња).

Те о ри ја „стра те шких ели та“ на ста ла је у аме рич ком 
дру штву ко је је на сто ја ло да по ср ну лој де мо кра ти ји да но ву 
тач ку осло нац, ма да је уло га стра те шке ели те би ла је прак-
тич но исто вет на као и ели те уоп ште: „да се сим бо ли зу је мо-
рал но је дин ство ко лек ти ва и по др жи за јед нич ки ци ље ви и 
ин те ре си; да се ко ор ди ни ра ју и ускла ђу ју раз ли чи те ак тив-
но сти, усме ра ва ју су ко би и при ми ру ју стал но при сут ни кон-
флик ти; те, да се шти ти ко лек ти ви тет од спољ них опа сно-
сти“. (Ке лер)

Кри зно вре ме не са мо да пред („стра те шке“) ели те по-
ста вља нај те же за дат ке не го и до во ди у пи та ње њи хо ву уло гу 
и оп ста нак кроз ажу ри ра ње пи та ња њи хо ве ефи ка сно сти и 
упо тре бљи во сти. По след ња ду бо ка кри за ка пи та ли стич ког 
дру штва (ко ју за сад обе ле жа ва ју два бер зан ска сло ма 2008. и 
2011.) је очи гле дан до каз не у спе ха ак ту ел не „за јед ни це ели та“ 
(Bur ton, Hi gley:1986), упра во оних ко је су има ли до ми нант-
ну уло гу у том дру штву. Би ло ка кво раз ма тра ње бу дућ но сти 
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не мо же би ти сми сле но без до во ђе ња у пи та ње спо соб но сти 
тих ели та да де ло твор но ме ња ју оно што су кре и ра ле а што 
сад бра не свим сред стви ма. У кри за ма је ма ло то га ја сно и 
пред ви ди во, али је ма ње-ви ше из ве сно да се дру штво не мо-
же вра ти ти на ону тач ку пре су но вра та: на ста ју но ви усло ви, 
но ве ор га ни за ци је, но ви ред ства ри. 

Ако ба ци мо по глед на 1929. ко ја нам је, ипак, нај по у-
зда ни ји ре пер (иако не ки те о ре ти ча ри ову кри зу по ре де и са 
пре лом ном у исто ри ји ка пи та ли зма 1848.) он да се мо же уочи-
ти да се де мо кра ти ја та да у жур би по ву кла пред но во фор-
ми ра ним кри зним дру штве ним по ре ци ма (у Ита ли ји пред 
Му сло ли ни је вим фа ши змом, у Не мач кој пред Хи тле ро вим 
на ци змом, али и у Сје ди ње ним Др жа ва ма у „ли бе рал ни фа-
ши зам“, те у Со вјет ском Са ве зу да ла за пра во Ста љи ну да 
по чет ну ре во лу ци о нар ну де мо кра ти ју све де на „ред“ без ал-
тер на ти ве). Ели те, ко је се та да ни су зва ле „стра те шке“ ис ко-
па ле су из ме ђу се бе не пре мо сти ве ро во ве што се за вр ши ло 
дра стич ним раз два ја њи ма, еми гра ци ја ма, ин тер на ци ја ма, 
ин тер ним про го ни ма све до фи зич ких ли кви да ци ја. 

Иако мно ги ову кри зу сма тра ју и ши ром (гло бал ном) и 
ду бљом (ве ћи су уло зи) - за по тре бе ове рас пра ве мо же мо раз-
ма тра ти оп ти ми стич ку ва ри јан ту – да пар ти ци па тив на де мо-
кра ти ја (са ну жним сим пли фи ка ци ја ма и му та ци ја ма) оста је 
пре о вла ђу ју ћи мо дел. Ме ђу тим, и под тим окол но сти ма не 
тре ба сум ња ти да ће се ме ња ти ред дру штве них вред но сти. 

Ре фор ме обра зо ва ња из ве де не у ка пи та ли стич ком „тех-
но ло шком“ или „ин ду стриј ском“ дру штву мо ра ће се пре и-
спи та ти и ре ал но про це њи ва ти. Пре све га онај уни вер зал-
ни ји део обра зов них са др жа ја, а он да и прак тич на ре ше ња. 
Јер, обра зо ва ње кон ци пи ра но у нео ли бе рал ној фа зи ре про-
ду ко ва ло је ми ли о не љу ди чи ја су шан се да оства ре кључ ни 
циљ ho mo sa pi en sa  да ра ди свр хо ви то, обез бе ди оп ста нак 
и про ду же так вр сте – ми ни мал на. Али још го ра по сле ди ца 
је што се ова ко обра зо ва не ге не ра ци је пред иза зо вом кри зе 
по на ша ју као „сле пи ма чи ћи“ ко ји не ма ју ни ка кву иде ју, ни-
ка кву обра зов ну осно ву да би мо гли до ћи до не ка кве ван си-
стем ске иде је, а ка мо ли да мо гу да ство ре ор га ни за ци је ко је 
би се по кре ну ле у оства ре њу иде је из ла за. Хер берт Мар ку зе 
је још ше зде се тих твр дио да је за пад на де мо кра ти ја оста ла 
без – ре ал не опо зи ци је, опо зи ци је као мо гућ но сти да се ми-
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сли дру га чи је или бар кри тич ки пре ма си сте му и ње го вим 
огра ни че њи ма. До шло је до „па ра ли зо ва ња кри ти ке“ и то 
је по ста ло „дру штво без опо зи ци је“. Та ко се де ша ва кад су 
„мо гућ но сти (ин те лек ту ал не и ма те ри јал не) су вре ме ног дру-
штва не из мјер но ве ће не го икад при је. То зна чи да је раз мјер 
до ми на ци је дру штва над по је дин цем та ко ђе не из мјер но ве ћи 
не го икад при је.“ (Mar cu se, 1968:10)

По ло жај кла се во ђе них , у са вре ме ном ка пи та ли стич-
ком дру штву, без ели та је – ха ос. Ха ос се ши ри. Сем шпан-
ског, сла бог али охра бру ју ћег „По кре та гнев них 15-М“, тзв. 
„де спе ра до са“ а „про тив жи во та у бес пер спек тив но сти“ ко је 
им је до не ла не моћ вла сти - ко ји про блем ре ги стру је као „сја-
ши Сан чо, да уз ја ши Пан чо“ - сви оста ли про те сти ко јих по 
све ту има то ли ко да их је све те же и ре ги стро ва ти кре ћу се 
ка бе су, не кон тро ли са ном на си љу, ра за ра њу, па ље ви ни, сит-
ној улич ној пљач ки. Као не ка вр ста мо ди фи ко ва ног „лу ди-
стич ког по кре та“ с кра ја XVI II ве ка и тзв. „де спе ра до си“ су 
у на ив ној не по ли тич ној фа зи с на дом да су ре ше ња у исто ри-
ји пи та ње до го во ра, а не по сле ди ца су ро вих су ко ба у ко ји ма 
се сва ка гру па ци ја мо ра бо ри ти, уз све ри зи ке, и из бо ри ти 
у јед ној не из ве сној бу дућ но сти. Кад их упла ше на де сни ца у 
Шпа ни ји оп ту жу је „да су их ко му ни сти и со ци ја ли сти узе-
ли под сво је“ нео р је ти са ни „де со пе ра до си“ од го ва ра ју: Ко је-
шта! Ми се не бо ри мо за гла со ве, не го за ре ше ња ко ја се ти чу 
на ше суд би не. Ова кви су већ ви ђе ни Мар ку зе о вом оп ти ком: 
„То та ли тар не тен ден ци је јед но ди мен зи о нал ног дру штва чи-
не не е фи ка сним тра ди ци о нал не пу те ве и сред ства – мо жда, 
чак и опа сним јер они га је илу зи је о на род ном су ве ре ни те-
ту. У тој илу зи ји је и не што исти не: ‘на род’, ра ни је фер мент 
дру штве не про мје не, про ми је нио је сво је по зи ци је, по стао је 
фер мент дру штве не ко хе зи је. Ту је, при је не го у ре ди стри бу-
ци ји бо гат ства и из јед на че њу кла са, но ва стра ти фи ка ци о на 
ка рак те ри сти ка раз ви је ног ин ду стриј ског дру штва.“ Та по-
зи ци ја од ба че них, аут сај де ра, „гнев них“ по ста вља их „из ван 
де мо крат ског про це са; њи хов жи вот је нај ре ал ни ја и нај не по-
сред ни ја по тре ба за до крај че њем не сно сних усло ва и ин сти-
ту ци ја. Оту да је њи хо ва по зи ци ја ре во лу ци о нар на, чак и ако 
њи хо ва сви јест то ни је.“ Као да Мар ку зе о ва ве ра да „нео све-
шће ни ре во лу ци о на ри“ има ју нај ве ће шан се (он је го во рио и 
о зе мља ма тре ћег све та) опет но си об ја шње ње: „Кад се са-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2011, год. VII vol. 12 стр. 283300 

289

ку пе и из ла зе на ули це, не на о ру жа ни и без за шти те, да тра-
же сво ја еле мен тар на гра ђан ска пра ва, они зна ју да их че ка ју 
пси, ка ме ни це и бом бе, за твор, кон цен тра ци о ни ло го ри, чак и 
смрт. Њи хо ва сна га је с ону стра ну по ли тич ке де мон стра ци је 
за жр тве за ко на и по рет ка. Чи ње ни ца да они по чи њу од би ја-
ти да су дје лу ју у тој игри мо гла би зна чи ти крај јед ног до ба.“ 
(Mar cu se, 1968:235-36)

Вр ло бит на чи ње ни ца је и да са зре ва раз у ме ва ње да у 
„су о че њу с то та ли тар ним ка рак те ром овог дру штва“ ви ше 
не мо же „би ти при хва ће но тра ди ци о нал но схва ћа ње о ‘не у-
трал но сти’ тех но ло ги је. Тех но ло ги ја као та ква не мо же би ти 
изо ли ра на од упо тре бе у ко ју је ста вље на; тех но ло шко дру-
штво је си стем до ми на ци је ко ји је дје ло тво ран већ у пој му 
и кон струк ци ји тех ни ке.“ (Mar cu se, 1968:16) По сле ди ца не-
по сто ја ња ре ал не сна ге ко ја би оспо ра ва ла обо ле ли ка пи та-
ли стич ки си стем је то тал на ин стру мен та ли за ци ја чо ве ка у 
тех но ло шком про це су, ко ји је у тој „ме га ма ши ни“(Мам форд) 
изо ли ран тек да ства ра про фит за нај бо га ти је. 

И не ра ди се ви ше о „пот чи ње ним љу ди ма“, на јам ни-
ци ма ко ји не мо гу да за шти те до стиг ну та и про пи са на пра ва, 
већ је реч о пот чи ње ној ми сли. Са вре ме но дру штво се ни кад 
ни је од лу чи ло „шта хо ће мо – тех но ло шки про је кат дру штве-
ног раз во ја или дру штве ну за ми сао тех но ло шког раз во ја“ 
.(Зо ран Ви да ко вић, пре ма Орел, 1976:7) У том ле лу ја њу ства-
ри иду инерт ним то ком у ко ме су се тех но ло ги ја и би знис 
ви со ких тех но ло ги ја из ди гли из над дру штва, па дру штво по-
ста је хра на за њи хо ву не кон тро ли са ну су ма ни ту тр ку. 

У тех но ло шко-про па ганд ном дру штву обра зо ва ње по-
је дин ца по ста је те рет ко ји се под но си са све ма ње ен ту зи ја-
зма. Они ко ји ма бо гат ства ни кад до ста, иако у исто ри ји ни-
кад ни су би ли бо га ти ји у од но су на про сту све ти ну – јед ну 
од нај ве ћих те ко ви на за пад ног дру штва „бес плат но шко ло ва-
ње“ - све че шће тре ти ра ју као не под но шљив на мет. По јед но-
ста вљу ју га, оси ро ма шу ју и дру штве но дис кре ди ту ју еду ка-
то ре, пре ба цу ју на кућ ни бу џет све не си гур ни јег по је дин ца. 
Њи хов раз лог је прост. Ни су им ви ше по треб ни љу ди оп се-
жног обра зо ва ња. Још је Рајт Милс у сво јим „Бе лим краг на-
ма“ (1951) утвр дио да „по че стој про цје ни, не ких 80 по сто 
љу ди на ра ду са да оба вља свој по сао ко ји мо гу на у чи ти за 
ма ње од три мје се ца“. (Милс, 1979:224)
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Обра зо ва ње је у ка пи та ли стич ком лан цу про дук ци је – 
са мо тро шак. Увек је циљ да тро шко ви сма њу ју, па и ели ми-
ни шу. Ово је вре ме кад се дру штво су о ча ва са „ну ждом да 
се рад обра зо ва них ре кон фи гу ри ше у скла ду с зах те вом тех-
но ло ги је, као што се по љо при вред ни рад ускла ђи вао у XIX 
ве ку, а ин ду стриј ски у XX. Ком пју те ри не оба вља ју са мо бр-
же од љу ди не кре а тив не по сло ве. Они та ко ђе омо гу ћа ва ју да 
ама те ри ра де оно што су до ју че мо гли са мо про фе си о нал ци.“ 
(„Angst for the edu ca ted”, Eco no mist, 3. Sep tem ber, 2011)

За еко ном ску ели ту ка пи та ли стич ког дру штва ту не ма 
ди ле ма. Они не мо гу би ти за ин те ре со ва ни за шко ло ва ње ху-
ма ни стич ке ор јен та ци је ко је ће људ ском би ћу омо гу ћа ва ти, 
не са мо да ефи ка сни је оба вља за дат ке на по слу, не го и да се 
лак ше сна ла зи у пра шу ми тех но ло шког дру штва. Њих је ди-
но за ни ма ју рад не ве шти не. 

За то су пу те ви зна ња са мо део не ке „ин ду стри је“.
„Ин ду стри ја све сти“ је про цес ин тен зи ван у по след њих 

век и по, а обез бе ђу је што те мељ ни је оства ри ва ње крај њег 
ци ља „да ма њи на ми сли, су ди и од лу чу је за ве ћи ну“, а што 
се „под ра зу ме ва от ка ко уоп ште по сто ји ика ква по де ла ра да“. 
(Ен цес бер гер, 1980:8) И ак си ом но вог до ба је: „Ко је го спо-
дар, а ко слу га не ре ша ва се са мо на осно ву то га ко рас по ла же 
ка пи та лом, фа бри ка ма и оруж јем не го – што да ље то ја сни је 
– ко рас по ла же све шћу дру гих.“(Ен цес бер гер, 1980:13)

Ре зул та ти те ин тен ци је су очи глед ни. Све ре фор ме 
обра зо ва ња би ле су, не све сно или све сно, ува жа ва ње дик та та 
„ин ду стри је све сти“. За ма ла дру штва си ту а ци ја је још сло-
же ни ја због чи ње ни це да по го ни те „ин ду стри је“ ни су аутох-
то но на ши а ње ни про јек тан ти ни ка ко ни су мо гли има ти на 
уму до бро бит не ког ма лог са мо све сног на ро да. Ту ђи ци ље-
ви се пре у зи ма ју про вин циј ски ин фе ри ор но, про гла ша ва ју и 
„на шим“, а он да је иза све га ста је ком плет на ме диј ска и про-
па ганд на струк ту ра, на уч не уста но ве свих ни воа, пре те жни 
део кул тур не, обра зов не, еко ном ске и по ли тич ке ели те. 

На сву ту ана хро ност у Ве ли кој кри зи до ла зи још јед на 
бит на чи ње ни ца, да за то дру штво ви ше не ма по тре бе „ста-
вља ти ру ку у ва тру“. То је дру штво већ ушло у сле пу ули цу. 
И нај ве ћи умо ви тог дру штва гу бе ор јен та ци ју и не ма ју пре-
глед це ли не игре. „Мо ра мо за кљу чи ти да су на ши на уч ни ци, 
кад се уда ље од сво је спе ци ја ли стич ке обла сти, не спо соб ни 
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да са оп ште би ло шта осим нај и спра зни јих оп штих ме ста“, 
пи сао је Жак Елил ше зде се тих го ди на про шлог ве ка и на во-
дио при мер „збир ке ме ди о кри тет ских ми сли“, ни ко га дру гог 
до Ал бер та Ајн штај на. Кад из у зет ни „ма те ма тич ки ге ни је“ 
го во ри „о Бо гу, др жа ви, ми ру и сми слу жи во та“ он да „ба нал-
ност Ај на штај но вих за па жа ња о ства ри ма из ван ње го ве обла-
сти спе ци ја ли за ци је за па њу је исто оно ли ко ко ли ко и ње го ва 
ге ни јал ност уну тар ње“. (Елил, 2010:450) 

Све моћ на за пад на на у ка, обо го тво ре на по сле про све-
ти тељ ске ере, оста ла је без „кри тич ке мо ћи“. Ње на кри за 
про ис ти че из ту жне чи ње ни це да је она за бо ра ви ла да „ис-
прав на упо тре ба мо ћи под ра зу ме ва од ре ђе ну спо соб ност 
кри тич но сти, опа жа ња и ра су ђи ва ња“. А ов де се сва ве ли ка 
„чу да тех ни ке“ при хва та ју без нео п ход не, људ ске дис тан це. 
Ни ко да нас, уочио је Елил, „не по ста вља пи та ње свр хе тих 
чу да. ‘Че му’ се од луч но за о би ла зи. Од го вор ко ји ће па сти на 
па мет на шим са вре ме ни ци ма гла си: у име сре ће. На жа лост, 
ви ше ни је то у пи та њу.“ 

Ци тат ко ји сле ди на пи сан је 1954. го ди не, а из по гла вља 
је чи ји је на слов „По глед у го ди ну 2000.”: “Је дан од на ших 
нај бо љих спе ци ја ли ста та бо лест нер вног си сте ма пи ше: ‘Би-
ће мо у мо гућ но сти да из ме ни мо чо ве ко ве емо ци је, же ље и 
ми сли, као што смо то већ на еле мен та ран на чин по сти гли 
с ле ко ви ма за сми ре ње.’ Би ће мо гу ће, ка же наш спе ци ја ли-
ста про из ве сти уве ре ње или ути сак сре ће без ика кве ствар-
не осно ве за њу. Наш чо век злат ног до ба, пре ма то ме, би ће 
спо со бан за ‘сре ћу’ усред нај те же оску ди це. За што, он да, 
обе ћа ва ти из у зе тан ком фор, хи ги је ну, зна ња и ис хра ну, ако 
мо же мо би ти срећ ни и без све га то га, по мо ћу јед но став не ма-
ни пу ла ци је нер вног си сте ма? На тај на чин и по след њи сла ба-
шни мо тив ко ји би смо мо гли при пи са ти тех нич кој аван ту ри 
иш че за ва у ва зду ху, за хва љу ју ћи са мом по сто ја њу тех ни-
ке.“(Елил, 2010:451) 

Ма што ви ти пе си ми сти по пут Ели ла, За мја ти на, Ор ве-
ла или Хак сли ја, то је да нас очи глед но, има ли су пра во. Мо-
дер ни по је ди нац је сте „у ди ле ми: или ће од лу чи ти да са чу ва 
сло бо ду из бо ра и ко ри сти тра ди ци о нал на, лич на, мо рал на 
или ем пи риј ска сред ства и та ко уђе у над ме та ње са си лом 
про тив ко је не ма ефи ка сне од бра не и оја ће га ну жно по ра-
зи ти; или ће при хва ти ти тех нич ку ну жност, где ће он сам 
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би ти по бед ник, али са мо та ко што ће се бе не по врат но ба ци-
ти у тех нич ко роп ство. У су шти ни, он не ма сло бо ду из бо-
ра.“(Елил, 2010:102) 

Али, тра же ћи из ла зе из ћор со ка ка, људ ска дру штва су 
се окре та ла иде ја ма спа са, па и ова кри за ка пи та ли зма по ка-
зу је да се људ ско би ће не мо же од ре ћи про ме теј ства ма ко ли-
ко оно у „вре ме ну про гре са“ у „тех но ло шком дру штву“ зна 
из гле да ти без на де жно ана хро но. Упра во про ме теј ство мо ра 
би ти са став ни део ре фор ми са ног обра зо ва ња; по себ но ма лих 
на ро да ко ји ма ели те ве ли ких и моћ них у по де ли ра да и до-
ба ра да ју са мо мр ви це. И увек, с ја сним раз ло гом и на ме ром 
де стру и ра ју њи хо ве аутох то не вред но сти. Ми зна мо да је то 
– увек! - с раз ло гом: ма те ри јал ним и на ме ром до ми на ци је. 
То са „оту ђе њем чо ве ка“ у тех но ло шком дру штву, је сте део 
оп штег то ка, али – не ки (сла би ји и ма њи) су из ве сно „оту ђе-
ни ји од дру гих“. Из то га се из вла чи и пра во на си ро ма ше ње 
ма лих. Ма ка ко се оно из ра жа ва ло: као ко ло ни јал но осва ја ње 
или нео ко ло ни јал но ис цр пљи ва ње.

По себ но илу стра ти ван за то је пе ри од де струк ци је у 
вре ме рас па да на ше бив ше за јед нич ке др жа ве. Го ми ла ама те-
ра по стро је них у спо ља ство ре не НВО-фа лан ге („ми си о нар-
ска ин те ли ген ци ја“), а ко ји ма је стра те шку по др шку да вао 
„при ла го дљи ви ји“ део ло кал не „стра те шке ели те“ (ко ји је за 
сво је услу ге до био про тив у слу ге у ви ду па ра сту диј ских пу-
то ва ња и по не ку „ша ку до ла ра“ ) - рас ту рао је цео си стем. 
Пот пу но не кри тич ки ми ни ра но је све што ни су у сво јим тор-
ба ма до не ли стра ни ми си о на ри, та ко ђе при пад ни ци по ран гу 
„ви ших“ НВО-цен тра ла. Чи тав екс-ју го сло вен ски про стор 
уре ђи ван је као нај у да ље ни ја ко ло ни јал на област. И са мо 
инерт ни от пор ге не ра ци ја об у че них да се бе до жи вља ва ју као 
са мо свој не, спа сао нас је и да не по ста не мо кла сич на ко ло-
ни ја „пот чи ње не ми сли“, али про цес је још у то ку. Тај от пор 
је био, углав ном, под зем ни док су јав не ма ни фе ста ци је би-
ле окре ну те „све тлој европ ској бу дућ но сти“ и не кри тич ком 
идо ло по клон ству пре ко о ке ан ским идо ли ма.

Док смо има ли наш уни вер зи тет мо гли смо да во ди мо 
рас пра ве о ње го вој не ком па ти бил но сти с европ ским уни вер-
зи те ти ма, мо гли смо раз ма тра ти мо гу ће ко ра ке при бли жа-
ва ња, али ни ко нам ни је оспо ра вао да је та кав уни вер зи тет 
сту ден те оп скр бља вао ре ле вант ним зна њем на осно ву ко јих 
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су они – ма где се на шли од Ли би је и Не мач ке до Ка на де и 
Пе руа – бр зо учи ли тех ни ке за прак ти чан рад. Он да су нам 
об ја сни ли ка ко су тех ни ке ва жни је од зна ња. Део на ших 
стра те шких ели та је то при хва тао као што су њи хо ви де до ви, 
слој об у ча ван на ко ме сар ским кур се ви ма у то ку и не по сред-
но по сле Дру гог свет ског ра та, ве ро ва ли у „со вјет ску на у ку“. 

Пот пу на је илу зи ја да у ма лим зе мља ма и на ма лим тр-
жи шти ма мо же те рад ној сна зи омо гу ћи ти ду го роч ну при ме-
ну нај ра зли чи ти јих тех ни ка чи је су про ме не све убр за ни је. 
Та ко ми ли фе ру је мо на тр жи ште рад не сна ге хи ља де љу ди 
ко ји су се спре ма ли у шко ли за по сло ве ко јих у овој зе мљи 
ви ше не ма, ни је их ни би ло или их ни кад не ће би ти. И не 
са мо то, у зе мља ма ко је ку пу ју го то ва тех но ло шка ре ше ња 
тех ни ке ко је ло кал но учи њи хо ва рад на сна га ин фе ри ор не 
су ко ли ко је и са ма зе мља тех но ло шки ин фе ри ор на. То су 
дру го ра зред не или тре ће ра зред не тех ни ке. Ми про из во ди мо 
„оп слу жа ва о це ма ши на“ ко ји су уна пред из гу би ли тр ку са 
„оп слу жа ва о ци ма ма ши на“ дру шта ва ко ја на ме ћу пра ви ла и 
по тре бе. 

Обра зо ва ње ма лих зе ма ља и на ро да ко ји не кри тич ки и 
без нео п ход не адап та ци је пре у зи ма ју мо де ле ве ли ких - ство-
ре не да би они оства ри ли сво ју до ми на ци ју у „ин ду стри ји 
све сти“ - осу ђе ни су на про па да ње, де пре си ју, ин фе ри ор ност, 
кул тур но роп ство. За ми сли те (ан ти)ди зни јев ску сце ну: у гу-
стој шу ми, док не хај но скла ња очи од за лу та лог сун че вог 
зрач ка, ма ли срн даћ слу ша оца-еду ка то ра ко ји му об ја шња ва 
да је циљ њи хо ва ро да да по ста ну шниц ла у ба ро но вој теп-
си ји; а они нај бо љи из ге не ра ци је, под вла чи та та из „стра те-
шке ели те“, мо гу по ста ти и ср не ћа ко ба си ца, спе ци ја ли тет у 
пив ниц ма у јед ној да ле кој ва ро ши. Глав на по ру ка свих кам-
па ња за на ше ре фор ме обра зо ва ња се сво де да не што слич но: 
а - ма ли има шан су са мо ако спа ја сво ју ори ги нал ност, те-
мељ но зна ње и аутох то ну ве шти ну са кри тич ки пре у зе тим 
уни вер зал ни јим вред но сти ма и ра ши ре ним тех ни ка ма. Са-
мо у би лач ка је пут за љу бље но гле да ти „ка ко Нем ци“, „ка ко 
Фран цу зи“, „ка ко Окс форд“ и тро ши ти сву сна гу да од тих 
ве ли ких ори ги на ла пра ви мо на ше бле де и бед не ко пи је. Чак 
и кад би на ше ко пи је би ле бо ље не го што је су, то ни кад не 
но си моћ ори ги на ла и не во ди уче ни ке на пут из над су мор-
ног оту ђе ња, Теј ло ро ве тра ке, на по ра бо со но гог се ља че та да 
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се пре ко ле да и сте ња поп не на Монт Еве рест. Ни су ту бит ни 
са мо ма те ри јал ни раз ло зи, ко је ми ина че ни кад не мо же мо 
пре ва зи ћи. Ти на ро ди су у сво је мо де ле обра зо ва ња уне ли 
сво ју кул ту ру, сво је исто ри је, сво је ми то ве, сво је тра ди ци је... 

Ма ли обра зов ни си стем зе мље као што је Ср би ја у све-
ту „тех но ло шког дру штва мо ра но си ти (1) спо соб ност функ-
ци о нал не адап та ци је ве ли ких зна ња во де ћих дру шта ва (са 
пи та њем „че му нам то слу жи“); (2) не пре ки дан на пор у очу-
ва њу соп стве не осо бе но сти, кре а тив но сти и за шти те вред-
но сти на шег иден ти те та (без че га се по ста је не струк ту и ра на 
ма са за „мел тинг пот“ тех но ло шког мек-до налдс тре ша и без-
лич ног гло бал ног про це са); и (3) раз у ме ва ње да на ше обра-
зо ва ње мо ра има ти са мо свест о ње го вим ре ал ним до ме ти ма 
пре ма оним ван се риј ским та лен ти ма у обла сти ма у ко ји ма 
ми не мо же мо до се ћи са ме вр хо ве, јер са свим је нор мал но да 
„но вог Ни ко лу Те слу“ обра зов ни си стем ова ко ма ла зе мља 
бла го вре ме но упу ћу је у до ми нант не и ве ли ке обра зов не си-
сте ме, по што је те шко за ми сли ти си ту а ци ју у ко јој ће на ма 
за па сти да по ди же мо „си ли кон ске до ли не“, спро во ди мо ди-
ги тал на ис тра жи ва ња по след њег тех но ло шког ран га, опре-
ма мо ко смич ке про гра ме. То је на ша ху ма ни стич ка оба ве за. 
Те сла се је сте ро дио као Ср бин, али по ста ти „свет ски на уч-
ник Те сла“ у сво јој обла сти мо гао је са мо у Но вом све ту. На-
ро ди ма се то, увек, „ис пла ти“. Ма лим на ро ди ма сто стру ко. 
Моћ си сте ма је у де бе лом сло ју ја ког про се ка а не у игра њу 
на из у зет не по је дин це.

На ше стра те шке ели те сно се од го вор ност, ако се то 
уоп ште у све ту без мо ра ла мо же та ко на зва ти, за не ра зу ме-
ва ње по ру ка ве ли ког све та. Го то во је пра ви ло да у све ту не-
пре ста ног на тје ца ња и пер ма нент ног ус по ста вља ња до ми на-
ци је ве ли ки „са ве ту ју“ за ви сним: Do what we say, not what we 
do! Ма ли су скло ни, ма ло за то што их се при ти сне, ма ло за то 
што је инер ци ја чист ком фор, да у ту ко ло ни јал ну по ру ку не 
сум ња ју. На ве шће мо при мер: про шле го ди не је код нас во-
ђе на рас пра ва о за јед нич ком не мач ко-фран цу ском уџ бе ни ку 
исто ри је. Све је то има ло под текст, ка ко је срам но што ми ни-
смо спрем ни да на пи ше мо не ка кав за јед нич ки срп ско-хр ват-
ско-бо шњач ко-ал бан ски уџ бе ник, јер исто ри ја је та мо не где 
у „ве ли ком све ту“ на у ка, вред но сно не у трал на и, што би се 
ре кло, сла же чи ње ни це ни по ба бу ни по стри че ви ма. Глав ни 
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до ка зи то га би ле су нам из ја ве ам ба са до ра тих зе ма ља ко ји 
су по сво јој уло зи „овла ште ни“ да га је иди ле, не кри тич ност 
(док им се дру га чи је не ја ви) и да ши ре сли ке пре де ла, љу ди 
и до га ђа ја ко ји су по жељ ни а обич но не по сто је. Чи та ва та 
див на при ча је по диг ну та на сла бим те ме љи ма. 

Ина че, про је кат је, сим бо лич ки, до го во рен 2003. на че-
тр де се то го ди шњи цу Је ли сеј ског спо ра зу ма, кад су се оно 
Шарл де Гол и Кон рад Аде на у ер до го во ри ли о „кон сул та ци-
ја ма Фран цу ске и За пад не Не мач ке о свим ва жним пи та њи-
ма“. Био је то ва жан ис ко рак за Евро пу ра зо ре ног по ве ре ња. 
Са стан ку је прет хо дио су срет ова два озбиљ на и ста ло же на 
по ли ти ча ра сеп тем бра 1958. у ге не ра ло вој при ват ној ку ћи. 
Љу ди чи ји је оп ти ми зам на ве ли ко пре ва зи ла зио опрез и ра-
зум ност де Го ла и Аде на у е ра обе ћа ли су 2003. да ће тај за-
јед нич ки уџ бе ник „би ти ко ри штен у обе зе мље и де ли ти ‘за-
јед нич ку ви зи ју’ исто ри је“. Унајм ље на на у ка се, по том, да ла 
на по сао. Ак це нат је ба чен на по сле рат ну европ ску по тре бу. 
Ре зул тат је сла ба шан. 

Штам па на су три то ма те нео бич не и „ва жне“ књи ге. 
Пр ва књи га, „исто ри ја“ од 1945. до на ших да на, но ше на је за 
књи гу да нас не појм љи вом по др шком еста бли шмен та. Дру-
ге две књи ге Hi sto i re/Geschic hte по кри ва ју пе ри о де од 1815. 
до 1945. а и пе ри од „од нај ра ни јег до ба до па да На по ле о на“. 
И – про да те су у обе зе мље у 80.000 при ме ра ка. По след њи 
том ко ји се по ја вио овог ле та, у Фран цу ској је из да вач ка ку ћа 
„На тан“ од штам па ла у 7.000 при ме ра ка. „‘За јед нич ка исто-
ри ја’, да нас се углав ном из у ча ва у у ‘европ ским раз ре ди ма’, а 
ђа ци, из обе зе мље, у ве ли кој ме ри сма тра ју да је ‘пи са на по 
ре цеп ту с дру ге стра не гра ни це’.“ 

Чи ње ни це ко је за кљу чак чи не из ли шним. До ју черш ње 
нео б у зда но уда ра ње ак цен та на то ка ко се про шлост мо же 
обри са ти као гу ми цом, (Ево при ме ра Не мач ке и Фран цу ске! 
из го ва ри ли би то ак си о ма тич но оп ти ми сти и евро ен ту зи ја-
сти) и ка ко се то ле ран ци ја у Еврп ској уни ји га ји као шам-
пи њо ни у ста ром ту не лу – мо гу се оста ви ти ме ђу „ве ли ке 
иде је“ за нор мал на вре ме на. Ни кад на ша јав но екс по ни ра на 
„стра те шка ели та“ не би из епи ло га овог слу ча ја из ву кла за-
кључ ке као што их је има ла из ви ка не на сва глас кад се ба ви-
ла га је њем по жељ них евро-мул ти кул ту рал них иде а ла. 
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Исту суд би ну до жи ве ло је дру го ве ли ко че до по сле-
рат не Евро пе: мул ти кул ту ра ли зам. И не мач ка кан це лар ка, и 
фран цу ски пред сед ник и бри тан ски пре ми јер су „при зна ли“ 
да је про је кат мул ти кул ту ра ли зма нео др жив. Не по сре дан по-
вод је тре ње са исла мом. Да ли су на ше јав но екс по ни ра не 
„стра те шке ели те“ икад срав ни ле свој став са оним шта За-
пад чи ни или су оста ле при оном што се од њих тра жи, а да 
би За пад ов де лак ше оства ри вао сво је по ли тич ке и ге о стра-
те шке ин те ре се? Са мо је ја сно по ка за на све вре ме ност оне ла-
тин ске по ру ке: Qu od li cet Iovi, non li cet bo vi. Кад го во ри мо о 
од сту па њу Евро пе од сво јих до ју че ра шњих вр хун ских вред-
но сти, то ни је ин си сти ра ње да Ср би и на ша ели та тре ба да 
се ауто мат ски од рек ну мул ти кул ту ра ли зма, с об зи ром да је 
он део срп ске кул ту ре, исто ри је, тра ди ци је – то са мо зна чи 
да би се ва ља ло од ре ћи „упо тре бе мул ти кул ту ра ли зма“ као 
уце не или при ти ска од оних ко ји су се те вред но сти праг ма-
тич но од ре кли. 

Иако је вре ме за мо бил ност ели та, срп ске „стра те шке 
ели те“ за чу ђу ју ће су умрт вље не и мир не. Пр во, те ели те су 
не по врат но по де ље не. Онај део, јав но екс по ни ран, од ли ку је 
пот пу но од су ство же ље за су о ча ва њем са ду бо ким про ме-
на ма „ка пи та ли стич ке ци ви ли за ци је“. Вр ло че сто из гле да 
да та „от по ра шка па мет“ ни је осно ва на на те мељ ним зна-
њи ма, ни ти је ско ро „ап деј то ва на“. Са уми шље но шћу ко ја је 
ка рак те ри стич на са мо за оне ко ји „па мет“ др же по хра ње ну 
у ту ђим гла ва ма и под у пр ту да ле ким ауто ри те ти ма ов де се 
јав но при по ве да ју при че ко је су „исто ри ја“. Про це си о ко ји-
ма го во ре одав но су про ме ни ли пра вац, а вред но сти ко је по-
др жа ва ју су про па ганд но ожи вље ни мр тва ци. Они и не ма ју 
спо соб ност да не што про ме ну у свом де ло ва њу. Тај део ели те 
за у зи ма ва жне по ло жа је у по ли ти ци, ди пло ма ти ји, еко но ми-
ји - не у кул ту ри, али да у кул тур ним ин сти ту ци ја ма; не по-
зна то је ко ли ко је уте ме љен у вој сци али у вој ним вр хо ви ма 
сва ка ко је сте; бе со муч ни је кри ти чар цр кве, на сто ји да ус по-
ста ви кон тро лу над на у ком. У обра зов ној ели ти не ма ду бо ке 
ко ре не, али др жи све по лу ге рас по де ле сред ста ва и кон тро ле 
људ ских ре сур са.

Дру ги део срп ске „стра те шке ели те“ се по ву као у по лу-
сан, у си ви ло по лу и ле гал но сти. Го то во га је не мо гу ће пре ци-
зно опи са ти. Ка рак те ри ше га ду бо ка инерт ност. И са мо се по 
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бе су по вр шних и не ја ких јав но екс по ни ра них во ђа мо же се 
це ни ти њи хо ва сна га. Али шта год се бу де де ша ва ло у на шој 
бу дућ но сти за ви си ће од те инерт не ма се. Јав ни део стра те-
шке ели те, по ла ко гу би ди рект ну по др шку мен то ра – њи хо-
ву „ми си ју“ ви ше не ма ко да об др жа ва, јер они ко ји су то 
про јек то ва ли има ју све ви ше сво јих про бле ма и све ма ње ма-
те ри јал них сти му лан са. Они уско ро не ће би ти нај ве ћи про-
блем дру штва јер ће се угу ши ти у соп стве ној бу ци. Али то 
не отва ра вра та оп ти ми зму. О они ма ко ји би тре ба ло да сту пе 
на сце ну го то во да не зна мо ни шта: то ће би ти не ка ме ша ви-
на „остат ка оста та ка“ ели та ко је су има ле сво ју уло гу и но-
во при до шлих ин те лек ту ал них по тен ци ја ла за ко је је је ди но 
из ве сно да не при ста ју на ци нич но про да ју ко лек ти ва за ма ле 
на кна де а за за до во ље ње при ват них по тре ба. 

Ре фор ма обра зо ва ња у том кон тек сту спа да ће у кључ не 
и проб не про јек те. Обра зо ва ње у дру штву је ва здух за ди са-
ње стра те шких ели та. Сви под сти ца ји за дру ге обла сти по ла-
зе ода тле: кад уме те да се ор јен ти ше те у вре ме ну и про сто ру, 
у исто ри ји и са да шњо сти, у свом ми кро све ту и у гло бал ним 
раз ме ра ма. То је за да так стра те шке ели те ко ја ће се фор ми-
ра ти као “је дин стве на у сво јим раз ли чи то сти ма“. У „здра вом 
дру штву“(Фром) по сао је ели та да ус по ста ве раз ли ко ва ње 
ме ре до ко је је по дра жа ва ње узо ра нео п ход но пре у зи ма ње 
до брих при ме ра а кад то по ста је ро бо ва ње и сле по пра ће ње 
упрег ну то за ци ље ве на мет ну те спо ља. Ти пич на сли ка од-
су ства ме ре су да на шња дру штва не европ ском Ис то ку чи је 
су еко ном ске стра те ги је све де не на пси хо ло ги ју про сја че ња и 
ан ти жи вот не иде је да по сто ји не ко или не ка ор га ни за ци ја ко-
ја ће сва сво ја зна ња и ве ли ке ре сур се не се бич но упо тре би ти 
за на пре дак сла бих. Ма гич на реч у тим дру штви ма је „до на-
ци ја“, а вр хун ска ве ра оче ки ва ња од за пад них кор по ра ци ја и 
ба на ка да ус по ста ве „по тро шач ки рај на зе мљи“.

Оно што се две де це ни је по сле па да Бер лин ског зи да 
(1989) зва ло „осло бо ђе ње“ пла ће но је зна чај ном пре да јом (ко ја 
се ина че пред ста вља као про да ја и при ва ти за ци ја) нај зна чај-
ни јих еко ном ских и при род них ре сур са за пад ном ка пи та лу. 
Еко ном ски си стем је про гла шен пот пу но не ком па ти бил ним 
и он да си сте мат ски ра зо ре но све што је у ње га спа да ло. Иза 
еко ном ског су но вра та је усле ди ло и по та па ње по ли тич ких 
сло бо да ко је ни кад ни су ни на пре до ва ле да ље од фор мал них 
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сло бо да и илу зи ја. Наш слу чај „не ди сци пли но ва ног ђа ка“ је 
уне ко ли ко спе ци фи чан по пу ту у сло бо ду, али мо жда – због 
ка зни ко је су усле ди ле – ре зул тат је и ис под ис точ но е вроп-
ског про се ка.

Стра те шке ели те тих дру шта ва не у те ме ље не ор јен-
та ци је не ће пре жи ве ти Ве ли ку кри зу. Већ је оп ште ме сто у 
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји да је без лич на реч „тран зи ци-
ја“ би ла са мо се да тив за хип но тич ко ста ње у ко ме је мо гла 
би ти из ве де на про ста пљач ка за ра чун за пад ног ка пи та ла и 
ло кал них ка пи та ли ста чи је се пред у зет ни штво сво ди ло на 
без об зир но пре о ти ма ње др жав не и дру штве не имо ви не. Оно 
што се офор ми ло као но ве стра те шке ели те на Ис то ку по ја-
ви ло се као тра се ри пу та и мо сто ва пре ко ко јих се опљач-
ка на вред ност лак ше тран сфе ри са ла у зе мље ко је су се у тој 
исто риј ској раз ме ни као про тив вред ност екс пор то ва ле „де-
мо кра ти ју“ и ста ра ислу же на на че ла ка пи та ли зма. Да би се 
пљач ка оза ко њи ва ла ства ран је ре ал но не у по тре бљив прав-
ни си стем. Ту су сва зна ња зло у по тре бље на и про да та на нај-
ба нал ни ји на чин. 

Кад ели те ни су спо соб не да зна њем бу ду ис пред на ро-
да (ко лек ти ви те та у ко ме де лу ју) оне су осу ђе не на про паст. 
Нео ли бе ра ли стич ке ели те ће из у мре ти као што су на њи хо ве 
очи из у ми ра ле ко му ни стич ке ели те. У ис пра жње не ка лу пе 
ући но ви и дру га чи ји. За дру штво је ва жно ко су они. Јер и од 
то га нам за ви си да ли ће нам бу дућ ност дру штва би ти оп те-
ре ће на гру бим пре вра ти ма, ра си па њем на ци о нал них ре сур са 
и ма те ри јал них и људ ских. Од њих нам за ви си да ли ће мо у 
те шком вре ме ну ко је не у мит но на сту па во ди ти на ше бит ке, 
на на шем те ре ну и за на ше ин те ре се, или ће мо као не пла ће ни 
„пла ће ни ци“ и из гу бље ни зом би ји ту ма ра ти око ло бра не ћи 
ту ђе „на ци о нал не ин те ре се“ и на ме сти ма на ко ји ма ће нас 
до жи вља ва ти као уље зе и ле ги тим не ме те.

У јав но сти екс по ни ран део на ших стра те шких ели та 
су гру пе љу ди без ика кве ја сно ди фе рен ци ра не стра те ги је: 
по ли тич ка ели та ра би стра те ги је „бри сел ске би ро кра ти је“, 
вој ни ци ра чу на ју да су ре фор ме у им пле ме ти ра њу у НА ТО-
ин те ре се, еко ном ска ели та оту ђе на од про из вод ње плу та без 
ика квих иде ја о ре ше њи ма... Део др жав но по жељ них кул тур-
них, ме диј ских и за ба вљач ких ауто ра су сво је иде је оту пи ли 
на „по треб ну“ оштри ну. Па ра док сал но је да се кре а тив ни ји 
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део мо же уоча ва ти тек у суб-кул ту ри: у омра же ном и пре-
зре ном тур бо-фол ку, у де це ни ја ма ни под штав ном са бо ру 
тру ба ча у ти пич ној срп ској ва ро ши ци Гу ча или на све уса-
мље ни јим при ме ри ма по је ди нач них спорт ских успе ха у ко је 
др жа ва, дру штво и це ли еста бли шмент ни су уло жи ли го то во 
ни шта и што је плод на по ра по је дин ца, по ро ди ца или ма лих 
гру па ко је су са ме про на шле ре ше ња за оп ста нак. 

Наш сплав и да ље плу та низ вод но. У дру штву „ин ду-
стри је све сти“ пи та ње обра зо ва ња је кључ ни обра зац ус по-
ста вља ња ду го роч не до ми на ци је са тач ке гле ди шта моћ них, 
као што је и пи та ње оп стан ка за ма ле. Ус по ста вља ње но вог 
си сте ма обра зо ва ња је про јек то ва ње бу ду ћег чла на за јед ни-
це и од ре ђи ва ње пре те жног ка рак те ра дру штва – да ли ће 
не ко дру штво да се из бо ри за сло бо ду би ра ња пу та ко јим ће 
ићи или ће по ста ти не моћ ни инерт ни са те лит не ког ве ћег 
дру штва и упо треб ни ма те ри јал стра те шких ели та ве ли ких 
дру шта ва и ма те ри јал за њи ма по треб не шниц ле и љу те ко-
ба си це.

Slobodan Reljic

STRATEGIC ELITES IN SERBIA AND THE 
REFORM OF EDUCATION OR HOW THE 

GREAT CRISIS IN SERBIA WILL GIVE BIRTH 
TO AN ELITE WITH NEW VIEWS

Summary

Strategic elites must substantially redefine their current 
role. Within the reform of education ahead of them there are 1) 
above all a more selective, critical and creative adoption of ex
ternal solutions; 2) focusing on their own identity and formation 
of autochthonic originality on its basis and 3) putting focus of 
the reform on protection of individuals’ freedom and not repre
sentation of a basic need of industries and socially irresponsible 
capitalists. The whole objective might be accomplished only when 
there comes the change of publicly exposed elites who follow ex
ternally imposed interests in accord with the needs of Serbian 
society.
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