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Уводник

СоциолошкодруштвоСрбије,усарадњисаредакцијом
часописаНационалниинтересодржалоје,16.октобра2010.
године,научнуконференцијуподназивомЕлитеупостсо
цијализму.Наконференцијијеучествовалопетнаестизлага-
ча,сарефератимакојичинепрвиивећидеотематскогброја
часописа. Уз то, у други део су укључена и три накнадно
достављенатекста,сарадникачасописакојинисуучествова-
линаскупу,ауцелинисупосвећанаистојтеми.

Методологија организовања скупа предвиђала је да
учеснициурадетекстоверефератапреконференције,адаих
организатор, после одговарајућих рецензија, пошаље свим
учесницимаконференције.Тојеомогућилоданаконферен-
цијинагласакнебуденапредстављањусаопштења, већна
разговоруизаједничкомпромишљањуидејаиналаза-штои
јестезадатакнаучнеакадемскезаједнице.

Овакваметода јеодстранеучесникаоцењенакаове-
омадобразаразвојкритичкогмишљења,алиизаконачно
уобличењеквалитетнихсаопштења.Премаопштемуверењу,
вођенајевеомазанимљива,кориснаиплоднадискусија,чији
суизводиемитованинаТрећемпрограмуРадиоБеограда.
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АлександарСашаГајић*

ПСЕ У ДО МОР ФО ЗА ЕЛИ ТА:  
КУЛ ТУР НО-ИСТО РИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД ** 

Резиме

Постоцијалистичкатранзицијаисточноевропскихзе
маљадведеценијејепротицалаупреузимањузападногнео
либералног културног обрасца и друштвеној трансформа
цијиускладусањим,попринципуодозгонадоле,оделита
преманароду.Онаједовела,уразличитомстепенуисараз
личитимпоследицама,  до друштвене псеудоморфозе – до
културноисторијскепојавекадасеједанкултурниобразац,
његовеформе и дискурси „неприродно“ накалеме на други
културноисторијскитипињеговонаслеђе,потиснуњегов
развој,стварајућивештачкедруштвенеформе,отуђењена
линији елитанарод, водећи ка клијентилистичкој стагна
цијидруштвау којој постојидубоконеразумевањеи„кул
турнират“нарелацији„доминантнихмањина“иобеспра
вљог„унутрашњегпролетеријата“(Тојнби).Радстогадаје
историјскипрегледтипичнихпсеудофоморфозаелитаињи
ховогсукобасанародом,одантичкихвременапрекокомпра
дорскогфеномена у периоду колонијалних освајања све до,
за постсоцијалистичку анализу кључног, „руског случаја“
иосталихслучајапсеудоморфозаподруководствомелита
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са намерама модернизацијских стремљења (кемалистичка
Турска,шаховИранитд)каоињимасупротнихпримера,ка
кобисекрозовајпрегледуочилеосновнеисторијскетенден
ције„културнограта“,друштвенихполаризацијаи сукоба
каопоследицакултурнихпроменауњиховомвишелинијском
развојномтоку.
Кључне речи: елита, културна псеуодоморфоза, културни

сукоби,модернизација

Њиховимудријашивиделису
ЕлектричносветлонаЗападу,

идођошедагаобожавају.1

Тран зи ци ја бив ших ре ал-со ци ја ли стич ких зе ма ља про-
те кла је у дво де це ниј ском стре мље њу ко је је под ра зу ме ва ло 
тран сфор ма ци ју дру штва у скла ду са ли не ар но схва ће ном 
мо дер ни за ци јом као ве стер ни за ци јом. Пре о бли ко ва ње дру-
шта ва по за пад ном мо де лу и њи хо ва ши ра при вред но-по-
ли тич ка ин те гра ци ја, при ка зи ва на и до жи вља ва на као не-
ми нов ни, свет ски тренд, под ра зу ме ва ла је усва ја ње не са мо 
основ них об ли ка дру штве ног уре ђе ња и функ ци о ни са ња (ви-
ше стра нач ки пар ла мен та ри зам, по де ла и кон тро ла основ них 
гра на вла сти, тр жи шна при вре да, при ва ти за ци ја) и пре у зи-
ма ње  но вих тех но ло ги ја,  већ и обра за ца по на ша ња и ми-
шље ња као ефи ка сни јих и, са мим ти ме, су пер и ор ни јих. За-
то се мо дер ни за ци ја ових про сто ра, још ви ше од при вред не 
и по ли тич ке тран сфор ма ци је, пре тво ри ла у је дан кул тур ни 
еск пе ри мент. Ово те мељ но пре о бли ко ва ње дру штва, на ро-
да и по је ди на ца, са свим про ти ву реч но сти ма ко ји су из ње га 
про ис те кле и са ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва мо, од ви ја ло 
се од о зго на до ле, од за те че них по сто ци ја ли стич ких ели та 
пре ма на ро ду. Те су ели те, на кон што је мар ски стич ка иде-
о ло шка ма три ца ко јом су се ле ги ти ми са ли, у окви ру ко је су 
по сма тра ли свет и функ ци о ни са ли - до жи ве ла свој не слав-
ни крај, у раз ли чи том оби му и са раз ли чи тим ин тен зи те том 
при гр ли ла за пад не на чи не као не по ре ци ве осно ве да љег дру-
штве ног раз во ја. У за ви сно сти од за те че ног дру штве ног ста-
ња и кул тур ног на сле ђа прет ход них епо ха, ова ко схва ће на 
и при ме њи ва на тран зи ци ја до ве ла је, у раз ли чи том сте пе ну 

1 Bridges R., TheTestamentofBeauty, I-II, 594-595
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и са раз ли чи тим по сле ди ца ма, до „псе у до мор фо зе“ ели та и, 
кроз њу, до - сво је вр сне дру штве не „псе у до мор фо зе“.

Са вре ме на те о ри ја ели та ни је се до са да те мељ но ба ви-
ла овом те ма ти ком. По ред основ не про бле ма ти ке про у ча ва-
ња од но са мо ћи ко ја у мо дер ним дру штви ма по сто ји из ме ђу 
упра вљач ких ма њи на и ве ћи не, за тим вр ста ели та и њи хо вих 
ме ђу соб них ре ла ци ја те на чи на ко јим они до ми ни ра ју дру-
штве ним струк ту ра ма, ак ту ел на дру штве на те о ри ја ви ше се 
окре ну ла пру о ча ва њу ује ди ње них и раз је ди ње них ели та2 као 
на чи на раз у ме ва ња ста бил них и не ста бил них дру штве них 
си сте ма и по ли тич ких ре жи ма, од но сно њи хо вог осци ли ра-
ња из ме ђу де мо крат ских и ауто ри тар них об ли ка вла да ња, 
или пак про у ча ва њу на стан ка тран сна ци о нал них ели та.3Те-
о риј ски при сту пи овим те ма ма го то во ис кљу чи во су вр ше ни 
кроз по сту ли ра ње оп ти ке за пад ног дру штва и ње них струк-
ту ра као уни вер зал ног мо де ла и за про у ча ва ње и за дру штве-
но са о бра жа ва ње. Про у ча ва ња за пад них кла си ка те о ри је 
ели та,4 ве за на за ели те у зе мља ма у раз во ју, то јест њи хо вог 
од но ше ња пре ма тра ди ци ји и мо дер но сти, за то ни су иза шли 
из за пад њач ке оп ти ке у прав цу ду бљег кул тур но-ци ви ли за-
циј ског при сту па, већ су се ма хом за др жа ва ла или на про це-
си ма ин ду стри ја ли за ци је и ње ним по сле ди ца ма по пи та њу 
дру штве ног ра сло ја ва ња, или на ства ра њу ти по ло ги је ели та 
у дру штви ма у раз во ју и њи хо ве мо дер ни за циј ске функ ци-
је,5 та ко ђе ма хом по сма тра не из пер спек ти ве ли не ар не за пад-
њач ке мо дер ни за ци је. Ни пост марк си стич ка дру штве на те о-
ри ја, пр вен стве но она раз ви ја на у ла ти но а ме рич ким пост ко-
ло ни јал ним зе мља ма, ни је ус пе ла да из сво је „иде о ло шке ко-

2 Нпр. Hi gley, John and Mic hael G. Bur ton. 1989. “The Eli te Va ri a ble in De moc-
ra tic Tran si ti ons and Bre ak downs.” Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew 54:17-32. Де-
таљ ни је о овој те ми код: Cam mack Paul, «A Cri ti cal As ses sment of the New 
Eli te Pa ra digm», AmericanSociologicalReview, Vol. 55, No. 3 (Jun., 1990), стр. 
415-420

3 Као нпр. у ра до ви ма Кри сто фе ра Ле ша, Побунаелита, Све то ви, Но ви Сад, 
1996 или Алек сан дра Па на ри на, Россиявциклахмировоийистории, Из да те-
ль ство мо сков ско го уни вер зи те та, Мо сква,1999. Ви ше код: Ан то нић Сло бо-
дан, Кризадемократијеитранснационалнеелите, Фи ло зо фе ме, Но ви Сад, 
2006, стр. 69-88

4 Бо то мор То мас, Елитеидруштво,  Ме ди те ран, Но ви Сад, 2008
5 Clark Ke rr, John Dun lop, Fre de rick Har ri son, Char les Myers, Industrialismand

IndustrialMan, gla va 3, “The In du strial Eli tes and the ir Stra te gi es”, Har vard Uni-
ver sity Press, Cam brid ge, 1960
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шу љи це“ ду бље за ко ра чи на кул тур но-ци ви ли за циј ско тле. 
По сло вич но од ба цу ју ћи функ ци о на ли стич ки при ступ, би хе-
ви о ри зам и ли не ар ну мо дер ни за ци ју, као вид јед но ли ниј ског 
и ево лу ци о ног  те о риј ског при сту па, што при кри ва при ро ду 
по ли тич ке до ми на ци је те еко ном ске екс пло а та ци је у од но-
си ма ка пи та ли стич ких „цен та ра“ пре ма „пе ри фе ри ји“,6 а у 
ко рист  исто риј ско-струк ту рал ног при ла за со ци јал ним про-
бле ми ма, ви ше ли ниј ској ево лу ци ји и  оспо ра ва њу на ме та ња 
ду а ли зма тра ди ци о нал ног и мо дер ног,7 за го вор ни ци дру-
гог при сту па су, кроз при зму ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, 
сво ја ис тра жи ва ња  усме ра ва ли ка исто риј ском про у ча ва њу 
про це са про из вод ње што је кул тур но-ци ви ли за циј ски при-
ступ или из об ли ча ва ло или по ти ски ва ло у дру ги план, а цео 
про блем ели та до жи вља ва ло углав ном као из раз „уну тра-
шње ко ло ни за ци је“.8 Ште та, јер су дру штве на ис тра жи ва ња 
упра во свој нај ве ћи про дор то ком два де се тог ве ка до жи ве ла 
про у ча ва ју ћи исто риј ски раз вој кул тур но-ци ви ли за циј ских 
ти по ва. Од ис тра жи ва ња Ве бе ра (Мак са и Ал фре да), Со ро-
ки на, Дир ке ма, Шпен гле ра, Тојн би ја и Ки гли ја, пре ко Бро-
де ла, Мек Ни ла, Во лер сти на, Баг би ја и Ај зен шта та, све до 
Хан тинг то на, Тур чи на и Дај мон да, увре жи ло се схва та ње 
да је не мо гу ће про ми шља ти раз вој чо ве чан ства ван ње го вог 
„цен три ра ња“ на кул тур но-ци ви ли за циј ске тво ре ви не, њи-
хо ве вред но сти и из ра зе, као и об ли ке њи хо вих ме ђу соб них 
ин тер ак ци ја и ути ца ја („Људ ска исто ри ја је исто ри ја ци ви-
ли за ци ја“9). Исто та ко, ни уло га ели та у дру штви ма и њи хо-
вом раз во ју не мо же се по сма тра ти ван кул тур но-исто риј ског 
кон тек ста, по го то во за то што кул тур ни ути ца ји иду и ши ре 
се или се при ма ју и пре у зи ма ју - пре све га пре ко или уз по-
моћ ели та.  Упра во у том сми слу зна ча јан фе но мен пред ста-

6 Ви де ти Збор ник ЛатинскаАмерика:неразвијеностиреволуција ( прир. Љу-
бо мир Па ли го рић), Про све та, Бе о град, 1983

7  Код, ре ци мо, Ан дре Гун дер  Фран ка у ње го вим мно го број ним књи га ма, по-
пут CaptalismoysubdesarrolloenAmericaLatina, Si glo XXI, Me xi co, 1973 и 
др.

8  Ка за но ва Па бло Гон за лес, «Уну тра шњи ко ло ни ја ли зам» у Збор ни ку Ла
тинскаАмерика:неразвијеностиреволуција  прир. Љу бо мир Па ли го рић), 
Про све та, Бе о град, 1983, стр. 215-236

9 Хан тинг тон Се мју ел, СукобЦивилизацијаипреобликовањесветскогпорет
ка, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 43
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вља дру штве на „псе у до мор фо за“ ко ја се  оства ру је пре све га 
кроз „псе у до мор фо зу“ ели та. 

Шта, уоп ште, пред ста вља „псе у до мор фо за“? Овај тер-
мин, пр во бит но упо тре бља ван у ми не ра ло ги ји, за по тре бе 
кул тур но-ци ви ли за циј ског ис тра жи ва ња пре у зео је Освалд 
Шпен глер у че тво ро том ној „Про па сти за па да“ (Un ter gang das 
Aben dlan des)10 ка ко би пот кре пио сво је те зе о кул тур ном ути-
ца ју где пра зне фор ме јед не ци ви ли за циј ске тво ре ви не би ва ју 
ме ха нич ки на ка ле мље не на дру ги кул тур но-исто риј ски тип, 
при ти ска ју ћи га и при то ме ства ра ју ћи ве штач ке, па и фар-
сич не кул тур не об ли ке. За раз ли ку од кри стал них суп стан ци 
ко ја се ужље бљу ју у пра зни не на ста ле у ге о ло шкој под ло зи 
рас па да њем до тра ја лих ми не рал них струк ту ра што их те ра-
ју да пре у зи ма ју об ли ке сво јих прет ход ни ка и, са мим ти ме, 
за ва ра ва ју по сма тра ча ко ји не под вр га ва њи хо ву при ро ду хе-
миј ској ана ли зи, у кул тур но-исто риј ским ути ца ји ма ове фор-
ме до во де до раз ли чи тих уну тар ци ви ли за циј ских про бле ма: 
од епи гон ских кул тур них тво ре ви на и ме ха нич ког син кре-
ти зма до кул тур них рас це па, одва ја ња де ло ва струк ту ра од 
соп стве них кул тур них те ме ља и на сил ног на ме та ња пре у зе-
тих  „кул тур них фор ми“ ко је ко че њи хов уну тра шњи раз-
вој. Ар нолд Тојн би је у „Про у ча ва њи ма исто ри је“11 на овом 
тра гу, а у скла ду са сво јом „те о ри јом иза зо ва и од го во ра на 
њих“, у ком па ра тив ном про у ча ва њу кул тур но-ци ви ли за циј-
ских тво ре ви на уочио опа сно сти од „ме ха нич но сти по дра жа-
ва ња“ као из ра за рас ко ла у дру штве ном би ћу у по је ди ним 
кул ту ра ма у пе ри о ди ма њи хо вог ци ви ли за циј ског опа да ња,. 
Све ово се огле да у по гор ша ном функ ци о ни са њу и од но ше њу 
не ка да кре а тив них, „до ми нант них ма њи на“ и на спрам спољ-
ног, али пре све га на спрам „уну тра шњег про ле те ри ја та“ - то 
јест у од но си ма ели та и ве ћи на у дру штви ма уну тар ве ли ких 
кул тур но-исто риј ских зда ња. 

Културниутицајиизмеђуратаимира

У при ми тив ним, пред ци ви ли за циј ским за јед ни ца ма и  
древ ним кул ту ра ма не мо гу ће је уочи ти чак и на зна ке псе у до-
мор фо зе услед не по сто ја ња кул тур не раз ме не из ме ђу уда ље-

10  Шпен глер Освалд, ПропастЗапада, Кри ста ли, Бе о град, 1990
11  Тојнби Арнолд, Проучавањаисторије, ЦИД, Подгорица,  2002
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них ци ви ли за ци ја (нпр. Ки не и Егип та, пре да риј ске Ин ди је и 
Ки не, нео лит ске кул ту ре ме га ли та и ме со по там ске ци ви ли-
за ци је, древ них анд ских и мек сич ких про то кул ту ра). Да ка ко, 
по ме ну те ста ре кул ту ре сва ка ко су ути ца ле на сво је вар вар-
ско окру же ње, при вла чи ле га у свој кул тур ни круг, и, док су 
би ле моћ не, ап сор бо ва ле га. Њи хо вом ути ца ју би ле су нај пре 
из ло же не при ми тив не пле мен ске про то-ели те, ста ре ши не и 
њи хо во срод ство, за мет ци кре а тив них ма њи на у ро дов ско-
пле мен ским за јед ни ца ма ко ја су осци ли ра ла из ме ђу но мад-
ског и аграр но-се де лач ког на чи на жи во та и по сле дич ног, 
ис пр ва не знат ног, дру штве ног ра сло ја ва ња у за да тим окви-
ри ма пле мен ског кул та. Вар вар ска осва ја ња древ них кул ту-
ра то ком њи хо вих кри зних тур бу лен ци ја и њи хо во ус то ло че-
ње у рат нич ку ели ту, на мах их је кул тур но пре о бли ко ва ло 
и ап сор бо ва ло у кул тур ни тип ко ји су, са мо на пр ви по глед, 
„осво ји ли“. Чи та ва ки не ска исто ри ја пре пу на је ап сор бо ва ња 
тур ско-мон гол ских осва јач ких дру жи на, исто ри ја древ ног  
еги пат ског цар ства азиј ских за во је ва ча („Ааму“, од ко јих су 
Хик си ко ји су „сру ши ли“ Сред ње Еги пат ско Цар ство са мо 
нај по зна ти ји при мер), а ме зо а ме рич ка и ју жно а ме рич ка ци-
ви ли за ци ја вар вар ских пле ме на са „се ве ра“ (Тол те ци и Асте-
ци у Мек си ку, као и Ин ке у Пе руу, би ли су од стра не до ми-
цил них кул ту ра аси ми ло ва не рат нич ке дру жи не вар вар ских 
осва ја ча). У слу ча ју пак да древ не кул ту ре прет ход но то ли ко 
осла бе и до жи ве ци ви ли за циј ску дез ин те гра ци ју, вар вар ске 
про то др жа ве на ста ле над њи хо вим не кро по ла ма пред ста-
вља ле су са мо бе сло ве сно по и гра ва ње са кр хо ти на ма уру ше-
ног кул тур ног бла га, сво је вр сну иро ни ју исто ри је ко ја све до-
чи о про па ди во сти све га људ ског. Њи хо ва ка сни ја ре цеп ци ја 
за пра во пред ста вља „учи та ва ње“ у пре о ста ле кул тур не спо-
ме ни ке и на сле ђе, кул тур но у мно го че му дру га чи јег зна че ња 
уну тар но во на ста лих, мла дих кул тур них тво ре ви на, са дру-
га чи јим по гле ди ма на свет, дру га чи јим устрој ством и – дру-
га чи јим ели та ма. У овом кон тек сту тре ба гле да ти хе лен ско 
за у зе ће пе ла шко-ми ној ског све та, хе тит ско осва ја ње Ма ле 
Ази је у сред њем брон за ном до бу, ин до е вроп ско за у зе ће ин-
диј ског пот кон ти нен та, на ста нак вар вар ских ра но фе у дал них 
др жа ва на раз ва ли на ма ан тич ке грч ко-рим ске ци ви ли за ци је, 
из ра ста ње ме зо а ме рич ких вар вар ских „по ли са“ на ру ше ви-
на ма ци ви ли за ци је Ма ја...
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Ни у су прот ном слу ча ју – еск пан зи ји раз ви је них кул-
ту ра на про сто ре пред ци ви ли за циј ских вар вар ских тво ре ви-
на - не ви ди мо ни шта на лик ду бљим кул тур ним укр шта њи-
ма. Пле мен ски са ве зи под на ле том ци ви ли за ци ја у на по ну 
по пу шта ју те мељ но и трај но, вој но и кул тур но пот чи ње ни. 
При ми тив на про то-ели та или би ва уни ште на, или пот пу но 
кул тур но пре о бли ко ва на, док се кул тур ни ути ца ји у пе ри-
о ду до њи хо вог пот чи ња ва ња го то во пра вил но од ви ја ју у 
пре у зи ма њу ви ших тех но ло ги ја, по ку ша ја пре о бли ко ва ња 
пле мен ске ор га ни за ци је у ја че и ве ће об ли ке, увек крат ко-
трај не и без у спе шне, док се соп стве на про то кул ту ра раз ви ја 
у ви ду од брам бе не ре ак ци је на над моћ не ути ца је осва јач ких 
ци ви ли за ци ја (уоб ли че ње „кул ту ре от по ра“). Исто ри ја еги-
пат ских осва ја ња Ли би је и Ну би је, ки не ски про до ри и Цен-
трал ну Ази ју, грч ка и ка сни је рим ска осва ја ња све та ибе ро-
гал ских и или ро-трач ких вар ва ра, сред ње ве ков но гер ман-
ско осва ја ње При бал ти ка, ко ло ни јал на за пад њач ка осва ја ња 
Афри ке, Се вер не Аме ри ке и Оке а ни је, ве о ма су на лик јед на 
дру гим. Вој ном и кул тур ном за ти ра њу при ми тив них про то-
кул ту ра ко је по при ма ју ди мен зи је ге но ци да и кул ту ро ци да 
што от по чи њу те мељ ним ис тре бље њем пле мен ских про то-
ели та, прет хо ди њи хо во твр до опи ра ње за во је вач ким кул ту-
ра ма уз по ку ша је ства ра ња нај ши рих од брам бе них са ве за. 
Они иду од кон фе де рал ног удру жи ва ња (нпр. ан ти рим ски 
гал ско-ибе ски и гер ман ски са ве зи – од Све ва и Мар ко ма на до 
уста на ка Ари ми ни ја и Вер цен ге то рик са; за пад но-сло вен ски 
и балт ски са ве зи опи ра ња гер ман ским тев тон ским кр ста ши-
ма; се вер но а ме рич ке ин ди јан ске кон фер де ра ци је Пон ти ја ка 
и Те кум се ха; ара у кан ски от пор шпан ским кон ки ста до ри ма у 
Чи леу) до по ку ша ја ства ра ња „вар вар ских им пе ри ја“ (ну биј-
ско древ но кра љев ство; цар ство Зу луа у Афри ци).

Чак ни су да ри из ме ђу раз ви је ни јих ци ви ли за ци ја, при-
мет ни у ка сни јим исто риј ским раз до бљи ма,  из ме ђу кул ту ра 
у екс па ни зи ји а дру гих у ре гре си ји, не до во де до укр шта ња 
кул тур них фор ми, већ до рас па да по то њих, уз уни ште ње ње-
них ели та и за у зе ћа њи хо вог ме ста од стра не за во је ва ча. По-
том сле ди те мељ ни кул ту ро цид по бе ђе них и по сте пе на кул-
тур на аси ми ла ци ја по ко ре них ве ћи на. Уни ште ње цар ста ва 
Ин ка и Асте ка, рим ско-кар та гин ска „бор ба на жи вот и смрт“ 
и 3. ве ку пре Хри ста или асир ско осва ја ње ста ро ме со по там-
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ских ци ви ли за ци ја, спа да ју у ка те го ри ју су ко бља ва ња раз ли-
чи тих раз ви је ни јих ци ви ли за ци ја. 

Опи са ни кра так и све сно по јед но ста вљен при ступ сва-
ка ко не спо ри да су кул тур но-исто риј ски ти по ви у свим вре-
ме ни ма ка да је из ме ђу њих по сто јао кон такт вр ши ли ме ђу-
соб ни ути цај, раз ме њи ва ли све вр сте до ба ра, на ро чи то у пе-
ри о ди ма ми ра ка да су се од ви ја ли мно го ин тен зив ни ји ме ђу-
ци ви ли за циј ски до ди ри не го у пе ри о ди ма ра то ва и осва ја ња 
као зна чај но вре мен ски кра ћим и „екс це сни јим“ раз до бљи ма. 
Ис точ но ме ди те ран ска, се вер но ин диј ска и кул тур на раз ме на 
у ју го и сточ ној Ази ји би ле су ве о ма раз ви је не, као и до ди ри  
за па да и исла ма, исла ма и Ин ди је, Ин ди је и Ки не. У пе ри о ди-
ма ка да ни су ра то ва ли, Рим ско и Пер сиј ско цар ство све срд-
но су раз ме њи ва ли све вр ста до ба ра. Ипак, тр го ви на ро ба ма 
и усва ја ња тех но ло ги ја  ши ри ле су се кроз кон ти нен тал на 
про стран ства спо ро, че сто и ве ко ви ма. Штам па ње, ки не ски 
изум из 8. ве ка, до шло је у Евро пу  тек у 15. ве ку, а хар ти ја, 
у Ки ни упо тре бља ва на већ у 2. ве ку, у Ја пан је при сти гла 
тек пет ве ко ва ка сни је, да би у ислам ској ци ви ли за ци ји би ла 
при хва ће на у 10. а на за па ду тек у 13. ве ку. От кри ћу ба ру та, 
ко је се од и гра ло у Ки ни у 9. ве ку, че ти ри ве ка је тре ба ло да 
се одо ма ћи у ислам ском ка ли фа ту, а у Евро пи тек у зре лом 
сред ње ве ко вљу. Ме ђу тим, ши ре ње иде ја, умет нич ких фор ми 
и дру гих об ли ка ства ра ла штва де ша ва ло се или још спо ри-
је, или је из о ста ја ло. Ако би се и од и гра ло, прет хо ди ло му 
је „кул тур но пре о бли ко ва ње“, пре вред но ва ње кроз при зму 
но се ћих кул тур них вред но сти и про ве ра и соп стве ном кул-
тур но-ци ви ли за циј ском кон тек сту, а не сле по и јед но ду шно 
при хва та ње. При ме ра ра ди, кул тур но ши ре ње бу ди зма, шест 
ве ко ва од свог на ста на ка, са про сто ра Ин ди је у Ки ну зна чи ло 
је пр во ње го во пре о бли ко ва ње у „ки не ски бу ди зам“, онај бу-
ди зам при ла го ђен ки не ском кул тур ном на сле ђу и дру штве-
ном жи во ту. На да ље, ре цеп ци ја ки не ске вер зи је ма ха ја на бу-
ди зма на ја пан ским остр ви ма при мет но је „ја па ни зо ва на“ и  
тек по сле ап сор бо ва на у  об ли ци ма џо доа, ко кеа и зе на. Ово 
су са мо не ки од без број них при ме ра „да не по сто ји кон вер-
ген ци ја ка кул тур но укр ште ном хо мо ге ном све ту. Уме сто то-
га, из гле да да по сто ји не про ме њи вост обра за ца ко ји су се у, 
у по себ ним об ли ци ма, раз ви ли то ком исто риј ског и ра них 
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мо дер них ступ ње ва раз во ја.“12 Кул тур на раз ме на до во ди ла је 
до тран сфе ра тех но ло ги ја, док је у дру гим сфе ра ма до ла зи ло 
до „се лек тив ног по зајм љи ва ња“. Шпен глер, Фро бе ни ус или 
Хан тинг тон за то уоча ва ју да „при ма ју ће ци ви ли за ци је се лек-
тив но по зајм љу ју од дру гих ци ви ли за ци ја и то по зајм ље но 
при ла го ђа ва ју, тран сфор ми шу и аси ми лу ју та ко да ја ча ју и 
оси гу ра ва ју оп ста нак цен трал них вред но сти или ‘па и де у ма’ 
сво јих кул ту ра.“13 Исто та ко, и по ред не по сред них кул тур них 
до ди ра, ра то ва и мир них раз до бља, по сто је при ме ри не по-
сто ја ња би ло ка квог иоле зна чај ног кул тур ног ути ца ја јед не 
ци ви ли за ци је на дру гу - хе ле ни стич ка кул тур на екс пан зи ја 
но ше на са Алек сан дро вим осва ја њи ма нпр. ни је оста ви ла го-
то во ни ка кав ути цај на Ин ди ју и та мо шње Цар ство Гуп та.14

Елитеикултурниутицаји
Пре суд ни зна чај у овим про це си ма, сво јом цен трал ном 

по зи ци јом и ис так ну том уло гом у дру штве ном жи во ту, од у-
век су има ле дру штве не ели те. Ели те не од ре ђу је са мо  по ло-
жај у вр ше њу вла сти или ути ца њу на њу, ни ти са мо по се до-
ва ње лич них вр ли на, зна ња, осо би на 

и ауто ри та тив них по зи ци ја у ор га ни зо ва ним об ли ци ма 
дру штве ног жи во та, већ пре све га - вршењесвиховихуло
ганаосновутемељнихдруштвенихвредностикаоизвори
штакултураизкојихизрастајусвидруштвениоблици,сам
друштвениживот.  Функ ци о нал на по зи ци ја пред вод ни ка, 
„кре а тив них ма њи на“ и узо ра ко је ве ћи не сле де и опо на ша ју, 
огле да се у спо соб но сти ма ели та да на вред но сним и кул тур-
ним осно ва ма осми шља ва ју упра вља ње и раз вој дру штва, 
да ру ко во ђе ни њи ма од го ва ра ју на иза зо ве на раз ли чи те на-
чи не, при ла го ђе не при ро ди иза зо ва и дру гим по сто је ћим 
окол но сти ма. Ис пу ње њем ових функ ци ја ја ча се дру штве на 

12 Rainer Baum, “Authority and Identity: The Invariance Hypothesis II”, Zeitschrift 
fur Soziologie, 6, oct. 1977, стр. 368

13 Хантинтон Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског пор
етка, ЦИД, Подгорица, 1998 стр. 83 

14 Ма ло број ни хе ле ни зо ва ни сло је ви на обо ди ма ин диј ског пот кон ти не та, на-
ста ли осва ја њем хе ле ни стич ког ди ја до ха, Де ме три ја из Бак три је око 180. го-
ди не пре Хри ста, пот пу но су уни ште ни од стра не при пад ни ка хин ду кул ту-
ре че ти ри ве ка ка сни је. Исто се де си ло, у пе ри о ду кул тур ног за тва ра ња, и са 
ма ло број ним ја пан ским хри шћа ни ма и 17. ве ку, ко је су век ра ни је по кр сти ли 
ри мо ка то лич ки је зу и ти.
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ко хе зи ја, ин те зи ви ра со ли дар ност (фа мо зна „аса би ја“ Ибн 
Хал ду на)15 и сма њу ју раз ли ке и су прот ста вље но сти уну тар 
дру штве них стра ти фи ка ци ја. Успе шни од го вор ели та ко ји их 
об је ди њу је са ве ћи на ма око вред но сти ко јим се ру ко во де у 
но ше њу са из у зет ном те шким,  пре суд ним иза зо ви ма што се, 
по исто риј ском пра ви лу, ин тен зив но од и гра ва ју на ме ђу кул-
ту ним, ме та ет нич ким по гра нич ним под ру чи ма („фе но мен 
гра ни це“, кра ји не, frontier-a) до дво ди не са мо до фор мал ног 
дру штве ног кон сен зу са, већ до осе ћа ја со ли дар но сти као по-
ла зи шта кул тур но-ци ви ли за циј ског ја ча ња, дру штве ног раз-
во ја и про стор ног ши ре ња.16 

Ели те дво стру ко пре суд но де лу ју у сфе ри кул тур них 
ути ца ја: као чу ва ри  изразa кул ту ре из ко је по ти чу; и као 
они ко ји до но се и спро во де пре суд не од лу ке у су о ча ва њу 
са де ло ва њем спољ них кул тур них ути ца ја. У пр вом слу ча-
ју, оном усме ре ном уну тар струк ту ра соп стве ног дру штва и 
свог кул тур ног ти па, ели те као кре а тив не, до ми нант не ма-
њи не ства ра ју и одр жа ва ју оби чај не фор ме ко је сим бо лич ки 
ре пре зен ту ју кул тур не вред но сти, a ко је „не кре а тив не“ ве ћи-
не пре у зи ма ју и опо на ша ју. Ди на мич ке, пак, про це се  уну тар 
соп стве них дру шта ва ели те кре а тив но пре у сме ра ва ју, ре кон-
стру и шу по сто је ће ин сти ту ци о нал не из ра зе ка ко би, у но вим 
усло ви ма, пред ста вља ле по го дан ми ље за бар при бли жно 
пре кла па ње ди на мич них кре та ња са вред но сним ди мен зи ја 
кул ту ра и дру штве ним од но си ма у ко ји ма се они од и гра ва-
ју. Успе шност или не у спе шност од го во ра на ове уну тра шње 
иза зо ве по твр ђу је или опо вр га ва ства р ну при ро ду ели те. 
Слу ча је ви „не у спе ха са мо о дре ђе ња“ (Тојн би) у ди на мич ким 
дру штве ним про це си ма, са мо до бит ност, уско гру до за тва ра-
ње и „пе три фи ка ци ја“ у оби чај ним, идеј ним и ин сти ту ци о-
нал ним фор ма ма ко је су ра ни је ство ре не а ко је по ста ју не-
по де сне за пра во ва ља но ре ша ва ње но во на ста лих си ту а ци ја 
(као у но во за вет ној ме та фо ри „о но вом ви ну и ста рим ме-
ши на ма“) симп то ми су кри зе ели та – њи хо вог „про ма ша ја“, 
на ин ди ви ду ал ном по љу узро ко ва ног по ро ци ма и стра сти-
ма што, на су прот те мељ ним вред но сти ма, увек  вре ба ју оно 

15 Ibn Khaldun, Muqaddimah: An Introduction toHistory, Pantheon books, New 
York, 1958

16 Видети о овоме изузетну студију империјалних животних циклуса код 
Турчин Питер, Ратимирират, Порталибрис, Чачак, 2006
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„људ ско, су ви ше људ ско“, а ко ји се по том ши ре на дру штве-
ни и кул тур ни план. Пу ко одр жа ва ње оби чај них и ин сти-
ту ци о нал них фор ми за рад очу ва ња сте че них упра вљач ких 
по зи ци ја, ли це мер но по и гра ва ње кул тур ним вред но сти ма и 
(отво ре но или при кри ве но) по на ша ње су прот но њи ма - све 
то су симп то ми ко ји по ка зу ју да „ка да ели те пре ста ну да во-
де, њи хо ва власт се пре тва ра у зло у по тре бу; ма се та да по чи-
њу да се бу не, док власт те жи да ус по ста ви ред дра стич ном 
ак ци јом. Ор феј ко ји је из гу био сво ју ли ру или за бо ра вио ка ко 
се на њој сви ра узи ма та да у ру ке Ксер сков бич, а ис ход је 
стра ви чан не ред“17 - ука зу је нам Тојн би опи су ју ћи рас то че-
ње, рас пад ци ви ли за циј ских тво ре ви на  услед гу бит ка ускла-
ђе но сти из ме ђу де ло ва ко ји са чи ња ва ју јед ну кул тур ну це ли-
ну, од но сно  - су ко бе ма са, „уну тра шњег про ле те ри ја та“, са 
ску пи на ма де ге не ри са них ели та ко је по ку ша ва ју да за др же 
свој до ми нант ни по ло жај. 

Дру ги слу чај, онај ко ји се ти че по на ша ња ели та у прав-
цу са мо о дре ђе ња пре ма кул тур ним ути ца ји ма спо ља, та ко ђе 
игра јед на ко зна чај ну уло гу „од го во ра на  иза зо ве“. Стра ни 
кул тур ни ути цај ни је са мо фор ма по на ша ња и вред но ва ња; 
ни је тек иде ја, на чин или де ло – он је не рас ки ди во ве зан са 
дру гим кул тур ним ис ку стви ма и ње го вим раз во јем; кул тур-
но и дру штве но је кон сти ту и сан у дру гим исто риј ским и 
кул тур ним усло ви ма. Ње го ва „кон струк ци ја“ због то га од-
ра жа ва од но се зна ња и мо ћи ко ји од го ва ра ју дру га чи јим пер-
спек ти ва ма спо зна ја, ци ље ви ма и ин те ре сним про јек ци ја ма 
– па сто га и ње го во не кри тич ко усва ја ње пред ста вља „не при-
род но ка ле мље ње“, ими та тив ни по ку шај ко ји или не до но си 
исте кул тур не ре зул та те као у ма тич ним кул ту ра ма, већ је 
- или кон тра про дук ти ван - или пак до во ди до струк тур ног 
пот чи ња ва ња дру штва не са мо „уве зе ним“ вред но сти ма, већ 
и њи хо вим ори ги нал ним „ис по ру чи о ци ма“. 

Хан тин тон је уочио три вр сте кул тур не ре ак ци је ко ја 
се од и гра ва опре де љи ва њем ели та пре ма овим ути ца ји ма. 
Он их је ве зао за „од го во ре на за пад ну мо дер ни за ци ју“, ма-
да  се мо гу уоп шти ти и при ме ни ти на све исто риј ски по зна те 
слу ча је ве ме ђу кул тур них ути ца ја. То су: кул тур но од ба ци-
ва ње (уз сво ђе ње раз ме не на ни во пре у зи ма ња тех но ло шких 

17 Тојн би Ар нолд, Проучавањаисторије, ЦИД, Под го ри ца,  2002, стр. 241
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ино ва ци ја), кул тур но при хва та ње, и де ли мич но кул тур но 
при хва та ње уз пре вред но ва ње и де ли мич но кул тур но од-
ба ци ва ње.18 Док пр ви и тре ћи слу чај го во ри о (ствар ној или 
уми шље ној) сна зи и спо соб но сти ели та и кул ту ра њи хо вих 
дру шта ва, дру ги не сум њи во го во ри о сла бо сти. Шта нам
друго потреба преузимања „увезених“форми (па биле оне
најбољеинајкреативнијеуматичнимкултурама)ињихово
примењивањебез„адаптације“,казујенегоонедостатаку
сопственекреативности,вредноснеутемељеностиинеиз
раслостиусуочавањусаизазовимакојепретедруштвима? 
Пр ви слу чај уочи ли смо у ан тич ком хин ду ском од ба ци ва њу 
хе ле ни зма,  у ја пан ском и ки не ском пр во бит ном за тва ра њу 
пре ма за пад ним ути ца ји ма (до „Меј џи“ ре фор ме, од но сно 
Опи јум ских ра то ва), у од ба ци ва њу свих не и слам ских ути ца ја 
код фун да мен та ли стич ких по кре та (нпр. ав га ни стан ских та-
ли ба на), у ме ђу соб ном ан та го ни зму хин ду и ислам ске кул ту-
ре (при ме ри Па ки ста на и Бан глан де ша)... Дру ги слу чај, онај 
ко ји се ти че  не кри тич ког усва ја ња кул тур них ути ца ја – мо-
же се уочи ти од ан тич ких вре ме на и про це са хе ле ни за ци је 
древ но е ги пат ске, си риј ско-ме со по там ско-пер сиј ске кул ту ре 
гво зде ног до ба све до по за пад ња че ња не за пад них дру шта ва 
при по ку ша ји ма њи хо ве мо дер ни за ци је. Овај слу чај се и на-
ла зи у фо ку су на шег ис тра жи ва ња јер су ње го ве по сле ди це 
упра во „псе у до мор фо за“ – она ели та, и кроз њу – она ко ја се 
ти че кул ту ра. 

Ка ко се огле да ова псе у до мор фо за ко ја на сту па кроз 
не кри тич ко пре у зи ма ње кул тур них ути ца ја? Ис пр ва, пре у-
зе тим  кул тур ним ути ца ји ма ели те са по мањ ка њем кре а тив-
но сти и вред но сне уте ме ље но сти се по но во ле ги ти ми шу у 
на ме ри да  оп ста ну у до са да шњој дру штве ној и кул тур но-
ци ви ли за циј ској уло зи. Ме ђу тим, уве зе не „кул тур не ино ва-
ци је“ са мо при кри ва ју дис функ ци о нал ност ели та и њи хо ву 
не спо соб ност да пру же кре а тив не од го во ре дру штва ко ја во-
де на спољ не и уну тра шње иза зо ве. По сре ди је ду бо ка за-
блу да – тач ни је ре че но, сме са за бу не и са мо об ма не, где се 
спољ ни ути цај, а за пра во спољ ни иза зов - пред ста вља као 
спа со но сно „ре ше ње“, као лек за уну тра шње на ру ше но ста ње 

18 Хан тин тон Се мју ел, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпорет
ка, ЦИД, Под го ри ца, 1998  стр. 79
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рав но те же. За тим, при пре у зи ма њу ових ути ца ја, ели та, и то 
она ко ја је из гу би ла свој ства „кре а тив не ма њи не“ и по ста-
ла са мо „вла да ју ћа ма њи на“, ства ра кул тур ни амал гам ме-
ха нич ким укр шта њем усво је них и пре о ста лих ори ги нал них 
обра за ца по на ша ња и вред но ва ња. Овај кул тур ни амал гам се 
да ље, про це си ма пре у зи ма ња кроз опо на ша ње, то ком не ко-
ли ко ге не ра ци ја по сте пе но пре но се низ дру штве не ле стви це 
– од ели та – ари сто кра ти је, вла да ју ћих сло је ва, град ског ста-
нов ни штва, углед них про фе си ја и струч ња ка – пре ма ве ћи-
на ма, до свих сло је ва на ро да. Ме ђу тим, су прот но на да њи ма, 
ин тен зи ви ра но кул тур но „ка ле мље ње“ кроз ду жи вре мен-
ски рок про ду бљу је не са мо увек при сту ни, „при род ни“ јаз 
ме ђу ге не ра ци ја ма – раз ли ку из ме ђу мла дих, ко ји су под ја-
чим  ути ца јем но ви на услед же ље за афир ми са њем кроз опо-
на ша ње ели та, и ста ри јих, ли ше них у пре те жни јој ме ри тих 
ути ца ја у ко рист др жа ња про ве ре ног, „оног на шта се на ви-
кло“ - већ, не ду го по том, и као „кри во сра ста ње“ што во ди 
до по сте пе ног не ра зу ме ва ња ве ћег или ма њег де ла дру штве-
них гру па на спрам соп стве них кул тур них осно ва и ње них 
вред но сти. Праг ка да „кул тур на сме са“ пре ла зи у „псе у до-
мор фо зу“ је онај ка да уве зе ни образ ци по ста ју кри те ри јум 
оце не све га дру гог; ка да  се све по сто је ће, од на сле ђе ног до 
ство ре ног - по сма тра и вред ну је у од но су на усво је не, уве зе-
не ути ца је и ка да се уз њи хо ву „по моћ“  убу ду ће си му ли ра 
„кре а тив ност“ ко ја то ви ше ни је. На да ље, овај про цес у ко ме 
дру штве не ели те пред ња че у са мо за ва ра ва њу за рад очу ва-
ња при ви ле ги ја, вр ши до дат но ра сло ја ва ње дру штва. Ње го ви 
глав ни де ло ви – кла се, ста ле жи и про фе си је по чи њу да се, 
гле да ју ћи од ели та на ни же, са мо за тва ра ју, уз ја ча ње опо на-
ша ња усво је них обра за ца ко јим ово за тва ра ње (са мо)оправ-
да ва уз по сло вич но ра бље ње по зи ци ја ко је то „за у ста вља ње“ 
под ра зу ме ва. За јед ни ца кул ту ре и осе ћа ња при пад но сти, за-
јед ни штва (за јед ни ца „суд би не“) по чи ње да се дез ин те гри-
ше,  док у по ступ но оде ље ним дру штве ним гру па ци ја ма све 
вр сте раз ли ка, од на чи на раз ми шља ња и вред но ва ња, пре ко 
со ци јал них,  имо вин ских и про фе си о нал них, по чи њу да се 
по ве ћа ва ју и по ста ју ду го трај не. 

Не га тив ни ре зул та ти по це па них за јед ни ца („по де ље не 
на ци је“ и „по де ље не кул ту ре“) ис по ља ва ју се у жи во ту дру-
штва об у хва ће ног „псе у до мор фо зом“ на сва ком ко ра ку: ели-
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те и њи ма под ло жни сло је ви на јед ној а ма се ста нов ни штва  
на дру гој стра ни ви ше се не раз у ме ју, не про на ла зе за јед нич-
ки је зик. До ла зи до ин фла ци је дво стру ких стан дар да, по-
ра ста дру штве не не прав де, ха о тич них при ти са ка и от по ра, 
до оте жа ва ња пре ла ска из јед не дру штве не гру пе и ста ле жа 
у дру ги. Об у зе то уве зе ним образ ци ма ра ди са мо прав да ња, 
кул тур но ства ра ла штво ма њин ских, „ви ших“ сло је ва оди-
ше епи гон ством, тре ће ра зред но шћу и не ве ро до стој но шћу. 
Оно се агре сив но про мо ви ше „до сле до но шћу“ у пре те ра ном 
опо на ша њу узо ра и све остра шће ни јем пре у зи ма њу њи хо вих 
ста во ва и иде ја. Ова кво „ства ра ла штво“ не са мо да је не у-
ти цај но, већ, у скло пу са свим дру гим окол но сти ма ве за ним 
за по де ле и за тва ра ње, спре ча ва озбиљ но са гле да ва ње, ши-
ре ње или адап та ци ју и свих но ви на ко је на да ље при сти жу 
спо ља, али и све га оног што на ста је од о здо, у „кул тур ним 
те ме љи ма“ по це па ног дру штва ко је, ба рем у сми слу јав но до-
ступ ног ути ца ја, би ти ше ван ин сти ту ци о нал ног жи во та, на 
„мар ги на ма спо нат но сти“. Кул тур на „псе у до мор фо за“ та да 
трај но оме та и спре ча ва са рад њу свих дру штве них струк ту-
ра у ства ра лач ким де лат но сти ма у нај ши рем сми слу те ре чи.

Дру штва об у зе та „псе у до мор фо зом“ ели та би ва ју та-
ко ис пу ње на све ве ћим те шко ћа ма, оп те ре ће на ра зним до-
дат ним не да ћа ма не по зна тим ори ги нал ним кул ту ра ма ко је 
су им ове ути ца је ис по ру чи ле. По ку ша ји ре фор ми као „од-
го во ри на иза зо ве“ по уве зе ним образ ци ма без из у зет ка су 
кон тра про дук тив ни и без у спе шни, ства ра ју ћи још ве ћу кул-
тур но-ци ви ли за циј ску по мет њу. Оту ђе не ели те на то од го-
ва ра ју још из ве шта че ни јим, „до след ни јим“ и на сил ни јим 
на ме та њем уве зе них фор ми од но ше ња и вред но ва ња ко је 
гр че ви то ши ре по дру штве ним вер ти ка ла ма. Ова кве на сил-
не ак тив но сти вре ме ном ства ра ју обо стра на не при ја тељ ства 
из ме ђу њих и „ти хе ве ћи не“. Ре зул та ти по ка зу ју да, упр кос 
на ме ра ма, на мет ну ти „раз вој“ по уве зе ним образ ци ма исти 
за пра во ко чи и ду го роч но во ди дру штво у прав цу ње го ве де-
ли мич не или пот пу не па ра ли зе. Ели та, на рав но, при ме ћу је 
опа да ње ства ра ла штва и сва ко ја ке про дук тив но сти, „чи ње-
ни цу да је ње гов кул тур ни екс порт раз ви јен ве о ма сла бо, да 
се ши ре ње пре у зе тих но ви на код њих од ви ја ве о ма успо ре но 
и с те шко ћа ма, да је зна тан део ње го вог на ци о нал ног те ла 
ве о ма ма ло или ни ма ло укљу чен у кул ту ру ко ју он сма тра 
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‘нај ви шом’.“19 Вред ну ју ћи по уве зе ним кри те ри ју ми ма, оним 
ко ји су и до ве ли  до ста ња „уко че но сти“, сво је вр сне дру штве-
не па ра ли зе, ели те об у зе те „псе у до мор фо зом“ из вла че по гре-
шан за кљу чак, па, на осно ву по ра зних ре зул та та, узро ке то ме 
про на ла зе неуувезенимформама,већудруштвеномикул
турномткивунакојисеовеформе„слабопримају“. Ово ме 
сле ди „ло ги чан“ за кљу чак ка ко су стра на кул ту ра и стра ни 
на ро ди „бо љи“ и „над моћ ни ји“ над соп стве ним - јер та мо ови 
образ ци успе шни је функ ци о ни шу. Због то га ели те пре у зи-
ма ју као „ви ше“ и „бо ље“ не ви ше са мо фор ме по на ша ња и 
вред но ва ња, већ и стра ну ин те ре сну исто риј ску пер спек ти ву. 
На кон то га, пр во пре ста ју да ува жа ва ју вред но сти и зна чај 
соп стве не ве ћи не, на ро да, да би по том, по ла ко, по че ли да га 
пре зи ру. 

Пре зир до во ди до дво смер ног де ло ва ња – до не скри-
ве ног кул тур ног и по ли тич ког ста вља ња ели та у слу жбу 
при пад ни ка стра не кул ту ре (а ко ји, при то ме, не по гре ши во 
тач но раз ли ку ју сво је „пра ве при пад ни ке“ од епи го на и кул-
тур них „по лу та на“) чи је су „узор не“ образ це, са на ка рад ним 
ис хо ди ма, усво ји ли, док се пре ма уну тра, са или без по мо ћи 
„су пер и ор них“ спољ них са ве зни ка, при сту па про це су по сте-
пе ног гу ше ња кул ту ре од ко је  се одво ји ло и ко ја се, све ви-
ше и све ди рект ни је, мр зи. Све што у њој про тив ре чи или 
до во ди у сум њу на ка ле мље не кул тур не образ це и вред но сти 
пред ста вља се као зло, као из раз стаг на ци је и за о ста ло сти. 
Ра ни ја до стиг ну ћа сма тра ју се без вред ним на спрам узо ра ко-
ји ма се при сту па са остра шће ним идо ло по клон ством, јер се 
све што се од њих пре у зи ма сма тра „на прет ком“. Све што 
од у да ра од ових фор ми сма тра се ко че њем и ре ак ци јом, док 
се за нај ве ћи и нај ва жни ји мо ме нат соп стве не исто ри је узи-
ма онај тре ну так ка да је из вр шен од лу чу ју ћи за о крет пре ма 
но вим узо ри ма, онај чин ко ји је до вео до кул тур не „псе у до-
мор фо зе“. Схи зо фре ност овог ста ња не огле да се са мо у по-
це па но сти дру штва, већ и у уну тра шњој, схи зо ид ној по це-
па но сти ду ша пре о бли ко ва них „псе у до мор фо зом“. На и ме, 
упр кос ду го трај но сти про це са усва ја ња обра за ца де ло ва ња и 
ми шље ња, и у са мим оту ђе ним ели та ма и сло је ви ма под њи-
хо вим из ра же ни јим ути ца јем пре о ста ју не ис ко ре ње не скло-

19  Трубецкој Николај, Европаичовечанство, Логос, Београд, 2004, стр. 47-48
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но сти „из вор не кул ту ре“, мен та ли тет ске од ли ке и осе ћа ња 
ко је њи хо ви за го вор ни ци по ти ску ју а ко је, ка ко им се чи ни, 
оме та ју да ље успе шно и бр зо усва ја ње још но ви јих уве зе них 
вред но сти и ко је исто вре ме но, услед при мет ног по сто ја ња 
уну тра шњих тен зи ја, спре ча ва ју ства ра лач ке уз ле те и пра-
во вре ме не од го во ре на иза зо ве њи хо вог пси хо ло шког и дру-
штве ног би ти са ња. Крај њу ди ле му сва ке кул тур не „псе у до-
мор фо зе“ за то чи ни или опре де ље ње за по ку шај ни ве ла ци је 
соп стве не кул ту ре и пот пу но укљу чи ва ње у кул тур ни круг 
узо ра, или ми ре ње са схи зо и дим жи во та ре њем у не ми лим, 
ба стард ним окол но сти ма. Но, пр ви и нај че шћи из бор ели та 
у „псе у до мор фо зи“ под ра зу ме ва и кон тра ре ак ци ју, из и ску је 
тра гич не су ко бе, у ко јим се ве ћи не, све све сни је оту ђе но сти 
ели та, не мо гућ но сти про ме на док су оне на вр хо ви ма дру-
штве них зда ња, не у мит но сти про па да ња и, у крај њем ис хо-
ду, ис че зну ћа, опре де љу ју на су прот њи ма или  за кул тур ни 
или, у слу ча ју крај ње ну жде, за ре во лу ци о нар ни рат у ви ду 
сво је вр сног „устан ка кул тур них тра ди ци о на ли ста“.  

„Макавејци“
Као про то тип ски при мер „устан ка тра ди ци о на ли ста“ 

про тив „псе у до мор фо зе“ ели та узе ће мо за по сма тра ње, и то 
из раз ло га очи глед но сти, ан тич ки при мер по бу не је вреј ских 
тра ди ци о на ли ста – по зна ти и до бро исто риј ски про у че ни 
Ма ка веј ски уста нак. О исто риј ској је дин стве но сти и кул тур-
ној осо бе но сти на ро да Изра и ља из ли шно је пу но го во ри ти. 
Као је ди ни мо но те и стич ки на род ста рог све та, од вре ме на 
са ве за пра о ца Авра ма са Ја хве ом, пре ко Мој си је вог из ла ска 
два на ест пле ме на Изра и ља из еги пат ског роп ства,  на се ља-
ва ња про сто ра мно го бо жач ког Ка а на на у вре ме ну про па сти 
им пе ри ја ка сног брон за ног до ба (крај 13. ве ка пре Хри ста)20 

20 Када су, како историјски и археолошки налази потврђују, у току само једне 
генерације путем узастопних ланчаних удара у виду кризних несташица, 
епидемија, глади, поплава, земљотреса, вулканских ерупција и инвазије 
варвара («народи са мора» непознатог етничког порекла и станишта) трајно 
пропале све царства касног бронзаног доба (хетитско, минојско, угаритско) 
изузев египатског. Ни оно се, такође, након кризних времена више никада 
није озбиљније опоравило. После пада поменутих цивилизација отпочиње 
нови историјски циклус - гвоздено доба античког варварског «раног сре-
дње вековља» кога је Хомер опевао у «Илијади». Ова медитеранска и 
бли скоисточна «апокалипса», како је назива савремена историографија, 
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и ства ра ња узор ног кра љев ства Да ви да и Со ло мо на све до 
пе ри о да по ср та ња и роп ства, Је вре ји пред ста вља ју је дин-
стве ни ку тур но-исто риј ски фе но мен бор бе јед ног на ро да за 
сво је „ме сто под сун цем“ и са мо бит ност ко ји је, као кул тур-
но-ци ви ли за циј ска „дру гост“, оштро од у да ра ла и „штр ча ла“ 
од свог бли ско и сточ ног окру же ња. Це ло куп на ста ро за вет на 
исто ри ја Је вре ја пред ста вља не пре стал но од го ва ра ње на „све 
вр сте иза зо ва“, укљу чу ју ћи и оне нај те же - од кул тур ног оси-
па ња и ме ша ња са мно го бо жач ким идо ло по клон ством ка ан-
ских кул то ва; су ко ба са Фе ни ча ни ма и Фи ла стеј ци ма; пре та-
па ња у су сед не на ро де („из гу бље на пле ме на Изра и ља“) или 
њи хо вог по ступ ног од ро ђа ва ња (Са мар ја ни); на ла же ња из ме-
ђу „че ки ћа и на ков ња“ ин те ре сних сфе ра ан тич ких им пе ри ја 
и њи хо вих кул ту ра – на тро ме ђи из ме ђу Егип та, Ма ло а зиј-
ских цар ста ва (Хе ти ти, Асир ци) и си риј ско-ме со по там ско-
пер сиј ске ци ви ли за ци је. Пред овим иза зо ви ма ка ли ле су се и 
про па да ле ели те Мој си јев ског опре де ље ња и одр жа ван, нај-
че шће са му ком и жр тва ма, За вет и пре да ње, мо рал и со ли-
дар ност, и ства ра ле се, у са мом на ро ду, но ве ели те у лич но-
сти ма су ди ја и про ро ка.

Едик том пер сиј ског ца ра Ки ра 538. го ди не окон ча но је 
пе де се то го ди шње ва ви лон ско роп ство Ју ди ног и Ве ни ја ми-
но вог пле ме на. Усле ди ло је, у ви ше ета па (под Се сва са ром, 
Јој ки ном, Је здром и Не ми јом), вра ћа ње Је вре ја у зе мљу ка-
а на ску, а за тим и об но ва, од но сно по ди за ње дру гог Је ру са-
лем ског Хра ма.21 По вра так је зна чио и су о ча ва ње са из ме ње-
ном ет нич ком струк ту ром Па ле сти не, са свим по сле ди ца ма 
ет нич ког ме ша ња и кул тур не аси ми ла ци је, од но сно по сто-
ја њем вер ског син кре ти зма (су ко би са Са мар ја ни ма око раз-
во да „ме шо ви тих бра ко ва“). Об но ва је зна чи ла и ре кон струк-
ци ју иден ти те та на осно ва ма ста ро за вет них књи га и об ред не 
прак се, те ства ра ње ауто ном не др жа ве (са оба ве зом да ва ња 
ва зал них три бу та Пер си ји) под упра вом Пр во све ште ни ка. О 

временски коинцидира са 40 година селидбеног лутања Мојсија и 12 племена 
Израиља Синајем и арапском пустињом после егзодуса из Египта, тако да 
Јевреји стижу у Каанан као сточарски колонисти након што су поменута 
царства, која су додиривала просторе Палестине, крахирала. 

21 «Старци који бијаху видели пређашњи Дом (Божији) плакаху иза гласа, 
гледајући овај Дом како се осниваше, а многи опет подвикиваху од радости, 
те народ не могаше разазнати вике радости од вике плачне у народу» (Књига 
Јездрина, 3. 12-13).
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то ме нам све до чи исто ри чар Јо сиф Фла ви је: „Има ли су по ли-
те ју (вла да ви ну, уре ђе ње) ари сто крат ску са оли гар хи јом, јер 
су Пр во све ште ни ци би ли на че лу по сло ва“ (Стар. XX, 111). 
Осва ја ња Алек сан дра Ма ке дон ског и пад Пер си је Аха ме ни-
да, иако у по чет ку ни су ути ца ле на про ме ну ста ту са Ју де је, 
ду го роч но су до ве ли до пот па да ња ових про сто ра под ути-
ца је хе ле ни стич ке кул ту ре, грч ких па ган ских вред но сти и 
обра за ца ми шље ња. Из ме ђу Алек сан дро вих на след ни ка, ди-
ја до ха, ко ји су ме ђу соб но по де ли ли „свет ско цар ство“, пе ри о-
дич но су еска ли ра ла не при ја тељ ства где је је ди ни за јед нич ки 
са др жа тељ ових моћ них „бли за нач ких им пе ри ја“ и так ма ца 
би ла по ли ти ка аси ми ла ци је кроз хе ле ни стич ку, „су пер и ор-
ну“ кул ту ру ко ја је, до ду ше на раз ли чи те на чи не, на ме та на 
свим на ро ди ма ис то ка. Про стор Па ле сти не пре тво рен је та-
ко у по ље не са мо ге о по ли тич ког над ме та ња Пто ло меј ске, 
еги пат ске, и Се ле у кид ске, си риј ске хе ле ни стич ке ди на сти је, 
већ и у про стор ин тен зив не хе ле ни за ци је, сво је вр сне ан тич-
ке кул тур не гло ба ли за ци је у образ ци ма уни фи ку ју ћег хе лен-
ског ху ма ни зма („... да сви бу ду је дан на род (ειναι πανταις εις 
λαδν ενα). И да сва ки на пу сти сво је оби ча је (τα νομιμα)“ - ка-
зу је нам о ци ље ви ма хе ле ни за ци је по че так „Књи га Ма ка веј-
ских“).22

Усле ди ла је ко ло ни за ци ја хе ле ни стич ких на се ље ни ка и 
ин тен зив на хе ле ни за ци ја Је вре ја, чи ји је нај ве ћи део на ро да 
по ло ви ном 2. ве ка пре Хри ста већ ду го жи вео у ди ја спо ри 
–  где је од ра ни је био из ло жен ја ким стра ним кул тур ним 
ути ца ји ма и иза зо ви ма.23 На шав ши се, у вре ме ну ма њем од 
јед ног ве ка, у  „хе ле ни зо ва ном све ту“, на род Изра и ља је по-
ку шао да, у ви ду од го во ра на кул тур не иза зо ве, са чу ва свој 
За вет и ве ру, и кроз њих - сво ју са мо бит ност. У ди ја спо ри је 
та ко пре ве ден Ста ри За вет на грч ки (чу ве на „сеп ту а гин та“). 
У фор ми хе лен ских фи ло зоф ских пла то ни стич ких ди ја ло га 
и уз ко ри шће ње грч ке фи ло зоф ске пој мов не апа ра ту ре, вр-
ше на је апо ло ге ти ка Мој си је вог за ко на, и у ди ја спо ри, и у 

22  1. Мак. 1, 41-42
23  Нај број ни ја је вреј ске за јед ни це у то вре ме би ле су, ка ко све до чи «књи га о 

Је сти ри», оне у Ва ви ло ну и Алек сан дри ји.  До рим ских вре ме на и вла да ви не 
Ок та ви ја на Ав гу ста ви ше од ¾ Је вре ја жи ве ло је у ди ја спо ри (од укуп но 4  
ми ли о на, ма ње од ми ли он жи ве ло је у Па ле сти ни), чи не ћи чак 7% ста но ви-
ни штва Рим ског цар ства. 
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Па ле сти ни. Но, ути ца ји хе ле ни зма као „свет ског трен да“ и 
„су пер и ор не мо де“ ко ја је по ли тич ки до ми ни ра ла ве ћим де-
лом ста рог све та, при вла чи ла је пре све га оне ли ше не мо ћи 
а ко ји су, ба рем на део ње, сви кли. Та ко су и хе ле ни стич ки 
кул тур ни упли ви по сте пе но про ди ра ли у ви ше сло је ве је ве-
реј ског дру штва, у ње ну ели ту. Под овим ути ца ји ма, пре дач-
ко на сле ђе и ве ра ко ја се мо ћи ра ди оде ну ла „хе ле ни стич ким 
одо ра ма“ не рет ко је по при ма ла фар сич не об ли ке, на при мер 
у слу ча је ви ма ка да су је вреј ске по сло ви це и по у ке пре о бли-
ко ва не и пре пе ва ва не у сти хо ве ка ко би сво јом фор мом би-
ле скла ду са делф ским за го нет ка ма. Од и гра ло се и мно штво 
дру гих кул тур них екс пе ри ме на та. Усва ја но је не са мо хе лен-
ско оде ва ње, већ и хе лен ске на ви ке, на при мер  прак ти ко ва ње 
обе до ва ње у ле же ћем по ло жа ју и по мод но во ђе ње ду бо ко ум-
них рас пра ва око тр пе зе. Не са мо да су си на го ге по че ле да 
се гра де у грч ком ар хи тек тон ском сти лу, не да се са мо ишло 
у грч ко по зо ри ште и уче ство ва ло у атлет ским так ми че њи-
ма, већ су се све ви ше упо тре бља ва ли грч ки је зик и пи смо, 
а по сте пе но за бо ра вљао хе бреј ски, од но сно ара меј ски је зик. 
Хе ле ни за ци ја је по ступ но али не у мит но по при ма ла обри се 
кул тур не псе у до мор фо зе: култ ни и ри ту ал ни про пи си За-
ко на ту ма че ни су и вред но ва ни грч ким але го риј ским ме то-
да ма као „мо рал не за по ве сти“; вр ше на су на сил на уме та ња 
па ган ских про ро чан ства („ора ку ла“) у вер ске спи се; чи та не 
су грч ке ба ја ли це; кри шом је пре у зет чи тав ди ја па зон мно го-
бо жач ких су је вер ја. 

У хе ле ни стич кој псе у до мор фо зи пред ња чи ли су ви ши 
и бо га ти ји сло је ви град ског ста нов ни штва. Сход но то ме, хе-
ле ни зо ва ни Је вре ји из ви ших ста ле жа ра до су узи ма ли грч ка 
(и ка сни је ла тин ска) име на ко ја су, што је би ло мо гу ће ви ше, 
зву ча ла као њи хо ва је вреј ска, па су Јо шуе (Ису си) по ста ја ли 
Ја со ни, а Си ле Сил ва ни и слич но. Но ви на ра шта ји Је вре ја ба-
ви ли су се атлет ским „бил до ва њем“ у „гим на зи ја ма“, ма за ли 
ми ши це уљем, у че му су узи ма ли уче шће и „про гре сив ни“ 
све ште ни ци ди че ћи се сво јом „отво ре но шћу и сло бо до ум но-
шћу“. Сма тра ју ћи по том, све рев но сни је и „прин ци пи јел ни-
је“, свој иден ти тет, ве ру и кул ту ру за за о ста лост, за из вор 
свих су ко ба и стра да ња јед ног про вин ци јал ног и на спрам 
све та ина џиј ског на ро да (го во ри ли су: „Хај де да скло пи мо 
са вез са не зна бо шци ма ко ји су око нас, јер, от ка ко се одво-
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ји смо од њих, сна ђо ше нас мно га зла“24), све под из го во ри ма 
то ле ран ци је и отво ре но сти, од ба ци ва ње соп стве не кул ту ре, 
мо рал них осе ћа ња и оби ча ја ишло је ме ђу ели та ма до тле да 
су се хе ле ни зо ва ни Је вре ји, из ло же ни по ру га ма па га на и рев-
но сних про па га то ра њи хо ве мо де, сти де ли об ре за ња, па су га 
мно ги ме ђу њи ма пу тем хи рур шке опе ра ци је хте ли от кло ни-
ти („И пре пра ви ше об ре за ње (ακροβυστιας) и од сту пи ше од 
За ве та Све тог, и под јар ми ше се не зна бо шци ма, и про да до-
ше се да чи не зло“ ка зу ју на да ље Књи ге Ма ка веј ске).25 Уме-
сто ми ра и бла го ста ња, зе мља је и да ље то ну ла у све оп ште 
ра су ло. Стра ни на ме сни ци су кроз бе со муч но опо ре зи ва ње 
пљач ка ли ста нов ни штво. Хе ле ни зо ва не ели те бес по го вор но 
су то ну ле у ко ла бо ра ци ју - и убр зо је све би ло обез вре ђе но и 
спрем но за про да ју стран ци ма. Чак је и ме сто Пр во све ште-
ни ка Хра ма, на кон што је ин три га ма под стак ну тим грч ким 
„стра ним  фак то ром“ сврг нут по бо жни Пр во све ште ник Они-
ас, би ло да то на про да ју. Јо си ја, ко ји је сво је име хе ле ни зо вао 
у Ја сон, по ну дио је си риј ским Гр ци ма нај ве ћу ва зал ну сво ту, 
а Они ас је, не ко ли ко го ди на ка сни је, уби јен у из бе гли штву 
у Ан ти о хи ји. На кон три го ди не од по ста вље ња Ја со на, не ки 
Ме не лај је по ну дио још ве ћу су му нов ца си риј ским Се ле у ки-
ди ма, што је до ве ло до но ве сме не, та ко да је по ло жај Пр во-
све ште ни ка трај но по сао  ку по про дај ни пред мет по ли ти ке. 

На су прот ели ти, „за ту ца но“ и „па ро хи јал но“ пре те жно 
се о ско и про вин ци јал но ста нов ни штво чвр сто се др жа ло ве-
ре и оби ча ја пре да ка, па је ра стао и от пор пре ма си риј ској по-
ли ти ци и од ро ђе ној ели ти што се пре тво ри ла у слу гу стра ног 
ет нич ког и со ци јал ног тла чи те ља. И ра ни је је кроз исто ри ју 
ме ђу Је вре ји ма, том «на ро ду твр до вра том» а „ср ца нео бре за-
ног“, где је сав „дом Изра и љев био сва дљив и же сто ко ср дан“,  
ка ко о ње му ве ле ко ре ња Мој си је ва (2. Мојс. 32,9; 33,3; 3 Мојс. 
26,41; 5. Мојс. 9,16; Је зек. 3,7) би ло  до ста кал ку ла на та, пре-
вр тљи ва ца и от пад ни ка: још у вре ме ни ма од во ђе ња у ва ви-
лон ско роп ство, Је вре ји су се де ли ли на пар ти је при ста ли ца 
Ва ви ло на и Егип ћа на. Са да је, ме ђу тим, ма сов но от па да ње 
би ло не са мо по ли тич ко, већ и кул тур но и ду хов но, и во ди ло 
је, кроз по ја ча ва ње рас це па уну тар дру штва, до све ин тен-
зив ни јег „кул тур ног ра та“ из ме ђу хе ле ни зо ва них „си но ва бе-

24 1. Мак. 1, 12. 
25 1. Мак. 1, 15
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за ко ња“ и пра во вер них „до бро во ља ца за ко на“ ко је је, у све му 
то ме, има ло и со ци јал не ди мен зи је су ко ба бо га тих а амо рал-
них сно бо ва са оси ро ма ше ним на ро дом.

Ча шу је пре пу ни ла бру тал ност стра ног ин тер вен ци о-
ни зма. Цар Ан ти ох IV Епи фан26 (про зван, због охо ло сти и 
ма ни ја кал них де ла то ком сво је вла да ви не, од стра не рим-
ских исто ри ча ра По ли би ја и Ти та Ли ви ја и „епи ма ном“), 
фи ло зоф-епи ку ре јац и фа на тич ни хе ле ни за тор, ре шио је да 
јед ном за сваг да скр ши кул тур ни от пор Је вре ја и уни шти 
њи хов иден ти тет ру ше њем је вреј ског мо но те и зма. При то-
ме је „спо јио ле по и ко ри сно“: по раз у ра ту са еги пат ским 
Пто ло ме ји ма зна чио је и ис пра жње ну др жав ну ка су, па је 
овај „бу џет ски де фи цит“ Ан ти ох на до ме стио пљач ком Је-
ру са лем ског Хра ма чи ји су са кра мен ти од не ти у Ан ти о хи ју. 
Сру шив ши зи до ве гра да, уз ма сов не по ко ље ци ви ла, ма хом 
же на и де це ко ји су рас пи ња ни на кр сто ве,27 Ан ти ох је план-
ски при сту пио обе све ће њу ол та ра при но ше њем па ган ских 
жр та ва у опљач ка ном Хра му („мр зост опу сто ше ња на ме сту 
Све то ме“ по про ро штву Да ни ло вом (Дан. 11, 31; 12, 11) ко је 
се ти ме ис пу ни ло). За тим се ан ти о хиј ски вла дар про гла сио 
за ин кар на ци ју „Зев са Олим пиј ског“ и „Ца ра Ан ти о ха Бо га 
слав ног и по бе до но сног“. Усле ди ли су цар ски де кре ти ко ји ма 
је Ан ти ох, под прет њом смрт ном ка зном, Је вре ји ма за бра нио 
пра зно ва ње са ба та и об ре за ње, уз исто врем но про мо ви са ње 
соп стве ног „кул та лич но сти“ у ви ду сла вље ња ње го вог ро-
ђен да на сва ког 25. у ме се цу (што је, осим при но ше ња жр та ва, 
укљу чи ва ло и но ше ње фа лу со ид не „шта фе те“ кроз про вин-
ци је, чи ја је култ на уло га пре у зе та из Егип та!),  уз пре ћут но 
по ко ра ва ње до ма ћих хе ле ни зо ва них ви ших сло је ва. Све то је 
нај ве ћи део jeврејског на ро да  утвр ди ло у убе ђе њу да у Ан-
ти о ху IV ви де „си на по ги бли“, пре те чу ан ти хри ста, а не из-
др жи вост те ро ра и пол трон ска ко ла бо ра ци ја псе у до е ли те у 
„ду хов ном блу ду“ (4. Мојс. 25. 1-11), са не зна бо штвом,  са мо 
је убр за ла уста нак. 

26 «Чо век не зна тан, ко ме ни је на ме ње на част цар ска» а ко ји ће «до ћи мир но и 
осво ји ти цар ство ла ска њем» а «ка да бе за ко ни ци на вр ше ме ру сво ју, на ста ће 
цар бе сти дан и лу кав» ка ко је о ње му про ро ко вао Да ни ло (8, 23; 11, 21).

27 О че му, по ред 2. књи ге Ма ка веј ске све до че и са ми грч ки исто ри ча ри по пут 
Ди о до ра са Си ци ли је (34, 9, 4).
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Не знат ни ин ци дент у про вин ци ји, у ма лом се лу Мо де-
ин не да ле ко од Ли де, рас плам сао се у уста нак про тив ту ђин-
ске вла сти и ње них „ци ви ли зо ва них“ слу гу. Ка да су цар ски 
над зор ни ци до шли у ово ме сто са на ме ром да на те ра ју ста-
нов ни штво да при но си жр тве „бо жан ском ца ру“ и ње го вој 
вла сти „ко ја до но си ду го веч ни мир и бла го ста ње»“ ста ри 
све ште ник Ма та ти ја из по ро ди це Ха смо не ја убио је хе ле ни-
зо ва ног Је вре ји на ко ји се спре мао да при не се жр тву идо ли-
ма и пре ту као стра не на ме сни ке. По ву кав ши се у пла ни не у 
стра ху од по те ре, по што је овај ин ци дент пред ста вљао пра ву 
сен за ци ју, Ма та ти ја и ње го ви си но ви, са та бо ром ко ји из да-
на у дан уве ћа вао при сти за њем ра то бор них пра во вер ни ка и 
љу ди си тих не прав де и по ни же ња, от по че ли су ге рил ски рат. 

Ис пр ва је, услед огром не над моћ но сти Гр ка и до ма ће 
хе ле ни зо ва не ели те, из гле да ло да је  по ду хват по бу ње ни ка 
про тив моћ ног цар ства, као крај ње не ре а лан, осу ђен на не у-
спех. Из пу стињ ских упо ри шта и пла ни на уста ни ци су у пр-
во вре ме  вр ши ли број не ма ле на па де и са бо та же. Ру ши ли су 
па ган ске хра мо ве, су ро во ка жња ва ли от па ле су на род ни ке и 
вр ши ли пре па де на цар ске па тро ле. По што је ста ри Ма та ти ја 
убр зо умро, вођ ство у уве ћа ном та бо ру уста ни ка пре у зео је 
ње гов син Ју да, на зван Ма ка ве јац (на ара меј ском „мак ка ва“ 
зна чи „че кић“, „сли чан че ки ћу“). Ју да Ма ка ве јац је по том по-
вео све ве ће и све спек та ку лар ни је на па де на цар ску вој ску 
и ко ла бо ра ци о ни сте. Ни за ли су се не ве ро ват ни ус пе си и по-
бе де, па је Ан ти ох,28 за у зет ра то ви ма у Пар ти ји, за рад гу ше-
ња устан ка упу тио у Па ле сти ну ис ку сног ге не ра ла Ли си ју. 
Но, Ма ка веј ци су у не ко ли ко су ко ба по ту кли Си риј це, и као 
кру на успе ха, по бед нич ки ушли у Је ру са лим не ми ло срд но се 
об ра чу нав ши са хе ле ни зо ва ним ко ла бо ра ци о ни сти ма над ко-
јим је из вр ше на сво је вр сна ње го шев ска „ис тра га по ту ри ца“. 
За по сев ши обе све ће но ме сто Је ру са лим ског хра ма, ма ка веј-
ски уста ни ци об но ви ли су Мој си јев за кон (25. де цем бра 164. 

28 Током овог похода Антиох је напрасно умро, и то у часу пљачкања 
Артре мидиног храма у Елимаиди у Персији, највероватније од некаквог 
облика галопирајуће гангрене за коју «Књиге Макавејске» сматрају да је 
представљала казну за пљачку Јерусалимског храма и прогањање Изра-
иљаца. Римски историчар грчког порекла Полибије пак сматра да је Антиох 
Епифан «напустио живот демонизиравши се (διαμονησασ)» поседнут гро-
зни чавим лудилом. (Полибије, Историје, XXXI, 9, 4).
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го ди не пре Хри ста) и усто ли чи ли но ву ди на сти ју Ха смо не ја 
чи ји је ро до на чел ник по стао Ју да Ма ка ве јац. Од та да па до 
да нас, Је вре ји сла ве овај дан као пра зник „ха ну ке“ (осве ће ња 
Хра ма) па ље њем све тла као зна ка да та ма и мрак мо ра ју не-
ста ти пред сна гом све тло сти и исти не. 

По сле Ју ди не смр ти у јед ном окр ша ју у тран сјор дан-
ским кра ји на ма (око 160. го ди не пре Хри ста) за о кру жи ва ње 
осло бо ди лач ког ра та Ма ка ве ја ца из вр ши ли су ње го ва бра ћа 
Јо на тан и Си мон. Ју де ја је под ка сни јим Ха смо неј ци ма по-
но во по ста ла сло бод на и та ква оста ла све до рим ског до ба 
и вла да ви не узур па то ра Иду меј ца Иро да Ве ли ког, исто оног 
ко ји је на ре дио по кољ но во ро ђен ча ди у Ви тлеј му. Из „ма ка-
веј ске ре ста у ра ци је“ ко ја се то ком на ред них век и по ис по-
ља ва ла кроз пе ри о де ме ђу соб не бор бе око вла сти, из ра сли су 
сви по кре ти и гру па ци је по зна ти из Хри сто вих и апо стол ских 
вре ме на – од фа ри се ја (кон зер ва ти ва ца ко ји су фор мал но бра-
ни ли ма ка веј ско на сле ђе) пре ко са ду ке ја (ре ци ди ва епи ку ре-
и зо ва них по бо жних уче ња ка), ми стич ки на стро је них есе на 
бли ских Јо ва ну Кр сти те љу, све до ра то бор них зи ло та ко ји ће 
у ка сни јим раз до бљи ма по ве сти устан ке про тив Ри мља на, 
онај 66. го ди не и онај у дру гом ве ку по сле Хри ста, под Бар 
Кох бом и Бен Аки бом. Хри шћан ска тра ди ци ја и Пра во слав-
на Цр ква и дан-да нас сла ви ма ка веј ске уста ни ке као „пра-
вед ни ке за ко на“ и сма тра их сво јим пре те ча ма, по след њим 
у пу ном сми слу пра вим ста ро за вет ним Ју деј ци ма, та ко да су 
не ки од хри шћан ских ота ца у ви зан тиј ској епо хи ис пи си ва ли 
хва ло спе ве Ма ка веј ци ма („По хва ла Ма ка веј ци ма“ св. Гри го-
ри ја Бо го сло ва»).29

Изазовимодернизмаикомпрадорски
феномен

Ра ни је опи са ни про це си од го ва ра на кул тур не иза зо ве, 
њи хо ве по сле ди це, као и при ме ри кул тур них „псе у до мор фо-
за“ кроз оту ђе ње ели та, мо гу се ја сно уочи ти и у мо дер ној 
епо хи ко ја ни по че му дру го ме ни је дру га чи ја од пре те ча, 
не го са мо по ин тен зи те ту ових по ја ва. Из ра зе „псе у до мор-
фо зе“ та ко нај пре мо же мо уочи ти у мо дер ни за циј ским про-

29 Видети св. Григорије Богослов, Похвала Макавејцима, додатак уз књиге 
Макавејске ( у преводу А. Јефтића), Видослов Тврдошки, Требиње, 2002, 
стр. 253-264
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це си ма под ути ца јем за пад ног кул тур ног ци ви ли за циј ског 
ти па, оно га ко ји је, од се кав ши са мог се бе од соп стве них ју-
де о хри шћан ских ко ре на, ство рио ви со ке ор га ни за ци о не об-
ли ке мо ћи и фор ма ли зо ва не образ це од но ше ња, укљу чу ју ћи 
и кул тур не, све ра ди њи хо вог ин стру мен тал ног, ефи ка сног 
ко ри шће ња. На су прот овим ути ца ји ма, све не за пад не ци ви-
ли за ци је, од но сно њу хо ве ели те, иза бра ле су је дан од три об-
ли ка од го во ра на иза зов за пад њач ке мо дер ни за ци је. 

Од ба ци ва ње (Ки на и Ја пан до 19. ве ка, део ислам ског 
све та) по ка за ло се ма ње успе шним. Ки на је Опи јум ским ра-
то ви ма при нуд но „отво ре на“ за за пад но им пе ри јал но „уска-
ка ње“, ко је се, по сле пар ци јал ног по за пад ња че ња, пре тво ри ло 
у ха о тич ност над ме та ња „го спо да ра ра та“, вој них на ме сни ка, 
и за пад них фир ми те аген ту ра, што су на кра ју до ве ли до се-
ри је су ко ба ко ји су, у усло ви ма стра ног ин тер вен ци о ни зма 
и ја пан ске оку па ци је де ла Ки не, ево лу и ра ли пут гра ђан ског 
ра та и ко му ни стич ке ре во лу ци је као по бу не про тив За па да 
кроз фор му ал тер на тив ног за пад ног ан ти ка пи та ли стич ког 
по кре та. Ја пан је, кроз мо дер ни за ци ју без ве стер ни за ци је 
(вла да ју ћи сло ган „Ва кон, Јо сеи“ зна чио је „ја пан ски дух, за-
пад на тех ни ка“), по ку шао да ство ри азиј ску им пе ри ју ко ја се 
за вр ши ла по ра зом 1945. го ди не и из ну ђе ним пре у зи ма њем 
кул тур не „ми ми кри је“ по за пад ња че ња од стра не по ра же них, 
уз ве што ма не ври са ње у ци љу оп стан ка на ти ви стич ке кул-
ту ре. 

Био то са мо је дан слу чај де ли мич ног усва ја ња кроз 
адап та ци ју. Не ки по ку ша ји у овом прав цу би ли су спре че-
ни ди рект ним оме та њем за пад них ко ло ни ја них си ла. 1830. 
го ди не Мех мед Али ја је у Егип ту по ку шао да из ве де мо дер-
ни за ци ју без по за пад ња че ња, али су га у то ме спре ча ва ли 
Бри тан ци. Они су, у сле де ћој ге не ра ци ји, пр во еко ном ски, а 
по том и вој но оку пи ра ли Еги пат, на кон че га су чи та ве шко ле 
ислам ских ре фор ма то ра (Џа мал Ал Дин, Му ха мед Аб ду лах 
и дру ги) на те о риј ском пла ну осми шља ва ли од нос исла ма и 
мо дер но сти без по за пад ња че ња и се ку ла ри за ци је. Иден тич-
ну суд би ну има ла је и Ин ди ја  под по зним вла да ри ма Мо гул-
ске ди на сти је. Њи хов не у спех до вео цео је пот кон ти нент у 
ко ло ни јал ни ста тус уз пар ци јал но по за пад ња че ње ели та, све 
док ни је до шло до ре ак ци је ган ди јев ског тра ди ци о на ли стич-
ког по кре та  ко јим је у 20. ве ку ис ти сну та бри тан ска ко ло ни-
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јал на власт а Ин ди ја кро чи ла пу тем „де ли мич ког пре у зи ма-
ња и адап ти ра ња“ без по за пад ња че ња ко јим на по чет ку 21. 
ве ка сту па у прав цу бу ду ће свет ске си ле. Истим пу тем да нас 
ко ра ча пост ко му ни стич ка Ки на, ко ја се де лом вра ћа сло га ну  
Ти-Чонг „ки не ско уче ње за фун да мен тал не прин ци пе, за пад-
но уче ње за прак тич ну упо тре бу“, а де лом вр ши адап та ци ју 
за пад них ме то да у кон фу чи јан ском кул тур ном кљу чу. Мо-
дер ним при ме ри ма тре ћег слу ча ја, оног ко ји је због не кри-
тич ког усва ја ња кул тур них ути ца ја са за па да во дио у прав цу 
псе у до мор фо зе, по за ба ви ће мо се не што ка сни је. 

На спрот раз ви је ним ци ви ли за ци ја ма, не за пад не пред-
ци ви ли за циј ске тво ре ви не углав ном су по кле кле под ко ло-
ни јал ним на ле том уз гу би так сво јих про то-ели та.  Пот пав-
ши под про цес за пад њач ке „кул ти ва ци је“, ова дру штва су 
се на шла у си ту а ци ји или да по ста ну по за пад ња че на или да 
пред ста вља ју кул тур ну то пи о ни цу из ко је тек тре ба да се по-
сте пе но уоб ли чи не ки још увек не по сто је ћи кул тур но-исто-
риј ски тип (Афри ка, Оке а ни ја и сл.). Не ке од древ них ци-
ви ли за ци ја пот пу но су ра зо ре не у на ле ту мо дер ног За па да 
(пред ко лум бов ске аме рич ке кул ту ре), да би, на кон тем љног 
уни ште ња до ма ћих ели та и кул ту ро ци да ових на ро да, њи хо-
во ме сто од ме ни ле за пад не ко ло ни јал не ели те, а њи хо ве кул-
ту ре по ста ле по за пад ња че не сме ше са оби чај ним оста ци ма 
древ них кул ту ра.

Ре зул та ти за пад них ко ло ни јал них осва ја ња до ве ли су, 
у го то во свим исто риј ским слу ча је ви ма, до ма њег или ве ћег 
кул тур ног по за пад ња че ња до ми цил них ели та.  У том кон-
тек сту тре ба по сма тра ти и ком пра дор ски фе но мен. На ста нак 
ком пра до ра се у дру штве ним на у ка ма по сло вич но по сма тра 
као по сле ди ца ко ло ни јал ног по ло жа ја на пе ри фе ри ја ма ка пи-
та ли стич ког си сте ма у сми слу еко ном ске ак тив но сти ори јен-
ти са не пре све га у ко рист дру гог, где су ком пра до ри аген ти 
и парт не ри стра них ин ве сти то ра ко ји де лу ју на про сто ри ма 
ло кал них еко но ми ја. Ан ти ко ло ни јал на, тра ди ци о на ли стич-
ка или пост марк си стич ка те о ри ја у њи ма ви ди слу ге стра-
ног им пе ри ја ли зма. Ре ци мо, у ки не ској исто ри о гра фи ји и 
со ци о ло ги ји  на зи ва ју се „јан гву“ (би ро кра та ма стра них си-
ла) ко ји, за рад  уче шћа у до би ти, слу же стра ним им пе ри ја-
ли стич ким ин те ре си ма про тив соп стве ног на ро да и ње го ве 
еко но ми је. Ком пра до ри за ви се од стра не, им пе ри ја ли сти че 



АлександарСашаГајић ПСЕУДОМОРФОЗАЕЛИТА...

36

по мо ћи;  уче ству ју у њи хо вим пла но ви ма су зби ја ња от по ра 
кроз спро во ђе ње по ли ти ке „за ва ди па вла дај“ ко ја не са мо да 
одр жа ва дру штва у ста њу за о ста ло сти, већ та кву за о ста лост 
и по спе шу је. На су прот то ме, за пад не, ли бе рал не дру штве не 
на у ке ком пра до ре сли ка ју као по зи ти ван фе но мен, као ме на-
џер ску кла су у ко ло ни јал ним де парт ма ни ма, тр го вач ке бро-
ке ре и пред у зи мљи ве по слов не љу де ко ји су до но си ли ка пи-
та ли стич ке ино ва ци је и но ве ви до ве про из вод ње у за о ста ле 
кут ке пла не те.

Фе но мен ком пра дор ских ели та (на ки не ском „ма и ба-
на“) ши ро ко је рас про стра њен на свим ко ло ни јал ним про сто-
ри ма, од Да ле ког ис то ка до Ла тин ске Аме ри ке. Ме ђу тим, у 
Ла тин ској Аме ри ци овај фе но мен не ма то ли ко ја сну кул тур-
ну по за ди ну: по што су се за ком пра дор ске уло ге углав ном 
ре гру то ва ле дру штве не ели те из по ро ди ца ко је су ди рект но 
по ти ца ле од европ ских ко ло ни за то ра, круп них зе мљо по сед-
ни ка и вла да ју ће ци вил но-вој не ка сте, исти су, упра во због 
сво је не дво сми сле не „кул тур не при пад но сти“, вр ло ла ко и 
у пот пу но сти ста вља ли сво је услу ге у ко рист за пад ним ве-
ли ким си ла ма и кор по ра ци ја ма. На про сто ри ма кул тур не 
„дру га чи јо сти“ од за пад не, ком пра дор ски фе но мен ве ћим 
де лом био је по сле ди ца кул тур не „псе у до мор фо зе“. У Ки ни, 
ре ци мо, „ма и ба ни“ на ста ју по ло ви ном 19. ве ка (на кон уго во-
ра о отва ра њу ки не ских лу ка 1842. го ди не) на при мор ским, 
обод ним под ру чи ма под ја ким за пад ним ко ло ни јал ним ути-
ца јем. Услед пе три фи ци ра но сти по сто је ћих, ста рих ели та 
као и њи ма под ло жних сло је ва дуж дру штве не вер ти ка ле, 
под спољ ним кул тур ним ути ца јем уну тар њих из ни кла је 
но ва, ско ро је вић ка кла са „ма и па на“, би ро крат ских ме на џе-
ра. Ње ни при пад ни ци не са мо да су има ли кла сич не ко пра-
дор ске функ ци је (од по сред нич ке до ди пло мат ске),30 већ су, 
као „но ва дру штве на ели та“, пред ста вља ли ди рек тан из раз 
псе у до мор фо ло шких кул тур них му та ци ја.  Не то ли ко  због 
то га што су  по ни кли у по гра нич ним про сто ри ма, ма хом 
луч ким гра до ви ма где је би ло  при сут но не са мо до ста за пад-

30 Кинески компрадори не само да су служили запањацима у пословним 
преговорима, већ су неки од њих одиграли и важне улоге у преговорима 
англо-француских интервенциониста са Кинезима 1860. године. Ради се о 
«таи панима»  Такеи и Хси Ји Т`ингу. Исту ствар радио је маипан Пао Тенг у 
преговорима након Опијумских ратова (1840-1841).
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ња ка, њи хо вих ути ца ја на на чин жи вље ња, жи вот не по гле-
де и опре де ље ња, већ пре због због то га што су „ма и ба ни“, 
пре у зи ма ју ћи ове ути ца је, по сте пе но по ста ја ли „кул тур ни 
по лу та ни“ (ко ји се на зи ва ју и „гра нич ним љу ди ма“ (mar gi nal 
mеn)), а ко је, ви ше од гра нич ног ге о граф ског по ло жа ја, упра-
во њи хо во опре де ље ње усме ра ва од по ло жа ја сло је ва по год-
них за укр шта ња раз ли чи тих кул тур них „све то ва“ у прав цу 
пу ног пре ла ска у окри ље стра не кул ту ре. За то су, ви ше од 
ме ша ви не, ки не ски ком пра до ри пре све га пред ста вља ли све 
оштри ју су прот ност ки не ским вред но сти ма и на чи ну жи во-
та: њи хо во за го ва ра ње тр го ви не и ину ду стри ја ли за ци је ви ше 
ни је би ло об ли ко ва но кон фу чи јан ским по гле дом на свет, јер 
ни је ме ре но њи ме. Њи хов на чин жи во та, од од ба ци ва ње ки-
не ског тра ди ци о нал ног по гле да на по ро ди цу у ко рист за пад-
њач ког, пре ко шко ло ва ње по том ства у за пад ним шко ла ма до 
за не ма ри ва ња оби чај них прак си, су штин ски их је опре де љи-
вао да „за пад ња ке“ у чи јој су слу жби би ли, сма тра ју „сво јим“ 
ви ше од до ју че ра шњих су на род ни ка и су при пад ни ка у ис тој 
кул тур но-ци ви ли за циј ској тво ре ви ни. За то је и от пор пре ма 
њи ма, као ели та ма оту ђу ју ће „псе у до мор фо зе“, у ви ду раз-
ли чи тих ге рил ских по бу на ко је су пе ри о дич но еска ли ра ле, 
имао и сво ју „ма ка веј ску ком по нен ту“, до ду ше ма ски ра ну у 
раз ли чи те на ци о на ли стич ке или со ци јал но-ре во лу ци о нар не 
иде о ло шке фор ме. Фе но мен „ма ка веј ског от по ра“ по сле ди-
ца ма кул тур не „псе у до мор фо зе“, ме ђу тим, још је из ра же ни ји 
у нај у пе ча тљи ви јим мо дер ним при ме ри ма „псе у до мор фо зе“ 
ели та и њи хо вим по се ди ца ма. 

Отримодернепсеудоморфозе
Русија - Нај ра ди кал ни ји при мер кул тур не „псе у до-

мор фо зе“ у мо дер ној епо хи пред ста вља ла је пост пе тров ска, 
цар ска Ру си ја. На кон осло бо ђе ња од та тар ског јар ма и пр вог 
по ку ша ја ко ло ни јал не ин ва зи је за пад ња ка (тев тон ских ви те-
зо ва ко је је, на Чуд ском је зе ру, по ра зио св. кнез Алек сан дар 
Нев ски) усле ди ла је и дру га ин ва зи ја са За па да, она пољ-
ско-ли тван ска, за тра ја ња „смут ног вре ме на“. Све га сто ле ће 
на кон пре вла да не кри зе, у вре ме Пе тра Ве ли ког, Мо сков ско 
цар ство ушло је у спе ци фи чан кул тур ни екс пе ри мент. У по-
чет ку у же љи да вој но и тех но ло шки оја ча у ци љу пре вен ци је 
но ве ин ва зи је са За па да, ру ско ис точ но пра во сла вље и це ло-
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куп ни дру штве ни жи вот је „ре во лу ци јом од о зго“, од стра не 
са ме цар ске вла сти, уве де но кроз мо дер ни за циј ско по за пад-
ња че ње – пра во у кул тур ну „псе у до мор фо зу“. Це на успе ха 
би ла је стра шна: „спо ља шња моћ би ла је ку пље на по це ну 
пот пу ног европ ског кул тур ног и ду хов ног по ро бља ва ња Ру-
си је“, ко ја је на но си ла „нај те же уда ре и ра за ра ла сва на че-
ла на ко ји ма је по чи ва ла ње на уну тра шња моћ.“31 Плем ство 
је пре тво ре но у др жав не чи нов ни ке (на вод но „по за слу га ма 
а не по по ре клу“), у двор ску ка ма ри лу ко ја је сво ју „мо дер-
ност“ ис ка зи ва ла бе стид но шћу и упра жња ва њем са бла жњи-
вих ико но кла за ма као це ло днев не ра зо но де. Сит но плем ство 
је пак ре гру то ва но у сит ни ча ву, по да нич ку, ам би ци о зну а 
не спо соб ну би ро кра ти ју („бес кич ме на ари сто кра ти ја“32) Се-
ља штво је би ло под врг ну то су ро вом пок ме ћи ва њу; вој на ор-
га ни за ци ја до би ла је ми ли та ри стич ке цр те ко је су чак пред-
ња чи ле над сво јим за пад ним мо дер ним узо ри ма (Пру ском, 
Фран цу ском). Ра зо ре на је мо сков ска па три јар ши ја а Цр ква 
до ве де на у ранг слу жбе др жав ног ми ни стар ства на чи јем је 
че лу био цар, ме ша ви на за пад њач ког ап со лу ти сте и ис точ-
њач ког це за ро па пи сте. На тај на чин  је план ски раз ру ше но 
вред но сно опре де ље ње и жи вот но ис по вед ни штво вла да ју-
ћих кла са, они ду хов ни и кул тур ни те ме љи на ко ји ма је у 
прет ход ним ве ко ви ма Ру си ја под не ла на те жа ис ку ше ња и 
иза шла из њих као по бед ник. Уме сто „по гле да на за пад“ ко ји 
су на овој стра ни, осим на пред не тех но ло ги је и до бре ор га ни-
за ци је, уви ђа ли и ду бо ка ду хов на и пси хо ло шка за стра ње ња, 
ви сок сте пен ли це мер ства и оту ђе ња ко је, ко рак по ко рак, од 
схи зме и је ре си иду ка без бо жнич ком, са мо до вољ ном чо ве-
ко бо штву, до та да шње ис по вед но усме ре ње у ви шим кла са ма 
би ло је за ме ње но иде а лом оп ште е вроп ског, чи сто све тов ног 
жи во та, без жи вот ног и вер ско-кул тур ног ко ло ри та. Та ко је 
ство ре на „хи брид на си ту а ци ја“ из ко је се из ро ди ла „псе у до-
мор фо за“ ели та, ду бо ко оту ђе ње упра вљач ких сло је ва ко је га 
је све ви ше одва ја ло од на ро да, про сто ду шних ма са  ко је су 
и да ље жи ве ле на те ме љи ма пре ђа шње кул ту ре, а чи ји се јаз 
уве ћа вао го то во три ве ка.

31 Трубецкој Николај, НаслеђеЏингисКана, Бримо, Београд, 2002, стр. 46
32 Ко ја је би ла то ли ко бес кич ме на и де ка дент на да је до бе са до во ди ла и јед ног 

пра вог за пад ног де ка ден та, хо мо сек су ал ног ба ро на де Ку сти на. 
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Дру штво је, го то во стал но, бес по треб но увла че но у ди-
на стич ке ра то ве на за па ду. Ели та је у Ру си ји и на ро ду ви де-
ла са мо ре сурс, ма те ри јал за  ци ље ве „моћ не европ ске им-
пе ри је“, ко ја је са мо но ми нал но би ла ру ска и пра во слав на. 
За пра во, она је би ла „ру ска и пра во слав на“ баш ко ли ко је, ре-
ци мо, у 20. ве ку Не мач ка Де мо крат ска Ре пу бли ка („Ис точ на 
Не мач ка“) ствар но би ла де мо крат ска. Ца ри зам је пре тво рен 
у за пад њач ку ап со лу ти стич ку мо нар хи ју чи ја је иде о ло шке 
облан де че сто ма ни пу ли са ле фор ма ма тра ди ци о нал них од-
но ше ња и ру ском пред ста вом „ба ћу шке Ца ра“, оном са ко јом 
се са о се ћао и ко ју је и да ље пре по зна вао оби чан на род. Вре-
ме ном, пред ста ва о пра во слав ном ца ру и ње го вом из вор ном 
по зва њу, бле де ле су у на род ној све сти и гу би ла на зна ча ју. 
Исто вре ме но, ви ши сло је ви дру штва су се све рев но сни је 
оду ше ва ља ва ли уве зе ним иде ја ма ин ди ви ду ал не сло бо де, 
пар ла мен та ри зма, про гре са и сл. По сле дич но су на ста ја ле и 
раз ли чи те „пар ти је“, кру жо ци и удру же ња, ко ја су сме ра ла 
да пре о бли ку ју „ру ски ма те ри јал“ у скла ду са сле по пре у зе-
тим за пад ним образ ци ма. Али, ка ко су ове иде је би ле раз ли-
чи те, и уну тар са мих ели та ра ђа ли су се су ко би и иде о ло шке 
тен зи је. Јед но им је би ло за јед нич ко - нај ду бљи пре зир пре ма 
све му ру ском као пре ма не че му при ми тив ном, „вар вар ском“, 
што не иде под ру ку и ни је у скла ду са „но вом па ри ском мо-
дом“, док су се пре ма ру ским љу ди ма, упр кос уми шље ној ху-
ма но сти ко ју су бла зи ра но опо на ша ли, од но си ли као пре ма 
„по лу ди вљим бу да ла ма ко је мот ком тре ба на у чи ти ка ко да 
бу ду Евро пља ни.“33 От пор ова квом кул тур ном пре ва спи та-
ва њу до вео је по сте пе но до по ла ри за ци је из ме ђу „за пад ња ка“ 
и „сло ве но фи ла“ као сво је вр сним по ло ви ма „кул тур ног ра та“. 
Услед ду го трај но сти кул тур не хи бри ди за ци је, „не по за пад-
ња че на“, од но сно тек мал чи це „по за пад ња че на“ огром на ве-
ћи на на ро да је,  под прит сци ма „кул тур ног ра та“, по сте пе но  
гу би ла ве зе са сво јим кул тур ним осно ва ма и вред но сти ма, 
са про шло шћу, та ко да се у њој, а на су прот „псе у до мор фо зи“ 
ели та, из ди фе рен ци рао је дан слој „по лу ин те ли ген ци је“. Ова 
„по лу ин те ли ген ци ја“ је исто вре ме но пре зи ра ла и ста ри на-
чин жи во та и ње го ве вред но сти, али и по за пад ња че не ели те. 
Усво јив ши, и то у крај ње упро шће ном ви ду, са мо не ке уве зе-

33 Тру бец кој Ни ко лај, НаслеђеЏингисКана, Бри мо, Бе о град, 2002, стр.  49
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не за пад не иде је, гру пе „по лу ин те ли ген ци је“ су их про па ги-
ра ле ма са ма чи ји је от пор ви шим сло је ви ма та ко до био усме-
ре ње ка ра зним иде о ло шким ин док три на ци ја ма.

На  по чет ку 20. ве ка „псе у до мор фо за“ ели та, ухва ће-
на у кље шта ин ду сти ја ли за ци је, не до вр ше но сти со ци јал не 
тран сфор ма ци је и ви со ког по пу ла ци о ног ра ста, ни је ус пе ла 
да хо мо ге ни зу је и кон со ли ду је ру ско дру штво, не го је во ди ла 
пра во у дру штве ни слом. „Кул тур на аси ме три ја из ме ђу евро-
пе и зо ва них гор њих сло је ва и ве ћи не на ро да ко ји је жи вео у 
окви ри ма тра ди ци о нал них вред но сти би ла је до пу ње на ра-
сту ћом со ци јал ном фраг мен ти ра но шћу дру штва.“34 Фи тиљ 
на бу ре ту ба ру та пре ста вља ло је не ре ше но аграр но пи та ње, 
ко је је, услед аграр не пре на се ље но сти, ак ти ви ра ло се ља штво 
у сво јој из вор ној те жњи за вла сни штвом над зе мљом и сло-
бо дом. Ме ђу тим, цар ска власт ни је смо гла сна ге и од луч но-
сти да из вр ши екс про при ја ци ју спа хиј ске зе мље, по се да 105 
хи ља да по за пад ња че них ве ле по сед нич ких фа ми ли ја, ко је су 
се бич но чу ва ле и де ка дент но па ра зи ти ра ле на овим при ви ле-
ги ја ма, и уме сто то га скре та ле сву по зор ност на пре о бли ко-
ва ње вла сти кроз опо на ша ње за пад них узо ра у огра ни че ну, 
устав ну мо нар хи ју бри тан ског ти па.

То им је и по шло за ру ком у је ку Пр вог свет ског ра та, 
у тре ну ци ма еко ном ске, вој не и со ци јал не ка та кли зме. Из-
вр ше на је Фе бру ар ска ре во лу ци ја а са мо др жац Ни ко лај II 
при мо ран на аб ди ка ци ју од стра не свог не по сред ног окру же-
ња. Но, по ку ша ји „псе у до мор фо зи ра них“ ели та у на ред них 
по ла го ди не са мо је уве ћао ха ос и су ко бе ко ји су до ве ли до 
екс трем них ре во лу ци о нар них вре ња и пот пу ног сло ма дру-
штве ног си сте ма. У оп штој по мет њи, власт је ре во лу ци о нар-
ним пре вра том при гра би ла ма ла, екс тре ми стич ка али до бро 
ор га ни зо ва на гру па фа на тич них бољ ше ви ка, ко ја је за ве ла 
стра хо вла ду и ре во лу ци о нар ни те рор. По то њи гра ђан ски рат 
и стра ни ин тер вен ци о ни зам од не ли су ми ли он ске жи во те 
и до ве ли до трај ног и те мељ ног уни ште ње по за пад ња че не, 
„псе у до мор фо зи ра не“ ели те ко ја је пу сти ла дух из бо це што 
ју је убр зо ста ја ло гла ве. 

Тра ге ди ја „со вје ти за ци је“ не ка да цар ске Ру си је ти-
ме ни је би ла за вр ше на, већ удво стру че на. Са јед не стра не, 

34 Жи ва нов Са ва, Падрускогцарства, Но лит, Бе о град, 2007, стр. 106
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„ма ка веј ски“ от пор на ро дих ма са по ве ла је гру па ре во лу ци-
о нар них за ве ре ни ка по ри гид ном мо де лу иде о ло ги је ко ја је 
та ко ђе уве зе на од спо ља, са За па да, та ко да је, те же ћи да у ко-
ре ну из ме ни це ло ку пан курс дру штве ног оту ђе ња и екс пло-
а та ци је, у но вом иде о ло шком ру ху - за пра во сле ди ла ста ри 
ре во лу ци о нар ни курс. Ком со мол ство, ан ти ре ли ги о зна схва-
та ња, ми шље ње о ру ском на ро ду као ма те ри ја лу ко га си лом 
тре ба пре о бли ко ва ти у „но вог, со вјет ског чо ве ка“, све је то 
пред ста вља ло но ву вер зи ју те жњи Пе тра Ве ли ког ко је су два 
ве ка ра ни је би ле из ве де не на ре ла тив ном уском кру гу дру-
штве них ели та, од но сно пле мић ког ста ле жа, а ко је се овај 
пут чи ње не над це лим на ро дом. И спољ на по ли ти ка као да је 
опо на ша ла пред ре во лу ци о нар не „ели те“: са мо је са да, уме-
сто у „све те али јан се“ и ди на стич ко ис по ма га ње у ра то ви ма 
на за па ду, ра си пан огро ман но вац за ре во лу ци о нар не по кре-
те у да ле ким зе мља ма, за суб вер зив не де лат но сти и одр жа-
ва ње на вла сти сум њи вих де спот ских ре жи ма ко ји су им се 
иде о ло шки до дво ра ва ли. Украт ко, „усва ја ју ћи иде о ло ги ју За-
па да и ко ри сте ћи је да оспо ре За пад, Ру си су у од ре ђе ном 
сми слу по ста ли бли жи За па ду ви ше не го би ло ка да у сво јој 
исто ри ји.“35 Пар де це ни ја по сле ре во лу ци је, по сле по чет них 
при вред них успе ха, со вјет ско иде о ло шко ме га ло ман ство ко је 
је сме ра ло да пре у зме ба кљу „про гре са“ од за пад них иде о ло-
шких так ма ца, по тро ши ло је сав ен ту зи ја зам на род них ма са 
и по то ну ло у стаг на ци ју, си стем ску ко руп ци ју и то тал ну ком-
про ми та ци ју иде о ло шких фло ску ла ко је ни јед на „пе ре строј-
ка“ ви ше ни је мо гла да ожи ви. Си стем се уру шио из ну тра, 
и тре ба ло је да про ђе це ла де це ни ја ње го вог су но вра ћи ва ња 
уз по ку ша је ко пи ра ња кон ку рент ског, ли бе рал ног ка пи та-
ли стич ког образ ца ко је се та ко ђе раз ви ло у деск трук тив ну 
пљач ка шку при ва ти за ци ју, да би до шло до ре ак ци је у прав цу 
го лог са мо о др жа ња, пред во ђе ну од ко ли ко-то ли ко све сни јег 
де ла пре о ста лих дру штве них ели та. Пре о крет и опо ра вак је 
от по чео на пре ла зу у но ви ми ле ни јум, и то не ви ше сле пим 
пре у зи ма њем кул тур них и иде о ло шких обра за ца ко ји во де 
пут још но ви јег ви да „псе у до мор фо зе“ дру штва, већ ви ше у 
ком би но ва њу и адап та ци ји спољ них ути ца ја са оним што је 
пре жи ве ло од тра ди ци о нал них вред но сти у ру ском дру штву. 

35  Хан тинг тон Се мју ел, Сукобцивилизација, ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 158
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Ка ко је сте пен ра за ра ња, и то ви ше ве ков ни, био стра ви чан 
– та ко су и ре зул та ти кул тур не „ре ста у ра ци је“ до са да по ло-
вич ни, ма да при мет но обе ћа ва ју ћи.

Иран –  Још од вре ме на ша ха На зир Ал Ди на36 и ње-
го вих на след ни ка, но во ве ков ни Иран (Пер си ја) по сте пе но 
се, од де ла ин те ре сне сфе ре за пад них си ла, пре тва рао у кла-
сич ну ко ло ни ју са ком пра дор ском ели том („ла ке ји у слу жби 
не вер ни ка“)37 и ње ним по сло вич ним по за пад ња че њем. Ра ни 
об ли ци «ма ка веј ског» от по ра са по ја ча ном со ци јал ном ком-
по нен том уоч љи ви су још у по бу на ма 1890. го ди не (на кон ус-
по ста вља ња бри тан ског мо но по ла над тр го ви ном ду ва ном) и 
1905. го ди не, ко је су, тек уз по моћ стра ног ин тер вен ци о ни-
зма, са му ком угу ше не. Ипак, „псе у до мор фо за“ ели та сво је 
трај но уоб ли че ње до би ја тек са до ла ском на власт но ве ди-
на сти је Па хла ви, чи ји је ро до на чел ник, Ре за Кан, ина че бив-
ши ко зач ки офи цир, био чо век нај ду бље оп чи њен за пад ном 
тех но ло ги јом, ин жи њер ством и ор га ни за ци јом, та ко да је 
пред у зео све мо гу ће ме ре ка ко би по стао пер сиј ски Ке мал 
Ата турк, ве ли ки мо дер ни за тор. Док је зе мља гр ца ла под сте-
гом стра них кор по ра ци ја и ко ло ни јал них ин те ре са ко ји ма је 
би ло под ре ђе но све, од екс по ла та ци је наф те до са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре,38 Ре за Кан се од ва жио да по кре не ре форм-
ски кул ту ро ло шки екс пе ри мент, по ре цеп ти ма за пад њач ког 
„na tion bu il din ga“, и од ши ит ске му сли ман ске Пер си је „из ми-
сли“ мо дер ну иран ску на ци ју на на вод ним кул тур ним осно-
ва ма древ не Аха ме нид ске Пер си је (ја сно за чи ње не ути ца ји-
ма на ци стич ког псе у до на уч ног „ари јев ског ми та“ ко ји је у то 
вре ме био на за па ду ве о ма по пу ла ран). Ти ме је не са мо по-
ку ша но да се из вр ши по ти ски ва ње и иг но ри са ње хи ља ду и 
три сто ти не го ди на пер сиј ског ши ит ског исла ма као осно ве 
по себ ног кул тур но-ци ви ли за циј ског кру га, већ и да се зе мља 
из чу па из ре ги о нал ног ислам ског окру же ња и за тво ри за сву 

36 Ко ји је 1872. го ди не усту пио Бри тан ци ма пра ва еспло а та ци је по љо при вред-
них до ба ра, ру дин ка и фа бри ка

37 Гер хард Швај цер, Иран, Размеђа истока и запада, Ме та фи зи ка, Бе о град, 
2006, стр. 211

38 Чак су и главни путни правци, грађени дуж линије север-југ, уместо 
правцем исток-запад како би то налагало прилагођавање географским да-
то стима – простирању планина, кланаца и долина, били подређени не само  
страном извозу нафте из јужних лучких градова, већ и да би Енлези, у 
случају опасности, могли да интервенишу и за мање од два дана окупирају 
цео Иран, све до границе са Русијом.
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кул тур ну ко му ни ка ци ју, сем пре ма За па ду. У спо ју са ву гар-
ном „за па до ма ни јом“ (ка ко ју је та да на зи вао је дан од во де-
ћих иран ских ми сли ла ца, Ја лал Ал Ах мед), са за си па њем 
са мо нај при зем ни јим ви до ви ма за пад не кул ту ре и јеф ти-
ном, уве зе ном ро бом ко ја је слу жи ла да за се ни про сто ту нај-
ши рих, из у зет но си ро ма шних сло је ва дру штва, овај ре цепт 
„псе у до мор фо зе“ ко ји је си му ли рао „по вра так нај древ ни јим 
ко ре ни ма“ пред ста вљао је за пра во кул тур но ого ља ва ње, за-
ти ра ње кул тур ног на сле ђа ко је је до во ди ло до дво стру ког 
оту ђе ња – и од ислам ске кул ту ре и од озбиљ ни је за пад њач ке 
кул тур не про дук ци је. Огр ну та древ ном кон цеп ци јом вла да-
ра као но си о ца „фа ре ха“ (ду хов не си ле му жев но сти), од но сно 
„зи зу ле“ (бо жи је сен ке), ско ро је вић ка ди на сти ја Па хла ви у 
ства ри пред ста вља ла је су ро ву ори јен тал ну де спо ти ју у слу-
жби ко ло ни јал них го спо да ра. 

На кон не у спе ха со ци јал не и на род не ре во лу ци је пре-
ми је ра Мо са де ка ко ји је по ку шао да на ци о на ли зу је нафт ну 
ин ду стри ју што се за вр ши ло др жав ним уда ром 1953. го ди не 
(пу чем су ру ко во ди ли опе ра тив ци ЦИА-е во ђе ни из ве сним 
Кер ми том), на власт је ин ста ли ран син Ре зе Ка на, Шах Ре-
за Па хла ви. „Псе у до мор фо за“ ком пра дор ских ели та са да је 
до би ла ра ди кал не раз ме ре пра ће не стра хо вла дом вој но-по-
ли циј ских сна га и тај не слу жбе Са ва ка кроз чи ја су му чи-
ли шта, об у че на и ру ко во ђе на стра ним ин струк то ри ма, про-
шле сто ти не хи ља да Ира на ца. Кул тур ни рас цеп је из го ди не 
у го ди ну до би јао је ра зор не ди мен зи је. „Љу ди су оста ја ли без 
ко ре на ... обра ћа ју се пр вен стве но на ма за то што осе ћа ју да 
мо дер ни за ци ја и то ли ко хва ље ни раз вој не до но се ду шев ни 
мир“39- твр дио је о по сле ди ца ма мо дер ни за циј ских стре мље-
ња та да шњи пре тен дент на уло гу ду хов ног во ђе, ина че „ли-
бе рал ни“ ај то лах Ша ри јат Ма да ри. 

По ку шај за пад њач ке мо дер ни за ци је од о зго под на зи вом 
„бе ла ре во лу ци ја“ пред ста вљао је крај њи из раз овог про це са 
ко ји је ин тен зи ви ран на кон још јед не не у спе ле на род не по бу-
не, оне из 1963. го ди не. „Бе ла ре во лу ци ја“ би ла је осми шље-
на око не ко ли ко не спор них и дру штве но нај при хва тљи ви јих 
ци ље ва: уки да ња кмет ства, по др жа вље ња шу ма, да ва ња би-
рач ког пра ва же на ма и не му сли ма ни ма, као и омо гу ћа ва ња 
пра ва уче шћа рад ни ка у про фи ти ма пред у зе ћа. Што због ло-

39 Швајцер Герхард, Иран, Размеђа истока и запада, Метафизика, Београд, 
2006, стр. 246
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ше ор га ни за ци је, што због ко руп ци је и ме ха нич ког, не при ла-
го ђе ног окол но сти ма спро во ђе ња пре све га аграр не ре фор ме, 
„бе ла ре во лу ци ја“ до жи ве ла је не сла ван крај и то тал ну ком-
про ми та ци ју. У усло ви ма у ко ји ма су осло бо ђе ни бе зе мља ши 
мо ра ли да над ни че или се за ду жу ју код бив ших зе мљо по сед-
ни ка и стра них зај мо да ва ца ка ко би об ра ђи ва ли зе мљу ко ју 
би до би ја ли у арен ду, све у си ту а ци ји де мо граф ске екс пло зи-
је и ма сов них ми гра ци ја из опу сте лих се ла у град ске си ро-
тињ ске че твр ти, у по сло вич ном из и гра ва њу де ље ња про фи та 
пред у зе ћа рад ни ци ма, под пот пу ном ме диј ском кон тро лом 
и ре пре си јом јав не и тај не по ли ци је, оп ште пра во гла са ни је 
зна чи ло љу ди ма го то во ни шта. Ви дљи ви би ланс „бе ле ре во-
лу ци је“ се огле дао пре све га у но вим хап ше њи ма, уби стви ма 
не ис то ми шље ни ка, од но сно свих оних ко ји пру жа ју от пор 
ре фор ма ма, или у би зар ним про кла ма ци ја ма уми шље ног 
вла да ра ко ји је свом на ро ду „да ри вао“ ста ро пер сиј ски ка лен-
дар уме сто ислам ског, ко ји је са мо раз ја ри вао ве ћин ско ши-
ит ско ста нов ни штво и по ја ча вао от пор ра ди кал не, иле гал не 
опо зи ци је. 

Ре жим се вре ме ном оту ђио и од сво јих спољ них на ло-
го да ва ца, но шен ме га ло ман ским пла но ви ма о на о ру жа ва њу 
ма сов не ар ми је ку по ви ном нај но ви је опре ме од обе хлад но-
ра тов ске су пре си ле или о отва ра њу чак шест ну кле ар них 
елек тра на, а све за хва љу ју ћи по ве ћа ном при ли ву пе тро до ла-
ра услед ско ка це на ба ре ла наф те на кон нафт не кри зе 1974. 
го ди не. У та квим усло ви ма, би ла је са мо по треб на искра за 
по жар по бу не. 

1979. го ди не от пор се упа лио у гра ду Ко му, на кон ин-
тре вен ци је по ли ци је ко ја је на о чи глед ши ит ског кле ра (Ком 
је во де ћи ислам ски уни вер зи тет ски цен тар у Ира ну) уби ла 
јед ног од си но ва ра ди кал ног кри ти ча ра ре жи ма, ај то ла ха 
Хо ме ни ја, вер ског во ђе ко ји се на ла зио у ег зи лу у вре ме ну 
по сле по бу не 1963. го ди не а чи је је кле ве та ње у ре жим ским 
ме ди ји ма би ло по вод за про те сте. У фе бру а ру 1979. го ди не 
усле ди ли су про те сти у Та бри зу где је вој ска уби ла сто ти-
нак де мон стра на та, да би, то ком лет њих ме се ци, се ри ја по-
бу на би ла на сил но угу ше на а ван ред но ста ње уво ђе но у мно-
гим гра до ви ма. Сеп тем бар ски оп шти штрајк у гра ду Џа ле ху 
пред ста вљао је пре крет ни цу, јер су се ин ду стриј ским рад-
ни ци ма при кљу чи ле и ра ди кал не, за бра ње не исла ми стич ке 
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гру па ци је (нпр. „му џа хе дин халк“), док је офи ци јел но вер-
ско вод ство по ста ло не спор ни пре вод ник све оп штег от по ра. 
Кр во про ли ће у Џа ле ху  до дат но је ин спи ри са ло тра ди ци ју 
ши ит ског са мо жр тво ва ња, а ша ху до не ло епи тет Ша ха Је-
си да, про то ти па ти ран ског, от пад нич ког ка ли фе из ши ит ске 
тра ди ци је. Од ган ди јев ских про те ста, пре ко ју ри ша ња не на-
о ру жа них ци ви ла на ба јо не те и тен ко ве, ши ит ски „Ма ка веј-
ци“ пре шли су у фа зу улич них бор би. Тре ба ло је још да се 
од и гра ју ми ли он ски про те сти у пре сто ни ци, да Те хе ран бу де 
у пла ме ну, да би шах био при ну ђен на аб ди ка ци ју и на пу-
шта ње зе мље. На кон то га  је усле дио три јум фал ни по вра так 
Хо ме и ни ја, као не спор ног идеј ног во ђе ислам ске ре во лу ци је, 
у зе мљу. Хо ме и ни је вим усто ли че њем у Те хе ра ну  за вр ше на 
је по чет на ета па ра ди кал не „ре во лу ци је тра ди ци о на ли ста“, 
а иран ски вид „псе у до мор фо зе“ ели та био је у нај ве ћој  ме ри 
збри сан са ли ца зе мље.

 Турска–По сле не у спе ха тан зи мат сих ре фор ми по след-
њих сул та на и рас па да Ото ман ског цар ства, у Тур ској је из-
ве ден нај ра ди кал ни ји по ку шај по за пад ња че ња и се ку ла ри за-
ци је јед не ислам ске зе мље. Од ба цу ју ћи кон цепт ислам ског 
мул ти ет нич ког цар ства у ци љу ства ра ња хо мо ге не на ци о-
нал не др жа ве се ку лар ног ти па, све уз уби ја ње и про те ри ва-
ње ма ло а зиј ских хри шћа на (Гр ка и Јер ме на), тур ске ели те 
пред во ђе не Му ста фа Ке ма лом Ата тур ком сврг ну ле су сул та-
на и ус по ста ви ла ре пу бли кан ски си стем ко пи ра ју ћи за пад на 
дру штва. Ке мал Ата турк је уки нуо ка ли фат, ра зо рио тра ди-
ци о нал но обра зо ва ње у одво је ним вер ским шко ла ма, увео 
је дин стве ни си стем јав ног обра зо ва ња и за бра нио ше ри јат-
ско пра во за ме нив ши га пре пи са ним швај цар ским прав ним 
ко дек сом. „Над ме ћу ћи се са Пе тром Ве ли ким, он је за бра-
нио но ше ње фе са за то што је то сим бол ре ли гиј ског тра ди-
ци о на ли зма, охра брио љу де да но се ше ши ре и на ре дио да се 
тур ски је зик пи ше ла ти нич ним, а не арап ским пи смом“.40 На 
тај на чин су мла ђи на ра шта ји и њи хо ва „но ва кул ту ра“ од-
се че ни од исто риј ских из во ра и оне мо гу ће ни да се упо зна ју 
са огром ном ко ли чи ном тра ди ци о нал не ли те ра ту ре пи са не 
арап ским афла бе том. 

40 Хантинтон Семјуел, Сукобцивилизацијаипреобликовањесветскогпоретка, 
ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 161
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Кул тур на „псе у до мор фо за“ кроз си сте мат ско по за пад-
ња че ње тре ба ла је да пре ста вља осно ву еко ном ског раз во ја и 
об но ве дру штве ног жи во та Тур ске. Они су де фи ни са ни као 
„шест стре ла ке ма ли зма“: ре пу бли ка ни зам, ре во лу ци о нар-
ност, ла и ци зам, др жав ност, на ци о на ли зам и на род ња штво, уз 
по моћ ко јих је од ислам ског ста нов ни штва по ку ша но ство ри-
ти „тур ску по ли тич ку на ци ју“. Као и у дру гим слу ча је ви ма, 
„псе у до мор фо за“ ели та и дру штва, на кон по чет них успе ха, 
су о чи ла се са све ја чим, не пре мо сти вим от по ри ма. По след-
ње три де це ни је при мет но је бу ја ње ислам ског ре ви ва ли зма 
и ре и сла ми за ци је тур ског дру штва од о здо, ко је су се ку лар-
не вла сти са на по ри ма, уз по моћ вој не хун те као „по след њег 
сту ба од бра не“ ре пу бли кан ске Тур ске и стра не стра те шке 
по мо ћи (вој но-оба ве штај не и оне еко ном ске, ко ја се огле да ла 
у пер ма нент ном да ва њу ми ли јар ди до ла ра) су зби ја ле пе ри о-
дич ним вој ним уда ри ма ко ји су спре ча ва ли да ислам ски по-
кре ти, све успе шни ји на пар ла мен тар ним из бо ри ма, пот пу-
но осво је власт и по ни ште учин ке ке ма ли стич ке ре во лу ци је. 
Спе ци фич ност вер ске и ет нич ке хе те ро ге но сти Тур ске са мо 
је ком пли ко ва ла си ту а ци ју: де це ниј ски ге рил ски от пор Кур-
да је гу шен без трај ног успе ха, док је са ма сло же ност уну тар 
тур ског су нит ског исла ма, све уз ја ко ши ит ско и су фи стич ко 
при су ство (бек та ши, ала ви је и сл.)  и по сто ја ње мно го број-
них  ре до ва и брат ста ва (та ри ка та) по ро ди ло не ко ор ди ни-
сан „под зем ни“ от пор тур ским по за пад ња че ним ели та ма. У 
по ли тич кој сфе ри, исла ми стич ки от пор кул тур ној „псе у до-
мор фо зи“ по чео је да се уоча ва још од се да ме де се тих го ди на 
20. ве ка са успо ном про и слам ског Ми ли Се ла ме та (Пар ти је 
на ци о нал ног спа са), а за тим и Ер ба ка но вог Ре фа ха (Пар ти је 
бла го ста ња) кра јем осме де це ни је, као и ње го вог на след ни ка, 
са да већ рас фор ми ра не пар ти је Фа зи лет („вр ли на“), а по том 
и ра ди кал них исла ми ста из Ана до ли је („тур ски хе збо лах“). 
По след њи вој ни удар кра јем де ве де се тих го ди на обо рио је са 
вла сти про и сла ми стич ки на стро је ног Неџ ме ти на Ер ба ка на, 
али тур ско-исла ми стич кој син те зи, ко ја је од осам де се тих 
го ди на не из др жи во на пре до ва ла и по ста ла све при хва ће ни-
ја и у ви шим и обра зо ва ни јим сло је ви ма, се ку лар не вла сти 
ни су мо гле да кон тра по зи ци о ни ра ју аде кват ну ал тер на ти ву 
ко ја је на ли ни ји са ци ље ви ма ке ма ли стич ке ре во лу ци је. 
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Исла ми стич ко-тур ска син те за, уме сто „ма ка веј ске“, 
„ре во лу ци о нар не“, при ме ни ла је стра те ги ју „ми ми кри је“ ра-
ди грам ши јев ског хо да кроз ин сти ту ци је вла сти до њи хо вог 
пот пу ног за у зе ћа. Ер до га но ва пар ти ја АКП, под ути ца јем 
иде о ло га Гу ле на ко ји је из ра стао у јед ну од нај у ти цај ни јих 
му сли ман ских ми сли ла ца на шег вре ме на, пре о бра зи ла се у 
не што уме ре ни ју пар ти ју тур ско-ислам ске син те зе ко ја под-
се ћа на за пад но е вроп ске хри шћан ске со ци јал де мо кра те, од-
но сно има об лик му сли ман ске со ци јал де мо кра ти је. Пре ста-
вља ју ћи све жу  ал тер на ти ву ко рум пи ра ној вла сти ке ма ли-
стич ких ели та, Ер до га нов АКП је три јум фо вао на из бо ри ма 
2002. го ди не, и, на кон обе ћа ња стра ним стра те шким са ве-
зни ци ма да не ће ме ња ти спољ но по ли тич ки курс зе мље, фор-
ми рао вла ду. По пут Ре фа ха и Фа зи ле та, Ер до га нов АКП се 
по ка зао као са вре ме на и до бро ор га ни зо ва на по ли тич ка пар-
ти ја, са ја сном ди мен зи јом со ци јал ног ак ти ви зма и при вла-
че ња сит ног и сред њег пред у зет нич ког сло ја (ткз. „ана дол-
ски ти гро ви“), али и рад нич ке кла се и сред њег сло ја у ур ба-
ним цен три ма ко ји се убр за но вра ћа ре ли ги о зном жи вље њу. 
Успон АКП на ро чи то је ви дљив у при влач но сти ислам ског 
тра ди ци о на ли зма за уни вер зи тет ску омла ди ну и обра зо ва-
ни је же не ко је су ду бо ко раз о ча ра не у гло ба ли за циј ски мо-
дер ни зам и ис пра зни хе до но стич ки кон фор ми зам. Из гра ђе на 
је и чи та ва мре жа про и слам ских ме ди ја ко је ви ше ни су под 
че лич ним за гр ља јем ке ма ли стич ке цен зу ре, и ко ји су, шта 
ви ше, ве о ма ути цај ни и мно го не при стра сни ји, отво ре ни ји 
од офи ци јел них, др жав них ме ди ја (нпр. но ви не „Је ни Са фак“ 
или те ле ви зиј ски „Ка нал 7“) где се спа ја ју про фе си о на ли зам 
и пред у зет ни штво са по ри ви ма ка ре и сла ми за ци ји. 

Иден тич ни про цес тур ско-ислам ске син те зе ви дљив 
је у спољ ној по ли ти ци, са ње ним пот пу ним пре о бра жа јем 
у прав цу „нео о сма ни зма“ ко га кон цеп ту ал но осми шља ва и 
спро во ди ак ту ел ни ми ни стар спољ них по сло ва Ах мет Да ву-
то глу.41 Циљ ове „ти хе ре во лу ци је“ је по ступ но за по се да ње 
свих дру штве них струк ту ра уз фор мал но за др жа ва ње ке-
ма ли стич ког ком по не те као де ла тур ске исто ри је, а ко ју у 
прак си тре ба пот пу но раз вла сти ти и ис пу ни ти ислам ским 

41 Више о томе код Танасковић Дарко, Неоосманизам, повратак Турске на
Балкан, Службени гласник, Београд, 2010
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са др жа ји ма. Без об зи ра да ли ће се ку лар не ели те ти хо по пу-
сти ти или пру жи ти по след њи, гр че ви ти прем да не сум њи во 
без у спе шни от пор, са свим је очи глед но да су њи хо ви да ни у 
пер спек ти ви од бро ја ни,  и да мо гу - или па сти ша па том, или 
не ста ти под уда ром „co up de gra ce“-a ту ско-ислам ских „Ма-
ка ве ја ца“.
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AleksandarSasaGajić

Pseudomorphosisoftheelites:
culturalhistoricalreview

Sum mary

For two decades, postsocialistic transition of easteuro
peancountries hasbeengoingonwithcooptingwestenneoli
beralculturalpatternandwithsocialtransformationaccording
toitfromabovetothebottom,fromelitestothepeople.Ithas
brought, indissimilardegreeandwithdifferentconsequensces,
socialpseuodomorphosis–culturalandhistoricalphenomenon
inwhichoneculturalpattern,withitsformanddiscourses,“un
naturaly”transplantsonthedifferentculturalhistoricaltypeand
itsinheritance,producingartificialsocialforms,alienationinre
lationelites–people,leadingtowardsclientelisticstagnationof
societyinwhichdeepmisunderstandingand“culturalwar”bet
ween“dominantminorities”and deprived“innerproletariat”
(A.Toynbee)prevails.Thispapergiveshistoricalreviewoftypi
calpseudomorphosisofelitesanditsclasheswithpeoplesmajo
rityfromancientages,thoughoutcompradosphenomenainthe
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agesofcolonialexpansion,upto,forpostsocialimanalisysmost
important,“russiancase”andotherexamplesofpseudomorpho
sisofelitesinprocessesofmodernization(KemalsTurkey,Shahs
Iranect.)withnoticingoppositeexamples,allwithintentionthat
thisreviewwillshowvisiblebasichistoricaltendenciesof“cul
turalwars”,socialpolarizationsandconflictasresultsofcultural
changesinmultilineralhistoricaldevelopment.
Key words: elite, cultural pseudomorphosis, cultural conflicts,

modernization
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ВераВратуша* 

ЕЛИ ТЕ У ПОСТ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ, 
ИЛИ КОМ ПРА ДОР СКА БУРЖОАЗИЈА 

У ПРО ЦЕ СУ РЕ СТА У РА ЦИ ЈЕ 
ПЕРИФЕР НОГ КА ПИ ТА ЛИ ЗМА?

Ре зи ме

У ра ду** се ана ли зи ра ју дру штве но исто риј ске окол но
сти и кла сни ин те ре си у осно ви скло но сти ауто ра ко ји об
ја вљу ју у струч ним со ци о ло шким ча со пи си ма глав ног то ка 
у све ту и код нас, да  упа дљи во че шће упо тре бља ва ју из раз 
„ели та“ од из ра за „кла са“ у сво јим ис тра жи ва њи ма про
це са пре о бра жа ва ња дру штве не струк ту ре у бив шим дру
штви ма ре ал но по сто је ћег со ци ја ли зма по чев од по след ње 
де це ни је два де се тог ве ка. На ме ра ове ана ли зе је да утвр ди 
ко је те о риј ско ме то до ло шке и прак тич ко по ли тич ке по сле
ди це има уво ђе ње пој ма ели те у ис тра жи ва ње, по ла зе ћи од 
ста но ви шта ре фор ми стич ког ин те ре са ви со ко обра зо ва не 
ин те лек ту ал не сит не бур жо а зи је да се што бо ље по зи ци о
ни ра у окви ру за те че них ка пи та ли стич ких дру штве них од
но са ре про дук ци је жи во та. Основ ни на лаз ове ана ли зе је да 
уво ђе ње уоче не тер ми но ло шке но ви не по ла зе ћи од кла сног 
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ста но ви шта ин те лек ту ал не сит не бур жо а зи је, на те о
риј ско ме то до ло шком пла ну има за по сле ди цу при кла ња ње 
функ ци о на ли стич кој па ра диг ми ме ри то крат ског раз ли ко ва
ња ак тив не ели те и па сив не ма се те ме ђу за ви сних ста ту
сних гру па у окви ру тех нич ке по де ле ра да и про це са раз ме не 
ван вре ме них „фор ми ка пи та ла“ на тр жи шту као оп ти мал
ном ало ка то ру рет ких ре сур са. На прак тич ко по ли тич ком 
пла ну, по ти ски ва ње кла сне ана ли зе у ко рист ана ли зе ели та, 
до во ди до уче шћа у ле ги ти ми за ци ји и ле га ли за ци ји стра те
ги је ре ко ло ни за ци је све та ко ју спро во ди ло кал но од сут на 
вла да ју ћа кла са тран сна ци о нал ног фи нан сиј ског ка пи та ла 
у бив шим дру штви ма ре ал но по сто је ћег со ци ја ли зма и ши
ром пе ри фе ри је си сте ма свет ске ка пи та ли стич ке при вре де, 
уз по моћ по сред нич ких услу га ло кал не ком пра дор ске бур жо
а зи је. 
Кључ не ре чи: кла са, ели та, свет ски си стем ка пи та ли стич

ке при вре де, ком пра дор ска бур жо а зи ја, од сут
на вла да ју ћа кла са, ин те лек ту ал на сит на бур
жо а зи ја

Увод
Да нас рет ко ко ви ше до во ди у пи та ње основ ни увид со-

ци о ло ги је са зна ња да су ка ко сва ко дру штве но де ло ва ње та ко 
и сва ки по ку шај те о риј ског об ја шње ња дру штве ног де ло ва-
ња по је ди на ца и гру па увек укот вље ни у не ке кон крет не про-
стор но вре мен ске ко ор ди на те дру штве них од но са у ко ји ма 
се ра ђа ју, жи ве и уми ру љу ди ко ји исто вре ме но де ла ју и ми-
сле, на сто је ћи да свој по ло жај у за те че ним дру штве ним од-
но си ма очу ва ју, по пра ве или са свим уки ну.  Не ма озбиљ них 
по ку ша ја опо вр га ва ња овог уви да. Ипак за чу ђу је чи ње ни ца 
да се овај увид рет ко упо тре бља ва за уоча ва ње, об ја шње ње, 
раз у ме ва ње и пред ви ђа ње по ја ве про ме на у по пу лар но сти 
ра зних, нај че шће опреч них, те о риј ских и ме то до ло шких па-
ра диг ми ис тра жи ва ња дру штве них про це са. Кон кре тан циљ 
овог ра да је да раз ја сни уоче ну по ја ву да је на кон пре лом ног 
до га ђа ја сим бо лич ког ру ше ња зи да у Бер ли ну 1989. го ди не, 
од но сно пре лом ног до га ђа ја па ље ња из бор не до ку мен та ци је 
сме ште не у згра ди На род не скуп шти не 2000. го ди не у Ср би-
ји,  уче ста лост упо тре бе из ра за „кла са“ ма ња од уче ста ло сти 
упо тре бе из ра за „ели та“ код ауто ра ко ји об ја вљу ју у до ма ћим 
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и стра ним струч ним ча со пи си ма глав ног то ка.  У раз ја шње-
њу ове по ја ве се по ла зи упра во од за по ста вље не со ци о ло шко 
са знај не хи по те зе да те о риј ско-тер ми но ло шки и прак тич ки 
спо ро ви из ме ђу за го вор ни ка пре вас ход не упо тре бе раз ли чи-
тих окви ра ис тра жи ва ња про це са тран зи ци је/тран сфор ма ци-
је струк ту ре дру штве них од но са, од ра жа ва ју кла сни ин те-
рес ве ли ких дру штве них гру па: 1. да кон зер ви ра ју за те че не 
дру штве не од но се кла сне по де ле ра да из ме ђу упра вља ча и 
из вр ши ла ца пред ста вља ју ћи ове исто риј ски на ста ле од но се 
до ми на ци је као не из бе жне и веч не, 2. да ре фор ми шу за те-
че не од но се у гра ни ца ма по сто је ћег си сте ма из ра бљи ва ња 
и тла че ња ка ко би ре ла тив но по пра ви ле вла сти ти по ло жај у 
окви ру ових од но са, или 3. да ко ре ни то пре о бра зе за те че не 
од но се кроз уче шће свих за ин те ре со ва них у са мо у прав ној 
прак си пре ва зи ла же ња кла сне по де ле ра да као осно ве из ра-
бљи ва ња и тла че ња. 

Да је у пе ри о ду на кон сим бо лич ког ру ше ња зи да у Бер-
ли ну до и ста ве ћа уче ста лост упо тре бе из ра за „ели та“ не го 
из ра за „кла са“, по твр ђу је већ нај гру бља кван ти та тив на упо-
ред на ана ли за уче ста ло сти по ја вљи ва ња ова два из ра за у на-
сло ву, са жет ку или кључ ним ре чи ма чла на ка об ја вље них у 
два глав на до ма ћа ча со пи са дру штве них на у ка. Пре тра жи ва-
ње Срп ског ци тат ног ин дек са од пр вих уно са по да та ка ја ну-
а ра 1991. до по след њих уно са по да та ка сеп тем бра 2010., по ка-
зу је да је упо тре ба из ра за „ели та“ ду пло че шћа од упо тре бе 
из ра за „кла са“ (у ча со пи су Со ци о ло ги ја од нос је 12 : 6, а у 
ча со пи су Со ци о ло шки пре глед 16 : 8).  Слич на ана ли за по да-
та ка са ку пље них на ISI web of know led ge од ја ну а ра 1996. до 
сеп тем бра 2010. по ка зу је да се у овом пе ри о ду из раз „class“ 
по ја вио  126 пу та у те ми (to pic) чла на ка ко ји су об ја вље ни у 
нај ци ти ра ни јем со ци о ло шком ча со пи су у све ту, Аnnual Re vi
ew of So ci o logy , док се из раз „eli te“ у истом пе ри о ду у истом 
ча со пи су по ја вио 38 пу та, или ско ро че ти ри пу та ре ђе. Тре ба 
узе ти у об зир да је у овом стра ном ча со пи су да ле ко че шћа 
упо тре ба из ра за кла са у стра ти фи ка циј ском зна че њу тог пој-
ма, не го што је то слу чај у два во де ћа до ма ћа со ци о ло шка 
ча со пи са, где су у по след ње две де це ни је још увек при сут ни 
и по ку ша ји упо тре бе из ра за кла са у ду ху но во ма те ри ја ли-
стич ке и пре о кре ну то ди ја лек тич ке марк си стич ке па ра диг-
ме, а не са мо у ду ху функ ци о на ли стич ке па ра диг ме. Да би 
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се про ве ри ло ко ли ко је у Аnnual Re vi ew of So ci o logy  би ла 
при сут на упо тре ба из ра за кла са у ду ху марк си стич ке па ра-
диг ме, уме сто из ра за „class“ у пре тра жи вач је унет из раз ка-
рак те ри сти чан за ову па ра диг му: „ru ling class“. Ова ко из ме-
ње ни кри те ри јум пре тра жи ва ња је по ка зао ну ла слу ча је ва у 
Аnnual Re vi ew of So ci o logy, 6 по ја ва у Со ци о ло ги ји и 3 по ја ве 
у Со ци о ло шком пре гле ду. 

Ана ли за скло но сти ауто ра ко ји об ја вљу ју у струч ним 
со ци о ло шким ча со пи си ма глав ног то ка код нас и у све ту 
да  у сво јим ис тра жи ва њи ма про це са пре о бра жа ва ња дру-
штве не струк ту ре у бив шим дру штви ма та ко зва ног ре ал но 
по сто је ћег со ци ја ли зма по чев од по след ње де це ни је два де-
се тог ве ка упа дљи во че шће упо тре бља ва ју из раз „ели та“ од 
из ра за „вла да ју ћа кла са“, у овом ра ду ће се скон цен три са ти 
на кри тич ку ана ли зу са др жа ја ре ле вант них ра до ва јед ног до-
ма ћег ауто ра. Те о риј ски и ме то до ло шки је оправ да но усред-
сре ђи ва ње на ана ли зу ра до ва јед ног ауто ра, по што се ра ди 
о ауто ру ко ји је сте је дин ствен ме ђу број ним ис тра жи ва чи ма 
дру штве ног про це са ре струк ту ри са ња у Ср би ји и дру гим зе-
мља ма тзв ре ал ног со ци ја ли зма на кон сим бо лич ког ру ше ња 
зи да у Бер ли ну. Овог ауто ра, Мла де на Ла зи ћа (у да љем тек-
сту М. Л.), је дин стве ним чи ни ула га ње ми са о ног на по ра да 
се у вла сти тој те о риј ској и ис тра жи вач кој прак си не пре пу-
сти па сив ном пре у зи ма њу тер ми но ло шких мо да, са др жа них 
у на сло ви ма ка ко ра до ва нај ци ти ра ни јих ино стра них ис тра-
жи ва ча, та ко и до ма ћих и стра них на ру чи о ца или фи нан си-
је ра ис тра жи ва ња у ко ји ма уче ству је. М. Л. је пр ви и, ба рем 
до тре нут ка пи са ња овог тек ста, је ди ни до ма ћи аутор ко ји 
је уло жио на пор да из ри чи то те о риј ски про ми сли до пу ња ва-
ње сво јег си сте мат ског на сто ја ња из 1980-тих да де фи ни ше, 
опе ра ци о на ли зу је и при ме ни у ис тра жи ва њу про це са пре о-
бра жа ја дру штве не струк ту ре у дру штви ма ре ал но по сто је-
ћег ка пи та ли зма и со ци ја ли зма по јам „кла са“ у окви ру марк-
си стич ке па ра диг ме и по ла зе ћи од ста но ви шта ре во лу ци о-
нар ног ин те ре са мо дер ног на јам ног ро бља да уки не кла сну 
по де лу ра да као из вор ре про дук ци је од но са из ра бљи ва ња и 
тла че ња у про це су про из вод ње, уво ђе њем у ис тра жи ва ње од 
кра ја 1990-тих пој ма „ели те“. 

У цен тру па жње ће би ти рад овог ауто ра ко ји је об ја-
вљен на са мом кра ју два де се тог ве ка о при ла го ђа ва ју ћој ре-
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кон струк ци ји ели та у Ср би ји (Ла зић, 2000). У ње му аутор 
ко ри сти из раз „вла да ју ћа кла са“ (ru ling class) 32 пу та а из раз 
„ели та“ (еlite) 129 пу та. У ко а у тор ским ра до ви ма об ја вље ним 
де се так го ди на ка сни је М. Л. из раз вла да ју ћа кла са ви ше ни 
јед ном не ко ри сти (Ла зић, M., Цве јић, С. 2007; Ла зић, М., Ву-
ле тић, В. 2007; Ла зић, M., Ву ле тић, В. 2009). Ана ли за са др-
жа ја ових ра до ва тре ба да про ве ри хи по те зу да по ти ски ва ње 
упо тре бе из ра за „вла да ју ћа кла са” и уво ђе ње пој ма „ели те“ 
у ис тра жи ва ње, пред ста вља из раз ре фор ми стич ког кла сног 
ин те ре са ви со ко обра зо ва не ин те лек ту ал не сит не бур жо а зи-
је да се што бо ље по зи ци о ни ра у окви ру за те че них ка пи та ли-
стич ких дру штве них од но са ре про дук ци је жи во та. Ана ли за 
тре ба да по ка же да ли за у зи ма ње овог кла сно за ин те ре со-
ва ног ста но ви шта у ис тра жи ва њу про це са тран зи ци је/тран-
сфор ма ци је дру штве них од но са на те о риј ско ме то до ло шком 
пла ну има за по сле ди цу при кла ња ње ели ти стич кој и функ-
ци о на ли стич кој ис тра жи вач кој па ра диг ми, а на прак тич ко 
по ли тич ком пла ну, при бе га ва ње апо ло ги ји „де бло ки ра ња“ 
до вр ша ва ња ре ста у ра ци је ка пи та ли стич ких од но са из ра-
бљи ва ња и тла че ња на ре ко ло ни зо ва ној пе ри фе ри ји свет ског 
при вред ног си сте ма, од но сно од у ста ја ње од по ку ша ја ста ја-
ња на ста но ви ште је ди ног по себ ног кла сног ин те ре са ко ји се 
мо же уни вер за ли зо ва ти, ин те ре са мо дер ног на јам ног ро бља 
да се уки не кла сна по де ла ра да као из вор об на вља ња у про-
ши ре ним раз ме ра ма од но са из ра бљи ва ња и тла че ња.

Ана ли за са др жа ја па ра диг ма тич ног  
примера ре флек то ва ња од но са те о ри је кла са 

и теори је ели та
Збор ник Ели те по сле др жав ног со ци ја ли зма (Hi gley, 

Lengyel, 2000) пред ста вља ре зул тат јед ног од пр вих ме ђу на-
род них упо ред них ис тра жи ва ња про ме на дру штве них од но са 
на кон сим бо лич ког ру ше ња Бер лин ског зи да. Ве ћи на ауто ра 
у сво јим при ло зи ма овом збор ни ку упо тре бља ва из раз ели та 
прак тич но без по ку ша ја да га бли же те о риј ски осми сле, на-
сто је ћи да на осно ву ем пи риј ских по да та ка о про фе си о нал-
ној уну тар ге не ра циј ској и ме ђу ге не ра циј ској мо бил но сти ру-
ко во ди ла ца у сфе ри при вре де и по ли ти ке опи шу њи хо во со-
ци јал но по ре кло и уза јам не од но се у пост-со ци ја ли стич ком 
пе ри о ду. Пре пу сти ли су уред ни ци ма да у уво ду и за кључ ку 
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збор ни ка с пу но ен ту зи ја зма твр де ка ко је у по след њим де-
це ни ја ма два де се тог ве ка до шло до по нов ног успо на те о ри-
је ели те и до по вла че ња марк си стич ке кла сне те о ри је због 
на вод но ве ће спо соб но сти пр ве да ана ли зи ра пре вас ход но 
по ли тич ке узро ке еко ном ског успо на Ја па на и „азиј ских ти-
гро ва“, те ус по ста вља ња, функ ци о ни са ња и рас па да др жав но 
со ци ја ли стич ких ре жи ма на осно ву ре форм ских опре де ље ња 
и де ла ња те ме ђу соб них од но са (не)је дин ства и раз ли чи тих 
сте пе на ди фе рен ци ја ци је ели та. Уред ни ци ипак ни су мо гли 
да из бег ну а да не при зна ју да „мно ги ко ји се да нас усред сре-
ђу ју на ели те у сво јим ана ли за ма то чи не у не кој вр сти те о-
риј ске пра зни не по што не по сто ји ши ро ко при хва ћен си стем 
де фи ни ци ја, ме ђу соб но по ве за них пој мо ва и прет по став ки 
ко је би ори јен ти са ле њи хов фо кус“ (Hi gley, Lengyel, 2000:236-
239). За раз ли ку од ве ћи не пре о ста лих ауто ра, М. Л. у сво јем 
при ло гу под на сло вом „Ser bia - The Adap ti ve Re con struc tion 
of Eli tes“ („Ср би ја: При ла го ђа ва ју ћа ре кон струк ци ја ели та” 
(Ла зић, 2000), на сто ји да ре флек ту је од нос те о ри је кла са и 
те о ри је ели та у ис тра жи ва њу пре о бра жа ја дру штве не струк-
ту ре у цен трал ним и ис точ но-европ ским зе мља ма. У овом 
збор ни ку Мла ден Ла зић са ми ни мал ним из ме на ма по на вља 
ар гу мен та ци ју из тек ста слич ног на сло ва и струк ту ре об ја-
вљен у ча со пи су Лу ча две го ди не ра ни је (Ла зић, 1998).

 Кла сно за ин те ре со ва ни избор 
теоријскомето до ло шког оквира 

истраживања тран сфор ма ције доминантних 
дру штве них од но са репродукци је жи во та?

Свој при лог збор ни ку М. Л. за по чи ње кон ста та ци јом 
да су не ре ше на те о риј ска пи та ња ко ја се ти чу са мог пој ма 
ели те, ло ци ра ња и уло ге ели та у про це су дру штве не струк-
ту ра ци је и од но са из ме ђу ели та и кла са, до ве ла до не плод них 
ди ску си ја по пут де ба те о сте пе ну цир ку ла ци је ели та на су-
прот ре про дук ци ји ели та у пост со ци ја ли стич ким зе мља ма 
(Ла зић, 2000:123). Ски ци рао је не ке од го во ре на ова отво ре на 
пи та ња да би учи нио сво је ис тра жи ва ње ели та у Ср би ји сми-
сле ни јим. Основ ни за кљу чак ко ји овај аутор  из во ди из ових 
ски ца је сте да за јед нич ка ма на свих те о ри ја ели та, ка ко кла-
сич них те о ри ја ели та ко је пси хо ло ги стич ки де фи ни шу ели те 
пре ма ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма њи хо вих по је ди них 
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при пад ни ка, та ко и обе ва ри јан те по зи ци о не те о ри је ели та 
ко је иден ти фи ку ју ели ту или пре ко ем пи риј ски утвр ђе ног за-
у зи ма ња вр хов них ин сти ту ци о нал них по ло жа ја, или пре ко 
аку му ли ра не мо ћи и с њом по ве за ном спрем но шћу и спо соб-
но шћу ње них при пад ни ка да де лу ју,  је сте тен ден ци ја ње них 
за го вор ни ка да опи су ју ре гру то ва ње, по на ша ње, ста во ве и 
уза јам не од но се ели та на вр ху дру штве не хи је рар хи је, сво де-
ћи оста так дру штва на не ди фе рен ци ра ну и па сив ну „ма су“. 
Сво ђе ње остат ка дру штва на пу ки обје кат де ло ва ња ели те, 
оне мо гу ћа ва за го вор ни ке те о ри је ели те да об ја сне по ре кло 
дру штве не хи је рар хи је са ме, ин сти ту ци о на ли за ци ју и ре про-
дук ци ју елит них по ло жа ја  као про из вод си стем ских од но са 
кроз це ло куп ну дру штве ну хи је рар хи ју (Ла зић, 2000:124). 
Ове ма не те о ри је ели та и по ку шај њи хо вог пре ва зи ла же ња у 
окви ру ком би на ци је ин ди ви ду а ли стич ког и по зи ци о ног при-
сту па ис тра жи ва њу ели та М. Л. илу стру је на при ме ру кри-
ти ке еклек тич ког пој ма ели те код Еве Еци о ни-Ха ле ви (Еva 
Et zi o ni-Ha levy).  Пре ма Еци о ни-Ха ле ви, на и ме, при пад ни ци 
ели те су оне осо бе ко је у окви ру сва ке дру штве не кла се или 
гру пе ко је се ме ђу соб но ди фе рен ци ра ју пре ма сте пе ну по се-
до ва ња и кон тро ле од ре ђе них ре сур са (на ро чи то ма те ри јал-
них) (Еtzioni-Ha levy, 1993:13) има ју ве ћи удео ак тив не кон-
тро ле над ор га ни за ци о но-ад ми ни стра тив ним, ма те ри јал но-
еко ном ским, сим бо лич ким и пси хо-лич ним ре сур си ма мо ћи 
по пут ам би ци је, ха ри зме, мо ти ва ци је и енер ги је, на осно ву 
ко јих ре сур са ови љу ди и же не из гор њих сло је ва дру штве-
них кла са има ју спо соб ност и во љу да до не су од лу ку и пре-
ду зму од ре ђе но де ло ва ње ко је има ши ри зна чај и ути цај на 
дру штво (Еtzioni-Ha levy, 1993:44), за раз ли ку од кла са ко је за 
та кво од лу чи ва ње и де ло ва ње ни су спо соб не (Еtzioni-Ha levy, 
1993:35). М. Л. на сто ји да пре ва зи ђе овај де скрип тив ни гра-
да ци о ни ин сти ту ци о нал но пси хо ло ги стич ки еклек ти ци зам 
у де фи ни са њу ели те, ко је пра ти ана ли тич ко-екс пла на тор на 
не спо соб ност за хва та ња на стан ка и струк тур не про ме не на-
чи на ре про дук ци је дру штве ног си сте ма на ап стракт ном ни-
воу ана ли зе, та ко што уно си две ин тер вен ци је у кри ти ко ва не 
фор му ла ци је Еcioni-Ha levy. Пр во, М. Л.  „ре сур се“ ту ма чи у 
сми слу еко ном ског, дру штве ног, по ли тич ког, кул тур ног „ка-
пи та ла“ Пје ра Бур ди јеа (Pi er re Bo ur di eu) ко ји мо же да се аку-
му ли ра, ре про ду ку је, стек не, из гу би или кон вер ту је (Bo ur di-
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eu, 1986), па ели те де фи ни ше као „гру пе ко је по се ду ју кон-
цен три са ну кон тро лу над аку му ли са ним ре сур си ма ко ји су 
нео п ход ни за ре про дук ци ју основ них усло ва на ко ји ма да ти 
(или по тен ци јал ни) дру штве ни на чин про из вод ње по чи ва“. 
Дру го, Ла зић ве ћу спрем ност и спо соб ност за де ло ва ње ели-
та не ту ма чи пр вен стве но као ре зул тат при ме не вољ не од лу-
ке и дру гих лич них атри бу та по је ди нач них при пад ни ка ели-
те, не го као ну жно игра ње „ак тив не уло ге“ у ре про ду ко ва њу  
основ них усло ва да тог на чи на про из вод ње ко је је не за ви сно 
од ’во ље’ об ли ко ва но кон фликт ним по ло жа јем при пад ни ка 
ели те у кла сној хи је рар хи ји (Ла зић, 1998:76). 

На кон ова квог пре ци зи ра ња од ре ђе ња ели те као гор-
њег сло ја дру штве не кла се у окви ру вла сти тог по ку ша ја фу-
зи о ни са ња те о ри је ели те и те о ри је кла се, М. Л. ипак за кљу-
чу је да ове две по тен ци јал но ком пле мен тар не те о ри је тре ба 
др жа ти одво је но и се лек тив но ко ри сти ти у скла ду са про-
бле мом ко ји се ана ли зи ра у да том мо мен ту. Ла зић обра зла же 
да про та го ни сти те о ри је кла се и те о ри је ели те за пра во по ку-
ша ва ју да ана ли зи ра ју два раз ли чи та про бле ма: док се пр ви 
пр вен стве но ба ве на нај ап стракт ни јем ана ли тич ком ни воу 
оп штом ди на ми ком и за ко ни то сти ма на стан ка, ре про дук ци-
је и не стан ка дру штве них си сте ма или на чи на про из вод ње 
дру штве ног жи во та, дру ги се пр вен стве но ба ве ана ли зом и 
опи сом нај ак тив ни јих уче сни ка и кон крет них ме ха ни за ма 
дру штве не про ме не то ком ус по ста вља ња, ре про ду ко ва ња и 
рас та ка ња до ми нант них дру штве них од но са у кон крет ним 
исто риј ским окол но сти ма по је ди них дру штве них си сте ма 
(Ла зић, 1998:76). 

Да би смо утвр ди ли да ли је наш аутор ус пео да у сво јем 
пре ци зи ра њу иде је при сут не већ код Еци о ни-Ха ле ви да су 
ели те гор њи сло је ви (по сто је ћих или на ста ју ћих) дру штве-
них кла са пре ва зи ђе не са мо глав не ма не три ви јал не опи сне 
не а на ли тич но сти те о ри је ели та на ап стракт ном ни воу, не го 
и не до след но сти и при кла ња ње функ ци о на ли зму у при ме ни 
кла сне те о ри је на кон крет ни јем ана ли тич ком ни воу, по треб-
но је да раз мо три мо од ре ђе ње пој ма мул ти форм ног и све-
при сут ног ка пи та ла Пје ра Бур ди јеа. Мла ден Ла зић, на и ме, 
пре у зи ма по јам ка пи та ла од Бур ди јеа да би у сво јем по ку-
ша ју пре ци зи ра ња из ра за „ре сур си мо ћи“, сте као пој мов но 
ана ли тич ко ору ђе ко је не до ста је те о ре ти ча ри ма ели та и ти ме 
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их оне мо гу ћа ва да се ба ве си стем ским по ре клом и има нент-
ним пра вил но сти ма ре про дук ци је  дру штве не хи је рар хи је. 
У тек сту под на сло вом „Фор ме ка пи та ла“ Бур ди је по и сто ве-
ћу је ка пи тал као та кав са „аку му ли са ним ра дом (у ње го вој 
ма те ри ја ли зо ва ној фор ми или ’ин кор по ри са ној’ фор ми) ко ји 
ка да је при сво јен на при ват ној, тј. ис кљу чу ју ћој осно ви од 
стра не не ких де лат ни ка, тим де лат ни ци ма омо гу ћа ва да при-
сва ја ју дру штве ну енер ги ју у фор ми пост ва ре ног или жи вог 
ра да“ (Bo ur di eu, 1986:46). Из ова кве де фи ни ци је је очи глед но 
да Бур ди је по и сто ве ћу је ка пи тал са про мет ном вред но шћу 
већ про из ве де не ро бе, од но сно са еко ном ским, по ли тич ким 
и кул тур ним „ре сур си ма“ или „бо гат ством“ на ни воу рас-
по де ле. Ова ква де фи ни ци ја ка пи та ла пот пу но пре не бре га-
ва да је ка пи тал аку му ли са ни ви шак вред но сти, исто риј ски 
спе ци фи чан од нос из ра бљи ва ња под чи ње не кла се од стра не 
вла да ју ће кла се ко ја у свим на чи ни ма про из вод ње мо но по ли-
ше упра вљач ке функ ци је у кла сној по де ли ра да. Спе ци фич-
но ка пи та ли стич ки од нос екс пло а та ци је је на стао на сил ним 
одва ја њем не по сред них про из во ђа ча од сред ста ва за про из-
вод њу и пре тва ра њем њи хо ве рад не сна ге у ро бу ко ја има 
је дин стве ну упо треб ну вред ност да про из ве де ви шак вред-
но сти не пла ће ним ви шком рад ног вре ме на пре ко вла сти те 
про мет не вред но сти пред ста вље не у над ни ци. Бур ди је, а са 
њи ме и Ла зић у ме ри у ко јој пре у зи ма по и сто ве ћи ва ње ка-
пи та ла са про мет ном вред но шћу и еко ном ским, по ли тич ким 
или кул тур ним  „ре сур сом“ или бо гат ством на пла ну рас по-
де ле, за по ста вља ју да аку му ла ци ја овог ре сур са по чи ва на   
има нент но про тив реч ном про це су про ши ре не ре про дук ци-
је кла сне по де ле ра да у про из вод њи. Сво ђе ње ка пи та ла на 
ствар, сво ди и кла сну по де лу ра да на тех нич ку по де лу ра да, 
ко ја по по зна том ис ка зу Еми ла Дир ке ма за до во ља ва по тре бу 
дру штва да јед ни ми сле а дру ги да де ла ју, ма кар то до во ди 
до за кр жља ва ња код кон крет них по је ди на ца  јед не или дру ге 
по тен ци јал не спо соб но сти свих љу ди то ком про це са хе те ро-
ге ни зу ју ћег спе ци ја ли стич ког про фе си о нал ног обра зо ва ња 
(Durk he im, 1981:79). Да ља по сле ди ца прет ход них сво ђе ња је-
сте упра во оно што је М.Л. на сто јао да из бег не - при кла ња-
ње ели ти стич кој и функ ци о на ли стич кој те о ри ји при ли ком 
де фи ни са ња ели та и кла са ко ли чи ном аку му ли са них ре сур-
са ко је од го ва ра ју ће ели те или вр хун ски сло је ви од го ва ра ју-
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ћих кла са мо но пол ски кон тро ло шу. Евен ту ал но за ла га ње за 
пра вед ни ју „рас по де лу“ у окви ру ели ти стич ке и функ ци о-
на ли стич ке пер спек ти ве, не до во ди у пи та ње из ра бљи вач ке, 
оту ђе не и оту ђу ју ће  ка пи та ли стич ке про из вод не од но се ре-
про дук ци је кла сне по де ле ра да и из ра бљи ва ња на јам не рад не 
сна ге. 

Не га тив ни учин ци де фи ни са ња ка пи та ла као еко ном-
ског, по ли тич ког и кул тур ног „ре сур са“ уме сто као од но са 
из ра бљи ва ња и тла че ња, до ла зе до из ра жа ја и у де фи ни са њу 
дру штве ног на чи на про из вод ње уоп ште, те ка пи та ли стич-
ког и др жав но со ци ја ли стич ког на чи на про из вод ње по себ но. 
Уме сто исто риј ски спе ци фич не ком би на ци је до стиг ну тог 
сте пе на раз во ја ма те ри јал них и су бјек тив них про из вод них 
сна га и ан та го ни стич ких про из вод них од но са, дру штве ни 
на чин про из вод ње по М. Л. пред ста вља аку му ла ци ју еко-
ном ских, по ли тич ких и кул тур них ре сур са, а спе ци фи чан 
по ре дак де тер ми на ци је из ме ђу њих об ли ку је од ре ђе ни тип 
дру штве ног си сте ма (Ла зић, 1998:76). Из ве де на де фи ни ци ја 
ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње као аку му ла ци је еко-
ном ског ка пи та ла при кри ва су шти ну аку му ла ци је ка пи та ла, 
при ват но при сва ја ње дру штве но про из ве де ног ви шка вред-
но сти и ре про дук ци ју кла сне по де ле ра да, по што је ка пи тал 
прет ход но де фи ни сан као ма те ри ја ли зо ва ни или оте ло тво ре-
ни ре сурс  ко ји мо же да се на го ми ла ва, а не као дру штве ни 
од нос. 

На исти на чин  де фи ни ци ја др жав но со ци ја ли стич-
ког на чи на про из вод ње као мо но по ли стич ког спа ја ња (mer-
ger) кон тро ле над аку му ли са ним по ли тич ким, еко ном ским 
и кул тур ним ре сур си ма у ру ка ма вла да ју ће кла се (Ла зић, 
2000:126)  при кри ва да  оп ста нак кла сне по де ле ра да у др-
жав ном со ци ја ли зму до во ди у пи та ње оправ да ност ње го вог 
пред ста вља ња као ква ли та тив но но вог на чи на про из вод ње. 
М.Л. се ов де и да ље др жи сво јег ту ма че ња др жав ног со ци ја-
ли зма из осам де се тих го ди на (Ла зић, 1987) као но вог кла сног 
на чи на про из вод ње ко ји су пр ви те ме љи то раз ра ди ли Фе хер 
и гру па ма ђар ских ауто ра у пр вој по ло ви ни осам де се тих 
го ди на два де се тог ве ка (Фе хер ет ал., 1984). Глав на вр ли на 
овог ту ма че ња је сте ње го ва спо соб ност да об ја сни осо бе ност 
еко ном ске циљ не функ ци је и ме ха ни за ма са мо ре про дук ци-
је кла се ко лек тив них вла сни ка основ них сред ста ва за про-
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из вод њу у окол но сти ма од су ства сво јин ског пра ва аbususa. 
Глав на ма на овог ту ма че ња, ме ђу тим, је сте то што не мо же 
да об ја сни про гре сив ну хе те ро ге ни за ци ју са мо при вид но мо-
но лит не вла да ју ће кла се дуж те ри то ри јал них и функ ци о нал-
них ли ни ја по де ле, као и екс пан зи ју гру па ци ја струк ту рал-
но за ин те ре со ва них за ре ста у ра ци ју при ват но-вла снич ких 
ка пи тал-од но са ка ко у окви ру вла да ју ће кла се, на ро чи то у 
окви ру ње не тзв тех но крат ске  фрак ци је (Вра ту ша, 1993а), 
та ко и ме ђу при пад ни ци ма де лом исто риј ски на сле ђе не а де-
лом но во фор ми ра не кла се ка пи та ли стич ких пред у зет ни ка, 
упр кос спро ве де не на ци о на ли за ци је или по друштвља ва ња 
глав ни не основ них сред ста ва за про из вод њу, те јед но вре ме 
пре о вла ђу ју ћег цен трал но-план ског или ко манд ног об ли ка 
ре гу ла ци је ре про дук ци је у свим сфе ра ма жи во та (Вра ту-
ша,1993б). Но ви ну пред ста вља на сто ја ње М.Л. да у по след-
њој де це ни ји два де се тог ве ка у ана ли зу уве де по јам ели те, 
су ге ри шу ћи ти ме да по јам „(вла да ју ће)кла се“ ни је до во љан 
за ис тра жи ва ње сло ма др жав ног со ци ја ли зма и про це са дру-
штве не тран сфор ма ци је ко ји је усле дио и да ље тра је. Уво ђе-
ње пој ма ели те у ана ли зу овај аутор на сто ји да оправ да твр-
де ћи да вла да ју ћа кла са у др жав ном со ци ја ли зму, за то што 
мо но по ли зу је кон тро лу над свим дру штве ним под си сте ми ма 
(еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним), пред ста вља „је ди-
ног ак тив ног дру штве ног су бјек та“, а ово по М.Л. зна чи да 
у др жав ном со ци ја ли зму „по сто ји пре кла па ње (con cur ren ce) 
из ме ђу вр хов ног сло ја вла да ју ће кла се и - јед не је ди не - ели-
те; ни жи сло је ви ове кла се, и по је дин ци – ве ћи ном ин те лек-
ту ал ци – ко ји су ор га ни зо ва ли ди си дент ске по кре те, мо гу да 
бу ду на зва ни под-ели та ма, сле де ћи тер ми но ло ги ју Еци о ни-
Ха ле ви. Дру ге гру пе – слу жбе ни ци, рад ни ци, се ља ци, сит ни 
пред у зет ни ци – ни су има ли мо гућ ност да се еко ном ски и по-
ли тич ки ор га ни зу ју, да раз ви ја ју сво је вла сти те иде о ло ги је, 
да ко лек тив но де лу ју“ (Ла зић, 1998:77).  

Сам Мла ден Ла зић от кри ва  не у бе дљи вост ова кве ар-
гу мен та ци је у при лог уво ђе ња пој ма ели та у ана ли зу  под-
се ћа ју ћи на по ја ву и де лат ност син ди ка та „Со ли дар ност“ у 
Пољ ској пред пад ко му ни стич ке пар ти је са вла сти. Сво ђе-
њем остат ка дру штва из ван вр хов ног и сред њег сло ја вла-
да ју ће кла се од но сно мо но лит не ели те и под-ели те у кла сно 
не ди фе рен ци ра ну и па сив ну ма су, про пу шта да ука же на 
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кла сни ка рак тер су ко ба већ од 1921. го ди не у СССР-у, или 
од пр вог штрај ка рад ни ка у ФНРЈ већ 1950-тих го ди на. Чи-
ње ни ца ни жег сте пе на са мо ор га ни за ци је и са мо о све шће ња 
дру штве них гру па ци ја на дну дру штве не хи је рар хи је и кла-
сне по де ле ра да не са мо у др жав ном со ци ја ли зму не го и у 
ка пи та ли зму, ни је до во љан раз лог да у њи ма не пре по зна мо 
кла се по се би ко је се у кри зним тре ну ци ма ма ни фе сто ва ња 
ин хе рент них про тив реч но сти кон крет них кла сних на чи на 
про из вод ње че сто пре о бра жа ва ју у кла су за се бе, или кла су 
stric to sen su са раз ви је ном ор га ни за ци јом, де фи ни са ним ин-
те ре си ма, са мо све шћу и спо соб но шћу и спрем но шћу на де-
ло твор ну ин тер вен ци ју у за те че не дру штве не од но се. 

Из тврд ње да ко манд на при вре да др жав ног со ци ја ли-
зма ни је до зво ља ва ла да се кла сно фор ми ра ју не са мо ни же 
дру штве не гру па ци је не го и „по тен ци јал ни дру штве ни но си-
о ци  на ста ју ћег си сте ма“, Мла ден Ла зић за кљу чу је да  „ак те-
ри тран сфор ма ци је со ци ја ли стич ког си сте ма ни су мо гле да 
бу ду кла се; њи хо во је згро су (но ве, на ста ју ће) ели те“ (Ла зић, 
1998, 77). Аутор ни је на вео ни је дан ар гу ме нат у при лог тврд-
ње да ове на вод но но ве ели те не мо гу да се на пре ци зни ји на-
чин иден ти фи ку ју пу тем њи хо вог ја сног кла сног  си ту и ра ња 
у од но су на раз ли чи те сло је ве или фрак ци је од ла зе ће ло кал-
но вла да ју ће кла се ко лек тив них вла сни ка круп них сред ста ва 
за про из вод њу, раз ме ну и по тро шњу  у зе мљи, с јед не стра не, 
те у од но су на фрак ци је на сту па ју ће ло кал но  вла да ју ће кла-
се, ни ка да пот пу но ели ми ни са не остат ке и но ве при до шли це 
у ни же по сре ду ју ће или ком пра дор ске сло је ве свет ски до ми-
нант не кла се круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла, с дру ге. Ка-
пи та ли стич ка кла са је у свет ским раз ме ра ма, на и ме, оста ла 
до ми нант на кла са све вре ме од Ок то бар ске ре во лу ци је, за-
хва љу ју ћи го то во мо но пол ској кон цен тра ци ји у сво јим ру-
ка ма не са мо еко ном ских, не го и по ли тич ких и кул тур них 
ре сур са, кроз про цес аку му ла ци је ви шка не пла ће ног ра да у 
гло бал ним раз ме ра ма. М. Л., исти на,  за по чи ње кла сно си-
ту и ра ње на вод но но вих ели та, не за до во љан не спо соб но шћу 
те о ри је ели та усред сре ђе не на цир ку ла ци ју и ре про дук ци ју 
ели та да об ја сни кључ ну си стем ску про ме ну ме ха ни за ма на 
осно ву ко јих дру штве не кла се/ели те за у зи ма ју сво је по ло жа-
је, аку му ли ра ју и упра вља ју ре сур си ма и до ла зе у су коб са 
дру гим ели та ма од но сно сло је ви ма уну тар исте кла се и са 
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дру гим кла са ма (Ла зић, 1998:77-78). Аутор, на жа лост, не до-
вр ша ва кла сну ана ли зу про ме не ме ха ни за ма ре гру та ци је и 
ре про дук ци је вр ха и до њих сло је ва ка ко вла да ју ће кла се у 
опа да њу, та ко и вла да ју ће кла се у успо ну . За др жа ва се на 
кон ста та ци ји о не до вољ но ја сном ме ђу соб ном раз ли ко ва њу 
из ме ђу еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них ели та у др жав-
ном со ци ја ли зму чи ја је на вод на осо бе ност да до ми нант на 
упра вљач ка по ли тич ка по зи ци ја им пли ци ра до ми нант ну 
упра вљач ку еко ном ску по зи ци ју и обрат но. При то ме аутор 
као да за бо ра вља да кон цен тра ци ја еко ном ских, по ли тич ких 
и кул тур них ре сур са у ру ка ма вр ха вла да ју ће кла се у ка пи-
та ли стич ким дру штви ма та ко ђе омо гу ћа ва  и сти му ли ше 
пре ла зак ви со ких функ ци о не ра др жав не ад ми ни стра ци је у 
управ не од бо ре нај круп ни јих кор по ра ци ја и обрат но. Те о риј-
ски из вор овог за бо ра ва је пре на гла ша ва ње раз два ја ња и ре-
ла тив не ауто но ми је по ли тич ког и еко ном ског под си сте ма у 
ка пи та ли стич ком на чи ну про из вод ње и то ком про це са тран-
сфор ма ци је дру штве них од но са у дру штви ма бив шег др жав-
ног со ци ја ли зма. Аутор овај про цес тран сфор ма ци је на кон 
1989. го ди не на зи ва „кон вер зи јом раз ли чи тих фор ми ка пи-
та ла“: „ин ди ви дуе са аку му ли ра ним по ли тич ким ка пи та лом 
– бив ши чла но ви „но мен кла ту ре“ – по ста ју пред у зет ни ци; 
ин те лек ту ал ци су во ђе по ли тич ких пар ти ја; но ви бо га та ши 
има ју ди рек тан по ли тич ки ути цај“ (Ла зић, 2000:176). Ауто-
ро во пре на гла ша ва ње раз ли ка из ме ђу про це са на стан ка, ре-
про дук ци је и тран сфор ма ци је до ми нант них кла сних од но са 
у ре ал ном ка пи та ли зму и ре ал ном со ци ја ли зму и у овом ци-
та ту има за по сле ди цу „за бо рав“ исто риј ске чи ње ни це да се 
бур жо а зи ја у свим дру штви ма у ко ји ма ни је до шло до по-
ли тич ке ре во лу ци је, као у Фран цу ској 1789. или у Не мач кој 
Де мо крат ској Ре пу бли ци 1989, зна чај ним де лом ре гру то ва ла 
из ре до ва зе мљи шне ари сто кра ти је од но сно „но мен кла ту ре“ 
ко ја се по сте пе но „по бур жо а зи ла“. Ово сво је вре ме но „по бур-
жо а же ње“ де ло ва зе мљи шне ари сто кра ти је, а да нас ни жих 
сло је ва бив ше кла се ко лек тив них вла сни ка, по гре шно је на-
зва ти „кон вер зи јом фор ми ка пи та ла“ по што сам ка пи тал у 
зна че њу еко ном ског „ре сур са“ на ста је тек као по сле ди ца на-
стан ка ка пи та ла у зна че њу до ми нант ног об ли ка од но са из-
ра бљи ва ња дво стру ко „сло бод них“ на јам них рад ни ка  кроз 
про цес (пр во бит ног или по нов ног) пре тва ра ња свих „фак то-
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ра про из вод ње“, од зе мље до рад не сна ге, у ро бу. Уво ђе ње 
пој ма ели те и кон вер зи је фор ми ка пи та ла још ма ње до при но-
си ино ва ци ји об ја шње ња све при сут не по ја ве ин тен зи ви ра ња 
про це са пре струк ту ри са ња кла са у по след њим де це ни ја ма 
ка ко ап со лу ти стич ке мо нар хи је та ко и др жав ног со ци ја ли-
зма, у окви ру ко јег про це са су не ки ин те лек ту ал ци, од но сно 
ви со ко обра зо ва ни  при пад ни ци сит не бур жо а зи је,   по ста ли 
во ђе по ли тич ких пар ти ја , или су но ви бо га та ши, то јест све 
круп ни ји ка пи та ли стич ки пред у зет ни ци по те кли ка ко из ре-
до ва успе шних за на тли ја та ко и фи нан сиј ских шпе ку ла на та 
и рат них про фи те ра,  сте кли ве ли ки по ли тич ки ути цај.

Кла сно за ин те ре со ва ни из бор прак тично
поли тич ке стра те ги је тран сформације 

доминант них дру штве них од но са 
репродукције жи во та?

Ка ко об ја сни ти ов де де таљ но ана ли зи ра ни па ра диг-
мат ски при мер по ја ве по ти ски ва ња те о риј ско-ме то до ло шког 
при сту па ис тра жи ва њу про це са пре о бра жа ва ња дру штве не 
струк ту ре у зе мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе ко ји има 
ве ћу спо соб ност  об ја шње ња и раз у ме ва ња (кла сног при сту-
па кри тич ке ори јен та ци је), те о риј ско ме то до ло шким при-
сту пом ма њих екс пла на тор них по тен ци ја ла (ели ти стич ким 
при сту пом функ ци о на ли стич ке ори јен та ци је)? Пи сац ових 
ре до ва мо же да по ку ша да се би и дру ги ма раз ја сни ову по-
ја ву као по сле ди цу прак тич ко-по ли тич ке (пре)ори јен та ци је 
зна чај ног де ла ви со ко обра зо ва не ин те лек ту ал не сит не бур-
жо а зи је. У пе ри о ди ма сна жних дру штве них су ко ба из ме ђу 
основ них дру штве них кла са, на и ме, је дан део ин те лек ту ал не 
сит не бур жо а зи је по ку ша ва да про ме ни сво је кла сно ста но-
ви ште и да сво је струч не спо соб но сти ста ви у слу жбу до при-
но ше ња оства ри ва њу је ди ног по себ ног кла сног ин те ре са ко ји 
се мо же уни вер за ли зо ва ти, ин те ре са мо дер них на јам них ро-
бо ва да се кроз про цес уки да ња кла сне по де ле ра да, исто вре-
ме но уки ну од но си из ра бљи ва ња и тла че ња из ме ђу вла да ју ће 
и пот чи ње не кла се од но сно ак тив не ели те и па сив не ма се. У 
окол но сти ма ста би ли за ци је ка пи та ли стич ког на чи на про из-
вод ње, ме ђу тим, до бар део ин те лек ту ал не сит не бур жо а зи је 
се огра ни ча ва на то да у окви ру вла сти тог кла сног ста но ви-
шта оп ти мал но по пра ви свој по ло жај у окви ри ма за те че них 
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од но са про из вод ње, при ка зу ју ћи их у скла ду са кла сним ин-
те ре сом круп ног тран сна ци о нал ног фи нан сиј ског ка пи та ла, 
као да су ти од но си од у век има ли и да ће за у век има ти фор му 
раз ме не из ме ђу при ват них вла сни ка ра зних фор ми ка пи та ла 
на тр жи шту као не за мен љи вом ре гу ла то ру про це са ре про-
дук ци је жи во та. 

У да љем из ла га њу ће мо кон крет но ана ли зи ра ти две 
основ не ску пи не прак тич но по ли тич ких по сле ди ца сво ђе ња 
пој ма ка пи та ла на про мет ну вред ност ро бе у скла ду са Бур-
ди је ом (Bo ur di eu, 1986:46), као и за кљу чак да не тре ба спа ја ти 
кла сну и елит ну те о ри ју (Ла зић, 1998:76). У при лог по ме ну-
тог за кључ ка М. Л. на во ди при мер да „по ли тич ке и кул тур не 
ели те у рад нич ком по кре ту мо гу да не при па да ју рад нич кој 
кла си“ (Ла зић, 1998:76). Чи ње ни ца да по ли тич ке и кул тур не 
ели те у рад нич ком по кре ту мо гу да не при па да ју рад нич кој 
кла си го во ри са мо о то ме да су у овом слу ча ју кла сна и елит-
на те о ри ја не до след но фу зи о ни са не кроз ма не вар на из ме нич-
не упо тре бе из ра за „рад нич ки по крет“ и „рад нич ка кла са“.  
У ова ко фор му ли са ном при ме ру се ја сно пре по зна ју тра го ви 
ели ти стич ке те зе де ла ви со ко обра зо ва них струч ња ка сит но 
бур жо а ског кла сног по ре кла или сте че ног сит но бур жо а ског 
кла сног по ло жа ја и уло ге у кла сној по де ли ра да. Пре ма објек-
тив ном кла сном по ло жа ју ин те лек ту ал на сит на бур жо а зи ја 
пред ста вља до њи слој бур жо а зи је ко ји се кроз ви со ко школ-
ско обра зо ва ње спе ци ја ли зо вао за вр ше ње управ них и план-
ских функ ци ја у кла сној по де ли ра да. Ели ти стич ка те за де ла 
ин те лек ту ал не сит не бур жо а зи је гла си да је рад нич ка кла са, 
све де на на ру тин ске из вр ши лач ке функ ци је у кла сној по де-
ли ра да, спо соб на је ди но да раз ви је син ди ка ли стич ку свест 
у окви ри ма ка пи та ли стич ких од но са ре про дук ци је. Пре ма 
ис тој ели ти стич кој те зи сле ди да ре во лу ци о нар ну свест ко ја 
ци ља пре ко ових од но са, тре ба уне ти у рад нич ку кла су спо-
ља. Са мо и ме но ва ње де ла ви со ко о бра зо ва не ин те ли ген ци је 
за аван гар ду или ели ту рад нич ког по кре та, као и де ло ва ње 
ко рум пи ра них ру ко вод ста ва рад нич ких син ди ка та про тив 
ин те ре са рад ни ка, ре про ду ку је кла сну по де лу ра да у окви ру 
са мог рад нич ког по кре та. Још Маркс је из лаз из овог за ча-
ра ног кру га ре про дук ци је кла сне по де ле ра да у окви ру рад-
нич ког по кре та фор му ли сао у об ли ку сло га на да осло бо ђе ње 
рад нич ке кла се мо же да бу де са мо де ло са ме рад нич ке кла се, 



Ве ра Вра ту ша ЕЛИ ТЕ У ПОСТ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ...

66

а Грам ши у об ли ку иде је о раз во ју ор ган ске ин те ли ген ци је 
про ле та ри ја та. У оба слу ча ја се им пли цит но ин си сти ра на 
нео п ход но сти уки да ња кла сне по де ле ра да као те ме ља по де-
ле на вла да ју ћу ели ту и под ре ђе ну ма су, од но сно из ра бљи-
вач ку и из ра бљи ва ну кла су.

Сво ју „при ла го ђа ва ју ћу кон вер зи ју“ кла сне ана ли зе у 
по мод ну ана ли зу кру же ња и ре про дук ци је ели та ко ју је по-
ку ша вао да из бег не, М. Л. је ре зи ми рао  у сле де ћем афо ри-
зму: „у со ци ја ли зму, цир ку ла ци ја ели та је би ла део ре про-
дук ци је вла да ју ће кла се; у пост-со ци ја ли зму, ре про дук ци ја 
чла но ва ели те пред ста вља део ства ра ња но ве вла да ју ће кла-
се“ (Ла зић, 2000:129). Шта је ла тент на функ ци ја ова квог пре-
и ме но ва ња про це са кла сне бор бе кроз ко ју је на стао и се дам 
де це ни ја се ре про ду ко вао (у не ким дру штви ма се и да ље ре-
про ду ку је) та ко зва ни ре ал но по сто је ћи со ци ја ли зам у „цир-
ку ла ци ју ели та“, као и пре и ме но ва ња про це са кла сне бор бе 
кроз ко ју је од сре ди не ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка 
за по чео, а од по чет ка осам де се тих го ди на се убр зао про цес 
ре ста у ра ци је ре ал но по сто је ћег ка пи та ли зма у дру штви ма 
ре ал но по сто је ћег со ци ја ли зма, кроз сла бље ње еле ме на та 
др жав не ре гу ла ци је и ја ча ње еле ме на та тр жи шне ре гу ла ци је 
при вред них то ко ва, у „ре про дук ци ју“ или „при ла го ђа ва ју ћу 
ре кон струк ци ју“ ели та?

Прак тич ко-по ли тич ка уло га ове те о риј ско-иде о ло шке 
при ла го ђа ва ју ће кон вер зи је кла сног у ели ти тич ки при ступ 
ис тра жи ва њу  про це са дру штве не струк ту ра ци је и ре струк-
ту ра а ци је је дво стру ка: 1. Пр ва ла тент на функ ци ја при кла-
ња ња те о ри ји ели та је сте ле га ли за ци ја и ле ги ти ми за ци ја мо-
но по ла „ели те (ода бра них)“ на упра вљач ке рад не функ ци је у 
кла сној по де ли ра да и пљач ка шке при нуд не при ва ти за ци је 
др жав не и дру штве не сво ји не. Ис тра жи ва ња ста во ва пре ма 
до са да спро ве де ном про це су при ва ти за ци је, при ва ти за ци-
је ко ја је у Ср би ји би ла до брим де лом и про тив у став на све 
до про ме не Уста ва 2006. го ди не, по ка зу ју да је при ва ти за-
ци ја оста ла не ле ги тим на у очи ма ре ла тив не или ап со лут не 
ве ћи не ис пи та ни ка (Вра ту ша, 2008). 2. Дру га ва жна функ-
ци ја на пу шта ња кла сне ана ли зе про це са тран сфор ма ци је у 
дру штви ма бив шег ре ал ног со ци ја ли зма је сте за ма гљи ва ње 
ствар ног кла сног иден ти те та вла да ју ће кла се, не са мо у дру-
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штви ма бив шег др жав ног со ци ја ли зма, не го и у дру штви ма 
ак ту ал ног ре ал ног ка пи та ли зма ши ром све та.

1) Скло ност де ла сит но бур жо а ске ин те ли ген ци је пре ма 
ели ти зму ко ји по сред но и не по сред но ове ко ве чу је и ле ги ти-
ми зу је кла сну по де лу ра да, при ка зу ју ћи је као не из бе жну и 
дру штве но ко ри сну тех нич ку по де лу ра да ко ја им пли ци ра 
вла да ви ну струч них ели та, у тек сту „При ла го ђа ва ју ћа ре-
кон струк ци ја ели та“ до ла зи до из ра жа ја у на чи ну ту ма че-
ња ем пи риј ских по да та ка о ре гру то ва њу по ли тич ке ели те у 
„пост-со ци ја ли стич кој“ Ср би ји. На кон са оп шта ва ња на ла-
за ем пи риј ских ис тра жи ва ња, да је за раз ли ку од отво ре ног 
обра сца ре гру то ва ња у гор њи и сред њи слој вла да ју ће кла се 
про пор ци о нал но из свих дру штве них про фе си о нал них сло-
је ва у ста ром со ци ја ли стич ком си сте му, пост со ци ја ли стич ки 
обра зац огра ни чио мо гућ ност за љу де из ни жих дру штве них 
сло је ва са ни жим сте пе ном струч но сти да уђу у ре до ве по-
ли тич ке ели те (ру ко вод ства по ли тич ких пар ти ја), М. Л. је 
ис ка зао сво је на да ње да ће то „до при не ти по ве ћа ној уло зи 
струч но сти у сфе ри по ли ти ке“. У тек сту на ен гле ском је зи ку 
на ме ње ном стра ној чи та лач кој пу бли ци ко ја жи ви у ка пи та-
ли стич ким зе мља ма у ко ји ма на вод но пре о вла да ва ме ри то-
крат ски прин цип ре гру то ва ња нај струч ни јих на упра вљач ке 
по ло жа је у ра зним сфе ра ма дру штве них де лат но сти, М. Л. 
ну ди сво је ис ку ство жи вље ња у со ци ја ли стич кој зе мљи где 
је „по тре ба за струч но шћу у по ли тич кој ели ти са мо-очи глед-
на - осо ба ма ко је сук це сив но во де др жав не уста но ве на по љу 
кул ту ре, ин ду стри је, од бра не и дру где, очи глед но  ва пи ју ће 
не до ста је нео п ход на струч ност“ (Ла зић, 2000:134-135). Би-
ло би за ни мљи во да на кон де це ниј ског ис ку ства жи вље ња 
у „пост со ци ја ли зму“, де ин ду стри ја ли зо ва ном, ко ло ни јал но 
за ви сном, па ра зит ско пљач ка шки зе ле на шком и шпе ку лант-
ском  ка пи та ли зму на че лу са пре че сто не ком пе тент ним али 
пар тиј ски и Евро-Атлант ски по доб ним ру ко во ди о ци ма „на 
по љу кул ту ре, ин ду стри је, од бра не и дру где“, до зна мо од М. 
Л. да ли су се оства ри ла ње го ва ели ти стич ка на да ња у до ла-
зе ћу вла да ви ну струч ња ка?

Ле ги ти ми за циј ска и ле га ли за циј ска функ ци ја при кла-
ња ња те о ри ји ели та у па ра диг мат ским ра до ви ма из 1997. и 
2000. уоча ва се и у за у зи ма њу ис кљу чи во не га тив ног вред-
но сног ста ва пре ма пе ри о ду тзв. „бло ки ра не тран сфор ма-
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ци је“ у Ср би ји то ком по след ње де це ни је два де се тог ве ка. У 
овом пе ри о ду М. Л. пре по зна је ис кљу чи во ин те рес при пад-
ни ка бив ше вла да ју ће кла се ре ор га ни зо ва не из Са ве за ко му-
ни ста ко ји се рас пао у Со ци ја ли стич ку пар ти ју, да „од ло жи 
раз вој тр жи шне еко но ми је и по ли тич ког так ми че ња“ (Ла зић, 
2000:131), ваљ да да би има ли што ви ше вре ме на за кон вер-
зи ју фор ми ка пи та ла и при ла го ђа ва ју ће пре струк ту ри ра ње. 
Не ма ни по ме на о то ме да су кључ ни за го вор ни ци при ва ти-
за ци је све сно из бе га ва ли да јав но зах те ва ју про ме ну дру-
штве ног вла сни штва због пре о вла ђу ју ћег на чи на ми шље ња 
у јав но сти (Ву ко тић, 1993:79) и от по ра ко је би то иза зва ло 
у ши ро ким сло је ви ма ста нов ни штва. Ан ти со ци ја ли стич ки 
на бој кри ти ке „бло ки ра не тран зи ци је“ при су тан је већ и у 
на зи ва њу дру шта ва у ко ји ма се ис тра жу је при ла го ђа ва ју ће 
пре струк ту ри ра ње ели та „пост-со ци ја ли стич ким“. Пре фикс 
„пост“ на и ме у овој сло же ни ци, уме сто по зи тив ног дру штве-
ног са др жа ја ис тра жи ва ног про це са, су ге ри ше не са мо да је 
со ци ја ли зма би ло, сво де ћи га на др жав ни ка пи та ли зам или 
др жав ни со ци ја ли зам за ви сно од ту ма че ња те мељ ног дру-
штве ног од но са у та ко име но ва ним дру штви ма, не го и да 
со ци ја ли зма у зна че њу уки да ња кла сне по де ле ра да и са мо у-
пра вља ња про из во ђа ча и по тро ша ча на свим ни во и ма ре про-
дук ци је жи во та не са мо да не ма не го и да га у бу дућ но сти не 
мо же и не ће да бу де

По ја ва да је ко му ни стич ка но мен кла ту ра по ли тич ки 
ре-ор га ни зо ва на у со ци ја ли стич ку пар ти ју оста ла на вла сти 
у Ср би ји на кон пр вих ви ше пар тиј ских из бо ра, об ја шња ва се 
као „чи ста исто риј ска слу чај ност да је на овом про сто ру вла-
да ју ћа кла са успе шно мо би ли са ла ста нов ни штво на осно ву 
ет нич ког (на ци о нал ног) про гра ма упра во у тре нут ку ка да је 
со ци ја ли стич ки ре жим у цен трал ној и ис точ ној Евро пи из не-
на да по чео да се ру ши“ (Ла зић, 1998, 80). Ова кво об ја шње ње 
за по ста вља две исто риј ске чи ње ни це. Пр ва чи ње ни ца се од-
но си на ду го трај ност про це са за ме не со ци ја ли стич ке ле ги-
ти ми за циј ске иде о ло ги је на ци о на ли стич ком и у дру гим бив-
шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, под из го во ром де цен тра-
ли за ци је и ре фор ме со ци ја ли зма. Овај про цес су  за по че ли 
при пад ни ци вла да ју ће кла се док су још би ли ор га ни зо ва ни у 
ре пу блич ке и по кра јин ске са ве зе ко му ни ста (на Ко со ву и Ме-
то хи ји на гла ше но од 1968, а у Хр ват ској и Сло ве ни ји и Бо сни 
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и Хер це го ви ни од 1971. го ди не) ка да су усво је ни Аманд ма ни 
на Устав. У то вре ме су у окви ру СК Ср би је и из ван ње га 
жи го са ни као на ци о на ли сти сви ко ји су се про ти ви ли кон-
фе де ра ли за ци ји ју го сла ви је по на ци о нал ној осно ви и у окви-
ру ре пу блич ких гра ни ца). Дру га исто риј ска чи ње ни ца ко ју 
пре ви ђа Ла зи ће ва кри ти ка „бло ки ра не тран зи ци је“ је сте кла-
сно - струк ту ри са на за ин те ре со ва ност ве ли ког де ла ста нов-
ни штва да не при хва та „оно што је по ста ло здра во ра зум ска 
иде ја да је ши ре ње при ват ног вла сни штва по жељ но“ (Ла зић, 
2000:137) од но сно да „бло ки ра“  про цес тран сфор ма ци је ко ји 
во ди у ре ста у ра ци ју ка пи та ли зма. Ла зић  на и ме твр ди су-
прот но, да је „ве ли ки део ста нов ни штва“ у екс трем но не по-
вољ ним окол но сти ма еко ном ске кри зе, гра ђан ског ра та, ме-
ђу на род не изо ла ци је и по бу не сред њих сло је ва, окол но сти ма 
ко је се ме ђу тим ни су ме ђу соб но на до пу ња ва ле не го су сла-
би ле јед на дру гу, био „не у о би ча је но спре ман да по др жи вла-
ду ко ја си сте мат ски де лу је про тив ње го вог ин те ре са“ (Ла зић, 
1998:80). Ову на вод ну не спо соб ност ма се ста нов ни штва да 
ра за зна шта је ње гов вла сти ти ин те рес М. Л. ту ма чи по пут 
број них при пад ни ка сит но бур жо а ске инте ли ген ци је ко ји су 
сво је вре ме но за го ва ра ли со ци ја ли зам са људ ским ли ком да 
би се за тим пре о бра зи ли у за го вор ни ке ци вил ног дру штва, 
тр жи шне при вре де и пар ла мен тар не де мо кра ти је, „ра ши ре-
ним ауто ри та ри змом - ко ји при хва та и по др жа ва по сто је ћи 
по ре дак ка кав се он сам де кла ри ше и ко ји је по ве зан са тра-
ди ци о нал ним вре де но сним ори јен та ци ја ма, чи ји је кључ ни 
еле ме нат от пор пре ма про ме на ма“ (Ла зић, 1998:81). Ва жно је 
уочи ти да ис тра жи ва чи ауто ри тар но сти ста нов ни штва у Ср-
би ји као ва жан по ка за тељ ње го ве со цио-кул тур не скло но сти 
ка  „ауто ри тар но сти“ и као глав ну ма ну укљу чу ју „ега ли та-
ри стич ки син дром“. Не па да им на па мет да за ла га ње ста нов-
ни штва у Ср би ји за вред ност јед на ко сти, ње го ву бо га ту со-
ци ја ли стич ку тра ди ци ју и не у че ство ва ње у де мон стра ци ја ма 
град ских сред њих сит но-бур жо а ских сло је ва про тив вла сти 
со ци ја ли ста у зи му 1996/1997 (Ба бо вић ет ал, 1997), до ве ду 
у ве зу са кла сним ин те ре сом не по сред них про из во ђа ча, пре 
све га рад ни ка у гра до ви ма те сит них по љо при вред ни ка и 
све број ни јих на јам них рад ни ка на се лу, да се ели ми ни ше 
или ба рем сма њи не јед на кост и си ро ма штво ко је си стем ски 
иза зи ва ка пи та ли стич ка тр жи шна ре гу ла ци ја про из вод ње 
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усме ре не на при ват ни про фит не ко ли ци не уме сто на за до во-
ље ње ег зи стен ци јал них по тре ба огром не ве ћи не. На гли по-
раст отво ре не не за по сле но сти и со ци јал не ди фе рен ци ја ци је 
из ме ђу вр ха и дна дру штве не хи је рар хи је на кон до ла ска де-
мо крат ске опо зи ци је на власт, ем пи риј ски су по твр ди ли ис-
прав ност пред о се ћа ња оних ко ји ни су уче ство ва ли у де мон-
стра ци ја ма у ор га ни за ци ји де мо крат ске опо зи ци је да ће на 
вла сти спро во ди ти по ли ти ку ко ја ће би ти у још ве ћем сте пе-
ну про тив на ин те ре си ма гу па ци ја на дну кла сне по де ле ра да 
не го што је то би ла власт со ци ја ли ста. У ме ђу вре ме ну су се 
и мно ги уче сни ци де мон стра ци ја раз о ча ра ли мо не та ри стич-
ком по ли ти ком др жав не де ре гу ла ци је, ли бе ра ли за ци је тр жи-
шта и при ва ти за ци је пре ма дик та ту Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да и Свет ске бан ке, ко ју је по до ла ску на власт по че ла 
убр за но да спро во ди не ка да шња де мо крат ска опо зи ци ја. Та-
ко је чак и ре дак рад нич ки сим бол пе то ок то бар ске (кон тра)
ре во лу ци је, Џо Ба ге ри ста, сим бо лич ки оде вен у ро би ја шко 
оде ло са бро јем 05.10.2000. због из не ве ре них обе ћа ња, пре ма 
пи са њу Ку ри ра од ше стог ок то бра 2009. раз о ча ра но за кљу-
чио: „Власт је про да ла све, је ди но че ка ју да до ђу стран ци и 
про гла се про тек то рат“.

Ово раз о ча ра ње и гу би так ве ре у по жељ ност при ва-
ти за ци је ни је по ко ле ба ло М. Л. и ко а у то ре да и у ка сни јим 
ра до ви ма на ста ве да за у зи ма ју из ра зи то по зи ти ван вред но-
сни став пре ма „де бло ки ра ној тран зи ци ји“ и да кри ти ку ју 
не до вољ ну кон зи стент ност вред но сти по ли тич ке и при вред-
не ели те ко ја би тре ба ло још до след ни је да спро во ди про цес 
тран сфор ма ци је ин сти ту ци о нал но нор ма тив ног кон тек ста у 
прав цу по ли тич ког и тр жи шног ли бе ра ли зма по ти ску ју ћи 
ауто ри тар ни ко лек ти ви зам и ета ти стич ки ди стри бу ти ви-
зам кроз убр за ну и ши ро ку при ва ти за ци ју, ре струк ту ра ци ју 
др жав них пред у зе ћа у ци љу по ве ћа ва ња ефи ка сно сти про-
из вод ње и про фи та бил но сти (Ла зић, Цве јић, 2007:70-71) На 
сли чан на чин про пу шта ју ћи да са ми па жљи во ис тра же да ли 
је при сут на и ко ли ко је из ра же на у ра зним гру па ци ја ма ста-
нов ни штва из ван „ели та“ скеп са пре ма по жељ но сти укљу чи-
ва њу у Европ ску Уни ју, по што то ни је би ло пред ви ђе но ели-
ти стич ким при сту пом ис тра жи ва њу Ин тУ не про јек та ко ји је 
фи нан си рао Ше сти оквир ни про грам Европ ске уни је, Ла зић 
и ко а у то ри пред ста вља ју ста во ве или про па ган ду три че твр-
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ти не при пад ни ка  „по ли тич ке и еко ном ске ели те“ (у тер ми-
но ло ги ји ауто ра ових ре до ва као што ће мо уско ро ви де ти 
„ком пра дор ске бур жо а зи је“) као „те мељ не за јед нич ке тач ке“ 
ре ле вант не за од нос пре ма ЕУ не са мо овог де ла ели те као 
„мо то ра и по гон ског го ри ва“  про це са убр за не ин те гра ци је у 
ЕУ (Ву ле тић, 2008:39), не го и ве ћи не ста нов ни штва у ис тра-
жи ва ним бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма. У сфе ри еко-
но ми је то је уве ре ње/уве ра ва ње да ће ин те гра ци ја у европ ску 
ка пи та ли стич ку тр жи шну при вре ду га ран то ва ти си стем ску 
про ме ну, ви ше сто пе ра ста и кон ку рент но сти, обил не до на-
ци је и ин ве сти ци је из ЕУ, у сфе ри по ли ти ке , да ће што ско-
ри је при кљу че ње га ран то ва ти не по врат ни рас кид са „опа сно-
шћу са Ис то ка“ и до не ти по ли тич ку ста бил ност де мо крат ске 
из бор не про це ду ре, а у сфе ри кул ту ре, да ће уза јам но про жи-
ма ње са За пад ним вред но сним си сте мом по твр ди ти да су ове 
зе мље „од у век при па да ле“ За пад ној ци ви ли за ци ји“ (Ла зић, 
М, Ву ле тић, В. 2009:988).

2) Дру га ла тент на функ ци ја при бе га ва ња во ка бу ла ру 
те о ри је ели та је по ти ски ва ње кри тич ке ана ли зе ствар ног кла-
сног са др жа ја по зи тив но вред но ва не и отво ре но про мо ви са-
не „де бло ки ра не тран сфор ма ци је“ у пла не тар ном кон тек сту 
пре о бра жа ја до ми нант ног об ли ка ре гу ла ци је при вред них то-
ко ва по чев од сре ди не ше зде се тих го ди на ка да су ис цр пље ни 
им пул си ко ја су ра за ра ња Дру гог свет ског ра та да ла из ла ску 
из кри зе де пре си ји још из 1920-тих го ди на, на ја вљу ју ћи но ву 
кри зу стаг фла ци је и то не са мо у дру штви ма ре ал но по сто је-
ћег со ци ја ли зма не го и у дру штви ма гло бал но до ми нант ног 
ре ал но по сто је ћег ка пи та ли зма.

Из пер спек ти ве све број ни јих ис тра жи ва ња цир ку ла-
ци је и ре про дук ци је ели та у по је ди нач ним дру штви ма цен-
трал не и ис точ не Евро пе на кон 1989 (уп. нпр. Тheory and So
ci ety, 1995), ни је мо гла да бу де уоче на чи ње ни ца да у овим 
дру штви ма нај ви ши слој вла да ју ће кла се, вла сни ци кон трол-
них па ке та тран сна ци о нал них кор по ра ци ја и фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја, ло кал но ни је при су тан, од но сно да је од су тан. 
Из пер спек ти ве кри тич ке кла сне ана ли зе ко ју су об но ви ли 
уче сни ци ра ди кал них ору жа них ан ти ко ло ни јал них по кре-
та по пут Фран ца Фа но на  (Fa non, 1961) и Амил ка ра Ка бра-
ла (Ca bral, 1975 ), ова чи ње ни ца ло кал но од сут не вла да ју ће 
кла се је вр ло ја сно иден ти фи ко ва на у ко ло ни ја ма и по лу ко-
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ло ни ја ма. Ово об на вља ње кри тич ке кла сне ана ли зе као те-
о риј ског оруж ја у ре во лу ци о нар ној бор би за на ци о нал но и 
со ци јал но осло бо ђе ње (Вра ту ша, 1979), под ста кло је ауто-
ре по пут Ан дре Гун дер- Фран ка (Gun der-Frank, 1967) и Во-
лер сти на (Wаller ste in, 1974) да за је ди ни цу  кла сне ана ли зе 
про це са тран сфор ма ци је дру штве них од но са ода бе ру  це ло-
куп ни си стем је дин стве не свет ске ка пи та ли стич ке при вре де 
као је ди но при ме рен. Да ље су по ка за ли да је овај свет ски 
при вред ни си стем  исто вре ме но ан та го ни стич ки по де љен, 
по сред ством ло кал ног те ри то ри јал но по ли тич ког ор га ни зо-
ва ња на ци о нал них бур жо а зи ја у окви ру кон ку рент ских на-
ци о нал них др жа ва и њи хо вих са ве зе не јед на ке сна ге, на им-
пе ри ја ли стич ки цен тар, по сре ду ју ћу по лу пе ри фе ри ју и (по-
лу)ко ло ни јал но за ви сну пе ри фе ри ју си сте ма.  Те о ри ја раз во ја 
не раз во ја  на пе ри фе ри ји си сте ма свет ске ка пи та ли стич ке 
при вре де са сво је стра не је под ста кла из ме ђу оста лих при-
ста ли ца кри тич ке кла сне ана ли зе и ауто ра ових ре до ва да 
уочи по ја ву од сут не вла да ју ће кла се у бив шим дру штви ма 
ре ал но по сто је ћег со ци ја ли зма као кључ ну за ана ли зу про-
це са тран сфор ма ци је дру штве них од но са на ро чи то на про-
сто ру бив ше Ју го сла ви је. На овом про сто ру је на и ме до шло 
не са мо до не га тив ног раз во ја у сме ру де ин ду стри ја ли за ци је 
и нео ко ло ни јал не за ви сно сти,  не го и до ус по ста вља ња кла-
сич ног ко ло ни јал ног про тек то ра та у Бо сни и Хер це го ви ни и 
на Ко со ву и Ме то хи ји на кон вој не агре си је (Вра ту ша, 1999).

Ин те рес гло бал но до ми ни ра ју ће а ло кал но че сто од сут-
не вла да ју ће кла се круп ног тран сна ци о нал ног фи нан сиј ског 
ка пи та ла при вред но ор га ни зо ва ног у окви ру Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да, Свет ске Бан ке и Свет ске тр го вин ске ор-
га ни за ци је а вој но у окви ру Се вер но-атлант ског са ве за дру-
шта ва ре ал но по сто је ћег ка пи та ли зма САД и за пад не Евро пе 
од апри ла 1949, је сте из ла зак из си стем ске кри зе хи пе ра ку-
му ла ци је ка пи та ла кроз осва ја ње но вих тр жи шта, при сва ја-
ње из во ра јеф ти них си ро ви на и рад не сна ге те кон тро ла глав-
них из во ра и ко ри до ра за тран спорт и тр го ви ну стра те шким 
ми не ра ли ма. Сви ови ре сур си су тран сна ци о нал ном оли го-
пол ском ка пи та лу би ли са мо ин ди рект но до ступ ни пре ко не-
јед на ке тр го вин ске раз ме не док је још увек функ ци о ни са ла 
при вред но вој на ор га ни за ци ја дру шта ва „ре ал но по сто је ћег 
со ци ја ли зма“  цен трал не и ис точ не Евро пе, ус по ста вље на на 
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осно ву Спо ра зу ма о при ја тељ ству, са рад њи и уза јам ној по-
мо ћи у Вар ша ви 1955, као ре ак ци ја на укљу чи ва ње по но во 
на о ру жа не За пад не Не мач ке у су пар нич ки вој ни блок НА-
ТО. Зва нич но рас пу шта ње Вар шав ског пак та ју ла 1991, круп-
ни тран сна ци о нал ни фи нан сиј ски ка пи тал је ис ко ри стио за 
пре тва ра ње сво је вој не ор га ни за ци је из од брам бе ног са ве за у 
ин стру мент вој не агре си је та мо где не мо же да спро ве де сво-
је им пе ри ја ли стич ке стра те шке ин те ре се „ми ро љу би вим“ 
сред стви ма тр жи шне кон ку рен ци је у окол но сти ма мо но по ла 
еко ном ске про дук тив но сти. Из пер спек ти ве те о ри је ели та, 
на сил на им пе ри ја ли стич ка по ли ти ка ре ко ло ни за ци је све та 
ло кал но од сут не вла да ју ће кла се, не са мо да ни је кри тич ки 
ана ли зи ра на, не го се при ка зу је пр вен стве но као по сле ди ца  
„по ли ти ке ко ју су ства ра ле“ ло кал не по ли тич ке ели те, на-
ци о на ли стич ке пар ти је на вла сти 1990-тих го ди на, ко ја по-
ли ти ка „је ста ви ла Ср би ју у ме ђу на род ну изо ла ци ју и чак у 
кон фрон та ци ју са ЕУ“ (Ла зић, Ву ле тић, 2007).

Им пе ри ја ли стич ки ин те рес и стра те ги ју раз во ја ло кал-
но од сут не вла да ју ће кла се у бив шим чла ни ца ма Вар шав ског 
пак та и у бив шим ре пу бли ка ма сво је вре ме но не свр ста не Ју-
го сла ви је, спро во ди, као и у свим ко ло ни ја ма и нео ко ло ни ја ма 
Афри ке, Ази је и Ла тин ске Аме ри ке до та да, ло кал на ком пра-
дор ска бур жо а зи ја (Вра ту ша, 1983; 2007). Ком пра дор ска бур-
жо а зи ја по сре ду је у спро во ђе њу пљач ка шке при ва ти за ци је и 
ду го роч но дез ар ти ку ли шу ће и ко ло ни јал но по ро бља ва ју ће 
рас про да је стра те шких си сте ма у др жав ном и дру штве ном 
вла сни штву за ко рум пи ра ју ћу про ви зи ју на при ват ном ра чу-
ну у ино стра ним бан ка ма. По што је ком пра дор ска бур жо а-
зи ја у бив шим дру штви ма др жав ног со ци ја ли зма ори јен ти-
са на на бр зу до бит и спе ку ла тив но-тр го вин ске не про из вод не 
ак тив но сти, ни у до глед ној бу дућ но сти не тре ба оче ки ва ти 
оства ри ва ње про кла мо ва ног ци ља при ва ти за ци је - ре струк-
ту ри са ње при вре де и по ве ћа ње ефи ка сно сти по сло ва ња.

Ка ко тре нут но ства ри сто је, чи ни се да се ни у јед-
ном дру штву бив шег др жав ног со ци ја ли зма ни је фор ми ра ла 
аутен тич на на ци о нал на бур жо а зи ја  ко ја би би ла за ин те ре со-
ва на за ин ве сти ра ње у до ма ћу ин ду стри ју за ме не уво за, за од-
бра ну на ци о нал ног тр жи шта и ње го во ши ре ње кроз про дор 
на стра на тр жи шта (Вра ту ша, 1995а;1997; 2005; 2010а; Ду ша-
нић, 2008; Ан то нић, 2010). Ма да је аци о нал на бур жо а зи ја со-
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ци јал-де мо крат ске ори јен та ци је по не ка да при зи ва на као спа-
со но сна ал тер на ти ва (Ми тро вић, Љ, 2009), нео п ход но је да се 
за пи та мо ни су ли пар ти је со ци јал де мо крат ске ори јен та ци је 
као иде о ло шки пред став ни ци на ци о нал не бур жо а зи је ка да 
би до шле на власт у крај њој ин стан ци во ди ле по ли ти ку у ин-
те ре су круп ног ка пи та ла (се ти мо се са мо у но ви јој исто ри-
ји бри тан ских Ла бу ри ста ко ји су при ва ти зо ва ли и оне обла-
сти дру штве них де лат но сти у ко је се ни су усу ди ли да дир-
ну кон зер ва тив ци на вла сти пре њих) (Вра ту ша, В, 2010б)? 
У окол но сти ма си стем ске кри зе аку му ла ци је ка пи та ла ко ја 
раз от кри ва уну тра шње про тив реч но сти ка пи та ли стич ког 
на чи на про из вод ње ко ји про из во ди ка та стро фе гла ди, не за-
по сле но сти и ра то ва за ре ко ло ни за ци ју све та, ни нај до бро-
на мер ни је на ци о нал не бур жо а зи је да и по сто је не би мо гле 
у сво јем свој ству пер со ни фи ка ци је од но са ка пи та ли стич ког 
из ра бљи ва ња да по ну де из лаз из са мог ка пи та ли стич ког на-
чи на про из вод ње као ге не ра то ра кри зе и дру штве но про из ве-
де них ка та стро фа. Мо же ли се уоп ште оправ да ти стра те ги ја 
по пра вља ња  ре ла тив ног по ло жај ма ње или ве ће гру па ци је 
љу ди у окви ру свет ског си сте ма аку му ла ци је ка пи та ла ко ји 
за ко ни то ре про ду ку је ма сов ни ге но цид и еко цид?

За кљу чак
Прет ход на ана ли за са др жа ја па ра диг ма тич них ра до ва 

је ди ног до ма ћег ауто ра ко ји је из ри чи то до пу нио сво је си-
сте мат ско на сто ја ње из 1980-тих да ре флек ту је, де фи ни ше, 
опе ра ци о на ли зу је и при ме ни у ис тра жи ва њу про це са струк-
ту рал них про ме на у дру штви ма ре ал но по сто је ћег ка пи та-
ли зма и со ци ја ли зма, по јам „кла се“ у тра ди ци ји па ра диг ме 
кри тич ке те о ри је, под јед на ко си сте мат ски ре флек то ва ним 
на сто ја њем да то исто учи ни са пој мом „ели те“ на кон сим бо-
лич ког ру ше ња зи да у Бер ли ну 1989, по твр ди ла је хи по те зу 
о ути ца ју кла сно струк ту ри са них ин те ре са на из бор те о риј-
ско-ме то до ло шког окви ра ис тра жи ва ња и прак тич ко-по ли-
тич ке стра те ги је пре о бра жа ва ња до ми нант них дру штве них 
од но са ре про дук ци је жи во та.

Из раз сит но бур жо а ска ин те ли ген ци ја ко ји че сто упо-
тре бља вам у овом ра ду не тре ба да бу де схва ћен као пу ка 
пам флет ска иде о ло шка ети ке та, већ као објек тив но од ре ђе ње 
кла сно про тив реч ног по ло жа ја и уло ге дру штве не гру па ци је 
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ко ја се кроз про цес уни вер зи тет ског обра зо ва ња при пре ма за 
за у зи ма ње упра вљач ких и по сред нич ких функ ци ја у кла сној 
по де ли ра да. Упра во кла сно про тив ре чан ха би тус омо гу ћа ва 
при пад ни ци ма овог сло ја вла да ју ће кла се ве ћи сте пен сло бо-
де не го при пад ни ци ма ви ших сло је ва вла да ју ће кла се да по-
ку ша ју да пре ђу те о риј ски и прак тич но на ста но ви ште при-
пад ни ка кла се све де не на ру тин ске и из вр ши лач ке функ ци је 
у кла сној по де ли ра да (Вра ту ша, 1995б). Ве ћи део при пад ни-
ка и при пад ни ца ове гру па ци је ко ја ни ка да ни је има ла или је 
из гу би ла „слух“ за објек тив ни ин те рес мо дер них на јам них 
ро бо ва за уки да њем кла сне по де ле ра да на упра вља че и упра-
вља не на свим ни во и ма и об ли ци ма дру штве но сти, без об зи-
ра на сте пен њи хо ве ем пи риј ске су бјек тив не са мо све сно сти 
и са мо ор га ни зо ва но сти да се из бо ре за тај је ди ни по себ ни 
ин те рес ко ји се мо же уни вер за ли зо ва ти, пре у зи ма кла сни 
по ло жај и уло гу у окви ру ка пи та ли стич ких од но са ре про дук-
ци је жи во та за ко је су се и при пре ма ле и при пре ма ли то ком 
про це са обра зо ва ња, сте че ног на вод но ис кљу чи во вла сти том 
за слу гом. У ов де ана ли зи ра ним па ра диг ма тич ним ра до ви ма, 
њи хов аутор се упр кос лу цид ној кри ти ци те о риј ске и прак-
тич ке огра ни че но сти ели ти стич ког ис тра жи вач ког при сту-
па, на те о риј ском пла ну, на кра ју упра во ње му при кло нио за-
ла жу ћи се за де фи ни ци ју ка пи та ла као про мет не вред но сти 
и рет ког ре сур са и за раз два ја ње те о ри је ели та и те о ри је кла-
са у ана ли зи „пост со ци ја ли стич ке при ла го ђа ва ју ће ре кон-
струк ци је ели та“. Ели ти стич ки ис тра жи вач ки при ступ, ме-
ђу тим, уко ли ко уоп ште по ми ње дру штве не кла се, њих сво ди 
на не из бе жне стра ти фи ка ци је ске ста ту сне и про фе си о нал не 
уза јам но на до пу њу ју ће гру пе у окви ру тех нич ке по де ле ра да 
са кван ти та тив но раз ли чи тим сте пе ном при ват но вла снич ке 
кон тро ле над ра зним ма те ри јал ним, по ли тич ким и кул тур-
ним „фор ма ма ка пи та ла“, раз ли чи тим из гле ди ма и рен та ма 
њи хо вих по је ди нач них при пад ни ка на тр жи шту као веч ном 
и оп ти мал ном ало ка то ру рет ких „ре сур са“ и из ве де ним раз-
ли чи тим ме стом  у дру штве ној хи је рар хи ји.

По ла зе ћи од кла сно за ин те ре со ва ног ста но ви шта ин те-
лек ту ал не сит не бур жо а зи је да оп ти ма ли зу је свој по ло жај у 
окви ру за те че не кла сне по де ле ра да, наш аутор је на прак тич-
но по ли тич ком пла ну ста вио сво је струч но зна ње у функ ци ју 
ле ги ти ми за ци је и ле га ли за ци је „де бло ки ра ња тран сфор ма-
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ци је“, од но сно стра те ги је пла не тар не вла да ју ће кла се тран-
сна ци о нал не оли го по ли стич ке фи нан сиј ске бур жо а зи је да 
уз по моћ под ми ће не ло кал не ком пра дор ске бур жо а зи је по-
тра жи из лаз из си стем ске кри зе аку му ла ци је ка пи та ла кроз 
еко ном ску и вој ну ре ко ло ни за ци ју дру шта ва бив шег ре ал но 
по сто је ћег со ци ја ли зма те (ре)при ва ти за ци ју свих об ли ка ко-
лек тив не сво ји не над за јед нич ким при род ним, еко ном ским, 
дру штве ним, по ли тич ким и кул тур ним на сле ђем и про из во-
дом чо ве чан ства ши ром све та, укљу чу ју ћи ре ал но по сто је ћи 
ка пи та ли зам. Ово за јед нич ко на сле ђе и про из вод чо ве чан-
ства Л. М. и ко а у то ри код нас, по угле ду на Бур ди јеа (1986) и 
број не при ста ли це у све ту, на зи ва ју „фор ма ма ка пи та ла“ ко је 
се мо гу аку му ли ра ти и уза јам но пре тва ра ти. Пре ћут но или 
из ри чи то про па ги ра ње аку му ла ци је ра зних фор ми ка пи та ла 
оста вља из ван ви до кру га ма сов не не сре ће им пе ри ја ли стич-
ких ра то ва ре ко ло ни за ци је, не за по сле но сти, гла ди, за га ђе ња, 
ото пља ва ња и ис цр пљи ва ња нео б но ви вих из во ра ко је иза зи-
ва ју уну тра шње про тив реч но сти ка пи та ли стич ког на чи на 
про из вод ње за при ват ни про фит не ко ли ци не уме сто за за до-
во ља ва ње по тре ба и раз вој људ ских спо соб но сти сви ју.
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Vera Vratuša

ELI TES IN POST SO CI A LISM OR 
COMPRADO RE BOURGEOISIE IN THE 

PROCESS OF RE STA U RA TION OF  
PERI FERAL CA PI TA LISM?

Sum mary

In the pa per are analysed so cial and hi sto ri cal cir cum stan
ces and class in te rests un der li ning the in cli na tion of aut hors who 
pu blish in pro fes si o nal jo ur nals of the main stre am in the world 
and at ho me to use vi sibly mo re of ten the ex pres si on „eli te“ than 
„class“ in the ir re se ar ches of the pro cess of so cial struc tu re tran
sfor ma tion in for mer  so ci e ti es of re ally exi sting so ci a lism star
ting from the last de ca de of the twen ti est cen tury. 

The main fin ding of this analysis is that in tro duc tion of no
ti ced ter mi no lo gi cal no velty star ting from the class stand po int оf 
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in tel lec tual small bo ur ge o i sie, in te re sted to po si tion it self as well 
as pos si ble wit hin the exi sting ca pi ta list so cial re la ti ons of li fe re
pro duc tion, on the the o re ti cal and met ho do lo gi cal pla ne has for 
the ef fect the le a ning to ward the fun cti o na list pa ra dig me of me ri
toc ra tic dif fe ren ti a tion bet we en the ac ti ve eli te and pas si ve mas
ses as well as of in ter de pen dent sta tus gro ups wit hin the tec hni cal 
di vi sion of la bor and pro cess of ex chan ge of ti me less „forms of 
ca pi tal“ on the mar ket as the op ti mal alo ca tor of ra re re so ur ces. 
On the prac ti cal and po li ti cal pla ne, su pres sion of class analysis 
in fa vo ur of eli te analysis, re sults in par ti ci pa tion in le gi ti mi za
tion and le ga li za tion of the stra tegy of the re co lo ni za tion of the 
world which car ri es out the lo cally ab sent ru ling class of tran
sna ti o nal fi nan cial ca pi tal in for mer so ci e ti es of re ally exi sting 
so ci a lism and thro ug ho ut the pe rip hery of the world ca pi ta list 
eco nomy system, with the help of in ter me di ary ser vi ces of the lo
cal com pra do re bo ur ge o i sie.
Key words: so cial class, eli te, world ka pi ta list eco nomy system, 

com pra do re bo ur ge o i sie , ab sent ru ling class, in te
lec tusl small bo ur ge o i sie
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ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА ЕКО НОМСКОГ 
И ПО ЛИ ТИЧ КОГ КА ПИ ТА ЛА 
ЕЛИТА У ПОСТ-КО МУ НИ ЗМУ

Резиме

Рад је усме рен на иден ти фи ка ци ју трен до ва у ге не зи 
пост-ко му ни стич ких ели та и њи хо ве кон тек сту ал не, си-
стем ске екс пли ка ци је. Ана ли за је уте ме ље на на кон цеп ти ма 
фран цу ског со ци о ло га Пје ра Бур ди јеа – кон цеп ти ма „по ља“ 
и „ка пи та ла“ ко ји су на ро чи то по год ни за ана ли зу тран-
сфор ма ци је ели та. Бур ди је на гла ша ва да су по зи ци је ак те-
ра уну тар по ља објек тив но де фи ни са не њи хо вим ран гом у 
струк ту ри (ре)ди стри бу ци је мо ћи или ка пи та ла (еко ном-
ског, по ли тич ког, со ци јал ног и кул тур ног) ко ји су кон вер ти-
бил ни је дан у дру ги. Из ло же не су три глав не те о ри је о про-
це су тран сфор ма ци је ели та у ре ги о ну Цен трал но-Ис точ не 
Евро пе: те о ри ја ре про дук ци је ели та, те о ри ја цир ку ла ци је 
ели та, те те о ри ја кла сне ре про дук ци је ели та. Аутор ка за-
па жа да се фор ми ра ла но ва по ли тич ка кла са пост-ко му ни-
зма, иде о ло шки хе те ро ге на, али со ци јал но-кла сно хо мо ге на, 
ко ја, упр кос то ме што де кла ра тив но за го ва ра де мо кра ти ју, 
те жи хе ге мо ни ји. Овај хе ге мо ни стич ки блок мо ћи са сто-
ји се од бив ших ко му ни стич ких тех но кра та, но ве пост-ко-
му ни стич ке по ли то кра ти је и ин те лек ту ал не ели те ко ја је 
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кре а тор јав ног мне ња. Ме ха ни зам вла да ња овог хе те ро ге ног 
бло ка мо ћи је „ме на џе ри зам“ ко ји је по стао иде о ло ги ја но ве 
пост-ко му ни стич ке ели те.   
Кључ не ре чи: по ли тич ка ели та, еко ном ска ели та, ре про дук-

ци ја ели та, цир ку ла ци ја ели та, ка пи тал, ко му-
ни стич ка но мен кла ту ра, кла сна струк ту ра, по-
ли тич ка кла са, хе ге мо ни ја, ин те ли ген ци ја.

Уло га ели та у пост-ко му ни стич ком дру штву је од из у-
зет ног те о риј ског и по ли тич ког зна ча ја – про цес тран сфор ма-
ци је вр ха со ци јал не пи ра ми де у Цен трал но-Ис точ ној Евро пи 
мо же пре суд но да ути че на ис ход це ло куп ног про це са тран-
зи ци је. Ана ли за ко ја сле ди усме ре на је на кон тек сту ал ну, 
си стем ску екс пли ка ци ју ка рак те ри сти ка и трен до ва тран-
сфор ма ци је ели та у пост-ко му ни зму, с по себ ним на гла ском 
на по ли тич ке ели те. На кон сло ма ко му ни зма от по чет је про-
цес ра ди кал не (ре)ди стри бу ци је и кон вер зи је по ли тич ког, 
еко ном ског, со ци јал ног и кул тур ног ка пи та ла у но ве об ли ке 
по ли тич ког ути ца ја и мо ћи. Ана ли за тран сфор ма ци је ели та 
у пост-ко му ни зму, на ро чи то у ре ги о ну Цен трал но-Ис точ не 
Евро пе, уте ме ље на је на кон цеп ти ма фран цу ског те о ре ти ча-
ра ре флек сив не со ци о ло ги је Пје ра Бур ди јеа (Pi er re Bo ur di eu). 
На и ме, Бур ди је о ва раз ма тра ња пру жа ју аде ква тан кон цеп ту-
ал ни оквир за про у ча ва ње ди на ми ке со ци јал не струк ту ре у 
ра пид но ме ња ју ћем дру штву као што је пост-ко му ни зам. На-
ро чи то је по го дан Бур ди је ов кон цепт „по ља“. Бур ди је ис ти-
че: „Ми сли ти у тер ми ни ма по ља зна чи ми сли ти ре ла ци о но“ 
(Bo ur di eu, Wac qu ant, н. д.:96). „По зи ци је ак те ра, по сред ни ка 
или ин сти ту ци ја уну тар по ља објек тив но су де фи ни са не њи-
хо вим ран гом у струк ту ри ди стри бу ци је мо ћи или ка пи та ла 
ко ји им уну тар да тог по ља сто је на рас по ла га њу, исто као и 
њи хов објек ти ван од нос пре ма дру гим по зи ци ја ма (до ми на-
ци ја, суб ор ди на ци ја, рав но прав ност, итд.) (исто:97). “У сва-
ком тре нут ку, од нос сна га из ме ђу игра ча (ак те ра – прим. Д. 
В.) оно је што де фи ни ше струк ту ру по ља” (исто; 99). Ло ги ка 
по ља на ме ће по тре бу за одр жа ва њем, од но сно за ме ном по-
зи ци ја уну тар да тог по ља. Бур ди је за кљу чу је да, као што 
„по ли тич ки про стор има ле во и де сно, има сво је над ре ђе не и 
сво је под ре ђе не аген те, дру штве ни про стор та ко ђе има сво је 
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над ре ђе не и под ре ђе не, бо га те и си ро ма шне, и ова два про-
сто ра ко ре спон ди ра ју“ (Bo ur di eu, 1991:215).

Бур ди је де фи ни ше „ка пи тал“ као аку му ли са ни рад  - 
дру штве ни свет је аку му ли са на исто ри ја. По је дин ци или 
гру пе на сто је да га по се ду ју на при ват ној, екс клу зив ној ба зи. 
Ка пи тал са др жи по тен ци ја лан ка па ци тет да про из во ди про-
фит и да се ре про ду ку је у иден тич ном или  уве ћа ном об ли ку. 
Ма те ри ја ли стич ки тип ка пи та ла - онај ко ји је еко ном ски у 
нај у жем сми слу - мо же та ко ђе да се пред ста ви у не ма те ри јал-
ној фор ми кул тур ног ка пи та ла или со ци јал ног ка пи та ла. На-
рав но, мо гу ћа је и ње го ва тран сфор ма ци ја у обр ну том сме ру. 
Раз ли чи ти ти по ви ка пи та ла, или мо ћи ме ња ју се је дан у дру-
ги, за ви сно о по љу у ко ме функ ци о ни шу, и уз тро шак ма ње 
или ви ше ску пе тран сфор ма ци је ко ја је пред у слов за ефи ка-
сност по ља у пи та њу. Ка пи тал се пред ста вља у три фун да-
мен тал на об лич ја: 

а) као еко ном ски ка пи тал - ко ји је тре нут но и ди рект но 
кон вер ти би лан у но вац и мо же би ти ин сти ту ци о на ли зо ван у 
фор ми пра ва сво ји не; 

б) као кул тур ни ка пи тал, ко ји је кон вер ти би лан, под 
из ве сним усло ви ма, у еко ном ски ка пи тал и мо же би ти ин-
сти ту ци о на ли зо ван у об ли ку обра зов них ква ли фи ка ци ја. 
Со ци јал на ал хе ми ја на ме ће при зна ње - да ва њем ин сти ту ци-
о на ли зо ва ног при зна ња кул тур ном ка пи та лу ко јег по се ду је 
по је ди нац – као што је ака дем ска ква ли фи ка ци ја, ко ја под ра-
зу ме ва и ње ну нов ча ну вред ност; 

в) дру штве ни, со ци јал ни ка пи тал, из гра ђен од со ци јал-
них оба ве за - трај не мре же ви ше или ма ње ин сти ту ци о на ли-
зо ва них „ве за“ уза јам ног по знан ства и ува жа ва ња. Или, дру-
гим ре чи ма при па да ња, члан ства од ре ђе ној гру пи. Во лу мен, 
обим со ци јал ног ка пи та ла ко ји по се ду је по је ди нац та ко за ви-
си од ве ли чи не мре же по знан ста ва ко ји он мо же ефек тив но 
да мо би ли ше и о во лу ме ну ка пи та ла (еко ном ског, кул тур ног 
или сим бо лич ног) по се до ва ног од сва ког од оних са ко ји ма је 
по ве зан. И овај об лик је кон вер ти би лан, у из ве сним усло ви-
ма, у еко ном ски ка пи тал и мо же би ти ин сти ту ци о на ли зо ван 
у об ли ку ти ту ле плем ства, со ци јал ног ста ту са, угле да, и то ме 
слич но.

Та ко се уну тар по ља од и гра ва пер ма нент на бор ба из ме-
ђу по сед ни ка по зи ци ја ко ји, ин ди ви ду ал но или ко лек тив но, 



Ди ја на Ву ко ма но вић ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА ЕКО НОМСКОГ И...

84

на сто је да оси гу ра ју или по бољ ша ју сво је по зи ци је у по љу и 
да на мет ну прин ци пе хи је рар хи за ци је ко ји ће нај ви ше од го-
ва ра ти вр сти и оби му ка пи та ла ко ји они са ми по се ду ју. Бур-
ди је сли ко ви то об ја шња ва да за ви сно од вр сте ка пи та ла ко ји 
ак тер по се ду је, ко ји од ре ђу је ње го ву ре ла тив ну сна гу уну тар 
„игре“, ње го ву по зи ци ју у про сто ру, а та ко ђе и ње го ву стра-
те гиј ску ори јен та ци ју пре ма игри - ак тер, тј. „играч“ по вла чи 
по те зе, ви ше или ма ње ри скант не или опре зне, суб вер зив-
не или кон зер ва тив не - што за ви си од во лу ме на и струк ту ре 
ка пи та ла ко је по се ду је. „Игра чи“ игра ју да би уве ћа ли или 
кон зер ви ра ли њи хов ка пи тал - у скла ду са пре ћут ним пра ви-
ли ма игре, пред у сло ви ма ре про дук ци је игре и ње них уло га, 
али та ко ђе ула зе у њу да би тран сфор ми са ли, де ли мич но или 
ком плет но, су штин ска пра ви ла игре - мо гу да на сто је да про-
ме не ре ла тив ну вред ност раз ли чи тих ка пи та ла у по љу - про-
ме ном ран ги ра ња из ме ђу раз ли чи тих вр ста ка пи та ла, кроз 
стра те ги је усме ре не на дис кре ди то ва ње фор ме ка пи та ла на 
ко јим по чи ва сна га њи хо вих опо не на та (нпр. еко ном ског) и 
да ва ло ри зу ју вр сту ка пи та ла ко ју они пре до ми нан то по се-
ду ју. Бур ди је о ва схе ма је де тер ми ни стич ка – сам аутор ка же 
да „струк ту ра про из во ди ха би тус, ко ји од ре ђу је, де тер ми ни-
ше прак су, ко ја ре про ду ку је струк ту ру и та ко афир ми ше иде-
ју да по зи ци ја у струк ту ри ди рект но де тер ми ни ше со ци јал-
ну стра те ги ју“ (cf. Bo ur di eu, 1983:99,120). 

Тран сфор ма ци ја ели та у пост-ко му ни зму – 
ре про дук ци ја или цир ку ла ци ја?

При ме њу ју ћи Бур ди је ов кон цепт „по ља“ и „ка пи та ла“ 
у ана ли зи пост-ко му ни стич ке тран зи ци је, гру па те о ре ти ча ра 
при хва та иде ју да по зи ци ја у струк ту ри ди рект но де тер ми-
ни ше со ци јал ну стра те ги ју. Ана ли ти ча ри су за па зи ли сле де-
ће тен ден ци је у тран сфор ма ци ји и ре гру то ва њу ели та у ре ги-
о ну Цен трал но-Ис точ не Евро пе – од ко јих су про ми нент не 
три те о ри је (cf. Sze lenyi S., Sze lenyi I., Ko vach, н. д.:1-25).

Пр ва је те о ри ја ре про дук ци је ели та – она су ге ри ше да 
ин сти ту ци о нал не про ме не ко је су се де си ле у ре ги о ну Цен-
трал но-Ис точ не Евро пе на кон сло ма ко му ни зма од 1989. го-
ди не на о ва мо ни су из ме ни ле со ци јал но-кла сну струк ту ру 
ели та. Ова те о ри ја по ла зи од прет по став ке да ста ре ко му ни-
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стич ке ели те има ју ка па ци тет адап тив но сти, при ла го ђа ва ња 
ка ко би одр жа ле свој при ви ле го ва ни ста тус. Ини ци јал но, по-
је ди ни су ауто ри пред ви де ли да ће се одр жа ти при сут ност 
ста ре ко му ни стич ке но мен кла ту ре у но вој еко ном ској ели-
ти. На при мер, Хан киш и Ста низ ки ше ва су на гла си ли спо-
соб ност ста ре по ли тич ке ели те да се тран сфор ми ше у но ву 
ка пи та ли стич ку бур жо а зи ју упо тре бља ва ју ћи моћ њи хо вих 
ра ни јих по ло жа ја и њи хо ве дру штве не ве зе да би аку му ли-
ра ли еко ном ску имо ви ну – да кле, ови су ауто ри сма тра ли 
да ће бив ши ко му ни сти по ста ти но ви кор по ра тив ни вла сни-
ци пост-ко му ни зма (cf. Han kiss 1990; Sta nis zkis 1991.). Дру га 
аутор ка, Са ла ји е ва, је ука за ла на по де лу ра ни је ели те на две 
ди стинк тив не гру пе: ста ре би ро кра те ко ји су би ли ре гру то-
ва ни на вла да ју ће по зи ци је пр вен стве но на осно ву њи хо ве по-
ли тич ке ло јал но сти и мла дих тех но кра та ко ји су би ли ре гру-
то ва ни пр вен стве но на осно ву њи хо ве тех нич ке ком пе тен ци-
је. Сто га је Са ла ји е ва пред ви де ла да ће по то ња гру па мла ђих 
тех но кра та за др жа ти упра вљач ке по зи ци је у би ро крат ским 
ин сти ту ци ја ма упра во због њи хо вих ква ли фи ка ци ја – ху ма-
ни ка пи тал ко ји су сте кли то ком обра зо ва ња у шко ла ма и на 
по сло ви ма ко ји су оба вља ли учи ни ло их је пре ко по треб ним 
ка дро ви ма и у пост-ко му ни зму (cf. Sza lai, 1994). 

Та ко има мо две су прот ста вље не хи по те зе уну тар те-
о ри је о ре про дук ци ји ели та. Јед ну по ко јој бив ши ко му ни-
стич ки ка дро ви за др жа ва ју при ви ле го ва не по зи ци је та ко 
што по ста ју при ват ни пред у зет ни ци, и дру гу у ко јој су по-
вла ште ни, али са да као би ро крат ски ад ми ни стра то ри. Да-
кле, те о ре ти ча ри ре про дук ци је ели та у Цен трал но-Ис точ ној 
Евро пи твр де да по сто је два сме ра ре про дук ци је ели та: је дан 
пред у зет нич ки и дру ги ад ми ни стра тив ни смер, и да по сто је 
три фак то ра ко ји игра ју зна чај ну уло гу у ре про дук ци ји ели-
та: њи хо ве по зи ци је мо ћи, члан ство у дру штве ним мре жа ма 
(дру штве не ве зе) и њи хо ва тех нич ка спо соб ност. Од ко јих су 
пр ва два фак то ра – по зи ци је мо ћи и дру штве ни ка пи тал по-
ве за ни са пред у зет нич ким ис хо ди ма, а по след њи, ху ма ни ка-
пи тал са ад ми ни стра тив ним ис хо дом. Као што су при ме ти-
ли Се ле њи је ви,  те о ри ја ре про дук ци је ели та сма тра да се не 
ме ња ју чла но ви ели та не го се пр вен стве но ме ња ју прин ци пи 
ко ји ма се ле ги ти ми зу је моћ ели та (cf. Szelényi I., Szelényi S., 
1995).
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Ме ђу тим, по да ци о пост-ко му ни стич ким ели та ма су по-
ка за ли да су оба ова пред ви ђа ња ома ши ла. На и ме, бив ша ко-
му ни стич ка тех но кра ти ја ни је ус пе ла да одр жи ул ти ма тив ну 
моћ до но ше ња еко ном ских од лу ка у свој ству вла сни ка, ка ко 
је то пред ви де ла Ста низ ки ше ва, већ су ко му ни сти-тех но кра-
те ус пе ли пре да се одр же као екс пер ти и ме на џе ри. На и ме, 
ана ли зе Стар ка (cf. Stark, 1990) су по ка за ле да је вла сни штво 
у цен трал но-европ ским кор по ра ци ја ма „ре ком би но ва но“, 
тј. ни ти је ини ци јал но, у по чет ним фа за ма пост-ко му ни зма 
би ло при ват но, ни ти јав но. Би ло је ин сти ту ци о на ли зо ва но 
и (ин)ди рект но јав но вла сни штво као „ме ђу-вла сни штво“ 
(cross-ow ner ship) од стра не ба на ка ко је су оста ле у вла сни-
штву др жа ве или др жав них аген ци ја за при ва ти за ци ју, или 
су по ста ле соп стве но-вла снич ка пред у зе ћа (фир ма по се ду је 
се стрин ску фир му). На по слет ку, ове су не у о би ча је не фор ме 
омо гу ћи ле ма те ри јал ну осно ву и за ја ча ње ауто но ми је и суп-
ста тив не мо ћи ко ју су мо гли да вр ше тех но кра те и ме на џе ри 
(на ве де но пре ма: Eyal, Szelényi, Townsley, 1998:14,15). 

Дру га је те о ри ја цир ку ла ци је, тј. тран сфор ма ци је ели-
та – ко ја по ла зи од хи по те зе да ће ин сти ту ци о нал не про ме не 
ко је су лан си ра не са тр жи шном и де мо крат ском тран зи ци јом 
не ми нов но ге не ри ра ти суб стан тив ни пре о крет у ре гру то ва-
њу ели та. скла ња ју ћи ста ре ели те са по зи ци ја мо ћи и за ме-
њу ју ћи их са по је дин ци ма ко ји ни су би ли на ели ти стич ким 
по ло жа ји ма пре 1989. го ди не (де таљ ни је, cf. Han ley, Ma tě jů, 
Vlachová, Krejčí, 1998:6-9). На су прот ар гу мен ти ма ко ји су 
из ло жи ли Хан киш и Ста низ ки ше ва, о ре про дук ци ји ели та 
пу тем пред у зет ни штва, је дан дру ги аутор, Не, је из ло жио 
ар гу мен те тр жи шне тран зи ци је пред ви дев ши да ће бив ши 
ко му ни стич ки ка дро ви ис ку си ти си ла зну со цио-еко ном ску 
мо бил ност ка ко се тр жи ште бу де ши ри ло, док ће се но ва 
кла са пред у зет ни ка ре гру то ва на из ре до ва ди рект них про-
из во ђа ча по ме ри ти на го ре, на елит не еко ном ске по зи ци је (cf. 
Nee, 1989:663-681). Но, ова те о ри ја се од но си ис кљу чи во на 
еко ном ску ели ту, и ма ло то га го во ри о трен до ви ма уну тар 
по ли тич ке ели те. Ипак, Се ле њи је ви су по ста ви ли хи по те зу 
о де мо крат ској тран зи ци ји, ана лог ну хи по те зи о тр жи шној 
тран зи ци ји ко ја да је пред ви ђа ње о суд би ни по ли тич ке ели-
те. На и ме, ако еко ном ска ли бе ра ли за ци ја сла би моћ ко му ни-
стич ких ка дро ва у еко но ми ји, он да би тре ба ло да и по ли тич-
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ка ли бе ра ли за ци ја ума њу је моћ тих ка дро ва у де мо крат ској 
тран зи ци ји (cf. Sze lenyi I., Sze lenyi S., 1995). Прет по став ка 
је да је уво ђе ње де мо крат ске из бор не по ли ти ке у Ис точ ној 
Евро пи по сле 1989. ге не ри са ло зна ча јан сте пен цир ку ла ци је 
ме ђу по ли тич ким ели та ма, што су по ка за ли већ пр ви из бо ри 
на ко ји ма су у ве ћи ни бив ших ко му ни стич ких зе ма ља опо-
зи ци о на ри до шли на власт по бе див ши ко му ни сте. Ме ђу тим, 
из бо ри ко ји су по том усле ди ли су по ка за ли да је би рач ко те-
ло пост-ко му ни стич ке Евро пе убр зо ре ду ко ва ло или пот пу-
но за бо ра ви ло ани мо зи тет пре ма бив шим ко му ни сти ма, ко ји 
су по нов но по че ли да до би ја ју гла со ве и по др шку.

Док су прет ход не две те о ри је – те о ри ја ре про дук ци је 
и те о ри ја цир ку ла ци је ели та фо ку си ра не на про ме не ко је се 
де ша ва ју ме ђу по је ди ним ин ди ви ду ал ним чла но ви ма ели та, 
тре ћа те о ри ја има дру га чи ји при ступ. Ова тре ћа те о ри ја – те-
о ри ја кла сне ре про дук ци је, од но сно кла сне цир ку ла ци је ни је 
за ин те ре со ва на за суд би ну по је ди ног чла на ели те. Она је за-
ин те ре со ва на за кла сну струк ту ру ели та. На и ме, ова те о ри ја 
за па жа да без об зи ра на про ме не у пер со нал ном са ста ву ели-
та, кла сна струк ту ра ели та оста је не про ме ње на – уоч љи во је 
да се ели те кон стант но ре гру ту ју из ре до ва ви ших кла са, и 
у пост-ко му ни зму. Бу ду ћи да се кла сни са став ели та не ме-
ња про то ком вре ме на, мо же се за кљу чи ти да они ко ји др же 
ели ти стич ке по зи ци је на ста вља ју да про мо ви шу ин те ре се 
до ми нант них со ци јал них гру па. Со ци јал не по зи ци је, да кле, 
обез бе ђу ју кључ за ту ма че ње ин те ре са ели та (в. исто:9-11). 
Ове су хи по те зе за сно ва не на ра до ви ма аме рич ког со ци о ло-
га Рај та Мил са (Wright C. Mills, 1957). Милс је дао де фи ни-
ци ју ели та – то су по је дин ци ко ји за у зи ма ју „ко манд на ме-
ста“ уну тар дру штва (у слу ча ју Аме ри ке у XX. ве ку, то су 
вр хун ски ад ми ни стра то ри ве ли ких кор по ра ци ја, вла ди них 
аген ци ја и вој ске). Ипак, Мил со ва те о ри ја кла сне ре про дук-
ци је ни је аде кват на за ко му ни стич ку Евро пу бу ду ћи да су 
ова дру штва ис ку си ла ра ди кал ну со ци јал ну ре во лу ци ју ко ја 
је ели ми ни са ла при ват но вла сни штво и та ко уни шти ла ви-
со ку кла су из чи јих се ре до ва мо гла кон ти ну и ра но ре гру то-
ва ти ели та. Ипак, и у ко му ни зму је на стао но ви тип ви со ке 
кла се чи је при ви ле ги је ни су би ле за сно ва не на по се до ва њу 
еко ном ског већ на по се до ва њу кул тур ног ка пи та ла. Нај зна-
чај ни ја де тер ми нан та со ци јал ног ста ту са у вре ме др жав ног 
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со ци ја ли зма је би ло по се до ва ње обра зов них ди пло ма, на ро-
чи то ди пло ма тзв. тер ци јар них ин сти ту ци ја (ви ших шко ла и 
фа кул те та – уни вер зи те та). На и ме, ин ди ка тив но је да је бив-
ша ко му ни стич ка но мен кла ту ра би ла са ста вље на у дис про-
пор ци о нал но пре о вла ђу ју ћем бро ју од „де це ин те ли ген ци је“, 
као и да пост-ко му ни стич ка ели та та ко ђе има исто со ци јал но 
по ре кло. Да кле, сле ди за кљу чак, ако но ва ели та бе ле жи исто 
со ци јал но по ре кло као и ста ра ели та, то ин ди ци ра да дру-
штве на про ме на, у ства ри, и ни је та ко ра ди кал на као што се 
ини ци јал но пред ви ђа ло. Уме сто про ме не, од и гра ва се кон ти-
ну и ра на уну тар кла сна ре про дук ци ја ели та.

Та ко је у окви ру ове тре ће те о ри је по твр ђе на су клад-
на те о ри ја кла сних по зи ци ја – тзв. те о ри ја „пра зних ме ста“. 
На при мер, Рајт сма тра да су кла се „пра зна ме ста“ у со ци-
јал ној струк ту ри ко ја се ис пу ња ва ју ин ди ви ду а ма; та „пра-
зна ме ста“ ни су де тер ми ни са на ак ту ал ним ка рак те ри сти ка-
ма до тич них по је ди на ца - ва жна је са ма при ро да, су шти на, 
свр ха тих по зи ци ја, а не ка рак те ри сти ке, осо би не ин ди ви дуа 
(Wright, 1979:21; на ве де но пре ма: Sze lenyi, Sze le ni, Ko vach, н. 
д.:4). У овом се кон тек сту при зи ва и Ни кос Пу лан цас (Ni cos 
Po u lant zas) ко ји је у ње го вој ана ли зи дру штве них кла са утвр-
дио и сле де ће: „Чак и под ап сурд ном прет по став ком да би из 
да на у дан, или из јед не ге не ра ци је у дру ге, бур жо а зи ја мо гла 
у це ли ни да за ме ни ме сто са про ле те ри ја том или обр ну то, 
ни шта фун да мен тал но у ка пи та ли зму не би би ло из ме ње но, 
по што ће ме ста бур жо а зи је и про ле те ри ја та још увек би ти 
та мо - а то је прин ци пи је лан аспект ре про дук ци је ка пи та ли-
стич ких од но са“ (Po u lant zas, 1978:33; на ве де но пре ма: исто).

Гру па ис тра жи ва ча те сти ра ла је прет ход но из ло же не 
хи по те зе три те о ри је о тран сфор ма ци ји ели та на при ме ру 
Че шке, Ма ђар ске и Пољ ске, 1993. го ди не, и до шла до сле де-
ћих за кљу ча ка, на осно ву ем пи риј ских по да та ка о ели та ма 
у овим зе мља ма. На во ди мо их са мо так са тив но, да би смо 
илу стро ва ли тен ден ци је ко је су нај у пе ча тљи ви је. Ем пи риј-
ска ана ли за је по ка за ла да је до шло до зна чај не цир ку ла ци је 
у ре до ви ма по ли тич ке и еко ном ске ели те у ове три зе мље. 
Ипак, про це си цир ку ла ци је ме ђу ове две гру пе ели та су ис-
ка за ли ди стинк тив но раз ли чи те об ли ке. Уну тар еко ном ске 
ели те, цир ку ла ци ја је по при ми ла об ли ке „ре во лу ци је за ме-
ни ка“ – ве ћи на но во при до шли ца у ре до ве еко ном ске ели те 
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је прет ход но у ко му ни стич ком ре жи му за у зи ма ла по зи ци је 
за ме ни ка ди рек то ра или ме на џе ра оде ље ња (1988. го ди не). 
Та ко се ис по ста ви ло да тран зи ци ја ка тр жи шној еко но ми ји 
ни је про ме ни ла обра сце ре гру то ва ња ели те у то ли кој ме ри у 
ко ли кој ју је убр за ла. 

У по гле ду по ли тич ке ели те, ипак, слом др жав ног со-
ци ја ли зма, по спе шио је ула зак но во при до шли ца на елит не 
по ли тич ке по ло жа је. Пре о вла ђу ју ћи је тренд да се пост-ко-
му ни стич ке по ли тич ке ели те са сто је од по је ди на ца ко ји 
ни су има ли ка дров ске ка ри је ре за вре ме пе ри о да др жав ног 
со ци ја ли зма. Ефе кат ин сти ту ци о нал не про ме не на про цес 
мо бил но сти ели та је ва ри рао за ви сно од вр сте ели та. Ме ђу 
еко ном ским ели та ма, ин сти ту ци о нал на про ме на је убр за ла 
стан дард не обра сце њи хо вог ре гру то ва ња. У ре до ве по ли-
тич ких ели та ула зе аут сај де ри – они ко ји ра ни је ни су би ли на 
ру ко во де ћим по ло жа ји ма у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. На-
да ље, ме ђу еко ном ским ели та ма, до ка за на је ве ћа цир ку ла-
ци ја у при ват ном сек то ру не го што је то у др жав ном сек то ру. 
Ипак, цир ку ла ци ја но вог осо бља на елит на ме ста у при ват-
ном сек то ру, по све му су де ћи, ни је тран сфор ми са ла кла сни 
ка рак тер ових ели та. Са свим су прот но, еко ном ска ели та у 
при ват ном сек то ру је чак и ви ше не го у др жав ном или при-
ва ти зо ва ном др жав ном сек то ру по ка за ла тен ден ци ју да има 
при ви ле го ва но со ци јал но по ре кло. Ис тра жи ва чи су на да ље 
за па зи ли да ни ви со ке сто пе цир ку ла ци је уну тар др жав не 
ели те ни су из ме ни ле кла сни ка рак тер ове гру пе. Тран зи ци ја 
ка де мо кра ти ји је ре зул ти ра ла у мно го ве ћим сто па ма цир-
ку ла ци је ме ђу по ли тич ком ели том, на су прот трен до ви ма у 
еко ном ској ели ти. Ипак, кла сни ка рак тер по ли тич ке ели те 
су штин ски се не раз ли ку је од оне еко ном ске ели те. И код 
по ли тич ке ели те пре о вла ђу је тен ден ци ја да и они већ ма има-
ју тер ци јар но обра зо ва не оче ве или оче ве на струч ним или 
ад ми ни стра тив ним за ни ма њи ма. Дру гим ре чи ма, цир ку ла-
ци ја но вог осо бља на елит не по ло жа је ни је тран сфор ми са ла 
со ци јал ни ка рак тер ели та у Ис точ ној Евро пи – кла сна струк-
ту ра се ма ње-ви ше одр жа ла по сто ја ном. Цир ку ла ци ја ели та 
ни је те кла па ра лел но са кла сном цир ку ла ци јом. На по слет ку, 
ис тра жи ва чи су ис та кли да је про цес мо бил но сти ели та у ви-
со ком сте пе ну за ви сан од пре ђа шњег раз во ја до га ђа ја – до га-
ђа ји ко ји су се од и гра ли пре ко лап са ко му ни стич ког си сте ма 
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има ли су из у зет но јак ути цај на ток до га ђа ја у пост-ко му-
ни стич ком пе ри о ду (в. Han ley, Ma tě jů  Vlachová, Krejčí, op. 
cit: 27,28). Ово је за па жа ње на ро чи то ин ди ка тив но за про цес 
тран сфор ма ци је по ли тич ких ели та у пост-ко му ни зму.

По ли тич ка кла са у пост-ко му ни зму

Под се ти мо се да је Га е та но Мо ска (Ga e ta no Mo sca), 
кра јем 19. ве ка, кон ци пи рао сво ју те о ри ју о „вла да ју ћој кла-
си“. Мо ска у ори ги на лу, на ита ли јан ском, нај пре ко ри сти 
тер мин „по ли тич ка кла са“, прем да ка сни је у истом зна че њу 
ко ри сти и тер мин „вла да ју ћа кла са“. Ње го ва де фи ни ци ја по-
ли тич ке или вла да ју ће кла се се од но си на гру пу љу ди ко ји 
ствар но или ди рект но уче ству ју у вла ди или има ју ути цај на 
њу. Мо ска на упе ча тљив на чин за па жа очи глед ну чи ње ни-
цу: „У свим дру штви ма ... две кла се љу ди се ја вља ју – кла-
са ко ја вла да и кла са над ко јом се вла да“. Пр ва кла са, увек 
ма ње број на, спро во ди све по ли тич ке функ ци је, мо но по ли-
зу је власт и ужи ва пред но сти ко је до но си власт, док дру га, 
број ни ја кла са, је усме ра ва на и кон тро ли са на од пр ве, на на-
чин ко ји је са да ви ше или ма ње ле га лан, са да ви ше или ма ње 
ар би тра ран и на си лан, и снаб де ва пр ву, ба рем на из глед, са 
ма те ри јал ним сред стви ма одр жа ња и са ин стру мен ти ма ко је 
су су штин ске за ви тал ност по ли тич ког ор га ни зма“ (Mo sca, 
1939:50). „У ствар но сти до ми на ци ја јед не ор га ни зо ва не ма-
њи не, ко ја се по ко ра ва је дин стве ном им пул су, над нео р га ни-
зо ва ном ве ћи ном је не из бе жна“, ка же Мо ска. „Моћ би ло ко је 
ма њи не је нео до љи ва по што сва ки по је ди нац у ве ћи ни, сто ји 
сам пред то та ли те том ор га ни зо ва не ма њи не. У исто вре ме, 
ма њи на је ор га ни зо ва на због истог раз ло га због ко јег и је сте 
ма њи на. Сто ти ну љу ди ко ји де лу ју је дин стве но у са ве зу, са 
ме ђу соб ним раз у ме ва њем, три јум фо ва ће над хи ља дом љу ди 
ко ји ни су у са гла сно сти и ко ји се мо гу тре ти ра ти је дан по је-
дан. Исто вре ме но би ће ла ко за пр ве да де лу ју у са ве зу и има ју 
ме ђу соб но раз у ме ва ње јед но став но сто га што су они сто ти на 
а не хи ља да. Из то га сле ди да што је ве ћа по ли тич ка за јед ни-
ца, ма ња ће би ти про пор ци ја вла да ју ће ма њи не пре ма ве ћи ни 
над ко јом се вла да, и би ће те же за ве ћи ну да се ор га ни зу је 
у ци љу ре ак ци је про тив ма њи не,“ за кљу чу је Мо ска. Мо ска 
ис ти че ве о ма зна чај ну чи ње ни цу – да сва ка вла да ју ћа кла са 
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те жи да оправ да сво је ак ту ел но вр ше ње вла сти осла ња ју ћи 
се на не ки „уни вер зал ни мо рал ни прин цип“. Ипак, Мо ска за-
па жа да „вла да ју ће кла се не из бе жно опа да ју ка да пре ста ју да 
про на ла зе про стор за спо соб но сти по мо ћу ко јих су се по пе ли 
на власт, ка да ви ше не мо гу да пру жа ју дру штве не услу ге ко-
је су јед ном да ва ли, или ка да њи хо ви та лен ти и услу ге ко ји 
су да ва ли сла бе на зна ча ју у дру штве ном окру же њу у ко ме 
жи ве“ (исто:53,62,66,67, pas sim).

Мо скин тер мин „вла да ју ћа кла са“ та ко по кри ва пре ци-
зни ји оп сег не го Па ре тов кон цепт „ели те“ (као скуп ис так ну-
тих та ле на та) или марк си стич ка „вла да ју ћа кла са“ (кла са по-
сло да ва ца или вла сни ка). Сли ко ви то ре че но, је дан про фе сор 
мо же би ти при пад ник ели те, ка ко је од ре ђу је Па ре то, је дан 
ка пи та ли ста мо же би ти у по зи ци ји вла сти над рад ни ци ма, 
у скла ду с марк си стич ким ту ма че њи ма, али ни про фе сор ни 
ка пи та ли ста још увек не мо ра ју да бу ду свр ста ни у „вла да-
ју ћу кла су“, ка ко је од ре ђу је Мо ска. По треб но је на гла си ти 
да не ма ди ја лек тич ке или исто риј ске по ве за но сти из ме ђу Па-
ре то ве те о ри је ели та и Мо ски не те о ри је о по ли тич кој кла си 
– Мо ски на те о ри ја о вла да ју ћој кла си по ти че из кри ти ци зма 
док три не о ве ћин ској вла сти, док Па ре то ва те о ри ја по ти че из 
сту ди је ре ла ци ја у ди стри бу ци ји бо гат ства и кла сне ди фе-
рен ци је у дру штву.

У вре ме ко му ни зма вла да ју ћа кла са – по ли то кра ти ја је 
та ко ђе би ла у ма њи ни, ко ја је, к то ме, има ла хе ге мо ни стич ки 
по ло жај. Го а ти је за бе ле жио да су у вре ме ко му ни зма са мо 
по ли тич ки функ ци о не ри – по ли то кра ти ја, оства ри ва ли стра-
те шки ути цај и др жа ли у сво јим ру ка ма по лу ге мо ћи (Го а ти, 
1989:15). Го а ти на во ди за па жа ње Мрк ши ца ко ји је ис та као да 
је ели ти стич ки слој за по се дао вр хо ве пар тиј ског, дру штве-
ног и при вред ног апа ра та, и да се на ла зио у је згру ин фор-
ма циј ског си сте ма, и имао мо но пол кон тро ле у про из вод њи 
и рас по де ли ма те ри јал них до ба ра, се лек ци ји и раз ме шта њу 
ка дро ва на стра те шке по ло жа је, те мо но пол у фор му ли са њу 
иде о ло ги је као вла да ју ћег по гле да на исто ри ју, дру штво и 
чо ве ка. Исти је аутор за па зио да се ру ко во де ћи стра тум из-
два јао од оста ле по пу ла ци је ви шим со цио-еко ном ским ста-
ту сом и ни во ом обра зо ва ња (на ве де но пре ма: исто. 182,186). 
Го а ти је за па зио да су се нај у ти цај ни ји по ли то кра ти у вре ме 
ко му ни зма окру жи ва ли сви том по је ди на ца, ве за них са њи ма 
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ис кљу чи во ве за ма лич не ло ја но сти, што им је омо гу ћа ва ло 
кон тро лу ре гру то ва ња но вих по ли то кра та и над зи ра ње њи-
хо вих ка дров ских пу та ња. Те су не фор мал не гру пе, уну тар 
сло ја по ли то кра та, „ко ло ни зо ва ле“ пре ко чла но ва по ро ди це 
про фи та бил не или атрак тив не ин сти ту ци је (успе шне фир ме, 
ва жне кул тур не ин сти ту ци је), те су та ко на ста ја ле пра ве по-
ли то крат ске ди на сти је, ко је су пот пу но кон тро ли са ле да ту 
сре ди ну (оп шти ну, ре пу бли ку) – за то је по ли тич ки де бакл 
не ког по ли тич ког моћ ни ка био ви ше од ин ди ви ду ал не тра-
ге ди је, био је то пра ви со ци јал ни по трес – суд би ну „бо са“ 
де ли ли су, по пра ви лу, и по је дин ци из сви те, за бе ле жио је 
Го а ти (исто:195). Ова је ва ри јан та кли јен те ли зма оп ста ла и 
уса вр ша ва ла се и у пост-ко му ни зму.

Јед ну од мо гу ћих фор ми одр жа ња ста рих ма ни ра кли-
јен те ли зма пре фор му ли са ла је Ја дви га Ста низ киш у окви ру 
те о ри је ре про дук ци је ели та, ко ја је већ на зна че на на по чет-
ку овог ра да. На и ме, Ста низ ки ше ва је фор му ли са ла кон-
цепт „по ли тич ког ка пи та ли зма“ (cf. Sta nis zkis, 1991:38-69). 
Ова аутор ка од ре ђу је „по ли тич ки ка пи та ли зам“ као фе но-
мен кон вер зи је по ли тич ке вла сти ста ре ко му ни стич ке ели те 
у њи хо ву еко ном ску моћ. Она су ге ри ше да је, за вре ме ра-
них фа за тран зи ци је, ста ра по ли тич ка ели та у мо гућ но сти 
да упо тре би сво је по ли тич ке по ло жа је, по зи ци је да би ма ни-
пу ли са ла пра ви ли ма и ре гу ла ти ва ма, те да би ве штач ки сни-
зи ла це ну др жав ног вла сни штва, а по том га при сво ји ла по 
по сте пе но обез вре ђе ним це на ма по што, услед ини ци јал ног 
по ли тич ког ва ку у ма као и не до стат ка ин ве сти ци о ног тр жи-
шта и ка пи та ла, та мо не по сто ји кон ку рен ци ја ко ја мо же да 
се су прот ста ви та квој прак си. Без по ло жа ја, сме ње ни, бив-
ши ка дро ви још увек ко ри сте њи хо во уну тра шње по зна ва ње 
и лич не, пер со нал не дру штве не мре же и на сто је да де лу ју 
као бро ке ри из ме ђу ра зних кључ них сег ме на та, ин сти ту ци ја 
и ак те ра еко но ми је (исто:38-39). У скла ду са овом те о ри јом, 
при ви ле ги је ста ре ко му ни стич ке ели те су за сно ва не на по се-
до ва њу по ли тич ког ка пи та ла. У тран зи ци ји ка пост-ко му ни-
зму, ти ка дро ви су у мо гућ но сти да кон вер ту ју тај „де фла то-
ран“ тип ка пи та ла у „ин фла то ран“ или „уз ла зни“ еко ном ски 
ка пи тал, и та ко уђу у ре до ве вла снич ке кла се. Та ко, дру штве-
не ве зе функ ци о ни шу као ме ха ни зми ко ји ма је по ли тич ки 
кон вер то ван у еко ном ски ка пи тал. След стве но, пад ко му ни-
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зма у Цен трал ној Евро пи мо же до не ти про ме ну у при ро ди 
со ци јал не хи је рар хи је, али исти љу ди на ста вља ју да за у зи ма-
ју нај при ви ле го ва ни је по ло жа је у дру штву. Та ко се ак ту ел на 
тран сфор ма ци ја у Цен трал но-Ис точ ној Евро пи упо ре ђи ва ла 
са про ме на ма за бе ле же ним у пост-ко ло ни јал ној Афри ци где 
је би ро кра ти ја упо тре би ла сво је по ли тич ке по зи ци је да би 
аку му ли ра ла бо гат ство. Хан киш је да ље раз вио ову ар гу мен-
та ци ју тврд њом да ће, ако је та ко слу чај, кон вер зи ја ка пи та-
ла, на овај на чин, до ве сти до пре тва ра ња ко му ни ста у са ве-
зни ке ре фор ме. На и ме, ус твр дио је Хан киш, го то во као пре-
по ру ку по ли ти ке - да ће тран сфор ма ци ја ста ре ко му ни стич ке 
ка дров ске ели те у но во вла снич ку бур жо а зи ју мо ћи нај бо ље 
да га ран ту је нај си гур ни ји и нај мир ни ју тран зи ци ју од ко му-
ни зма ка ка пи та ли зму - та ко ће, ар гу мен то вао је Хан киш, 
глав ни опо нен ти тр жи шне ре фор ме би ти тран сфор ми са ни у 
са ве зни ке. Овом је хи по те зом по би је на тврд ња о ан ти мо дер-
но сти ста рих на спрам мо дер но сти но во на ста ју ћих ели та (cf. 
Han kiss, 1990:234-266). Но, на су прот оп ти ми стич ним оче ки-
ва њи ма по је ди них со ци јал них на уч ни ка, по сто јао је и ре а лан 
страх од бив ших ко му ни ста, ко ји се очи то вао у по ли ти ци ре-
ван ши зма пре ма при пад ни ци ма про па лог ре жи ма.

У овом је кон тек сту по треб но спо ме ну ти, ма кар украт-
ко, и ме ха ни зам ко ји је у не ким зе мља ма бит но, од но сно у 
ве ли кој ме ри ути цао на про цес тран сфор ма ци је пост-ко му-
ни стич ких ели та. Овај је ме ха ни зам еуфе ми стич ки на зван 
још јед ним у ни зу, не та ко уз не ми ру ју ћих из ра за про-де мо-
крат ског во ка бу ла ра: „де ко му ни за ци ја“, ко ја је под ра зу ме-
ва ла ма ње или ви ше со фи сти ци ра ну хај ку на бив ше ко му-
ни сте. Тек ће у но ви јој фа зи пост-ко му ни зма овај ме ха ни зам 
до би ти аде кват ни ји на зив: „лу стра ци ја“. Post fe stum ми зна-
мо да је она (не)слав но про па ла. Али су оста ла за бе ле же на 
два сим бо лич на на зи ва по ли ти ке ре ван ши зма пре ма бив шим 
ко му ни сти ма. Је дан је у Пољ ској: на зван „по ли ти ком де бе ле 
цр те“ - за ко ју се за ло жио Та де уш Ма зо вјец ки, ка ко би се 
сим бо лич ном цр том одво ји ла про шлост од са да шњо сти, та-
ко да чи нов ни ци бу ду оце њи ва ни с об зи ром на њи хо ве ком-
пе тен ци је и ло јал ност но вој вла сти. Дру ги је че шко сло вач ки 
мо дел на зван „про ве ром“ - оза ко ње ном за бра ном оба вља ња 
од ре ђе них функ ци ја оним љу ди ма ко ји су се у про те клих 40 
го ди на ко му ни стич ке вла да ви не, оба вља ју ћи раз не ду жно-
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сти „ком про ми то ва ли“. У ства ри је пра ва хај ка спро ве де на 
је ди но пре ма нај ви шим ис точ но не мач ким ко му ни стич ким 
функ ци о не ри ма. У тој зе мљи, та ко ђе, на де се ти не хи ља да 
сит них до у шни ка из вре ме на ко му ни зма би ло је от пу ште но 
с по сла. 

Су прот но оче ки ва њи ма, гра ђа ни, а не но ве опо зи ци-
о не ели те, су би ли ти ко ји су се су прот ста ви ли лу стра ци-
ји бив ших ко му ни ста. Учи ни ли су то на (ин)ди рек тан на чин 
– по че ли су по нов но да би ра ју бив ше ко му ни сте да вла да ју 
у Пољ ској, Ма ђар ској и Ли тва ни ји. Или, при ме ра ра ди, са-
мо је дан члан у но вој Ме чи ја ро вој вла ди у Сло вач кој ни је 
прет ход но био члан ко му ни стич ке пар ти је, док је бу гар ска 
со ци ја ли стич ка пар ти ја - бив ши ко му ни сти осво ји ли ап со-
лут ну ве ћи ну на де цем бар ским из бо ри ма 1994. го ди не. Та ко 
је је ња ва ла же сти на ан ти-ко му ни стич ке чист ке.1 У ве ћи ни 
зе ма ља пост-ко му ни стич ке Евро пе не у спе ла ак ци ја „де ко му-
ни за ци је“ се све ла на ли ми ти ран при ступ до си је и ма ди си де-
на та и обич них гра ђа на ко је је о њи ма во ди ла тај на по ли ци ја 
у до ба ко му ни зма – што је зна чи ло да ће ди фа ма ци ја оних 
ко ји су се огре ши ли о људ ска пра ва и сло бо де би ти спро ве-
де на во лун та ри стич ки - од слу ча ја до слу ча ја и да не ће би ти 
спро ве де на ко лек тив на осу да бив ших вла сто др жа ца. Ка ко се 
ис по ста ви ло, не са мо да ни је до шло до де ко му ни за ци је, не го 
су при пад ни ци бив ше ко му ни стич ке но мен кла ту ре ус пе ли 
да се (ре)ин те гри шу у ре до ве но во на ста ју ће еко ном ске и по-

1 Чак и у Че шкој Ре пу бли ци, де ли мич ном из у зет ку, до ку мен то ва не зло у по-
тре бе су се озбиљ но од ра зи ле на ка ри је ре са мо не ко ли ко сто ти на љу ди. У 
Бу гар ској, оста ре ли То дор Жив ков осу ђен је на се дам го ди на због про не ве ре, 
али из здрав стве них раз ло га ни је слу жио ни да на. Или, у Ру му ни ји, кра јем 
1993. го ди не, по след ња два ру мун ска ко му ни стич ка функ ци о не ра за тво ре ни 
због уме ша но сти у ма са кр де цем бра 1989. су та ко ђе осло бо ђе ни. Суд ски су 
про це си та ко ђе би ли по кре ну ти у Ал ба ни ји, али чак и та мо гра ђа ни ни су би-
ли на ро чи то за ин те ре си ра ни да се осве те од го вор ни ма за прет ход ну епо ху 
ко му ни зма. Или, у Ру си ји, ак те ри за ве ре вој ног пу ча ав гу ста 1991 - про тив 
Гор ба чо ва, иза шли су из за тво ра, чак и пре не го што им је да та ам не сти ја, а 
по том су се кан ди до ва ли за по сла ни ке у Ду ми - ле та 1994. Вр хов ни вој ни суд 
по твр дио је осло ба ђа ју ћу пре су ду у слу ча ју ге не ра ла Ва лен ти на Ва ре ни ко-
ва - је ди ног ор га ни за то ра пу ча ко је му је уоп ште су ђе но. И та ко да ље, и то ме 
слич но. Ср би ја је и да ље sui generis слу чај – це лу пр ву де це ни ју пост-ко-
му ни стич ке тра ни зи ци је ко му ни сти су се одр жа ли на вла сти. Но, ни на кон 
па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма с вла сти, ни је до шло до ма сов не лу стра ци је 
ни ти бив ших Ти то вих ко му ни ста, ни ти бив ших функ ци о не ра Ми ло ше ви ће-
вог ре жи ма.
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ли тич ке ели те и да за јед но са њи ма уђу у но ви ели ти стич ко-
хе ге мо ни стич ки аран жман вла сти и мо ћи, чи ји кра так при-
каз сле ди.

Хе ге мо ни ја по ли тич ке кла се пост-ко му ни зма

По ли тич ка кла са у пост-ко му ни зму та ко ђе те жи хе ге-
мо ни ји, упр кос то ме што де кла ра тив но за го ва ра де мо кра-
ти ју. По ли тич ка кла са има хе ге мо ни стич ку по зи ци ју у дру-
штву у Ве бе ро вом сми слу ле ги ти ми са ња мо ћи да по ли тич ка 
кла са – као гру па љу ди по се ду је спо соб ност да „спро ве де 
во љу у не ком дру штве ном од но су на су прот от по ру дру гих 
уче сни ка, без об зи ра на ка квој осно ви по чи ва та ве ро ват но-
ћа од но сно спо соб ност“ (We ber, 1947:37). Ко та на во ди до бро 
по зна то Ве бе ро во из ла га ње у ко јем је ука зи вао да се власт 
(He rrschaft) раз ли ку је од мо ћи (Macht), на осно ву чи ње ни-
це што је пр ва об да ре на спо соб но шћу да из деј ству је та кву 
по кор ност по да ни ка ко ја не по чи ва ис кљу чи во на си ли, већ 
пре све га на њи хо вом при ста ја њу (We ber, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, Tübin gen, 1925, II Aufl., стр. 122-123; на ве де но пре-
ма: Ko ta, 1984:24). 

Ме ђу тим, Ве бе ров кон цепт ле ги ти ми те та ви ше ни је до-
ста тан за ана ли зу пост-ко му ни стич ке по ли тич ке кла се. На и-
ме, два се из во ра ле ги ти ми те та ко је је Ве бер иден ти фи ко вао 
као кон цеп те оправ да ва ња до ми на ци је све ви ше гу бе из оп-
ти ца ја. Реч је о тра ди ци о нал ном ко ји по чи ва на до ми на ци ји 
па три јар ха или го спо да ра зе мље чи ја до ми на ци ја по ти че из 
оби ча ја „веч ног ју че“, и ха ри зма тич ном ко ји је за сно ван на 
је дин стве ним лич ним вр ли на ма и по све ће но сти ци љу и ко ји 
је ти пи чан за де спо те, ве ли ке де ма го ге и ли де ре по ли тич ких 
пар ти ја. Па ра лел но са пост-ко му ни стич ком де мо кра ти за ци-
јом, на и ме, ја ча и по тре ба ле ги ти ма ци је по ли тич ких ели та 
ко ја по ти че из вр ли не „ле гал но сти“, из ве ро ва ња у ва лид ност 
прав ног за ко на и по зи тив не „ком пе тен ци је“, ко ја је за сно ва на 
на ра ци о нал но из ве де ним пра ви ли ма, тј. до ми на ци ји ко ја је 
уте ме ље на на по ко ра ва њу ис пу ња ва њу оба ве за у скла ду са 
уста но вљенм за ко ном. Ту вр сту до ми на ци је вр ши мо дер ни 
„гра ђан ски слу жбе ник“, као и сви вла сто др шци ко ји му ли че 
у овом кон тек сту. 
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Са вре ме ни по ли ти ча ри не об је ди њу ју „у јед ном“ сва 
ова Ве бе ро ва кла сич на из во ра ле ги ти ми те та – њи хо ва ли дер-
ска по зи ци ја не по ти че из оби ча ја, тра ди ци је, или из њи хо-
ве вр ли не. Ле ги ти ми тет са вре ме них вла сто др шца ни је ви ше 
уте ме љен на два нај ја ча емо тив на осе ћа ња: стра ху (од осве те, 
ка зне вла сто др шца) или на ди (оче ки ва њу на гра де – ма те ри-
јал не на гра де или со ци јал ног пре сти жа). У са вре ме ном окру-
же њу по др шка вла сто др шци ма мо ти ви са на је лич ним, по је-
ди нач ним, пре све га со ци јал но-еко ном ским, али и мно гим 
дру гим (сит но)соп стве нич ким ин те ре си ма. С дру ге стра не, 
ле ги ти ми тет са вре ме ног по ли тич ког ли де ра уте ме љен је у 
пар ла мен тар ном ле ги ти ми те ту ње го ве пар ти је – те шко је 
одр жи ва прет по став ка да ће не ко би ти при знат за на ци о нал-
ног ли де ра, па био он и пле би сци тар но иза бран пред сед ник, 
ако ње го ва пар ти ја не ма пар ла мен тар ну ве ћи ну или ако ни је 
око сни ца ко а ли ци о не вла де. Ови пост мо дер ни ко му ни стич-
ки ли де ри де кла ри шу се као де ма го зи у чи ју се слу жбу ста-
ви ла ар ми ја пар тиј ских функ ци о не ра и апа рат чи ка ко је је 
Ве бер на звао „про фе си о нал ним по ли ти ча ри ма“. Ка ко је об-
ја шња вао Ве бер, про фе си о нал ни по ли ти ча ри не ма ју ам би-
ци ју ха ри зма тич них ли де ра, и не те же да по ста ну лор до ви 
или го спо да ри, већ су сту пи ли у слу жбу по ли тич ких прин-
че ва. Они же ле да се при дру же прин цу у ње го вој бор би за 
по ли тич ку кон тро лу, на осно ву ко је одр жа ва ју свој оп ста нак 
у по ли ти ци, с јед не стра не, и свр ху њи хо вих жи во та, с дру ге 
стра не. Ве бер их сма тра ти пич ним за За пад ну ци ви ли за ци ју, 
прем да су они пре у слу жби вла сти, не го прин че ва, за па жа 
Ве бер (We ber, (1989 [1920]:8). По ли ти ка је по ста ла за ни ма ње, 
зва ње, по зив (Po li tik als Be ruf ), ка ко је кон ста то вао Ве бер  - 
не ко жи ви „за“ или „од“ по ли ти ке. Ве бер из вла чи за кљу чак 
да др жа ва или пар ти ја ко ју пред во де љу ди ко ји у еко ном ском 
сми слу ре чи жи ве ис кљу чи во „за“ по ли ти ку а не „од“ по-
ли ти ке нео п ход но зна чи да је вла да ју ћи слој ре гру то ван на 
„плу то крат ски на чин“ – Ве бер ука зу је на еко ном ску екс пло-
а та ци ју по ли тич ких ин сти ту ци ја (We ber, 1920:11). Та ко, за па-
жа Ве бер, про фе си о нал ни по ли ти чар мо же да по ста не „пред-
у зет ник“ ко ји екс пло а ти ше свој по ли тич ки ути цај. Мно ги су 
пар тиј ски ка дро ви до би ја ли тзв. си не ку ру – уно сан по ло жај 
или слу жбу без по сла. Ве бер за па жа тен ден ци ју у Аме ри ци, 
да су пар ти је по ста ле ме ди ја тор ске ор га ни за ци је за „лов на 
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рад но ме сто“, од но сно, по ло жа је (енгл. job-hun ting or ga ni za-
ti ons). Мо ска та ко ђе пра ви слич но раз ли ко ва ње: из ме ђу „др-
жав ни ка“ и „по ли ти ча ра“ - док др жав ник на осно ву сво јих 
зна ња и ду би не уви да по сти же од го ва ра ју ћу све сност о по-
тре ба ма дру штва у ко ме жи ви, и зна ка ко да из на ђе нај бо ља 
сред ства за во ђе ње дру штва са нај ма ње мо гу ћих шо ко ва и 
пат њи ка ци љу ко је би тре ба ло, и ба рем мо гло да до стиг не, 
по ли ти чар је чо век ко ји има ква ли фи ка ци је ко је се зах те ва ју 
за до сти за ње нај ви ших по ло жа ја у си сте му вла да ви не и зна 
ка ко да та мо и оста не – ли де ри су оних рет ки ко ји ком би ну ју 
пр во ра зред не ква ли те те др жав ни ка са дру го ра зред ним ква-
ли те ти ма по ли ти ча ра (Mo sca, 1939:450/451). Са вре ме на ем-
пи риј ска ис тра жи ва ња, пак, ко ја се спро во де у по је ди ним зе-
ма ља ма Цен трал но-Ис точ не Евро пе у но ву по ли тич ку ели ту, 
да кле, ли де ре убра ја ју, на при мер, сле де ће по зи ци је: чла но ве 
пар ла мен та, чел не пред став ни ке глав них по ли тич ких пар ти-
ја (ка ко на вла сти та ко и у опо зи ци ји), чла но ве вла де, нај ви-
ше ран го ве слу жбе ни ка ми ни стар ста ва, те нај ви ше ран го ве 
др жав не би ро кра ти је у нај ве ћим ре ги о ни ма – окру зи ма (cf. 
Han ley, Ma tě jů  Vlachová, Krejčí, op. cit:18).

По ста вља се пи та ње да ли су пост-ко му ни стич ки по-
ли ти ча ри ус пе ли да ус по ста ве је дан но ви тип ли дер ства? 
При ме њу ју ћи Ве бе ро ву кла си фи ка ци ју „про фе си о нал них 
по ли ти ча ра“, мо же се за кљу чи ти да су ве ћи на опо зи ци о них 
пр ва ка мо гла да се свр ста у ка те го ри ју „ли те ра ти“ ко ји су 
има ли тзв. ху ма ни стич ко обра зо ва ње. Зна чај но ме сто у опо-
зи ци о ном по кре ту за у зе ле су две про фе си је – адво ка ти и но-
ви на ри, ко ји ма је и Ве бер дао ис так ну то ме сто у по ли ти ци. 
Сви они су има ли ве ли ки ин те рес и ен ту зи ја зам za res pu bli-
ca, и же ле ли су да га ту ма че у ин те ре су на ро да (We ber, 1989 
[1920]:24). Но, они тај по ду хват не вр ше si ne ira et stu dio – без 
огор че но сти и при стра сно сти. Мо дер ни де ма гог, по пут оног 
из Ве бе ро вог до ба, упо тре бља ва дис курс, у за стра шу ју ћем 
оби му, ка да се по гле да ју пред из бор ни го во ри ко је кан ди дат 
пред у зи ма у то ку кам па ње – бор бе за власт. Он још ви ше ра-
би пи са ну реч. Ипак, мо же се за па зи ти да при пад ни ци, од но-
сно ли де ри но во на ста ле ели те, прем да су де ма го шки на сту-
па ли, ни су ус пе ли да се до ка жу као „но ва вр ста“ - ho mo no vus 
(да упо тре би мо Ве бе ров из раз) – но ви ли де ри ни су ус пе ли 
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да ле ги ти ми зи ра ју је дан ху ма ни ји про то тип „но вог чо ве ка“ 
у по ли ти ци. 

Уоста лом, да ли су ин те лек ту ал ци пред о дре ђе ни, од но-
сно да ли су „по доб ни“ да од и гра ју dra ma tis pe ro so nae уло гу у 
исто ри ји? Да би се дао од го вор на ово пи та ње, мо гу ће је под-
се ти ти се об ја шње ња ко је је по ну дио Ман хајм. Да „сло бод ној 
ин те ли ген ци ји“ не до ста је ка ко екле си стич ка - цр кве на, све-
ште нич ка кон тро ла та ко и кла сне ве зе, и то је нај зна чај ни ји 
фак тор у мо дер ном ин те лек ту ал ном жи во ту. Овај ре ла тив но 
бес кла сни стра тум је дао мо дер ном уму ње гов „ди на мич ни 
и ела стич ни“ ква ли тет. Ње ни чла но ви су би ли у мо гућ но сти 
да се удру же у са ве зни штво са би ло ко јом ма сом ко ју ода бе-
ру и да је снаб де ју са иде о ло ги јом. Ин те лек ту ал ци су би ли 
ти ко ји су на гна ли иде је у по ли тич ку аре ну. Ман хајм је оп-
ти ми стич но пред ви део да ће они, бу ду ћи бес кла сна гру па, 
би ти перфeк тно објек тив ни у њи хо вом дру штве ном по гле ду, 
и та ко осло бо ђе ни од иде о ло ги је и ира ци о нал но сти во ди ти 
но во на уч но пла ни ра но де мо крат ски дру штво (Man nhe im, 
1950:153-164, pas sim). Ка ко на во ди Склар, мно ги кон зер ва-
тив ни и ли бе рал ни пи сци су се сло жи ли да је ин те ли ген ци ја 
гру па без ко ре на и да је за и ста до ми ни ра ла ка пи та ли стич-
ком ером, али она је би ла та ко ја је и до ми сли ла да га под-
ри је и ко нач но га уни шти. Прем да су би ли не из бе жни, про-
прат ни про дук ти ка пи та ли стич ког по рет ка, ин те лек ту ал ци 
су би ли оба ве за ни да по ста ну ње го ви нај го ри не при ја те љи. 
Шум пе те ро ве (Jo seph A. Schum pe ter) ре флек си је о до при но су 
ин те лек ту а ла ца опа да њу ка пи та ли зма, ре пре зен ту ју ово гле-
ди ште, ко је има ду бо ке ко ре не у ли бе ра ли зму и кон зер ва ти-
ви зму 19. ве ка. Пре ма Шум пе те ру, свe ан ти ка пи та ли стич ке 
иде о ло ги је из ра жа ва ју ис ку ство и ин те ре се ових ин те лек ту-
а ла ца, чак и ка да су они под мет ну ти дру гим кла са ма, на ро-
чи то рад ни ци ма (на ве де но пре ма: Shklar, 1966:17). Ово раз о-
ча ра ње у по тен ци ја ле ин те лек ту а ла ца до бро је по зна то као 
„мо дер ни стич ка су мор ност“ (mo der nist glo om). Као што је 
при ме тио Пи тер Ваг нер (Pe ter Wag ner), про јек ти мо дер но сти 
по пут цен трал но-европ ског Bil dungsbürger tum-а (обра зо ва њу 
гра ђан ства) увек за по чи њу као дис кур зив ни пре кид (di scur-
si ve rup tu re), кре и ра ју ћи но ва „има ги нар на зна ча ња“ (ima gi-
nary sig ni fi ca ti ons) за ин ди ви дуе и дру штво. Ипак, мо дер не 
ин сти ту ци је ко је су ну жне да би ин тер пре ти ра ле ова зна че-
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ња увек тре ба ју мно го ду же вре ме на да би се раз ви ле, ако се 
уоп ште и раз ви ју, сто га ре ла ци је из ме ђу иде ја и ин сти ту ци ја 
мо дер но сти оста ју у ко ре ну про бле ма мо дер ни за ци је (на ве-
де но пре ма: Eyal, Szelényi, Townsley, 1998:80).

У окви ру про је ка та мо дер ни за ци је пост-ко му ни стич-
ких дру шта ва ко је на сто је да спро ве ду ели те, зна чај на је и 
те за Ива на Се ле њи ја о „пре ки ну том бур жо а зи ра њу“ (in ter-
rup ted em bo ur ge o i se ment). Се ле њи ука зу је да је је дан про цес 
„бур жо а зи ра ња“ био пре ки нут 1949. го ди не са пре ла ском у 
ко му ни зам, и да је тај исти про цес по нов но из био ка сних 70-
их и ра них 80-их, на кон што је си ва еко но ми ја по че ла да де-
лу је (на ве де но пре ма Selényi, Szelényi, Ko vach, н. д. :3). Ова 
је хи по те за Ива на Се ле њи ја до дат но je елaборирана и у ње-
го вом по то њем ра ду ко је је об ја вио са дру гом гру пом ко а у-
то ра, где го во ри о „дру гом Bil dungsbürger tum-у“ – по ду хва-
ту обра зо ва ња гра ђан ства (cf. Eyal, Selényi, Townsley, 1998). 
На и ме, ка ко об ја шња ва по ме ну та гру па ауто ра, тран зи ци ја 
од со ци ја ли зма ка ка пи та ли зму, тј. тран зи ци ја од со ци ја ли-
стич ког ду ал ног стра ти фи ка ци о ног си сте ма (по ли то кра ти ја 
– рад нич ка кла са) у кла сно дру штво је би ла ор ке стри ра на и 
во ђе на од стра не „кул тур не бур жо а зи је“ (оних ко ји по се ду ју 
кул ту ру и зна ње). Овај „дру ги Bil dungsbürger tum“ са ста вљен 
је од нај не по жељ ни јих са ве зни ка – бив ших ди си дент ских 
ин те лек ту а ла ца и бив ше ко му ни стич ко-тех но крат ске ели те, 
ко ји су за и ста чуд ни парт не ри, али ове две фрак ци је ин те ли-
ген ци је су пред у зе ле исто риј ски за да так бур жо а зи је: ци ви-
ли зо ва ња њи хо вих дру шта ва и кре и ра ња тр жи шних ин сти-
ту ци ја. За јед но са ме на џе ри ма ве ли ких др жав них или (по лу)
при ва ти зо ва них пред у зе ћа они су ус пе ли да се фор ми ра ју 
као „блок мо ћи“ ко ји кон тро ли ше глав не ко манд не по зи ци је 
у пост-ко му ни стич ком дру штву (исто:46). Јир ген Коц ка (Jür-
gen Koc ka), не мач ки исто ри чар раз во ја дру штва, на гла ша ва 
диск тинк ци ју из ме ђу вла снич ке и обра зов не сред ње кла се 
– из ме ђу при вред не бур жо а зи је (Wirtschaftsbürger tum) и кул-
тур не бур жо а зи је (Bil dungsbürger tum). Сле де ћи Ве бе ро ва и 
Бур ди је о ва за па жа ња, по ме ну та гру па ауто ра, да ље раз ви ја 
кон цеп ту ал ну ти по ло ги ју бур жо а ске кла се. Они де фи ни шу 
„кул тур ну бур жо а зи ју“ као исто риј ску ко а ли ци ју гру па и 
кла сних фрак ци ја, чи ја је моћ и при ви ле ги је за сно ва на на по-
се до ва њу кул тур ног ка пи та ла, чи ји је про је кат да под стак не 
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тран зи ци ју од по рет ка ран го ва (rank or der) ка си сте му кла сне 
стра ти фи ка ци је. Ова нам де фи ни ци ја омо гу ћа ва да по ре ди мо 
„пр ви Bil dungsbürger tum“ са ста вљен од де вет на е сто ве ков не 
„обра зо ва не сред ње кла се“ са „дру гим Bil dungsbürger tum-
ом“, ко ји се са сто ји од пост-ко му ни стич ке ко а ли ци је ди си-
де на та, тех но кра та и ме на џе ра. Ана ли ти ча ри су кру ци јал ну 
исто риј ску раз ли ку из ме ђу два Bil dungsbürger tum-а уочи ли 
у то ме да „дру ги Bil dungsbürger tum“ на ста је на ру ше ви на ма 
про јек та „Но ве кла се“ (New class pro ject), тј. да на сто ји да на-
пра ви исто риј ски за о би ла зни пут ин те ли ген ци ји Цен трал но-
Ис точ не Евро пе из ме ђу ње на два по ку ша ја да из гра ди ка пи-
та ли стич ко дру штво. Овај про је кат из на ла зи сво је ко ре не у 
иде ји ци вил ног дру штва, с јед не стра не, и еко ном ског ра ци о-
на ли зма, с дру ге (исто:47).

Но, про блем са мо дер ни за ци јом пост-ко му ни стич ких 
дру шта ва је по ве зан са још јед ним уни вер зал ним фе но ме-
ном – на и ме, про ме нио се и сам ка рак тер и циљ вла да ви-
не у са вре ме ном дру штву. На то је лу цид но упо зо рио Фу ко 
(Mic hel Fo u ca ult). Ба ве ћи се про бле мом и су шти ном мо ћи, 
Фу ко је по ста вио кључ на пи та ња: ка ко се вла да на шим дру-
штвом; шта је су шти на са вре ме не по ли ти ке? Фу ко за па жа 
да се моћ са вре ме не вла сти (Re gi e rungsmacht) од ли ку је, пре 
све га, јед ним на че лом: ње ним огра ни ча ва њем. По чев од 18. 
ве ка вла да ти зна чи: по ста ви ти ин тер не гра ни це су ве ре ни те-
ту вла сти. Фу ко ис ти че да за то по сто је два су прот на цар ска 
пу та, ко ји оба, ме ђу тим, има ју сво је ко ре не у ци љу огра ни-
ча ва ња. Или се др жав на све моћ огра ни ча ва од стра не по је-
дин ца и ње го вих „људ ских пра ва“, што је Ру со ов пут, или 
се др жав на власт ли ми ти ра пу тем про ра чу на о ко ри сно сти 
(Nützen kalkül). Као нај ви ша за по вест не по ја вљу је се ви ше 
нео гра ни че но оби ље мо ћи су ве ре на, не го уве ћа ње еко ном ске 
про дук тив но сти. Еко ном ска ко рист три јум фу је над ви шим 
др жав ним раз ло гом (ra i son d’ état). То је пут ко ји су отво ри-
ли ен гле ски ем пи ри сти. Ра ци о нал ни из раз мо дер ног уме ћа 
вла да ња је су те о ри је тр жи шне еко но ми је, со ци јал них и ма ње 
со ци јал них ва ри јан ти. Фу ко рас пра вља о не мач ком нео ли-
бе ра ли зму – тзв. ор до ли бе ра ли зму фрај бур шке шко ле – и о 
ње го вом аме рич ком пан да ну. Нео ли бе ра ли зам, сма тра Фу-
ко, је сте нај а де кват ни ја те о ри ја са да шњег уме ћа вла да ња, јер 
јед на ра ци о нал но во ђе на др жа ва ор га ни зу је пр вен стве но до-
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ме не ње не не на дле жно сти (Nichtzuständigkeit): ка ко уде си ти 
то да се не вла да ису ви ше? То је пре ма Фу коу ве ли ки про-
блем „гу верн мен тал ног ра зу ма” са да шњег до ба.2

На осно ву из ло же ног мо же се ис та ћи као одр жив за кљу-
чак ко ји су из ве ли тро је прет ход но ци ти ра них ауто ра (Eyal, 
Selénuy, Townsley, 1998) - да је на кон па да ко му ни зма фор ми-
ран хе ге мо ни стич ки блок мо ћи ко ји су кре и ра ли бив ши ко-
му ни стич ки тех но кра те, за јед но са но вом по ли то кра ти јом и 
ин те лек ту ал ном ели том ко ја је кре а тор јав ног мне ња и ове су 
две гру пе већ ма са ста вље не од бив ших ди си дент ских ин те-
лек ту а ла ца. До ду ше, не по сред но на кон па да ко му ни зма, но-
ва по ли ти о кра ти ја и ин те лек ту ал на ели та - кре а то ри јав ног 
мне ња су по ку ша ли да по ти сну бив ше ко му ни стич ке тех но-
кра те с вла сти. Ипак су ве о ма бр зо на у чи ли да ни ти јед на 
фрак ци ја ин те лек ту ал не ели те не мо же да вла да са ма. Они су 
та ко по ста ли нео бич ни парт не ри ко ји су фор ми ра ли „не ча-
сно са ве зни штво“ пост-ко му ни зма. Ме ха ни зам вла да ња овог 
бло ка мо ћи је – ме на џе ри зам (ma na ge ri a lism) ко ји је по стао 
иде о ло ги ја но вог пост-ко му ни стич ког бло ка мо ћи. При том, 
ме на џе ри зам не им пли ци ра јед но став но или при мар но власт 
ме на џе ра или тех но кра та. Пре све га, ме на џе ри зам је вла да ју-
ћи мен та ли тет (у Фу ко о вом зна че њу: go vern-men ta lity), ко ји 
це мен ти ра раз ли чи те фрак ци је пост-ко му ни стич ке ели те у 
хе ге мо ни стич ки блок мо ћи. При том, по ре кло ме на џер ског 
мен та ли те та (ma na ge rial men ta lity) ни је јед но став но у до ме-
ну иде ја, не го пре ци зни је – у бол ној тач ки су сре та из ме ђу 
иде о ло ги је и ре ал но сти. Ана ли ти ча ри за па жа ју да ин те лек-
ту ал ци и тех но кра те но вољ но сти чу овај ме на џер ски мен та-
ли тет, по не кад са не ла год но шћу, ка ко се су о ча ва ју са за дат-
ком да учи не да „ак ту ел но ег зи сти ра ју ћи“ пост-ко му ни зам 
„де лу је“ у прак си. Та ко до ла зи до це мен ти ра ња са ве зни штва 
из ме ђу раз ли чи тих фрак ци ја пост-ко му ни стич ког бло ка мо-
ћи. Ни ти јед на од тих фрак ци ја ни је срећ на са сва ким аспек-
том ове по год бе, али сви они ода ју по што ва ње ри ту а ли ма 
ме на џе ри зма и на овај на чин они очи та ва ју сво ју при вр же-

2 Појмовна неман „гувернменталитет“ (govern-mentality) који је Фуко исковао, 
може се најлакше превести са „стил владања“. Извор: есеј-приказ дела 
Мишела Фукоа „Историја гувернменталитета“, аутора Данијела Бисвангера 
(Daniel Binswanger), објављен у немачком недељнику Weltwoche, а потом 
преведен и објављен у београдском недељнику НИН, 16.3.2006. стр. 62-65.
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ност за ми шље ном, има ги нар ном зна ча ју пост-ко му ни стич ке 
тран зи ци је, али и са мом sta tus quo-у ели ти стич ке рас по де ли 
мо ћи и по год ба ма уну тар ње га. Овај исто риј ски ком про мис 
са ре ал но шћу зна чи да ин те лек ту ал ци и тех но кра те при ста ју 
да пре го ва ра ју око кључ них по сту ла та њи хо вих иде о ло ги ја 
и ха ри зма тич на ви зи ја пост-ко му ни зма та ко по чи ње да бу де 
ру ти ни зи ра на и се ку ла ри зо ва на (в. исто:11,15,86,87, pas sim).  

Јед на од не га тив них по сле ди ца ових „са вре ме них 
тен ден ци ја“ у ре до ви ма по ли тич ких ели та је сте и све ве ћа 
персонaлизација по ли ти ке - цен трал не фи гу ре у по ли тич-
ким по љи ма за у зи ма ју по ли ти ча ри са ими џом не при ко сно ве-
них на ци о нал них ли де ра чи ји се по ли тич ки ка пи тал ме ри не 
са мо бро јем гла со ва осво је ним на из бо ри ма не го и њи хо вом 
спо соб но шћу за на из ме нич ну мо би ли за ци ју од но сно де мо-
би ли за ци ју на ци ја, тј. на ро да ко је пред во де. Ка ко пер со на ли-
за ци ја по ли тич ког жи во та ја ча, та ко сла бе по ли тич ке и дру ге 
др жав не ин сти ту ци је. На ро чи то пар тиј ски ли де ри до би ја ју 
све ви ше ме диј ског, ти ме и кон крет ног по ли тич ког про сто ра 
и сло бо де да де фи ни шу и ме ња ју зва нич не по ли ти ке, јер њи-
хо ве ак ци је ни су огра ни че не прет ход ним по сто ја њем ја ких 
ин сти ту ци ја и ја сно ди фе рен ци ра ним и по ли тич ки ар ти ку-
ли са ним ин те ре си ма гра ђа на-би ра ча. Есен ци ја по ли ти ке је 
дис ло ци ра на, из ме ште на у има ги нар но, час у про шлост, час 
у бу дућ ност, са да шњост ни је до след но по ли тич ки ин тер пре-
ти ра на. У та квим усло ви ма ин сти ту ци је леб де не у те ме ље не 
из над јед ног не до вољ но ја сно де фи ни са ног ин те ре сног по-
ља, што омо гу ћа ва по ли ти ча ри ма-ли де ри ма да из во де (не)
оче ки ва не по ли тич ке пре о кре те, да рас ки да ју и ства ра ју но-
ве пар тиј ске и (ван)ин сти ту ци о нал не ко а ли ци је. На по слет ку 
пер со на ли за ци ја по ли ти ке има де ста би ли зи ра ју ћи ефе кат и 
на са ме пар ти је као ин сти ту ци је, па и на њи хо ве ли де ре. Ин-
ди ка тив но је да је у го то во сва кој пост-ко му ни стич кој зе мљи 
по је ди ни ја ки ли де ри по ку ша ли из ве сти (ван)ин сти ту ци о-
нал ни „др жав ни пуч“ – скре та ње од пар ла мен тар ног ка пред-
сед нич ком си сте му вла сти. У овом кон тек сту ин ди ка тив но је 
упо зо ре ње ко је је из ре као Мо ска, пре не што ви ше од јед ног 
ве ка: „ка да су во ђе вла да ју ће кла се екс клу зив ни ту ма чи Бож-
је во ље или во ље на ро да и вр ше су ве ре на пра ва у име оних 
ап страк ци ја у дру штву ко ја су ду бо ко ин спи ри са не са ре ли-
ги о зним уве ре њи ма или са де мо крат ским фа на ти змом, и ка-
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да ни јед на дру га ор га ни зо ва на дру штве на сна га не по сто ји 
из у зев оне ко ја пред ста вља прин цип на ко ме је уте ме ље на 
су ве ре ност над на ро дом, та да не мо же би ти ни ка квог от по ра, 
ни ка кве ефек тив не кон тро ле, уз др жа ва ња од при род не тен-
ден ци је ме ђу они ма ко ји сто је на че лу дру штве ног по рет ка 
да зло у по тре бе њи хо ву власт“ (Mo ska, op. cit.:34). Док се ма-
па по ли ти ке, еко но ми је и дру штва не где бр же, не где спо ри-
је, не где ра ди кал но ме ња ла, на кон две де це ни је пост-ко му-
ни стич ке тран зи ци је још увек се еко ном ским и по ли тич ким 
ели та ма у ре ги о ну Цен трал но-Ис точ не Евро пе мо же упу ти ти 
ре ла ти ви стич ка при мед ба – што су се ви ше ства ри ме ња ле за 
ели ти стич ке сло је ве, то су ви ше оне оста ја ле не ка ко исте за 
обич не гра ђа не (plus ça chan ge, plus c’est la même cho se).
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Di ja na Vu ko ma no vić 

THE TRAN SFOR MA TION OF ECO NO MIC 
AND PO LI TI CAL CA PI TAL OF ELI TE IN 

POST-COM MU NISM

Sum mary

This pa per is aimed to iden tify trends in ge ne sis of post-
com mu nist eli tes and the ir con tex tu al, syste ma tic ex pli ca ti on. 
Analysis is fo un ded on the con cepts of the French so ci o lo gist Pi-
er re Bo ur di eu – his con cepts of the “fi eld” and “ca pi tal” that are 
espe ci ally ade qu a te for analysis of eli te tran sfor ma tion. Bo ur di eu 
emp ha si zes that the po si ti ons of ac tors wit hin the fi eld are ob jec ti-
vely de fi ned by the ir rank wit hin the struc tu re of po wer or ca pi tal 
(re)di stri bu tion – eco no mic, po li ti cal, so cial or cul tu ral, that are 
mu tu ally con ver ti ble. Three main the o ri es of eli te tran sfor ma tion 
in the re gion of Cen tral-Eastern Euro pe are pre sen ted: the ory 
of eli te re pro duc tion, the ory of eli te cir cu la tion, and the ory of 
re pro duc tion of eli te class struc tu re. The aut hor ob ser ves that 
new po li ti cal class of post-com mu nism has been for med, that is 
ide o lo gi cally he te ro ge nic, but co he rent in its so cial-class struc tu-
re, which, de spi te the fact that dec la ra ti ve advo ca tes de moc racy, 
in fact stri ves to esta blish its he ge mony. This he ge mo nic bloc of 
po wer is com po sed of ex-com mu nist tec hnoc rats, new post-com-
mu nist po li toc rats and in tel lec tual eli te that is pu blic-opi nion ma-
ker. Mec ha nism of go ver ning of this he te ro ge nic po wer bloc is 
“ma na ge ri a lism” which be co mes ide o logy of this new post-com-
mu nist eli tes.
Key words: po li ti cal eli te, eco no mic eli te, re pro duc tion of eli te, 

cir cu la tion of eli te, ca pi tal, com mu nist no men cla-
tu ra, class struc tu re, po li ti cal class, he ge mony, in-
tel li gent sia. 
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** Овај чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту „Раз вој срп ског дру штва 
у са вре ме ним свет ским ин те гра тив ним про це си ма: пер спек ти ве, ал тер на ти-
ве и им пли ка ци је“ (ев. бр. 149020) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и 
тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је
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ПРО ЦЕС КОН СТИ ТУ И СА ЊА  
ПО ЛИТИЧ КЕ И ДРУШТВЕ НЕ ЕЛИ ТЕ У 
СРП СКОМ ДРУ ШТВУ – ПРОБЛЕМ ДИС-

КОН ТИ НУ И ТЕ ТА И  
„ФЛУК ТУ И РА ЈУЋЕГ  ЛЕГИТИ-

МИ ТЕ ТА“**

Резиме

Рад по ку ша ва да по ну ди на црт за спе ци фич ну со ци о ло
ги ју срп ске исто ри је, те се, ге не а ло шки, по све ћу је ис тра жи
ва њу ду бин ских исто риј ских струк ту ра ко је де лу ју у срп ском 
дру штву и оне мо гу ћа ва ју ње го во успе шно функ ци о ни са ње. 
Рад утвр ђу је да је осо бе ност раз во ја срп ског дру штва, због 
спе ци фич них исто риј ских узро ка, не мо гућ ност ус по ста вља
ња ле ги тим не ели те што за по сле ди цу има низ ис то рисјких 
дис кон ти ну и те та и ва нин сти ту ци о нал ну бор бу пар ци јал
них „ели та“ за „флук ту и ра ју ћи ле ги ти ми тет“,  услед че га 
се тро ши енер ги ја дру штва, оне мо гу ћа ва ње го во успе шно 
функ ци о ни са ње и би ло ка ква ста бил на ин те гра ци ја. У по
след њем де лу ра да те ма ти зу је се про блем легитимит етa 
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ели те у да на шњој Ср би ји и пред ла жу из ве сна ре ше ња за се
лек ци ју ле ги тим не ели те ко ја ће дру штву мо ћи обез бе ди ти 
успе шно функ ци о ни са ње и за до во ља ва ју ћу ин те гра ци ју.
Кључ не ре чи: сто ри ци зам, ели та, Ср би ја, дис кон ти ну и тет, 

дез ин те гра ци ја, ва нин сти ту ци о на ли зам,  бор
ба пар ци јал них „ели та“, „флук ту и ра ју ћи ле ги
ти ми тет“

 Увод

Рад пред на ма за свој пред мет има срп ско дру штво и, 
још пре ци зни је, про цес фор ми ра ња дру штве них ели та уну-
тар тог дру штва. Да би се иза бра ни пред мет ва ља но ис тра-
жио, ни је до вољ но тек ба ци ти по глед на ак ту ел ну си ту а ци ју 
у Ср би ји, ла мен ти ра ју ћи над очи глед ним оскуд ним ком пе-
тен ци ја ма по сто је ћих ели та, већ је по треб но на ве де ну по ја ву 
ис тра жи ти у ко ре ну, вра ћа ју ћи се ње ним ду бин ским исто-
риј ским узро ци ма ко ји усло вља ва ју да је си ту а ци ја у да на-
шњем срп ском дру штву го то во иден тич на оној у про шло-
сти, при че му смо сад, баш као и не кад, из ло же ни  рђа вом 
исто риј ском cir cu lus vi ti o susu. Ме то до ло шки, рад по чи ва 
на исто ри ци стич кој прет по став ци о по сто ја њу ду бин ских 
исто риј ских струк ту ра ко је усло вља ва ју дру штве ни раз вој 
по је ди нач них дру шта ва, ко ји је та ко ви ше ре зул тан та раз-
ли чи тих дру штве них век то ра, не го ли про из вод би ло ка кве 
по је ди нач не во ље, без об зи ра ко ли ко она би ла ја ка и ути цај-
на у од ре ђе ном вре ме ну. Рад ба шти ни по не што од свих зна-
чај них „исто ри ци стич ких“ со ци о ло ги ја, од но сно фи ло зо фи ја 
исто ри је – од Бер ка, Хе ге ла, Ран кеа, То кви ла и Марк са, све 
до Дил та ја, Ве бе ра, Бро де ла, Ва лер штај на и Фу коа - а пре 
све га њи хо ву, уз све ме ђу соб не раз ли ке, за јед нич ку прет по-
став ку о по сто ја њу ду бин ских исто риј ских струк ту ра, ко је у 
про це си ма ду гог тра ја ња, ка ко би ре као Бро дел,1 ре зул ти ра ју 
од ре ђе ним по вр шин ским дру штве ним ре ље фом као сво јом 
ре зул тан том. Сто га је глав ни за да так на ше га  ра да, за пра во, 
да по ка же ка ко исто риј ске окол но сти об ли ку ју дру штва (у 
овом слу ча ју срп ско) ко ја су ви ше про из вод усло ва у ко ји ма су 

1 По Броделу „историјски процес дугог трајања“ је „непомично време или 
бар време које веома споро одмиче, које је упорно у свом непрекидном 
понављању“. Фернан Бродел, Списи о историји, СКЗ, Београд, 1992, стр. 7.
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се раз ви ја ла и усло ва у ко ји ма са да оби та ва ју, а ма ње не ке 
по је ди нач не во ље, ко ју би он да тре ба ли осу ди ти или гло ри
фи ко ва ти. При ступ је спи но зи стич ки, те се ви ше тру ди да 
раз у ме, не го ли да су ди и пре су ђу је, што де скрип тив ном де лу 
ис тра жи ва ња, ко ји се ба ви „ди јаг но зом“, обез бе ђу је те о риј-
ску не у трал ност и су здр жа ност, док ће аутор, тек у по след-
њем де лу ра да, ко ји се ба ви „те ра пи јом“, до зво ли ти се би да 
из не се не ке нор ма тив не прет по став ке о срп ском дру штву. 

У ис тра жи ва њу про це са фор ми ра ња дру штве них ели та 
у срп ском дру штву ба ви ће мо се углав ном ис пи ти ва њем по
ли тич ке ели те, што је ме то до ло шки ко рект но ка да се ба ви мо 
ели та ма у зе мља ма по пут Ср би је, бу ду ћи да су из ве сни ис-
тра жи ва чи утвр ди ли да је у не раз ви је ним дру штви ма по пут 
срп ског „по ли тич ка ели та исто вре ме но и дру штве на и ин те-
лек ту ал на ели та.“2 

Но, по сто ји још је дан јак раз лог за што ће мо углав ном 
го во ри ти о по ли тич кој ели ти. Он је са др жан у пу кој чи ње-
ни ци да је по ли тич ка ели та та ко ја обез бе ђу је по ли тич ки 
су бјек ти ви тет не ком дру штву, или ка ко се то ка же у ко ло-
кви јал ном је зи ку, про сту сло бо ду, јер без ње (нпр. уко ли ко је 
дру штво под екс пли цит ном ту ђин ском вла шћу) ни је мо гућ 
би ло ка кав са мо сво јан ин сти ту ци о на лан раз вој, па ни фор-
ми ра ње оста лих пар ци јал них „ван по ли тич ких“ ели та на ин-
сти ту ци о на лан на чин. За фор ми ра ње ле ги тим не дру штве не 
ели те con di tio si ne qua non је по ли тич ки су бјек ти ви тет, тј. по-
ли тич ка сло бо да, јер без ње не мо же би ти ре чи о би ло ка квој 
ле ги тим ној ели ти, бу ду ћи да је у ста њу по ли тич ке не сло бо де 
сва ка ели та не ле ги тим на или огра ни че но ле ги тим на, и сто га 
не мо же до кра ја ис пу ни ти сво ју дру штве ну функ ци ју да бу-
де истин ски и од „остат ка“ при зна ти „врх“ дру штва. Исти на, 

2 Ду брав ка Сто ја но вић, „Пар тиј ске ели те у Ср би ји 1903-1914 , уло га и на чин 
вла да ња“, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997, 
стр. 41. Сво ју те зу о „не из ди фе рен ци ра ној, ви ше функ ци о нал ној по ли тич кој 
ели ти“ ко ја об у хва та у се бе и це ло куп ну дру штве ну и ин те лек ту ал ну eлиту, 
аутор ка је по ста ви ла ис тра жу ју ћи ели ту у Ср би ји на по чет ку 20. ве ка. Но, 
мо же мо за кљу чи ти да се си ту а ци ја ни је мно го про ме ни ла ни век ка сни је на 
по чет ку 21. ве ка, ка да по ли тич ка ели та од ре ђу је, као и ра ни је, до ми нант не 
дру штве не и ин те лек ту ал не то ко ве (ма да је због ве ће дис пер зи је дру штва у 
не мо гућ но сти да и пот пу но кон тро ли ше те то ко ве као што је чи ни ла ра ни је, 
углав ном то ком чи та во га 20. ве ка), што је по сле ди ца то га, што се, Бро де-
лов ски го во ре ћи, на ла зи мо још увек уну тар исто га про це са ду гог тра ја ња, 
од но сно исте дру штве не струк ту ре ко ју он усло вља ва.
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у вре ме ну гло ба ли за ци је у ко јем жи ви мо, у ко јем ће раз ли-
чи те на ци је по ста ти по ве за не и ме ђу за ви сне као ни ка да до 
са да, не ће мо мо ћи го во ри ти о по ли тич ком су бјек ти ви те ту 
у сми слу кла сич ног су ве ре ни те та,3 јер на тај на чин го то во 
ни ко ви ше не ће би ти су ве рен, али ће и да ље по сто ја ти ква-
ли та тив на раз ли ка из ме ђу оних дру шта ва за ко ја ће мо, већ 
на ин ту и тив ном ни воу, мо ћи ре ћи да су сло бод на, од оних 
ко ја то ни су - без об зи ра да ли под „не сло бо дом“ под ра зу ме-
ва мо ону на мет ну ту спо ља или пак из ну тра. Би ло ка ко би-
ло, ис тра жи ва ће мо углав ном фор ми ра ње по ли тич ких ели та 
уну тар срп ског дру штва, ко је, због прет ход но на ве де них раз-
ло га, има ју и уло гу оп ште дру штве них ели та, те ће мо сто га 
че сто ко ри сти ти син таг му из на сло ва ра да о „по ли тич кој и 
дру штве ној ели ти“, ме ђу ко ји ма у срп ском дру штву го то во 
да не ма би ло ка кве раз ли ке, те су и да нас, баш као и не кад, 
пот пу но сто пље не.

У про це су фор ми ра ња по ли тич ких ели та у срп ском 
дру штву по ку ша ће мо екс пли ци ра ти оне со ци о ло шке за ко-
ни то сти ко је су на сна зи у раз ли чи тим вре ме ни ма, пра ве ћи 
од чи та вог по ме ну тог про це са струк тур но је дин стве ну це-
ли ну. За то ће ма ње би ти ва жно о ко јој екс пли цит ној срп ској 
по ли тич кој ели ти го во ри мо, а мно го бит ни је што ће она на 
се би но си ти ма не чи та вог рђа вог струк тур ног раз во ја срп-
ског дру штва. То ће нас до ве сти до par ex cel len ce на уч нич ког 
ста ва да не пре су ђу је мо по је ди нач ним и пар ци јал ним срп-
ским по ли тич ким ели та ма, већ да раз у ме мо ду бље исто риј-
ске узро ке ко ји су до ве ли до њи хо вог оскуд ног и не ста бил-
ног са ста ва, као и до њи хо ве не спо соб но сти да ва ља но вр ше 
функ ци ју успе шног во ђе ња дру штва. На су прот то ме, по ли-
тич ки став, при су тан код јед ног бро ја дру штве них на уч ни ка 
у Ср би ји, усме ра ва се углав ном на кри ти ко ва ње ове или оне 
по је ди нач не срп ске по ли тич ке ели те, без би ло ка квих по ку-
ша ја да се про зру струк ту рал не пре пре ке са ко ји ма се сва-
ка од њих у срп ском дру штву су о ча ва, што је са мо по се би 
три ви јал но и у функ ци ји днев них по ли тич ких бор би, у ко је 
овај рад не же ли да за ла зи. Сто га ће мо, да би смо наш за да так 
ва ља но оба ви ли, мо ра ти да се за пу ти мо у ду бин ску со ци о-

3 Кла сич на те о ри ја су ве ре ни те та је у Carl Schmitt, Po li tische The o lo gie, Dun-
cker und Hum blot, Mun chen und Le ip zig, 1922.
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ло шку ана ли зу срп ске исто ри је, ка ко би смо до шли до оних 
струк ту ра и узро ка ко ји у њој де лу ју пер ма нент но, и, као што 
ће мо ви де ти, углав ном не га тив но по про цес кон сти ту и са ња 
дру штве них ели та.    

Про цес кон сти ту и са ња ели те у ста бил ним  
дру штви ма – од „ба зич ног је згра“ до 

институ ци о нал ног ко оп ти ра ња

У ста бил ним и пра вил но ин те гри са ним дру штви ма 
про цес кон сти ту и са ња ели та те че ево лу и тив но, при че му 
се на са мом по чет ку про це са фор ми ра „ба зич но је згро“ ели-
те ко јем се ка сни је ко оп ти ра њем по ве ћа ва оп сег, члан ство 
и сна га, све док у ели ту не бу де ко нач но ко оп ти ра на ве ћи-
на за слу жних чла но ва дру штва, чи ме ели та за о кру жу је свој 
ле ги ти ми тет. На при мер, у Ен гле ској, у по чет ку је „ба зич-
но је згро“ ели те би ло са ста вље но од ста ре зе мљо по сед нич ке 
ари сто кра ти је у чи је ре до ве су се, сход но соп стве ним за-
слу га ма, ма ло по ма ло ко оп ти ра ли и сви та лен то ва ни при-
пад ни ци гра ђан ске кла се, да би ко нач но ста тус ели те, у раз-
ли чи тим под руч ји ма, по стао до сту пан сви ма ко ји су рас по-
ла га ли од ре ђе ним та лен ти ма и за ко је је дру штво про це ни ло 
да мо гу ко ри сти ти ње го вом раз во ју.4 На про сто, осло ње ни на 
по ме ну та ис тра жи ва ња, по сма тра ју ћи ен гле ски (бри тан ски) 
дру штве ни раз вој у гло ба лу, мо же мо ре ћи да се ево лу и тив-
ним пу тем на до гра ђи ва ло на по сто је ћу (ари сто крат ску) дру-
штве ну ба зу, те су се но ви чла но ви ели те, без об зи ра да ли 
је она по ли тич ка, ака дем ска, кул тур на или не ке дру ге вр сте, 
ко оп ти ра ли, пу тем ста бил них про це ду ра, на нео кр ње ну гру-
пу ста рих при пад ни ка ели те (осим ако су ови про па да ли због 
соп стве них гре хо ва ло шег вла да ња). Све то се из вр ши ло са 
из ве сним по ро ђај ним му ка ма, али без би ло ка квих ве ли ких 
по тре са, ре во лу ци ја и на си ља, упра во на ба зи оног исто риј-
ског кон ти ну и те та ко ји је не коћ тра си ра ла зе мљо по сед нич ка 
ари сто кра ти ја, као ба зич но је згро ен гле ске ели те у ње ном за-

4 О про це су фор ми ра ња ели та у Ен гле ској, од ста ре ари сто кра ти је све до са-
вре ме не ме ри то кра ти је, у обим ној сту ди ји Law ren ce Sto ne, Je an ne C. Faw ti er 
Sto ne, An open eli te? En gland 15401880, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1986. 
У бу дућ но сти ће мо овом спе ци фич ном про це су фор ми ра ња ели те у ен гле-
ском дру штву по све ти ти је дан те ме љан чла нак.
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чет ку, о че му све до чи чи ње ни ца да да нас чак и по ли ти ча ри 
из ла бу ри стич ких, рад нич ких ре до ва но се лор дов ске ти ту ле 
и се де у Гор њем до му пар ла мен та, за јед но са они ма ко ји ту 
се де по дав на шњем на след ном пра ву.5 У Бри та ни ји се, као 
што су утвр ди ли ис тра жи ва чи чи јим смо се ис тра жи ва њи-
ма по слу жи ли, то ком не ко ли ко ве ко ва раз вио ве о ма ста би-
лан со ци јал ни и по ли тич ки си стем ко ји је упра во одр жа ва-
ла ели та, на тај на чин што је ба лан си ра ла ме ђу су штин ски 
про тив реч ним екс тре ми ма.6 Та ели та је, стал но по ве ћа ва ју ћи 
сво ју ба зу на про це ду ра лан и ин сти ту ци о на лан на чин, ми-
ри ла про тив реч но сти ри гид ног кон зер ва ти ви зма и су ви ше 
рас по ја са ног ре во лу ци о нар ства, те је ус пе ла да у ве ћи ни вре-
ме на де лу је раз бо ри торе фор ми стич ки и при ла го ди дру-
штве не ин сти ту ци је ре ал ним дру штве ним по тре ба ма. Ти ме 
је омо гу ћи ла углав ном ми ран ево лу и ти ван раз вој дру штва, 
без ве ли ких ско ко ва или па до ва, већ се ку му ла ти ван ефе кат 
иза зи вао ко оп ти ра њем но вих чла но ва ели те на по сто је ћу ба-
зу ста рих, опет, ва жно је ре ћи – на ин сти ту ци о на лан и про-
це ду ра лан на чин. Ко нач на и не по бит на по сле ди ца ова квог 
мо де ла се лек ци је ели те је нео спо ран ле ги ти ми тет ели те у 
раз ли чи тим обла сти ма, као и при зна ва ње тог ле ги ти ми те та 
од стра не „остат ка“ дру штва, ко ме је опет оста вље на мо гућ-
ност да уђе ре до ве „ели те“ сход но соп стве ним за слу га ма, али 
опет са мо по пред ви ђе ним про це ду ра ма и ста бил ним ин сти-
ту ци о нал ним ре ше њи ма. Упра во са мо ко оп ти ра ње као до ми-
нант ни мо дел ре гру то ва ња ели те, од но сно по сто ја ње ста бил-
не ба зе без ко је ни је ни мо гу ће ко оп ти ра ње, као и мо гућ ност 
да се „оста так“ при дру жи тој ба зи и по ста не „ели том“ (као и 
мо гућ ност да „ели та“ мо же по ста ти „остат ком“, услед ан ти-
со ци јал ног по на ша ња), по спе шу је ре ла тив но успе шно функ-
ци о ни са ње дру штва, јер мак си мал но сти му ли ше по зи тив ну 
се лек ци ју и из вла чи мак си мум ка ко из по је ди на ца, та ко и из 
чи та вог дру штва као њи хо вог над пер со нал ног зби ра. Ко нач-
но, дру штво, а то при мер Ве ли ке Бри та ни је по твр ђу је, мо-
же би ти, са пу ним по ве ре њем, осло ње но на сво ју ле ги тим ну 

5 О ин сти ту ци о нал ном устрој ству и са ста ву До ма Лор до ва у Фи лип Ло во, Ве
ли ке са вре ме не де мо кра ти је, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци-Но ви Сад, 1999, стр. 273-277.

6 Law ren ce Sto ne, Je an ne C. Faw ti er Sto ne, An open eli te? En gland 15401880, Ox-
ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1986, стр. 303. 
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и не спор ну ели ту у раз ли чи тим под руч ји ма, што омо гу ћу је 
ње го во успе шно функ ци о ни са ње, јер се ни нај ма њи про мил 
дру штве не енер ги је не тро ши у бор ба ма око пи та ња ле ги ти-
ми те та. У Бри та ни ји је по сре ди ко оп ти ра ње но ве у ста ру 
ели ту кроз ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме ко ји сво ју функ ци о-
нал ност цр пе из исто риј ског кон ти ну и те та, те су та ко ти ме-
ха ни зми, као и уоп ште ве ћи на бри тан ских ин сти ту ци ја, ви-
ше про из вод спон та не оби чај но сти, не го ли не ког со ци јал ног 
или ју ри стич ког ин жи ње рин га, у ко ји се на Остр ву уоп ште 
ма ло ве ру је.7 Ко нач но, ко оп ти ра ње као мо дел ре гру то ва ња 
ели те омо гу ћа ва њен нео кр ње ни ле ги ти ми тет, кон ти ну и-
тет дру штве ног раз во ја и одр жи ву дру штве ну ин те гра ци ју 
из ме ђу „ели те“ и „остат ка“, што за ко нач ну по сле ди цу има 
ре ла тив но успе шно функ ци о ни са ње дру штва. Та ко ће глав-
на осо би на бри тан ске ели те би ти флек си бил ност (у сми слу 
при ла го ђа ва ња ску па фор мал них усло ва за по ста ја ње ели-
том кон крет ној дру штве ној си ту а ци ји), од но сно флек си бил-
ни ин сти ту ци о на ли зам.  

Кон сти ту и са ње ба зич ног је згра срп ске ели те 
и тра ге ди ја исто риј ског дис кон ти ну и те та

На пр ви по глед про цес кон сти ту и са ња срп ске ели-
те кре нуо је истим то ком као и онај ен гле ске, фор ми ра њем 
ари сто крат ског „ба зич ног је згра“. То је уоста лом би ла оп шта 
ка рак те ри сти ка сред ње ве ков ног дру штве ног устрој ства та-
да шње Евро пе, у ко јој је вла сте ла, од но сно зе мљо по сед нич ка 
ари сто кра ти ја, има ла су пре ма ти ју над „плеб сом“ и та ко зва-
ни ари сто крат ски ле ги ти ми тет. Та ко од по ја ве пр ве зва нич не 
срп ске вла дар ске ди на сти је (Ви ше сла ви ћа) у 8. ве ку8 по чи ње 
фор ми ра ње „је згра“ срп ске ели те, фор ми ра ног углав ном од 
ме сне вла сте ле ко ја је би ла по де ље на на не ко ли ко обла сти 
и та да још при лич но да ле ко од би ло ка квог ста бил ног др-
жав но-прав ног устрој ства, иако са до нел ке ста бил ним образ-
цем на след ног пра ва на вла дар ску и оста ле бит не дру штве не 

7 Вр ху нац сум ње у би ло ка кав со ци јал ни ин жи ње риг, па чак и на прин ци-
пјел ном, епи сте мо ло шком ни воу је у књи зи Mic hael Oakes hott, Ra ti o na lism 
in po li tics and ot her es says, Li bertyPress, In di a na po lis, 1991.

8 Ду шан Т. Ба та ко вић и гру па ауто ра, Но ва исто ри ја срп ског на ро да, Наш 
Дом, Бе о град/Ло за на, 2000. г, стр. 8-9. 
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функ ци је. Ста бил ни је др жав но-прав но устрој ство, на рав но 
не у мо дер ном ад ми ни стра тив ном, већ у сред ње ве ков ном 
сми слу „пра ва на зе мљу“ ко је је има ла вла сте ла, по чи ње се 
на зи ра ти са успо ном ди на сти је Не ма њи ћа у 12. ве ку.9 Са из-
ве сним на сил ним епи зо да ма у лан цу на сле ђи ва ња (син би че-
сто уста јао на оца, брат на бра та), ко је ни су би ле рет ке ни у 
дру гим ми ље и ма та да шње Евро пе, под Не ма њи ћи ма се по чи-
ње фор ми ра ти ста бил но је згро срп ске вла сте ле ко је је у исти 
мах би ло и је згро срп ске ели те. Та ели та се у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма „не ма њић ког до ба“ у раз ли чи том сте пе ну ин сти-
ту ци о на ли зо ва ла, што је би ло и при лич но те шко због пер ма-
нент не бор бе из ме ђу оче ва и си но ва, као и из ме ђу бра ће, те су 
ста бил ни је ин сти ту ци о на ли за ци је би ле са мо под ја ким вла-
да ри ма ка кви су би ли жу пан-осни вач Сте фан Не ма ња, ње гов 
син краљ Сте фан Пр во вен ча ни (са бра том Раст ком, од но сно 
Св. Са вом ко ји је бра ту по ма гао у ин сти ту ци о на ли за ци ји др-
жа ве) и доц ни је кра ље ви Урош I и Ми лу тин, а по себ но под 
ца рем Ду ша ном. Од Но мо ка но на Св. Са ве, пре ко За ко на 
„све то га“ кра ља Ми лу ти на, све до Ду ша но вог за ко ни ка, по-
ку ша ва ла су се уре ди ти пра ва и оба ве зе вла сте ле као „је згра“ 
та да шње срп ске ели те, као и од нос „ели те“ са „остат ком“, 
ко ји је баш као и у Ен гле ској, уоста лом баш као и у чи та вој 
та да шњој Евро пи, по чи вао на ари сто крат ском ле ги ти ми те ту. 
На жа лост, за раз ли ку од си ту а ци је у Ен гле ској, ари сто крат-
ски „ле ги ти ми тет оруж ја“ ни је у та да шњој Ср би ји ус пео да 
по ста не ари сто крат ски „ле ги ти ми тет по ре кла“, од но сно ни је 
ус пео да се тран сфор ми ше у ста бил не про це ду ре ода би ра и 
се лек ци је ари сто крат ске ели те. Због исто риј ских окол но сти, 
у Ср би ји се ни је фор ми ра ло ста бил но „је згро“ ари сто крат ске 
ели те на ко је би се он да, по пут про це са опи са ног у Бри та ни-
ји, ко оп ти ра ли но ви чла но ви, обез бе дио исто риј ски кон ту-
ни тет и што је још, ва жни је, обез бе дио пун ле ги ти ми тет и 
ста бил не про це ду ре ода би ра ели те. 

На и ме, та ман ка да је срп ска вла сте ла, под Ду ша ном, 
сре ди ном 14. ве ка, до би ла свој за мах и из не дри ла тзв. срп-
ску „ари сто крат ску кон сти ту ци ју“ оли че ну у Ду ша но вом за

9 О институционалном развоју под Немањићима са географгском екс пли ка-
ци јом „земље“ коју су контролисали у књизи Милош Благојевић, Србија у 
до ба Немањића. Од кнежевине до царства 11681371, Вајат, Београд, 1991.
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ко ни ку,10 ко ја је мо гла би ти из у зе тан основ за да љи прав ни 
и ин сти ту ци о нал ни раз вој срп ске ели те, ње них про це ду ра, 
као и чи та вог срп ског дру штва, из гу бљен је по ли тич ки су-
бјек ти ви тет, а ти ме и сва ка шан са за по сте пе но фор ми ра ње 
ле ги тим не и фун ци о нал не ели те. Већ смо на гла си ли у пр-
вом де лу ра да да је за раз вој ле ги тим не и фун ци о нал не ели те 
con di tio si ne qua non по ли тич ки су бјек ти ви тет, тј. по ли тич ка 
сло бо да, јер без њих не мо же би ти ре чи о би ло ка квој ле-
ги тим ној ели ти, бу ду ћи да је у ста њу по ли тич ке не сло бо де 
сва ка ели та не ле ги тим на или огра ни че но ле ги тим на. Ко ли ко 
по ли тич ки су бјек ти ви тет зна чи при ли ком по сте пе ног раз во-
ја ле ги тим не и фун ци о нал не ели те мо же мо ви де ти упра во на 
по ме ну том ен гле ском ис ку ству, ко је је би ло ли ше но на је зда 
стра них осва ја ча. На жа лост, срп ска сред ње ве ков на ели та се, 
за раз ли ку од оне ен гле ске ко ја ни је пот па ла под би ло ка кву 
стра ну власт, на кон Ду ша но ве смр ти, дез ин те гри са ла и рас-
па ла на раз ли чи те зо не ве ли ка шког ути ца ја, да би ко нач но 
би ла по ра же на, по ту че на и скрај ну та тур ским на ди ра њем 
и оку па ци јом, те је, ко нач но, пот пу но из гу би ла по ли тич ки 
су бјек ти ви тет. На и ме, срп ска вла сте ла је, раз је ди ње на, по-
ту че на у две бит ке, оној на Ма ри ци и оној на Ко со ву-по љу11 
од на ди ру ћих Ту ра ка и сход но то ме је из гу би ла мо гућ ност 
да њен не ка да шњи „ле ги ти ми тет оруж ја“ по ста не „на след-
ни ле ги ти ми тет“, као што је био слу чај у Ен гле ској, упра во 

10 Текст Душановог законика као и о структури и устројству Душановог цар-
ства као врхунца институционалног живота средњевековне Србије у Ми ла-
дин Стевановић, Душаново царство, Књига комерц, Београд, 2001.

11 Посматрано у чисто војном смислу битка на Марици у зору 26. септембра 
1371. несумњиво је изгубљена јер су Турци успели да изненаде српску војску, 
потпуно је разбију и погубе главне српске војсковође Вукашина и Угљешу 
Мрњавчевића, истовремено не претрпљавајући значајније губитке међу 
сопственим главарима и војницима. За разлику од те битке она на Косову 
по љу 28. јуна 1389. је у чисто војном смислу била нерешеног исхода, јер су на 
свакој страни погинули главни војсковођа (Лазар, односно Мурат I), а војске 
су, са великим губицима, биле принуђене да су повуку свака на своју страну, 
те је заиста привремено заустављено напредовање Турака. Но, конкретна 
стратешка последица Косовске битке, која је постала видљива у данима који 
су наступили, јесте да је Србија остала неспособна да се брани, не само од 
Турака, већ и од Угара, те је била принуђена на разноразне вазалне уговоре. 
Тако је практичан исход Косовске битке био поражавајући по Србе. О по-
ме нутим догађајима концизно и прегледно у  Душан Т. Батаковић и група 
аутора, Нова историја српског народа, Наш Дом, Београд/Лозана, 2000. г, 
стр. 48-49, 62-68. 
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сто га што је из гу би ла и овај ба зич ни „ле ги ти ми тет оруж ја“, 
бу ду ћи да је би ла оруж јем са вла да на.

По сле тра гич них до га ђа ја на Ко со ву-по љу срп ска ари-
сто крат ска ели та би ла је у не мо гућ но сти да одр жи сво је „ба-
зич но је згро“ ко је се још не ка ко и одр жа ва ло то ком срп ске 
ва зал не „де спо то ви не“ до сре ди не 15. ве ка,12 али ко је је го то-
во пот пу но не ста ло у сле де ћим сто ле ћи ма у ко ји ма су тур ски 
осва ја чи рас та ка ли срп ску вла сте лу и ари сто крат ску ели ту, 
сво де ћи чи та во дру штво углав ном на па сив ну „ра ју“.13 Бу-
ду ћи да су Ср би оста ли без „ба зич ног је згра“ ели те, на ко је 
би се ко оп ти ра ли но ви чла но ви, оста ли су и без мо гућ но сти 
за би ло ка кав ин сти ту ци о нал ни раз вој, ка ко са ме ле ги тим-
не и функ ци о нал не ели те, та ко и би ло ка квих ауто ном них 
дру штве них ин сти ту ци ја, већ су услед гу бит ка по ли тич ког 
су бјек ти ви те та глав ни то ко ви дру штве ног раз во ја за ви си ли 
од ту ђе во ље, што је оста ви ло ду бок, не из бри сив и тра ги чан 
траг на чи та во срп ско дру штво. Да кле, те за је јед но став на – 
без по ли тич ког су бјек ти ви те та не ма би ло ка кве ауто ном не 
ели те, од но сно „ба зич ног је згра“ ели те, без тог „ба зич ног 
је згра“ не ма ни „ра ста“ ни ја ча ња ели те, од но сно ко оп ти
ра ња но вих чла но ва на по сто је ће „је згро“ и ко нач но, што је 
нај ва жни је, без ко оп ти ра ња и од го ва ра ју ћег „ра ста“ ели те 
не ма би ло ка квог исто риј ског кон ти ну и те та, већ јед но дру
штво ула зи у исто риј ски дис кон ти ну и тет и по чи ње да тап
ка у ме сту те да се уру ша ва.

Та ко се, као по сле ди ца по ра за од Ту ра ка, срп ском дру-
штву де си ла тра ге ди ја исто риј ског дис кон ти ну и те та, јер у 
исти мах па да ју гу би так по ли тич ког су бјек ти ви те та, и, као 
ње го ва по сле ди ца, гу би так ле ги тим но сти код та да шње срп-
ске ели те, што све за ко нач ну по сле ди цу има не мо гућ ност 
кон стант ног и кон ти ну и ра ног дру штве ног раз во ја, ка ко у 
ин сти ту ци о нал ном, та ко и у еко ном ском и кул тур ном сми-
слу – по пут оног опи са ног у Ен гле ској. Сто га је ап сурд но да 

12 О времену српске деспотовине у Ибид. стр. 67-87.
13 Поражени Срби са победничким Турцима нису могли реализовати онакву 

синергију попут Англосаса са Норманима у Енглеској, јер су препреке биле 
како у различитој вероисповести, тако и у природи турске власти која је за 
разлику од европских аристократија била са оријенталним апсолутистичким 
елементима. О Србији под Турцима и процесу растакања српске властеле у 
Олга Зиројевић, Србија под Турском влашћу (14501804), Дамад, Нови Па зар, 
1995.
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Ко сов ска бит ка, као кључ ни исто риј ски до га ђај ко ји је опре-
де лио струк ту ру дру штве ног раз во ја у прав цу дис кон ти ну и-
те та и дез ин те гра ци је, бу де сла вље на као осва ја ње „цар ства 
не бе ског“, јер је њен ис ход трај но оне мо гу ћио срп ско дру-
штво да, на сво јој зе мљи, са сво јом ели том, има свој раз вој и 
на пре дак.14

Бу ду ћи да је раз до бље под Тур ском вла шћу би ло вре ме 
де ле ги ти ми ра ња ре ал не срп ске ели те ко ја је мо гла обез бе ди-
ти ре ал ни, ауто ном ни и сло бод ни ин сти ту ци о нал ни раз вој, 
то се по ку ша ва ло на до ме сти ти па ра-ин сти ту ци о нал ним раз-
во јем у ко јем је Цр ква пре у зе ла ме сто др жа ве,15 а све ште ни ци 
и на род ни пе сни ци ме сто ре ал не ари сто крат ске ели те, те су 
та ко ти „ал тер на тив ни“ кру го ви по ста ли но си о ци кул тур ног 
иден ти те та и дру штве ног жи во та, ко ји се из ре ал не пре се лио 
у иде ал ну ра ван.16 Та ко је срп ско дру штво, као и мно га дру га 

14 Мит о ко сов ским ју на ци ма има сми сла са на ше тач ке гле ди шта, као по хва-
ла они ма ко ји су ра ђе оти шли у смрт не го ли оста ли да жи ве у не сло бо ди, и 
ко ји су та ко хри шћан ски иза бра ли цар ство не бе ско, ка да им се већ на зе мљи 
ука зи ва ла са мо из ве сност ду го трај ног роп ства. Ипак, овај не сум њи во хра-
бар при мер ни је мо гу ће уни вер за ли зо ва ти, јер да су се сви Ср би та ко по не ли 
из вр ши ли би ко лек тив но са мо у би ство, и та ко оне мо гу ћи ли не кој бу ду ћој 
ге не ра ци ји да опет за до би ја по бе де ов де на зе мљи, а на род би на про сто из у-
мро. Та ко ђе, хе рој ство ко сов ских ју на ка не ме ња чи ње ни цу да је они ма ко ји 
су оста ли у ово зе мањ ском жи во ту, на кон тог по ра за, ду го трај но ва зал ство 
би ло суд би на. Са ре ал-исто риј ске по зи ци је ис ход ко сов ске бит ке тра ги чан је 
баш за то што је за у ста вио ауто ном ни и сло бод ни раз вој дру штва. Бо ри слав 
Пе кић, са вр хун ским исто риј ским ин стинк том, да је свој суд о Ко сов ској тра-
ге ди ји, по став ња ју ћи осно ве за јед ну ре а ли стич ну, али у исти мах и сло бо-
дар ску, фи ло зо фи ју срп ске исто ри је: „А ни ко ме ни је ми ло сла ви ти по раз. 
Осим, ве ро ват но, Ср ба, ко ји су ваљ да је ди ни на род на све ту што је сво ју нај-
ве ћу ка та стро фу про гла сио сво јом нај ве ћом по бе дом...Ни кад ни сам раз у мео 
ус хи ће ност мојих школ ских уџ бе ни ка на род ним пе сни штвом и на ших оче ва 
ко сов ским по ра зом. Не твр дим да по ги би ја од го ди не 1389. ни је би ла ди вот-
на, да по раз ни је био ве ли чан ствен, али упр кос свим мо рал но ду шев ним раз-
ло зи ма – ко ји ће мо жда на не бу би ти од не ке ва жно сти, а на зе мљи су са мо 
од ште те – ни ко ме не мо же раз у ве ри ти у то да пот пу на по бе да над Тур ци ма 
не би би ла још ве ли чан стве ни ја“ Бо ри слав Пе кић, Пи сма из ту ђи не, Зна ње, 
За греб, 1987, стр. 160-161.

15 О ово ме у тек сту Си ма Ћир ко вић, „Уло га цр кве у ста ри јој исто ри ји срп ског 
на ро да“, На ста ва исто ри је, год. 1. бр. 1, Бе о град, 1995, стр. 7-20. 

16 Пе кић, опет са вр хун ским исто риј ским ин стинк том, опи су је овај па ра ин-
сти ту ци о нал ни „по ет ски“ пост-ко сов ски раз вој: „При вре ме но осло бо ђе ни 
бри га око др жа ве, ми смо се ба ци ли на ко ва ње сти хо ва о ње ној про па сти 
и гу ље ње про је, од вај ка да на ме ње не су жњи ма и пе сни ци ма. Да смо на Ко-
со ву по бе ди ли, не мач ки би се пе сни ци и књи жев ни екс пер ти ма ње оду ше-
вља ва ли на шом на род ном ма штом, али би нас њи хо ви вој ни ци, го ди не 1941. 
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бал кан ска дру штва ко ја је сна шла иста суд би на та во ре ња под 
ту ђом вла шћу, би ло ус кра ће но за мо гућ ност ауто ном ног дру-
штве ног раз во ја, по пут нпр. оног у Ен гле ској, услед че га се 
ни су фор ми ра ле ста бил не про це ду ре из бо ра ели те. У из ве-
сном сми слу ле ги тим на ели та уоп ште ни је ни по сто ја ла, јер 
је нај ве ћи део срп ске вла сте ле био за трт под Тур ци ма, а као 
су ро гат је оста ла са мо по лу ле ги тим на цр кве на ели та (по лу-
ле ги тим на не због то га што има мо би ло шта про тив Цр кве, 
већ на про сто за то што она ни је мо гла да на до ме сти су ве ре ну 
по ли тич ку власт са свим ње ним ин ге рен ци ја ма), ко ја је по-
ку ша ва ла да спа си што се спа си ти да ло. Та ко су по сле ди це 
гу бит ка по ли тич ког су бјек ти ви те та би ле гу би так ле ги тим не 
ели те и исто риј ског кон ти ну и те та, и то не са мо у не ком огра-
ни че ном вре ме ну „под Тур ци ма“, већ ће то оста ви ти трај не 
по сле ди це и по са му мо гућ ност да се ус по ста ви ле ги тим на 
ели та и у не ком бу ду ћем вре ме ну. Као што ће мо ви де ти у 
на став ку ра да, чак и ка да су срп ско и оста ла бал кан ска дру-
штва вра ти ли по ли тич ки су бјек ти ви тет и ка да су се мо гли 
по све ти ти из град њи ин сти ту ци ја - то не ће би ти ла ко. Је дан 
од раз ло га је што ће се на ово ме про сто ру пре ла ма ти мно-
ги ди пло мат ски ин те ре си, па ће де ло ви на ци о нал них ели та 
че сто би ти по де ље ни об зи ром на гра ви ти ра ње не ко ме спо-
ља шњем цен тру мо ћи ко ји је био гло бал но ути ца јан – Бри та-
ни ји, Не мач кој, Фран цу ској, Ру си ји, итд. По про стој ло ги ци 
исто ри је, не раз ви је на бал кан ска дру штва су се, уну тар се-
бе, де ли ла гра ви ти ра њем по је ди них њи хо вих де ло ва ка оним 
дру штви ма ко ја су не сме та но оба ви ла свој ин сти ту ци о нал ни 
раз вој на вре ме, раз ви ја ју ћи сво ју пу ну сна гу и од го ва ра ју ћи 
гло бал ни ути цај, и ко ја су та ко мо гла ути ца ти на она дру-
штва ко ја су, због соп стве них дис кон ти ну и те та, би ла ус кра-
ће на за мо гућ ност та квог ути ца ја.17 Би ло ка ко би ло, срп ско 

мо жда те же по бе ди ли. Хо ћу да по ве ру јем ка ко би, у за ме ну за је дан по тре-
сан ци клус на род них пе са ма, до би ли ма ње по тре сну исто ри ју“, Ибид, стр. 
161/162.

17 То се нај бо ље ви де ло пред и то ком  ра то ва, ка да су се на ци о нал не ели те 
бу квал но це па ле на по др жа ва о це раз ли чи тих свет ских си ла у су ко бу. О срп-
ским по де ла ма у ово ме сми слу у тек сту Ран ка Га шић, Бе о град ска по ли тич ка 
и вој на ели та у све тлу не мач ких и бри тан ских из во ра пред Дру ги свет ски 
рат, Исто ри ја 20. ве ка 1/2006, стр. 64-80. Сла ба дру штва ће се ује ди ња ва ти и 
сло жно ра ди ти на соп стве ном ја ча њу тек са кон сти ту и са њем зре ле и раз бо-
ри те по ли тич ке ели те по пут нпр. оне ко ја је, пред во ђе на Јо ва ном Ри сти ћем, 
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дру штво је, по сле по ра за од Ту ра ка, не ко ли ко ве ко ва би ло 
у исто риј ском тајм-ауту, без по ли тич ког су бјек ти ви те та, ле-
ги тим не ели те и ин сти ту ци о нал ног кон ти ну и те та те је та ко 
до че ка ло освит са вре ме ног до ба.                   

По сле ди це исто риј ског дис кон ти ну и те та 

Исто риј ски тајм-аут се, за срп ско дру штво, за вр шио са 
от по чи ња њем ре ал не бор бе за осло бо ђе ње од Ту ра ка по чет-
ком 19. ве ка, ко ја је, по сле ви ше крат ног сме њи ва ња ору жа-
них и ди пло мат ских ак ци ја, ко нач но ре зул ти ра ла пу ном об-
но вом по ли тич ког су бјек ти ви те та на Бер лин ском кон гре су 
1878. го ди не. Но, не ки ис тра жи ва чи до бро су при ме ти ли да је 
Ср би ја у мо мен ту до би ја ња по ли тич ке не за ви сно сти зе мља 
се ља ка у ко јој „ни је би ло плем ства, ни ти ве ле по сед ни ка“,18 
што прак тич но зна чи да ни је, ре че но реч ни ком ово га ра да, 
би ло ле ги тим не ели те. Не са мо то, већ су у та да шњој Ср би-
ји до ми нант на би ла ан ти-ели ти стич ка и ан ти-ари сто крат ска, 
од но сно ега ли та ри стич ка осе ћа ња код по ме ну те ве ћи не се-
љач ког ста нов ни штва, ко ја су би ла по сле ди ца то га што је је-
ди на до та да по зна та ели та и ари сто кра ти ја би ла она тур ска, 
на су прот ко јој је обес пра вље на „ра ја“ раз ви ла свој ега ли та-

во ди ла дру ги срп ско-тур ски рат и обез бе ди ла не за ви сност Ср би је на Бер-
лин ском кон гре су или оне ко ја је, пред во ђе на Ни ко лом Па ши ћем, про ве ла 
Ср би ју краз бал кан ске и Пр ви свет ски рат, а ко ја та ко ђе ни је до зво ли ла дра-
ма тич не уну тра шње по де ле и рас це пе.

18 Сло бо дан Ан то нић, Ели та, гра ђан ство, сла ба др жа ва, Слу жбе ни Гла сник, 
Бе о град, 2006, стр. 12. По Ан то ни ћу Ср би ја је би ла „се љач ка ре пу бли ка“ 
(стр. 12, 13.), што је увид ко ји с јед не стра не ис прав но уви ђа „се љач ку ствар-
ност“ та да шње Ср би је, али са дру ге стра не су ви ше оп ти ми стич ки сам тра да 
се ра ди ло о „ре пу би ли ци“, што је по ми шље њу ауто ра ово га ра да пре о збиљ-
на реч, јер ре пу бли ка, ма кар она ко ка ко је де фи ни са на од ста ре Грч ке и Ри ма 
све до мо дер них кон цеп ци ја бур жо а ских ре пу бли ка под ра зу ме ва ин сти ту-
ци о нал ни по ре дак у ко ме су ја сно и на по зи тив но-прав ни на чин де фи ни са на 
пра ва и ду жно сти, ин сти ту ци о нал не про це ду ре и то ко ви мо ћи – док је то у 
та да шњој Ср би ји би ло при лич но анар хич но о че му го во ре че сте и на гле сме-
не вла сти, атен та ти (од Ка ра ђор ђа до Алек сан дра Обре но ви ћа) и из гнан ства 
вла да ра и по ли ти ча ра (кнез Ми лош и краљ Ми лан су бе жа ли по не ко ли ко 
пу та из зе мље, Па шић као во ђа нај у ти цај ни је стран ке та ко ђе не ко ли ко пу та, 
слич но је са Кар ђор ђе ви ћи ма то ком ди на стич ких бор би са Обре но ви ћи ма). 
То све го во ри да се Ср би ја пре мо гла на зва ти „се љач ком анар хи јом“ не го ли 
„се љач ком ре пу бли ком“, јер је дру штво ве о ма бр зо ишло од дик та ту ре до 
анар хи је и на зад, упра во за то што анар хи ја и ни је ни шта дру го не го ли дру го 
ли це дик та ту ре.
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ри стич ки си стем вред но сти. Код „ра је“ не са мо да се раз вио 
ега ли та ри стич ки си стем вред но сти ко ји је био усме рен про-
тив би ло ка квог ели ти зма, већ је, услед то га што су ду го вре-
ме на са ме вла сти би ле ту ђин ске, тај си стем вред но сти био 
и отво ре но анар хи стич ки, у сми слу про ти вље ња вла сти као 
та квој, ко ја је би ла не под но шљи ва чак и ка да ни је ви ше би ла 
тур ска, већ срп ска.19 Те, под Тур ци ма сте че не ма не мен та ли-
те та, ан ти-ели ти зам, ега ли та ри зам и анар хи зам, бес крај но су 
уда ља ва ле све же осло бо ђе но срп ско дру штво од кон сти ту и-
са ња ле ги тим не ели те и ин сти ту ци о нал не хи је ра хи је вла сти.

Исти на, од Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, за по чи ње 
про цес фор ми ра ња но ве срп ске уста нич ке и пост-уста нич ке 
ели те, али упра во за то што ни је би ло би ло ка квог тра ди ци о-
нал ног ле ги ти ми те та - услед то га што је исто риј ски дис кон-
ти ну и тет био пре ве лик - но ва срп ска ели та би ће стал но за-
пле те на у же сто ке бор бе око „флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та“, 
из че га су се из ро ди ле ка ко ди на стич ке (из ме ђу Ка ра ђор ђе ви-
ћа и Обре но ви ћа), та ко и све оста ле дру штве не бор бе (из ме ђу 
Ми ло ша и уста во бра ни те ља, Га ра ша ни но вих „кон зер ва ти ва-
ца“ и Ри сти ће вих „ли бе ра ла“, Ри сти ће вих „ли бе ра ла“ и Па-
ши ће вих ра ди ка ла, Ми ла на и ра ди ка ла, ста ро-ра ди ка ла са 
мла до-ра ди ка ли ма тзв. „са мо стал ци ма“, итд.)20 Те за је ве о ма 
јед но став на – упра во за то што ни је би ло тра ди ци о нал ног 
ле ги ти ми те та, од но сно не спор но ле ги тим не тра ди ци о нал
не ели те ко ја би, по пут по ме ну те  ен гле ске, ево лу и тив но на
пре до ва ла, обез бе ђу ју ћи дру штву ста бил ност и ин те гра ци
ју – срп ско дру штво је пер ма нент но би ло де ста би ли зо ва но 
бор бом пар ци јал них „ели та“ око тзв. „флук ту и ра ју ћег ле
ги ти ми те та“. На и ме, бу ду ћи да ни је би ло тра ди ци о нал не 
ле ги тим не ели те, све ели те би ле су пар ци јал не и ни су се ште-
де ле у бор би за сти ца ње ко нач ног и при зна тог ле ги ти ми те-
та, ко ји би чак и ка да би га не ка гру па сте кла био спо ран и 
флук ту и ра ју ћи (упра во за то што му је ко рен био пли так и 

19 Сло бо дан Јо ва но вић је пр ви ко ји је ја сно пре по знао ову осо би ну мен та ли те-
та и пи сао о на шем „се љач ком анар хи зму“ узи ма ју ћи нпр. уста во бра ни те-
ља То му Ву чи ћа Пе ри ши ћа као про то тип срп ског се љач ког анар хи сте, ко ји 
ни је спо со бан ни да се по ко ра ва, ни да вла да дру ги ма. Сло бо дан Јо ва но вић, 
Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, БИГЗ, Бе о град, 1990, стр. 188.

20 О исто ри ји дру штве них бор би у мо дер ној Ср би ји ве о ма те мељ но и пре глед-
но у Mic hael Bo ro Pe tro vich, A Hi story of Mo dern Ser bia 18041918, vol. I-II, 
Ople nac Pu blis hing, Na na i mo, 2006. 
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што се ни је мо гао по зи ва ти на не ки не пре ки ну ти исто риј-
ски кон ти ну и тет, као у Ен гле ској), те је бор ба увек кре та ла 
ис по чет ка, што је дру штво увек из но ва де ста би ли зо ва ло и 
дез ин те гри са ло. Ове бор бе пар ци јал них ели та око флук ту
и ра ју ћег ле ги ти ми те та оста ће трај на ка рак те ри сти ка срп-
ског дру штва све до да на шњих да на, тро ше ћи и да нас, као и 
не кад, сна гу дру штва, оне мо гу ћа ва ју ћи му да се ин те гри ше 
на пра ви на чин и да ис ко ри сти све сво је по тен ци ја ле. То ће 
би ти нај тра гич ни ја и нај го ра по сле ди ца из гу бље ног исто риј-
ског кон ти ну и те та ко ју ће мо као не ку рђа ву ка ма ту пла ћа ти 
на опо ру глав ни цу пу ке чи ње ни це да у срп ском дру штву не-
ће по сто ја ти ду го трај ни ја, ле ги тим на и не спор на ели та ко ја 
би мо гла обез бе ди ти кон ти ну и ран дру штве ни раз вој, по пут 
оне ко ја је по сто ја ла у Бри та ни ји и чи је по сте пе не тран фор-
ма ци је су ре зул ти ра ле ста бил ним по ли тич ким и дру штве-
ним си сте мом.

Сто га је но ви ја срп ска исто ри ја, од уста на ка про тив Ту-
ра ка пре ко сти ца ња пу ног по ли тич ког су бјек ти ви те та све до 
да на шњих да на, за раз ли ку од оне ен гле ске, пу на пре вра та, 
на сил ног сме њи ва ња вла сти, про гон ста ва глав них по ли тич-
ких ак те ра, атен та та, дик та ту ра, ре во лу ци ја и свих оста лих 
ва нин сти ту ци о нал них дру штве них бор би.21 То ком тих дру-
штве них бор би срп ско дру штво ће се че сто на ла зи ти на иви-
ци гра ђан ског ра та,22 ко ји ће би ти екс пли ци тан то ком Дру гог 
свет ског ра та, ка да су се бо ри ли при пад ни ци пар ти зан ске и 
мо нар хи стич ке ар ми је, а ла тен тан при ли ком дру гих бор би 
по пут нпр. оних из ме ђу Обре но ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа или ра-

21 О бур ном то ку но ви је срп ске исто ри је, ко ји је оби ло вао на глим, бру тал ним 
и ва нин сти ту ци о нал ним обр ти ма по ли тич ке си ту а ци је, мо гу ће се из ве сти-
ти у пре ци зном хро но ло шком пре гле ду из обим не мо но гра фи је Љу бо драг 
Ди мић, Љу бин ка Тр гов че вић, Ми лан Ри сто вић, Ми ро слав Јо ва но вић, Ду-
брав ка Сто ја но вић, Пре драг Мар ко вић, Бран ка Пр па, Ми ро слав Пе ри шић, 
Мо дер на срп ска др жа ва 1804 – 2004: хро но ло ги ја, Исто риј ски ар хив Бе о гра-
да, 2004.

22 Гра ђан ским ра том на зи ва мо сва ко оно ста ње у ко ме ће се ви ше дру штве них 
гру па бо ри ти ван ин сти ту ци ја, да кле на ва нин сти ту ци о нал ни на чин, и у тој 
бор би ко ри сти ти на си ље. Та ко је сва ка ре во лу ци ја исто вре ме но и гра ђан ски 
рат, а у сва ком ма сов ни јем ва нин сти ту ци о нал ном про те сту гра ђа на кри је се 
мо гућ ност гра ђан ског ра та, као што је под сти ца ње мо гућ но сти гра ђан ског 
ра та и он да ка да се не ка зна чај на дру штве на гру па иск њу чи из ин сти ту ци ја 
од оних ко ји њи ма до ми ни ра ју и ка да се пре ма њој при ме њу је ва нин сти ту-
ци о нал но на си ље.
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ди ка ла и кра ља Ми ла на, као и нпр. но ви је бор бе из ме ђу Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа и опо зи ци је у дру гој по ло ви ни де ве де се-
тих го ди на 20. ве ка. За раз ли ку од ен гле ског дру штва ко је од 
Кром ве ло вог гра ђан ског ра та и тзв. „слав не ре во лу ци је“ не ће 
би ти из ло же но зна чај ним ин сти ту ци о нал ним дис кон ти ну и-
те ти ма, те ће мо ћи мир но да се по све ти, пред во ђе но сво јом 
ле ги тим ном ели том, ево лу и тив ном и кон ти ну и ра ном раз во-
ју, са ку му ла тив ним ефек ти ма - но ви ја срп ска исто ри ја би ће 
низ дис кон ти ну и те та у ко ји ма се го то во увек „за по чи ња ло 
из но ва“, бу ду ћи да се она пар ци јал на „ели та“ ко ја се за те-
кла у уло зи исто риј ског по бед ни ка же сто ко об ра чу на ва ла са 
оном, опет пар ци јал ном „ели том“, ко ја јој је прет хо ди ла и ко-
ја је због про ме ње них исто риј ских окол но сти по ста ла гу бит-
нич ком. Та ко су по сту па ли и Обре но ви ћи са Ка ра ђор ђе ви-
ћи ма (и обр ну то, за ви сно код ко га је био „флук ту и ра ју ћи ле-
ги ти ми тет“), и ра ди ка ли са на пред ња ци ма, од но сно ка сни је 
„са мо стал ци ма“, од но сно још ка сни је „де мо кра та ма“, јед на ко 
та ко и ко му ни сти са ста ром гра ђан ском ели том, као и „ми-
ло ше ви ћев ци“ са „стам бо ли ћев ци ма“, и, ко нач но, „пе то ок-
то бар ци“ са „ми ло ше ви ћев ци ма“.23 Го то во сва ка но ва срп ска 
кон сти ту ци ја би ла је пра ће на и об ра чу ном но ве пар ци јал не 
„ели те“ са ста ром пар ци јал ном „ели том“, услед че га дру штво 
ни је мо гло ужи ва ти би ло ка кве ста би ли за ци о не ку му ла тив-
не ефек те, већ се дис кон ти ну и тет на ста вљао, а пар ци јал не 
ели те су би ле под јед на ко да ле ко од ста бил ног ле ги ти ми те та, 
ко ји је оста јао не за о би ла зно „флук ту и ра ју ћи“. Мо же мо за
кљу чи ти да је по сле ди ца оног ве ли ког дис кон ти ну и те та на

23 Оваквих примера је велик број, те смо ми поменули само оне најзначајније. 
Такође међу наведеним примерима постоји квантитативна разлика, јер су 
нпр. радикалске „чистке“ напредњака, самосталаца и демократа са краја 19. 
и почетка 20. века биле мање бруталне од оних каснијих комунистичких 
усмерених према старој грађанској елити или оних ранијих династичких у 
којима се присталице сукобљених династија нису штеделе. Коначно, пост-
петокотобарске „чистке“ можда су биле прве без физичког насиља према 
претходној елити, и не само то већ се на известан начин пост-петооктобарска 
елита измирила са пред-петоокобраском елитом формирањем владе Мирка 
Цветковића, што ипак показује да је у развоју српског друштва дошло до 
сигурног напретка и коегзистенције „парцијалних“ елита које покушавају 
да се интегришу (у ранијој историји су тек ретки политичари попут нпр. 
Николе Пашића били склони и спремни да са својим дојучерашњим про-
ти вницима уђу у коалиције и кохабитације, што је била најава рацио-
на лизовања политичког менталитета, које ће се као процес наставити у 
данашњим данима).
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ста лог под Тур ци ма, ка да је срп ска ели та из гу би ла ба зич ни 
ле ги ти ми тет, би ла у ни зу но вих ма лих дис кон ти ну и те та, 
те та ко дис кон ти ну и тет по ста је трај на осо би на раз во ја 
срп ског дру штва, у ко ме је сва ка но ва пар ци јал на „ели та“, 
кре та ла из но ва и по ла га ла пра во на екс клу зив ност,  ис кљу
чу ју ћи ону ра ни ју. Тек ће у да на шње вре ме би ти при мет ни 
зна ко ви ре ла тив но мир не ко ха би та ци је и ко ег зи стен ци је пар-
ци јал них „ели та“, ма да је си ту а ци ја и да нас крх ка баш као 
и не кад и мо же се ла ко оте ти кон тро ли и опет ре зул ти ра ти 
ла тент ним или екс пли цит ним гра ђан ским ра том, што је про-
дукт чи ње ни це да још увек жи ви мо уну тар истог по лу ми ле-
ни јум ског про це са ду гог тра ја ња, ко ме је глав на стук тур на 
осо би на дис кон ти ну и тет.

Та ко се - за раз ли ку од „ен гле ског“ кон цеп та ле ги тим не 
и функ ци о нач не ели те, а чи ја је глав на осо би на би ла, као што 
смо ви де ли, ко оп ти ра ње на ле ги тим но „ба зич но је згро“ као 
мо дел ре гру та ци је ели те - у Ср би ји раз вио спе ци фи чан мо дел 
у ко ме је, за раз ли ку од ко оп ти ра ња, упра во ис кљу чи ва ње 
(тј. ме ђу и скљу чи ва ње пар ци јал них „ели та“) по ста ло до ми-
нан тан мо дел кон сти ту и са ња ели те. Ис кљу чи ва ње је по ста ло 
до ми нант ни мо дел кон сти ту и са ња ели те због оног што не-
ки ауто ри на зи ва ју „осло бо ди лач ком по ли тич ком кул ту ром“ 
ко ја је „у не про све ће ном и тру сном Бал ка ну, ве ко ви ма из де-
ље ном из ме ђу им пе ри ја“ би ла „исто риј ска ре ка по нор ни ца, 
чи ји је под зем ни ток ути цао на раз вој и ка да не би из би јао 
на по вр ши ну“.24 На и ме, бу ду ћи да су под ту ђим им пе ри ја ма 
жи те љи Бал ка на би ли ис кљу че ни из по ли тич ког су бјек ти ви-
те та, као и да су се про тив ту ђи на ца бо ри ли у осло бо ди лач-
ким ра то ви ма ко ји опет ни су оста вља ли про сто ра за ци вил ну 
ин те гра ци ју дру штва, већ се у ра ту тре ба ло би ти „ис кљу чив“ 
и „чврст“, ова ри гид на ис кљу чи вост је по ста ла, уз већ по ме-
нут ан ти-ели ти зам, ега ли та ри зам и анар хи зам, та ко ђе трај-
ном осо би ном мен та ли те та. То је опет до дат но ком пли ко-
ва ло шан се за урав но те жен ин сти ту ци о нал ни раз вој ве ћи не 
бал кан ских, а пре све га срп ског дру штва, у ко ме је „осло бо-
ди лач ка по ли тич ка кул ту ра“ би ла (и још увек је сте) ве о ма 
из ра же на, те ће Ср би, због стал не бри ге око ба зич ног пи та ња 

24 То дор Ку љић, Кнез Ми лош, Ни ко ла Па шић, Ти то, Ју го сло вен ски исто риј ски 
ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997, стр. 170.
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по ли тич ке сло бо де, те ри то ри је и гра ни ца, би ти оне мо гу ће-
ни да ра ци о нал но ми сле о уну тра шњем ин сти ту ци о нал ном 
раз во ју.

 Док је у Ен гле ској ко оп ти ра ње на ле ги тим но „ба зич но 
је згро“ мо гло да обез бе ди нео спор ни и нео кр ње ни ле ги ти
ми тет ели те, кон ти ну и тет дру штве ног и ин сти ту ци о нал-
ног раз во ја са ку му ла тив ним ефек ти ма и одр жи ву дру штве
ну ин те гра ци ју, у Ср би ји, по сле ди це ис кљу чи ва ња („јед них“ 
од стра не „дру гих“) као до ми нант ног мо де ла кон сти ту и са ња 
ели те би ће пер ма нент но спор ни, тј. флук ту и ра ју ћи ле ги ти
ми тет вла да ју ће ели те, услед че га је оне мо гу ћен кон ти ну-
и тет дру штве ног раз во ја са ку му ла тив ним ефек ти ма и одр-
жи ва дру штве на ин те гра ци ја. Као што смо већ ре кли, услед 
при ме не ле ги ти ми стич ког мо де ла фор ми ра ња ели те, глав-
на осо би на бри тан ске ели те би ће флек си бил ност (у сми слу 
при ла го ђа ва ња ску ша фор мал них усло ва за по ста ја ње ели-
том кон крет ној дру штве ној си ту а ци ји), од но сно флек си бил
ни ин сти ту ци о на ли зам. За раз ли ку од то га осо би на ве ћи не 
пар ци јал них срп ских „ели та“ би ће ри гид ност (у сми слу ис-
кљу че ња дру го га, ти ме че сто и ње го во оста вља ње ван ин-
сти ту ци ја, а ве о ма че сто и ва нин сти ту ци о нал на бор ба са тим 
„дру гим“), ко ја пре ла зи у ри гид ни ан ти ин сти ту ци о на ли зам. 
Овај ри гид ни ан ти ин сти ту ци о на ли зам ће опет, као ду бин ска 
со ци о ло шка струк ту ра, за кон крет ну ем пи риј ску исто риј ску 
по сле ди цу има ти пре вра те, на сил на сме њи ва ња вла сти, про-
гон ства глав них по ли тич ких ак те ра, атен та те, дик та ту ре, ре-
во лу ци је и све оста ле ва нин сти ту ци о нал не дру штве не бор-
бе, за ко је смо утвр ди ли да пред ста вља ју кон стан ту но ви је 
срп ске исто ри је, ко ја се упра во по то ме дра стич но раз ли ку је 
од оне ен гле ске. 

     По ли тич ке и дру штве не ин сти ту ци је, уста ви и уста-
но ве, по рет ци и кон сти ту ци о на ли за ци је, би ће у Ср би ји та ко 
крх ки,25 јер су увек на ста ја ли на кли за вом зе мљи шту на ко ме 
се не ко ли ко пар ци јал них „ели та“ бо ри ло у жи вом бла ту, без 
ста бил не стај не тач ке, од но сно без ко нач ног и ле ги тим ног 

25 О крхкој и несрећној српској уставној и конституционалној историји у 
Але ксандар Молнар, Опроштај од просветитељске идеје уставотворне 
скупштине?, Институт за филозофију и друштвену теорију и Фабрика 
књига, Београд, 2008, стр.  55-58. и Александар Симић, У трагању за 
изгубљеном уставношћу, Призма, јануар 2003.. стр. 31-36.
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пре су ди те ља, ко ји је у Ен гле ској био про на ђен у ле ги тим ној 
ели ти - без об зи ра да ли је она деј ство ва ла кроз до мо ве пар-
ла мен та, ин сти ту ци ју кру не или кроз не ку дру гу дру штве ну 
уста но ву ко јој је та ко ђе био свој ствен ви ше ве ков ни кон ти-
ну и тет и ле ги ти ми тет. Упра во на ен гле ском при ме ру, ле ги-
ти ми тет и кон ти ну и тет су нео дво ји ви и ме ђу соб но за ви сни. 
Пр во бит ни ари сто крат ски ле ги ти ми тет омо гу ћио је кон ти-
ну и тет, да би опет кон ти ну и тет тра ја ња у ду гом вре мен ском 
ро ку, учвр стио сам ле ги ти ми тет. Ле ги ти ми тет и кон ти ну и-
тет би ће ова ко пот пу но по ве за не и ме ђу за ви сне ка те го ри је, 
што ће се ви де ти, не са мо на ен гле ском, већ и на срп ском 
при ме ру. Бу ду ћи да је срп ска ари сто крат ска ели та из гу би-
ла ле ги ти ми тет са гу бит ком по ли тич ког су бјек ти ви те та, то 
је оне мо гу ћи ло ста би лан исто риј ски кон ти ну и тет, без ко га 
опет ни је би ло мо гу ће на лак на чин ре ши ти пи та ње ле ги тим-
не по ли тич ке ели те, већ се стал но упа да ло у зам ке „флук-
ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та“. Тра ге ди ја исто риј ског дис кон ти-
ну и те та та ко по ста је тра ге ди јом не до стат ка ста бил не ле ги-
тим не ели те, што све ску па по ста је тра ге ди јом пер ма нент не 
дру штве не дез ин те гра ци је ко ју ће про из во ди ти пар ци јал не 
„ели те“ у сво јим ва нин сти ту ци о нал ним об ра чу ни ма, на иви-
ци гра ђан ског ра та. Ове пар ци јал не „ели те“ су, уз ча сне из у-
зет ке, ме ња ле јед на дру гу на не ле ги ти ман на чин, пре вра ти-
ма, атен та ти ма, ре во лу ци ја ма, ми тин зи ма, де мон стра ци ја ма 
и оста лим ва нин сти ту ци о нал ним „шо ко ви ма“, што је осла-
би ло мо гућ ност ус по ста вља ња ле ги тим не по ли тич ке ели те 
ко ја би без ве ли ких оспо ра ва ња би ла при хва ће на од „остат-
ка“, ка ко у са да шњем, та ко и у не ком бу ду ћем вре ме ну.

Бу ду ћи да је, због прет ход но опи са них по ја ва, кон сти-
ту и са ње ста бил не прав не и устав не др жа ве над ега ли та ри-
стич ким, ан ти-ели ти стич ким, анар хич ним и ис кљу чу ју ћим 
срп ским дру штвом би ло не мо гу ћа ми си ја, про цес се лек ци је 
ели та од ви јао се ха о тич но, те се сход но да тим не ста бил ним 
при ли ка ма од ре ђи вао и скуп фор мал них усло ва под ко ји ма 
не ко мо же по ста ти срп ском ели том, при че му су кри те ри ју-
ми по не ка да би ли гро теск ни, а не ка да ко мич ни. Од Ми ло ше-
вог ода би ра „круп них, гла ва тих и пле ћа тих“ 26 за не су ђе ну 

26 „Ба бо во ли ста ре ши не круп не, гла ва те и пле ћа те“ го во рио је кнез Ми хај ло о 
Ми ло шу. Ибид, 165.
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по ли тич ку ели ту, све до пар тиј ског ода би ра „по доб них“,27 
скуп фор мал них усло ва под ко ји ма ће се мо ћи при сту пи ти 
срп ској по ли тич кој ели ти тек ће ма ло од ма ћи од уро ђе них 
фи зич ких атри бу та или ак ци ден тал них атри бу та као што је 
по се до ва ње пар тиј ске књи жи це, при че му ни за јед но ни за 
дру го ни је био по тре бан би ло ка кав на пор ни ком пе тен ци-
ја. Овај ан ти-ком пе ти тив ни прин цип се лек ци је ели те, ко ји 
се прак ти ко вао због не ја сних или ни ско де фи ни са них фор-
мал них усло ва сход но ко ји ма се мо гло по ста ти чла ном ели те, 
би ће из вор не га тив не се лек ци је, услед ко је су чла но ви ма по-
ли тич ке ели те мо гли по ста ти љу ди сум њи вих ква ли фи ка ци-
ја и спо соб но сти.28 Све то ће усло ви ти да срп ска по ли тич ка 
ели та, у зна чај ном де лу но ви је срп ске исто ри је, бу де спор но-
га ле ги ти ми те та, што ни је ње на ис кљу чи ва кри ви ца, већ је 
усло вље но ни зом исто риј ских раз ло га и усло ва, ко је смо у 
ово ме ра ду по ку ша ли да екс пли ци ра мо. 

Но, ма њи је про блем што ели та не ће би ти ле ги тим на, 
јер она и та ко ни је са мој се би свр ха, већ се кон сти ту и ше због 
успе шног функ ци о ни са ња дру штва. Нај ве ћи про блем не ле-
ги тим не или огра ни че но ле ги тим не по ли тич ке ели те би-
ће што је она исто вре ме но и не фун ци о нал на, што ре зул ти-
ра пер ма нент ном дез ин те гра ци јом дру штва, ко је не ће мо ћи 
успе шно функ ци о ни са ти, услед не пре кид не бор бе огра ни че-
но ле ги тим них пар ци јал них „ели та“  Та ко ће ве ћим де лом 
но ви је исто ри је, срп ско дру штво би ти на озбиљ ним ис ку-

27 О функционисању раних партијских елита у Србији у времену младог и 
несавршеног парламентаризма у тексту Дубравка Стојановић, Партијске 
ели те у Србији 19031914 , улога и начин владања, Југословенски историјски 
часопис, Јич Год.  XXX, Београд 1997, стр. 41-50.

28 Овој негативној селекцији подложно је свако друштво, а не само српско, 
јер у друштвеном животу нема савршених решења. Међутим, негативна 
селекција ће у српском друштву хипертрофирати, јер неће постојати ин-
сти туционални механизми њеног сузбијања, односно у различитим вре-
менима неће постојати, као нпр. у Британији, јасан скуп формалних услова 
под којима неко може постати припадником управне елите, већ ће све би-
ти препуштено импровизацији. Та импровизација је понекад доно сила 
ве ома талентоване, иако неуке, владаре, попут нпр. Милоша, као и веома 
способне администраторе попут нпр. Илије Гарашанина, али је у дру гим 
случајевима избацивала на површину људе у којима је неукост била спојена 
са неспособношћу, као у случају низа „апаратчика“, који су у свим вре-
менима били лоша коб спрског административног система, који није био 
аутономан (управо због некомпетенције његове капиларне мреже), већ је 
увек паразитирао као прилепак на различитим владарским харизмама.
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ше њи ма да се уоп ште мо же под ве сти под ка те го ри ју ин те-
гри са ног дру штва или је дин стве не на ци је, упра во за то што 
су се огра ни че но ле ги тим не пар ци јал не „ели те“ (од Обре но-
ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа све до да на шњих бор би из ме ђу тзв. 
„две Ср би је“) бо ри ле око флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та на 
иви ци гра ђан ског ра та, тро ше ћи у тим бор ба ма сна гу са мог 
дру штва. Енер ги ја дру штва се не ра ци о нал но тро ши ла ти ме 
што су огра ни че но ле ги тим не пар ци јал не „ели те“ би ле скло-
не пра вље ну сво јих пар ци јал них „па ра лел них ин сти ту ци ја“, 
од но сно па ра-ин сти ту ци ја, па ра-вој ски, па ра-уни вер зи те та, 
итд. Та ко смо, че сто, уме сто ин сти ту ци о нал ног жи во та има-
ли па ра-ин сти ту ци о нал ни жи вот, што је би ла рђа ва по сле ди-
ца ис кљу чи во сти у да том мо мен ту до ми ни ра ју ће ели те, ко ја 
је би ло ка кву опо зи ци ју те ра ла у па ра-си стем, не же ле ћи да 
је ин сти ту ци о нал но при зна, по врат но пра ве ћи и од са ме се бе 
па ра-ели ту, услед то га ни је мо гла да обез бе ди пун ле ги ти ми-
тет. 

Ипак, у но ви јој срп ској исто ри ји по сто ја ли су ви ше или 
ма ње успе шни по ку ша ји да се иза ђе из ова квог рђа вог кру га 
дис кон ти ну и те та, не ле ги тим но сти и дез ин те гра ци је. Бу ду-
ћи да у ово ме ра ду не ма мо про сто ра за екс пли ци ра ње свих 
по зи тив них трен до ва у са зре ва њу мо дер не срп ске по ли тич ке 
ели те, за др жа ће мо се тек на јед ној по зи тив ној, али на жа лост, 
до са да увек крат ко трај ној, тен ден ци ји.

Ова тен ден ци ја нај бо ље се ви ди из по ку ша ја у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка да се, ме сто ха о тич но се лек то ва не ели те 
„круп них, гла ва тих и пле ћа тих“29 кон сти ту и ше тзв. пла ни
ра на ели та. То се по ку ша ва ло та ко што су се, по зи тив ном 
се лек ци јом, би ра ли та лен то ва ни уче ни ци ко ји су по ста ја ли 
„бла го де јан ци“, од но сно др жав ни сти пен ди сти, ко ји су уз 
по моћ и у име др жа ве, би ли сла ни на нај пре сти жни је европ-
ске уни вер зи те те, ка ко би по по врат ку сте че на зна ња мо гли 
при ме ни ти у окви ри ма срп ског дру штва, ути чу ћи на ње гов 
кул тур ни, про свет ни, при вред но-еко ном ски и ко нач но, по-
ли тич ки на пре дак.30 Та ко су не ке од нај зна чај ни јих по ли-
тич ких лич но сти, ко је су др жав нич ки об ли ко ва ле мо дер ну 

29 Ви ди фус-но ту 25.
30 О овом про це су кон сти ту и са ња пла ни ра не ели те у Љу бин ка Тр гов че вић, 

Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би је на европ ским уни вер зи те ти ма у 
19. ве ку, Исто риј ски ин сти тут-Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2003. 
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Ср би ју, по пут Јо ва на Ри сти ћа31 и Ни ко ле Па ши ћа,32 би ли 
„бла го де јан ци“. Ис тра жи ва чи ко ји су ис тра жи ва ли ову те му 
утвр ди ће да „ни је би ло зна чај ни јег по ли ти ча ра с по чет ка 20. 
ве ка ко ји ни је при мао др жав ну по моћ“.33 из че га нам је ја сно 
да је Ср би ја у до ба свог нај ве ћег успо на, ши ре ња и ја ча ња 
би ла пред во ђе на углав ном ком пе тент ном и у ино стран ству 
шко ло ва ном ели том. Шта ви ше, ово се ни је од но си ло са мо на 
по ли тич ку, већ и на ака дем ску, кул тур ну и вој ну ели ту, те су 
та ко на нај пре сти жни је уни вер зи те те у Евро пу као сту ден-
ти сла ни и на уч ни ци по пут Ми хај ла Пе тро ви ћа, Бра ни сла-
ва Пе тро ни је ви ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа, 
умет ни ци по пут На де жде Пе тро вић и Сте ва на Мо крањ ца, и, 
ко нач но, офи ци ри по пут Пе тра Бо јо ви ћа и не ко ли ци не оста-
лих.34 Тек осло бо ђе но срп ско дру штво по ку ша ва ло је да ле-
ги ти ми тет соп стве не ели те обез бе ди по ве зи ва њем са оним 
ин сти ту ци ја ма у све ту ко је су има ле тра ди ци о нал ни и не-
спор ни ле ги ти ми тет, те је та ко срп ско дру штво по ку ша ва ло 
да, на из ве стан на чин, „уве зе“ ле ги ти ми тет из ино стран ства. 
Та ко су се глав ни при пад ни ци та да шње срп ске ели те, од кра-
ље ва и вла дар ских ди на сти ја, пре ко ци вил них по ли ти ча ра 
и вој ни ка, све до на уч ни ка и умет ни ка, по ве зи ва ли са од го-
ва ра ју ћим „пар ња ци ма“ из ино стран ства ко ји су има ли кон-
ти ну и тет и ле ги ти ми тет, ко ји су мо гли де ле ги ра ти и срп ској 
ели ти у на ста ја њу.

Но, то ни је ишло ла ко, јер су анар хич не, ан ти-ели ти-
стич ке, ега ли та ри стич ке и ис кљу чу ју ће цр те мен та ли те та, 
ко је су би ле сте че не де ло ва њем опи са них исто риј ских узро-
ка, чи ни ле сво је и про ти ви ле се на прет ку срп ског дру штва у 
прав цу ин те гра ци је, ле ги ти ми те та и кон ти ну и те та. Стал но 
је оста јао јаз из ме ђу ро ви те дру штве не под ло ге и би ло ка квог 
по ку ша ја ње не над град ње, при че му је обра зо ва ње ели те у 
ино стран ству као по сле ди цу има ло да су „по ли тич ка ми сао 
и др жав но-прав ни осно ви срп ске др жа ве у мо дер ни за циј ском 
сми слу би ли да ле ко раз ви је ни ји од дру штва“.35 То је, ко нач но, 

31 Ибид, стр. 75, 78-83.  
32 Ибид, стр. 139-145.
33 Ибид, стр. 60. 
34 Ибид, стр. 61. 
35 Ду брав ка Сто ја но вић, Пар тиј ске ели те у Ср би ји 19031914 , уло га и на чин 

вла да ња, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997, 
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и по ред свих на пре да ка, стал но иза зи ва ло ре гре си ра ње и пад 
у ин сти ту ци о нал ну анар хи ју услед ко је ће срп ско дру штво 
и за де си ти по ме ну ти др жав ни уда ри, атен та ти, ре во лу ци је 
и дру га дру штве на зла, услед ко јих смо гу би ли мо гућ ност 
да ис ко ри сти мо „уве зе ни ле ги ти ми тет“ и да се при кљу чи мо 
оним ин сти ту ци ја ма из ино стран ства ко је су има ле ви ше сто-
лет ни кон ти ну и тет и ле ги ти ми тет.36

Да кле, мо же мо за кљу чи ти да срп ска ели та ни је у од ре-
ђе ним пе ри о ди ма би ла без иде ја о соп стве ној ин сти ту ци о-
на ли за ци ји, као и ин сти ту ци о на ли за ци ји чи та вог дру штва, 
и ни је да ни је по ку ша ла да их про ве де, али се увек су да ра ла 
са ре ал ном дру штве ном под ло гом37 ко ја је би ла под ути ца јем 
сте че них осо би на ме та ли те та – анар хи зма, ан ти-ели ти зма, 
ега ли та ри зма и ис кљу чи во сти – ко је ће срп ско ме дру штву 
би ти ло ши при ве сци све до да на шњег да на. Та ко се и по ред 
ра да, у срећ ним вре ме ни ма, на пла ни ра ној ели ти ко ја је из 
ино стран ства по ку ша ва ла да „уве зе“ ле ги ти ми тет и ин сти-
ту ци о на ли зу је дру штво, де ша ва ло да се „дру штве ни и по ли-
тич ки кон флик ти по ти ску ју из ин сти ту ци ја си сте ма“ да се 
„про стор за ком про мис сма њу је“ и да се „ства ра мо гућ ност 
ва нин сти ту ци о нал ног и отво ре ног су ко ба“.38 Ре че но реч ни-
ком на ше га ра да, и да ље се, и по ред свих по ку ша ја ства ра ња 
пла ни ра не ле ги тим не ели те де ша ва ло да пар ци јал не „ели те“ 
ра ту ју из ме ђу се бе на ва нин сти ту ци о нал ној „ни чи јој зе мљи“. 
Та ко ће, упр кос свим на по ри ма, стран ча ре ње пар ци јал них 
по ли тич ких „ели та“ би ти до ми нант ни тренд, услед че га ће 

стр. 42. Аутор ка до ла зи до оправ да ног за кључ ка да су  „ста ри мо де ли по-
ли тич ког по на ша ња спре ча ва ли да се мо дер не ин сти ту ци је у пот пу но сти 
ис пу не мо дер ним са др жа јем“ (стр. 43.). При све му то ме тре ба има ти на уму 
да је мо дер ност та да шњих европ ских ин сти ту ци ја, по пут нпр. оних у Ен-
гле ској би ла по сле ди ца кон ти ну и ра ног ин сти ту ци о нал ног раз во ја и да је за-
пра во та мо дер ност про из вод тзв. про це са ду гог тра ја ња и да ни је „па ла с 
не ба“, те у Ср би ји ни је мо гла би ти апли ци ра на упра во за то што смо ми би ли 
ис кљу че ни из по ме ну тих про це са ду гог тра ја ња европ ске мо дер не и има ли 
свој аутен ти чан и, на жа лост, рђав про цес ду гог тра ја ња од па да под Тур ке 
на о ва мо, ко ји је био обе ле жен дис кон ти ну и те том. 

36 Та ко је нпр. по сле „мај ског пре вра та“ 1903. и уби ства кра ља Алек са дра 
Обре но ви ћа вла дар ска ди на сти ја Ка ра ђор ђе ви ћа ко ја је на сле ди ла пре сто 
има ла ве ли ких про бле ма да ус по ста ви нор мал ну ко му ни ка ци ју са ен ле ском 
вла дар ском ку ћом, јер су Ср би но си ли епи тет „уби ца кра ља“.

37 Сто ја но ви ће ва до ла зи до слич ног за кључ ка, Ибид, стр. 49. 
38 Ибид, стр. 46. 
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дру штво и др жа ва стал но би ти у опа сно сти од дез ин те гра ци-
је.39 Да кле, ни је да на прет ка ни је би ло,40 али он је био спор и 
са че стим ин сти ту ци о нал ним ре гре си ма. 

Као од го вор на стран ча ре ње и бес по штед ну бор бу пар-
ци јал них „ели та“, че сто се по се за ло за дик та ту ром, као ну-
жним и пре ким сред ством обез бе ђи ва ња дру штве не ко хе зи је 
и ин те гра ци је, као за вре ме кра ља Алек сан дра, ко му ни стич-
ке Ти то ве вла сти и, де ли мич но, Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.41 
Но, дик та ту ра, због сво је уну тра шње струк ту ре ни је мо гла 
би ти трај но и ста бил но сред ство одр жа ва ња дру штве не ко-
хе зи је, те је по сле сва ке од по бро ја них дик та ту ра до ла зи ло 
до још ве ће анар хи је, па чак и са ма „дик та ту ра“ Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа ни је ни за вре ме свог тра ја ња мо гла би ти одво-
је на од пра те ће анар хи је као сво га нус-про дук та.42 Би ло ка ко 
би ло, у срп ско ме дру штву, то ком ње го ве но ви је исто ри је, све 
ће из гле да би ти не из ве сно – ле ги ти ми тет, кон ти ну и тет и ин-
те гра ци ја, те ће је ди но би ти из ве сни би ти анар хи зам, ега ли-
та ри зам, ан ти-ели ти зам и ис кљу чи вост као сте че не осо би не 
мен та ли те та, као и веч на бор ба пар ци јал них „ели та“, („на-
ших“ и „њи хо вих“) ко ја из прет ход них осо би на мен та ли те та 
ло гич но про из и ла зи. 

39 Ово до бро опа жа Сло бо дан Јо ва но вић ка да ка же да се „због стран ча ре ња 
из гу би ла иде ја о др жа ви, и да зе мља ср ља у про паст“. Он ће ово ре ћи по-
сма тра ју ћи пре ви ра ња са по чет ка 20. ве ка у срп ском дру штву, али мо же мо 
ре ћи да ни чи тав век ка сни је, у вре ме ну у ко јем пи ше мо, Ср би ја не ће би ти 
у бо љој по зи ци ји. Сло бо дан Јо ва но вић, Из исто ри је и књи жев но сти, БИГЗ, 
Бе о град, 1991, стр. 535. 

40 Сто ја но ви ће ва из ра жа ва ми шље ње да се ипак мо же го во ри ти о на прет ку и 
да је он био ви дљив упра во у пе ро ду ра не, крх ке, срп ске пар ла мен тар не де-
мо кра ти је. Ду брав ка Сто ја но вић, Пар тиј ске ели те у Ср би ји 19031914 , уло га 
и на чин вла да ња, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 
1997, 49-50. 

41 Ове три дик та ту ре су тип ски ве о ма ра зно род не, чи ме ов де пак не ма мо вре-
ме на да се ба ви мо.

42 О анар хич ном ли ку Ми ло ше ви ће ве вла да ви не у Не вен Цве ти ћа нин, Че ти ри 
ли ка Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у Сло бо дан Ми ло ше вић пут ка вла сти. Осма 
сед ни ца ЦК СКС, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју-Уни ве зи тет у Стир лин гу, 
Бе о град-Стир линг, 2008, стр. 197-202. 
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Да на шња Ср би ја и про блем ле ги ти ми те та 
ели те 

Срп ско дру штво та ко, де ло ва њем прет ход них узро ка, 
21. век до че ку је дез ин те гри са но. Као што смо на по ме ну ли у 
уво ду ра да, тре ба мо би ти опре зни ка да кри ви цу за ту дез ин-
те гри са ност бр зо пле то сва љу је мо на ову или ону пар ци јал-
ну „ели ту“ ко ја је у про шло сти, или пак са да шњо сти, би ла 
или је сте до ми нант на, јер ни јед ној од њих не ће би ти ла ко да 
се из бо ри са струк ту рал ним, ду бин ским ма на ма ко је су про-
дукт де ло ва ња ду го трај них исто риј ских узро ка. По на вља мо 
да би по гре ши ли и по сту пи ли не на уч но-пам фле ти стич ки ка-
да би не ку од пар ци јал них „ели та“ осу ди ли са не ког соп стве-
ног „по ли тич ког“ ста но ви шта, јер сто ји мо на ве бе ри јан ској 
ме то до ло шкој по став ци, да на у ка тре ба да бу де „вред но сно 
не у трал на“, ма кар ка да је реч о де скрип тив ном ни воу, док су 
тек на нор ма тив ном ни воу до зво ље ни су бјек тив ни ста во ви. 

Да кле, чи сто де скрип тив но по сма тра но, дез ин те гри са-
ност срп ског дру штва по сле ди ца је ни за исто риј ских узро-
ка, ко је смо по ку ша ли да екс пли ци ра мо у прет ход ним це-
ли на ма, а ко ји су, сви за јед но, оне мо гу ћа ва ли да се уста но ве 
ста бил ни кри те ри ју ми се лек ци је ели те и да се сход но њи ма 
па ри ци јал не „ели те“ спон та но ин те гри шу у је дин стве ну ле-
ги тим ну ели ту у ин сти ту ци о нал ном сми слу. Раз ли чи те пар-
ци јал не „ели те“ но си ле су на се би тра го ве оног ду бин ског 
им пул са, ко ји је, услед ис кљу чи во сти (а не ко оп ти ра ња) као 
до ми нант ног мо де ла кон сти ту и са ња ели те, оне мо гу ћа вао 
њи хо ву мир ну ко ха би та ци ју и њи хо ву ко нач ну ин те гра ци ју.

То се по себ но ви ди по сма тра ју ћи ко му ни стич ку (ти то-
и стич ку) и ми ло ше ви ћев ску по ли тич ку „ели ту“, ко је су не-
по сред но прет хо ди ле оној да на шњој, а ко је су јед на ко као и 
ра ни је срп ске ели те по ку ша ва ле да из дру штве ног жи во та 
ис кљу че њи ма кон ку рент ске пар ци јал не „ели те“.    

У прак си је и за вре ме ко му ни стич ког, као и за вре ме 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, би ло ко оп ти ра ња у вла да ју ћу пар-
ци јал ну „ели ту“ спо соб них чла но ва из дру гих пар ци јал них 
„ели та“, јер ни Ти то ни Ми ли о ше вић ни су би ли глу пи и хер-
ме тич ни вла да ри, те су че сто по се за ли за ра зним са ве зни-
ци ма ко ји су им се ну ди ли. Та ко је по не ки при пад ник ста ре 
гра ђан ске ели те по стао ло ја лан но вом Ти то вом ко му ни стич-
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ком ре жи му и мно ги је при пад ник ан ти ми ло ше ви ћев ске опо-
зи ци је пре шао на стра ну вла сти. Но, про блем и Ти то вог и 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма био је што се, ми мо на ве де них по је-
ди нач них слу ча је ва, пар ци јал не „ели те“, кон ку рент ске оној 
вла да ју ћој, ни су мо гле ин сти ту ци о на ли зо ва ти, јер је опо зи-
ци о ни жи вот под Ти том био не мо гућ,43 а под Ми ло ше ви ћем 
пу ка фар са.44 То је оне мо гу ћа ва ло дру штву да се ин те гри ше 
на ва љан на чин, јер су ње го ви зна чај ни сег мен ти оста ја ли 
из ван ин сти ту ци ја, па је са сло мом ве штач ких ин те гра тив-
них фак то ра ка кви су би ли ко му ни стич ка, од но сно со ци ја ли-
стич ка пар ти ја,45 на ви де ло из би ја ла су штин ска хе те ро ге ност 
дез ин те гри са ног дру штва. Дру штво је оста ја ло дез ин те гри-
са но, де ло ва њем по бро ја них исто риј ских узро ка, јер пар ци-
јал не „ели те“ не са мо да ни су би ле спрем не да се ин те гри шу, 
већ ни су би ле спрем не ни на би ло ка кву ре ла тив но ми ро-
љу би ву ко ха би та ци ју. Та ко је на кон сло ма ка ко ко му ни зма 
та ко и Ми ло ше ви ће вог ре жи ма до шло до же сто ке бор бе до 
та да по ти ски ва них пар ци јал них „ели та“ – на кон Ти та су у 
кон фликт ушле до та да по ти ски ва не пар ци јал не на ци о на ли-
стич ке „ели те“, док су на кон Ми ло ше ви ћа у кон фликт ушле 
до та да по ти ски ва не пар ци јал не де мо крат ске „ели те“ пред-
во ђе не Ко шу ни цом и Ђин ђи ћем. Ти ме се потвди ло пра ви ло 
да на кон не ког ве штач ки про из ве де ног ин те гра тив ног фак то-
ра, сле ду је још же шћа бор ба при вре ме но по ти сну тих еле ме-
на та дру штва. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, опет је из би јао 
на по вр ши ну про блем ба зич не ин те гра ци је дру штва и фор-
ми ра ња ле ги тим не и функ ци о нал не по ли тич ке ели те ко ја ће 
би ти при зна та од „остат ка“, од но сно оста јао је про блем ка-
ко пре ва зи ћи си ту а ци ју у ко јој ће пар ци јал не „ели те“ сво јом 
бор бом тро ши ти енер ги ју дру штва и оне мо гу ћа ва ти ње го во 
успе шно функ ци о ни са ње. Мо же мо ре ћи да је, у да на шњој 
Ср би ји, би ло ко јој вла да ју ћој пар ци јал ној по ли тич кој „ели-

43 О за ти ра њу опо зи ци о ног жи во та под Ти том у Во ји слав Ко шту ни ца, Ко ста 
Ча во шки, Стра нач ки плу ра ли зам или мо ни зам: об но ва и за ти ра ње по сле
рат не опо зи ци је, При вред но-прав ни при руч ник, Бе о град, 1990.

44 О фар сич ном опо зи ци о ном жи во ту под Ми ло ше ви ћем у Сло бо дан Ан то нић, 
За ро бље на зе мља: Ср би ја за вла де Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, От кро ве ње, Бе-
о град, 2002. 

45 Про ниц љи ва кри ти ка ве штач ке „пар тиј ске“ ин те гра ци је дру штва у Зо ран 
Ђин ђић, Ју го сла ви ја као не до вр ше на др жа ва, Књи жев на за јед ни ца Но во га 
Са да, Но ви Сад, 1988.
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ти“, без об зи ра из ко је је стран ке, те шко да вла да, упра во за то 
што ра ни је ни је на ва љан на чин ре шен про блем ле ги ти ми те-
та, услед че га пар ци јал не „ели те“ још увек ни су спрем не да 
јед на дру гој при зна ју пут ле ги ти ми тет. 

Из ве стан на пре дак учи њен је, у „пе то ко то бар ској Ср-
би ји“, ти ме што пар ци јал не „ели те“ не спо ре ви ше јед на дру-
гој пу ки ле га ли тет, што се де ша ва ло у ско ра шњој про шло-
сти ка да су на днев но ме ре ду би ли ле гал ни спо ро ви око из бо-
ра и њи хо вог ре зул та та, или по сла нич ких ман да та и њи хо ве 
прав не ва ља но сти. Ово сла га ње ма кар око ле га ли те та, ако 
већ не ма сла га ња око ле ги ти ми те та, по сле ди ца је учвр ши-
ва ња у пе то ок то бар ској Ср би ји тзв. „из бор не де мо кра ти је“, 
чи ја је глав на осо би на одр жа ва ње сло бод них и по ште них из-
бо ра.46 Мо жда нај ве ћи на пре дак и нај зна чај ни ја те ко ви на пе-
то ко то бар ске Ср би је, у ни зу ње них не сум њи вих ма на, би ће 
што ће из бор ни ре зул та ти по ста ти не спор ни, чи ме ће се омо-
гу ћи ти не сме та но фор ми ра ње ле гал них ор га на вла сти на ин-
сти ту ци о нал ни на чин, што је зна ча јан на пре дак у од но су на 
ра ни је ва нин сти ту ци о нал не „шо ко ве“, ко ји ма су се ме ња ле 
раз ли ши те вла сти и сме њи ва ле раз ли чи те пар ци јал не „ели-
те“.47 Са да ће пар ци јал не „ели те“ још увек по сто ја ти у сво јој 
пар ти ку лар но сти, спо ри ће јед на дру гој ле ги ти ми тет,48 али ће 

46 О то ме да је Ср би ја сте кла усло ве да се ква ли фи ку је као „из бор на де мо кра-
ти ја“ у Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, Кон со ли да ци ја де мо крат ских 
уста но ва у Ср би ји по сле 2000 г., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 105. 

47 У пе то ко то бар ској Ср би ји не ко ли ко вла да се у кон ти ну и те ту сме ни ло на 
ин сти ту ци о на лан на чин, ува жа ва ју ћи ре зул та те из бо ра – Жив ко ви ће ва са 
пр вом Ко шту ни чи ном, пр ва Ко шту ни чи на са дру гом Ко шту ни чи ном и ко-
нач но, дру га Ко шту ни чи на са Цвет ко ви ће вом. У исто вре ме по пу ње на је на 
ин сти ту ци о на лан и ле га лан на чин и ин сти ту ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке на 
ко јој се об рео Та дић.

48 Та ко ће, да узме мо са мо нај но ви ји при мер, при ли ком фор ми ра ња ак ту ел не 
вла де Мир ка Цвет ко ви ћа у ју ну 2008, ова вла да од кон ку рент ске пар ци јал не 
по ли тич ке „ели те“ би ти на па да на за спор ни ле ги ти ми тет, јер гра ђа ни ни су 
гла са ли за вла ду ДС-а и СПС-а, те ће јој се та ко ђе ле ги ти ми тет оспо ра ва ти 
и због то га што су на вод но ње но фор ми ра ње по мо гли стра ни ам ба са до ри 
и тај ку ни и сто га она не мо же би ти ле ги тим ни из раз на род не во ље. Та ко-
ђе, ова вла да ће по но во у сеп тем бру 2010, на кон до го во ра са ЕУ око срп ске 
ре зо лу ци је у УН у ве зи Ко со ва, би ти на па да на да је из гу би ла ле ги ти ми тет. 
У ра ни јим пе ри о ди ма сва ка од пе ток то бар ских вла да (Ђин ђи ће ва, Жив ко-
ви ћа ва, пр ва Ко шту ни чи на, дру га Ко шту ни чи на, и, ко нач но, Цвет ко ви ће-
ва) би ће на па да на у јед ном мо мен ту од стра не кон ку рент ских пар ци јал них 
по ли тич ких „ели та“ да ни је ле ги тим на, и сто га је би ло ко ја од ових вла да 
те шко до че ки ва ла ле гал ни крај ман да та
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се ба рем сме њи ва ти на ле га лан ин сти ту ци о нал ни на чин, што 
је не ма ли на пре дак у од но су на ско ри ју про шлост ко ја је, као 
што смо ви де ли, би ла пу на на глих ва нин сти ту ци о нал них 
сме на вла да ју ћих по ли тич ких ели та.

Та ко ђе, из ве стан на пре дак учи њен је у пе то ко то бар ској 
Ср би ји ти ме што пар ци јал не по ли тич ке „ели те“, ко је су ра-
ни је би ле у бес по штед ним ра то ви ма „на жи вот и смрт“, по ла-
га но по чи њу да ре ла тив но мир но ко ха би ти ра ју.49 То је та ко ђе 
по сле ди ца кон со ли до ва не „из бор не де мо кра ти је“, ко ја пар ци-
јал не по ли тич ке „ели те“ те ра на по што ва ње ин сти ту ци о нал-
них пра ви ла игре и на то да ре ла тив но мир ну ко ха би та ци ју, 
чак и он да кад су им по ли тич ка ста но ви шта уда ље на и кад 
спо ре јед на дру гој ле ги ти ми тет, прет по ста ве есен ци јал ним 
по ли тич ким не при ја тељ стви ма са еле мен ти ма на си ља. 

Но, и по ред то га што у пе то ко то бар ској Ср би ји, по сле 
тра гич не Ђин ђи ће ве смр ти, не ће би ти зна чај ни јег по ли тич-
ког на си ља и што ће по ли тич ки жи вот, по ла ко, али си гур но 
би ти дис ло ци ран са ули це у ин сти ту ци је си сте ма,50 пар ци-
јал не по ли тич ке „ели те“ ће и да ље пре да но ра ди ти на то ме 
да оспо ре јед не дру ги ма ле ги ти ми тет. То ће ра ди ти мо но по-
ли зу ју ћи под руч је јав но сти он да ка да су у до ми нант ном по-
ло жа ју, по ку ша ва ју ћи да из ње га ис кљу че све кон ку рент ске 
пар ци јал не „ели те“, што ће би ти мо гу ће због не раз ви је но сти 
са ме уста но ве јав но сти, што ће опет би ти про дукт рђа вог 
дру штве ног раз во ја, ко ји смо опи са ли, а ко ји ће, као што смо 
ви де ли, би ти пун дис кон ти ну и те та и ме ђу соб ног ис кљу чи-
ва ња пар ци јал них „ели та“. У Ве ли кој Бри та ни ји мо гла је на-

49 Када говоримо о мирној кохабитацији не мислимо на буквалну кохабитацију 
различитих политичких опција у органима власти, већ на одрживу коег зи-
стен цију различитих политичких опција једних поред других у свакодневном 
политичком животу. Дакле, израз „кохабитација“ не користимо у уже поли-
тиколошком, већ у најширем значењу „коегзистенције“.

50  Ситуација када се политички живот „отео“ институцијама система и када је 
поново премештен на улицу десила се приликом протесног митинга „Косово 
је Србија“ 21. фебруара 2008. поводом проглашења једностране косовске 
независности. Тада је забележено извесно ванинституционално насиље у 
ко ме су страдале неке стране амбасаде, имовина грађана Београда и један 
де монстрант, но ипак није било жешћег обрачуна између унутрашњих пар-
цијалних „елита“. Опет се слично десило приликом уличних обрачуна због 
тзв. геј-параде 10. 10. 2010., када је систем опет показао сву своју слабост и 
када смо се опат нашли у стању латентног грађанског рата. Ови догађаји 
показују колико је институционални живот у Србији крхак и колико га било 
која од „ванредних ситуација“ може вратити на улицу.
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ста ти ста бил на и кри тич ка јав ност, ко ја ће че сто има ти уло гу 
дру штве ног ко рек ти ва, упра во за то што је дру штве ни раз вој 
био ево лу ти ван и што се са ма по ли тич ка ели та кон сти ту и са-
ла ко оп ти ра њем, а не ис кљу чи ва њем, услед че га су пар ци јал-
не „ели те“ би ле ин те гри са не, те су ко нач но за јед нич ки кон-
сти ту и са ле је дин стве ну јав ност, ко ју су за јед нич ки де ли ле и 
у ко јој су се бо ри ле сход но при хва ће ним пра ви ли ма. У та ко 
кон сти ту и са ној кри тич кој јав но сти нај ве ћи пре кр шај би ће 
ис кљу чи ва ње „дру гог“, од но сно ис кљу чи ва ње би ло ко је од 
зна чај них дру штве них гру па, ко је се због мо гућ но сти рав-
но прав ног пар ти ци пи ра ња у дру штве ним про це си ма и не ће 
тран сфор ми са ти у пар ци јал не огра ни че но ле ги тим не „ели-
те“, већ ће има ти ин сти ту ци о нал ни пут да по ста ну ле ги тим-
не и од свих при зна те ели те. Та ко ће та мо нпр. по сто ја ти кон-
зер ва тив ни, ли бе рал ни и ла бу ри стич ки ме ди ји, по сле ни ци и 
сим па ти зе ри, но ипак не ће, као у Ср би ји, по сто ја ти раз ли чи-
те „јав но сти“, од но сно раз ли чи те „па ра лел не ствар но сти“ у 
ко ји ма ће жи ве ти пар ци јал не „ели те“. То ће би ти по сле ди ца 
пра вил но ин те гри са ног дру штва ко је ће ре ши ти про блем ле-
ги ти ми те та и кон ти ну и те та, те сто га не ће би ти ни то ли ке 
по до зри во сти из ме ђу раз ли чи тих дру штве них гру па, па ни 
по тре бе да се би ло ко ја од њих из два ја у не ку сво ју „па ра-
лел ну ствар ност“ и хер ме тич но за тво ре ну „јав ност“. Та мо 
не са мо да ће раз ли чи те пар ци јал не по ли тич ке „ели те“ мир-
но ко ха би ти ра ти и ко ег зи сти ра ти, већ ће се њи хо ве пар ци-
јал не во ље, на ефи ка сан на чин, увек из но ва ин те гри са ти и 
тран сфор ми са ти у зва нич ну ле ги тим ну во љу др жа ве, ко ју ће 
пред ста вља ти у да том мо мен ту ле ги тим на по ли тич ка ели та, 
чи ји ле ги ти ми тет ни ко из ну тра не ће спо ри ти на кар ди на лан 
на чин. 

Ово не ће би ти по сле ди ца то га што ће ен гле ска по ли-
тич ка ели та би ти „па мет ни ја“ и „ра зум ни ја“ од оне срп ске, 
већ ће у оба слу ча ја на сна зи би ти де ло ва ње ду бљих исто риј-
ских раз ло га и узро ка. Као што смо ре кли, глав ни за да так 
на ше га  ра да је да по ка же ка ко раз ли чи те исто риј ске окол
но сти об ли ку ју раз ли чи та дру штва, ко ја су ви ше про из вод 
усло ва у ко ји ма су се раз ви ја ла и усло ва у ко ји ма са да оби та
ва ју, а ма ње не ке по је ди нач не во ље, ко ју би он да тре ба ли осу
ди ти или гло ри фи ко ва ти. Код Ен гле за, ће, по ме ну ти ду бљи 
исто риј ски усло ви, услед кон ти ну и те та, ево лу и тив ног раз во-
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ја и не спор ног ле ги ти ми те та ели те до ве сти до ин те гра ци је, 
код Ср ба ће они услед дис кон ти ну и те та, ре во лу ци о нар них 
ско ко ва и не по сто ја ња ду го трај ни је ле ги ти ме ели те до ве сти 
до дез ин те гра ци је, услед бес ко нач не бор бе раз ли чи тих не-
ин те гри са них пар ци јал них „ели та“. Јед но став но ре че но, код 
јед них ће кон ти ну и тет обез бе ди ти ин те гра ци ју, код дру гих 
ће дис кон ти ну и тет усло ви ти дез ин те гра ци ју. О то ме је тек 
то ли ко мо гу ће ре ћи на „ди јаг но стич ком“ де скрип тив ном ни-
воу, ко ји се ба вио ана ли зом про шло сти и са да шњо сти, за ко ју 
смо се тру ди ли да бу де објек тив на, не при стра сна и озбиљ на. 

При са мом кра ју ово га ра да, по ди ћи ће мо се  на нор ма-
тив ни ни во, бу ду ћи да циљ ово га ра да ни је са мо да по ну ди 
ди јаг но зу, већ и да дâ те ра пи ју, од но сно оцр та пра вац ре ше-
ња про бле ма, ко ли ко је то мо гу ће учи ни ти на огра ни че ном 
про сто ру. На нор ма тив ном ни воу до пу сти ће мо се би да бу де-
мо су бјек тив ни, јер је сва ки суд о бу дућ но сти - у ко ју сва ко 
спе ку ли са ње о ре ше њи ма мо ра за ћи, а ко ја опет оста је не-
про зир на - ну жно су бјек ти ван, бу ду ћи да о ње му не мо же мо 
има ти чвр сту ем пи риј ску еви ден ци ју. 

Сто га ће мо на нор ма тив ном ни воу по ста ви ти кључ но 
пи та ње  ка ко је у оним дру штви ма ко ја су услед дис кон ти
ну и те та у раз во ју упа ла у дез ин те гра тив не про це се мо гу ће 
обез бе ди ти ста бил ну ин те гра ци ју? Пи та ње је за пра во, ка-
ко је од пар ци јал них огра ни че но ле ги тим них „ели та“ мо гу-
ће на пра ви ти је дин стве ну ле ги тим ну ели ту, ко јој „оста так“ 
не ће спо ри ти ле ги ти ми тет? Ко нач но, ве о ма јед но став но, пи-
та ње је ка ко се лек то ва ти ели ту ко ја ће мо ћи дру штву обез бе-
ди ти ста бил ну и ду го трај ни ју ин те гра ци ју?

Уме сто рас пра вља ња те о риј ских устав но-прав них на-
че ла и ап стракт них ве бе ри јан ских иде ал ти по ва ко ји су увек 
уда ље ни од ствар ног жи во та, по слу жи ће мо се јед ним исто-
риј ским при ме ром, слу же ћи се про ве ре ном „ен гле ском“ ме-
то дом да се у про шлом ис ку ству по ку ша про на ћи при мер на 
осно ву ко га би мо гли су ди ти о са да шњем про бле му. Ме то-
дом исто риј ске ин дук ци је, ко ја је слич на ме то ду ен гле ског 
пре це дент ног пра ва у ко ме се на осно ву про шлих слу ча је ва 
од лу чу је и о бу ду ћи ма, по ку ша ће мо да про на ђе мо исто риј-
ски при мер ко ји би нам мо гао по мо ћи у ре ша ва њу на шег про-
бле ма. 
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Про блем ће мо по ста ви ти јед но став но – јед но дру штво 
увек се из но ва дез ин те гри ше бор бом огра ни че но ле ги тим-
них пар ци јал них „ели та“ због то га што услед исто риј ских 
дис кон ти ну и те та не по сто ји не дво сми сле но ле ги тим на ели-
та. Са да ће мо ме то дом исто риј ске ин дук ци је по тра жи ти да 
ли је не ко дру штво, у ско ри јој про шло сти, би ло у ова квој си-
ту а ци ји? Од го вор је да, мно га је су, узми мо на при мер, Вај-
мар ску Не мач ку.51 На да ље ће мо по ста ви ти пот пи та ње – ко је, 
од оних дру шта ва ко ја су има ла прет ход но по бро ја не про бле-
ме, је ус пе ло да их ре ши на за до во ља ва ју ћи и одр жив на чин? 
Вај мар ска Не мач ка си гур но ни је, бу ду ћи да је не ста ла у на-
ци стич кој стра хо вла ди, ко ја је ко нач но за вр ши ла пот пу ним 
сло мом и уни ште њем др жа ве и дру штва у Дру гом свет ском 
ра ту. Па, ко ји је он да по зи ти ван при мер „ре ин те гра ци је“ дез-
ин те гри са них дру шта ва и има ли га уоп ште? 

Од го вор ауто ра ово га ра да је – фран цу ска Пе та ре пу-
бли ка. На и ме, фран цу ска Че твр та ре пу бли ка ко ја је прет хо-
ди ла Пе тој има ла је струк ту рал но слич не про бле ме ко ји му-
че и да на шњу Ср би ју,52 а би ли су слич ни и нпр. они ма ко ји 

51 О  Вајмарској Немачкој, њеном спону и паду, концизно у Џон М. Робертс, 
Ев ропа 1880 – 1945, Клио, Београд, 2002, стр. 509-516..       

52 По сто је ми шље ња ко ја сма тра ју да су про бле ми пе то ок то бар ске Ср би је 
слич ни они ма ко је је има ла фран цу ска Тре ћа ре пу бли ка, и ова ква ми шље-
ња про ниц љи во ви де да фран цу ско и срп ско дру штво и по ред кван ти та ти ве 
раз ли чи то сти има ју ква ли та тив не слич но сти, услед дис кон ти ну и те та ко ји-
ма су би ла из ло же на оба дру штва. Алек сан дар Мол нар, Опро штај од про
све ти тељ ске иде је уста во твор не скуп шти не?, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и 
дру штве ну те о ри ју и Фа бри ка књи га, Бе о град, 2008, стр. 243-280. 

 Но, ова ква ми шље ња ста ју у ана ли зи он да ка да је нај по треб ни је и не ис тра-
жу ју да ље ка ко су мно ги струк ту рал ни про бле ми Тре ће ре пу бли ке пре не-
се ни и у Че твр ту ре пу бли ку и ка ко су ко нач но ре ше ни на ва љан на чин тек 
у Пе тој ре пу бли ци. На и ме, де го ли стич ки про је кат Пе те ре пу бли ке ус пео је 
да Фран цу ској - на кон ви ше од век и по од Ве ли ке ре во лу ци је, услед ко је је 
би ла из ло же на да љим ре во лу ци ја ма, дик та ту ра ма, крх ким де мо кра ти ја ма и 
услед че га је би ла пот пу но дез ин те гри са на на уну тра шњем пла ну – обез бе-
ди по нов ну и одр жи ву ин те гра ци ју и не сме та но функ ци о ни са ње тзв. „устав-
не де мо кра ти је“. О фран цу ској Пе тој ре пу бли ци, од но сно де го ли стич кој 
иде о ло ги ји, као успе шном пре ва зи ла же њу кри за и кон тра дик тор но сти ко је 
су му чи ле Фран цу ску два ве ка (пре све га ве ли ке про тив реч но сти из ме ђу ре-
во лу ци је и ре ста у ра ци је, „цр ве них“ и „цр них“) у Не вен Цве ти ћа нин, Епо ха 
с оне стра не ле ви це и де сни це, Слу жбе ни Гла сник – Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2008, стр. 478-483. О са мој Фран цу ској ре во лу ци ји ко ја је 
иза зва ла по ме ну те про ти вре шно сти, ње ном то ку и по сле ди ца ма ко је су тра-
ја ле и у Пр вој, Дру гој, Тре ћој и Че твр тој ре пу бли ци, у прет ход ном кон тек-
сту, у  чи та вом обим ном то ку на ве де не књи ге.            



Не вен Цве ти ћа нин ПРО ЦЕС КОН СТИ ТУ И СА ЊА...

138

су му чи ли и ко нач но уко па ли Вај мар ску Не мач ку. Пре свих, 
то је био про блем успе шне ин те гра ци је ду бо ко по де ље ног 
дру штва у ко ме су пар ци јал не „ели те“ сво јим пер ма нент ним 
бор ба ма оне мо гу ћа ва ле би ло ка кву ста бил ни ју и ду го трај-
ни ју ин те гра ци ју. Овај про блем је фран цу ска Пе та Ре пу бли-
ка ре ши ла сво јом де го ли стич ком кон сти ту ци јом, у ко јој су 
про на ђе на кре а тив на устав но-прав на ре ше ња и ко јом је ус-
по став ње на ефи ка сна по де ла, али и рав но те жа из ме ђу раз-
ли чи тих ни воа вла сти. Ова спе ци фич на кон сти ту ци ја са ја-
ком пред сед нич ком вла шћу, дво дом ним пар ла мен та ри змом, 
не за ви сним суд ством и спе ци фич но кон сти ту и са ним ни во ом 
ло кал не вла сти,53 омо гу ћи ће функ ци о ни са ње ефи ка сне и ста-
бил не „устав не де мо кра ти је“, ко ја ће би ти бес крај но уда ље на 
од би ло ка кве дик та ту ре, али ће опет на ефи ка сан на чин оне-
мо гу ћи ти пар ци јал не „ели те“ у евен ту ал ној дез ин те гра ци ји 
дру штва и др жа ве. Ле ги тим на во ља дру штва ће се без про-
бле ма про из во ди ти у ин сти ту ци ја ма си сте ма, ко ји ће сво јим 
устав но-прав ним ре ше њи ма не по гре ши во ука зи ва ти на чи јој 
је стра ни ле ги ти ми тет и ка да до ђе до управ не ко ха би та ци је 
из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких оп ци ја на раз ли чи тим ни-
во и ма вла сти. Ко нач но, све то ће за по сле ди цу има ти па ци-
фи ко ва ње пар ци јал них по ли тич ких „ели та“, ко је ће про на ћи 
ин те рес пар ти ци пи ра ња у опи са ном си сте му, уче ству ју ћи у 
не сме та ној про зи вод њи ле ги тим но сти. На по слет ку, овај си-
стем ће се одр жа ва ти до да на шњих да на, по ла ве ка по свом 
кон сти ту и са њу (што је за фран цу ске при ли ке дуг пе ри од ста-
бил но сти) и над жи ве ће свог ве ли ког твор ца Де Го ла, чи ме ће 
до дат но го во ри ти се би у при лог.   

За што смо фран цу ску Пе ту ре пу бли ку узе ли као при-
мер за ко ји сма тра мо да нам мо же по мо ћи и у на шим про бле-
ми ма у Ср би ји? Из чи та вог то ка ра да ја сно је да аутор ви со ко 
вред ну је бри тан ски по ли тич ки си стем, од но сно бри тан ски 
мо дел дру штве ног раз во ја ко ји је ко нач но ре зул ти рао „кла-
сич ним“ пар ла мен та ри змом у си сте му устав не мо нар хи је. 
Раз ло зи за по ме ну то ви со ко вред но ва ње ни су док три нар ни, 
јер то ни је до зво ље но на де скрип тив ном ни воу, већ на про сто 

53 О основ ним на че ли ма уста ва фран цу ске Пе те реп бу ли ке у те о риј ском, 
исто риј ском и кон сти ту тив но- ор га ни за ци о ном сми слу у На че ла фран цу
ског уста ва, on li ne edi tion- http://www.am ba fran ce-srb.org/fran ce_ser bie/spip.
php?ar tic le600 
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функ ци о нал ни, јер ће чак и за оне ко ји се не ће сла га ти са по-
ме ну тим си сте мом, ви ше не го очи глед но би ти да он успе шно 
функ ци о ни ше у ве о ма ду гом вре мен ском раз до бљу. Сто га би 
пот пи сник ових ре до ва био нај срећ ни ји ка да би дру штве на 
ин те гра ци ја уну тар срп ског дру штва мо гла би ти про зи ве де-
на на на чин на ко ји је то учи ње но у Бри та ни ји, кла сич ним 
пар ла мен та ри змом у си сте му устав не мо нар хи је.54 Но, убе-
ђе ње ауто ра ово га ра да, ко је ће са мо вре ме по твр ди ти или 
де ман то ва ти, је да су исто риј ски дис кон ти ну и те ти у срп ском 
дру штву то ли ко ве ли ки да Ср би ја те шко мо же при ме ни ти 
бри тан ски (ен гле ски) мо дел, ко ји дру штве ну ин те гра ци ју 
обез бе ђу је углав ном оним дру штви ма ко ја ни су има ла зна-
чај ни је исто риј ске дис кон ти ну и те те као што су Бри та ни ја, 
Швед ска, Нор ве шка, Дан ска, итд.55 Сто га су Ср би ји мно-
го при ме ре ни ји они мо де ли дру штве не ин те гра ци је ко ји су 
при ме ње ни у дру штви ма ко ја су по пут срп ског има ла ве ли ке 
и тра гич не исто риј ске дис кон ти ну и те те, као што је упра во 
фран цу ско. Раз ли ке из ме ђу срп ског и фран цу ског дру штва су 
кван ти та ти ве (за то што је ово дру го зна чај но ве ће и бо га ти-
је), али оне, услед то га што у ко ре ну и јед ног и дру штва сто је 
зна чај ни дис кон ти ну и те ти, ни су ква ли та тив не, па ће сто га 
фран цу ски мо дел устав не ин те гра ци је Пе те ре пу бли ке би ти 
мо гу ће при ме ни ти и у срп ској ствар но сти. Је ди на зна чај на 
ква ли та тив на раз ли ка из ме ђу ових дру шта ва је што Ср би-
ја ни је има ла зна чај ну тра ди ци ју ап со лут не мо нар хи је по пут 
Фран цу ске, ко ја је не сум њи во за слу жна, де ло ва њем ду бин-

54 За то по сто је из ве сни усло ви, као што су по сто ја ње вла дар ске ди на сти је 
(Ка ра ђор ђе ви ћа) ко ја би мо гла кон сти ту и са ти ин сти ту ци ју кру не, као и по-
сто ја ње же ље код јед нод де ла ста нов ни штва да се Ср би ја тран сфор ми ше у 
устав ну мо нар хи ју. По сто је и пред ло зи уста ва по ко ји ма је Ср би ја ви ђе на 
као пар ла мен тар на мо нар хи ја, по пут оног про фе со ра Па вла Ни ко ло ћа. Ви-
ди Устав кра ње ви не Ср би је, на црт, Бе о град, 2001., http://www.clds.rs/pdf-s/
Ustav Pa vle Ni ko lic.pdf

55 Кла сич ни пар ла ме та ри зам у си сте му устав не мо нар хи је је у ве ћи ни слу ча је-
ва скоп чан са ево лу и тив ним дру штве ним раз во јем ка да се, као што смо ви-
де ли у Бри та ни ји, на „ба зич но је згро“ ели те ко оп ти ра њем до да ју но ви чла-
но ви, све док, ко нач но, оли гар хи ја спон та но не по ста не пар ти ци па тив ном 
де мо кра ти јом. Устав на мо нар хи ја се, у ве ћи ни слу ча је ва, уоп ште не кон сти-
ту и ше, већ на про сто на ста је спон та но, за шта је у Ср би ји про пу ште на шан-
са он да ка да је за то би ло вре ме и са да се, да би се на пра ви ла ле ги тим на и 
одр жи ва по ли тич ка ели та, не мо же ићи тим пу тем. Јед но став но ре че но, за 
кон сти ту и са ње устав не мо нар хи је ви ше не по сто ји упо ри ше у дру штве ној 
ствар но сти Ср би је, услед пре ве ли ких дис кон ти ну и те та.
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ских исто риј ских струк ту ра, што су фран цу ски гра ђа ни би-
ли спрем ни да при хва те устав ни си стем са ја ком вр хов ном 
вла шћу. То мо же иза зва ти оправ да не сум ње да ли је фран-
цу ски мо дел Пе те ре пу бли ке мо гу ће при ме ни ти у срп ском 
дру штву у ко ме је анар хи стич ка цр та мен та ли те та, као што 
смо ви де ли, ве о ма из ра же на. Но, про сто ин дук тив но ис ку-
ство по ка за ло је да та анар хи стич ка цр та ме та ли те та би ва 
упра во до дат но сти му ли са на у срп ском дру штву ка да је на 
сна зи си стем кла сич не пар ла мен тар не де мо кра ти је, без не ке 
па ра лел не ја ке вла сти по пут. нпр. пред сед нич ке, услед че га 
се пар ла мен тар на де мо кра ти ја по пра ви лу пре тва ра у „пар-
то кра ти ју“ 56 са анар хич ним по сле ди ца ма (упра во за то што 
ни је спон та но ево лу и тив но из ра сла на дру штве ној под ло зи 
већ је ве штач ки пре са ђе на). Бу ду ћи да чи сто ис ку ство по ка-
зу је да „чист“ пар ла мен та ри зам у срп ском дру штву не ре зул-
ти ра ста бил ном „устав ном де мо кра ти јом“, већ тзв. „пар то-
кра ти јом“, услед ко је има мо нај ин тен зи ви ни ју мо гу ћу бор бу 
пар ци јал них „ели та“ ко ја ре зул ти ра про гре сив но на пре ду ју-
ћом дез ин те гра ци јом дру штва, мо же мо прет по ста ви ти да би 
упра во „ко ри го ва ни пар ла мен тар ни мо дел“ са ја ком пред сед-
нич ком вла шћу, ка кав је онај фран цу ске Пе те ре пу бли ке, мо-
гао да иза ђе на крај са анар хи стич ким цр та ма на шег мен та-
ли те та и обез бе ди одр жи ву дру штве ну ин те гра ци ју.  

Из свих на вед них раз ло га сма тра мо да би срп ском дру-
штву устав ни мо дел Фран цу ске Пе те Ре пу бли ке био оп ти-
ма лан, ка ко би се успе шно оба вио за да так дру штве не ин те-
гра ци је, на де мо крат ским и ан ти-ауто ри тар ним осно ва ма. 
За пра во, при ме ном мо де ла фран цу ске Пе те ре пу бли ке57 до-
шло би се до си сте ма ко ји би био до вољ но ауто ри та ран да 

56 О „пар то кра ти ји“ у до ба ра ног пар ла мен та ри зма у Ср би ји у  Ду брав ка Сто ја-
но вић, Пар тиј ске ели те у Ср би ји 19031914 , уло га и на чин вла да ња, Ју го сло-
вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997. О „пар то кра ти ји“ 
у до ба пе то кто бар ског пар ла мен та ри зма на ших да на у Сла ви ша Ор ло вић, 
По ли тич ки жи вот Ср би је из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра ти је, Слу жбе ни 
Гла сник, Бе о град, 2008. 

57 О кон крет ној при ме ни мо де ла Фран цу ске Пе те Ре пу бли ке у дру штве ној 
ствар но сти Ср би је у члан ку Не вен Цве ти ћа нин, Срп ска пе та ре пу бли ка, 
Вре ме бр. 950, март 2009. Ка ко би и да ли би уоп ште до шло или пак мо гло 
до ћи до кон крет не при ме не по ме ну тог мо де ла ствар је прак тич не по ли ти ке, 
док је за да так те о риј ског ра да са мо да оцр та мо гу ћи мо дел и да га ана ли тич-
ки сме сти у кон текст по сто је ће ре ал но сти, што смо учи ни ли у прет ход ном 
па су су.
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не до зво ли бес по штед ну бор бу пар ци јал них по ли тич ких 
„ели та“ ко је та ко не би тро ши ле сна гу дру штва и оне мо гу-
ћа ва ле ње го ву успе шну ин те гра ци ју, али и ко ји би био до-
вољ но флек си би лан да омо гу ћи ра зно вр сност и ди на ми зам 
по ли тич ког и дру штве ног жи во та. Што је нај ва жни је, овај 
си стем би праг ма тич но ре шио про блем ле ги ти ми те та, јер би, 
по пут оног фран цу ског, ефи ка сно по ка зи вао на чи јој је стра-
ни ле ги ти ми тет у слу ча ју спо ра из ме ђу раз ли чи тих „вла сти“ 
и по ли тич ких оп ци ја. Ко нач но, са мим тим што би пи та ње 
ле ги ти ми те та би ло ре ше но (јер би се увек зна ло на чи јој је 
стра ни ле ги тим на во ља гра ђа на), пар ци јал не „ели те“ има ле 
би ин те ре са да у том си сте му пар ти ци пи ра ју, јер би до би ле 
шан су да се тран сфор ми шу у ле гал ну и ле ги тим ни ју власт, 
ко ја би се мо гла мир но ужи ва ти у на из ме нич ним пе ри о ди ма. 
Про блем тре нут не „из бор не де мо кра ти је“ У Ср би ји, ко ја још 
ни је по ста ла „устав ном де мо кра ти јом“, да упо тре би мо из ра-
зе ко је ко ри сте дру ги ис тра жи ва чи,58 упра во је што се власт 
не мо же мир но „ужи ва ти“, услед ха о тич ног си сте ма у ко ме 
ни је са мо ни зак реј тинг по ли ти ча ра, већ су они из ло же ни 
и сти хиј ској во љи ка ко кон ку ре на та та ко и след бе ни ка, ко-
ју је ве о ма те шко кон тро ли са ти тре нут ним ин сти ту ци о нал-
ним ре ше њи ма, што се нај бо ље по ка за ло ок то бра 2010. го-
ди не при ли ком нај но ви јих не ре да и улич них бор би по во дом 
одр жа ва ња тзв. геј-па ра де у Бе о гра ду.59 Ка ко по ли ти ча ри, 

58 Душан Павловић, Слободан Антонић, Консолидација демократских уста
но ва у Србији после 2000 г., Службени гласник, Београд, 2007. 

59 Тре нут ни та ко зва ни Ми тров дан ски устав ни је ус пео да обез бе ди Ср би ји 
функ ци о нал ну „устав ну де мо кра ти ју“ јер он ни је ни до не шен са том свр-
хом, већ је до не шен са свр хом да по мог не бор бу др жа ве за су ве ре ни тет над 
Ко сво вом и Ме то хи јом. Бу ду ћи да се ви ше ми сли ло ка ко ће се Ко смет об у-
хва ти ти пре ам бу лом и ти ме оба ве за ти сви устав ни ак те ри на од ре ђе ну вр сту 
по ли ти ке, не го ли што се па зи ло да устав ни ак те ри бу ду до бро по сло же ни и 
функ ци о нал ни, до шло се до ни за про тив реч них и не функ ци о нал них ин сти-
ту ци о нал них ре ше ња ре ше ња, ко ја оне мо гу ћа ва ју пра вил но фун ци о ни са ње 
по ли тич ког си сте ма и пра вил ну де мо крат ску ин те гра ци ју дру штва, не за ви-
сно од ко смет ске пре ам бу ле. Кри ти ке Ми тров дан ског уста ва у ово ме сми слу 
у Алек сан дар Мол нар, Сун це ми та и ду гач ка сен ка Кар ла Шми та, Слу жбе-
ни гла сник – Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2010. 
стр. 13/14, 45-49. и Не вен Цве ти ћа нин, Живот у пре ам бу ли, По ли ти ка, 22. јул 
2006. Аутор ово га ра да је у навeденонм члан ку кри ти ко вао устав и пре не го 
што је он усво јен, прет по ста вља ју ћи на осно ву оно га ка ко је чи та ва при ча 
по че ла, ка ко ће се и за вр ши ти, и ко је ће јој ко нач но би ти по сле ди це. На жа-
лост, вре ме је да ло за пра во овој ана ли зи. 
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од но сно при пад ни ци пар ци јал них по ли тич ких „ели та“ - не 
би би ли услед ни ског ле ги ти ми те та, у будћно сти из ло же ни и 
евен ту ал ној сти хиј ској во љи гра ђа на, ко ја се на зи ре иза све 
че шћих ма ни фе ста ци ја дру штве ног не за до вољ ства као што 
су штрај ко ви, де мон стра ци је и ра зно ра зне „бло ка де“ и ка ко 
крх ка срп ска де мо кра ти ја не би не ста ла у не га тив ном „вај-
мар ском сце на ри ју“ ко ји би нас не ми нов но од вео у но ве на-
ци о нал не по ра зе - би ће при ну ђе ни да на ва љан на чин ре ше 
пи та ње ле ги ти ми те та. 

Ов де из не се ни пред лог ре ша ва ња тог про бле ма је у 
исто вре ме и прин ци пје лан и функ ци о на лан и про и за шао је 
из ана ли зе про бле ма ели та. Ана ли за про бле ма ели та, ко ја је 
би ла наш пр во бит ни циљ, до ве ла нас је до пи та ња ле ги ти-
ми те та, ко је је нео дво ји во од про бле ма ели та и ко је уоп ште, 
по на ма, пред ста вља нај ва жни је пи та ње по ли тич ке на у ке 
(као што је пи та ње ле га ли те та ве ро ват но нај ва жни је пи та-
ње по зи тив не прав не на у ке). Ов де пред у зе то обим но ис тра-
жи ва ње је, у не ко ли ко сво јих пр вих де ло ва, по ка за ло да се, 
услед де ло ва ња спе ци фич них исто риј ских узро ка, у ста бил-
ним дру штви ма по пут нпр. ен гле ског, кон сти ту и са ла ле ги-
тим на и функ ци о нал на управ на ели та, што је по ме ну том 
дру штву обез бе ди ло кон ти ну и тет, ин те гра ци ју и успе шно 
функ ци о ни са ње. Са дру ге стра не, ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да су „не до вр ше на дру штва“, по пут срп ског, опет услед де ло-
ва ња спе ци фич них исто риј ских узро ка, оне мо гу ће на да раз-
ви ју ле ги тим ну и функ ци о нал ну ели ту, услед че га упа да ју у 
дис кон ти ну и те те и дез ин те гра ци је, ко ји оне мо гу ћа ва ју њи-
хо во успе шно функ ци о ни са ње. Ко нач но, по след њи део ра да 
по све ти ли смо ис пи ти ва њу мо гућ но сти да срп ско дру штво 
иза ђе из рђа вог кру га дис кон ти ну и те та и дез ин те гра ци је, те 
смо по ну ди ли ре ше ње за ко је сма тра мо да би мо гло да ин те-
гри ше срп ско дру штво, на тај на чин што би спре чи ло пар-
ци јал не по лу ле ги тим не „ели те“ да и да ље тро ше дру штве ну 
енер ги ју. То ре ше ње је фор му ли са но у устав ном сми слу по 
узо ру на фран цу ску Пе ту ре пу бли ку, а у по ли тич ком сми слу 
по узо ру на са при па да ју ћу по ли тич ку иде о ло ги ју де го ли зма. 
Ти ме смо до шли на сам крај на ше га ра да у ко ме смо, по сле 
те мељ ног ис тра жи ва ња, на кон „ди јаг но зе“, по ну ди ли и од-
ре ђе ну „те ра пи ју“, за про блем не фун ци о нал них и ор га ни че-
но ле ги тим них срп ских управ них ели та. У срп ском дру штву 
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је, услед огра ни че них ма те ри јал них ре сур са и струк ту рал не 
не раз ви је но сти, илу зор но оче ки ва ти ефи ка сно и мо мен тал но 
ре ша ва ње пи та ња стан дар да гра ђа на и са при па да ју ћих еко-
ном ских пи та ња, јер се то мо же по сти ћи са мо кон ти ну и ра-
ним на по ром мно гих ге не ра ци ја, али је за то мо гу ће ва ља но 
ре ши ти пи та ње ле ги ти ми те та, на по ром и раз бо ри тим де ло-
ва њем са мо јед не по ли тич ке ге не ра ци је, по пут оне Де Го ло ве 
у Фран цу ској. Рад ко ји смо при ло жи ли и из не ли је скро ман 
до при нос ре ша ва њу тог пи та ња, јер ће се по ње го вом ре ша-
ва њу, ка да за и ста бу де мо зна ли ко пред ста вља ле ги тим ну 
ели ту, отво ри ти про стор и за ре ша ва ње свих дру гих пи та ња.
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Neven Cvetićanin

THE PRO CESS OF CON STI TU TING THE  
PO LI TI CAL AND SO CIAL ELI TE IN 

SERBIAN SO CI ETY  THE PRO BLEM OF 
DISCONTINUITY AND „FLUC TU A TING 

LEGI TI MACY“ 

Summary

This pa per tri es to of fer a spe ci fic blu e print for the so ci o
logy of ser bian hi story and to in ve sti ga te, by “ge ne a lo gi cal met
hod”, depth hi sto ri cal struc tu res that act in the Ser bian so ci ety 
and in ca pa ci ta te its suc cessful fun cti o ning. Pa per finds that, due 
to spe ci fic hi sto ri cal ca u ses, the pe cu li a rity of de ve lop ment of 
Ser bian so ci ety is the im pos si bi lity of esta blis hing a le gi ti ma te 
eli te, which re sults in a se ri es of hi sto ri cal di scon ti nu i ti es and 
nonin sti tu ti o nal strug gle bet we en par tial “eli tes” for “fluc tu a
ting le gi ti macy”  the reby the energy of so ci ety is un re a so na ble 
wa sted and it can’t suc cessful fun ction and to re ach any kind of 
sta ble in te gra tion. The last part of pa per the ma ti zes the is sue of 
le gi ti macy of the eli te in Ser bia to day and pro po ses so me so lu ti
ons for the se lec tion of a le gi ti ma te eli te which be able to en su re 
the suc cessful fun cti o ning and sa tis fac tory in te gra tion of so ci ety. 
Key words: hi sto ri cism, eli te, Ser bia, di scon ti nu ity, dis in te gra

tion, nonin sti tu ti o na lism, strug gle bet we en par tial 
“eli tes”, “fluc tu a ting le gi ti macy”
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* Прав ни фа кул тет, Бе о град

МилованМ.Митровић*

РА ЗА РА ЊЕ ДРУ ШТВА  
И НО ВЕ СРП СКЕ ЕЛИ ТЕ

Ре зи ме

У овом ра ду се раз ма тра ју дру штве не окол но сти у ко
ји ма су на ста ле и у ко ји ма де лу ју но ве срп ске ели те. Слом 
ко му ни стич ке иде о ло ги је и со ци ја ли стич ког по ли тич ког си
сте ма, еко ном ска тран зи ци ја, а на ро чи то раз би ја ње ју го
сло вен ске др жа ве, спољ не санк ци је и вој на агре си ја НА ТОа 
на Ср би ју, до во де до ра за ра ња срп ског дру штва и сво је вр сне 
со ци јал не ано ми је (урушавањa срп ске при вре де, кул тур них 
ин сти ту ци ја и си сте ма вред но сти). Аутор на сто ји да ски
ци ра со ци о ло шки про фил три но ве стра те шке срп ске ели те: 
по ли тич ке, при вред не и кул тур не. У ак ту ел ним окол но сти
ма сла бих прав них ин сти ту ци ја, де кла ра тив не де мо кра ти је 
и из ра зи те по ли тич ке и еко ном ске ко руп ци је врх со ци јал не 
струк ту ре срп ског дру штва ка рак те ри ше ве ли ки сте пен со
ци јал не  нео д го вор но сти. Та ко но ва срп ска по ли тич ка ели та 
у ве ли кој ме ри по при ма оли гар хиј ски, при вред на ели та шпе
ку лант ски, а ин те лек ту ал на ели та кал ку лант ски ка рак тер.
Кључ не ре чи: срп ске ели те, срп ско дру штво, по ли тич ка ели

та, при вред на ели та, срп ска ин те ли ген ци ја.
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На со ци о ло шки дис курс о ели та ма ути че ве ћи број чи-
ни ла ца ме ђу ко ји ма би увек ва ља ло што ја сни је раз ли ко ва ти 
не ку ши ру те о риј ску ви зи ју дру штва и с њом по ве за ну, ви ше 
или ма ње раз ви је ну и екс пли ци ра ну, те о ри ју сред њег оби ма 
ко ја се од но си на струк ту ру и про ме не оног кон крет ног дру-
штва о чи јим ели та ма је реч, од вла да ју ће иде о ло шке па ра-
диг ме и лич не по ли тич ке ори јен та ци је са мог ауто ра. 

У крат ким цр та ма ски ци ра на, идеј но-те о риј ска под ло-
га овог при ло га, на чел но гле да но, мо гла би се сме сти ти не-
где из ме ђу ор ган ско ин те гра тив не и ин тер ак циј ске  ви зи је 
дру штва, из ме ђу кри тич ког по гле да на струк ту ру и ак ту ел не 
про ме не еко ном ских и по ли тич ких од но са и обра сце де ло-
ва ња ути цај них ак те ра у срп ском дру штву, све до кри тич ког 
оспо ра ва ња агре сив ног на ме та ња нео-ли бе рал не иде о ло ги је, 
пре све га из пер спек ти ве кла сич ног ли бе рал ног и са мо у том 
сми слу тра ди ци о нал ног и уме ре но кон зер ва тив ног лич ног 
по ли тич ког опре де ље ња.        

По ла зе ћи од нај ши рег и уоби ча је ног схва та ња да је 
ели та (лат. eli ge re - иза бра ти) ма ла гру па оних ко ји за у зи ма-
ју вр хун ске (во де ће) по ло жа је и вла да ју пре о ста лом ве ћи ном 
(ма сом) у дру штву, ово раз ма тра ње се огра ни ча ва на тзв. 
стра те шке ели те, на по ли тич ку, при вред ну и кул тур ну (ин-
те лек ту ал ну) ели ту ко је су у свим дру штви ма (па и у срп ском) 
нај у ти цај ни је. Ели те бо га тих, ели те моћ них и ели те про све ће-
них, обра зо ва них и углед них три су нај ва жни је фрак ци је дру-
штве не вр ху шке ко ја у свим дру штви ма те жи ус по ста вља њу 
ви ше или ма ње чвр сте ин те ре сне ко а ли ци је. Срп ско дру штво 
се у том по гле ду знат ни је не раз ли ку је ни од јед ног се би слич-
ног дру штва. На чел на слич ност, пак,  су о ча ва се са осо бе ним 
прак тич ним про бле ми ма и ра зор ним деј стви ма чи та вог ни-
за ве о ма не по вољ них струк тур них, исто риј ских и ак ту ел них 
по ли тич ких чи ни ла ца ко ји су де ло ва ли на Ср би ју у по след ње 
две де це ни је. Не ки од њих де ло ва ли су и на дру ге, али не ки су 
ути ца ли са мо на Ср би ју и Ср бе, ра за ра ју ћи срп ско дру штво по 
свим ша во ви ма, ка ко по ши ри ни (функ ци о нал не бло ка де) та ко 
и по ду би ни (раз вој не бло ка де). У та квим окол но сти ма не ста-
ју ста ре и на ста ју но ве срп ске ели те чи ји со ци о ло шки про фил 
ни је мо гу ће ски ци ра ти без струк тур не и кри тич ко-исто риј ске 
ана ли зе тих истих окол но сти ко је су све од ре да би ле ве о ма 
не по вољ не.    
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Ср би ја је, као ни јед на дру га зе мља у тзв. тран зи ци ји, чи-
та ву јед ну де це ни ју би ла из ло же на у са вре ме ном све ту не ви-
ђе ном са деј ству спољ них и уну тар њих чи ни ла ца ра за ра ња и 
уни шта ва ња јед не су ве ре не др жа ве, на ро да ко ји у њој жи ви и 
дру штва она квог ка кво је у њој ра ни је по сто ја ло. За илу стра-
ци ју тог са деј ства свих мо гу ћих „си ла зла“ ко је су Ср би ју у 
по след њој де це ни ји 20. ве ка за де си ле на во дим јед ну ти по ло ги-
ју ко ја се чи ни као ко ри сно ана ли тич ко сред ство за раз у ме ва-
ње та кве си ту а ци је. У њој се на во де че ти ри нај ва жни ја об ли ка 
угро жа ва ња  не ког дру штва и ви ше вр ста прет њи ко је уз та кве 
об ли ке обич но иду  - и све то се у слу ча ју Ср би је у не ком ви ду 
ја вља: 

1) спољ но и ди рект но угро жа ва ње (и прет ње - ин ва зи-
ја, оку па ци ја, ис тре бље ње, санк ци је, ну кле ар ни рат);

2) спољ но и струк тур но угро жа ва ње (и прет ње - ем бар-
го, еко ном ски рат, еко ло шко ра за ра ње, гло бал не кри-
зе, си ро ма штво, не раз ви је ност, не јед на кост);

3) уну тра шње и ди рект но угро жа ва ње (и прет ње -  др-
жав ни и лич ни те ро ри зам, иза зи ва ње ра то ва, гра ђан-
ски рат, тла че ње ма њи на);

4) уну тра шње и струк тур но угро жа ва ње (и прет ње -  
оту ђе ње, рас пад дру штва, ма фи ја, ко руп ци ја, цр но 
тр жи ште, бе за ко ње, дро га).1

Па да у очи да је срп ско дру штво у по след њој де це ни ји 
20. ве ка би ло не по сред но угро же но на све на ве де не на чи не: 
да кле, на све мо гу ће на чи не и са свих мо гу ћих стра на; што би 
се ре кло – не ма тог зла ко је нас ни је за де си ло. Јед на пот пу-
на со ци о ло шка ти по ло ги ја ко ја у ап стракт ном об ли ку тре ба 
да об у хва ти све ло гич ке мо гућ но сти, ем пи риј ски је у це ли-
ни „по кри ве на“‘ са мо у јед ном кон крет ном слу ча ју, у слу ча ју 
срп ског дру штва. Чак нас, услов но ре че но,  ни „ну кле ар ни 
рат“ као нај те жа вр ста спољ не и ди рект не прет ње ни је за о би-
шао, јер су 1999. на Ср би ју па да ле и бом бе са оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом. При том је је дан део Ср би је оку пи ран од стра не 
зе ма ља НА ТО-а, да би се та ко омо гу ћи ло и од истих би ло 
при зна то не ле гал но од це пље ње Ко со ва и Ме то хи је. Та кав 
епи лог не са мо што об ја шња ва нај ду бље мо ти ве НА ТО-агре-

1 Планови за алтернативну одбрану, Интернет-сепарат Transnational Fonda-
tion for Peace and Future Research, Lund (Sweden), 15. maj 2000, с. 1.
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си је на Ср би ју, не го ба ца но во све тло и на ши ри про цес дез ин-
те гра ци је Ју го сла ви је. Ни шта слич но се ни је де си ло ни јед ној 
европ ској зе мљи у ско ри је вре ме. Та ко је спо ља ин ду ко ва но 
уну тар ње уру ша ва ње срп ске др жа ве и дру штва. Исто риј ски 
вр тлог (као сво је вр сна „цр на ру па“) у ко ји је Ср би ја уву че на, 
ство рен је та ко што је ла тент на струк тур на кри за јед ног не-
раз ви је ног бал кан ског дру штва с европ ске по лу пе ри фе ри је 
дра ма тич но про ду бље на на глим сло мом ина че не е фи ка сног 
со ци ја ли стич ког си сте ма, а на ро чи то рат но тра у ма тич ним 
раз би ја њем Ју го сла ви је за ко је је на За па ду, са свим тен ден-
ци о зно, по ли тич ки окри вље на срп ска власт, уз ме диј ско са-
та ни зо ва ње Ср ба као на ро да.   

Исто риј ски гле да но, срп ско дру штво се та ко на шло у вр-
тло гу ко ји су на Бал ка ну ство ри ли гло ба ли за циј ски про це си 
и од но си кра јем 20. ве ка, ко ји су га су ро во вра ти ли на ње гов 
по че так – мал те не у гра ни це „пред ку ма нов ске Ср би је“. Срп ске 
по ли тич ке ели те ни су пре по зна ле ни „дух вре ме на“ ни „дух 
про сто ра“, али ни сна гу, ни пра вац, па ни смер оно га што Фер-
нан Бро дел на зи ва „ве тро ви ма исто ри је“. Или, ре че но је зи ком 
на шег еп ског пе сни ка – та да шњи срп ски по ли тич ки ак те ри 
ни су би ли ка дри „сти ћи и уте ћи и на стра шном ме сту по сто ја-
ти“. У вре ме ну гло ба ли за циј ског тај фу на ко ји је са За па да про-
ди рао пре ма отво ре ном и не бра ње ном Ис то ку, Ср би ја се мо-
ра ла опре зно и ве што про вла чи ти из ме ђу Сци ле рас па да ју ће 
ви ше на ци о нал не др жа ве и Ха риб де рас па да ју ћег иде о ло шког 
по рет ка. Уме сто то га, срп ска бар ка је пред за пад ним тај фу ном 
ши ри ла сво ја не ја ка је дра („Ср би ја се са ги ња ти не ће“), а бу ду-
ћи да је ина че би ла и без исто риј ског и без иде о ло шког ком па-
са, на из ме нич но се на су ки ва ла и на на ци о нал ну Сци лу и на 
мон ди ја ли стич ку Ха риб ду. Та ко се рас пао срп ски на ци о нал ни 
брод, а у ру ка ма ње го вог кор ми ла ра ко ји је бро дом упра вљао 
без ком па са, са стра те ги јом без так ти ке, оста ло је са мо кор ми-
ло вла сти – као оста так од бро да ко ји је он нај чвр шће др жао, 
док и то ни је из гу био.

Они ко ји да нас по ли тич ки кор ми ла ре Ср би јом има ју 
„ком пас из до на ци ја“ ко ји су им дру ги из ба жда ри ли, али и 
ње га са мо стал но не ко ри сте не го че сто бес циљ но плу та ју 
стру јом ко ја их но си по при вид но сми ре ној пу чи ни, гу бе ћи 
из ви да да ни Сци ла ни Ха риб да ни су да нас не ста ле не го су 
се са мо ма ло на ви ди ку уда љи ле. Они функ ци о ни шу као ма-
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ли пи о ни, ко ји сво је дру штве но ве о ма ва жне  уло ге игра ју 
као лут ке у лут кар ском по зо ри шту – кла те се она ко ка ко се 
по вла че кон ци из Ва шинг то на, Бри се ла, Лон до на, Бер ли на 
или Па ри за.  

Вла да ју ћа по ли тич ка ели та је код нас мно го ви ше 
„про ду же на ру ка“ свет ске ели те мо ћи не го што је ле ги тим ни 
пред вод ник соп стве ног дру штва. Већ чи та ву јед ну де це ни ју 
у Ср би ји на власт до ла зе и на вла сти оп ста ју са мо они ко-
ји ужи ва ју по др шку за пад них го спо да ра све та. Оба ве штај-
не слу жбе и ам ба са де САД и др жа ва европ ске „квин те’“ у 
„де мо крат ској“ Ср би ји раз би ја ју јед не и фор ми ра ју дру ге 
по ли тич ке стран ке, раз вр га ва ју јед не и са ста вља ју и одр жа-
ва ју дру ге (пред из бор не и по сти збор не) ко а ли ци је. Та ко је у 
Ср би ји по сле сме не ре жи ма  у ко јем је на род био без де мо-
кра ти је, ус по ста вље на „де мо кра ти ја без на ро да“ (Ди вер же). 
Љу ди ко ји су у Ср би ји да нас упи са ни у би рач ке спи ско ве од 
гла са ча у ста ром со ци ја ли стич ком ре жи му ни су ус пе ли да 
се гра ђан ски еман ци пу ју у би ра че у но вом „де мо крат ском“ 
ре жи му. За то  гла са чи у Ср би ји из го ди не у го ди ну из ла зе на 
из бо ре у све ма њем бро ју, али је отво ре но пи та ње да ли се у 
овом слу ча ју ра ди о њи хо вом гра ђан ском са зре ва њу или о 
по ли тич кој де пре си ји ко ја је у осно ви со ци јал но-па то ло шки 
фе но мен. По ли тич ким стран ка ма и њи хо вим ли де ри ма да нас 
је из гле да мно го ва жни је да има ју по ли тич ку  по др шку стра-
них моћ ни ка и фи нан сиј ску пот по ру до ма ћих бо га та ша не го 
по ве ре ње сво јих при ста ли ца и по тен ци јал них гла са ча. Ра ди 
се, да кле, о вла да ју ћој по ли тич кој ели ти ко ја уве ли ко пре ма 
спо ља по при ма кви слин шке цр те, а пре ма уну тра оли гар хиј-
ске.

 Те шко је ре ћи ко ја је од ове две ка рак тер не цр те да на-
шње срп ске по ли тич ке ели те штет ни ја за  др жа ву, дру штво и 
гра ђа не. Од ово га је мо жда со ци о ло шки ва жни је пи та ње ка ко 
се уз ди гла и на вр ху со ци јал не пи ра ми де уста ли ла упра во 
та ква ели та. Чи ни се да је тран сфе ри са ње по ли тич ке мо ћи из 
прет ход ног со ци ја ли стич ког ре жи ма у еко ном ско бо гат ство 
у но вом пост со ци ја ли стич ком дру штву би ло мо гу ће у та ко 
агре сив ном об ли ку и с та ко  дра стич ним оби мом аку му ли-
ра ног ка пи та ла са мо у бе суд ним тран зи ци о ним вре ме ни ма 
ко ја но се па ра док сал ни жиг „ре во лу ци о нар не кон тра ре во лу-
ци је“. Не ки би ре кли да се ра ди о про ме ни ле ги ти ми за циј ске 
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осно ве но вих вла сти, а за пра во се ра ди о дво стру кој ле ги ти-
ма ци ји: ста рој и но вој, као код елит них кри ми на ла ца или ви-
ше стру ких шпи ју на ко ји увек има ју ви ше од јед не ле ги ти ма-
ци је или па со ша (код нас и ви ше члан ских кар ти раз ли чи тих 
по ли тич ких стра на ка). Чи ни се да је фор му ла јед но став на, а 
ве ро ват но и уни вер зал на: по мо ћу оно га што имаш до ђи до 
оно га што не маш, па се по тру ди да по том што ду же за др
жиш и јед но и дру го. Они ко ји су има ли власт у ста ром ре-
жи му по тру ди ли су се да до ђу до нов ца за одр жа ње на вр ху 
и у но вом ре жи му. Они ко ји су би ли без вла сти, по ку ша ли 
су да од не куд (углав ном из ино стран ства) при ба ве но вац, да 
би се по мо ћу ње га, уз сим бо лич ки ка пи тал ин те лек ту ал них 
ди си де на та с ко јим су са ми рас по ла га ли, ка ко-та ко до мо гли 
вла сти. Та ко су ство ре не све ‘’не прин ци пи јел не ко а ли ци је’’ 
у срп ској по ли ти ци и на то ме се до да на да на шњег све оне 
одр жа ва ју и функ ци о ни шу.

Идеј но је згро но ве срп ске по ли тич ке ели те ре гру то ва-
но је из кру га тзв. кри тич ке ин те ли ген ци је, а ор га ни за ци о-
ну ин фра струк ту ру но во фор ми ра них по ли тич ких стра на ка 
гра ди ли су ра жа ло ва ни, ислу же ни или не за до вољ ни ка дро-
ви ста рог ре жи ма. Срп ска опо зи ци ја је фи нан си ра на из ино-
стран ства, док је ре жим  ко ри стио др жав ну ин фра струк ту-
ру и ње не ре сур се за соп стве но одр жа ва ње на вла сти. За то 
ни јед на ни дру га елит на по ли тич ка гру па ци ја ни су има ле 
ствар ни де мо крат ски ле ги ти ми тет, већ са мо по вре ме ну и 
крат ко трај ну пле би сци тар ну по др шку с ко јом су на сли чан 
на чин ма ни пу ли са ли. Не за до вољ ни гра ђа ни су сва ки пут у 
Ср би ји у по след ње две де це ни је би ли при ну ђе ни да би ра ју 
„ма ње зло“, на да ју ћи се (че сто ве о ма на ив но) да ће „но ви“ 
би ти бар не што бо љи од „ста рих“. Ако су но ви у по не че му 
и би ли бо љи од ста рих, у не чем дру гом, исто та ко ва жном, 
би ва ли су го ри од њих. По сле не ко ли ко из бор них ци клу са 
гра ђан ска Ср би ја (ка ко  град ска. та ко и се о ска) ушла је у по-
ли тич ку апа ти ју. Обич ном би ра чу не мо гу ће је да ја сно ра за-
зна ко је ка кав ме ђу по ли тич ким пре тен ден ти ма, ко је ме ђу 
њи ма „но ви” а ко „ста ри“ и на осно ву че га би мо гао да му по-
ве ру је да ће би ти бо љи од сво јих прет ход ни ка. Они ко ји др же 
ак ту ел ну власт не по сред но су за ин те ре со ва ни да ма су не за-
до вољ них гра ђа на што ду же за др жа ва ју у ста њу по ли тич ке 
апа ти је. Што ви ше не за до вољ них од у ста не од из бо ра, то ће 
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ма ло број не ре жим ско-стра нач ке при ста ли це има ти про цен-
ту ал но ве ћи удео у ак тив ном би рач ком те лу. Ти ме се у про-
пор ци о нал ном из бор ном си сте му зна чај но по ве ћа ва ве ро ват-
но ћа да вла да ју ћа оли гар хи ја, бар још је дан ман дат, оп ста не 
у се длу вла сти – и тај ма ни пу ла тив ни по ли тич ки ме ха ни зам 
на сли чан на чин ко ри сте и ста ри со ци ја ли стич ки и но ви де-
мо кра ти стич ки ре жим.   

У та квим окол но сти ма да нас је у Ср би ји прак тич но 
нај де лат ни ја вла да ју ћа пар тиј ско-по ли тич ка оли гар хи ја ко-
ја је за се бе при гра би ла мо но пол упра вља ња свим обла сти-
ма дру штве ног жи во та. Не ка да шњи јед но пар тиј ски мо но-
пол за ме њен је ви ше пар ти змом оли гар хиј ског ти па ко ји је 
у ин те ре сној спре зи са сло јем но во ком по но ва них бо га та ша. 
Де кла ри са но (ма ни фест но) „де мо крат ско“ дру штво ствар но 
(али ла тент но) функ ци о ни ше као ме ша ви на по ли тич ке оли-
гар хи је и „тај кун ске“ плу то кра ти је. Фор ме про це ду рал не 
де мо кра ти је суп стан ци јал но су ис пу ње не оли гар хиј ско-плу-
то крат ским са др жа ји ма ко ји се ка му фли ра ју ло го ре јич ним 
„де мо кра ти змом“ чи ја па ра док сал ност се огле да у пра ви лу 
- што је у ин сти ту ци ја ма ма ње ствар не де мо кра ти је, то се о 
њој ви ше го во ри.

Ак ту ел на „де мо кра ти стич ка пар то кра ти ја“ ра за ра све 
до сад ус по ста вље не де мо крат ске фор ме и оме та мо дер ни за-
ци ју нај ва жни јих по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них ин-
сти ту ци ја у срп ском дру штву. На свим по љи ма дру штве ног 
де ло ва ња при мар ни су пар тиј ски кри те ри ју ми, а сва ки дру-
штве ни и јав ни ин те рес по сре до ван је стра нач ким ин те ре-
си ма ко ји се у крај њој ли ни ји при ва ти зу ју и пер со на ли зу ју. 
Јед но пар тиј ски мо но пол је сво је вре ме но за функ ци о нал ну 
по сле ди цу имао со ци ја ли зо ва не гу бит ке, а пер со на ли зо ва ну 
до бит. Ви ше пар тиј ски мо но пол има слич ну функ ци о нал ну 
по сле ди цу, с том раз ли ком што је она не кад би ла ла тент на 
и не ле гал на, а да нас је све оно што је не кад би ло јав но, у 
ме ђу вре ме ну фор мал но или не фор мал но при ва ти зо ва но. 
Исто вре ме но се по ја ча ва тен ден ци ја да се фак тич ко ста ње 
ство ре но ди вљом при ва ти за ци јом све га и сва че га што пре 
ка ко та ко оси гу ра, па се то обич но чи ни га лам џиј ско-про па-
ганд ном иде о ло шком ле ги ти ми за ци јом и прав но сум њи вом 
ле га ли за ци јом. А и за јед но и за дру го је пре суд но да има те 
власт и ње не тран сми си о не ме ха ни зме (мас-ме ди је) у сво јим 
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ру ка ма или под сво јом ефи ка сном (обич но фи нан сиј ском) 
кон тро лом.

У тран зи ци о ним окол но сти ма ство ре но је па ра док сал-
но ста ње у ко јем су свој ства оли гар хиј ског ви ше пар ти зма 
ви ше по ја ча ва ла функ ци о нал не сла бо сти пре ђа шњег јед но-
пар ти зма не го што су отва ра ле из глед не пер спек ти ве за но-
во про кла мо ва ни де мо крат ски плу ра ли зам. Та ко се ис по ста-
ви ло да пре струк ту ри ра ње по ли тич ког си сте ма ни је до ве ло 
до оче ки ва них функ ци о нал них по бољ ша ња на нај ви тал ни-
јим по љи ма дру штве ног де ло ва ња – у при вре ди, кул ту ри, па 
ни у са мој по ли ти ци.  Не ке ста ре сла бо сти чак су се и по ја-
ча ле, као што су еви дент на не ком пе тент ност по ли тич ке вла-
сти, не е фи ка сност др жав не упра ве, упра ве јав них пред у зе ћа 
и кул тур них ин сти ту ци ја.  Ме ђу тим, од ста рих сла бо сти (не-
струч но сти и не е фи ка сно сти) ве ћи про блем је да нас знат но 
ра ши ре ни ја ко руп ци ја у свим гра на ма вла сти и свим јав ним 
и при ват ним по сло ви ма. Не до вољ но струч ни, али по ли тич-
ки од го вор ни љу ди обра ћа ју се ком пе тент ни ји ма од се бе за 
са вет. По ли тич ки ко рум пи ра ни ни ко га ни шта не пи та ју ни ти 
би ло ко га иуче му слу ша ју. Они „до след но“ сле де са мо свој 
лич ни и при ват ни ин те рес - и то по сва ку це ну. Та ква по-
ли тич ка ели та не мо же Ср би ју „од ве сти у Евро пу“ ни ти је 
из ву ћи из дру штве но-еко ном ске кри зе. У спре зи са но во бо га-
та ши ма вла да ју ћа по ли тич ка оли гар хи ја не мо же гра ди ти де-
мо крат ско дру штво већ са мо плу то крат ски кли јен те ли стич-
ки ре жим, ко јег увек пра ти и од го ва ра ју ћа (ко рум пи ра на) ин-
те лек ту ал на ели та, ко ју не ки још на зи ва ју ин те ли ген ци јом. 

Не ула зе ћи ово га пу та у по ма ло схо ла стич ку рас пра-
ву о ра зли ци из ме ђу ин те ли ген ци је (као елит ног дру штве ног 
сло ја) и ин те лек ту а ла ца (као со ци јал ног ти па де ло ва ња) о 
че му сам дру гим по во дом не што го во рио и пи сао (М. Ми-
тро вић, 2003),  мо гло би се без ри зи ка да се мно го по гре ши 
ре ћи оно на род но да „сва ка вре ћа на ђе се би за кр пу“. Сва ки 
ре жим увек пре ма се би ство ри сво ју ре жим ску (со ци о ло зи би 
ре кли „си стем ску“) ин те ли ген ци ју. У Ср би ји се по о дав но си-
сте мат ски фа во ри зу је она фрак ци ја ин те лек ту ал не ели те ко-
ја функ ци о ни ше ви ше као „гла сно го вор ник“ (или порт па рол) 
сво јих по ли тич ких ме це на или оних ко ји је пла ћа ју не го што 
по ја шња ва не по зна то, осве тља ва за там ње но, от кри ва скри ве-
но, де ма ски ра ла жи, кра ђе и под ва ле у јав ној сфе ри дру штва, 
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осми шља ва ег зи стен ци јал ни бе сми сао с ко јим се су о ча ва ју 
по је дин ци, гру пе и на ро ди. И но ви тзв. де мо крат ски ре жим 
ство рио је, пре ма сво јој сли ци и при ли ци сво ју ре жим ску ин-
те ли ген ци ју, ни шта му дри ју и ни ма ло по ште ни ју од оне тзв. 
по ште не ин те ли ген ци је ко ја је, уз рад ни ке и се ља ке, би ла со-
ци јал ни осло нац прет ход ног со ци ја ли стич ко-ко му ни стич ког 
ре жи ма.   

Ако је тач на оце на Лу и са Фо је ра да је ка рак те ри сти чан 
об лик ми сли ин те лек ту а ла ца увек не ка иде о ло ги ја, са сво јом 
вер зи јом од го ва ра ју ћег по ли тич ког ми та ко ји се обра зла же по-
мод ним фи ло зоф ским и на уч ним пој мо ви ма, он да је да на шња 
срп ска ин те ли ген ци ја ра за пе та из ме ђу две исто риј ски по ра же-
не иде о ло ги је и јед не по бед нич ке - бо ре ћи се са утва ра ма иде-
о ло шких ми то ва по ра же ног ре во лу ци о нар ног со ци ја ли зма и 
срп ског на ци о на ли зма и по бед нич ког ли бе рал ног де мо кра ти-
зма. Они ин те лек ту ал ци ко ји су нај рев но сни ји у иде о ло шком 
ди сци пли но ва њу дру гих пре у зи ма ју „сво ју функ ци ју цен зо ра“ 
(Ха јек, с. 39), про мо ви шу сво је исто ми шље ни ке и дис ква ли-
фи ку ју оне ко ји дру га чи је ми сле са свим не за ви сно од на уч них, 
мо рал них или ка квих дру гих на чел них раз ло га.

Они дру ги, ин те лек ту ал ци ко ји су од би ја ли уло гу иде-
о ло шких цен зо ра, мо гли су да би ра ју из ме ђу па сив ног оту ђе-
ња и кри тич ког от по ра цен зо ри ма или да по вре ме но ме ња ју 
сво је стан(ов)иште и та ко се ка му фли ра ју „до бо љих вре ме на“ 
ко ја ни кад не ће до ћи. Ме ђу њи ма су и они ко ји се тру де да са-
ми оста ну „иде о ло шки не за ви сни“ - на ив но ве ру ју ћи да та кви 
ствар но по сто је, све док се са ми не уве ре ка ко је пре ма њи ма 
као по је дин ци ма ко ји дру га чи је ми сле не ми ло срд но не то ле-
ран тан упра во „ло би не за ви сних ин те лек ту а ла ца“. Они ко ји се 
пр ви до че па ју не ке јав но ис ту ре не и по ли тич ки при ви ле го ва не 
„ин те лек ту ал не“ по зи ци је - ни по што не до зво ља ва ју да свој 
„те шко сте че ни“ мо но пол са би ло ки ме де ле; ка ко би њи хо ви 
ре во лу ци о нар ни узо ри ре кли – „то је (са мо) њи ма, њи на бор ба 
да ла“.

Па ра док сал но је да су у Ср би ји атри бут „не за ви сних 
ин те лек ту а ла ца“ за се бе при гра би ли они ко ји су тра жи ли и 
до би ли фи нан сиј ску, ло ги стич ку, ме диј ско-про па ганд ну и 
сва ку дру гу, не по сред ну и(ли) по сред ну пот по ру ме ђу на род-
них цен та ра еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. По пра ви лу, ме ђу 
та квим „не за ви сни ма“ на шли су се у да на шњој Ср би ји сви 
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ис так ну ти ји ре жим ски ин те лек ту ал ци из пред ми ло ше ви ћев-
ског пе ри о да. За сво ју ме ту, ови но во-ста ри „кри тич ки ин-
те лек ту ал ци“ узе ли су све оне ко ји су има ли дру га чи ји став 
по во дом по но во отво ре ног на ци о нал ног пи та ња у Ју го сла ви-
ји - без об зи ра да ли се ра ди ло о они ма ко ји су се ствар но 
ста ви ли у слу жбу ак ту ел ног ре жи ма или оним дру ги ма ко ји 
ни кад ни су слу жи ли ни јед ном цен тру по ли тич ке мо ћи - ни 
уну тар њем, а по го то во не стра ном.

„Не за ви сним“ ин те лек ту ал ци ма ни је сме та ла „за ви-
сност“ не ке гру пе ин те лек ту а ла ца у од но су на не ког „по ли-
тич ког га зду“ или фи нан си је ра. Они са мо ни су под но си ли 
афир ма ти ван од нос пре ма срп ској кул тур ној тра ди ци ји, по-
ли тич ко ува жа ва ње срп ских на ци о нал них ин те ре са, си ме-
трич но по што ва ње људ ских пра ва и Ср ба („иако смо Ср би“ - 
ка ко је јед ном, у оча ја њу, из го во рио срп ски Па три јарх Па вле, 
а они про па ганд но зло у по тре би ли и оскр на ви ли те ње го ве 
ре чи). Та ко су све ин те лек ту ал не јав не кон тро вер зе у Ср би-
ји по след њих де це ни ја фо ку си ра не око јед ног по ли тич ког 
пи та ња, око од но са пре ма срп ском на ци о нал ном ин те ре су и 
ње го вом раз ли чи том ви ђе њу. Оно о че му је де це ни ја ма би ло 
опа сно сло бод но ми сли ти и још опа сни је отво ре но го во ри-
ти, ло ги ком исто риј ских па ра док са, из би ло је у пр ви план. 
Из ба че но на вра та, на ци о нал но пи та ње се Ср би ма вра ти ло 
кроз про зор - и иза зва ло мно го ве ће про бле ме не го што је 
ико мо гао да прет по ста ви. Остао је на ук, не са мо за ин те-
лек ту ал це, да се круп на и ва жна дру штве на пи та ња не сме ју 
за не ма ри ва ти - ни „гу ра њем под те пих“, ни ти „за вла че њем 
гла ве у пе сак“. Да су срп ске ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели-
те, би стре и хлад не гла ве, на вре ме и ра зум но отво ри ле и 
срп ско на ци о нал но пи та ње, не би се де си ло да оно из не на да 
екс пло ди ра и по ста не де то на тор ши ре ка та стро фе. Срп ски 
ре жим ски ин те лек ту ал ци су, пак, се бич но и ка ри је ри стич ки 
око ово га так ти зи ра ли и про блем им се отео (М. Ми тро вић, 
2003:75-76).

Ме ђу ра зним фрак ци ја ма но вих срп ских ели та у јав но-
сти су нај ви ше екс по ни ра не по ли тич ка и ин те лек ту ал на, али 
је струк тур но ве о ма ва жна ели та но во бо га та ша. То су они 
ко ји су глав ни фи нан си је ри по ли тич ких стра на ка у Ср би ји, 
исти они ко ји од та ко сте че них по ли тич ких „при ја те ља’“ на-
ру чу ју раз не тен де ре за при ва ти за ци ју све га што вре ди и ко-
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ји на тим тен де ри ма увек по бе ђу ју. У раз вој но за ви сним дру-
штви ма као што је срп ско,   вла да ју ће ели те су пра ви „ја ха чи 
уси ље не и по ди вља ле гло ба ли за ци је“.

Но ва срп ска при вред на ели та из ни кла је не са мо на 
раз ва ли на ма бру тал но ра зо ре ног со ци ја ли стич ког при вред-
ног си сте ма не го још ви ше на гро бљу це ло куп не срп ске при-
вре де. При пад ни ци со ци ја ли стич ке но мен кла ту ре ко ји су 
се слу чај но за де си ли „у пра во вре ме на пра вом ме сту“ свој 
пар тиј ско-по ли тич ки мо но пол ве о ма бр зо су кон вер то ва-
ли у „не при стој но“ ве ли ко бо гат ство с ко јим су мо гли се би 
да при ба ве нај кон вер ти бил ни ју „ин дул ген ци ју“ за све сво је 
про шле и бу ду ће гре хо ве: сви круп ни ји  срп ски но во бо га та-
ши („тај ку ни“) ис пи ли ли су се ис под „ши ње ла“ со ци ја ли-
стич ког ре жи ма у рас па да њу; због свог „пр во бит ног гре ха“ 
сви они мо ра ли су пр во да пла те „јед но крат ни ре кет“ но вом  
тзв. де мо крат ском ре жи му, а по том да му не пре стал но на раз-
не на чи не (а пре све га из да шним фи нан сиј ским „под ма зи ва-
њем“) до ка зу ју сво ју „де мо крат ску ло јал ност“; на кра ју, баш 
они су (п)оста ли „глав ни мо тор“ ра зо ре не срп ске при вре де, 
за јед но са се би слич ним „стра те шким парт не ри ма“ ко је ко-
рум пи ра на по ли тич ка власт до во ди у Ср би ју. Ре жим ски еко-
но ми сти до след но ћу те о све му што не уме ју да оправ да ју. Уз 
не ко ли ко ча сних из у зе та ка ме ђу срп ским еко но ми сти ма ко ји 
су сво је кри тич ко ми шље ње о при вред ним (не)при ли ка ма у 
Ср би ји пре и по сле про ме не ре жи ма отво ре но из но си ли, тек 
у по след ње вре ме је не што ве ћи број њих ма ло кри тич ни је 
и јав но про го во рио о гре шка ма нео ли бе рал ног про јек та еко-
ном ске гло ба ли за ци је. Ин ди ка тив но је да су се мно ги „охра-
бри ли“ да не што кри тич ки ка жу о по сле ди ца ма но ве то та-
ли зу ју ће иде о ло ги је у еко но ми ји тек он да кад су о то ме би ли 
(ка сно) „оба ве ште ни“ од Џо зе фа Сти гли ца. Оно што се пред 
њи хо вим очи ма зби ва ло у срп ској при вре ди ни је мо гло да их 
под стак не на кри тич ност ни он да ка да је мно гим по ште ним 
при вред ни ци ма у Ср би ји већ дав но би ло „до го ре ло до но ка-
та“. Њи хо ва струч на и на уч на кри ти ка и по сле Сти гли ца из-
го ва ра на је пла шљи во и сти дљи во све док ни је екс пло ди ра ла 
свет ска еко ном ска кри за у глав ном хра му свет ског фи нан сиј-
ског ка пи та ла и по том еска ли ра ла у це лом све ту. По сле ово га 
те шко је из бе ћи сар ка сти чан ко мен тар  да ни је ни чуд но што 
се срп ска при вре да да нас да ви у бер муд ском тро у глу ко рум-
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пи ра не вла сти, тај кун ске стра те ги је и струч них екс пер ти за 
еко но ми ста ко ји су сви од ре да „свет ски, а на ши“. Бла го на ма 
са „свет ским“ еко но ми сти ма ко је има мо, и уоп ште са сви ма 
они ма у елит ним сло је ви ма ко ји на род ски ре че но „наш хлеб 
је ду, а ту ђу бри гу во де“.2 

Но ви мо дел при вред ног раз во ја Ср би је не ма ко дру ги 
да кон цеп ту а ли зу је, осми сли и опе ра ци о на ли зу је не го срп-
ски еко но ми сти. Про блем је са мо што се у Ср би ји још ни је 
по ја вио не ка кав „срп ски Мен цин гер“ ко ји би, по пут свог сло-
ве нач ког ко ле ге, имао до вољ но те о риј ског зна ња, еко ном ске 
про ниц љи во сти, исто риј ске му дро сти, на ци о нал не од го вор-
но сти и гра ђан ске хра бро сти да ја сно и гла сно ка же и стра-
ним и до ма ћим по ли ти ча ри ма и при вред ни ци ма, иза бра ним 
и њи хо вим би ра чи ма, за по сле ни ма и на ро чи то не за по сле ни-
ма, ра ди ка ли ма и по себ но де мо кра та ма, евро скеп ти ци ма и 
осо би то евро ен ту зи ја сти ма – са мо оно што сви они зна ју да 
ду го роч но ни за ко га не мо же би ти до бро, па ни је до бро ни за 
Ср би ју. А сви зна ју да је без из глед на пер спек ти ва при вре де 
(и „при вре де и дру штва“ – Ве бер) ко ја не ма соп стве ну аку-
му ла ци ју ка пи та ла и на њој оси гу ра не ин ве сти ци је, у ко јој 
је нај про фи та бил ни ји по сао по ли тич ко де ло ва ње, где стра-
нач ке цен тра ле за ме њу ју све дру ге ин сти ту ци је (од на уч них 
ин сти ту та до би роа за за по шља ва ње), ко ја стал но при зи ва и 
че ка стра ну „по моћ“: бес по врат не до на ци је, јеф ти не па све 
ску пље кре ди те, европ ске „пред при ступ не фон до ве“, или ка-
кву дру гу аме рич ку “шар га ре пу“.  

За озби љан и од го во ран од нос пре ма при вре ди (и не са-
мо пре ма при вре ди), на ро чи то у кри зним вре ме ни ма ка кво је 
ово на ше да на шње, нео п ход на је озбиљ на јав на рас пра ва ко-
ја ни је мо гу ћа без ком пе тент них уче сни ка. По ли тич ки од го-
вор на власт, ко ја се још ле ги ти ми ше као де мо крат ска, мо ра-
ла би да кон сул ту је ком пе тент ну јав ност око свих ва жни јих 

2 За од нос по ли тич ких и екс перт ско-ин те лек ту ал них ели та у Ср би ји  ин ди-
ка ти ван је слу чај  гру пе на ших  еко ном ских екс пе ра та ко ји су оку пље ни 
око нео ли бе рал не еко ном ске док три не и соп стве ног  по ли тич ког ин те ре са 
у Ср би ји из ра сли у вла да ју ћу стран ку на са свим па ра док са лан на чин: кад је 
гру па од 17 еко но ми ста ‘’спа ла на два сло ва’’  се бе је ла жно пре и ме но ва ла 
(уме сто да се на зо ве  Г 17 ми нус 15, са ми се бе су на зва ли Г17 плус ) и за се-
ла на власт на ко јој се сви дру ги сме њу ју а са мо они оп ста ју. У ме ђу вре ме ну 
гру па је оста ла и без по след њег екс пер та ака дем ског ни воа, али ти ме је са мо 
учвр сти ла сво ју по ли тич ку по зи ци ју.  
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од лу ка. Уме сто то га ак ту ел на де мо кра ти стич ка власт, као и 
она прет ход на со ци ја ли стич ка,  по кре ће ја ке про па ганд не 
кам па ње ко ји ма оправ да ва ра ни је до не те од лу ке - или сво је, 
или сво јих стра них мен то ра , или сво јих до ма ћих спон зо ра.3

Срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те ни су ус пе ле 
да по кре ну и да до не ког вред ни јег ре зул та та до ве ду јав ну 
рас пра ву ни о јед ном исто риј ском или стра те шко-раз вој ном 
пи та њу. Раз лог је не кад стран чар ска при стра сност, не кад иде-
о ло шка за гри же ност, јед ном из кри вље на ло ги ка,  дру ги пут 
ис ква ре на ети ка, а че сто си мул та но деј ство све га на ве де ног и 
још по не чег дру го га. За то гра ђа ни у Ср би ји ни су има ли нор-
мал ну при ли ку да са зна ју за што су со ци ја ли зам и дру штве на 
сво ји на и све оно што с њи ма иде по ста ли нео др жи ви – све 
док се ни су уру ши ли. Ни су уме ли да пред по ста ве шта ће се 
са Ју го сла ви јом де си ти на кон па да Бер лин ског зи да и ује ди-
ње ња Не мач ке, све док се Ју го сла ви ја ни је рас па ла. Ни су би-
ли спрем ни да на пра ве на ци о нал ну кал ку ла ци ју о то ме шта 
Ср би гу бе а шта до би ја ју с рас па дом Ју го сла ви је. И да нас не 
зна ју шта за Ср бе и Ср би ју све зна чи или би мо гло да зна чи 
оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, а шта (не)при кљу чи ва ње Европ-
ској уни ји, НА ТО-у, окре та ње За па ду или Ис то ку (Аме ри ци, 
Ру си ји, Ки ни, Тур ској, су се ди ма или ко ме дру гом).

Све у све му гле да но, мо гло би се за кљу чи ти да се „Ми-
нер ви на со ва“ срп ских ели та бу ди с тра гич ним за ка шње њем 
и, по пра ви лу, „на кра ју ба ла де“ - он да кад ви ше не ма ни вре-

3 Ти пи чан при мер је јав на пред ста ва ко ја је овог про ле ћа одр жа на у Са ва цен-
тру у ко јој су пред сед ник Ре пу бли ке и ми ни стар за на у ку одр жа ли сво је дир-
љи ве го во ре о зна ча ју на у ке за дру штве ни раз вој, уз ди рек тан те ле ви зиј ски 
пре нос, пу бли ци ко ју су чи ни ли при пад ни ци на уч не ели те Ср би је.  Та ко су 
срп ски елит ни на уч ни ци, уме сто да озбиљ но рас пра вља ју о стра те ги ји раз-
во ја на у ке у Ср би ји, има ли при ли ку да се ру ку ју и сли ка ју са пред сед ни ком 
(и ми ни стром).  Та ко је на по зна тој естрад ној сце ни Бе о гра да про мо ви сан 
‘’но ви’’ мо дел на уч не по ли ти ке у Ср би ји, са свим у ду ху ме ста и на чи на на 
ко ји је то учи ње но. Ви тал на пи та ња раз во ја  на у ке у Ср би ји та мо се ни су мо-
гла озбиљ но ни по ста ви ти, да о ре ша ва њу би ло ка квих про бле ма и не го во-
ри мо. Као ре зул тат та кве пред ста ве мо гла је да оста не са мо по не ка фо то гра-
фи ја са ру ко ва ња или са кок те ла – и се ћа ње на су срет с пред сед ни ком, као 
оно пар ти зан ско хва ли са ње ма лог ‘’Пин ки ја ко ји је ви део Ти та’’.   На истом 
ме сту и на сли чан на чин Сло бо дан Ми ло ше вић је сам отво рио, сам одр жао и 
сам за кљу чио по след њи кон грес сво је пар ти је. Злоб ни ци би ре кли ‘’у Ср би-
ји ни шта но во’’, али то исто би струк ту ра ли сти ре кли за це ло куп ну свет ску 
исто ри ју (јер је и ‘’на За па ду ни шта но во’’). Слич но ми сли и наш на род кад 
је још мно го ра ни је ка зао: ‘’ни шта но во под ка пом не бе ском’’.     
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ме на ни прак тич них из гле да да се бит ни је ути че на сам ток 
до га ђа ја. То је сво је вре ме но уочио још Вук Ка ра џић кад по-
ле ми ше са јед ним дру гим срп ским ин те лек ту ал цем, упо ре-
ђу ју ћи „прост“ срп ски на род са ње го вом он да шњом ели том 
(„го спо дом“) твр де ћи да се они ме ђу соб но раз ли ку ју као „не-
бо и зе мља“. Вук кри ти ку је срп ску го спо ду ко ја је обра зо ва-
на, али не зна је зик сво га на ро да иако њи ме упра вља. То је, 
по ње му, нај ве ћа не сре ћа за на род и нај ве ћа смет ња ње го вом 
на прет ку: „Про ста кла са на ро да на ше га (тј. она кла са ко ја у 
да на шње ври је ме на род са ста вља) не усту па ни јед но ме од пет 
или шест се би бли жњих на ро да ни у ра зу му ни у по ште њу, 
ни ти у ка квој дру гој до бро дје те љи; а ви ша кла са она ква је као 
што се от хра њу је и у ка квом ста њу жи ви. Ако про стој не чи-
ни сра мо те, ча сти су ви ше не чи ни ни гдје. Да је на род наш ба-
рем од пе де сет го ди на амо уна пре дак имао пре ма се би љу ди за 
упра ву по да на шње му вре ме ну, он би већ дав но био сам свој, 
и тај му је не до ста так и да нас нај ве ћа смет ња и не сре ћа...“ (В. 
Ка ра џић:167-168)

За кри тич ко-исто риј ску и со ци о ло шко-струк тур ну ана-
ли зу нај и за зов ни ја је чи ње ни ца да се овај од нос обич ног на-
ро да и ње го ве ели те ни је ни до да нас бит но про ме нио.  Је дан 
од нај зна чај ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца, Јо ван Цви јић, још 
у сво је вре ме опа жа да по сто је „мно ге уну тар ње пре пре ке и 
смет ње до бром на ци о нал ном ра ду“ ко је ни до да нас ни су от-
кло ње не. По пут Ву ка Ка ра џи ћа, он их ви ди у „рђа вим по ја ва-
ма чи ји су но си о ци во де ћи по ли тич ки љу ди срп ско га на ро да“. 
Јед на од нај уоч љи ви јих та квих по ја ва је, ка ко Цви јић ка же, 
„по ли тич ка ци га ни ја“, ко ја се огле да у то ме што се „мно ги по-
ли тич ки љу ди не пре кид но (се) сва ђа ју, у це лом њи хо вом ра ду 
пре о вла ђу ју лич ни мо ти ви, ка што про стач ка та шти на, мо тре 
је дан на дру го га и че сто су у ста њу из не ти је дан о дру го ме 
и нај не ве ро ват ни је ин фа ми је. Да ље има мно го па ко сти, зло бе, 
мр жње... има и не ис кре ног, не со лид ног, ре клам џи ског, па чак и 
ни ско за ин те ре со ва ног па три о ти зма.“ (Ј. Цви јић:62).

За ла жу ћи се за „дух пра ве сло бо де, те жњу за со ци јал-
ном прав дом и вер ску то ле ран ци ју“, Цви јић ни јед ног тре нут-
ка не ис пу шта из ви да срп ске на ци о нал не ин те ре се, али их 
увек за сни ва на пра ву и исти ни тој пред ста ви о свом на ро ду 
у ко јој „не сме би ти ни тра га од оно га што се зо ве шо ви ни-
зам“. То за ње га зна чи да „на сва ком ме сту и у сва кој при ли-
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ци тре ба сва ки Ср бин да бра ни сво ју зе мљу од не и сти на, и да 
нај е нер гич ни је за сту па ин те ре се и те жње сво је зе мље и сво га 
на ро да. Ми има мо пра ва, ве ли ка пра ва, и за то сме мо сво ја 
пи та ња из не ти пред свет и бо ри ти се за њих... Ми смо се са-
да згр чи ли и че сто не сме мо да за сту па мо ни сво ја нај ја сни ја 
пра ва. Ме ђу тим се и са да мо же с так том и згод ним ме то да ма 
из не ти пред свет цео ком плекс срп ских на ци о нал них пи та-
ња, јер их свет не зна, не зна ју их че сто ни сло вен ски по ли-
ти ча ри. Ни је исти на да ми мо ра мо пред ве ћим нео прав да но 
по пу шта ти са мо за то што смо ма ла др жа ва“ (Ј. Цви јић:66).

Ово је Цви јић из го во рио у фе бру а ру 1907. го ди не, а то-
ли ко је ак ту ал но и са вре ме но и да нас да се та кве „са вре ме-
но сти“ ко ја то ли ко ду го тра је тре ба ви ше бо ја ти не го свих 
про ме на ко је нам се де ша ва ју или би се мо гле де си ти. Са ста-
но ви шта исти ни те исто риј ске све сти та кво тра ја ње је, по ка-
за ло се у срп ском слу ча ју, мно го ин ди ка тив ни је од ствар них 
или при вид них про ме на.  

За то је зна чај но и Цви ји ће во ми шље ње ка ко се срп ски 
на ци о нал ни ин те ре си мо гу успе шно за шти ти ти. Он ни је сум-
њао да ће то у да тим ге по ли тич ким окол но сти ма би ти мо гу ће 
са мо ако Ср би ја бу де „зе мља ко ја је на рат спрем на и у ко јој 
је на род го тов на све жр тве“, али и да то ни по што не ће би ти 
до вољ но. „За сва ко пра во и за сва ку ак ци ју Ср би је тре ба стра-
ни свет за до би ти и рас по ло жи ти исти ни тим и што је мо гу ће 
пре ци зни јим до ка зи ма. На ро чи то не тре ба упо тре бља ва ти 
по зна те шо ви ни стич ке фра зе... стра ни свет не ма срп ска на ци-
о на ли стич ка осе ћа ња и за ње га су то го ле фра зе, ко је ће он 
ту ма чи ти као оску ди цу до ка за и знак не зре ло сти“. У том сми-
слу је сма трао нео п ход ним оба ве шта ва ње на уч них кру го ва и 
јав ног мње ња у све ту, „на ро чи то вре ди оба ве сти ти про све ће ну 
жур на ли сти ку за пад не и сред ње Евро пе“ и то исти ни то оба ве-
шта ва ти, не ми сле ћи (као што се че сто ми сли) да је „мо гућ но 
под ва ли ти“ (Цви јић:64).

У ово ме је, по Цви ји ћу, не за мен љи ва уло га оне „ода-
бра не ин те ли ген ци је“ ко ја је и због то га „ода бра на“ што ње-
ни од лич ни ци у исто риј ски де ли кат ним си ту а ци ја ма оста ју 
„хлад ни као мра мор, и што им је свест и та да ве дра и оштра 
као се чи во од ди ја ман та. Та кви ће ја сно ви де ти не по вољ не 
стра не по ло жа ја, али и из ла зе, и на ћи ће са ве зни ке и по ма-
га че, чи ји се ин те ре си сла жу са на ши ма. То га увек има.“ (Ј. 
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Цви јић:64).  Глав на смет ња та квој уло зи ин те ли ген ци је је сте 
сво је вр сна „пар тиј ска узру ја ност“ и „пар ти зан ство и по сма-
тра ње све га жи во та са уског сек та шког гле ди шта“, ко ја је још 
од Цви ји ће вог вре ме на би ла за хва ти ла и уни вер зи тет и све 
кул тур не уста но ве. Уме сто „пар ти зан ства“ Цви јић ука зу је да 
„тре ба да уђе у крв да се сва ки јав ни рад вр ши са мо ра ди оп-
штих ин те ре са и ни че га дру гог. И то тре ба та ко да бу де да 
ни је ствар раз ми шља ња већ ин стинк та... Сва ки мо ра да ин-
стинк тив но ста ви на род ну це ли ну и ње не ин те ре се ис пред 
се бе и сво јих лич них ин те ре са. Са мо се та ко од јед ног ску па 
лич но сти пра ви на род. Тре ба да је у ин стинк ту сва ко га да на 
пи та њи ма и по сло ви ма од на ци о нал ног зна ча ја не сме ју пар-
ти је тра жи ти сво је по себ не пар ти ске ко ри сти. Оп шта свест 
тре ба да је та ко ја ка да од мах осу ди пар ти ју ко ја та ко ра ди“ 
(Ј. Цви јић:65). 

Кључ ни про блем је, да кле, од нос по ли ти ке и ума, од нос 
вла сти (и опо зи ци је као ње ног на лич ја и ал тер на ти ве)  пре-
ма ели ти ин те лек ту а ла ца ко ја су бли ми ра, са би ра и усме ра ва 
исто риј ску свест јед ног на ро да. За то је од нос срп ске ин те ли-
ген ци је пре ма срп ском на ро ду стал ни пред мет раз ма тра ња 
мно гих ви ђе ни јих љу ди ко ји су се ми са о но уду бљи ва ли или 
сво јим по ли тич ким ан га жо ва њем упу шта ли у овај „бер муд-
ски тро у гао“ срп ске на ци о нал не са мо све сти. Је дан од та квих 
је и Дра го љуб Јо ва но вић код ко га се уоча ва слич на идеј на 
жи ца ко ја је во ди ла Ву ка Ка ра џи ћа, Све то за ра Мар ко ви ћа, 
Јо ва на Цви ји ћа. Он ис ти че ште тан ма нир да на ши мла ди пи-
сме ни љу ди, чим по диг ну гла ву ма ло не што из над оста лих, 
од мах се бе про гла ша ва ју „ин те лек ту ал ци ма“, др же се по да-
ље од обич ног све та, одва ја ју се од на ро да и сво јих ко ре на. 
То је, ми сли Јо ва но вић, јед на ве ли ка ра на де мо крат ског по-
кре та у нас, јер та кве „шко лар це“ на род не ра до би ра за сво је 
пред став ни ке и обич но ка же: „Ла же те ви, бра ћо ин те лек ту-
ал ци! Хте ли сте да се бр зо поп не те на гр ба чу овом на ро ду. 
Кад ни сте ус пе ли да га га зи те као цр ве ни, ви до ла зи те са да 
као цр ни. А још би сте хте ли да са чу ва те по вла сти це идеј них 
раз ло га и да се оправ да те: хте ли сте ви то бо же, али на род је 
из не ве рио. Удри по на ро ду!“ (Д. Јо ва но вић, 1946:31).

Да на шње вре ме пре оп те ре ће но је још ви ше на глим 
обр ти ма и пре сал ду мљи ва њем ве ли ког бро ја иде о ло шких 
про фи те ра у ма си по лу ин те ли ге на та - и не са мо оних ко ји 
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су од „цр ве них“ по ста ли „цр ни“ (или да нас „жу ти“) не го и 
оних ко ји су не кад на па да ли тр жи ште и „фор мал ну де мо кра-
ти ју“ а сад их уз ди жу, ко ји су у лич ном из о би љу кри ти ко ва-
ли „по тро шач ко дру штво“, а при пр вој при ли ци да по ка жу 
искре ност сво јих ре чи за бо ра вља ју шта су го во ри ли, оних 
ко ји де це ни ја ма „наш хлеб је ду а ту ђу бри гу во де“, ко ји се 
нео д го вор но ме ша ју у ту ђу суд би ну, а сво ју су из ме сти ли на 
не ко дру го си гур ни је ме сто. Њи ма Јо ва но вић по ру чу је: „На-
ши ви со ки ин те лек ту ал ци има ју да иза бе ру: или да ра де за 
свој на род - и он да мо ра ју во ди ти ра чу на о ње го вим по тре-
ба ма, би ти ја сни ји и про сти ји - или да пи шу за ‘кул тур ни 
свет’ - и он да не ка из во ле ићи на стра ну по ред сво јих вр шња-
ка и ко ле га. Тре ће га не мо же би ти. Ла жне ве ли чи не се бо је 
бли зи не, то је по зна то, али за то та кве пр ва ке ва ља от кри ти 
и по ни зи ти. Цео наш кул тур ни апа рат по чи ва на збу њи ва њу 
ла ко вер них од стра не Олим пи ја ца са ка те дре, из ми ни стар-
ства или из ре дак ци ја“ (Д. Јо ва но вић, 1927:21).

Че сти ра то ви у ко ји ма је Ср би ја уче ство ва ла оста ви ли 
су не из бри си ве ожиљ ке не са мо у срп ском на ци о нал ном ка-
рак те ру не го и у струк ту ри срп ско га дру штва и со цио-кул-
тур ном про фи лу срп ских ели та. Та ко, ре ци мо, Дра го љуб Јо-
ва но вић ука зу је на со ци јал но по губ не по сле ди це још Пр вог 
свет ског ра та, ко је су у срп ском дру штву на сту пи ле и на кон 
по след њих ра то ва. Ра то ви, а на ро чи то рат ни ме те жи, ства-
ра ју при ли ку да се од луч ни и бес кру пу ло зни, енер гич ни и 
лу ка ви про би ју на све на чи не у са ме вр хо ве дру штве не хи је-
рар хи је. У ра ту се, ка же Јо ва но вић, „тро ше ре зер ве пле ме ни-
те во ље, а раз ви ја се во ља ру ши лач ка... По сле рат них ор ги ја 
до ла зи ле су ор ги је по слов не. Јед не и дру ге су пра ти ле чул-
на ужи ва ња, као да до не су на кна ду за пре тр пље ни страх, да 
ућут ка ју са ве сти, да ума ње тра у ме иза зва не ри зи ци ма, стра-
хо ви ма и са мим зло чи ни ма“. (Д. Јо ва но вић, 1970:31).

Јо ва но вић за кљу чу је да се „из мо дер ног ра та ни ко не 
вра ћа ка кав је оти шао; ко не по ги не оста је до жи вот ни ин-
ва лид, те ле сно или ду шев но. По сле ра то ва те шко се учвр-
шћу ју де мо кра ти је, а на ро ди до спе ва ју у ру ке ман гу па ко ји 
се про гла ша ва ју за ме си је, ели ту и хе ге мо не. Ин фла ци ја уни-
шта ва но вац, уби ја во љу за штед њом и ра дом, јед не бо га ти а 
дру ге си ро ма ши, ра за ра мо рал јер го ни љу де да се ‘сна ла зе’ 
и на не по штен на чин. Ја вља ју се ско ро је ви ћи, ‘рат ни бо га та-
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ши’ и ‘бор ци’ ко ји на гло про ди ру у вр хо ве и сро за ва ју оп шти 
укус, сни жа ва ју ду хов ни ни во, а од ми та и ко руп ци је ства ра-
ју ‘нор мал ну’ прак су“. (Исто:63)

Зре ле и по ли тич ки од го вор не ели те и ра ци о нал но ор-
га ни зо ва но дру штво ни су мо гу ћи у исто риј ским окол но сти-
ма у ко ји ма че сти ра то ви, ре во лу ци је (или кон тра ре во лу ци-
је) пре ки да ју еко ном ски и кул тур ни раз ви так и тек за по че ту 
мо дер ни за ци ју. Сло бо дан Јо ва но вић су ми ра овај срп ски про-
блем за кључ ком да смо у кул тур ном по гле ду „још млад на-
род са крат ким ис ку ством жи во та, ко ји ни је на у чио да це ни 
вред ност са мо ди сци пли не“ (С. Јо ва но вић:571).  Он ми сли да је 
исто риј ска суд би на Ср ба та ква да је за њих ко лек тив на на ци-
о нал на суд би на че сто би ла ва жни ја од по је ди нач не суд би не. 
То је Ср би ма на мет ну ло ве ћи зна чај „на ци о нал ног обра сца“  и 
„по ли тич ког обра сца“ де ло ва ња од „кул тур ног обра сца“ по на-
ша ња. Оту да је на гла ше ни срп ски ин ди ви ду а ли зам усме рен 
пре ма на ци о нал ном и по ли тич ком (да кле јав ном) де ло ва њу, а 
не пре ма не го ва њу и уса вр ша ва њу се бе и сво јих по сту па ка. То 
је де ло ва ње пу но енер ги је и во ђе но ве ли ком ам би ци јом ко ја 
по кре ће по је дин це на јав не, спо ља шње, дру штве не по ду хва-
те - а не на при сно и сми ре но раз ми шља ње о се би са мом (С. 
Јо ва но вић:570-571).

Сло бо дан Јо ва но вић уоча ва и дру гу крај ност за не ма ри-
ва ња јав ног ин те ре са, из ко је про из и ла зе про бле ми слич ни 
они ма ко ји су Ср бе сна шли да нас, на ро чи то по сле из гу бље-
них ра то ва и сло ма иде о ло шких илу зи ја (ко му ни стич ких или 
ли бе ра ли стич ких). Он је сма трао да је опа сно кад се за не ма ре 
на ци о нал ни иде а ли (не кад на кон ју го сло вен ског ује ди ње ња) и 
по ли тич ки иде а ли (кад се сру ше јед ни а не ус по ста ве дру ги), 
јер та да из гле да да сва ко „има да гле да са мо сво ја по сла“ и да 
сло бод но до пу сти да га во ди ње гов „при ват ни его и змом“ и у 
на ци о нал ним и у по ли тич ким по сло ви ма. Та ко до ла зи до сла-
бље ња и ква ре ња „јав не све сти“. Нај ти пич ни ји из да нак та квог 
ста ња, и глав ни про та го ни ста та квог мо де ла јав ног по на ша ња 
је тзв. по лу ин те лек ту а лац. Сл. Јо ва но вић та кво га на зи ва „ди-
пло ми ра ним при ми тив цем“. „Нео мек шан кул ту ром а са ола-
ба ве лом мо рал ном коч ни цом он има си ро ве сна ге на пре тек“ 
(Исто:571). Школ ска ди пло ма је та кви ма ула зни ца у круг ин-
те ли ген ци је. Она им при ба вља ви со ко ми шље ње о се би, они 
са мо тра же „сво ја пра ва“ ко ја су им при зна та и без ика квих 
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скру пу ла се за њих бо ре. Не ми ло срд но по ти ску ју сво је су пар-
ни ке као да ни су љу ди не го ка кве ма те ри јал не пре по не. То су 
„лак та ши“ ко ји, ако не ус пе ју у вла сти, пре ла зе у опо зи ци ју 
(Јо ва но вић је го во рио од ла зе „у ко му ни сте“, а да нас је обр ну-
то).

Пред о се ћа ју ћи са свим тач но, да ће и у но вој Ју го сла ви-
ји (по сле Дру гог свет ског ра та) као ви ше на ци о нал ној зе мљи 
до ћи до „утак ми це на ци о нал них гру па“ Сло бо дан Јо ва но вић 
опо ми ње и са ве ту је: У та квој утак ми ци ће „ус пе ти оне гру-
пе ко је бу ду има ле ви ше на ци о нал не ди сци пли не и ко је бу ду 
ста ја ле на ви шем сте пе ну кул ту ре. Ди сци пли на, ује ди њу ју ћи 
на ци о нал не на по ре, да је сна гу; кул ту ра да је онај углед и ону 
мо рал ну над моћ ност ко ја, та ко ре ћи, нео сет но и не на и ла зе ћи 
на от пор, по бе ђу је. Али и он да ка да се не на ла зи у утак ми ци 
с дру гим на ци о нал ним гру па ма, јед на на ци ја ва ља да не гу је 
сво ју кул ту ру. Чим се чо век уз диг не не што ма ло из над на ци-
о нал ног его и зма, ње му по ста је ја сно, да на ци ја не пред ста вља 
оно што се у фи ло зо фи ји на зи ва ‘вред ност’. Вред ност јој мо гу 
да ти са мо оп шти кул тур ни иде а ли, ко ји ма би се она ста ви ла у 
слу жбу“ (С. Јо ва но вић:572-573).

У бив шем ју го сло вен ском дру штву Ср би су би ли за не ма-
ри ли сво је на ци о нал не иде а ле, за не ма ри ли су и сво је по ли тич-
ке (де мо крат ске) иде а ле, а и кул тур но су се пот пу но за пу сти ли 
- као на род и као по је дин ци. То ли ко су би ли на ци о нал но, по ли-
тич ки и кул тур но оту пе ли да им је сва ки на ср тај на др жа ву и 
на ци о нал не ин те ре се, на по ли тич ке сло бо де и кул тур на пра ва, 
на људ ско до сто јан ство и на еле мен тар ну па мет по стао при-
хва тљив. Као под нар ко зом, при ста ја ли су на сва ку опе ра ци ју, 
и ни ма ло не чу ди што им се у ти то и стич кој Ју го сла ви ји де си-
ло све што се де си ло, и што се и да нас мно ге слич не ства ри - на 
на ци о нал ном, на по ли тич ком и на кул тур ном пла ну - на сли-
чан на чин де ша ва ју. Сво је вр стан по ка за тељ та квог ста ња срп-
ског ду ха, ко јег су за ро би ли срп ски по лу ин те ли ген ти, је сте и 
аро гант но оне мо гу ћа ва ње да се у срп ској сре ди ни чу ју гла со ви 
по пут гла са Сло бо да на Јо ва но ви ћа.4                

4 Стара дела Сл. Јовановића деценијама су била недоступна читаоцима и 
у стручним библиотекама, а ново издање је једва савладало идеолошку 
цензуру српских комуниста у години у којој се распала њихова Југославија. 
Из претходних навода тачно се види колико је “опасан српски националиста” 
био Слободан Јовановић. Из онога што се у стварности десило још боље 
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Та ко ма ло се да нас мо же до да ти или од у зе ти од оно га 
што је Цви јић из го во рио још по чет ком, а Сло бо дан и Дра го-
љуб Јо ва но вић у пр вој по ло ви ни или сре ди ном 20. ве ка, ве ка 
у ко јем је срп ски на род нај пре до сег нуо сво је нај сјај ни је уз-
ле те, а по том до жи вео нај срам ни је и нај тра гич ни је па до ве. 
Про шло се та ко кроз два бал кан ска ра та, кроз два свет ска ра-
та, кроз два ује ди ње ња са ју жно сло вен ском бра ћом и два раз-
је ди ња ва ња у ме ђу соб ном кла њу са том истом „бра ћом“; кроз 
ства ра ње и раз би ја ње две (три?) Ју го сла ви је, кроз мо нар хи ју 
са срп ском ди на сти јом и ре пу бли ку са хр ват ско-аустриј ско-
угар ским ка пла ром; кроз ка пи та ли зам и кроз со ци ја ли зам; 
кроз ре во лу ци ју, ко јом се ру ши ка пи та ли стич ки, европ ски 
и свет ски по ре дак и кроз кон тра ре во лу ци ју, ко ја ру ши со ци-
ја ли стич ки по ре дак и за по чи ње не ки тре ћи (или ко зна ко ји) 
но ви (ма сов но-ин фор ма тич ки) или „но во-ста ри“ (ре пре сив-
но-ма ни пу ла тив ни) свет ски по ре дак.

Но ви срп ски ин те лек ту ал ци, да кле, има ју до бре ста ре уз-
о ре ко је би мо гли да сле де, али би са ми мо ра ли да пре по зна ју 
но ве окол но сти и нај по год ни је обра сце јав ног де ло ва ња ко ји су 
при ме ре ни да на шњем вре ме ну. Узор ни срп ски ин те лек ту ал ци 
увек су уме ли да по ми ре љу бав пре ма сво ме на ро ду и отаџ-
би ни, са исти но љу би во шћу без ко је не ма на у ке и кул ту ре са 
уни вер зал ним вред но сти ма. Њи ма на уч на објек тив ност ни је 
сме та ла да се по жр тво ва но бо ре за ин те ре се сво га на ро да и 
др жа ве, ни ти им је па три о ти зам му тио по глед на очи глед не 
не до стат ке и ве ли ке ма не срп ског на ци о на, ко је су Ср би ма са-
ми ма нај ви ше зла до не ле. Њи ма се мо же ве ро ва ти кад по ка зу ју 
да се ни по ма на ма ни по вр ли на ма не раз ли ку је мо то ли ко од 
дру гих, бли ских и слич них на ро да, да би смо има ли пра во на 
нар ци со ид ну уобра же ност ни ти раз ло ге за ком плекс ин фе ри-
ор но сти. Ни смо ни бо љи ни го ри од дру гих - ни та да ка да се од 
њих пу но раз ли ку је мо, ни он да ако смо им у по не че му слич ни. 
Не прав де ко је од дру гих тр пи мо је су бол не, али ни ми са ми 
ни смо са мо „бож ји пра вед ни ци“ ко ји не би има ли че га да се 
по сти де или због че га да се по ка ју. Исто риј ски је ра зум ни је 
пи та ти се за што смо та кво зло и то ли ке не прав де са ми се би и 
јед ни дру ги ма чи ни ли, не го ла мен ти ра ти над соп стве ном суд-

се види колико је “безопасан” по Србе и све друге југословенске народе 
био њихов комунистички интернационализам и политика “југословенског 
братства и јединства”.
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би ном ко јој се са ми пре пу шта мо. Та ко про пу шта мо при ли ке 
да се на сво ју соп стве ну суд би ну ор га ни зо ва но и на вре ме (а не 
са мо спон та но и на кнад но) ути че.

Са мо она срп ска кул тур на ори јен та ци ја ко ја би сле ди ла 
тра ди ци ју ова ко схва ће не кри тич ке исто риј ске са мо ре флек си-
је мо же исти ни то и ра ци о нал но да нам об ја сни за што и ка ко 
смо, као Ср би, оста ли без др жа ве он да кад др жа ве до би ја ју они 
ко ји је ни кад ни су има ли, за што нас свет де ли он да ка да се 
дру ги ује ди њу ју, за што на ма не при зна ју оно што се за дру ге 
им пе ра тив но зах те ва? То и је сте не по сред ни те о риј ски за да-
так те о ре ти ча ра, као што би ана ло ган за да так по ли ти ча ра био 
да ви ше ни кад не во де та кву на ци о нал ну по ли ти ку ко ја Ср бе 
увла чи у „свет ске вр тло ге“ и су да ра са „ве тро ви ма исто ри је“ 
(Ф. Бро дел). Та кав лук суз се би не сме ју да до зво ле ни мно го ве-
ћи ни ја чи на ро ди од срп ског. По го то во је не ра ци о нал но по на-
вља ти соп стве не гре шке, оне ко је су већ јед ном ску по пла ће не. 
Сва ки сле де ћи пут це на гре ша ка уве ћа ва се по ге о ме триј ској 
про гре си ји - што би, на ро чи то за ма ле на ро де, мо рао да по ста-
не „гво зде ни за кон исто риј ске са мо све сти“.         

Ако је нај го ре већ ви ђе но и тра гич но про жи вље но, ре-
ал на је на да у ка тар зу. Да би оче ки ва на ка тар за, пак, би ла 
људ ски и исто риј ски де ло твор на – она мо ра да бу де на исти
ни за сно ва на, етич ки мо ти ви са на и не би се сме ла спо ља на
ме та ти. Срп ски ин те лек ту ал ци да нас има ју но ву при ли ку да 
у име аутен тич не људ ске исти не и прав де у по сто је ћим дру-
штве ним (не)при ли ка ма, од го вор но и ја сно раз два ја ју „жи то 
од ку ко ља“, моћ и сло бо ду ду ха од ду ха слу же ња моћ ни ма. 
Не ма сум ње да та квих и да нас има и да ће их и убу ду ће би-
ти, али се не тре ба за ва ра ва ти да ће икад не ста ти и они ко ји 
увек „игра ју ка ко моћ ни сви ра ју“. Лич но ми је те шко да при-
хва тим окол ност да се ин те лек ту ал ци ма зо ву ове две та ко 
раз ли чи те вр сте јав них де лат ни ка ду ха, али ме со ци о ло шка 
ме то до ло ги ја го ни на ува жа ва ње ло ги ке ре ал ног дру штве ног 
жи во та из ко јег сле ди он то ло шки и етич ки ду а ли зам срп ске 
ин те ли ген ци је као дру штве ног сло ја у окви ру ко јег се и да ље 
ин те лек ту ал ци мо ра ју су прот ста вља ти  по лу ин те ли ген ти ма. 

По што не ма ни ка квих га ран ци ја да ће ин те лек ту ал ци, 
ни при вре ме но, а још ма ње трај но, пре вла да ти по лу ин те ли-
ген те,  љу ди из дру гих дру штве них сло је ва сво ју суд би ну не 
сме ју са свим оста ви ти у ру ка ма сво јих ин те лек ту а ла ца – ма-
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да без по мо ћи оних нај о длич ни јих ме ђу ин те лек ту ал ци ма, 
не ће са ми мо ћи о се би да се по бри ну на ра ци о на лан и ва љан 
на чин. За то, као ве чи ти људ ски за да так, оста је на лог да сва ко 
за се бе мо ра уме ти у све му, а по себ но ме ђу ин те лек ту ал ци ма 
и по ли ти ча ри ма, да раз два ја „жи то од ку ко ља“  - пре по зна ва-
ју ћи та ко и у свом соп стве ном ин те лек ту и јав ном де ло ва њу 
се ме јед ног или дру гог. То ни је увек ла ко, али је за то бо го чо-
ве чан ски за хвал но и вред но. Сва ко об да рен умом мо ра се сам 
за се бе по бри ну ти и по тру ди ти (па ће му и Бог по мо ћи) да се 
као оби чан чо век,  бар по не кад и бар у по не че му, осе ти као 
по ли тич ки сло бо дан гра ђа нин или као „аутен тич ни ин те лек-
ту а лац“ - као до сто јан са брат оних нај бо љих ме ђу љу ди ма.
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Mi lo van M. Mi tro vić

DE STRUC TION OF THE SO CI ETY  
AND NEW SER BIAN ELI TE

Sum mary

In this work, the aut hor con si ders the so cial cir cum stan ces 
which con ce i e ved and un der which is ope ra ting a new Ser bian 
eli te. The col lap se of com mu nist ide o logy and so ci a list po li ti cal 
system, eco no mic tran si tion, espe ci ally the bre a king of the Yugo
slav sta te, fo re ign san cti ons, mi li tary ag gres sion of NA TO aga inst 
Ser bia, led di rectly in to the de struc tion of Ser bian so ci ety and in
to a kind of so cial ano mie (col lap se of the Ser bian eco nomy, cul
tu ral in sti tu ti ons and va lue system). The aut hor is trying to sketch 
the so ci o lo gi cal pro fi le of the three new stra te gic Ser bian eli tes: 
po li ti cal, eco no mic and cul tu ral. In the cur rent cir cum stan ces of 
we ak le gal in sti tu ti ons, dec la ra ti ve de moc racy , and highly de
ve lo ped po li ti cal and eco no mic cor rup tion, the top le vel of the 
so cial struc tu re of Ser bian so ci ety is be ing cha rac te ri zed with a 
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high de gree of so cial ir re spon si bi lity. Thus, the new Ser bian po li
ti cal eli te, to a lar ge ex tent,  ta kes oli gar chic, eco no mic eli te ta kes 
spe cu la ti ve and in tel lec tual eli te ta kes cal cu la ti ve cha rac ter.
Key words: Ser bian eli te, Ser bian so ci ety,  po li ti cal eli te, eco no

mic eli te, Ser bian in tel li gen ce.
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Ре зи ме
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неравномерноудекадентномамбијентуиклијентистичкој
атмосфери, уконфузији сасроднимпсеудоиквазиелити
стичким претакањима. Одатле је нужно диференцирање
усиљених идеолошких и политичких конструкција „елита“
властиодмогућностињиховогаутетентичноггенерисања.
Кључне речи: елите, квазиелите, контраелите, субелите,

елитизовање, деелитизовање, транзиција, де
каденција,клијентизам

Увод

Зар је не при лич ну са да шњост уоп ште мо гу ће раз у ме ти 
без те мељ ног зна ња не при ли ка у про шло сти? Без об зи ра на 
до ви тљи ве по зи ци је „мул ти пер спек ти ви зма“, збр за не „еду-
ка ци је“ и фан та зма го рич не иде о про јек ци је, те „су да ре“ по-
сле „су о ча ва ња са про шло шћу“,1 а он да и „но ва чи та ња“, „де-
кон струк ци је“ и „ре кон струк ци је“, зна чај исто ри је је остао 
не пре ва зи ђен.2

Ода тле се и са вре ме не ели те и њи хо ви су ро га ти у Ср-
би ји не мо гу раз у ме ти из ван исто риј ске пер спек ти ве и ре тро-
спек ти ве срп ског дру штва. Ово дру го зби ва се нај у пе ча тљи-
ви је у освр ту на је дин стве ну сме ну дру штве но-еко ном ских 
фор ма ци ја ко ја се де си ла у крат ком вре ме ну, на гло у жи во ту 
јед не ге не ра ци је љу ди. Без су ви шног дан ка историцизму и 
пасатизму, оди ста је по тре бан ши ри увид у ско ри ју  про-
шлост Ср би је, ко ја се под те ре том презентизма и на сла га 
неофилије иона ко чи ни да ле ком и ду бо ком.3

1 Као један од примера начина „суочавања са прошлошћу“ може да послужи 
зборник под насловом Суочавањесапрошлошћу – путбудућности:историја
Југославије 19181991, Опатија – Београд, Institute for Historcal Justice and 
reconciliation – Hague, Центар за историју, демократију и помирење – Нови 
Сад, Факултет за европске правно-политичке студије – Сремска Каменица, 
Сремска Каменица, 2010.

2 Исто ри о граф ски дис курс, исто ри о гра фи ја, као и исто риј ске ре ми ни сцен ци-
је у Ср би ји па те од ду бо ке по де ље но сти. На ци о нал на про шлост се са гле да ва 
ра зро ко, у из ма кло сти оп ште при хва тљи ве пер спек ти ве. Сле де ћи (бес)ми сао 
су прот них ту ма че ња, чи ни се као да ни је реч о ис тој про шло сти јед ног на-
ро да, већ ви ше из у кр шта них и од у да ра ју ћих исто ри ја. Упра во та кво „но во 
чи та ње“ ско ри јих зби ва ња прак ти ку је прав ник Во јин Ди ми три је вић у тек-
сту „Срп ска по ло ви на исти не“, Пешчаник.Нет,Годишњиалманах,  из бор 
тек сто ва са сај та, стр. 204-210, ода бра ле Све тла на Лу кић, Све тла на Ву ко вић, 
Бе о град, 2009

3 О то ме: Кне же вић Ми лош, „Вре ме и про стор гло ба ли за ци је. Си ли ци јум ско 
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При чи ња ва се, на и ме, да су се дру штве ни од но си у се-
квен ци од са мо не ко ли ко де це ни ја у тој ме ри про ме ни ли да 
ви ше, и по ред нај ве ћих са знај них на по ра, не мо гу да бу ду 
пре по зна ти. Ствар ност је, то бо же, то ли ко „но ва“, да иште 
пот пу но но ве ме то де и ка те го ри је ми шље ња, дра ма тич но но-
ву епи сте мо ло ги ју, са о бра зну ап со лут ном novumu, али и но-
ве љу де спо соб не са ухва те у ко штац са иза зо ви ма вре ме на. 
Кон цепт кла сич ног ин те лек ту ал ца у тран зи ци ји је до ве ден у 
пи та ње, не са мо са аспек та пост мо дер не по ли ти ке, не го и са 
ста но ви шта упли ва мо дер них ин фор ма тич ких тех но ло ги ја и 
ме ди ја.4 Ино ва тив ни пер цеп тив ни тренд пра ћен је де ти ња-
стим но во љу бљем и ма ни фест ном од врат но шћу пре ма би ло 
ка квим оби ча ји ма, ста ри ни, тра ди ци ји и исто ри ји.5 Де тра-
ди ра но „рас те ре ћу ју ћи“ и ра зи сто риј ски став про тив увре-
же них оби ча ја, ста ри не и  древ но сти за сту па ју упра во „но-
ве ели те“ срп ске (не)мо ћи. Њи хо во уте ме ље ње је у ве чи том 
„сАд“ (дво сми сли ца: игра ре чи „сад и САД“) ак ту ел не по ли-
ти ке мо ћи и не по у зда ним об ве зни ца ма на бу дућ ност ко је та 
моћ ин фла тор но из да је.

Али, да ли су се већ по ле гле и још увек ус прав не ства ри 
у Ср би ји баш то ли ко про ме ни ле, да је за на век иш че зао сва ки 
кон ти ну и тет, да је де тра ди ра ње и де и сто ри зо ва ње по ста ло 
ета лон ен ту зи ја стич ног раз во ја? Или се бит не ства ри, за пра-
во, и ни су баш то ли ко про ме ни ле, чак и по ред оп се жних иде-
о ло шких ма ски ра ња и по ли тич ких ми ми кри ја ко је се при ка-
зу ју као то бо же фун да мен та ла на про ме на?

Ка да је о ели та ма у европ ском и бал кан ском пост со-
ци ја ли зму реч, по тре бан је кра так осврт на њи хов по ло жај у 
прет ход ном, не баш то ли ко дав ном по кре ту и по рет ку ства-
ри. У нео п ход ном освр ту, ме ђу тим, ни је би тан са мо пре ци зан 

arche чо ве чан ства“, по гла вље „Пре зен ти зам – џи ли та ње Ве ли ког Са да“, стр. 
225-227, и „Нео фи ли ја – ап со лу ти зам но вог“, стр. 228-229, чла нак у збор ни-
ку Времеглобализације, ДКСГ, 2003.

4 Го лу бо вић За гор ка, Поукеидилемеминулогвека.Филозофскоантрополо
шкаразмишљањаоглавнимидејаманашегвремена, гла ва „Ин те лек ту ал-
ци у епо хи по ме ре них вред но сти“, стр. 151-167, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2006. Та ко ђе: Кне же вић Ми лош, „Ин те лек ту ал ци у раз до бљу тран зи ци је“, 
Кикиндскидијалози(2002), све ска 2, Скуп шти на оп шти не Ки кин да и На род-
на би бли о те ка „Јо ван По по вић“, Ки кин да 2003, стр. 253-307.

5 Видети: Ломпар Мило, „Титоизам и секуларно свештенство“, 2009. http://
www.nspm.rs/kulturna-politika/titoizam-i-sekularno-svestenstvo/.
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ка лен дар про ме на, осло њен на тач ну хро ни ку и хро но ло ги-
ју згу сну те исто ри је, не го и хро но по ли тич ка пе ри о ди за ци ја 
раз до бља, ета па и фа за зби ва ња. Но, ко мо же да до ка же да 
већ и са мо ра за би ра ње до га ђа ја у вре ме ну ни је усло вље но 
од ре ђе ним иде о ло шким прет по став ка ма о то ме ко је вре ме је 
би ло до бро а ко је ло ше, ко је „гво зде но“ а ко је „злат но“, на по-
кон ко ја про шлост ко нач но не ва ља, а ко ја је, то бо же, за у век 
до бра. Слич но је и са по сток то бар ском са да шњо шћу Ср би је 
ко ју јед ни ак те ри и ту ма чи бра не и хва ле, док је дру ги оспо-
ра ва ју у под јед на кој те жњи при сва ја ња бу дућ но сти.6

Про шлост је по лу о тво ре на врат ни ца бу дућ но сти. Нео-
бја шње на про шлост је мо ћан из вор кри во тво ре ња. У вре мен-
ском кон ти ну у му ско ри је про шло сти до го ди ле су се, на и ме 
та кве про ме не, ко је још увек ни су до вољ но убе дљи во исто-
ри о граф ски раз мо тре не, а нек мо ли про ту ма че не. Шта ви ше, 
те ку ће дру штве не и по ли тич ке су прот но сти, као и иде о ло-
шке су прот ста вље но сти у срп ском дру штву, оста ви ле су 
за там ње ним чи та ва раз до бља и њи хо ве кључ не ак те ре, по-
кре те и по је дин це, а сто га, што су на и ла зе ћа зби ва ња от кла-
ња ла па жњу са прет ход них па се зо на исто риј ских нај а сно ћа 
и дво сми сли ца не пре стал но ши ри ла. Та ко се ви ше де це ниј-
ска по мет ња у из ло мље ним ре флек си ма дру штве не све сти 
по сте пе но пре тва ра ла у смутновреме, или па бир че ни збир 
смут них вре ме на.

Ка кав је, уоста лом, по ло жај дру штве них ели та у смут-
ним вре ме ни ма? Има ју ли ел и те та квих раз до бља ја сне или 
по му ће не на зо ре? Да ли је ели тан онај ин ди ви ду ум ко ји, без 
об зи ра на по сле ди це, ис ка зу је ви ше са мо све сти и зна ња, или 
су елит ни они аривисти ко ји се, из ру гу ју ћи се би ло ка квој 
све сти о це ли ни зби ва ња, без об зир но пен тра ју вр ле ти ма дру-
штве не хи је рар хи је? Да ли нас мо же уте ши ти ис ку ство ко је 
упу ћу је на гор ку чи ње ни цу да је у од но си ма мо ћи у Ср би ји, 
зна ње ма ло ка да има ло не ку зна чај ни ју уло гу.

6 О томе: „Пети октобар – десет година касније. Судбина реформи и рефор-
ма тора“, недељник НИН, бр. 3118, 30. септембар 2010, стр. 10-21. Затим: 
„Десет година од промена. Српска ружа ветрова“, недељник Арена, бр. 38, 5. 
октобар 2010, тема „Све ће то народ да плати“, стр. 16-19, посебно, Ђуричић 
Драгољуб, „Ускоро ћемо се стидети 5. октобра“, стр. 18. Такође: „Српска 
о кто барска револуција“, недељник Печат, бр. 135, 8. октобар 2001, посебно, 
Анђелковић Драгомир, „Капитулирали смо када време за то није“, стр. 20-
21..   
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1.Елитесамоуправнихвремена

На по чет ку, за пра во не што пре тр но ви тог пу та ка про-
па сти би ло је са мо у пра вља ње. Ко се у Ср би ји још се ћа са-
мо у прав ног со ци ја ли зма и ње го вих сте го но ша? Мно ги, или 
ни ко? Са мо ста ри ји, али и они мла ђи, са мо ка да им се ука же 
на ту са да већ по ма ло бај ко ли ку епо ху? А она би тре ба ло да 
се при зо ве у се ћа ње, јер се ис по ља ва ла кроз по себ но би ће у 
од но су на ко је се вре ме ко је је усле ди ло ква ли фи ку је уни-
вер зал ним пред ло шком „по сле“ или post. Ако ни шта дру го, 
са мо у пра вља ње је на ју жно сло вен ским про сто ри ма, на ко ји-
ма иона ко ни су од ви ше уоч љи ве урав но те же не и ду го трај не 
по ли тич ке по ја ве, у свом ре ал ном и иде ал ном об ли ку бар по-
ду же тра ја ло.

Но, за бо ра вља се да је и ре ал но са мо у пра вља ње би ло 
не ка кав по сле дич ни пост-по ре дак, ре ци мо, по сле рат ни, пост-
ка пи та ли стич ки и пост гра ђан ски. Упо ста вље но си стем ском 
ево лу ци јом, по сле же сто ке про тив си стем ске ре во лу ци је, оно 
је на по слет ку, пред зло слут ну про паст, ис ка зи ва ло ес ха то ло-
шке, али уто пич не пре тен зи је нај зад про на ђе ног об ли ка дру-
штве ног са мо ор га ни зо ва ња. У вре ме ну по зног ти то и зма са-
моу пра вља ње је би ло пре пла вљу ју у ћи об лик дру штве но сти 
ко ји, та ко ђе, „ни је имао ал тер на ти ву“. И са мо у пра вља ње је, 
на и ме, слич но да на шњем евро-док три нар ном за но ше њу и за-
но ве та њу, оди са ло „по све ће но шћу“, „ис пу ња ва њем усло ва“, 
„за жи вља ва њем“ и „при бли  жа ва њем“.7

Са мо у прав ни со ци ја ли зам, тј. мо ди фи ко ва ни и омек-
ша ни ко му ни зам је, да кле, не та ко дав на про шлост ов да шњег 
де ла европ ског све та. Ста ри ја по пу ла ци ја Ср би је се још увек 
жи во се ћа жи во та у са свим дру га чи јим тран зи ци о ним при-
ли ка ма. Ко му ни стич ки на ук је кроз уста та да шње компар
тијске елите ука зи вао на пре ва зи ла же ње оста та ка гра ђан-
ског све та, на не за у ста ви вом пу ту од пр во бит ног ре во лу ци о-
нар ног ко му ни зма ка раз ви је ном са мо у прав ном со ци ја ли зму.

7 Велики „конспиратор“, теоретичар самоуправљања и писац књиге Развој
словеначкогнационалногпитања, Едвард Кардељ - Бевц био је и беспо го во-
рни идеолог југословенског „заједништва“. Управо у овом часу је корисно 
проучити његово заборављено тестаментало дело Правциразвојасистема
социјалистичкогсамоуправљања (Комунист, Београд, 1977).
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У раз до бљу ју го сло вен ског и срп ског со ци ја ли зма би-
ти у ма че му ели тан мо гло је да зна чи са мо би ти ис так нут и 
уз о ран у до зво ље ним окви ри ма си сте ма са мо у прав не јед на-
ко сти. На иде о ло шком и по ли тич ком пла ну из рав ни ели ти-
зам ни је био при хва тљи ва по ја ва јер се пу тем ус по ста вље них 
вред но сти ука зи ва ло на јед на кост ме ђу љу ди ма као је дан од 
нај ва жни јих дру штве них иде а ла.8 У дру штву про кла мо ва-
не јед на ко сти пред ња че ње је би ло екви ва лент за са мо све сну 
кла сну ис ту ре ност и аван гар ди зам, тј. по тре би ту пар тиј ност 
у дру штве ној спрат но сти. По ли тич ки и иде о ло шки иде а ли, 
да бо ме, ни су у све му од го ва ра ли ствар но сти у ко јој су ите ка-
као про ми ца ле дру штве не су прот но сти и не јед на ко сти.9

Сло је ви то би ће са мо у прав ног со ци ја ли зма, до ду ше, ни-
је на ли ко ва ло ка пи та ли зму у бли ском окру же њу, али је и на 
пр ви по глед би ло дру га чи је, сва ка ко „пи то ми је“ и кон фор ни-
је од те гоб них и опа сних при ли ка у зе мља ма ре ал ног со ци ја-
ли зма. У ју го сло вен ском са мо у пра вља њу је из вр ше но де дог-
ма ти зо ва ње ле њи ни зма и ста љи ни зма, уме ре на ти то и стич ка 
ре ви зи ја „твр дих“ ко му ни стич ких по сту ла та. Иде о ло зи са-
мо у о пра вља ња су зе мља ма ре ал ног со циј ла и зма тре ти ра ни 
као ти то и сти и на ци он ла ни ко му ни сти, тј. ревизионистичка
елита.

На пла ну еко но ми је при пу ште на је тр жи шна при вре да 
и роб на про из вод ња, осло бо ђе но де ло ва ње за ко на вред но сти, 
про фит као до хо дак, по че ла је да де лу је как ва-та ква еко но-
ми ја ка пи та ла. У со ци јал ној струк ту ри осло ба ђа ње та кве 
вр сте ни је мо гло да не до во де до про ме на на ма три ци бо га-
ти-си ро ма шни. Кључ ни фе но мен био је, за пра во, раз ра ста-
ње социјалистичкесредњекласе ко ја је уз кла су рад ни штва 
по ста ла осло нац и ре гу ла тор еко ном ског, кул тур ног и по ли-

8 О томе: Пешић Весна, Краткикурсо једнакости.Концепције једнакости
у званичној идеологији југословенског друштва, глава „Егалитаристички 
модел: економска једнакост и политичко јединство“, стр. 17-21, Социолошко 
друштво Србије, Београд, 1988.

9 О томе: Печујлић Мирослав, Хоризонтиреволуције, глава „Основне групе и 
друштвена свест“, поглавље „Руководећи кадар – скица за профил“, стр. 305-
311, Институт за политичке студије ФПН, Београд, 1979. Такође: По по вић 
Михаило, Проблемидруштвенеструктуре, глава „Класе и слојна стру кту-
ра друштва“, поглавље „Има ли класа у социјализму“, стр. 217-232, Култу-
ра, Београд, 1967; од истог аутора, Друштвоиполитика, глава „Схватања 
дру штве них слојева о самоуправљању и улози социјалистичке државе, Рад, 
Београд, 1984.
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тич ког жи во та. По тро шач ки та лас је у гор њим пла те жним 
раз ре ди ма до био обри се епикурејескогсоцијализма.

Бо га та ша у кла сич ном сми слу ни је би ло, али су се мо-
гли ра за зна ти имућ ни сло је ви на ро чи то у окви ри ма „ма ле 
при вре де“, ку рент них за на та и сит ног зе мљи шног по се да. На 
де лу је, за пра во, би ла из град ња еко ном ски оја ча ног и сис-
те мом од но са при ви ле го ва ног вр ха сред ње кла се – рат них 
ве те ра на, првобораца из врхушке – сло ја ко ји је жи вео бо ље 
од дру гих, али још увек ни је имао пер спек ти ву ле ги тим ног 
ре про ду ко ва ња и нео гра ни че ног сти ца ња имо ви не. Де ло ва ла 
је кон тро ла, ве ли ки и ак ти ван ка пи тал ни је био до зво љен. 
Шта ви ше, у оп ти ца ју је би ла по ли тич ка дис ква ли фи ка ци ја 
„мал вер за ци ја у при вре ди“ и „нео прав да ног бо га ће ња“. У 
еко ном ску ели ту убра ја ли су се ди рек то ри, при вред ни пред-
став ни ци у ино стран ству и пар тиј ски по ве ре ни ци у др жав-
ним и са мо у прав ним пред у зе ћи ма.

При ви ле го ва ни упра вљач ки слој чи ни ла је ре пу блич-
ка и фе де рал на, ме ђу ре пу блич ка пар тиј ска оли гар хи ја ко ју је 
ауто ри те том и нео до љи вом си лом уве зи ва ла ха ри змар хиј ска 
моћ исто риј ског во ђе и вла да ра. Ком пар тиј ска при пад ност је 
ис ку сним професионалнимреволуционарима и апаратчици
ма, во ђи ним бор ци ма и са бор ци ма обез бе ђи ва ла елит ност 
вла сти. Про то ком вре ме на и ста ре њем исто риј ског во ђе, та 
власт се из о па ча ва ла у тро му геронтократију.Оста ре ли ре-
во лу ци о на ри су не у мит но по пу шта ли пред на ле ти ма њи хо-
вог ам би ци о зног „под млат ка“. Ма ло је не до ста ја ло да ре во-
лу ци ја, за јед но са ре во лу ци о на ри ма, бу де пен зи о ни са на!

У усло ви ма ета бли ра ног по ли тич ког мо ни зма, пар тиј-
ске све вла де, тј. сло же ног јед но пар ти зма, осмо чла на Пар ти ја 
ре пре зен то ва на у цен трал ним ко ми те ти ма, ни је има ла ри ва-
ле. Ју го сло вен ска и срп ска по ли тич ка ели та је, да кле, има ла 
јед но пар тиј ски ка рак тер ко ји је ком пли ко ван ус по ста вља-
њем ви ше стру ке на ци о кра ти је. Иако ни је би ло по ли тич ког 
плу ра ли зма, тј. ви ше пар ти зма, на по ли тич ком по љу др жа ве 
је ус по ста вљен на ци о нал ни, тј. ре пу блич ки ком пар тиј ски 
плу ра ли зам. Исто вре ме но, Со ци ја ли стич ки са вез је си му ли-
рао не при гу ше ни плу ра ли зам по ли тич ких ин те ре са. Та ко се 
до го ди ло да уме сто мир не вла да ви не ју го сло вен ске по ли тич-
ке ели те, оку пље не око Ти та као ха ри змар ха, по сле ње го ве 
смр ти 1980. го ди не, от поч ну да се су ко бља ва ју све сла би је 
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кон тро ли са не и оса мо ста ље не ре пу блич ке вр ху шке не за до-
вољ не сво јим по ло жа јем и ко ли чи ном мо ћи ко јом су рас по-
ла га ле.

У оти ма њу око вла сти та да шње пар тиј ске но мен кла-
ту ре су се по том пре тво ри ле у нациократије но вих др жа ва. 
Ре пу бли ке су по бе ди ле Ју го сла ви ју; ре пу блич ке по ли тич ке 
ели те ра зо ри ле су ели ту ју го сло вен ског је згра. Ре пу бли ке су 
про шле, тј. тран зи ти ра ле кроз Ју го сла ви ју, као да је ни ка да 
ни је би ло. По ка за ло се да је др жа ва Ју го сла ви ја би ла са мо фе-
де рал но про ла зи ште ка на ци о нал ној не за ви сно сти др жав них 
чла ни ца. За то је пре раз у ме ва ња по тен ци јал но кон струк тив-
ног сми сла тран зи ци је ва жно раз у ме ти ре ал но де струк тив ну 
при ро ду тран зи та. Јер, тран зи ци ја и тран зит ни у ко ли ко ни су 
исто вет не, па ни од ви ше слич не по ја ве.10

2.Елитетранзита

Око ци ље ва и сми сла раз ла га ња дру ге и тре ће Ју го-
сла ви је још увек тра ју рас пра ве. Од пр во бит не про па ганд-
не гру бо сти те рас пра ве су нај зад до би ле уч тив ака дем ски 
ка рак тер. Та ко ће, по пут на уч них рас пра ва у на стан ку пр ве 
Ју го сла ви је и рас пра ве о не ста на ку по след ње (тре ће) Ју го-
сла ви је ве ро ват но, по тра ја ти у ви ше де це ниј ској бу дућ но сти. 
Јер, на ста нак и не ста нак др жа ва у Евро пи ни је сва ко днев на и 
уоби чај на не го ве о ма рет ка и нео бич на по ја ва.

Бор ба ту ма че ња, ме ђу тим, још ни је до вр ше на а већ се 
ука зу је на ин ди рект но по ма ља ње „Ју гос фе ре“ и „Next YU“ 
про сто ра. Јед на сло же на др жа ва је очи глед но, и по схва та-
њи ма ве ћи не ту ма ча, не по врат но иш че зла, али ти ме не са мо 
да ни је пре ста ло се ћа ње на њу, не го ни су не ста ле ни по сле-
ди це ко је је она оста ви ла у ама нет др жа ва ма на след ни ца ма. 
У сва ком слу ча ју, ме ђу по де ље ним по ли тич ким ели та ма ју-
жно сло вен ских др жа ва још је при мет на ју го сло вен ска ге о по-
ли тич ка фан то ма ти ка.

10 Аутор овог рада се у више наврата бавио начелном разликом између 
транзита и транзиције. Видети, на пример: Кнежевић Милош, „Тран-
зит – транзиција – трансформација. Претемљење државе не-др жа ве 
на ‘Три Т’ подручју“, зборник, Реконструкцијаинституција–годину
данатранзицијеуСрбији, приредио Владмир Н. Цветковић, Инсти-
тут за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002, стр. 121-141.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.171222

179

Иако, за рад „нор ма ли зо ва ња и хар мо ни зо ва ња од но са 
у ре ги о ну“, де лу је сна жна те жња да се се ћа ње на оп скур ни 
се це си о ни, те ри то ри јал ни, гра ђан ски, вер ски и ет нич ки рат 
Ју жних Сло ве на (1991-1995), по ти сне у за бо рав, то још ни је 
са свим мо гу ће. У ко лек тив ном уму но вих ели та мо ћи из при-
крај ка не пре ста је да вре ба ско ри ја про шлост, ко ја под се ћа и 
опо ми ње. У са вре ме ним  ју жно сло вен ским на ци о кра ти ја ма 
по сто ји при та је ни страх од евро а ме рич ке об но ве Ју го сла ви је 
у дру га чо јој про стор ној си лу е ти и под дру гим име ном.

При пу шта ње и уста љи ва ње се ћа ња на ме ђу соб но раз-
два ја ње и одва ја ње од Ју го сла ви је вр ши се кроз патриотиза
цијурата ко ји ве ћи на но вих иде о ло шких и по ли тич ких ели-
та ту ма чи у кљу чу „у кр ви и зно ју“ сте че не не за ви сно сти, као 
„хе рој ски“ и „до мо вин ски“. Исто вре ме но, ме ђу не ка да шњим 
ин те гра ли сти ма на срп ској стра ни, по сле не у спе ха на сто ја ња 
на очу ва њу за јед нич ке др жа ве, ни је ви дљив сли чан при ступ. 
Шта ви ше, на ту ра се и ме сти мич но усва ја ста но ви ште о то-
бо жњој срп ској агре си ји пре ма дру ги ма, па се на тој са мо оп-
ту жу ју ћој и са мо о кри вљу ју ћој плат фор ми се це си о ни су ко би 
на тлу Хр ват ске и БиХ не ту ма че у пра вед ној, отаџ бин ској и 
хе рој ској ви зу ри. Та ви зу ра до де ље на је на ко ри шће ње та да-
шњим се па ра ти сти ма а са да шњим ин те гри сти ма.11 

Мо ра би ти да се по сле раз ла га ња зе мље оса мо ста ље ни 
де ло ви осе ћа ју ма њи и сла би ји од од ба че не уну тар фе де рал не 
ве ли чи не и ја ко сти. Мо жда се у ет но на ци о нал ном по гле ду 
осе ћа ју са мо свој ни ји, бли жи вла сти тој ге о по ли тич кој суд би-
ни, али сва ка ко не и ап со лут но ја чи у од но су на ка кву-та кву 
за јед ни цу у ко јој су би ли и ко ју су на врат на нос на пу сти ли. 
То је исто риј ски про блем нео д ра сло сти Ју жних Сло ве на. За-
то је ме ђу њи ма бр зо и ла ко овла да ла те жња за по ле га њем у 
но ва тран сдр жав на и тран сна ци о нал на окри ља, те учла њи-
ва ња у та кве ге о е ко ном ске и ге о по ли тич ке са ве зе ко ји би им 
обез бе ди ли одр жи вост и за шти ти ли их од мо гу ћег угро жа ва-
ња и не стан ка. У на мер ном не до стат ку Ју го сла ви је, у Евро пи 
Уни је и Аме ри ци про на ђе ни су моћ ни ту то ри не ја ког и крх-
ког по сто ја ња државазаменица.

11 Такав приступ у целини је заступљен у књизи Српскастранарата.Траума
икатарзауисторијскомпамћењу, зборник, приредио Небојша Попов, Репу-
бли ка, Београд, 1996.
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Спо ља гле да но, Ју жни Сло ве ни су тра ги ко мич но по де-
ље ни на ви ше ен ти те та и др жа ви ца. Из ну тра (ко је је по ста-
ло „спо ља“), сти че се дру га чи ји ути сак.  Ју го сла ви ја је би ла 
њи хов не та ко дав ни ме ђу на ци о нал ни и др жав ни оквир. За 
јед не, она је очи глед но зна чи ла са мо ус пут ну ме ђу др жав ну 
ста ни цу ка не за ви сно сти, док је за дру ге би ла ви ше од из ну-
ђе ног про ла зи шта, мо жда чак и до бро вољ но и же ље но исто-
риј ско ис хо ди ште. Јед ни су, да кле, Ју го сла ви ју схва та ли на 
ин те гра лан на чин као над моћ ну це ли ну и ес ха то ло шки - као 
ко нач но оства ре ну ју жно сло вен ску за јед ни цу.

На су прот њи ма, дру ги очи то број ни ји и успе шни ји, 
рав на ју ћи се по ли тич ком те ле о ло ги јом на ци о нал ног и др-
жав ног из ни ца ња и до зре ва ња, Ју го сла ви ју су раз у ме ли тек 
као по го дан ме ди јум за оства ре ње пар ти ку лар них из ван ју го-
сло вен ских ци ље ва. Они су се бе до жи вља ва ли као ужур ба не 
пут ни ке ко ји про ла зе кроз др жав не пре де ле Ју го сла ви је ка 
из дво је ној на ци о нал ној и др жав ној де сти на ци ји. Се це си ја је 
би ла исто риј ска пу та ња ста рих и но вих иде о ло га тран зи та.

Раз би ја ње и рас па да ње прет ход не др жа ве ите ка ко се 
ти ца ло ре пу блич ких ели та мо ћи; оне су, на и ме, би ле агре-
сив ни ак те ри дра ме раз ла га ња. У вре ме ну раз би ја ња и рас па-
да ња Ју го сла ви је и ус по ста вља ња но вих не за ви сних др жа ва 
огром на ве ћи на при пад ни ка ру ко вод ста ва за ва ђе них ре пу-
бли ка укљу чи ла се у осми шља ва ње, оправ да ва ње и про па-
ги ра ње се це си је. Со ци о е ко ном ски про бле ми су по ти сну ти у 
дру ги план. У пр ви план је из би ла оп се си ја из два ја ња из Ју-
го сла ви је. По ли тич ке ели те ко је су ле ги ти ми са ле пар ти ку ла-
ри зо ва ње и де су ве ре ни зо ва ње фе де рал не др жа ве и за го ва ра-
ле и бра ни ле пра во на се це си ју има ле су ка рак тер сецесионих
елита или елитараспада.12 Оне ели те ко је су за го ва ра ле и 
бра ни ле ин те гри тет и су ве ре ност фе де рал не др жа ве, у том 
ча су су се мо гле ока рак те ри сти као интегралистичкеелите.

Обе гру пе геостратешкихелита (из раз Збиг ње ва Бже-
жин ског) под ле гле су де струк тив ном ге о по ли тич ком при ти-

12 Кованицу „елите распада“ је смислио и употребио социолог Слободан 
Миладиновић у књизи Елитераспада, Службени гласник, Београд, 2009. 
Књига је, заправо, допуњена и прерађена верзија доктората истог аутора, 
под насловом „Социјална репродукција и друштвена свест владајућих елита 
у Србији и Хрватској пред распад СФРЈ“, (Филозофски факултет, Београд, 
1999).
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ску раз би ра спа да.Про ју го сло вен ски и про срп ски ин те гра-
ли сти су не га тив но ква ли фи ко ва ни као „по след њи европ ски 
ко му ни сти“, ауто ри та ри сти, ул тра на ци о на ли сти, не де мо кра-
те и ан ти е вро пља ни. Са свим су прот но, ан ти ју го сло вен ским 
и ан ти срп ским се па ра ти сти ма су при да ва на по зи тив на свој-
ства и вр ли не љу ди ода бра них за но во до ба, сло бо до љу ба ца, 
пост ко му ни ста, де мо кра та, гра ђа на и про е вро пља на. Очи-
глед но да је при ми тив ни иде о ло шки ма ни хе ји зам у ме диј-
ском атри бу и ра њу уну тра шњих ак те ра рас ту ра Ју го сла ви је 
био уте ме љен на прет ход ној, спо ља до не тој ге о по ли тич кој 
пре су ди из ли шно сти оп стан ка те сло же не  мул ти на ци о нал не 
и мул ти кон фе си о нал не бал кан ске и европ ске тво ре ви не.

У сми ру ју ћим пост тран зит ним фа за ма тран зи ци је ју-
жно сло вен ске се це си о не ели те ће се, на оја ча ној на ци о цен-
трич ној и на ци о крат ској ма три ци, пре о бра зи ти у индинпен
дентисте и суверенисте. Ак це нат су ве ре но сти и те ри то ри-
ја ли зо ва ња је умно жен и по ме рен, са сло же не на ви ше упро-
шће них др жа ва, са из у зет ком БиХ и Ср би је. Ели те но вих 
ју жно сло вен ских др жа ва су у про це су одр жа вље ња об ли-
ко ва ле соп стве ни партикуларниинтегризам. Тек про то ком 
вре ме на и при зна њем по је ди нач них др жав но сти, до из ра жа ја 
је до шла пре о ку па ци ја тран зи ци о ним ре фор ма ма упо се бље-
них еко ном ских, по ли тич ких и клу тур них струк ту ра оса мо-
ста ље них др жа ва.

3.Елитетранзиције

Ин тен зив ни је упу шта ње у тран зи ци ју у Ср би ји је би ло 
мо гу ће тек по раз др жа вље њу, тј. до вр шет ку тран зи та. Би ло је 
бeсмислено ре фор ми са ти еко ном ску струк ту ру усред раз би-
ра спад них су ко ба, оп ко љен, за стра ши ван и ис цр пљи ван, под 
тр го вин ским ем бар гом и еко ном ским санк ци ја ма. Ма ка ква 
би ла по тра га за раз ло зи ма и оправ да њи ма то, јед но став но ре-
че но, ни је би ло мо гу ће. Реч је из ну ђе ном исто риј ском, тј. хро-
но по ли тич ком ре до сле ду.

Тран зит ни је ис ка зи вао пре суд на обе леж ја из ба вље ња 
од иде о ло ги је и по ли ти ке ко му ни зма, не го ју жно сло вен ског 
ра то си ља ња од др жа ве Ју го сла ви је. Раз др жа вље ње Ју го сла-
ви је је, ме ђу тим, озна чи ло и ње но де ко му ни зо ва ње и не три-
јум фал ни ула зак у раз до бље пост со ци ја ли зма. Бор ба про-
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тив сло же не и ве ли ке др жа ве и бор ба за ма њу али соп стве ну 
др жа ву за се ни ле су им пе ра ти ве со ци о е ко ном ског пре ла ска 
и иде о ло шког пре о бра жа ја. Ју го сло вен ске се це си о ни сте су, 
уоста лом, при мар но пред ста вља ли ко му ни сти на вла сти у 
ре пу бли ка ма. Шта ви ше, иде о ло шки ко ло рит се це си о них 
про гра ма ни је био из бир љив и про грам ски строг, већ ком пи-
ла тор ски „ши ро ко груд“, функ ци о на лан.

Де ју го сла ви зо ва ње је, да кле, има ло пр вен ство над де-
ко му ни зо ва њем, ма да је ово по след ње у об ли ку антикому
низма обе ле жа ва ло буч ни ји део опо зи ци је у пр во бит ном 
ви ше стра нач ју. Ср би ји Ми ло ше ви ће вог раз до бља, за пра во, 
ни је би ла осна же на а по го то ву озва ни че на де ко му ни зу ју ћа, 
де ју го сла ви зу ју ћа и ре ср би зу ју ћа оп ци ја. Дру гу и тре ћу Ју-
го сла ви ју из ну тра ни су обо ри ли удру же ни ан ти ко му ни сти 
не го раз дру же ни национални комунисти у ме ђу соб ном су-
ко бу. Ми ло ше вић, ре ци мо, ни у јед ном ча су ни је по ми шљао 
да од ба ци Ју го сла ви ју, чак ни по име ну. Ср би ја се, за пра во, 
пре ду го ба ви ла за ми ру ћим оста ци ма Ју го сла ви је. Тек у пост-
ми ло ше ви ћев ском раз до бљу до со кра ти је - ка да се ви ше ни-
је има ло куд - уту ли ће се по след њи ре флекс ју го сло вен ског 
име на.

1)Деформисанитранзициониток
Слич но на чи ну на ко ји је пред рад ња тран зи та мо гла да 

се про ту ма чи као спо ља шње раз би ја ње и уну тра шње рас па-
да ње сло же не др жа ве, уоч љи во је да ни по то ња рад ња тран зи-
ци је ни је ис кљу чи во кон струк ти ван про цес. Бу ду ћи да спољ-
ни чи ни лац де струк ци је ју го сло вен ске фе де ра ци је и Ср би је 
ни је од сту пио о кон ти нен тал не и суб кон ти нен тал не, тј. ма-
кро ре ги о нал не спољ но по ли тич ке те ле о ло ги је, ни ти сма њио 
ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске при ти ске, тран зи ци о ни ток је 
ду бо ко де фор ми сан струк тур ним „ме ша њем“ и „ин тер на ци-
о на ли зо ва њем“ уну тра шње срп ске по ли ти ке. Ни је реч са мо 
о уда ри ма и пре ли ва њу гло бал не еко ном ске кри зе у ло кал ни 
ам би јент, не го и о фор ма тив ном де ло ва њу стра ног фак то ра 
на по ли тич ке, иде о ло шке и еко ном ске при ли ке у зе мљи.

По ли тич ке ели те ко је су на сто ја ле да успо ре и за ко-
че раз би ра спад зе мље у раз до бљу тран зи та, ни су на вла сти 
до че ка ле сред ње и за вр шне фа зе тран зи ци је. Они ко ји су 
се обо га ти ли то ком ра то ва – ратнипрофитери – на сто ја ли 
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су да за др же сте че но бо гат ство. Ин тен зив ни је упу шта ње у 
тран зи ци ју би ло је мо гу ће тек у мир но доп ским при ли ка ма, 
по до вр шет ку тран зи та и по ли ти е ко ном ским раз вла шћи ва-
њем по ра же них ин те гра ли ста. Про на ђе ни су и про на шли су 
се дру ги ак те ри спрем ни за про јек то ва не про ме не на бит но 
ума ње ном и те шко тра у ма ти зо ва ном узор ку.

Реч је, за пра во, о две вр сте ов да шњих по ли тич ких де-
лат ни ка са ста ту сним и функ ци о нал ним пре тен зи ја ма по-
вла шће них ели та. Јед не су се бор бе но, у кон фрон та ци ји са 
без ма ло сви ма у окру же њу, не у спе ло ба ви ле одр жа њем за јед-
нич ке др жа ве, док су се дру ге па за ба ви ле ре форм ском про-
ме ном еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке струк ту ре ње ног 
пост тран зит ног остат ка. Јед ни су по ли тич ке ка ри је ре из гра-
ди ли и за вр ши ли на ко сов ском и „ју го сло вен ском пи та њу“ 
у рат ном су ко бу са За па дом, док дру ги сво је жи во то пи се 
на ста вља ју да гра де у по ку ша ји ма ко о пе ра ци је са за пад ним 
чи ни о ци ма. Ми си ја дру гих огле да се у на сто ја њи ма да гра-
ђа ни ма Ср би је оми ле за пад не по ли тич ке чи ни о це.13 Иако су 
де ло ви истог ро ви тог по ли тич ког дру штва у Ср би ји, из гле да 
као да по сто је два оди ста раз ли чи та, по сва ђа на и су ко бље на 
све та.14 

Да ли је реч о ква зи е ли та ма про па лог ин те гра ли зма у 
ис хо ди шту не у спе ле ог тран зи та и ква зи е ли та ма за ка сне ле и 
не у спе шне тран зи ци је? Да ли је реч и о два ти па неелитне
елите или негативнеелите – вла да ју ћим по ли тич ким гру-
па ци ја ма ко је у пост ју го сло вен ској, тј. ре зи ду ал ној Ср би ји, 
та ко ђе, ис по ља ва ју ка рак тер резидуалних елита (не)моћи?
Јер, вла да ти се мо же и у не мо ћи дру штва да иза ђе из ду бо ке 
струк тур не кри зе.

По но ви мо, про те клу де це ни ју у Ср би ји је обе ле жи ла 
закаснелаинедовршенатранзиција.Иако је пре ла зак из јед-
ног у дру ги со ци о е ко ном ски и по ли те ко ном ски си стем по чео 

13 Ви де ти: Ан то нић Сло бо дан, Нацијауструјамапрошлости.Огледиоодр
живостидемократијеуСрбији, гла ва „Ми си о нар ска ин те ли ген ци ја у да на-
шњој Ср би ји”, стр. 293-313, Чи го ја штам па, Бе о град, 2003.

14 О то ме: Авра мо вић Зо ран, Родомрсци.Оједномделусрпскихполитичараи
интелектуалацаод1990.до2009., гла ва „Две Ср би је“, стр. 24-27, Кул ту ра 
по ли са - Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2009. Та ко ђе: Кне же вић Ми лош, Ср
бијаиРусија, по гла вља „Спо ља Ср би, а из ну тра Ср би јан ци“, стр. 233-234, 
и „Су о ча ва ње са дру го ср би јан ци ма“, стр. 237-238, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2009.
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још у Ми ло ше ви ће вом раз до бљу, ре ста у ра ци ја гло бал но до-
ми нант ног мо де ла ка пи та ли зма до го ди ла се тек у про те клој 
де ка ди. Пот се ти мо, у дру гим ис точ но е вроп ским зе мља ма 
тран зи ци ја је от по че ла па дом Бер лин ског зи да и рас ту ром 
СССР-а, нај ма ње де се так го ди на ра ни је.

Про ме не у со ци јал ној и по ли те ко ном ској струк ту ри, 
ко је су у прет ход ном вре ме ну иде о ло шки, што зна чи при-
вид но кон зер ви са не, сме ном вла сти, од 2000. го ди не од ви ја ле 
су се убр за но, на ма хо ве и бр зо пле то. Ка пи та ли зам ко ји је 
об но вљен у Ср би ји на по чет ку ве ка и ми ле ни ју ма, ни је ни ти 
је мо гао да бу де у кон ти ну и те ту са оним пре тач ке пре ки да 
шес де сет го ди на ра ни је. У Ср би ји је на де тра ди ра ној нео ли-
бе рал ној ма три ци ус по ста вљен дивљикапитализам са из ра-
зи тим обе леж ји ма за о ста ло сти и за ви сно сти.15 Ре ста у ра ци ја 
ка пи та ли зма је про те кла у зна ку све ве ћег ин фе ри о ри зо ва ња 
зе мље ко ја је ду го би ла у ге о по ли тич кој жи жи ин те ре са гло-
бал них хе ге мо на, али, исто вре ме но, би ти са ла на не раз ви је-
ним ге о е ко ном ским мар ги на ма кон ти нен та. Мно го ку ђе ни 
спе ку лан ти, мал вер зан ти и рат ни бо га та ши устук ну ли су 
пред пре да тор ском на је здом мировнихпрофитера и реформ
скихексприпријатора.

2)Укрштањанаправциматранзиције

Ва ја ње дру штве не струк ту ре, про ме на сво јин ских од-
но са и по ли тич ки ре ди зајн ин сти ту ци ја, од ви ја ли су се у од-
ви ја ју се у не ко ли ко из у кр шта них тран зи ци о них пра ва ца:

1) де ре гу ли са ња де ли мич но ди ри го ва не при вре де на 
нео ли бе рал ној плат фор ми Ва шинг тон ског кон сен-
зу са, што је ту ма че но као не по врат ни повратакука
питализамилитранзицијакакапитализму;16

15 О то ме: Ми тро вић Љу би ша, Транзицијауперифиреникапитализам.Огледи
изсоциологијеглобалнихирегионалнихпромена, на ро чи то гла ва „Тран зи ци-
ја без со ци јал не од го вор но сти и про из вод ња за ви сних дру шта ва“, стр. 135-
159, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

16 О то ме ви де ти за ни мљи ву књи гу: Ку лић Слав ко, Неолиберализамкаосоциј
ладарвинизам,Ратзадоминацијуилибољисвет, по себ но гла ва „‘Ва шинг-
тон ски кон сен зус’ де ри ва ци ја је но вих и ста рих об ли ка на си ља у по ли ти ци 
и еко но ми ји (му та ци ја)“, стр. 60-64, Про ме теј, За греб, 2004.
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2) осло ба ђа ња по тен ци ја ла по ли тич ког плу ра ли зма 
раз во јем ви ше пар ти зма, што се ту ма чи ло као тран
зицијакадемократији;17

3) спољ но по ли тич ке пре о ри јен та ци је, при хва та њем 
евро а тлант ског, тј. за пад ног сме ра ко ји је прет по ста-
вљао при бли жа ва ње Европ ској уни ји и евен ту ал ни 
ула зак у НА ТО. Ово је, ко ло кви јал но ре че но, озна чи-
ло тзв. геополитичкутранзицију Ср би је са по лу-Ис-
то ка ка че тврт-За па ду.  

Тран зи ци о не ре фор ме вр шио је под мла ђе ни транзи
циониперсонал об у чен и из ве штен за тран зи ци о не по сло ве. 
Вла да ју ћу јед но пар тиј ску но мен кла ту ру по сле ок то бра 2000. 
за ме ни ло је осо бље по ли то кра ти је у ви ду ши ро ке ко а ли ци-
је ДОС. Јед но пар тиј ску по ли тич ку ели ту сме ни ла је ви ше-
пар тиј ска, из ну тра та ко ђе ши ро ка и сло је ви та оли гар хиј ска 
струк ту ра.18 Она је, ка ко је зна ла и уме ла, соп стве ним сна га-
ма и уз стра ну екс перт ску, ло ги стич ку и фи нан сиј ску по моћ, 
пре у зе ла нео п ход не по лу ге по ли тич ке и еко ном ске вла сти.

По ли тич ки пре о крет је про пра ти ло иде о ло шко пре-
о бра же ње - пре у мље ње. Опо зи ци о но ори јен ти са ни де ло ви 
дру штве них ели та из сфе ра на у ке, кул ту ре и умет но сти су 
искре но и стра сно, уз не у ме ре на на да ња, по др жа ли и оправ-
да ли про де мо крат ску „обо је ну“ и „бар шу на сту ре во лу ци ју“. 

Дру ги су, опет, на ка ри јер ни и ари ви стич ки на чин спин-
ли бе ра ла, бр зо и без оч но пре о бра зи ли соп стве на уве ре ња, да 
би до не про зир но сти за там ни ли прет ход ни део соп стве них 
би о гра фи ја. Из гле да ло као да је из ве стан број но вих иде о ло га 
и док три на ра „Ве ли ке про ме не“ пре ско чио од ре ђе не жи вот-
не фа зе, и да се рас кри ље ним нео ли бе рал ним па ра глај де ром 
не жно спу стио на џом ба сто тран зи ци о но тло „не ре фор ми са-
не“ Ср би је.19

17 Ви де ти: Ву ко ма но вић Ди ја на, ОбновапартијскогплурализмауСрбијикра
јем20.века, гла ва „Ра ђа ње плу рал не ет но-де мо кра ти је у Ју го сла ви ји“, стр. 
53-103, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.

18 О оли гар хиј ски те жња ма у пар тиј ском ор га ни зо ва њу ви де ти кла сич но де ло: 
Mi hels Ro bert, PoliticalParties.ASociologicalStudyoftheOligarhicalTenden
ciesodModernDemocrasy, Col li er Bo oks, New York, 1962.

19 Ме ђу нео ли бе ра ли ма у Ср би ји са свим су рет ки они ко ји ис по ља ва ју чак и 
ми ни мал ну кон зи стен ци ју у са гле да ва љу и ту ма че њу ствар но сти. Ви де ти: 
Гли го ров Вла ди мир, Талог.Огледиопредностимаслободе, гла ва „Ли бе ра-
ли су про блем“, стр. 23-25, Пе шча ник, Бе о град, 2010.
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Тре ћи су, пак, као без на де жно за ста ре ли и бес ко ри сни 
од ба че ни на мар ги ну дру штве ног и ме диј ског ин те ре са. Ста-
ро и но во је, ме ђу тим, по ме ша но, та ко да је „но во“ са пре-
тен зи ја ма ап со лу та по че ло да ли чи на „ста ро“, чи је су та ко ђе 
ап со лут не пре тен зи је до жи ве ле фи ја ско у ок то бар ском пре о-
кре ту. Ко ме ша ње у дру штве ној ели ти иза зва ло је кон фу зи ју 
у пре зент ној и пер спек тив ној сли ци Ср би је.

Основ ни до сов ски ток је у раз до бљу тран зи ци је до жи-
вео број на ис ти ца ња, али и из не на ђу ју ће до то ке и при то ке. 
При мар на про де мо крат ска гру па ци ја се уза стоп ним ли дер-
ским рас ко ли ма и де о ба ма про фи ли са ла у не ко ли ко ком пле-
мен тар них али и ри вал ских стра на ка. Пр во бит ни де мо крат-
ски по крет, у ли ку јед не стран ке, раз мно жен је у ви ше де мо-
фрак ци ја, са уве ћа ним ко а ли ци о ним ка па ци те том. Исто се 
де си ло и са стран ка ма не ка да шње вла сти.

У ства ри, на по слет ку се до го ди ла јед на спо чет ка не за-
ми сли ва про ме на: пар ти ја про те кле и из гу бље не епо хе, ушла 
је у са вез са по ли тич ком сна гом ко ја је укло ни ла са вла сти; 
СПС је за кљу чио не про грам ску ин те ре сну ко а ли ци ју са ДС-
ом. Ти ме је по ка за но да је круг из бор них ци клу са за не пу-
них де се так го ди на за тво рен, те да је у усло ви ма по ли тич ког 
плу ра ли зма у Ср би ји све мо гу ће, чак и тре нут но не за ми сли-
ви са ве зи. На тај на чин су, та ко ђе, по твр ђе не хи по те зе о на-
сле ђи ва њу и кру же њу по ли тич ких ели та. У де лу иде о ло га 
тран зи ци је и „тран зи ци о ло га“, „ле га ли зо ва ње“ не ка да шње 
Ми ло ше ви ће ве стран ке ни је ту ма че но са мо као чуд но пар-
тиј ско помирење, не го и као „исто риј ски ком про мис“, док су 
пра во вер ни со ци ја ли сти на ре че ни про цес про ту ма чи ли као 
кон тра ми ло ше ви ћев ско намирење жуд ње за вла шћу, уз про-
грам ску и ре ал по ли тич ку ре ви зи ју те мељ них ста во ва, бле
ризвањелевице у Ср би ји. Би ће да је из раз ло га по ли тич ког 
на ми ре ња би ло не по ход но прет ход но пар тиј ско из ми ре ње.

Украт ко, де кад на по вест по ли то кра ти је у (пост)до сов-
ским ета па ма пост ми ло ше ви ћев ског раз до бља, ука зу је на 
сле де ће фа зе:

1) нул то вре ме – бу ран за вр ше так вла сти Ми ло ше ви ће-
ве но мен кла ту ре;

2) из вла шћу ју ћу пре ла зну фа зу ме шо ви те вла сти ста-
рих и но вих: СПС-а и ДОС-а;
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3) ко ха би та ци о ну ета пу про де мо крат ских фрак ци ја 
ДС-а и ДСС-а, у два ви да (Ђин ђић/Ко шту ни ца и Ко-
шту ни ца/Та дић);20

4) власт ко а ли ци је „За европ ску Ср би ју“, по вра так „ре-
фор ми са ног СПС-а, са гла сног са ко а ли ци о ним при-
ма том ДС-а, под са би ра ју ћим ауто ри те том ли де ра 
де мо крат ске пар ти је и ше фа др жа ве Бо ри са Та ди ћа.

3)Контроверзнаантиекономија
До зре ва ње плу ра ли зма ука за ло је на на ста вак и дис-

крет но об на вља ње прет ход не мо ћи ко ја, за пра во, ни је пот пу-
но утих ну ла ни у јед ној ета пи по сле 2000. Осим пре до че ног 
по ли то крат ског на сле ђи ва ња и кру же ња, зна чај ну уло гу је 
има ла и ре ла тив на моћ ство ре на у при вре ди. Упра во у еко-
ном ској сфе ри до го ди ла се нај и зра зи ти ја ре про дук ци ја ели та 
из прет ход ног пе ри о да. Ко ре ни вла снич ке мо ћи без ма ло свих 
тај ку на са вре ме не Ср би је се жу до Ми ло ше ви ће вог раз до бља. 
У хро но по ли тич ком сми слу круп ни ка пи та ли сти (са гле да но 
у ло кал ним срп ским окви ри ма) су љу ди нај ма ње две епо хе: 
тран зит не по лу ка пи та ли стич ке и тран зи циј ске ка пи та ли-
стич ке.

Сле де ћи по ка за те ље по ли тич ког ба ро ме тра, срп ски 
ком па ниј ски но во бо га та ши су крип то по ли тич ки по ма га ли 
ан ти ми ло ше ви ћев ску опо зи ци ју, ра чу на ју ћи на си гур ну про-
ме ну вла сти и бу ду ће ле ги ти ми зо ва ње и ле га ли зо ва ње свог 
по ло жа ја по нов ча ној за слу зи. Ра чу на ли су, на и ме, да ду го-
роч на еко ном ска ак тив ност над жи вља ва крат ко роч не по ли-
тич ке аран жма не оче ку ју ћи, ве ро ват но, да ће еко ном ски са-
др жај њи хо вог бо га ће ња би ти мар ки ран као по ли тич ки не у-
тра лан. А био је све са мо не не у тра лан.

Јер, упра во су у Ми ло ше ви ће ве ом раз до бљу на ста ли 
при ви ле го ва ни по сед ни ци пре о ста лог бо гат ства Ср би је, та-
ко што су у усло ви ма изо ла ци је зе мље и крип то е ко ном ског 
до ви ја ња, до би ја ли „за ду же ња“ у рас по ла га њу ка пи та лом 
и кво те ње го вог при сва ја ња. У са деј ству пар тиј ског и без-
бед но сног де ло ва ња ка на ли нов ца и мо ћи пре п ле та ли су се 
у име ви ших на ци о нал них и др жав них ци ље ва. У крип то-

20  О томе: Антонић Слободан, Елита, грађанство и слаба држава.Сроија
после 2000., глава „Расцепи у Србији после 2000. године“, стр. 111-127, 
Службени гласник, Београд, 2006.
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е ко ном ском ис хо ду ни је био ви дљив спас на ци је и др жа ве, 
ни ти при вред ни раз вој, већ енорм но бо га ће ње до ју че ра шњих 
ано ни му са, ин ти му са и по боч ни ка од по ве ре ња та да ак ту ел-
не вла сти.

До вољ но је ба ци ти ле ти ми чан по глед на би о гра фи је 
три де се так нај по зна ти јих но во бо га та ша у Ср би ји, па уви де-
ти да су, по пра ви лу, њи хо ви еко ном ски по ду хва ти по ли тич-
ки кон ди ци о ни ра ни. Уко ли ко се ни су „оте ли кон тро ли“, без 
одо бре ња при сво ји ли или оту ђи ли по ве ре ни ка пи тал, или 
ис ка за ли не ре ал не и не ло јал не по ли тич ке ам би ци је, еле гант-
но су пре жи ве ли епо ху пр во бит не аку му ла ци је и про те гли 
су раз до бље „нор ма ли зо ва ња“ и „ле га ли зо ва ња“ соп стве них 
по зи ци ја. Смер ност и по ни зност пре ма ефек тив ној мо ћи још 
увек обе ле жа ва срп ске тај ку не, све сне крх ко сти соп стве ног 
по ло жа ја.

То се, ме ђу тим, не од но си на ве ћи број клеп то кра та, ма-
фи ја ша, ко руп ци о на ша и фра у да на та ко ји су, не у кло пље ни у 
пре ла зни си стем, и из ван ње го вих ин сти ту ци о нал них окви-
ра, до шли под удар за ко на. Сре бро љу бље и вла сто љу бље 
ра зних ин те ре сних гру па и ко те ри ја, те по ме сних кла но ва 
и ма фи ја, гур ну ло их је у зо ну су мра ка, „цр не еко но ми је“ и 
кри ми на ла. У ства ри, мно ги од њих ни ка да и ни су де ло ва ли 
у ле гал ним окви ри ма, већ су се из гра ди ли и „згр ну ли бла го“ 
ба ве ћи се од по чет ка не до зво ље ном тр го ви ном оруж јем, ци-
га ре та ма, нар ко ти ци ма, љу ди ма, итд.

Та ко је још у тран зит ној Ср би ји на ста ла спре га поли
тизованихкриминалаца и криминализованихполитичара.У 
де струк тив ној си нер ги ји два ти па дру штве не мо ћи – по ли-
ти ча ра за ин те ре со ва них за но вац и нов ча ра за ин те ре со ва них 
за по ли ти ку – ство рен је па то ге ни па ра по ли тич ки ам би јент 
за ре гре си ју ка ни жим и амо рал ним фор ма ма ре про дук ци је 
дру штве ног жи во та. Ср би ја, као спо ља де фи ни са на „ре ме-
ти лач ка др жа ва“, из ну тра је оди ста ис по ља ва ла по ре ме ћа је 
дру штве не и при вред не струк ту ре. Мно ге со ци јал не дис-
функ ци је сво је по ре кло има ле су у ра ши ре ном кри ми на лу. 

У јед ном ча су, у Ср би ји се де си ло опа сно крип то по ли-
тич ко при бли жа ва ње по ли тич ких и кри ми нал них струк ту-
ра.21 Из гу бље на је до та да одр жа ва на ма ни пу ла тив на дис-

21 Видети: Влаховић Драган ДемократскапљачкаСрбије.Економијадестру
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тан ца, за па љи ва сме ша ле гал ног и не ле гал ног за пре ти ла је 
де то на ци јом. Љу ди из кри ми нал не зо не хте ли су да пре ђу 
Ру би кон јав но сти и усе ле се у зо ну мо ра ли зо ва не мо ћи. То 
се, ме ђу тим, ни је до го ди ло, бар не она ко ка ко је мо жда за ми-
шља но у кру го ви ма по тен ци јал не мафиократије. 

Тран зи ци ја вла сти, ко ја је по че ла ок то бра 2000. на из ве-
стан на чин је окон ча на Ђин ђи ће вим смак ну ћем, тек у мар ту 
2003. го ди не. Ми ло ше ви ће ви тај ку ни оста ли су без га зде, али 
не и без ка пи та ла. Њи хов ка пи тал ни је био са мо скло њен, 
на Де ви чан ска остр ва или на Ки пар, не го и ин ве сти ран у зе-
мљи. По се би, ко а ли ци ја ДОС ни је има ла соп стве ну еко ном-
ску осно ву, она се за сни ва ла на не до вољ ним уну тра шњим 
сред стви ма и обил ној по мо ћи из ино стран ства. Ода тле је 
био по тре бан новисавез из ме ђу ко а ли ци је у ви ду пар тиј ске 
оли гар хи је на вла сти и фи нан сиј ски по тент них по сед ни ка 
„(„при вред ни ка“?).

Но вац не ми ри ше, сто га се, за ко но мер но, ушло у сле-
де ћу фа зу економије деструкције. (На слов књи ге Мла ђа на 
Дин ки ћа ко ја се од но си ла на прет ход но раз до бље). Омла ђе ни 
бо га ту ни и „џеп-се те ри“ бу ра зе ре ске при ва ти за ци је у тран-
зи ци ји, по ред не за си тих мал вер за на та и сви клих ко руп ци о-
на ша, ре гру то ва ли су се и из при слу жних ре до ва до сов ске 
оли ги га хи је. Фрак ци је вла сти и фрак ци је ка пи та ла на шле су 
се у сна жном про фит ном за гр ља ју, ма ње ис пу ње ним љу ба-
вљу за де мо кра ти ју у по во ју и бла го у тро бље гра ђа на Ср би-
је, а ви ше обо стра ним згр тач ким стра сти ма. По ли то кра те су 
омо гу ћи ле но во ба та ши ма и дру гим „кон тро верз ним би зни-
сме ни ма“ по вољ не тен де ре и аук циј ске усло ве пре у зи ма ња 
не гда шњег дру штве ног ка пи та ла. Ако се ни су на ми ри ва ли 
из сте чај не ма се про па лих пред у зе ћа, при ва ти за ци о ни но-
во га та ши су не ка да про фи та бли о на пред у зе ћа до во ди ли до 
про па сти от пу шта њем за по сле них и де ва сти ра њем ма ши на 
и по го на, да би ис ко ри сти ли њи хо ве углав ном про стор не и 
по ло жај не ре сур се. На тај на чин, умно жен је број тај ку на, а 
Ср би ја по сте пе но де ин ду стри ја ли зо ва на.22

кције–применаупракси, Глас доо, Београд, 2005.
22 О де струк тив ној нео ли бе рал ној плат фор ми про це са при ва ти за ци је, уоп ште 

и у Ср би ји, ви де ти: Ко ма зец Сло бо дан, Неолиберализам,приватизацијаи
финансијскикапитал, гла ва „При ва ти за ци ја и ли бе ра ли за ци ја у функ ци ји 
фи нан сиј ског ка пи та ла“, стр. 455-470, Јан тар гру па, Бе о град, 2004.
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Ре форм ски и за кон ски оквир та квих за хва та био је у 
де фект ном кон цеп ту при ва ти за ци је пред у зе ћа ко ја је, уз гред 
ре че но, ви ше ли чи ла на њи хо ву екс про при а ци ју не го на рен-
та бил ну про ме ну вла снич ке струк ту ре и на ста вак про из вод-
ње. У осно ви сво јин ске тран зи ци је у Ср би ји ни је, да кле, био 
раз вој ни план из ла ска зе мље из еко ном ске кри зе и ка та стро-
фе, не го ства ра ње по год ног ам би јен та за про ме не еко ном ске 
и по ли тич ке струк ту ре, без об зи ра на ње не по губ не дру-
штве не по сле ди це. Со ци јал ни про гра ми су би ли тек де кор 
и ми ми кри ја за су ро ву ре ал ност бр зог при сва ја ња оста та ка 
дру штве ног ка пи та ла од стра не јед не по вла шће не и, на жа-
лост, још увек за шти ће не ма њи не гра ђа на Ср би је.

Пар тиј ску но мен кла ту ру но ве кла се, за ме ни ла је по ли-
те ко ном ска ви ша кла са ста рих и но вих бо га та ша, компрадора 
и медијскихтајкуна. Кри зни упра вља чи, сте чај ни управ ни-
ци и про тив реч не по сло во ђе и да нас обе ле жа ва ју при вред ни 
жи вот Ср би је. Вла да ју ћу еко ном ску кла су Ср би је, у ства ри, 
чи ни не ко ли ко са мо по вла шће них гру па ци ја и сло је ва. Ве-
ћи на њих је из ни кла и из ра сла на мо не та ри стич кој иде о е ко-
ном ској плат фор ми фридманизма. При пад ни ци финансиј
скеолигархије пре по зна ју се у не ко ли ко над ле жних ре со ра 
Вла де Ср би је и На род не бан ке Ср би је, али још ви ше ме ђу 
бан ка ри ма. Бу ду ћи да до ма ће бан кар ство, као по лу га раз вој-
ног упра вља ња, не ма пре суд ну уло гу, три де се так стра них 
и ме шо ви тих ба на ка ко је по слу ју у Ср би ји тво ре сво је вр сну 
банкократију.Спрег ну ти са де ло ви ма по ли тич ке еле и те они 
рас по ла жу флук ту и ра ју ћим ка пи та лом и од ре ђу ју стра те ги ју 
ње го ве оплод ње.

При ва ти за то ри, у ства ри, екс про при а то ри чи не олош
економију то ли ко за ви сну од фи нан сиј ских ињек ци ја из ино-
стран тва, пре свих кре дит них ли ни ја ММФ-а и до бре во ље 
ње не, у Бе о гра ду стал но на ста ње не, ми си је. Њи ма уз бок се де 
тзв. тран зи ци о ни ла ко-атле ти ча ри, бр зо по ха ђа ју ћи кур си сти 
и кло ни ра ни спин-док то ри, ко ји са ути цај них функ ци ја из-
вр шне вла сти, за ма ја ва ју ће ква зи на у ке и „пре му дрих“ са-
вет нич ких по ло жа ја, „осми шља ва ју“ и оправ да ва ју те ку ће и 
бу ду ће ре фор ме. Без лич ни по ли тич ки тех но ло зи и кал ку ла-
тив ни еко но ми ци сти, за јед но са кор по ра циј ским аген ту ра ма, 
у те сном са ве зу са партократијом, тво ре но ву још не ис тра-
же ну струк ту ру мо ћи у са вре ме ној Ср би ји.
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У Ср би ји, ме ђу тим, још увек не ма кла сич не и тра ди ци-
о нал но устро је не плутократије. Све што је мо гло до го ди ло 
се пре ви ше бр зо и дис кон ти ну ал но, па је из о ста ло осла ња ње 
на оби ча је и тра ди ра ње. По сто је, до ду ше, се ћа ња на не ка да-
шњу срп ску гра ђан ску и при вред ну ели ту, али ло гич на ве за 
а по го то ву функ ци о на лан спој са том вр стом тра ди ци је ни-
је ус по ста вљен. Моћ не породице, о ко ји ма се то ли ко го во ри, 
свој ути цај и сна гу не за сни ва ју на ста ту сној при мо пре да ји, 
у лан цу ви ше ге не ра ци ја ве ро до стој них по ли тич ких и мар-
љи вих еко ном ских де лат ни ка. „По ро ди це о ко ји ма је реч су 
ско ро је вић ске и ки чер ске, осло ње не на кла нов ски непотизам 
и фамилијарност у рас по де ли и ве што ро ђач коо при кри ва ње 
сте че не и при сво је не имо ви не. Дис пер зи ја ка пи а ла на чла но-
ве по ро ди це тре ба ло би да оне мо гу ћи ње го во од у зи ма ње у 
слу ча ју ин кри ми ни са ња. По ро дич на ста бла, у ства ри, за се-
њу ју оти ма чи ну.

Ода тле, новасрпскабуржуазија, на ста ла у низ бр дич-
ним ета па ма тран зи та и тран зи ци је ни је узор на и про дук-
тив на дру штве на гру па од угле да (узор на кла са или ели та), 
ни ти спа со но сни фак тор на ци о на ли за ци је и при ва ти за ци је, 
већ епо хал на из ну ди ца про сла ска, пре ла ска и пре о бра жа ја у 
не из ве сној са да шњо сти и још не из ве сни јој бу дућ но сти. Ти ме 
је осна же на не до у ми ца да ли ви ше стру ка срп ска тран зи ци ја 
уоп ште има вла сти ту ели ту, или се ра ди о ње ним при ви ди ма 
и су ро га ти ма? Код ве ћи не ауто ра, и у овом ра ду, по ла зи се од 
прет по став ке да у Ср би ји, на из ве стан на чин, ма кар и у об ри-
си ма, ипак по сто је раз ли чи те дру штве не ели те. 

4.Репродукцијаилициркулацијаелита?

Да ли је ма ни пу ли са ној и по тла че ној ма си у Ср би ји све-
јед но ка кво је по ре кло и зна че ње ели те, да ли је ели та ко ја 
њо ме упра вља ре про ду ко ва на, или је плод кру же ња? Со ци-
јал на ди на ми ка дру штве них ели та у пост ко му ни стич ком, тј. 
пост со ци ја ли стич ком  раз до бљу тран зи та и тран зи ци је упу-
ћу је на про блем њи хо вог ства ра ња, де ло ва ња и тра ја ња. На-
пу ште на је класнатеоријадруштва, при хва ће на су ста но ви-
шта теорије елита. Опе ра тив ни по јам аван гар де рад нич ке 
кла се усту пио је ме сто пој му по ли тич ке ели те мо ћи. Ти ме 
су при хва ће на и ди фе рен ци ра на ста но ви шта по је ди них ели-
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ти стич ких те о ри ја. Из ван ка те го ри јал ног апа ра та иде о ло ги је 
и те о ри је прет ход ног раз до бља на мет ну ле су се но ве, ра ни је 
не про ми шља не ди ле ме. То ме је бит но до при нео, ви ше пу та 
ис ти ца ни, не ја сни ка рак тер тран зит но/тран зи ци о ног раз до-
бља.

Реч је, на и ме, о не до у ми ци да ли су по сто је ће ели те у 
струк ту ри са вре ме ног срп ског дру штва ре про ду ко ва не, или 
су ре зул тат цир ку ла ци је? На ре че на ди ле ма, ме ђу тим, ни-
је то ли ко плод со фи сти ко ва ног те о риј ског дво у мље ња око 
фи не са ап стракт не ре про дук тви не или ци кру ла ци о не схе ме 
ели та и ели ти зо ва ња, ко ли ко је ре зул тат сна жног по ти ска 
рђа ве исто ри је, ло ше дру штве но сти и још го рег, мо жда и не-
у ког упра вља ња дру штве ним то ко ви ма. Она, на и ме, без об-
зи ра на пре по зна ту ре про дук ци ју или цир ку ла ци ју, из ви ре из 
осе ћа ја сла бе по ли ти ке, сва ка ко знат но ис под ни воа по тре ба 
вре ме на.      

1)Хипотезарепродукцијеелита
По ми шље њу ауто ра ко ји за сту па ју те зу о ре про дук ци-

ји ели та „тран зи ци о но плем ство“ у Ср би ји је, углав ном, плод 
про ду же ног жи во та ели та из за вр шне фа зе пред тран зи ци о-
ног пе ри о да. И по ред сег мен тар них успо на и па до ва, у за лан-
ча ном функ ци о ни са њу ели та у Ср би ји не ма пре ки да и ва ку-
у ма. При ро да пред тран зи ци је, тран зи ци је и пост тран зи ци је, 
у по гле ду кон сти ту ци је по рет ка мо ћи и вла сти, упу ћу ју на 
за кљу чак да је дру штве но ста ње, углав ном, оста ло не про ме-
ње но, да је по ли тич ка моћ пре жи ве ла, да се об но ви ла и про-
ду жи ла у ско ро не из ме ње ном об ли ку, о че му све до чи сло ган: 
„Све је исто – са мо ње га не ма!“

У том слу ча ју, ни је по ре ме ће на стал ност де ло ва ња мо-
ћи, јер су то бо же но ви моћ ни ци транзиционе елите са мо 
пре ра ђе ни и пре о бра же ни, да кле не раз вла шће ни прет ход ни-
ци, а у из ве сним слу ча је ви ма и успе шни конвертити–„го-
лу бо ви пре ле та чи“ и (не)епро ме ње ни „љу ди за све ре жи ме“. 
Да ли је ре жим „ста ри“ или „но ви“, под мла ђен или ре тра-
ди ран, тј. ар ха и зо ван, ни је пре суд но, јер моћ и да ље де лу је 
на про вер ној суб де мо крат ској и ауто ри тар ној ма три ци. При 
та квом ми шље њу, моћ са зда на у ре ал ну власт по се ду је соп-
стве не раз ло ге ко ји не ис ти чу из де мо крат ских убе ђе ња и 
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иде а ла, већ се об ли ку ју на по де сан и це лис хо дан на чин, као 
са мо свр ха вла да ња - arcanadominiаndi.

Те за о ре про дук ци ји ели та у Ср би ји, та ко ђе, упу ћу је на 
дру штве ни ми ље и по ли тич ки, еко ном ски и кул тур ни ам-
би јент у ко ме се та кве ели те ре про ду ку ју. Нај че шћи из бор 
из во ра ре про дук ци је по ли тич ке ели те од но си се на ре ци кли-
ра ну „но ву кла су“ и остат ке гор ње сред ње кла се, партиј
скуноменклатуру и безбедноснисектор у ко ји спа да ју тај не 
слу жбе, др жав на без бед ност, ци вил ни и вој ни оба ве штај ни 
и кон тра о ба ве штај ни ор га ни,23 као и ор га ни јав ног ре да и ми-
ра, по ли ци ја.

Реч је, да бо ме, о схва та њу да у Ср би ји, тач ни је ре че но 
под Ср би јом, од Ти то ве смр ти 1980. го ди не, што зна чи ско ро 
тре ћи ну јед ног ве ка, те че и ху чи по ли тич ка ре ка по нор ни ца 
ко ја „ре ше њи ма“ на па ја ин сти ту ци о нал но и ва нин сти ту ци-
о нал но по ли тич ко над зе мље. Из гле да као да је на де лу кон-
ти ну и ра на, суд бин ски ва жна скривена политика ко ја је, са 
ро ти ра ним и под мла ђе ним пер со на лом, оп ста ла упр кос свим 
не да ћа ма, у свим раз би ра спад ним раз до бљи ма, ета па ма и 
фа за ма кроз ко је је про шла зе мља. (Уд ба шка по ли ти ка, тј. 
не у ни шти ва ОЗНА ко ја на по слет ку „све до зна“, БИА и сл.)

Иако је реч о ви со ком от кри ва лач ком пре фе рен ци ја лу 
не по зна те, не са зна те, скри ва не и та је не по ли ти ке, ипак ни-
је реч о хе у ри стич ки не си гур ној кон спи ро ло ги ји или „те о-
ри ји за ве ре“,24 не го, по са мо по и ма њу и ра ци о нал ној ана ли зи 
„по ли ти ке тај не“, у из ме ње ном ре до сле ду ре чи, ваљ да бит но 
дру га чи јој од „тај не по ли ти ке“ - теоријикриптополитике.25

Хи по те за ове вр сте, ме ђу тим, са др жи број не нео д го-
нет ну те про тив реч но сти. Мо же мо се, ре ци мо, за пи та ти на 
ко ји на чин је у ка та стро фал ним при ли ка ма тран зит ног рас-
та ка ња др жа ве и тран зи ци о ног по ли те ко ном ског пре о бли ко-
ва ња дру штве ног бо гат ства на спрам по во дљи ве и упра вљи ве 
тран зи ци о не ма се оп ста ло крип то по ли тич ко упра вљач ко је-

23 Ви де ти: Ло пу ши на Мар ко, КОС–тајне војнеслужбебезбедности, Евро, 
Бе о град, 2004.

24 О то ме: Политикатајне.Тајна,тајнаслужба,службедржавнебезбедно
сти, збор ник, при ре дио Пе тар Бо ја нић, На род на би бли о те ка Ср би је, Ин сти-
тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2007.

25 О то ме: Кне же вић Ми лош, „Те ме љи крип то-по ли ти ке. Те о ри ја за ве ре или 
крип то-по ли ти ка“, Свесферезавере, збор ник, при ре дио Бра ни слав Ма тић, 
СКЦ, Бе о град, 1994, стр. 31-71.
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згро, и ка ко то да је на ста ви ло са сво јом фор ма тив ном по-
ли тич ком де лат но шћу, упр кос свим ре фор ма ма и ре ор га ни-
за ци ја ма, те ели ми ни са њи ма и пре у зи ма њи ма „не за мен љи-
вих“ ка дро ва?26 

Не зна чи ли то, он да, да у по ли тич ком жи во ту Ср би је 
„стал на са мо тај на јест“ и да је кључ раз у ме ва ња сми сла срп-
ске по ли ти ке - ка ко не ка да та ко и са да - у про ни ца њу ва нин-
сти ту ци о нал ног деј ства тај ног, што зна чи ано ним ног гре ми-
ју ма мо ћи?

2)Хипотезациркулацијеелита
По ми шље њу дру ге гру пе ауто ра, ко ји сма тра ју да ели-

те у срп ском дру штву не пре стал но цир ку ли шу, упра во у раз-
до бљу тран зци је, про ме ном по ли тич ког ре жи ма и свр га ва-
њем ње го вог ли де ра, до го ди ла се ати пич на сме на по ли тич-
ких ели та. Успо ни и па до ви, ко ји се уну тар ре про дук тив не 
па ра диг ме тре ти ра ју у исто риј ском и дру штве ном окви ру 
ли не ар ног кон ти ну и те та, у слу ча ју при ме не цир ку ла ци о не 
па ра диг ме ту ма че се као дис кон ти ну и ра ни про це си и ста-
ња. Кру же ње дру штве них ели та се не одва ја од ис то рисјких 
то ко ва дру штва, па се у ци клич ној ви зу ри исто ри је, ели те 
по ма ља ју и не ста ју са исто риј ске по зор ни це, баш као и од ре-
ђе ни ти по ви дру штва, еко но ми је, по ли ти ке и кул ту ре.

Мо же се ре ћи да је ци кли зам у исто ри о гра фи ји и фи ло-
зо фи ји исто ри је бли зак ци клич ком ста но ви шту у со ци о ло ги-
ји ели та. Још бли же, уко ли ко је класнатеорија у марк си зму 
об зир на пре ма ду гим исто риј ским ин тер ва ли ма дру штве-
но-еко ном ских фор ма ци ја, теоријаелита фо ку си ра кра ће и 
пре лом не пе ри о де у ко ји ма се мир но или на си лу сме њу ју 
гру пе и гар ни ту ре на вла сти.  

26 На то пи та ње одо го вор на сто ји да тзв. пресретачка или прислушнаисторио
графија. Исто ри ја схва ће на као низ не до зво ље них и пре кр шај них рад њи ре-
флек ту је се у ислед нич ком схва та њу про шло сти. Са знај ни „вр ху нац“ та квог 
при сту па је по ли циј ско схва та ње исто ри је. Про шлост се де кон стру и ше као 
пре гршт де ли ка та, а по ли тич ки ак те ри као још нео т кри ве ни по чи ни о ци зло-
де ла. Објек ти (жр тве) ис тра жне исто ри о гра фи је су „де ли квент ске зе мље“ и 
„од мет нич ке др жа ве“, не у по до бље не то ко ви ма гло бал ног упра вља ња. Сли-
чан тре ман има ју и пред кан ди дат ске тран зи ци о не зе мље у ко ји ма ко ру па ци-
ја ни је са мо по себ но кри вич но де ло не го и рас про стра ње но обе леж је по ли-
тич ког си сте ма. Ви де ти: Шпер бер Ма нес, Полицијскосхватањеисторијеи
другиесеји, Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци 
– Но ви Сад, 2009, стр. 91-123
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Исто риј ски при ме ри из жи во та Ср би је у два про те кла 
сто ле ћа пру жа ју оби ље ма те ри ја ла за ци клич ки при ступ ели-
та ма. Те гоб на исто ри ја, ме ђу тим, не упу ћу је са мо на ре гу лар-
но и раз вој но кру же ње на ци о нал них ели та, већ и на њи хо ва 
број на по ср ну ћа, угро жа ва ња и уни шта ва ња. То се, пре све-
га, од но си на бу не, ра то ве и оку па ци је, али и на ди на стич ке 
су ко бе и вој не и пар тиј ске пу че ве ко ји су, сви за јед но, иза зи-
ва ли пре о кре те у дру штве ним то ко ви ма, а за тим не из ве сне 
пе ри о де ре гре си ја и ма лак са ва ња.27

За мо ре на и из мо жде на Ср би ја је у по ме ну тим то ко ви-
ма до жи вља ва ла па до ве и су но вра те од ко јих се те шко или 
ни ка ко опо ра вља ла. Ти па до ви ни су би ли са мо де мо граф ске 
ка та стро фе, не го и еко ном ска де ва сти ра ња и спу шта ње у су-
мрач не до ље ду хов не, тј. ин те лек ту ал не ре зиг на ци је, по ли-
тич ког ма зо хи зма и кул тур ног ни хи ли зма. Та ко је у по ра-
зним по бе да ма у ин те лек ту ал ном жи во ту из гра ђе на из ве сна 
кул ту ра сум ње и пе си ми зма, фа та ли стич ки но стро јен одо-
нос пре ма по ли ти ци и по ли ти ча ри ма из не ве ре них оче ки ва-
ња. Кри за са мо по у зда ња ис хо ди ла је у стра ху од бу дућ но сти.

Угра ђи ва њем др жа ве Ср би је у но ву др жа ву Ју го сла ви-
ју 1918. пред срп ске др жа во твор не ели те по ста вље ни су но ви 
за да ци ко је оне, услед по мањ ка ња сна ге и ис тро ше но сти, ни-
су би ле ка дре да ис пу не. Ср би ја, ко ја је са мо пре гор но ра то-
ва ла да би осло бо ди ла оста ле Ју жне Сло ве не, ис цр пе ла се у 
рат ном ства ра њу Ју го сла ви је, а по том еко ном ски, по ли тич ки 
и кул тур но за мо ри ла и у рас тр за ној Ју го сла ви ји. Ср би ја је, 
за пра во, то ком чи та вог про шлог ве ка би ла тро стру ко усло-
вље на и по сре до ва на: по тре бом осло ба ђа ња соп стве ног на-
ро да од оку па ци је ве ли ких им пе ри ја; ује ди ње њем у ју жно-

27 До вољ но је по ме ну ти са мо не ко ли ко до га ђа ја по сле ве ли ких се о ба Ср ба, по-
пут: Се че кне же ва у Пр вом срп ском устан ку; ди на стич ке су ко бе ка ра ђор ђе-
ви ће ва ца и обре но ви ће ва ца; го ле мо стра да ње ста нов ни штва и на ци о нал не 
ели те у Пр вом свет ском ра ту, по себ но суд би ну 1300 ка пла ра; стра да ње, из-
го не и ге но цид над Ср би ма у Дру гом свет ском ра ту, не из о став но уста шки 
ло гор смр ти Ја се но вац; стра да ње све штен ства СПЦ; од во ђе ње ком плет ног 
ју го сло вен ског, тј. срп ског офи цир ског ко ра у за ро бље ни штво; уни шта ва-
ње про тив нич ких фор ма ци ја (чет ни ка, не ди ће ва ца, љо ти ће ва ца), за ти ра ње 
гра ђан ске кла се Ср би је по сле осло ба ђа ња зе мље, итд. Не во ље срп ског на ро-
да су се на ста ви ле и то ком раз ла га ња дру ге Ју го сла ви је (1991-1995-1999), о 
че му нај ре чи ти је све до чи из гон и се о ба Ср ба из но во на ста лих ју жно сло вен-
ских др жа ва, на ро чи то из Срп ске Кра ји не у Хр ват ској и са Ко со ва и Ме то-
хи је у Ср би ји.
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сло вен ску Ју го сла ви ју; са о бра жа ва њем са ге о по ли тич ким 
про јек ци ја ма ве ли ких си ла ко је су у раз ли чи тим пе ри о ди ма 
има ле са свим су прот не ин те ре се об ли ко ва ња срп ског и ју-
жно сло вен ског про сто ра, на рав но, су штин ски су прот не од 
оних ко је је ис ка зи ва ла и ис по ља ва ла Ср би ја.

а)КружењеипонављањеСрбије
Да би се бо ље схва ти ла пу та ња кру же ња срп ских ели та 

по треб но је оцр та ти кру же ње Ср би је око осе соп стве них ет-
но на ци о нал них про сто ра, али и спо ља шњих и из ме ште них 
оса Ју го сла ви је и Евро пе у уну тра шњем и спо ља шњем су сед-
ству (у но ви је вре ме Евро пе Уни је).

Вас по ста вља ње не за ви сне Ср би је у пр вој де це ни ји 21. 
ве ка, на по слет ку раз би ра спад ног про це са дру ге и тре ће Ју-
го сла ви је, пру жа при мер кру жног кре та ња јед не др жа ве и 
на ци је кроз ви ше ве ков не вр тло ге по ве сног вре ме на. У исто-
риј ском тро так ту: пред ју го сло вен ска Ср би ја – уну тар ју-
го сло вен ска Ср би ја – пост ју го сло вен ска Ср би ја - уоча ва се 
понављање, али се не по на вља об лик др жа ве (мо нар хи ја и 
ре пу бли ка), не го фе но мен не у кљу че не про сте и укљу че не 
сло же не др жав но сти. По ла зна и до ла зна исто риј ска тач ка су 
по сле ско ро сто го ди на на из глед исто вет не. Про сти је из ре че-
но: Ср би ја се при кра ју раз би ра спа да по но во ука зу је на исто-
риј ској сце ни, па се сто га мо же раз у ме ти као вас кр сла или 
поновљенадржава!

На по чет ку је би ла прваСрбија, и, на по слет ку, у са да-
шњо сти опет Ср би ја, у дру гом и дру га чи јем, али ипак по но-
вље ном исто риј ском и ге о по ли тич ком ли ку. Јер, не са мо да је 
Ср би ја не вољ но цир ку ли са ла (тран зи ти ра ла) кроз Ју го сла ви-
ју, не го је и Ју го сла ви ја та ко ђе кру жи ла (тран зи ти ра ла) кроз 
Ср би ју. Шта ви ше, од свих на пу ште на Ср би ја се очај нич ки 
ре про ду ко ва ла као тре ћа Ју го сла ви ја што је, обрат но са гле-
да но, ис хо ди ло у би зар ном ста њу из ло мље ног ре зи ду ал ног 
ре флек са Ју го сла ви је, упра во у ин те гра ли стич ки на стро је-
ној Ср би ји. За јед но са ци ру ку ла ци јом нео д рек ну те Ср би је и 
по лу о дрек ну те Ју го сла ви је јед не кроз дру гу, и јед не пре ко 
дру ге, у по ли тич кој сфе ри су цир ку ли са ле и пројугословен
ске и просрпскеелите, осла ња ју ћи се, на рав но, сва ка на сво ју 
ре ал ну и хи ме рич ну, др жав ну и на ци о нал ну тач ку осло на ца. 
По при ма ње ју го сло вен ског ли ка Ср би је ути ца ло је, да бо ме, 
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и на иде о крат ске и по ли то крат ске ели те у обе кон фу зне др-
жав не фор ме: пројугословенскојСрбији исрпскојЈугославији. 

б)Људоправашиквазиелите
„недовршенограспада“

Одоц не ла цир ку ла ци ја Ју го сла ви је без Ју го сла ви је, и у 
ње ну про шлост за љу бље них ква зи е ли та, по свој при ли ци, у 
Ср би ји ни је до вр ше на. Без об зи ра на не вољ но вас по ста вља-
ње по след ње ју жно сло вен ске не за ви сно сти - Ср би је по сле 
рас ки да др жав ног са ве за са Цр ном Го ром - по сто је, де ло ви 
дру штве них ква зи и кон тра е ли та у Ср би ји чи ја је ма три ца 
иде о ло шког и по ли тич ког де ло ва ња нео ју го сло вен ска и ју го-
но стал гич на, нео ти то и стич ка и нео кар де љи стич ка, фе де ра-
ли стич ка и ре ги о на ли стич ка.28 Они и пре о ста лу пост ју го сло-
вен ску Ср би ју до жи вља ва ју не ло јал но и пре да тор ски, очи ма 
лов ца не тре мич но упра вље них на ло ви ну; баш као што су 
по сма тра ли не ка да шњу Ју го сла ви ју по др жа ва ну и одр жа ва-
ну од Ср би је. А гле да ли су је као му зну и ла ба ву ком по зит ну 
мул ти-тво ре ви ну. Де ло ви та квих некстју контралеита су 
за и ста про цу ре ли (про цир ку ли са ли) из про те кле исто риј ске 
епо хе, и том сми слу су у срп ском пол тич ком жи во ту по сток-
то бар ски ре тро фе но ме ни.

У при ка за ном се, ме ђу тим, кри је кру жно-обрт ни ју го-
но стал гич ни  па ра докс. С јед не стра не тзв. некст-ју ква зи е-
ли те вре ме не ка да шње Ју го сла ви је до жи вља ва ју сен ти мен-
тал но као „злат но до ба“, а гла му ро зног ха ри змар ха Јо си па 
Бро за Ти та као не по но вљи вог ју жно сло вен ског Пе ри кла док, 
с дру ге, стра не при зна ју ис ход но ма ло др жа вље и ле ги тим-
ност за вр шног пар ти ку ла ри зма ју го сло вен ске се це си је. Ту се, 
ме ђу тим, му ка не за вр ша ва не го тек по чи ње, јер се „за ко ни-
тост“ раз ла га ња екс-Ју го сла ви је по том учи та ва у ква зи ре ги-
о нал но, у ства ри, се па ра то ид но раз ла га ње Ср би је на мул ти-
др жав не че сти це. Мул ти ет нич ност Ср би је се из јед на ча ва са 
мул ти е та ти змом у Ср би ји. Јер, оно што је, на вод но мо ра ло 
да се до го ди Ју го сла ви ји мо ра, на то бо же „при ро дан на чин“, 
да се до го ди и Ср би ји. Реч је о из о па ча ва њу ју го сло вен ског у 

28 Неојугословени и југоносталгичари, свакако, нису србољуби и србо но-
стал гичари. Неотитоисти и титофили, свакако, нису неомило ше ви ћевци и 
слобољуби, као што ни све бројнији регионалисти нису склони централизму.
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уну тар срп ски пар ти ку ла ри зам, за пра во србијанскисецесио
низам.

Ми са о на и оправ да ва ју ћа под ло га пузајућесецесије је, 
из ме ђу оста лог, и у иде о ло ги ји ин ди ви ду ал них и ко лек тив-
них људ ских пра ва. У би зар ној ана ло ги ји марк си стич ке те-
о ри је о одумирањудржаве и нео ли бе рал не те о ри је о мини
малнојдржави,29 те ле њи ни стич ког пра ва на са мо о пре де ље-
ње до от це пље ња и ин тер вент не про тек ци је по је ди на ча них 
људ ских пра ва, у са вре ме ној Ср би ји је ство ре на иде о ло шка 
кли ма праваштва. Да не бу де за бу не, ни је реч о па тво ре ним 
ре ци ди ви ма пра ва шке иде о ло ги је Ан те Стар че ви ћа и ње го-
вих зло гла сних НДХ на ста вља ча (ма да, у де мо по ли тич ком и 
ге о по ли тич ком по гле ду и то га има!), не го о људоправаштву 
– осо би тој гра ђа ни стич кој док три ни у ко јој се по све ма шња 
дру штве ност ар би трер но са ме ра ва до стиг ну тим сте пе ном 
за шти ти те људ ских пра ва.30 Оства ре ни сте пен за шти те, 
сход но сво јим ме ри ли ма, од ре ђу је „вр хов ни про це њи вач и 
ста ра тељ“, пре ко гу сте мре же ду шо бри жни ка из ре до ва „ак-
ти ви ста“ не вла ди них ор га ни за ци ја.

Нај зад, без об зи ра да ли се ди че при ле пље ном ЕУ-ети-
ке том „За пад них Бал ка на ца“, или се по но се ти ме што су ана-
ци о на ли гра ђа ни, ко ји сти ца јем пу ких окол но сти жи ве у Ср-
би ји, без ну жног пре фик са „срп ски“, са вре ме ни ми си о на ри 
ју го-сфе ре и ју го сла ви зо ва ња Ср би је не при хва та ју кон цепт 
на ци о нал не др жа ве у гра ђан ском, де мо крат ском и про е вроп-
ском об ли ку.31 На бро ја ни атри бу ти у гра ђа ни стич ком све-
то на зо ру, јед но став но, ни су ком па тиблни са устав ним кон-
цеп том на ци о нал не др жа ве.32 А упра во је та кав кон цепт ета-

29 О сми слу и иде о ло шким сме ро ви ма са вре ме ног нео ли бе ра ли зма, ви де ти: 
Ма тић Ми лан, Либерализам,популизамидемократија, део „Ли бе ра ли зам“, 
гла ва „Нео ли бе ра ли зам“, стр. 87-101, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2005.

30 По ме ну ти љу до пра ва шки при ступ илу стру ју број не пу бли ка ци је Хел син-
шког од бо ра у Ср би ји. Ви де ти, на при мер, је дан од го ди шњих „из ве шта ја“ 
под на сло вом Људскаправаусенцинационализма.Србија2000. Хел син шки 
од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2000.

31 Становиште о допуњујућем складу демократског, националног и европског 
заступа, на пример, политиколог Слободан Самарџић. Видети његову 
књигу, АргументизаСрбију.Политичкеиуставнерасправе, нарочито глава 
„Демократија и национална држава“, стр. 87-118, Центар за унапређење 
правних студија, Београд, 2001.

32 Такво становиште, рецимо, заступа марљиви социолог политике грађани-
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бли ран до но ше њем Ми тров дан ског уста ва но вем бра 2006. 
го ди не. У исто риј ском по гле ду он је озна чио пост ју го сло вен-
ски и пост-срп ско/цр но гор ски по вра так срп ској др жав но сти. 
Али, у овом ча су ва же ћи Устав Ср би је је под ло жен сум ња ма 
ко је на во де на ње го ву про ме ну. По бор ни ци про ме не Уста ва 
на ла зе се у ши ро кој ко а ла ци ји на вла сти ко ја, у овом ча су, 
пред ста вља нео бич ну пар тиј ску ме ша ви ну до сов ских, по-
сто до сов ских и ми ло ше ви ћев ских ак те ра. Ода тле је по тре-
бан крат ки осврт на про цес ци рул ка ци је по ли тич ких ели та у 
де се то го ди шњем пост/до сов ском раз до бљу.

в)Сасвимистииливеомаразличити?
Очи глед но да је до шло до из ве сних по ли тич ких про-

ме на, до пре о кре та и сме не по ли тич ких ели та, ко ји ни су до-
кра ја об ја шње не. По све му су де ћи, ни су се про ме ни ли са мо 
љу ди на вла сти, не го и власт над љу ди ма, стил еко ном ског 
рас по ла га ња, те по ли тич ког упра вља ња и вла да ња.33

Мо же се по ста ви ти пи та ње: ако су ели те про цир ку ли-
са ле кроз про мај ни по ли тич ки врх Ср би је, ко ја је нај чит ки ја 
фор ма њи хо вог кру же ња? Да ли у са вре ме ном по ли то крат-
ском сло ју у Ср би ји де лу ју пот пу но но ве гру пе ко је су плод 
сме не и пре у зи ма ња уло га по ли тич ких су бје ка та и ак те ра ка-
кви су де ло ва ли у прет ход ном раз до бљу, или бар би ли у вир-
ту ел ном ста ди ју му? Ко нач но, да ли је у ре фе рент ном си сте-
му мо ћи оди ста мо гу ће ин тер пре ти ра ње ње го ве струк ту ре, 
ле гал но сти и ле ги тим но сти, ако та моћ ути че и на на уч не и 
ме диј ске кру го ве? Уко ли ко у тим кру го ви ма пре вла да ва за-
ви сни кон фор ми зам он да ни је уме сно оче ки ва ње да ће моћ 
би ти рас ту ма че на „уну тра шњом“ ак ци јом. 

стичке оријентације Александар Молнар у књизи Сунце мита и дугачка
сенка КарлаШмита. Уставно злопаћење Србије у првој декади 21. века, 
део „Уставно посрнуће у постмилошевићевској Србији“, посебно поглавља 
„Устав Самосвојне Србије од 8. новембра 2006.“, стр. 293-299, и „Светоназорни 
сукоб у Србији после 22. фебруара 2008.“, стр. 308-313, Службени гласник – 
Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2010.

33 По ли ти ко лог Пре драг Па ви ће вић, пре по зна је сле де ће иде ал тип ске сти ло ве 
по ли ти ча ра ли де ра у тран зи ци ји: ауто ри тар ни, ре пу бли кан ски, ре а ли стич-
ки; по пу ли стич ки, кон фор ми стич ки, ре во лу ци о нар ни и бун тов нич ки. Па-
вли ће вић Пре драг, СтилполитичкихлидерауСрбији, гла ва „Иде ал но-тип-
ски мо де ли по ли тич ког ли дер ства“, стр. 206-229, Но лит, Бе о град, 2010.
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Уоста лом, у ве ћи ни до сов ских ауто ин тер пре та ци ја, од 
ус по ста вља ња но вог ре жи ма вла сти по сле 5. ок то бра 2000., 
на срп ској по ли тич кој сце ни вла да ју оди ста но ве и дру га чи је 
ели те мо ћи. Ка да је вла да ју ћа ко а ли ци ја ДОС пре у зе ла власт, 
на сце ну су сту пи ли ли де ри опо зи ци о не кон тра е ли те из 
прет ход ног пе ри о да. Свр га ва ње до та да шњег ли де ра и ски-
да ње са вла сти но мен кла ту ре СПС-а, ЈУЛ-а и ње го вих са ве-
зни ка ни је те кло глат ко и од јед ном. Пе ро со нал на вла сти се, 
ме ђу тим, по сле из ве сне кон фу зи је ста рих нео ти шлих и но-
вих тек при спе лих, пре стан ком ре лак си ра ју ћег intеrregnuma, 
оди ста про ме нио. Је дан за дру гим су по ступ но сме њи ва ни 
ис так ну ти при пад ни ци из вр шне, суд ске и за ко но дав не вла-
сти „ста рог ре жи ма“.

У ре пре сив ном апа ра ту и тзв. оба ве штај ном сек то ру 
ни је до шло до та квих про ме на. У скло пу ре во лу ци о нар них, 
тач ни је ре че но пре врат них при ли ка, „чи шће ње“ по ли тич ке, 
и на ро чи то крип то пол тич ке сфе ре ни је мо гло да бу де те мељ-
но од ра ђе но. Оче ки ва на и пре по ру чи ва на лу стра ци ја се ни је 
до го ди ла. Бар шу на сти, тј., ко ло ри са ни ка рак тер „ок то бар ске 
ре во лу ци је“ у Ср би ји ду гу је се и чи ње ни ци да су из ве сни 
де ло ви апа ра та фи зич ке и ме диј ске ре пре си је прет ход не вла-
сти пре тра ја ли у дис крет ним об ли ци ма, иако је ма ни фест но 
до шло до сме не вла да ју ћих ели та.

Цир ку ла ци ја вла да ју ћих ели та, у по ме ну тој чи стој и ја-
сној фор ми, ти ца ла се пре све га до ла ска но вих љу ди на ста ре 
по ли тич ке по ло жа је. Они су на хру пи ли из ре до ва ан ти ми-
ло ше ви ћев ске опо зи ци је, „по кре та“ или па ра пар ти ја, раз бо-
ко ре них не вла ди них ор га ни за ци ја, тзв. ци вил ног сек то ра, и 
број них па ра лел них и ал тер на тив них ор га ни за ци ја, при пре-
мље них за де ло ва ње по сле тач ке пре о кре та и оба ра ња ре жи-
ма. Уз њих су на сце ну сту пи ле „еду ко ва не“ и „утре ни ра-
не“ гру пе и по је дин ци, сти пен ди сти раз ли чи тих фон да ци ја, 
ђа ци ра зних ко ле џа и (не)углед них уни вер зи те та, по ла зни ци 
спе ци јал них кур се ва. Све их је „очин ски“ об је ди ња ва ла чвр-
ста и ис ку сна спо ља шња „ру ка из сен ке“. Би ли су то ода бра-
ни при пад ни ци бу ду ће по ли тич ке ели те, љу ди спре мље ни за 
ван ред но ста ње и кри зне шта бо ве. Ко ста Ча во шки их је, по 
узо ру на не гда шње осман ли је, на звао досманлијима. 34

34 О томе: Чавошки Коста, Сагаодосманлијама, глава „Реч унапред“, стр. 7, 
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У том сми слу, оди ста се до го дио пад јед них и успон 
дру гих, кру жно по ме ре ње ели те вла сти у дра ма ти зо ва ним 
плу рал ним, тј. ви ше пар тиј ским усло ви ма. Со ци ја ли сте, ко ји 
су се об ре ли на низ вла сти ци (ус пе ли из раз Све то за ра Сто-
ја но ви ћа), за ме ни ли су ра зно и ме ни про де мо крат ски ре фор-
ма то ри, „осло бо ди лач ки“ нео ли бе ра ли, тр жи шни фун да мен-
та ли сти,35 љу ти ти ан ти ко му ни сти, пост ко му ни сти и пост со-
ци ја ли сти, украт ко: политичкипостистиипостпостисти! 
Ме ста на фрон ту бор бе них ан ти за пад ња ка за у зе ли су осве-
же ни и, та ко ђе, бор бе ни за пад ња ци. На вод не ауто ри та ри сте 
су су зби ли про де мо кра те. Јед на но мен кла ту ра ели те мо ћи 
се, за из ве сно вре ме, опро сти ла од свог моћ нич ког по ло жа ја, 
да би је за ме ни ла дру га гру па ци ја са исто вет ним оли гар хиј-
ским ам би ци ја ма.

Кру же ње ели та у рђа вој исто ри ји Ср би је се на ста ви ло 
са но вим не из ве сно сти ма. Нај ве ћа од њих ти ца ла се на ра слих 
нео ду ми ца око то га да ли се ишта уисти ну про ме ни ло, или 
се са мо спрет но пре о бли ко ва ло и ма ски ра ло, уз за др жа ва-
ње су штин ски истих ре гре сив них дру штве них тен ден ци ја? 
Мо жда пот пу ни ји од го го вор на ту не до ум циу мо же да пру-
жи тре ће ста но ви ште, или те за да се у Ср би ји то ком и по сле 
ок то бар ског пре о кре та 2000. ар ти мич но и ујед но до го ди ла и 
ре про дук ци ја и цир ку ла ци ја ели та.

г)Српскиполитичкикарусел
У не што ду жем раз до бљу, у по след ње три де це ни је у 

Ср би ји се, пре ма ме ри лу ис по ље не сна ге и ути ца ја скуп них 
и по је ди нач них по ли тич ких ак те ра, мо гу ра за зна ти три ја сно 
де фи ни са на ре про дук тив на и цир ку ла ци о на пе ри о да, уз ви-
ше фа за и ета па:

1) Пр ви је, сва ка ко, не по сред но пост ти то и стич ки (1980-
1987), без оп ште у ва же не и до ми нант не по ли тич ке 
фи гу ре, из у зев по ро ди це Стам бо лић и Иви це Стам-
бо ли ћа;

Орфеус, Нови Сад, 2002.
35 Ви де ти: Го лу бо вић За гор ка, Поукеидилемеминулогвека.Филозофскоан

трополошкаразмишљањаоглавнимидејаманашегвремена, гла ва „Ли бе-
рал на те о ри ја гра ђан ства и нео ли бе рал на дот кри на ‘тр жи шног фун да мен та-
ли зма’“, стр. 83-111, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2006.
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2) дру ги се од но си на раз до бље 1987-2000. ко је је у це-
ли ни обе ле жи ла вла да ви на Сло бо да на Ми ло ше вић, 
ак ти ви зам Во ји сла ва Ше ше ља и опо зи ци ја Ву ка 
Дра шко ви ћа;

3) тре ћи пе ри од об у хва та пост ми ло ше ви ћев ско вре ме, 
или раз до бље ДОС-а и пост-ДОС-а (2000-2010), са 
три ис так ну та по ли ти ча ра: Зо ра ном Ђин ђи ћем, Во-
ји сла вом Ко шту ни цом и Бо ри сом Та ди ћем.

Све по ме ну те лич но сти ство ри ле су број не сим па ти зе-
ре и гла са че у би рач ком те лу, и, по себ но, ло јал не пар тиј ске 
след бе ни ке ко ји су, рас по ре ђе ни на ути цај не и из вр шне по-
ло жа је, чи ни ли по ли тич ку ели ту по ме ну тих раз до бља, фа-
за и ета па. Уз стамболићевце,милошевићевце,шешељевце,
ђинђићевце и оста ле пост/досовце, по кон стант ном иде о ло-
шком ути ца ју и по ли тич ком зна ча ју мо гу се по ме ну ти још 
са мо си ва еми нен ци ја ин те лек ту ал ног и по ли тич ког жи во та 
у Ср би ји - До бри ца Ћо сић и мо рал ни узор па три јарх Па вле.

Сва три пе ри о да су раз гра ни че на пре лив ним до га ђа-
ји ма, по кре ти ма про тив по кре ти ма и пре о кре ти ма, у ви ду 
пред и гри и ме ђу и гри, тач ни је ре че но пре ми са ма међувласти 
и међувладе „ра ни јих“ и „ка сни јих“ ак те ра. Ма ко ли ко ис по-
ља ва ли уве ре ње о соп стве ној не за мењ љи во сти и ду го веч но-
сти у по ли ти ци, ти ак те ри су, опет, по сле кра ћег пре да ха, у 
но вим игра ма и ме ђу и гра ма и са ми за ста ре ва ли и по ста ја ли 
део по ли тич ке про шло сти. Оти ма ње о власт, сме на упра вља-
ча, по ста вља ња функ ци о не ра, пре ра спо ре ђи ва ње чла но ва 
но мен кла ту ре, ини ци ја ци је и про мо ци је но вих ли де ра, све то 
је има ло ка рак тер елитизације и деелитизације но ве и ста ре 
ели те мо ћи.

У не ве се лом срп ском по ли тич ком ка ру се лу јед ни су 
сме њи ва ли дру ге, да би и са ми би ли сме ње ни, нај че шће „из-
да ни“ и на пу шта ни од нај бли жих са рад ни ка. У про то плу-
рал ном пе ри о ду про ме не по ли тич ког пер со на ла на вр ху има-
ле су гру бе, кат ка да и бру тал не фор ме, та ко да је те шко ре ћи 
да је на де лу би ло уоби чај но ево лу тив но ели ти зо ва ње. Увек 
је не ко био на вр ху, у том по гле ду ни је би ло ва ку у ма, али се 
углав ном ра ди ло о раз ли чи тим љу ди ма, пред вод ни ци ма или 
за ступ ни ци ма ра зних интере сних гру па. По ли тич ка моћ је 
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кон ти ну и ра но по сто ја ла у дик сон ти ну и ра ним ви до ви ма ели
тевласти.36

Об но ва ви ше пар ти зма у Ср би ји ни је те кла глат ко и рав-
но мер но.37 Очи то да је сва ком од на зна че них пе ри о да ско ри-
је про шло сти Ср би је и Ју го сла ви је при па да ла са о бра зна по-
ли тич ка ели та (кон тра е ли та и ква зи е ли та?). По но ви мо да је 
у том по гле ду не ка да ша ња Ју го сла ви ја, ипак, би ла по се бан 
слу ча ју у све ту европ ског ко му ни зма. У њој се, на и ме, ни-
су исто вре ме но до го ди ле ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске про-
ме не ка кве су за де си ле дру ге ис точ но е вроп ске зе ме ље. Или, 
обр ну то: у Ср би ји и Ју го сла ви ји се до го ди ло оно што се ни је 
до го ди ло дру ги ма. Ни је реч са мо о де струк ци ји др жа ве, тј. 
тран зи ту, не го и о при ро ди и вр ста ма кључ них ак те ра (гео)
по ли тич ке ди на ми ке. Ју го сла ви ја и Ср би ја су би ле зе мље по-
ме ре не у вре ме ну, из не на да за ту ре не у хро но по ли тич ком де-
фи ци ту; асин хро не у од но су на ма ги страл на кон ти нен тал на 
де ша ва ња. Ода тле се хро но по ли тич ки по ре ме ћај, по су но вра-
ће ње и ра за ра ње др жа ве у отво ре ном се це си о ном ра ту, мо же 
про ту ма чи ти као оди ста је дин ствен европ ски до га ђај.

д)Закаснелидисиденти
Ти то и стич ке ели те, ели те пост ти то и зма, се це си о не и 

ин те гра ли стич ке ели те тран зи та, као и ели те тран зи ци је, све 
за јед но у исто риј ском кон ти ну у му кон тин гент не исто ри је, 
тво ре сли ку по мањ ка ња ве ро до стој ног вођ ства, ман љи ве и 
рђа ве по ли ти ке у Ју го сла ви ји, Ср би ји као Ју го сла ви ји и, на-
по слет ку, са мо Ср би ји.

Мо же мо се, нај зад, за пи та ти за што до ка за ни ди си ден ти 
Ти то ве епо хе ни су пре у зе ли по ли тич ку од го вор ност и власт 
у вре ме ну ра ног пост ти то и зма?38 Од го вор је јед но ста ван: пр-

36 Кон сул то ва ти књи гу са оби љем сли ко ви тих при ме ра из по ли тич ког жи во та 
и ско ри је исто ри је Ср би је, ко ји спа да ју у ег зо тич ни до мен по ли тич ке ан тро-
по ло ги је: Ђу кић Сла во љуб, Политичкогробље, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2010.

37 О то ме: Ву ко ма но вић Ди ја на, ОбновапартијскогплурализмауСрбијикра
јем20.века, гла ва „Пар тиј ски плу ра ли зам у Ср би ји“, стр. 103-163, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.

38 По сто је ауто ри ко ји твр де да у Ју го сла ви ји и Ср би ји, за пра во, ни у јед ном 
ча су, ни су де ло ва ли ди си ден ти, бар не у ти пич ном ис точ но е вроп ском, тј. 
сред ње е вроп ском сми слу. Ви де ти: Ма ле ше вић Си ни ша, „Од ор ган ских за-
ко но да ва ца до ор га ни ци стич ких ту ма ча: ин те лек ту ал ци у Ју го сла ви ји и 
пост ју го сло вен ским др жа ва ма“, Реч, јун 2003, бр. 70, стр. 33.
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ва фа за пост ти то и стич ког пе ри о да ни је би ла про тив ти то и-
стич ка већ про ти то и стич ка, сто га у умо ви ма ре пу блич ких 
еста бли шмен та „опо зи ци о на ри“ још увек ни су пре ста ли 
да бу ду ан ти ти то и стич ки ди си ден ти, иако су се су сре ли са 
пред зна ци ма дру штве не и по ли тич ке ре ха би ли та ци је.

Оди ста, ан ти ти то и стич ки ди си ден ти су ма ло где Ју го-
сла ви ји од мах пре у зе ли власт. То се, до ду ше, са мо де ли мич-
но до го ди ло у Сло ве ни ји у ко јој су ко му ни сти, пре не го што 
су пре да ли власт опо зи ци ји, омо гу ћи ли се це си ју, и у Хр ват-
ској са Фра њом Туђ ма ном и ХДЗ-ом, ко ји су ус по ста ви ли 
ефек тив ну власт са мо на јед ном де лу ре пу блич ке те ри то ри-
је.39 Слич но се де си ло и у тро дел но рас тр за ној БиХ, са Али-
јом Изет бе го ви ћем и СДА-ом, ко ја је по сле де фект них из бо-
ра, на ко ји ма ни су уче ство ва ли Ср би, пре у зе ла власт са мо 
на ре ал но за по сед ну тим де ло ви ма до та да шњег ре пу блич ког 
про сто ра.

Као и увек, Ср би ја је би ла по се бан слу чај. У Ср би ји 
је, на и ме, 1987. го ди не из вр шен пар тиј ски пуч, у ко ме је ор-
га ни зо ва ни ји и енер гич ни ји део но мен кла ту ре зби је не око 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа по ра зио дру ги део успа ва них и нео-
д луч них по ли ти ча ра ра су тих око Иви це Стам бо ли ћа.40 Ра ди-
кал ни им пулс енер ги је про ме не, ини ци ран кри зом на Ко со ву 
и Ме то хи ји, ап сор бо вао је спрем ни ји и од луч ни ји део пар-
тиј ског апа ра та, та ко да су се до та да шњи ан ти ти то и стич ки 
ди си ден ти на шли у нео че ки ва ном по ло жа ју опре де ље ња „за 
Сло бу или про тив ње га?“41 Опре де љи ва ње ни је те кло са мо 

39 Без уви ђа ња и раз у ме ва ња свих нео п ход них чи ње ни ца, о то ме пи шу: Пав-
ко вић Алек сан дар, Ра дан Пе тар, Стварањеновихдржава.Теоријаипракса
отцепљења, гла ва „Ви ше стру ка от це пље ња и рас па ди др жа ве: СССР и Ју-
го сла ви ја“, по гла вље „Од ди си дент ског пре у зи ма ња вла сти до от це пље ња: 
Сло ве ни ја и Хр ват ска“, стр. 222-224, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.

40 О том, по много чему пресудном догађају у новијој српској историји, ви-
де ти: Осма седницаЦКСКС – двадесет годинапосле, зборник радова са 
истоименог научног скупа одржаног у Београду, 24. септембра 2007, те о риј-
ски часопис „Смисао“ - Удружење „Слобода“, Београд, 2009; затим, Осма
седница ЦК СК Србије – нулта тачка „народног покрета“, приредили 
Славиша Лекић, Зоран Павић, Службени гласник, Београд, 2007; такође, 
Слободан Милошевић: пут ка власти. Осма седница ЦК СКС, зборник 
радова са научног скупа одржаног у Београду 21. и 22. септембра 2007, уред-
ници Момчило Павловић, Дејан Јовић, Владимир Петровић, Институт за 
савремену историју – Центар за проучавање европског суседства Уни вер зи-
те та Стирлинг, Београд - Стирлинг, 2008.

41 Видети: Чавошки Коста, СлобапротивСлободе, Досије, Београд, 1991.
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на про то плу рал ној ма ти ри ци сло бод ног би ра ња иде ја и иде-
о ло ги ја, те ин те лек ту ла них гру па, по кре та и пар ти ја, не го 
и око да ва ња по др шке и при вр же но сти лич но сти у успо ну 
и пар ти ји ко ја је у том ча су, уз ве ли ка оче ки ва ња, пре зу е ла 
власт у још увек уну тар ју го сло вен ској Ср би ји.42

Ди вер си фи ка ци ји и ро ка да ма по ли тич ке ели те, у маг-
но ве њу пар тиј ског пре о кре та, и у ду жем про то плу рал ном 
пе ри о ду ко ји је усле дио у Ср би ји, до при не ли су не ка да шњи 
кри ти ча ри са мо у прав них за стра њи ва ња и гре ша ка у на ци о-
нал ној по ли ти ци. Про блем ски гле да но, у ге не ри са њу ди си-
дент ског ста ва до ми ни ра ла су три мо ти ва:

1) кри ти ка кон цеп та по ли тич ког вођ ства, ап со лут не, 
тј. дик та тор ске вла сти Јо си па Бро за Ти та и те о риј-
ског мо но по ла Едвар да Кар де ља;

2) по ли тич ко оту ђе ње и ства ра ње ра сло је ног дру штва 
кла сних раз ли ка, уз из два ја ње но ве кла се пар то кра-
та;

3) ин фе ри ор ни устав ни по ло жај тро дел не Ср би је и 
уступ ци дру гим ре пу бли ка ма, као и за ви сна и рђа ва 
по ли ти ка срп ског ру ко вод ства пре ма Ко со ву и Ме-
то хи ји.  

Те о риј ска плат фор ма кри ти ке на бро ја них по ја ва на-
ла зи ла се у прак сис фи ло зо фи ји, „со ци ја ли зма са људ ским 
ли цем“, али и у „но вој ле ви ци“, нео троц ки зму, ђи ла сов ској 
осу ди „но ве кла се“,43 ли бер тер ству срп ске со ци јал де мо кра-
ти је (од Све то за ра Мар ко ви ћа до Ди ми три ја Ту цо ви ћа), не у-
са хлој тра ди ци ји ли бе ра ли зма, анар хо син ди ка ли зму, итд. Уз 
рет ке из у зет ке, ди си ден ти су углав ном би ли ле ви ча ри, па је 
и ко ре ни та „кри ти ка све га по сто је ћег“ у си сте му би ла „уну-
тра шња“ и не фун да мен тал на. Си стем ни је од ба ци ван ра ди 
ком плет не про ме не, већ је кри ти ко ван ра ди уса вр ша ва ња и 
по бољ ша ва ња. Ме те кри ти ке су би ли ета ти зам, би ро кра ти-
зам и тех но кра ти ја, уз дру ге об ли ке оту ђе ња вла сти.

Да би се раз у ме ло та да шње ста ње и ње го ве да на ше ње 
ре ми ни сцен ци је, по треб но је има ти у ви ду да су ак те ри ко ји 

42 О томе: Прибићевић Огњен, ВластиопозицијауСрбији, глава „Узроци срп-
ског ‘изузетка’ - разлози политичке доминације Социјалистичке партије Ср-
би је“, стр. 13-34, Радио Б 92, Београд, 1997.

43 Видети светски познато дело Милована Ђиласа, Новакласа, посебно погла-
вље „Нова класа“, стр. 41-71, Народна књига, Београд, 1990.
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у осу ђи ва ли по ре дак у це ли ни и те жи ли ње го вом свр га ва њу, 
ка ко је у са мом по рет ку упо зо ра ва но, би ли из „не до ту че них 
оста та ка гра ђан ске кла се“, ан ти ко му ни стич ких цр кве них 
кру го ва и ре до ва тзв. не при ја тељ ске еми гра ци је, тј. „по ра-
же них кон тра ре во лу ци о нар них сна га“ из вре ме на Дру гог 
свет ског ра та. Они су у ма ло че му има ли до дир не тач ке са ле-
ви чар ским ди си ден ти ма. Шта ви ше, и њих су тре ти ра ли као 
не што уљуд ни ји део „цр ве не бан де“. 

Ми ло ше вић је био из да нак пар тиј ског еста бли шмен та 
ко ји је, под ути ца јем су пру ге, био не по вер љив и дис тан ци-
ран пре ма ис так ну тим срп ским ин те лек ту ал ци ма из гру пе 
„Прак сис“. Оку пље на у не ко ли ко по све ће них кру жо ка „Све-
та по ро ди ца“ кри тич ки ори јен ти са них фи ло зо фа и со ци ло га 
пре ћи ће у Ми ло ше ви ће вом раз до бљу дуг и тр но вит пут, од 
без ре зер вне по др шке до ра ди кал не осу де ње го ве по ли ти ке. 
Не рав но мер но, до ду ше, не ки ће од по чет ног оду ше вље ња и 
за но са до спе ти до ду бо ког раз о ча ра ња због из не ве ра ва ња 
оче ки ва ња, док ће дру ги, от по чет ка нео ду ше вље ни и сум-
њи ча ви, са мо по ја ча ти сво је оспо ра ва ње и од би ја ње Ми ло-
ше ви ће вих за ми сли пре у ре ђе ња Ср би је и Ју го сла ви је. Иако 
пре ста ре ли, по не ки од њих су ути ша них гла со ва још увек на 
по ли тич кој и јав ној сце ни.

Тек са Ми ло ше ви ће вим па дом са вла сти у Ср би ји 2000., 
са два на ест и ви ше го ди на за ка шње ња, „Све та по ро ди ца“ и 
ње ни по ли тич ки, ин те лек ту ал ни и би о ло шки на след ни ци 
пре у зе ће упра вља ње зе мље у сво је ру ке. То ће, нај зад, учи-
ни ти политички интелектуалци, вас пи та ни у три ду хов на 
цен тра от по ра ти то и зму: СА НУ, Фи ло зоф ском и Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду.44

Но ва ели та на са мом вр ху мо ћи пред ста вља ће раз ли чи-
те по ли тич ке про фи ле и ви зи је Ср би је у пост ју го сло вен ском 
вре ме ну, по сле Ти та и Ми ло ше ви ћа. То вре ме је, ме ђу тим, 
са мо на из глед би ло „њи хо во вре ме“, јер су у ме ђу вре ме ну 
по ра же ни про ју го сло вен ски срп ски ин те гра ли зам и про срп-
ски ин те гри зам мар ги на ли зо ва ни и не у тра ли са ни „ви зи ја ма“ 
и „ви зи о на ри ма“ Ср би је у 21. ве ку. Но ви све то на зор прет по-

44  О томе: Кнежевић Милош, „Филозофија као политичка судбина. Српска 
фи ло зофија или филозофија у Србији“, Филозофијаидруштво, стр. 253-278, 
бр. XXV, Универзитет у Београду, Институт за друштвену теорију, Београд, 
2004.
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ста вљао је „ис кре ну“ и „пот пу ну“ са ра дљи вост Ср би је са За-
па дом и ње ну пу ну евро а тлант ску пре о ри јен та ци ју.

Ма ло је за па же но да се са мо о кри вљу ју ће ту ма че ње срп-
ског по ло жа ја ме ђу „ре фор ма то ри ма“ и евро а тлан ти сти ма за-
сни ва на јед ном лу цид ном схва та њу мо ћи ко је је по ку шао да 
до ми сли, а он да и об ја са ни аме рич ки еко но ми ста Џон Ке нет 
Гал брајт. Он је, на и ме, уста но вио по сто ја ње три ти па дру-
штве не мо ћи: кон диг не, ком пен за ци о не и кон ди ци о не. Пр ви 
тип је, сва ка ко, нај за ни мљи ви ји јер се у мно го ме од но си на 
са вре ме ну си ту а ци ју у Ср би ји. Гал брајт је, на и ме, у по тра-
зи за ре ше њем, до слов но из ми слио но во од ре ђе ње. По ње-
му, кон диг на моћ по сти же: „пот чи ња ва ње или по слу шност 
спо соб но шћу да по је дин цу или ску пи ни на ме ће ал тер на ти ву 
за оно што они ствар но же ле и то ал тер на ти ву ко ја је до вољ-
но не у год на и бол на да се они од рек ну оно га што су же ље-
ли. По јам ‘кон ди ган’ има при звук ка жња ва ња и до јам што га 
ства ра тај при звук пот пу но је ис пра ван.“45

Али, и по ред то га што је при ста ла да пре у зме сва ље ну 
кри ви цу и пре тр пи при мер ну ка зну, ни но ва ели та мо ћи ни је 
рас те ре ће на бре ме на про тив реч но сти ко је јој угро жа ва по ло-
жај и оп ста нак. Нај ве ћа од свих је те ри то ри јал но ам пу ти ра-
но и оку пи ра но Ко со во и Ме то хи ја, ко је је у евро а ме рич ком 
до бит ном аран жма ну про гла си ло не за ви сност од гу бит не 
Ср би је, а ко је нај ви ше по др жа ва ју вај ни срп ски при ја те љи и 
са ве зни ци. Та гру ба про тив ре че ност, из о па че на у ге о по ли-
тич ки ан та го ни зам, би ће го ле ми ка мен спо ти ца ња у те жња-
ма са да шње по ли тич ке ели те да се учвр сти на вла сти у Ср-
би ји, и ис тра је у на ред ним го ди на ма, а ка ко по не ки оче ку ју, 
и де це ни ја ма!?

5.Казнена,надокнађујућаи
условнаелитамоћи

По сток то бар ска тран зи ци о на ели та је спо чет ка до ми-
на ци ју у Ср би ји гра ди ла на оп ти ми стич ком ти пу компенза
ционемоћи. Тре ба ло је што бр же на док на ди ти мањ ка во сти 
и от кло ни ти сла бо сти Ми ло ше ви ће вог раз до бља. „Но во вре-
ме“ ни је се осли ка ва ло са мо као раз ли чи то, не го и као бит но 

45 Детаљније: Галбрајт Џон Кенет, Анатомијамоћи, глава „Анатомија моћи – 
кра тки преглед“, стр. 10-12, Стварност, Загреб, 1983.
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бо ље од „ста рог вре ме на“. То се, пре све га, мо гло јер је ма са 
не за до вољ них гра ђа на ко ја је пре ко гла ве пре ту ри ла де це ни-
ју су ко ба и си ро ма ше ња, оди ста би ла жељ на бо љег жи во та. 
Но ва ели та је тре ба ло са мо да иза ђе у су срет хте њи ма ма се и 
од ра ди „по сао“ на прет ка. 

Ком пен за ци јом, или на док на дом, ра чу на се на под вр-
га ва ње и ло јал ност ма са пу тем еко ном ског уга ђа ња и оп скр-
бљи ва ња На иде о ло шком пла ну ели та та квог ти па мо ћи ути-
че на во љу ма са и рас по ла же ње ном суд би ном по сред ством 
стал них и сна жних обе ћа ња и на го ве шта ја бо љег жи во та. 
По ти ски ва ње и од у ста нак од из вор них по ли тич ких ста но ви-
шта ме ђу гра ђа ни ма, на ро чи то уко ли ко су она ути цај на или 
бли зу ве ћин ских, на док на ђу је се еко ном ским сред стви ма, 
по ди за њем стан дар да и уве ћа њем ку пов не мо ћи. Уко ли ко се 
гра ти фи ка ци ја ма са вр ши у раз вој ном и про спе ри тет ном со-
ци о е ко ном ском ам би јен ту ле ги тим ност ком пен за ци о не ели-
те се учвр шћу је, а ње на упра вљач ка моћ ја ча. У Ср би ји то, 
ме ђу тим, ни је слу чај.

Уко ли ко се, пак, бо љи жи вот обе ћа ва у усло ви ма про-
ду же не кри зе, за сто ја и опа да ња, ком пен за ци о на ели та је у 
оску ди ци сред ста ва при мо ра на на све ја чу де ма го ги ју и по-
ли тич ке ма ни пу ла ци је. Фи нан сиј ских из во ра за обе ћа ну на-
гра ду и уз врат ну ло јал ност не ма до вољ но, или у пот пу но сти 
из о ста ју. Од ла га ње обе ћа не на гра де у окол но сти ма опа да ња 
се при кри ва, чи ме ком пен за ци о на ели та ула зи у фа зу сла-
бље ња ле ги ти ми те та. Еко ном ска ре це си ја и со ци јал на ре гре-
си ја на прет ход не кри зне ни вое при мо ра ва ком пен за ци о ну 
ели ту на све ве ће по зај ми о це ка пи та ла и за ду жи ва ња ра ди 
ис пла та све си ро ма шни јих и све не за до вољ ни јих гра ђа на.

На из ло же ном ме сту у вре ме ну кри зе се, ме ђу тим, ра ђа 
по ли те ко ном ски па ра докс: ком пен за ци о на ели та не пре ста је 
да уве ра ва гра ђа не да без ње них еко ном ских ре фор ми и фи-
нан сиј ских пот хра њи ва ња не би мо гли да пре жи ве у оте жа-
ним усло ви ма, док се, с дру ге стра не, у ма си тран зи ци о них 
гу бит ни ка и си ро ма ха, де ли мич но об ли ку је ма ло ду шно уве-
ре ње да је то оди ста та ко. Ства ра се од нос за ви сно сти ма се 
пре ма упра вљач кој ели ти, од ко је на по лу пра зну ка ши ки цу 
до би ја сред ства за пре жи вља ва ње. Не уви ђа се, на и ме, да 
упра во ком пен за ци о на ели та тог ти па про из во ди кри зу, иако 
она ства ра мње ње да кри за ни је и ње но де ло, по ку ша ва ју ћи 
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дис пер зи јом кри зне од го вор но сти, али не и по ли тич ке вла-
сти, да је раз ре ши. Но, за из ла зак из кри зе упра вљач кој ели ти 
је по треб но стал но до да ва ње фи нан сиј ских сред ста ва. Та ко 
се у де гра ди ра ним окви ри ма просијачкеекономије по ја ча ва ју 
ам би ва лент на ста но ви шта: о нео п ход но сти, али и из ли шно-
сти та кве вр сте ком пен за ци о не и не про дук тив не ели те мо ћи.

Поли тич ка ели та, ме ђу тим, функ ци о ни ше и на две 
дру ге ма три це мо ћи. Ко ри сте ћи по вла шће ни тран сми си о ни 
и кли јент ски по ло жај пре ма ге о по ли тич ким и ге о е ко ном-
ским цен три ма, тек де ли мич но ка дра да удо во љи по тре ба ма 
гра ђа на, она по се же за argumentumadbaculinum да ле ко гру-
бље кон диг не мо ћи. Реч је о „ар гу мен ти ма ба ти не“, упо зо-
ре њи ма и за стра ши ва њи ма гра ђа на, оним опа сно сти ма ко је 
пре те од над моћ них чи ни ла ца ко ји др же у стег ну тој „ха шкој  
ша ци“ Ср би ју. У по ли тич кој ели ти Ср би је се фор ми рао слој 
ха шких, бри сел ских и НА ТО ме ди ја то ра и пре зен те ра ис по-
ста вље них усло ва и ул ти ма ту ма, чи ји је осно ви дис кур зив ни 
то на ли тет убе ђи ва ње и уту вљи ва ње, упо зо ра ва ње и за стра-
ши ва ње гра ђа на.

Обра зац кон диг не мо ћи је јед но ста ван: гра ђа ни се за-
стра шу ју мо гу ћим ка зна ма уко ли ко се „искре но и у пот пу-
но сти“ не од рек ну сво јих из вор них убе ђе ња. По ли тич ка моћ 
се, да кле, у ре до ви ма ин сти ту ци о нал них и не вла ди них кон-
диг них ели та за сни ва на прет ња ма ка зном због нео д рек ну-
тих ста во ва и не про ме ње ног по на ша ња тран зи ци о них су бје-
ка та. Из град ња и одр жа ва ње до ма ће казненеелите за сни ва 
се на по ли тич ким пре ми са ма би хеј во ри јал не пси хо ло ги је и 
нај ви дљи ви је је у спољ но по ли тич лкој стра те ги ји „шта па и 
шар га ре пе“, али и у оту ђе ном уну тар по ли тич ком син дро му 
„иден ти фи ко ва ња са агре со ром“.

Нај зад, у са вре ме ној по ли тич кој ели ти Ср би је ис по ља-
ва ју се и ја ки зна ко ви уве ре но сти ње них при пад ни ка у ре-
фор ме и тран зи ци ју на нео ли бе рал ној ма три ци. Ова ква са мо-
уве ре ност тзв. кондициониранеелите је де ли мич ни ра зул тат 
прет ход ног разуверавања, тј. преверавања - пре о бра жа ја 
иде о ло шких и по ли тич ких ста во ва, али и ини ци јал не убе-
ђе но сти у су пер и ор ност но вог све то на зо ра. Уко ли ко је у пр-
вом слу ча ју реч о преумљењу ста ре у но ву ели ту, у дру гом 
је реч о по ли тич кој тех но ло ги ји и социјалноминжењерингу 
ње ног ства ра ња. Стро ги услов за пр ве је од ри ца ње од ра ни-
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јих убе ђе ња, док је за дру ге нео п хо дан пре кид пам ће ња оно га 
што им је, иона ко, прет хо ди ло и о че му не по се ду ју из вор на 
лич на ис ку ства. Кет ма ни и кон вер ти ти тран зи ци је у про ме-
ње ним и де и сто ри зо ва ним усло ви ма за бо ра вља ју на („сво ју“) 
про шлост, док је пост мо дер ни ја ни ча ри у ушу шка ним тран-
зи цио ним би са га ма ни не пам те, јер је ни су учи ли па сто га 
ни на у чи ли.

У Ср би ји је, на ро чи то ме ђу мла ђим по ли тич ки мо би ли-
са ним љу ди ма и они ма сред ње до би, рас про стра њен пре до-
че ни тип кон ди ци о ни ра не ели те ко ја је, на из глед, спон та но, 
до бро вољ но и са мо ра зу мљи во усво ји ла над моћ ну иде ал ло-
ги ју и иде о ло ги ју „Про ме не“. Гру па ци ја променаша је об у че-
на и обра зо ва на у за вр шни ци Ми ло ше ви ће ве вла да ви не као 
контраелита или паралелнаелита, али је на сце ну ма сов но 
сту пи ла тек по сле пре о кре та 2000. Она на сто ји да при пад не 
све ту гло ба ли за ци је и гло бал ног упра вља ња и та ко се и по-
на ша. По не ки од њих већ су ко оп ти ра ни и на ра ду у над на-
ци о нал ним, тран сдр жав ним и ма кро ре ги о нал ним упра вљач-
ким и екс перт ским струк ту ра ма, док ве ћи део функ ци о ни ше 
у ужим на ци о нал ним окви ри ма.

Ко руп тив но, тј. ква ре жно свој ство њи хо вог ста ту са ни-
је ла ко ви дљи во јер је уде ну то у струк ту ру тзв. мекемоћи. 
Бу ду ћи да у би о граф ској по тки не ма ви дљи ве раз у ве ре но-
сти и раз о ча ра ња, већ са мо ле де не и са мо за гле да не ра ци о-
нал но сти, из гле да као да је по ли тич ки ели ти зам ове вр сте 
при ро дан и при хва тљив. Исто та ко, за стра шу ју ћа и ка зне на, 
те на док на ђу ју ћа и на град на ком по нен та кон ди ци о ни ра не 
ели те скри ве не су у уве ре но сти у оно што се ра ди. Кон ди ци-
о ни ра на моћ се, ме ђу тим, гра ди на те ме љи ма уве ре ња чи је 
се по ре кло, обра зо ва ње и ци ље ви, јед но став но не про пи ту ју 
јер се, углав ном, под ра зу ме ва ју. За то из гле да као да де ло ва њу 
тог ти па кон ди ци о ни ра не ели те мо ћи у Ср би ји не ма по ви-
ња ва ња и пот чи ња ва ња спо ља шњем фак то ру (Ха гу, Бри се-
лу, Ва шинг то ну, Бер ли ну, Ан ка ри, Са ра јеву, За гре бу...), јер 
се по ли тич ки по сао оба вља до бро вољ но, из убе ђе ња, а не из 
при сил но на мет ну тог по гле да на свет.
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6.Метаполитикакварежи:елитезастојаи
опадања

Су де ћи пре ма по ли тич ким про кла ма ци ја ма и офи ци-
јел ној ре форм ској иде о ло ги ји тран зи ци ја је тре ба ло да озна-
чи пре ла зак са го рег на бо љи дру штве ни по ре дак. Тран зи ци-
ја је, да кле, тре ба ло да омо гу ћи еко ном ски раст и дру штве ни 
раз вој, украт ко - по бољ ша ње жи во та у скла ду са па ро лом. 
„Жи ве ти као сав нор ма лан свет!“ Та ко се бар, ме ђу глад ни ма 
и жед ни ма „нор мал но сти“ (нор ма ли зо ва ња и нор ма ли зма!?), 
го во ри ло и раз гла ша ва ло пре и по сле ок то бар ских про ме на 
2000. го ди не. Из ре че но је Ве ли ко обе ћа ње бо љит ка ко је, ка-
ко ства ри сто је, ни је ис пу ње но.46 Шта ви ше, су мор но ста ње у 
де ва сти ра ној срп ској при вре ди, рас то че ној др жа ви и по љу-
ља ној кул ту ри, све до чи о круп ном тран зи ци о ном по(д)ба ча ју 
на гра ни ци исто риј ског не у спе ха.

Са дру ге ста не, уко ли ко се у ана ли зу кри зног ста-
ња укљу че вред но сни еле мен ти, ме ри ла по треб ног раз во ја 
и про дук тив но сти, те до при но си и те ко ви не, оп ште до бро, 
на ци о нал ни и др жав ни ин те ре си, ве ро до стој на ели та на ни-
воу исто риј ских по тре ба Ср би је, те шко се ра за зна је, за пра во, 
бол но не до ста је. У „ис по сти ра ном“, бо ље ре че но ис по шће-
ном до бу „пост хе ро ји зма“ и „пост ху ма ни зма“ ви дљив је, на-
и ме, зах тев за усто ли че њем „пра вих вред но сти“, узор ним пр-
ва че њем, „ор јен ти рин гом“ (на ла же њем и сна ла же њем) и вођ-
ством од угле да и по ве ре ња, па је оту да, по ред све га ре че ног, 
вр ло чу јан вапајзаелитама.На рас про стра ње ну че жњу за 
ус по ста вља њем ве ро до стој не ели те у Ср би ји, ме ђу тим, не ма 
за до во ља ва ју ћих од го во ра.

Ин те лек ту ал не не до ре че но сти и те о риј ске мањ ка во-
сти у ту ма че њу из у зет них дру штве них сло је ва и гру па, те 
ис так ну тих по је ди на ца очи глед но од у да ра ју од из ра же не 
по тре бе ту ма че ња сло же не струк ту ре дру штва, и све оте-
жа ни јег упра вља ња са вре ме ним – ар ха ич ним и мо дер ним - 
дру штве ним то ко ви ма. То сто га, што део упра вљач ке кла се 
се бе, са свим не при ме ре но и не до ка за но, до жи вља ва као већ 

46 Видети: ПрограмдемократскеопозицијеСрбије–задемократскуСрбију, у 
коме већ на првој страни стоји „Грађани, наша победа на савезним изборима 
2000. само је први корак ка главном циљу – демократизацији и економском 
препороду Србије.“ Издавач: Г 17 плус, инцијатор промена, Београд, јул 
2000.



МилошКнежевић ДЕЕЛИТИЗОВАЊЕИДЕКАДЕНЦИЈА

212

остваренуелиту ко ја, сво јим уми шље ним са мо хва ли шу ћим 
вр ли на ма, оби ла то ута жа ва дру штве не по тре бе. У исто вре-
ме, њи хо ви опо нен ти из контраелита и субелита ли ше ни су 
мо гућ но сти да сво је ви зи је ели ти зо ва ња Ср би је оства ре, на 
би ло ко ји на чин. По ми шље њу ауто ра овог тек ста то се де ша-
ва због то га што срп ско дру штво ни је са мо у ду бо кој струк-
тур ној кри зи, не го и сто га што се на за вр шет ку јед не исто риј-
ске епо хе, по но ви мо, об ре ло у раздобљузастојаиопадања.

У кул ми на тив ним при ли ка ма кри зе, за пра во, „ге о по-
ли тич ке ка та стро фе“, по ли тич ког кли јен ти зма и со ци јал не 
де ка ден ци је по ли ти ча ри на вла сти, иако фор ми ра ни и ис ка-
за ни ис под ни воа дру штве них и исто риј ских по тре ба, на сто-
је у скла ду са при сво је ним мо гућ но сти ма, да на док на де сво ју 
објек тив ну бе зна чај ност. Они то чи не про мо тив ном ме диј-
ском ре пре си јом и  не у мор ним уз ди за њем вла сти тог зна ча ја, 
пре ко свих гра ни ца ра зу ма и мо ра ла. У та квим окол но сти-
ма се те жи ште ствар ног и пре тра ја ва ју ћег ели ти зма из сфе ре 
рђа ве и без вред не по ли ти ке по ме ра ка да ле ко бо љим и уте-
шни јим сфе ра ма на у ке, ре ли ги је, књи жев но сти и умет но сти.

Иако је ствар но деелитизованаполитика ипак не од у-
ста је од бор бе за при зна ње из у зе те по зи ци је. Од сва ко днев-
не од го вор но сти из у зе ти по ли ти ча ри те же да бу ду исто ри јом 
осве до че ни као из у зет ни др жав ни ци. Али, волунтаристичка
изузетост, за пра во си стем ска по вла шће ност ни је исто што 
и при зна та и ува жа ва на друштвена изузетност. За ми си-
ју пре вла да ва ња кри зе по треб на је де ло твор на ви зи ја и ја-
ки ослон ци у на ци ји и др жа ви, а не по зив и скри ва ње иза 
окло ње ног иму ни те та пред не да ћа ма исто ри је. Исто риј ске 
по сло ве у Ср би ји без ви зи је, ме ђу тим, ви ше не во де агил не 
во ђе не го бр зо пле те по сло во ђе. На жа лост, та ко је сву да у по-
ли тич ки тех но ло ги зо ва ној Евро пи Уни је, у ко јој је по ли ти ка 
пре тво ре на у „по сао“, а ка ко ства ри сто је, и ши ре.

Оту да у за мо ре ним раз до бљи ма дру штве ног за сто ја и 
опа да ња, те ма сов ног „бек ства од по ли ти ке“, ко је илу стру-
је ра ши ре на из бор на ап сти нен ци ја, че мер на исти на о де е ли-
ти за ци ји и ква зи е ли та ма под при јем чи вом крин ком ели та, 
нај пре од зва ња у ка ко фо нич ној по ли ти ци, док се про ре ђе-
ни при пад ни ци ве ро до стој не ели те мно го лак ше про на ла зе 
у обла сти ма из ван ефе мер не иде о ло ги је и по ли ти ке. Ода тле 
је, за рад тач ни јих уви да ко уисти ну при па да а ко не при па да 
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елит ним сло је ви ма, нај пре по треб но от кло ни ти за ма ја вју ћу 
иде о ло шку и по ли тич ку ко пре ну. То ни је ла ко.

7.Слабљењеевроамеричкогпримата

Де ка ден ци ја је ужи ва ње у стра ху и не из ве сно сти; успо-
ре ње дру штве них то ко ва, за стој и опа да ње, али још увек ни-
је про паст дру штва, бар не док оно тра је.47 Ко му ни стич ки и 
пост ко му ни стич ки иде о ло зи ни у јед ном ча су ни су по ми-
шља ли на де ка ден ци ју, са свим су прот но, и со ци ја ли стич ка 
и ли бе рал на иде о ло ги ја оп ти ми стич ки су прет по ста вља ле 
не пре ста ни раст и раз вој. Ко му ни зам је ра чу нао на бли ста во 
оства ре ње, ус по ста вља ње бес кла сног и не е лит ног дру штва, а 
не на не ка кав пост ко му ни зам по сле соп стве ног кра ха, и епо-
хал ну ин вер зи ју - по вра так у ка пи та ли зам. Ре во лу ци о нар на 
апо ка лип ти ка је би ла на ме ње на све ту ка пи та ли зма.

Иде о ло зи ка пи та ли зма су, та ко ђе, ра до пред ви ђа ли крај 
ко му ни стич ке ере, ко му ни стич ке ре ал по ли ти ке а ти ме и уто-
пи је рај ског дру штва ап со лут но из јед на че них и ујед на че них. 
Они су ра чу на ли на ин во лу ци ју, тј. ре ста у ра ци ју ка пи та ли-
зма у зе мља ма ко је су га на пу сти ле. У ме ђу соб ном оспо ра-
ва њу и по ли тич кој бор би, до че ка ли су оди ста епо хал ну али 
из не на ђу ју ћу про ме ну. Су о чи ли су се, на и ме, са ре ал ном мо-
гућ но шћу гу бит ка гло бал ног при ма та у раз до бљу у ко ме су 
до не дав ни су пар ни ци от по че ли си стем ске про ме не.

Упр кос број них теоријакризе, ко је су ба шти ње не у оба 
те о риј ска скло па, опа да ње и на за до ва ње се ни је при зна ва-
ло као трај но ста ње у исто риј ској за вр шни ци, али се ри вал-
ска стра на спо ра дич но обе ле жа ва ла као де ка дент на. Сум ња 
у не над ма шне вр ли не соп стве ног си сте ма је би ла од ви ше 
скуп и опа сан иде о ло шки про из вод. Де ка ден ци ја је, да бо ме 
озна ча ва ла за мор и без пер спек тив ност, у сва ком слу ча ју ма-
ло ду шност и сла бост про тив ни ка и не при ја те ља, пред зна ке 
ње го вог мо жда бли ског кра ја. Крај је, на рав но, пред ста вљан  
као по раз  јед них и по бе да дру гих, уз мо гућ ност фик си ра ња 
вла сти те су пер и ор но сти и пла не тар ног пр вен ства.

Про па шћу ко му ни зма де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка, а он да и струк тур ном кри зом до ми нант ног мо де ла за пад-

47 Видети, часопис Дело, темат „Декаденција“, приредио Дражен Катунарић, 
Београд, март – април, 1988.
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ног ка пи та ли зма кра јем пр ве де це ни је на ред ног, схва та ња су 
се до не кле убла жи ла и при бли жи ла. Фу ку ја ми ну упро шће ну 
и вул гар ну иде ју о крајуисторијена ма три ци не у мит не ди-
вер ген ци је два све та до про па сти јед ног од њих, за ме ни ла 
су ра зло жни ја ста но ви шта о конвергенцији система. Из ну-
ђе ним ме ра ма др жав не ин тер вен ци је услед кра ха Вол стри-
та, нео ли бе рал ни ка пи та ли зма је, у ду гом ви ју га њу од Ада ма 
Сми та и Мил то на Фрид ма на до Џо на Мај нар да Кеј нса, у Оба-
ми ној пред сед нич кој из вед би по чео да на ли ку је ре ста у ри са-
ном др жав ном ка пи та ли зму у Ру си ји и ме шо ви том си сте му у 
Ки ни. Ипак, ни је реч о об на вља њу ко лек ти ви зма и ета ти зма 
на не при ме ре ном ме сту па ра диг ма тич не зе мље еко ном ског и 
по ли тич ког ли бе ра ли зма. Реч је о не че му знат но круп ни јем 
и да ле ко се жни јем: кон тин гент ној исто ри ји ко ја у не пред ви-
дљи вом кре та њу не при зна је ко нач ни три јумф чи стих со ци-
јал них и по ли те ко ном ских мо де ла.

Ода тле се, усред ком по но ва ња но ве сли ке све та, ука зу-
ју силеууспону и, на спрам њих, силеуопадању. Ако у об но ви 
мул ти по ла ри зма за пад на хе мис фе ра гу би гло бал ни при мат, 
он да и ње на до не дав но не сум њи ва гло бал на над моћ у ви-
ше кон ти нен тал ној дис пер зи ји спла шња ва. Евро а ме ри ка је 
на ге о по ли тич кој епо хал ној раз дел ни ци ко ја се до га ђа рет ко, 
сва ка ко из ван ви до кру га јед не ге не ра ци је, у вре мен ским ци-
клу си ма ко је бро је ви ше де це ни ја или ве ко ва. Зна ци сла бље-
ња за пад ног све та очи ту ју се у обе ње го ве про стор не и сим-
бо лич ке по ло ви не: у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и у 
за пад ном де лу Евро пе на ко ме се кон фи гу ри са ла Европ ска 
уни ја. Евро а ме ри ка, као ре ал ни и сим бо лич ки ре пре зент За-
па да је, да кле, у исто риј ској и, ре кло би се, ци ви ли за циј ској 
кри зи ко ја оди ше опа да њем ње не исто риј ске уло ге у све ту.48

Оно што ва жи за гло бал ну Евро а ме ри ку ја мач но ва жи 
и за Ста ри кон ти нент и Бал кан ско по лу о стр во у ње го вом ге-
о граф ском и ге о по ли тич ком са ста ву.49 Ути че ли пре до че ни 
про цес опа дад ња гло бал не мо ћи За па да на по ло жај и стре-

48 На дубоке историјске и цивилизацијске корене кризе западног света указује 
филозоф Ђани Ватимо, у књизи Нихилизамиеманципација.Етика,политика
иправо, глава „Филозофија и пропадање Запада“, стр. 39-59, Адреса, Нови 
Сад, 2008.

49 О томе: Касторијадис Корнелијус, Успонбезначајности, глава „Оронулост 
Запада“, стр. 39-45, Уметничко друштво Градац, Чачак – Београд, 1999.
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мље ња жи те ља Бал ка на, по себ но на ло кал не балканскеели
те, на ро чи то оне на нео прав да но из де ље ном срп ском про сто-
ру и у по вре ђе ној Ср би ји? На том пла ну из гле да као да де лу је 
јед на про тив реч ност. Сла бље ње за пад не мо ћи у гло бал ним 
окви ри ма исто вре ме но је пра ће но ње ним ја ча њем на бал-
кан ском те ре ну. Реч је не по ду дар но сти исто риј ских то ко ва, 
из ве сном кон тра трен ду, на сто ја њу на „сре ђи ва њу при ли ка“ 
у „соп стве ном дво ри шту“. „Твр ђа ва Евро па“ (Уни је), на и ме, 
утвр ђу је спо ља шње гра ни це сво је кон ти нен тал не те ри то ри је 
у бо ја зни од евро а зиј ских си ла у успо ну.

Ода тле се бал кан ске ре ги о нал не по ли тич ке ели те по ја-
вљу ју у дво стру кој уло зи: с јед не стра не оне на сто је да што 
ви ше учвр сте сво је на ци о нал не др жа ве, док су, с дру ге стра-
не, у под ре ђе ној уло зи рев но сних пре но си ла ца и из вр ши ла ца 
во ље оних ко ји ди зај ни ра ју Ста ри кон ти нент и По лу о стр во. 
Услед са мо зна чај ног на ди ма ња и пре на гла ше ња објек тив но 
скром не уло ге ста ти ста у ма сов ка ма гло бал не пред ста ве, те 
ло кал не ели те ни су ка дре да спо зна ју оп ште усло ве и обе леж-
ја де ка ден ци је по ли тич ке струк ту ре у ко ју же ле да се укљу-
че. Из раз де ше ног и обез на ње ног по ло жа ја оне ни не же ле 
да при зна ју низ ла зни исто риј ски тренд ко ји ће им, по све му 
су де ћи, до не ти још мно га (не)при јат на из не на ђе ња. Ша ви ше, 
рет ка кри тич ка и скеп тич ка ста но ви шта те вр сте, трансми
терскеелите гло бал ног упра вља ња скло не су да ква ли фи-
ку ју као об ли ке „злоб не све сти“ пре ма за на век су пер и ор ним 
ак те ри ма. Та ко очи то де ка дент на обе леж ја епо хе оста ју по 
стра ни ов да шњих ис тра жи ва ња и ту ма че ња.

Уместозакључка:
суморносазнањедекаденције

Те шко обо ле ли, не све сним са мо за ва ра ва њем, обич но 
не при зна ју без на де жно ста ње свог ор га ни зма. У из ве сним 
слу ча је ви ма свест о бо ле сти до при но си из ле че њу, у из ве-
сним не, већ де лу је обр ну то, иза зи ва де пре си ју и ни хи ли-
зам, по гор ша ва бо лест и до во ди до фа тал ног ис хо да. Ко ја ће 
те ра пи ја да бу де при ме ње на у ве ли кој ме ри за ви си од пре-
ди спо зи ци ја обо ле лог. Пре до че на ме ди цин ска ме та фо ра, уз 
све услов но сти до во ђе ња у ве зу би о ло ги је и со ци о ло ги је, тј. 
по ли ти ко ло ги је, ипак би мо гла да се при ме ни на арит мич-
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ни жи вот на ци ја и др жа ва. Уоста лом, у оби ла тој исто риј ској 
гра ђи мо гу се уочи ти ана ло ги је жи во та цар ста ва и жи вих би-
ћа. И за јед не и за дру ге ва же за ко ни вре ме на: ра ђа ња, ра ста, 
зре ло сти, ста ро сти и смр ти.50 Оста ре ле и оболеледржаве пре 
уми ру! Чвр шћи на ци о нал ни и др жав ни ор га ни зми ме ту за-
лем ски пре тра ја ва ју.

Дру штво ко је је иза зва ло суд би ну и пре шло hibris; ко је 
је с оне стра не на сил них и ве штач ких гра ни ца из гу би ло сво-
је су на род ни ке и оста ви ло их у ен кла ва ма; ко ме је агре си јом 
отет и оку пи ран део др жав не те ри то ри је; чи ји су при род ни 
ре сур си упро па шће ни а на чин про из вод ње не са мо ума њен 
не го и до ве ден у пи та ње - је сте дру штво у опа да њу. У исто-
риј ским ци клу си ма по зна ти су при ме ри дру шта ва ко ја су на 
кон цу свих по ра за, гу би та ка и ли ша ва ња ис цр пе ла сво ју сна-
гу, од и гра ла пре у зе ту уло гу и, на по кон, иш че зла са ци ви ли-
за циј ске сце не. У пост мо дер ним вре ме ни ма та кве ка та стро-
фе су, до ду ше, ма ње ве ро ват не, ма да уоче не и до ка за не исто-
риј ске фа зе ма лак са ло сти и да ље ука зу ју на коб ну елип ти ку 
на ста ја ња и не ста ја ња дру шта ва, др жа ва и на ци ја.

Ср би ја је очи глед но ис цр пље но, за мо ре но и оште ће но 
дру штво, ума ње не тран сфор ма ци о не енер ги је и за у ста вље-
ног раз во ја. Сла бост Ср би је ни је ре зул тат adhoc ге о по ли тич-
ких и ге о е ко ном ских при ли ка у по след њој де ка ди или две, 
не го на го ми ла них не да ћа у по след њих сто ти нак го ди на. Су-
мор на ре тро спек ти ва јед ног ве ка сва ка ко не мо же да пру жи 
убе дљив али би за са вре ме не гре шке и гре шни ке. Око то га не 
би тре ба ло оча ја ва ти, али би то ва зда тре ба ло има ти на уму. 
Све и да хо ће, са вре ме на Ср би ја ни је ка дра да од ско чи од вла-
сти те суд би не у чи јем те ре ту су ви ше де це ни ја аку му ли ра не 
те шко ће ко је се не мо гу са вла да ти пре ко но ћи. Ипак, по сто је 
број не мо гућ но сти пре ва зи ла же ња ома мље но сти и ле тар ги-
је. За то је по треб но схва ти ти за мор ну и успа вљу ју ћу при ро-
ду тре нут ка.

Про дук тив на ели та у не про дук тив ном дру штву је оче-
ки ва но ма ло број на и не у ти цај на. Гла ву реч, за пра во, во де не-
про дук тив ни и кон тра про дук тив ни сло је ви, тач ни је ре че но 
„кре а тив ни де струк труи“, па ра зи ти из спе ку ла тив ног фи-

50 Видети: Фројнд Жилијен, АвантуреЗапада, поглавље „Декаденција зачета 
у самом срцу живота“, стр. 11, Калеком, Београд, 1998.
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нан сиј ског сек то ра и „ин ду стри је све сти“. У усло ви ма за сто-
ја и опа да ња, као кон тра тренд оче ки ва ној па ни ци и бун тов-
ни штву, ши ри се со ци јал на апа ти ја. Рав но ду шност и па сив-
ност ни жих дру штве них сло је ва пре ли ве на је слат ком ка шом 
опу шта ња и за ба ве. У окол но сти ма све оп ште па у пе ри за ци је, 
бло ки ра ног раз во ја и без пер спек тив но сти, на ту ра се ба нал-
ни и не шко дљи ви по глед на свет, као ма сов ни ри ја ли ти шоу 
у го ле мом за бав ном пар ку за ве чи то нео д ра сле и за лу ђе не 
ма се.51

Ка ква је, он да, ели та ко ја оду ше вље но уче ству је у ме
диократији и театрократији?Мо жда ре жи ра на и ин сце ни-
ра на, ре ди тељ ска и глу мач ка!? Из гле да као да је аго нал ни ка-
рак тер обе ле жио фи на ле срп ске тран зи ци је. У зе мљи у ко јој 
сви ста ти стич ки по ка за те љи ука зу ју на бол но на за до ва ње ка 
де ве де се тим, са мо по ли тич ка и еко ном ска ели та на пре ду ју, 
пре све га, у сво јим при хо ди ма и у „са рад њи са Ха гом“, на 
„пу ту ка Евро пи“. Да ли је то до вољ но или не, не ће про су-
ди ти са мо Хаг и Бри сел, не го ов да шње при ли ке у на ред ним 
го ди на ма.
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DEELITIZATIONANDDECADENCE

Elites,QuasielitesandCounterelitesof
UnfinishedSocietalTransition

Sum mary

Extraordinaryhistoricaldynamicshaveledtoawholeset
ofchanges in thestructureof thissocietyonanunprecedented
scaleinaperiodlastingafewdecades.Theeconomic,political,
ideological and cultural changes that have occurred in a very
shortperiodoftimehavemanifestedthemselvesthroughaseri
esofupheavelsthathavetransformedtheveryfabricofsociety.
Thefeaturesoftheprevioussocioeconomicformationhaveal
mostcompletelydisappeared;Serbiansocietyundergoingtran
sitionhasstillnot foundaprosperousbalance. It is, in fact, in
thepositionofaprolongedcrisis that isexpressing itself inall
relevantfieldsofsociallife.Oneoftheimportantdimensionsof
continuedcrisisisthenonexistenceofasociallyresponsibleand
historically confirmed leadership.Current society inSerbia, in
fact, ismanifesting a state characteristic of a society that has
experienced socioeconomic and political catastrophe. This si
multaneouslymeansthatthediscourseonrealisticandpotential
elitesinSerbiaisconditionedbythemeretriciousfactofnational
andstatedecline.Genuineelites,i.e.elitizationindifferentsocial
segments is occuring unevenly in a decadent environment and
clientisticatmosphere,inconfusionwithcomparablepseudoand
quasielitistrecombination.Thusit isnecessarytodifferentiate
the forced ideologicalandpoliticalconstructionofpower“eli
tes”fromthepossibilityoftheirauthenticcreation.
KeyWords:elites,quasielites,subelites,elitization,deelitiza

tion,transition,decadence,clientism
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1.

Дис курс о ели та ма за пра во је дис курс о по ли тич кој до-
ми на ци ји ели та. По ја вом ма сов не по ли ти ке, на кон 70-их 19. 
ве ка, по ли тич ка моћ ели та је сла би ла а ма са ра сла. Моћ го-
ми ле је по ста ла „си ла ко ју ни шта ни је мо гло угро зи ти и ко јој 
је углед мо гао са мо ра сти“, ис ти цао је Гу став ле Бон. Ње го ве 
прет по став ке, ко је је из нео у Психологијигомила (1859), да се 
„мо ра ра чу на ти с но вом си лом, ко ја је по след њи су ве рен мо-
дер ног до ба: си лом го ми ле“ и да да ће  „до ба у ко је са да ула-
зи мо би ти за и ста ерагомила“, у пот пу но сти су се оства ри ле 
(Ле Бон, 1989:26). На ста нак мо дер ног дру штва озна ча ва пре-
ла зак са по ли тич ке до ми на ци је „ари сто кра ти је по ро ђе њу“ 
на по ли тич ку до ми на ци ју ма са. У ње го вом са да шњим пре-
ла ском у по стин ду стриј ско ста ње по ли тич ка моћ ма са ско ро 
не при мет но не ста је, а ра ђа се по ли тич ка моћ „ари сто кра ти је 
по та лен ту“. 

Ре во лу ци о нар ни пре ла зак из ста ња ели ти стич ке функ-
ци о нал но сти на по зи ци је кла сне стра ти фи ка ци је не ке ми сли-
о це је до вео у ди ле му. Ор те го и Га сет у књи зи Побунамаса 
(1932), кри зу за пад не кул ту ре при пи су је по ли тич кој до ми на-
ци ји ма са и не стан ку ели та (Ор те го и Га сет, 1988). Ана ли-
ти ча ри по стин ду стриј ског до ба на ја вљу ју, по пут Кри сто фе-
ра Ла ша у Побуниелита (1995), ула зак у еру „по бу на ели та 
про тив сте га вре ме на и про сто ра“ (Лаш, 1996:48). Те о ри ја 
ре флек сив не мо дер ни за ци је на го ве шта ва вра ћа ње појединца 
у дру штво: „Ин ди ви ду а ли за ци ја зна чи прво рас тва ра ње те 
друго за ме ну об ли ка жи во та ин ду стриј ског дру штва друк-
чи јим об ли ци ма у ко ји ма по је дин ци мо ра ју са ми ства ра ти, 
ин сце ни ра ти, кро ји ти сво је би о гра фи је“ (Бек, 2001:154). Ин-
ди ви ду а ли за ци ја је ел до ра до ели та. 

Со ци јал ни пси хо ло зи су из ра чу на ли да је од вре ме на 
по ја ве на ше вр сте па до Ре не сан се чо ве ков хо ри зонт увек 
пред ста вља ла при пад ност не ком ми, не кој гру пи или по ро-
ди ци. Ја коб Бурк харт, у књи зи КултураренесансеуИталији 
(1861),ме ђу пр вим ауто ри ма кон ста ту је да је индивидуа ре не-
сан сно от кри ће; а Серж Мо ско ви си, са вре ме ни аутор, сво ју 
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књи гу Добагомиле по чи ње ре че ни цом: „Ако од ме не за тра-
жи те да име ну јем нај ва жни ји изум мо дер них вре ме на, од го-
во ри ћу без окле ва ња: по је ди нац“ (Мо ско ви си, 1997). Чо ве ков 
хо ри зонт ин ди ви ду а ли за ци је гло ба ли зи ра ју ћи про це си по-
ме ра ју у прав цу све ве ће ели ти за ци је по је ди на ца. Да нас сва-
ко са ња о би о гра фи ји за ко је се мо же ре ћи да je „онa пра ва“, 
thetop.

На кон што се по ја вио, ми сли ло се да ће појединац, об-
да рен ми шљу и осе ћа њи ма, пра ви ма и сло бо да ма као сво јим 
гра ђан ским ха би ту сом, по пут „су пер ме на“ ре ши ти све про-
ме не све та. До го ди ло се упра во су прот но: по је ди нац, иако 
нај ва жни ји изум мо дер ног до ба, по стао је ње го во нај ве ће 
раз о ча ре ње. Раз лог то ме тре ба тра жи ти у  па ра док су под чи-
ње но сти по је дин ца гру пи или ко лек ти ву (Ле Бон, Тард, Тро-
тер), а ко га је Серж Мо ско ви си опи сао ре че ни цом: „Ве ли ка 
тај на сва ког по на ша ња је со ци јал но по на ша ње“ (Мо ско ви-
си, 1997:28). По на ша ње по је дин ца као по је дин ца је ло гич но 
и пред ви дљи во, али чим уђе у гру пу оно по ста је не ло гич но 
и не пред ви дљи во. Увек је згод но се ти ти се ста ре по сло ви-
це Ри мља на: Senatoresomnesboniviri,senatusmoranumma
labestia (Се на то ри су све са ми до бри љу ди, а рим ски се нат 
је опа сна звер). Шта год људ ске ко лек ти ве др жа ло за јед но, 
то ни је ра ци о нал на кал ку ла ци ја ње них по је ди них чла но ва. 
Под чи ње ни ма си, гру пи или ко лек ти ву љу ди су спрем ни да 
по чи не и нај го ре лу дост, а та ко се не по ста је ели та. 

Ма сов не уби це и зло чин ци не спа да ју у ели ту, ни по 
сте че ном ни по при пи са ном са ту су, а ни по „Па ре то ди ја-
гра му“. По ње му би тре ба ло да ма ло број не уби це (20%) увек 
има ју ве ли ки удео у све у куп ном жи во ту љу ди (80%). Па ре-
тоа је пре све га бри ну ла рас по де ла ма те ри јал ног бо гат ства 
и дру штве не мо ћи. Он је (1897) от крио за кон по ко је је бо-
гат ство „увек рас по ре ђе но на исти на чин“, од но сно „на ги-
ње ка вр ху“: ма ло број на ма њи на на вр ху (20%) увек је има-
ла ве ли ки удео у све у куп ном бо гат ству (80%). Прин цип да 
20% узро ка иза зи ва 80% по сле ди ца еко но ми сти су раз ли-
чи то на зва ли: „Па ре тов прин цип“, „Па ре тов за кон“, „прин-
цип 80/20“, „за кон не ко ли ко кључ них и мно го три ви јал них 
фак то ра“ и слич но. Па ре тов мо дел за „при род ну рас по де лу 
ви тал не ма њи не и упо тре бљи ве ве ћи не“ ме на џе ри су пре то-
чи ли у функ ци о нал ни „Па ре то ди ја грам“ (Paretochart). Свет 
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је не дав но за хва ти ла оп шта по мет ња на кон об зна њи ва ња да 
је „за кон не ко ли ко кључ них и мно го три ви јал них“ отво рио 
вра та не ви ђе ној по хле пи фи нан сиј ске ели те. Углед ни еко но-
ми сти, по пут Џо зе фа Шти гли ца ко ји је ве ћу па жњу по све тио 
мејнстри му еко но ми је не го WallStreet-у фи нан сиј ске ели те, 
ука зу је на чи ње ни цу да на по хле пу (лат. avaritia) тре ба гле-
да ти као на со ци јал ни и кул тур ни кон цепт ста ту са и мо ћи 
ели те, а не као на ин ди ви ду ал но па то ло шки слу ча ју. Про-
шле ге не ра ци је се се ћа ју ре че ни це Бер нар да Шоа: „По хле па 
за нов цем је из вор све га зла“, а са да шње по на вља ју ре че ни цу 
бер зан ског ме ше та ра Гор до на Ге ка (Мајкл Да глас) из фил ма 
WallStreet Оли ве ра Сто неа: „По хле па је, у не до стат ку бо ље 
ре чи, до бра“ (Greed,forlackofabetterword,isgood!). Фи нан-
сиј ским све том вла да ју „де ца Гор до на Ге ка“, ка ко је то не ко 
ре као. 

По ред по хле пе, ко руп ци ја је дру го ли це гло ба ли за циј-
ске ели те. Мон ди јал ној ели ти је ус пе ло да из ме ђу по хле пе 
и ко руп ци је ус по ста ви рав но те жу, тач ни је кон тра пункт ски
од нос: по ве зу је их та ко да чи не је дин стве ну хар мо ниј ску це-
ли ну. Ви ши сте пен гра бе жљи во сти ели та бо га тих дру шта ва 
узро ку је ви ши сте пен ко руп ци је у дру штви ма си ро ма шних, 
и обр ну то. По хле па и ко руп ци ја су два по ла мо ћи са вре ме-
них ели та. Ова рав но те жа мо ћи по ка зу ју да смо се још јед ном 
пре ва ри ли у по гле ду до стиг ну ћа де мо крат ског све та.

Вра ти мо се на дис курс о на ци ји и вла да ви ни ели та. 
Кључ на за мер ка на ра чун на ци је од но сни се на ње ну не моћ 
да се су о чи са „про ва лом ужа са“ у сво јој про шло сти. Ствар 
ни је у не мо ћи на ро да да се су о че са сво јом про шло шћу, не го 
у то ме мо же ли се „про ва ла ужа са“, по пут хо ло ка у ста, на-
сле ди ти као тра ди ци ја? Исти на, пред „про ва лом ужа са“ све 
за не ми, као што се до го ди ло са на ци стич ком Не мач ком ко ја 
се „на шла на ап со лут ној нул тој тач ки кул тур ног пам ће ња“ 
(Асман, 2002:98). Тра ди ци ја не ма зна че ње јед но знач ног „на-
сле ђи ва ња“. Тра ди ци ја се сти че, а да би се сте кла, по тре бан 
је ве ли ки труд ко јим се но ва де ла сме шта ју у тра ди циј ски 
кон текст (Ели от, 1963). Тра ди ци ја је ре флек сив на по се би, 
осим ако ни је из ми шље на. Са вре ме ни Нем ци, а уоста лом и 
дру ги на ро ди,   не ма ју про бле ме са тим ка ко да сме сте ста ра 
и но ви ја де ла истин ских вред но сти у вла сти ту тра ди ци ју не-
го ка ко да оне мо гу ће да по сле ди це „про ва ле ужа са“, а то зна-
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чи зло и хо ло ка уст, из бег ну да бу ду сме ште ни у де пое из ми-
шље не или ин сце ни ра не тра ди ци је, и то на на чин на ко ји су 
у слич ним си ту а ци ја ма по сту па ле на ци је у успо ну (Асман, 
2002; Хоб сбом и Рејн џер, 2002).

Нај ве ћи па ра докс со ци јал ног по на ша ња су од но си мо-
ћи ко ји се ма ни фе сту ју кроз „сим бо лич ко на си ље, ко јем је 
свој стве но да се вр ши сим бо лич ким пу те ви ма ко му ни ка ци-
је и зна ња, или тач ни је, не зна ња, за хвал но сти, или на кра-
ју, љу ба ви... Сим бо лич ко на си ље се ус по ста вља по сред ством 
одо бра ва ња ко је пот чи ње ни не мо же а да не дâ вла да ју ћем 
(да кле, вла да њу), јер, да га ми сли и да се бе ми сли, или, бо ље, 
да ми сли свој од нос са њим, рас по ла же са мо ин стру мен ти ма 
са зна ња ко ји су му за јед нич ки са њим и ко ји, бу ду ћи да су 
са мо уте ло вље ни об лик од но са вла да ви не, чи не да овај од-
нос из гле да као при ро дан; или, дру гим ре чи ма, јер су схе ме, 
ко ји ма он се бе опа жа и про це њу је сво ју вред ност, или опа жа 
и про це њу је вред ност оних ко ји вла да ју (ви сок/ни зак, му шко/
жен ско, бел/црн, итд.), про из вод уте ло вље ног кла си ра ња ко је 
су на тај на чин на ту ра ли зо ва не, ко је про из во де ње го во дру-
штве но би ће“ (Бур ди је, 2001:6,51).

Па ра докс сим бо лич ког на си ља укљу чу је и „на о па ко 
при зна ње“ (misrecognition) ко је на но се огром ну ште ту чо ве-
чан ству, а на ко га је ука зао Чарлс Теј лор у те о ри ји по ли ти ке 
при зна ња. „На о па ким при зна њем“ се при хва та ома ло ва жа-
ва ју ћа сли ка о се би, ин тер и о ри зи ра на сли ка вла сти те ин фе-
ри ор но сти. При зна ње на мет ну тог и де струк тув ног иден ти-
те та је об лик тла че ња јер при си ља ва ње на при хва та ње ома-
ло ва жа ва ју ће сли ке о се би жр тву за тва ра у ла жан, ис кри вљен 
и ре ду ко ван на чин бив ство ва ња  (Теј лор, 2003:33).

Вла да ви на ели те је об лик сим бо лич ног на си ља ко га 
зна ју и при зна ју и они ко ји вла да ју и они ко ји ма се вла да. Као 
што дру штве на моћ ма се ни је у маси не го у чи ње ни ци да се 
„ни во јед ног људ ског ко лек ти ва при бли жа ва ни воу ње го вих 
нај ни жих чла но ва“, та ко и дру штве на мо ће ели те ни је у из
врсности ње них по је ди на ца не го у вла да ви ни ко ја се вр ши 
сим бо лич ким пу те ви ма ко му ни ка ци је и зна ња. По зна то је да 
је нај ма њи име ни тељ ма са нај ни жи чи ни лац: у њој се оно 
што је за јед нич ко ме ри ар ши ном оних ко ји га нај ма ње има ју, 
та ко да у ма си пр ви увек мора би ти по след њи (Мо ско ви си, 
1997:29). На су прот то ме, дру штве на моћ ели та не по чи ва на 
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на ив ној ра зли ци из ме ђу из вр сно сти и не спо соб но сти, а ни ти 
на фа во ри зо ва њу ње ног по ло жа ја у дру штве ној хи је рар хи-
ји. Кла сич на те о ри ја афир ми ше кри те ри јум из вр сно сти као 
ге нет ску осо би ну и не ке сте че не осо би не. Но ва па ра диг ма 
со ци о ло ги је ели те о свим тим осо би на ма го во ри са ста но ви-
шта по зи ци је ко ју по је дин ци има ју у еко ном ској струк ту ри 
и струк ту ри мо ћи да тог дру штва или од ре ђе не ин сти ту ци-
је и ор га ни за ци је. Ка да се позиције елит но сти про ме не, као 
у слу ча ју уру ша ва ња со ци ја ли стич ког дру штва, до ла зе до 
из ра жа ја но ви кри те ри ју ми и но ве ком би на ци је раз ли чи тих 
кри те ри ју ма. По зи ци ја ели те је дру штве на чи ње ни ца, а то 
зна чи да је ре ла тив но не за ви сна од ге нет ских ква ли те та по-
је ди на ца. 

По ку ша ћу, у не ко ли ко ко ра ка, по ка за ти да за јед нич ка 
по зи ци ја ели та, а не ин ди ви ду ал на при пад ност, пред ста вља 
по ла зи ште но ве па ра диг ме за со ци о ло ги ју ели та. 

1) Оно што на зи ва мо по зи ци јом ели те, Вил фре до Па ре-
то зо ве „на леп ни ца“ или „ети ке та“. Он на во ди при мер адво-
ка та: ети ке та адво ка та озна ча ва чо ве ка ко ји тре ба да по зна-
је пра во и ко ји га че сто по зна је, али и чо ве ка ко ји га кат кад 
уоп ште не по зна је. Но си ти ети ке ту по ли тич ких функ ци ја 
мо гу и они по је дин ци ко ји су се про гу рал ни ме ђу по ли ти ча-
ре из ве сног ран га а не ма ју ква ли те те у скла ду са ети ке том 
ко ја им је до де ље на. „Ети ке та“ Па ре ту слу жи ка ко би лак ше 
мо гао укљу чи ти и оне фак то ре ко ји не спа да ју у из вор не фак-
то ре ели те, а мо же их сте ћи сва ко ра ци о нал но људ ско би ће. 
Па ре то во укљу чи ва ње „ети ке та“ ели та по сти же се тра же на 
објек тив но сти и осло ба ђа ак си ом ски при хва ће не кон цеп ци је 
о из вр сно сти и спо соб но сти као пре по зна тљи вим зна ко ви ма 
ели та. Раз ра ђи ва ње овог ста но ви шта би нас до ве ло до на че ла 
да ели те мо же мо бо ље раз у ме ти уко ли ко за ми сли мо да при-
пад ни ци ели те о сво јој по зи ци ји у дру штву гле да ју кроз свој 
за ми шље ни „вео не зна ња“. 

2) Ово нео до љи во под се ћа на Џо на Рол са (John Rawls) и 
ње го ву те о ри ју ди стри бу тив не прав де ко ју је из ло жио у де лу 
Теоријаправде (1998). Да би смо от кри ли у че му је тај на на-
че ла пра вич но сти мо ра мо за ми сли ти си ту а ци ју у ко јој се сви 
ра ци о нал ни љу ди на ла зе иза „ве ла не зна ња“ (veilignorance). 
За кло ње ни „ко пре ном не зна ња“ љу ди би зна ли да су ра ци о-
нал на људ ска би ћа и да це не соп стве но до бро, али не би зна-
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ли сво је ме сто у дру штву, свој кла сни по ло жај и дру штве ни 
ста тус, ни ти да ли су да ро ви ти или не да ро ви ти, не спо соб ни 
или фи зич ки и мен тал но спрем ни, бе ли или цр ни, па чак ни 
да ли су му шко или жен ско, и та ко да ље. А ка да се ко нач-
но на ђу у та ко за ми шље ном „пр во бит ном по ло жа ју“ (origi
nalposition) тре ба ју се би по ста ви ти пи та ње: ко ја би на че ла 
на зва ли пра вич ни ма или по ште ни ма? Уко ли ко за јед нич ку 
по зи ци ју ели те ту ма чи мо као њен „пр во бит ни по ло жај“ мо-
же мо, за кло ње ни иза ње ног „ве ла не зна ња“, и нео п те ре ће ни 
из вр сно шћу и свим дру гим кри те ри ји ма са „ети ке та“, да ти 
објек ти ван од го вор на пи та ње: за што осо бе ко је се свр ста ва-
ју у ка те го ри ју ис так ну тих и из вр сних по је ди на ца при па да ју 
ели ти? 

3) Те ћи ко рак ко ји тре ба учи ни ти ка ко би објек тив но 
утвр ди ли ко ји по је дин ци ула зе у ели ту од но си се на де фи-
ни са ње оно га што на зи ва мо „по зи ци ја ели те“. Она је са мо 
на из глед јед но став на кон крет на дру штве на гру па. И овај 
тер мин зву чи по зна то, а ње га уво ди Карл Ман хајм у ра ду 
Есејогенерацијама (1927). Ман хај мов со ци о ло шки ме тод од-
ли ку је струк ту рал ни при ступ: „Гле да ти на ствар са „струк-
тур не“ тач ке гле ди шта зна чи об ја сни ти је не као изо ло ва ну, 
са мо до вољ ну је ди ни цу, већ као део ши ре струк ту ре; са мо 
об ја шње ње за сни ва се не то ли ко на свој стви ма да те ства ри, 
већ на месту ко је оно за у зи ма уну тар струк ту ре... (Та ко да) 
Ман хајм уво ди тер мин Lagerung (ло ка ци ја) да озна чи за јед-
нич ке од ли ке ко је ис ка зу ју од ре ђе ни по је дин ци, не све сним 
из бо ром, већ са мо за то што су по ста вље ни „та мо“, а не „ов-
де“ дуж „кон ти ну у ма“ (Кеч ке мет, 2009:23 и 39). Сим бо лич ка 
моћ ели те про из и ла зи из за ми шље не ели ти стич ке по зи ци је 
(Elitenlage) по је дин ца у дру штву. Ко ри сте ћи се ка те го ри јом 
„кла сне по зи ци је“ (Klassenlage) из Ман хај мо вог „кон цеп та 
ге не ра ци је“ (Ман хајм, 2009:333-383), за ми шље ну по зи ци ју 
ели те мо же мо де фи ни са ти као за јед нич ку „ло ка ци ју“ (Lage
rung) ко ју од ре ђе ни по је дин ци има ју у еко ном ској струк ту ри 
и струк ту ри мо ћи као свој „усуд“, е да би де ло ва ло увер љи ви-
је, ка ко би то ре као Бур ди је, „пре тва ра ње кул тур не са мо во ље 
у природну“ (Бур ди је, 2001:6) Ели те има ју осе ћај да су све 
што се до го ди пред ви де ле, та ко да сво је де ло ва ње схва та ју 
као не ку вр сту „са мо и спу ња ва ју ћег про ро чан ства“ (selffulfil
lingprophecy). Свој ства за ми шље не по зи ци је ели те пред ста-
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вља ју оно што мо же мо зва ти њи хов „вео не зна ња“. Иза та кве 
ко пре не мо же се на ћи при лич но ве ли ки број осо би на, до брих 
и ло ших, а пре све га ин те лек ту а ла ца, на да ре них и спо соб них 
осо ба, зна ла ца сво је про фе си је, од но сно свих оних ко ји су по 
свом ха би ту су ме на џе ри или ли де ри.   

4) Је зик мон ди јал не ели те је по стао ен гле ски. До ми на-
ци ја ен гле ског је зи ка озна ча ва ета бли ра ње јед не при ви ле-
го ва не је зич не, а ти ме и ми са о не кул ту ре на су прот дру гим 
на ци о нал но-је зич ним тра ди ци ја ма. Ко му ник циј ски је зи ци, 
Lingua franca, не ка да су би ли коине, је зик хе лен ске ели те, 
латински, је зик цр кве не ели те, арапски, је зик му сли ман ске 
ели те уну тар уме, а по сле су до шли фран цу ски, је зик по ли-
тич ке ели те и ен гле ски, је зик мон ди јал не ели те. До ми на ци ја 
јед ног ко му ни ка циј ског је зи ка увек је би ла по ве за на са до-
ми на ци јом дру штве них гру па ко је су тај је зик при гр ли ле као 
ин стру мент вла сти и као дин стинк тив но обе леж је. Ако се 
на ста ви ши ре ње је зич ког им пе ри ја ли зма, уско ро се мо же до-
го ди ти да се „ма тер њи је зик“ ве же са мо за по ро ди цу, и та ко 
се вра ти мај ци. Мон ди ја ли стич ке ели те,  ти ме што „ма тер њи 
је зик“ сво де тек на је дан од ди ја ле ка та, не пу не са мо пам ће ње 
ре чи ма уме сто ми сли ма, не го де лу ју као „се ки ра на ко ре ну 
фи ни јег је зич ког осе ћа ја уну тар ма тер њег је зи ка“ (Ф. Ни че). 
BusinessEnglish  ис пу ња ва дав на шњу же љу фи нан сиј ске ели-
те да се ко нач но осло бо де стиг ме на ци је и на ци о на ли за ма. 
Бр зим ета бли ра њем ен гле ског као је ди ног је зи ка ко му ни ка-
ци је ма тер њи је зик пре ста је би ти ин те лек ту ал ни мо ме нат 
кул ту ре, од но сно  гу би ком пе тен ци ју за пре суд на под руч ја 
мо дер ног жи во та (Li es smann, 2008:115). 

На пи та ње „Ко сте ви?“ сва ки при пад ник ели те је по ну-
дио од го вор за ви сно од ет нич ке гру пе или на ци је ко јој при па-
да. Од го вор ли бе рал не мон ди ја ли стич ке ели те би се од но сио 
на ин сти ту ци ју ко јој при па да или ор га ни за ци ју у ко јој је за-
по слен. Они су ин ди фе рент ни пре ма на ци ји и на ци о на ли зму: 
сва ка на ци ја је иста, тек јед на од мно гих, на ци ја као на ци ја. 
То су љу ди, ка ко би то ре као Ни че, ко ји по зна ју и ужи ва ју у 
ве ли ком бро ју ства ри, али су не спо соб ни да их на кон кре тан 
на чин ин те гри шу у се бе, „струч ња ци без ду ха и ужи ва о ци 
без ср ца“, ко ји ма сто ји на рас по ла га њу огром но ма те ри јал но 
бо гат ство са мо што га они не мо гу по ве за ти ни са чим људ-
ским као сво јим сре ди штем. Што се ти че обра зо ва ња, они 
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су „жи ви при руч ни ци и ап страк ци је“, „исто риј ске тво ре ви-
не обра зо ва ња“, „обра зо ва ње од гла ве до пе те“, на про сто „не 
мо гу из бе ћи lifelonglearning“ (Li es smann, 2008:113-119).

Закључак: Вра ћа ње ели та на свет ску сце ну као гло бал-
ног игра ча знак је ве ли ких дру штве них про ме на. Гло ба ли зи-
ра ју ћи пост мо дер ни свет де лу је као пулверизаторелита: у 
ње му се ели те рас пр шу ју не за ви сно од на ци о нал но сти, со ци-
јал ног ста ту са, кул ту ре, по ла и ро да, ра се и слич но. Дис курс 
о ели та ма за пра во је, на из о кре нут на чин, дис курс по је ди на-
ца и гру па о њи хо вом пр во бит ном иден ти те ту. Тех но ло шки 
кон стру и сан ха би тус пре тва ра по је дин ца у „љу де-ма су“, та-
ко да нас ре флек сив ност ели та вра ћа бол ном пи та њу про све-
ти тељ ства. У massmedia ди ја лек ти ци про све ти тељ ства ма-
сов ни ме ди ји, по пут не ке вр сте дру штве не те ле па ти је, исте 
ми сли и сли ке на исти на чин пре до ча ва и ши ри ми ли о ни ма 
по је ди на ца, та ко да на ци о нал не ели те гу бе на зна ча ју, а мон-
ди ја ли стич ке ула зе у оп ци ју.

Закључак: Мо дер ност је пре шла дуг пут од по бу не ет-
нич ки и кла сно обо је них и иде о ло шки усме ра ва них ма са до 
мон ди ја ли стич ке ели те, ко ја је пре ма ва ни над на ци о нал на и 
ко смо по лит ска, а пре ма уну тра тран сфун ди ра све раз ли ке: 
пол не, род не, ра сне, кон фе си о нал не, ет нич ке, на ци о нал не, 
је зич ке, кул тур не, и све дру ге ба ри је ре. Уме сто кла сног „ин-
тер на ци о на ли зма“, свет  ула зи у мон ди ја ли стич ки ели ти зам 
без гра ни ца, чи ји је је ди ни циљ да мит о гло ба ли за ци ји пре-
тво ри у ствар ност.

2.

Ба вље ње ели том у мо дер но до ба уоп ште ни је би ло у 
мо ди (Ко е нен-Итер, 2005:7). Уко ли ко се др жи мо Адор но ве 
су ге сти је, да оно што се про јек ту је на свест пу тем на уч не по-
де ле ра да са мо од ра жа ва оно што се за и ста од и гра ло у све ту, 
он да ве ли ко ин те ре со ва ње за ели ту од ра жа ва про ме ну уну-
тар кла сних и ор га ни за ци о них су ко ба. Дру штве ни су ко би, 
при сут ни у свим си сте ми ма и свим ор га ни за ци ја ма, мо гу се 
ана ли зи ра ти и као кла сни и као ор га ни за ци о ни. Сву да где 
има оних ко ји упра вља ју и оних ко ји ма се упра вља еви дент-
ни су кла сни сукоби, а сву да где по сто је они ко ји да ју на-
ред бе и они ко ји их при ма ју по сто ји груп но супростављање. 
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По стин ду стриј ско дру штво је све ма ње кла сно ди фе рен ци-
ра но, а све ви ше груп но ди вер си фи ко ва но. Ана ли за груп не 
ди вер си фи ка ци је про во ди се тер ми ни ма су про ста вља ња: 
утак ми це или так ми че ња (competition, contest) и уме шно сти 
или спо соб но сти (skills, capable), ко ји су бли жи пој му ели те. 
Ана ли за кла сне ди фе рен ци ра но сти про во ди се тер ми ни ма 
су ко ба и бор бе, ко ји су бли жи пој му кла се.

Иако се по стин ду стриј ско дру штво не струк ту ри ше на 
осно ву кла сне струк ту ре и кла сних су ко ба, оно се ни је од ре-
кло вер ти кал не ди фе рен ци ја ци је као сред ства ис ко ри шћа ва-
ња јед них дру штве них гру па од стра не дру гих. На при мер: 
ели та ис ко ри шћа ва ма се. Пре ла зак из ста ре си ту а ци је у но ву 
вра ћа нас на по че так, а ко ји се од но си на про блем реванди
кације (To u ra i ne, 1998). Из по стиг ну ћа рад нич ке кла се Ср би-
је, а та ко је и са рад нич ком кла сом дру гих со ци ја ли стич ких 
др жа ва, ко је су под не ле глав ни део на ци о нал ног на по ра, пре 
све га при вред ног, а са мим тим и укуп ног  дру штве ног раз-
во ја, и то у те шким усло ви ма со ци ја ли стич ке екс пло а та ци је, 
на кон гло бал ног уру ша ва ња со ци ја ли стич ких си сте ма го ле-
му ко рист су из ву кле оста ле ка те го ри је, од ре ђе не гру пе по-
ли тич ке и при вред не ели те, а за хва љу ју ћи иде о ло шкој и по-
ли тич кој по др шци. 

Ако је кла сна бор ба из гу би ла на зна ча ју, и то не са мо 
на иде о ло шком пла ну, да ли то зна чи да је те о риј ски дис курс 
о кра ју кла са је ди но мо гу ћи дис курс. Дис курс „о кра ју“, ин-
спи ри сан Хе ге ло вом иде јом, тра је ско ро два ве ка, са мо што 
са да, екс пли ци те и им пли ци те, по зи ва на „по ре кло“. Исказ
окрају је ис каз ко ји по на вља, на из о кре нут на чин, прет ход-
ни исказопореклу (Ба ли бар, 2003:45-46). Ис каз о кра ју не ма 
са знај ну функ ци ју: „По че так је ка да сам се ја ро дио, а кра ја 
не ма“, гла си деч ји од го вор на то пи та ње (Руп ник-Ра чић и Не-
шић, 1993). О кра ју, смр ти и злу, мо же се са мо ћу та ти. Ис ка зи 
о злу су са знај ни са мо као ис ка зи о при ро ди по сла, а то зна-
чи сред стви ма, тех ни ци или на чи ни ма на ко ји се зло чи ни. 
Ис ка зи о кра ју су сми сле ни са мо ако по при ме ре флек сив но 
или кри тич ко зна че ње. Крај дру штве них ин сти ту ци ја, по пут 
„кра ја кла са“, „кра ја на ци ја“, „кра ја др жа ве“, не зна чи крај у 
сми слу „од у ми ра ња“ или „не стан ка“, не го на на шу по тре бу 
да за у зме мо рефлексивно, кри тич ко ста но ви ште у од но су на 
њи хо во по ре кло, са мо што се ни оно не од но си на „из вор“ 
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или „по че ло“, не го по нов но пре и сти пи ти ва ње њи хо вог сми-
сла и зна че ња. При по ве сти о из во ри ма и по че ли ма су ста ри 
ми то ви ко ји тра ју. 

Та ко је и са ис ка зом о „кра ју на ци је“: „Реч је о ин вер зи-
ји (оп ти ми стич кој или пе си ми стич кој) дис кур са по је ди на ца 
и гру па о њи хо вом пр во бит ном иден ти те ту и (прет по ста вље-
ном) по ре клу њи хо вих иден ти те та“ (Ба ли бар, 2003:46). Ис каз 
да се на ци ја бли жи кра ју во ди ка са зна њу да је про па да ње 
на ци је уско по ве за но са гло бал ним по вла че њем сред ње кла се 
и ње ном пул ве ри за ци јом, та ко да до би је сјај ели те. „Сред ње 
кла се су ра зу мљи во (у про шло сти би ле) нај па три от ски ји, да 
не ка же мо шо ви ни стич ки и ми ли та ри стич ки еле мент дру-
штва... (Вред но сти на ци је се) ја сни је ви де са да ка да је сред ња 
кла са сву да у по вла че њу. Ма ка кви би ли ње го ви не до ста ци, 
на ци о на ли зам сред ње кла се ство рио је за јед нич ку осно ву, за-
јед нич ке стан дар де, за јед нич ки на чин ми шље ња без ко га се 
дру штво сво ди на фрак ци је ко је се ме ђу соб но так ми че, сво-
ди се на рат сви ју про тив свих“ (Лаш, 1996:49-50). Нај ве ћу 
ко рист од ци ви ли за циј ских до при но са иде је на ци је из ву кла 
је мон ди ја ли стич ка ели та.1 Њу чи не менаџери, со ци јал ни ар-
хи тек та ти ко ји кре и ра ју и ре а ли зу ју прет по ста вље не ми си је, 
и по ли тич ки и дру ги лидери, по је дин ци ко ји има ју ха ри змат-
ску уло гу ви зи о на ра дру га чи јег све та. О њи ма се не го во ри 
као о про фе си о нал ци ма, екс пер ти ма и струч ња ци ма, већ као 
о „екс клу зив ном људ ском ка пи та лу“. Не ки у њи ма на ла зе 
„кључ на шег оп стан ка“, јер су „ви тал на ма њи на“ за ко ју је 
суд бин ски ве за на „не у по тре бљи ва ве ћи на“. На су прот њи ма 
сто је ин фе ри ор не ма се, ко је се оп ту жу ју да оптерећују еко-
ном ски и по ли тич ки жи вот пре ви со ким пла та ма, из да шним 
со ци јал ним да ва њи ма, не ре ал но ви со ким пен зи ја ма, на вод-
но ра сип нич ким здрав стве ним из да ци ма. „Иде ја ма са (као у 
кла сич ној књи зи Ор те га и Га сеа Побунамаса) по ве за на је у 
ли бе рал ној ми сли са ве ли ким бро је ви ма ко ји су из гу би ли ра-
ци о нал ност угра ђе ну у по је дин ца, у број је дан“ (Апа ду рај, 
2008:71). За раз ли ку од пред мо дер не, ка да је по ли ти ку во ди ла 
ели та у фор ми ари сто кра ти је, мо дер ну по ли ти ку во де ма се: 
„Озбиљ на по ли ти ка по чи ње та мо где су ма се, не хи ља де, већ 

1 У француском се уместо израза „глобализација“ користи реч mondialisation, 
а како је израз élite изворно француска реч, гаматички гледано, исправније 
је рећи мондијалистичка него глобална елита.
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ми ли о ни“ (Ле њин). У пост мо дер но до ба по ли ти ку по но во во-
де ели те, до не кле кон тро ли са не од ма се. Мон ди јал не ели те 
на ма су гле да ју са ви си не, на „ве ли ки број“ ко ји ства ра про-
бле ме: „док ели та пу ту је до сво јих има ги нар них де сти на ци-
ја, не ког ме ста на вр ху све та, си ро ма шни су за гла вље ни у 
спи ра ли кри ми на ла и ха о са“ (Рој Арун да ти), или, ка ко гла си 
стих из „Ба ла де о Пи шо њи и Жу ги“ Забрањеногпушења: „И 
док су Пи шо њу уно си ли у хит ну / он угле да Мје сец из над 
се бе и ре че / ‘Бо же, ка ко не ки мо гу го ре’ / А ја и Жу га ни на 
мо ре’.“

Кон ста та ци ја Еми ла Дир ке ма, да је хи је рар хи ја ис кљу-
чи во „дру штве на ствар“ за то што „је ди но у дру штву по сто је 
ви ши, ни жи и јед на ки“, укла па се у по стин ду стриј ску си ту-
а ци ју не рав но мер не рас по де ле дру штве не мо ћи, угле да и бо-
гат ства. Ова ко схва ће ну дру штве ну хи је рар хи ју тре ба раз-
ли ко ва ти од хи је рар хи је у при мар ним дру штве ним гру па ма 
и на уч ним за јед ни ца ма. Од но си у по ро ди ци, ком шиј ским 
гру па ма, деч јим и мла да лач ким peergroups, од но сно на уч-
ним за јед ни ца ма не гра де се на истим еле мен ти ма на ко ји-
ма се гра ди си стем стра ти фи ка циј ске не јед на ко сти, што не 
ис кљу чу је да се ње ни чла но ви ран ги ра ју на „ви ше“, „ни же“ 
и „јед на ке“. Хи је рар хи ју као уни вер зал ну дру штве ну ка те-
го ри ју мо же мо јед но став но по де ли ти на хи је рар хи ју ус по-
ста вље ну између и хи је рар хи ју ус по ста вље ну изнад чла но-
ва за јед ни це. Стра ти фи ка циј ска хи је рар хи ја (ран ги ра ње) се 
ус по ста вља из над, а не стра ти фи ка циј ско ран ги ра ње из ме ђу 
чла но ва за јед ни це или ор га ни за ци је. При мер не стра ти фи ка-
циј ског ран ги ра ња су на уч не за јед ни це: „ауто ри тет на уч ног 
ми шље ња су штин ски оста је уза ја ман; он се ус по ста вља из-
ме ђу на уч ни ка, а не из над њих. На уч ни ци ис по ља ва ју свој 
ауто ри тет је дан над дру ги ма“ (По ла њи, 1988:255). За на уч-
ни ка ко ји je ауто ри тет за дру ге на уч ни ке се ка же да је „без 
прем ца“ (withoutpeer), а ре ђе да је „ели та“. За ком ши ју или 
дру га из раз ре да се мо же ре ћи да му „не ма рав на“, али не 
и да је „ели та“. Да је из вор но зна че ње фран цу ске ре чи  élite 
оста ло, а озна ча ва ла је ро бу из у зет не ка кво ће, из раз ели та би 
имао са свим дру го зна че ње од оно га ко ји му ми при пи су је мо. 
Да нас је то реч ко ја спа да у по пу ли стич ки жар гон: „ели та“ су 
и во ди тељ ке reality show-а, као и „на ци о нал на ели та“, „по-
слов на ели та“, „на уч на“ и дру ге „ели те“.
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Гло ба ли за ци ја је ство ри ла дру штве не усло ве за нео-
гра ни че но на сту па ње ра зних „ели та“. Та мо где је не ка да 
до ми ни рао сред њи слој и кла сне струк ту ре, уте ме ље не на 
ре ла тив но по сто ја ном при пи са ном ста ту су, са да по сто ји не-
пре ки нут кон ти ну и тет дру штве них гру па са по стиг ну тим 
ста ту сом (To u ra i ne, 1998). Ели те су ма ло-по-ма ло по ста ле је-
ди на кон сти ту и ра на гру па ко ја ко хе рент но за сту па и бра ни 
ин те ре се сво јих чла но ва, а у нај ве ћој ме ри и ин те ре се дру гих 
дру штве них гру па. Рајт Милс их је на звао „ели те вла сти“ 
(Милс, 1964). У нај оп шти јем сми слу „ели та ма“ је за јед нич ко 
да моћ у њи ма по чи ва на њи хо вом ауто ри те ту и мо гућ но шћу 
упли ва у дру ге но си о це ауто ри те та. 

Ели те су дру штве на ин сти ту ци ја, по зна та у свим исто-
риј ским дру штви ма, али су и со ци о ло шка, дру штве на ка-
те го ри ја на ста ла у мо дер ном дру штву. Ели та је ре ла тив но 
сло же на и флу ид на дру штве на ка те го ри ја, ко ја не ма чи сте 
и чвр сте гра ни це, не од го ва ра опи су ко хе зив не, ко ор ди ни са-
не и струк ту ри ра не ор га ни за ци је, та ко да се про ми шља ње о 
њој укла па у оквир та ко зва ног fuzzy ло гич ког про ми шља ња. 
Не ре ал но је прет по ста вља ти да по сто ји уни вер за лан по јам 
ели те. Ка да го во ри мо о иде ји или пој му ели те, он да ко ри-
сти мо реч „ели та“, а сва ком дру гом при ли ком ко ри сти мо из-
раз „ели те“. Ели те јед не епо хе или јед ног дру штва се раз-
ли ку ју од ели та дру ге епо хе и дру гих дру шта ва. Го во ри ти 
о јед ној струк ту ри не зна чи су ге ри са ти да је она ве чи та или 
не по крет на. Мон ди ја ли стич ка ели та је јед на од нај мла ђих 
„струк ту ра“ ме ђу ели та ма. Ели те се и да ље исто зо ву, али им 
се при ро да из ну тра про ме ни ла. Број не су ин сти ту ци је ко је 
су спо ља гле да но исте а из ну тра про ме ње не. По ред ели те, 
то су др жа ва, на ци ја, по ро ди ца, брак, цр ква, шко ле, да на-
бро ји мо са мо нај ва жни је. Као ба зич не, оне су по сто ја ле и у 
пред мо дер ним дру штви ма, са мо што у мо дер ном дру штву 
има ју дру ги сми сао и дру га чи је зна че ње. Оне ће оп ста ти и у 
пост мо дер ном дру штву, али ће се и у ње му про ме ни ти њи-
хов сми сао и зна че ње. Ен то ни Ги денс та кве ин сти ту ци је зо ве 
„око шта ле ин сти ту ци је“. Он их де фи ни ше као „ин сти ту ци је 
ко је су по ста ле не а де кват не оно ме што тре ба да пред ста вља-
ју“, и ко је сто га „мо ра ју из но ва осми сли ти свој иден ти тет“ 
(Ги денс, 2005:44, 83). 
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Исто се до га ђа и са иде јом на ци је и на ци о нал но сти. 
Иде ја на ци је се мо ра из но ва осми сли ти, а то зна чи да пре ма 
њој мо ра мо из гра ди ти кри тич ко ста но ви ште. За ла га њем за 
ре флек сив ни по јам на ци је и на ци о нал но сти за пра во за у зи-
ма мо дис тан цу спрам тра ди ци о нал не иде је на ци о нал не за-
јед ни це. Мо ра мо на гла си ти да се иде ја на ци је не ис цр пљу је 
и окон ча ва у иде ји на ци о нал не за јед ни це. На ци о нал ни иден-
ти тет го во ри мно го ви ше од та кве иде је. Нео сет но, и ско ро 
иза на ших ле ђа, сме њу је се по сто је ћи а на ста ју но ви на ци о-
нал ни иден ти те ти. Иден ти тет, био он ин ди ви ду ал ни или ко-
лек тив ни, не ства ра се у изо ла ци ји на ци о нал не за јед ни це, не 
за до би ја се кроз на ци о нал ни мо но лог, не го је исто риј ски, со-
ци јал ни и кул тур ни кон структ за до би јан кроз ди ја лог. Кри-
тич ко ста но ви ште тре ба за у зе ти и пре ма вредности на ци о-
нал не за јед ни це и пре ма ње ном значењу (Ба ли бар, 2003:41). 
Исти прин цип кри тич но сти тре ба има ти у свим дру гим про-
це си ма гло ба ли за ци је. Гло ба лиз ци ја је, за пра во, јед на вр ста 
оп ште транзиције, ко ја се у до ба ли не ар не или ин ду стриј ске 
мо дер но сти од ви ја ла у гра ни ца ма иде је на ци о нал не др жа ве, 
а у до ба пост мо дер не кроз пост на ци о нал ну фор му по ли тич-
ког за јед ни штва за ко ју је мо гу ће да бу де ма ње или ви ше са-
ста вље на од ко хе рент них за јед ни ца, ка дрих да за ме не дру-
ге за јед ни це, да их об у хва те или се с њи ма спо је (Ха бер мас, 
2002). 

Кра јем 80-тих про шлог ве ка би ло је очи то да се не што 
са свим но во де ша ва у све ту. На уч на за јед ни ца је при хва ти-
ла да се то но во до га ђа ње зо ве гло ба ли за ци ја. При хва ћен је 
из раз, али не са свим пре ци зно шта под њим под ра зу ме ва мо, 
осим да се ра ди о „гра нич ној зо ни“ ко ја оби лу је тен зи ја ма, 
не си гур но шћу, кон фу зи јом, чак и па ни ком, али и уз бу ђе њем 
и ег зал ти ра но шћу, и у ко јој је „ва жно ухва ти ти и кон ти ну-
и те те и дис кон ти ну и те те пост мо дер но сти са мо дер но шћу 
да би се на шао сми сао на ше са да шње не за вид не си ту а ци је“ 
(Кел нер, 2003:70). Гло ба ли за ци ја се ти че тран сфор ма ци је на-
ших ба зич них ин сти ту ци ја, а  пре све га се од но си на 1) ко-
му ни ка циј ску ре во лу ци ју ши ром све та; 2) на „бес те жин ску 
еко но ми ју“ (weightlesseconomy) ко ја је и са ма у ве ли кој ме ри 
гло ба ли зо ва на, а под ко јом се под ра зу ме ва еко но ми ја у ко јој 
еко ном ске вред но сти на гло бал ном ни воу све ви ше за ви се од 
тр го ва ња ин фор ма ци ја ма, а не ма те ри јал ним до бри ма; 3) на 
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свет по сле 1989. го ди не и, ко нач но, 4) на тран сфор ма ци ју до-
га ђа ња на ни воу сва ко днев ни це (Ха тон и Ги денс, 2003:11-12; 
Ги денс, 2003:147; Ги денс, 2005). Где год ин сти ту ци је или по-
је дин ци са про ме ње ним сти лом ра да или жи во та из ми чу из 
све та тра ди ци је, осло ба ђа ју се сте га вре ме на и про сто ра, на 
де лу је про цес гло ба ли за ци је. Под ути ца јем гло ба ли зу ју ћих 
про це са ме ња се ин ди ви ду ал ни жи вот, на ши ин ди ви ду ал ни 
иден ти те ти, на ше со ци јал но по на ша ње. Гло ба ли за ци ја се не 
ства ра, не го се до би ја; ни је ни дар ни усуд, не го по стиг ну ће. 

Гло ба ли за ци ја је по сле ди ца мо дер но сти, тач ни је мо дер-
ност је има нент но гло ба ли зу ју ћа. Гло ба ли за ци ја је ин трин-
сич но би нар на, об у хва та и јед ну и дру гу стра ну: и гло бал-
но и ло кал но. Про цес гло ба ли за ци је не по чи ва на прин ци пу 
„или... или“, не го на дво стру кој ло ги ци „и и и“. Она по га ђа и 
пост мо дер ну др жа ву ко ја од сад при ме њу је „дво стру ке стан-
дар де“: „Ме ђу со бом, пост мо дер не др жа ве функ ци о ни шту на 
осно ву за ко на и отво ре не са рад нич ке без бед но сти. Али ка да 
су у пи та њу ста ро мод ни ји об ли ци др жа ве ван пост мо дер них 
гра ни ца, Евро пља ни мо ра ју да се вра те гру бљим ме то да ма 
ста ри јег до ба – си ли, пр вом уда ру, пре ва ри, што год је по-
треб но за оне ко ји још увек жи ве у све ту сва ке др жа ве за 
се бе из де вет на е стог ве ка“ (Ку пер, 2007:68-69). Ср би ја је би-
ла и гле да лац и пред ста ва ефи ка сно сти по ли ти ке дво стру ких 
стан дар да; истовремено: и до каз да је про цес гло ба ли за ци је 
не за у ста вљив и да му се ри зич но су прот ста вља ти. Гло ба ли-
за ци ја мо дер но дру штво и „око шта ле ин сти ту ци је“ по пут др-
жа ве на па да са две стра не. Гле да но спо ља, свет се ује ди њу је 
по сред ством тр жи шта као ни ка да ра ни је, али гле да но из ну-
тра, он се фраг мен ти ра кроз ожи вља ва ње ло кал них кул ту ра, 
ло кал них на ци о на ли за ма, ет нич ких и ре ли ги о зних ра то ва, и 
слич но. „То не ће би ти свет ко ји се „уру ша ва пре ма спо ља“, у 
де цен тра ли зов не ор га ни за ци је, већ ће без сум ње по ве зи ва ти 
ло кал но и гло бал но на ком плек сан на чин“ (Ги денс, 1998:169). 
Свет не ће екс пло ди ра ти у ди стинк тив на, „спо ља шња дру-
штва“ (sociétéenglobante) ка ко Ан ри Мен дра на зи ва дру штва 
ко ја је ство ри ла фе у дал на кла са (Men dras, 1986), не го ће то 
би ти им пло зив но ди вер си фи ко ва но гло бла но дру штво. 

Дво стру ка ло ги ка про це са гло ба ли за ци је и по ли ти ка 
дво стру ких стан дар да су ин трин сич но од ре ди ли суд би ну 
Ср би је, свр ста ну у „ста ро мод не об ли ке“ на ци о нал не др жа-
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ве. Ево не ко ли ко мо ме на та су да ра про це са гло ба ли за ци је и 
др жа ве-на ци је на при ме ру Ср би је: 1) ло кал ни на ци о на ли-
зми, ко ји су пре пла ви ли Ср би ју, ја вља ју се као од го вор на 
кре та ње гло ба ли за ци је и сла бље ње ста рих др жа ва-на ци ја;  
2) Ср би ја је др жа ва ко ја  ви ше не мо же да за др жи ет нич ке 
су ко бе, ни ти на дру гој стра ни мо же да за др жи си ле ко је во де 
гло ба ли за ци ји; 3) иде о ло шки гле да но, иде ја на ци је у Ср би ји 
је на пад ну та од стра не за го ва ра ча ет нич ког пар ти ку ла ри зма, 
а та ко ђе и од „мун ди ја ли ста“ или ана ци о на ли ста ко ји твр-
де да је ди на на да за мир ле жи у ин тер на ци о на ли за ци ји све-
га, од ме ра за ду жи ну и те жи ну до умет нич ке има ги на ци је;  
4) Ср би ја је као др жа ва по ста ла не са мо пре ма ла да ре ши ве-
ли ке про бле ме не го и пре ве ли ка да ре ши оне ма ле, ка ко Да-
ни јел Бел су ди о су да ру гло ба ли за ци је и ло кал не ауто но ми је; 
5) иако на ци о нал не др жа ве за др жа ва ју ва жност, су ве ре ни тет 
се по ме ра, из глед на ци о нал не др жа ве се ме ња, та ко да је и 
Ср би ја при си ље на да по но во от кри ва свој иден ти тет (Ха тон 
и Ги денс, 2003: 153; Ги денс, 2005:39; Лаш, 1996:49). Па дом у 
по зи ци ју по ли тич ке па ри је и гло бал ном изо ла ци јом, Ср би ја 
је до жи ве ла не за пам ће но по ни же ње ко је се и да нас про ду жа-
ва. Оно што Евро па и Сје ди ње не др жа ве ни су учи ни ле Не-
мач кој на кон сло ма фа ши зма Ср би ји чи не на кон па да ре жи ма 
Ми ло ше ви ћа. „Гра ди ти на ци ју по сле ра та је исто као гра ди-
ти по ро ди цу по сле си ло ва ња“ (Le Ly Hayslip).

Иде ја по нов ног от кри ва ња на ци о нал ног иден ти те та, 
има нент на ре флек сив ност мо дер но сти, фун да мен тал на је 
по сле ди ца мо дер но сти. Из гле ди за „крај на ци је“ и ис ти ски-
ва ње на ци о на ли зма, у сми слу њи хо вог „пре ва зи ла же ња“ или 
„од у ми ра ња“, су још увек сла ба шни, не из ве сни. Људ ска би ћа 
се ви ше стру ко по ве зу ју са ко лек ти вом, та ко да „ни је до вољ-
но ука зи ва ти на си ло ви ту тран сна ци о нал ност учин ка но вих 
еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них сна га ко је да нас де лу-
ју, а ни на раз не об ли ке ме ђу за ви сно сти, чи ји су оне не сум-
њи ви твор ци“ (Смит, 2010:269:271). Гло ба ли за ци ја не зна чи 
крај мо дер не на ци о нал не др жа ве, у сми слу ње ног „од ру ми-
ра ња“. Гло ба ли за ци ја не чи ни др жа ве не по треб ним, а још 
ма ње не мо гу ћим. Др жа ве су по треб не пре све га: 1) да омо-
гу ће ви сок ква ли тет јав них до ба ра као што су пра ва сво ји не, 
по ште на др жав на слу жба, лич на си гур ност и основ но обра-
зо ва ње; 2) да од ре ди иден ти тет, осе ћај при пад но сти као де ла 
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људ ског осе ћа ја си гур но сти; 3) ме ђу на род на власт по чи ва на 
спо соб но сти по је ди нач них др жа ва да пру жа ју га ран ци ју ста-
бил но сти (Волф, 2003:315). 

Шта ће за ме ни ти су ве ре не на ци је-др жа ве? „Од у ми ра ње 
у по је ди нач ним дру штви ма и гло бал ној за јед ни ци ни је увод 
у уто пи ју већ у про паст“, став је Фран си са Фу ку ја ме. „Оно 
што је defacto ис пу ни ло ту пра зни ну је су мул ти на ци о нал не 
ком па ни је, не вла ди не ор га ни за ци је, ме ђу на род не ор га ни за-
ци је, зло чи нач ки син ди ка ти, те ро ри стич ке гру па ци је, и та ко 
да ље, ко је мо гу по се до ва ти не ки сте пен мо ћи и ле ги тим но-
сти, али рет ко обе ства ри у исто вре ме. У не до стат ку ја сног 
од го во ра не ма мо дру гог из бо ра не го да се вра ти мо су ве ре ној 
на ци ји-др жа ви и да по но во по ку ша мо да схва ти мо ка ко да је 
на чи ни мо ја ком и ефи ка сном“ (Фу ку ја ма, 2007:135). Ква ли-
тет ном ана ли зом ор га ни за ци ја и гру па ко је за ме њу ју ме сто 
на ци је-др жа ве би до шли до јед но став ног са зна ња да нај ве-
ћи зна чај у чи та вом про це су до би ја мон ди ја ли стич ка ели та. 
Дво стру ка ло ги ка дру штве них су ко ба је има нент но ели ти-
стич ка: спо ља гле да но, ве ћа ле ги тим ност ма ња моћ, а уну-
тра гле да но, ве ћа моћ ма ња ле ги тим ност. Мо дел ме ђу соб ног 
по ве зи ва ња ад ми ни стра тив них и сим бо лич ких функ ци ја др-
жа ве је дру га чи ји: не ма мо ћи без ле ги тим но сти, и обр ну то.

Та кву ква ли тет ну ана ли зу по ну дио је Етјен Ба ли-
бар. Осла ња ју ћи се на иде је Има ну е ла Во лер сти на он ка же: 
„‘Свет ска еко но ми ја’, ко ја се раз ви ла у фор ми све о бу хват-
ног тр жи шта, не мо же (на су прот ли бе рал ном ми ту) да ство-
ри хо мо ге ну це ли ну, без гра ни ца; по треб но је да ‘свет ска 
еко но ми ја’ бу де из де ље на на ви ше политичких целина ко је 
омо гу ћа ва ју кон цен тра ци ју еко ном ске мо ћи и од бра ну ‘рен-
ти јер ских’ или ‘мо но пол ских’ по зи ци ја ва не ко ном ским сред-
стви ма. Не ма тр жи шта без мо но по ла, а мо но по ла не ма без 
еле ме на та по ли тич ке (или прав не) при ну де, што у прак си 
зна чи – без на ци о нал них др жа ва. Но, ако је то та ко, тре ба 
по ћи ко рак да ље, јер је услов кон вер ген ци је еко ном ских и 
по ли тич ких си ла политичкаконтролакласнеборбеунутар
државе и помоћу државе. Или, бо ље ре ћи: по треб но је да
постојекласнеборбе, ка дре да по ти сну или ап сор бу ју оста-
ле ти по ве дру шве них су ко ба (три ба ли зми, иле га ли зми, ре-
ги о на ли зми, итд.), али је уистимах по треб но и да те кла сне 
бо ре бу ду кон тро ли са не или ре гу ли са не си лом, а пре све га 
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осо бе ним по ли тич ким пред став ни штвом... Ако не ма мо но-
по ла на од бра ну или осва ја ње, не мо же би ти ни др жа ве, а 
ка ко не ма др жа ве – на ма ни на ци је“ (Ба ли бар, 2003:149-150). 

По сто је и дру ге раз ми ри це уну тар у ве зи са гло ба ли за-
ци јом. На при мер, чи ме мо же би ти ис пу ње на пра зни на на-
ста ла на кон еви дент ног сло ма пре на гла ше них на ци о нал них 
кул ту ра? Од го вор би био: све о бу хват ном кул тур ном за јед-
ни цом, ко јој, на при мер, те жи Европ ска уни ја? Не ри зи ку-
је мо ли ти ме да слом на ци о нал них ми то ва до ве де до сло ма 
кул тур ног пам ће ња уоп ште, на че га упо зо ра ва Ели от у есе ју 
Шта је класик? (1944). У раз ми ри ци ове вр сте ле жи од го-
вор на пи та ње за што то ли ко ду го бес крај но рас пра вља мо о 
мо дер ни за ци ји и о то ме шта зна чи би ти мо де ран, а ма ло о 
тра ди ци ји и о то ме шта зна чи би ти тра ди ци о на лан (Ги денс, 
2005:64). Ко ли ко год био тра ди циј ски, кон ти ну и тет на ци о-
нал не кул ту ре увек тра жи да бу де нов и мо де ран. „На ци ја“ 
увек има по тре бу за новим на ци о на ли змом, и сто га при сту-
па стал ном „из ми шља њу тра ди ци је“, или ре пре зен та тив ном 
исто риј ском пам ће њу као сим бо лич ком кон стру и са њу про-
сто ра се ћа ња (Hob sbom i Rejn džer, 2002). Пут у но ви на ци о на-
ли зам по пло чан је та квим „ин сце ни ра њем про шло сти“, ка ко 
из ми шља ње тра ди ци је зо ве Ала и да Асман, или „исто ри јом 
ко ја се пи ше за ма се“, ка ко би ре као Фри дрих Ни че. „Исто-
ри ја се не скла ди шти са мо у ар хи ви ма на уч них ин сти ту ци ја, 
не го се, уз ве ли ки труд, ин сце ни ра и у по ме ни ма, хо до ча шћи-
ма, ми мо хо ди ма, све ча ним го во ри ма, ста ту а ма и на ци о нал-
ним спо ме ни ци ма. То ме тре ба до да ти и фе сти ва ле и tableaux
vivants, му зе је и исто риј ске сли ке, на род не пе сме и сли ке ко је 
се ко ри сте за до ча ра ва ње и те а тра ли за ци ју исто ри је“ (Асман, 
2002:54). „Све су тра ди ци је из ми шље не“, ка те го ри чан је Ен-
то ни Ги денс, и „ни јед но тра ди ци о нал но дру штво ни је у це-
ли ни тра ди ци о нал но, а тра ди ци је и оби ча ји из ми шља ју се из 
раз ли чи тих раз ло га“ (Ги денс, 2005:66). 

Гло ба ли за ци ја има и сво ју мрач ну стра ну – „не га тив-
ну гло ба ли за ци ју“. „Не же ље ни ефе кат ‘не га тив не гло ба ли-
за ци је’ – то јест, ви со ко се лек тив не гло ба ли за ци је тр го ви не 
и ка пи та ла, над гле да ња и ин фор ма ци ја, при ну де и оруж ја, 
кри ми на ла и те ро ри зма, а све то са да по ка зу је пре зир пре-
ма те ри то ри јал ним су ве ре ни те ти ма и не по што ва ње др жав-
них гра ни ца“ (Ба у ман, 2010:113). Су де ћи по Фу ку ја ми ној на-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.223248

241

кнад ној па ме ти, свет се на шао пред ди ле мом да ли да и да ље 
по тен ци ра „осла бљи ва ње др жав но сти“ и да „отво ре ност“ 
дру штво отво ри то ли ко да, ка ко је згро ви то ка же Ми лан Кун-
де ра, „не по сто ји ме сто где чо век мо же да по бег не“, или да 
од луч ни је по мог не на овла да ва њу „по ли тич ки кон тро ли са-
не кла сне бор бе“, у сми слу „оја ча ва ња др жа ва кроз раз ли-
чи те об ли ке гра ђе ња на ци ја“, што је од ви тал ног зна ча ја за 
ме ђу на род ну без бед ност (Фу ку ја ма, 2007). Где год су тру пе 
по сла не са ми си јом да ста ве тач ку на те ро ри стич ке прет ње 
те ро ри зам се про ши рио до не чу ве них ди мен зи ја. 

Фор ми ра ње но вог на ци о нал ног иден ти те та уско је по-
ве за но са по зи вит ним дру штве ним при зна њем, од но сно при-
хва та њем и по што ва њем, и то ка ко од стра не оних код ко јих 
по сто ји па три от ски осе ћај та ко исто и са стра не на ци ја из 
не по сред не бли зи не и ши ре за јед ни це. То је сло жен, ду го тра-
јан и не си гу ран по сао, уоста лом као и код фор ми ра ња ин ди-
ви ду ал ног иден ти те та: ни шта ни је по у зда но. На ин тим ном 
пла ну мо же мо го во ри ти о примарном или ин ди ви ду ал ном 
иден ти те ту, а на со ци јал ном о секундарном или ко лек тив ном 
иден ти те ту. На ци о нал ни иден ти тет као та кав је се кун дар ни 
иден ти тет, и прет по ста вља при мар не иден ти те те. Он се ста-
вља из над њих, ус по ста вља их или их ле ги ти ми ше за соп-
стве не ци ље ве (Асман, 2002; Ба ли бар, 2003:59). На ци о нал ни 
иден ти тет је по за ди на (background) ко ја чи ни сми сле ним 
ин ди ви ду ал ни иден ти тет ис по љен у фор ми на ших уку са, 
же ља, ми шље ња, аспи ра ци ја. Пу ки је мит да је на ци о нал-
ни иден ти тет ста тич на, мо но ло шка ка те го ри ја, да је не про-
мен љив. „Су штин ска осо бе ност људ ског жи во та је сте ње гов 
фун да мен тал но дијалошки ка рак тер“ (Теј лор, 2003:39). На ци-
о нал ни иден ти тет се де фи ни ше уну тар ин тер ак тив ног про-
це са, али  не са мо из ме ђу жи вих не го и ге не ра ци ја ко је су нас 
дав но на пу сти ле. Он се увек де фи ни ше удијалогу, по не кад у 
су ко бу, са свим оним што осо бе ко је су медијатори, ис так ну-
ти ин те лек ту ал ци, углед ни ци (notable), про ми нен ти, би ло да 
су жи ви или да ви ше ни су са на ма, же ле да ви де у на ма као 
наш на ци о нал ни иден ти тет. Они ни су „ели та“, али је су зна-
чај не „исто риј ске лич но сти“. Ми ни смо ду жни да на ци о нал-
ни иден ти тет, ка квим га, на при мер, ви ди Вук Ка ра џић ту-
ма чи мо као је ди но мо гућ. Увек се ра ди о на ци о нал ним иден
титетима, а не о иден ти те ту. Но ви на ци о нал ни иден ти тет 
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се де фи ни ше „уну тра шњом ди ја ло гич но шћу“ нас, жи вих 
ге не ра ци ја, и зна чај них исто риј ских лич но сти (М. Бах тин). 
Уну тра шњи ди ја лог са исто риј ским лич но сти ма се на ста вља 
све док се ра ђа ју но ве ге не ра ци је, и ду го на кон њи хо вог од-
ла ска са овог све та. Од би ја ње ре флек сив ног пој ма на ци је и 
на ци о нал но сти има сми сла са мо ако он ни је ет но цен три чан 
и ако се њи ме на ци ја не пре тва ра у ап со лут, а за ла га ње за њу 
не ма сми сла ако се на ци ја пре тва ра у транс- или над на ци о-
нал но дру штво. Про је кат Европ ске уни је не по чи ва на иде ји 
над на ци о нал не за јед ни це, а ни ти пла ни ра да у бу дућ но сти 
по бе ди иде ја евро по цен трич но сти и над на ци о нал но сти. Да 
би ус пе ла, Уни ја мо ра би ти отво ре но и по ста ти ди вер си фи-
ко ва но дру штво. 

Из на ла же ње ре флек сив ног пој ма на ци је и на ци о нал-
но сти је нај ва жни ји по сао за Ср би ју и ње ну бу дућ ност. Уз 
по моћ „уну тра шње ди ја ло гич но сти“, срп ска ели та по ку ша ва 
од го во ри ти на по ста вље но пи та ње по нов ног от кри ва ња на-
ци о нал ног иден ти те та. Дру ге европ ске на ци је су то већ учи-
ни ле или ће то мо ра ти та ко ђе учи ни ти. „Ни је баш слу чај но 
што Шко ти же ле ви ше не за ви сно сти, то је у скла ду са гло ба-
ли зу ју ћим ути ца ји ма. Бри та ни ја ће мо ра ти да у све тлу тих 
про ме на по но во от кри је свој иден ти тет“ (Ги денс, 2003:153). 
При том се мо ра во ди ти ра чу на о две ства ри: 1) да је у „де-
фи ни шу ћем тре нут ку“ пи та ње ин те ре са по гре шно пи та ње и 
2) да се ди ја ло гом и „уну тра шњом ди ја ло гич но шћу“ де фи-
ни ше но ви на ци о нал ни иден ти тет. Ср би ја мо ра ре де фи ни са-
ти свој на ци о нал ни иден ти тет, ка ко би из та квог иден ти те та 
про ис те као но ви на ци о нал ни ин те рес. У про це су де фи ни са-
ња но вог иден ти те та мно го то га за ви си од по ли тич ке ели-
те, али не све, по сто ји и ме ђу на род на за јед ни ца и гло бал не 
ин сти ту ци је. Јед на ствар је ако ели та, ко ри сте ћи по зи ци ју 
ле ги тим но сти и ле гал но сти, у име де мо кра тич но сти пред-
ност да објек тив ној ра чу ни ци ин те ре са, а дру га је ствар ако 
се пре ста не са ства ра њем но вих, од но сно ако се пре ки не са 
пот хра њи ва њем ста рих на ци о нал них ми то ва и окре не де фи-
ни са њу но вог на ци о нал ног иден ти те та. Праг ма тич на по ли-
ти ка на ци о нал не и кул тур не ели те ве ли ким де лом, али не и 
нај ве ћим по зи ци о ни ра на је из ме ђу ове две оп ци је, с на зна-
ком да ће се у „де фи ни шу ћем тре нут ку“ при кло ни ти оп ци ји 
ин те ре са. Оп ци ја да Ср би ја мо же жи ве ти свој на ци о нал ни 
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мит је из гу би ла по ли тич ки ле ги ти ми тет, а са мим тим и део 
ели те ко ји би за сту пао та кве вред но сти. По ли тич ко ис ку ство 
и те о риј ске ана ли зе по ка зу ју, ка ква год би ла рав но те жа ин-
те ре са, да она ни је на ро чи то бит на. Од ин те ре са је бит ни ји 
иден ти тет. Срп ска по ли тич ка и кул тур на ели та се ви ше пу та 
у „де фи ни шу ћим тре ну ци ма“ опре де љи ва ла за ства ра ње но-
вог на ци о нал ног иден ти те та. Ср би су се, као и дру ги на ро ди 
у „де фи ни шу ћим тре ну ци ма“, бо ри ли и ка да је то нај ма ње 
од го ва ра ло њи хо вим ин те ре си ма јер су би ли та кав на род, и 
ни су же ле ли да бу ду дру га чи ји, али бор ба ни јед ног од њих 
ни је би ла ре зул тат ра чу ни це ин те ре са (Ку пер, 2007:130-131). 
На ства ра ње но вог на ци о нал ног иден ти те та не тре ба гле да ти 
као на ди стинк тив ни про цес у од но су на про це се гло ба ли за-
ци је. 

Не мо же мо по у зда но твр ди ти да ли ће се срп ска на ци-
о нал на ели та ве ћин ски опре де ли ти за оп ци ју но вог на ци о-
нал ног иден ти те та. Мон ди ја ли стич ки део срп ске по ли тич ке 
ели те на ма про бле ма то ли ко са пи та њем ње ног „не при зна-
ва ња“ (енгл. nonrecognition), ко ли ко има про бле ма са вла сти-
тим „на о па ким при зна њем“ (енгл. misrecognition). Она је не 
са мо при хва ти ла ома ло ва жа ва ју ћу сли ку о се би и свом на-
ци о нал ном иден ти те ту, не го се по но си ин тер и о ри за ци јом 
вла сти те ин фе ри ор но сти, пре ви ђа ју ћи да је по да нич ки ели-
ти зам кон тра дик ци ја, а не прин цип. Са те ра на у ћо шак, она 
не кри тич ки при ста је на иде ју над мо ћи ели та пост мо дер них 
вер зи ја им пе ри ја (САД и ЕУ). „Пост мо дер на вер зи ја им пе-
ри ја мо ра би ти добровољна да би би ла при хва ће на; ако хо ће 
да по тра је, мо ра би ти сарадничка“ (Ку пер, 2007:75-76). Те шко 
је ре ћи да је ова ква по ли тич ка ели та по да нич ка, али не ће мо 
по гре ши ти као ка же мо да је у ве ли кој ме ри ко ла бо ра ци о ни-
стич ка, у сми слу са рад ње на за јед нич ким по сло ви ма.

Про у ча ва ње ре про дук ци је ели та не тре ба бр ка ти са де-
фи ни ци јом при ли ка у ко ји ма се ме ња ју. Мон ди ја ли стич ку 
ели ту, ко ја је два да је за сту пље на у срп ском дру штву, мо-
ра мо ана ли зи ра ти у окви ру ме ста или лоцираности уну тар 
ди на мич ких про це са гло ба ли за ци је. Из гле да не ве ро ват но 
али је исти ни то да срп ска мон ди ја ли стич ка ели та до ла зи из 
ре до ва „со ци ја ли стич ких ка дро ва“. Сход но то ме, ко му ни-
стич ка ели та дру ге ге не ра ци је се у мно го ме око ри сти ла про-
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ме на ма ко је су на сту пи ле де ве де се тих го ди на (Ко е нен-Итер, 
2005:192). 

За ла га ње за ре флек сив ним пој мом ели те спа да у до мен 
но ве па ра диг ме со ци о ло ги је ел ти те. Кла сич на те о ри ја ели та 
за сту па иде ју о из вр сно сти по је ди на ца као основ ном еле мен-
ту елит но сти. Га е та но Мо ска је твр дио да се „лич ни ква ли-
те ти“ ме ња ју за то што се у сва ком на ро ду не пре ста но ме ња ју 
ин те лек ту ал ни, мо рал ни, еко ном ски и вој ни усло ви. Рас пра-
ви о но во ком по но ва ној иде ји да су ели те са ста вље не од из вр-
сних по је ди на ца ко ји за „лич не ква ли те те“ тре ба да за хва ле 
ге нет ском ко ду, то јест би о ло шкој чи ње ни ци жи во та, тре ба 
су про ста ви ти рас пра ву о на чи ну на ко ји се об да ре ност и из-
вр сност схва та и до би ја на зна ча ју као чи ње ни ца кул ту ре. 
Но ва па ра диг ма по ла зи од прет по став ке да се елит ност од ре-
ђу је по зи ци јом или ме стом ко је од ре ђе ни по је дин ци има ју у 
еко ном ској струк ту ри и струк ту ри дру штве не мо ћи. Елит не 
мо де ле ви ше од ре ђу ју при ли ке не го по на ша ње и су бјек тив ни 
еле мен ти по пут „во ље за власт“ и „по се до ва ње ме на џер ских 
ква ли те та“. Мон ди ја ли стич ке ели те су дру штве на ка те го ри ја 
ко ју од ре ђу је ме сто уну тар про це са гло ба ли за ци је, а тра ди-
ци о нал на ели та је дру штве на ка те го ри ја ко ју од ре ђу је ме сто 
у про це су ства ра ња на ци о нал но сти. Не цир ку ли шу ели те, 
не го се ме ња ју по зи ци је ко је осо бе ко је по се ду ју „лич не ква-
ли те те“ чи не ком пе тент ним за ли дер ске уло ге. Дру штве на 
прак са ели те ни је го вор јед ног уче сни ка не го је го вор вред но-
сти. Ако ни смо у це ло сти схва ти ли вред но сти гло ба ли за ци-
је, не мо же мо до вољ но раз у ме ти ни фе но мен цир ку ла ци је и 
ре про дук ци је ели та у пе ри о ду тран зи ци је. На ци о нал не ели-
те пред ста вља ју ува же не лич но сти на ци о нал них по кре та, о 
че му све до че мно го број ни спо ме ни ци на ко ји ма су „ели те“ 
пред ста вље не као „бра да ти гра ђа ни“, а мон ди ја ли стич ке су 
пред ста вље не кроз и пре ко елит них ин сти ту ци ја и по кре та. 
Спо ме ни ци ста рих ели та про из во де на ци о нал ну тра ди ци ју, 
од но сно „од ра ђу ју“  исти ста ри по сао (Хоб сбом, 2002:383-
448), а мон ди ја ли стич ке ели те при ма ју Но бе ло ву или дру ге 
пре сти жне на гра де. Иде ја о им пли цит ном или под ра зу ме ва-
ју ћем ели ти зму је до ми ни ра ла до пред крај 19. ве ка, а он да 
се уга си ла, да би пред крај 20. ве ка по но во по ста ла ак ту ел на. 
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MONDIALISTELITEANDNATIONAL
IDENTITYINTHEAGEOFTRANSITION

(GLOBALIZATION)

Summary

The history of industrial society in its entiretywasmar
kedbymasspolitics,not theelite. In industrialsociety the fact
isagainturningtowardsthepowerelite.Theauthoradvocates
anewparadigmforthesociologyofelites,whichstartsfromthe
assumptionthatthecommonpositionoftheeliteandnottheindi
vidualbelongingtothestartingpointofanewparadigmforthe
sociologyofelite.Eliteisasocialinstitutionknowninallsocieti
es,andasasocialcategoryemergedinmoderntimes.Eliteisthe
historical,social,politicalandculturalconstruct.Theprocesses
ofglobalizationhaveledtothepulverizationofthemiddleclass
andmondialistelitegavelustertotheprocess.Mondialistelitein
theoptionandthenationloseitssignificance.Serbiannational
eliteabandonsnationalmyths,andsearchfornewnationaliden
tity.
Keywords:elite,class,nation,nadionalniidentity,thereflexivity
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1.Увод:одсоциологијеелитадоелитологије

Исто ри ја со ци јал них и по ли тич ких док три на од ан ти ке 
до са вре ме них да на, пру жа оби ље при ме ра у фор ми на сто-
ја ња број них ауто ра да про ми сле фе но мен на ста ја ња ели та 
и њи хо ву уло гу у жи во ту и раз во ју дру штва. На свој на чин, 
овим про бле мом ба ви ли су се нај пре Пла тон и Ари сто тел, та 
два ди ва ан тич ке фи ло со фи је; а ка сни је Ни ко ло Ма ки ја ве ли; 
па Карл Маркс, Макс Ве бер и дру ги. 

Пр ве еле мен те за уте ме ље ње со ци о ло ги је ели те на ла-
зи мо у ра до ви ма В. Па ре тоа и Р. Ми хел са, за тим код Т. Ве бле-
на, Џ. Бер ха ма, Ј. Шум пе те ра, К. Ман хај ма, Р. Аро на, Р. Мил-
са и Т. Бо то мо ра. У са вре ме ној со ци о ло ги ји је све ве ћи број 
ауто ра ко ји се ба ви овим фе но ме ном, а у со ци о ло ги ји код нас, 
овом про бле ма ти ком су се ба ви ли: Ми ро слав Пе чуј лић, Ми-
ха и ло По по вић, За гор ка Го лу бо вић, Сил ва но Бол чић, Во јин 
Ми лић, Мла ден Ла зић, Сло бо дан Ан то нић и Сло бо дан Ми-
ла ди но вић.
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У кон тек сту из град ње но вих син те за у са врем ној на у ци 
при сут на је тен ден ци ја да се кон сти ту и ше и раз ви ја елитоло-
гија,као тран сди ци пли нар на на у ка, ко ја би об је ди ња ва ју ћи и 
ин те гри шу ћи са зна ња бро ји них дру штве них и ху ма ни стич-
ких на у ка (фи ло зо фи је, ан тро по ло ги је, со ци о ло ги је, пси хо ло-
ги је, ели то пе да го ги је, по ли ти ко ло ги је и ме наџ мен та) из у ча-
ва ла из во ре и на чин кон стру и са ња дру штве них ели та, њи хов 
од нос са дру штве ним кла са ма и њи хо ву уло гу у дру штве ним 
про ме на ма.

Елитесу по треб не сва ком на ро ду, кла си и про фе си о-
нал ној гру пи у њи хо вој утак ми ци на на ци о нал ном и свет-
ском тр жи шту, ра ди ар ти ку ли са ња соп стве них ин те ре са, 
оп стан ка и уна пре ђе ња свог по ло жа ја.  Има фу ту ро ло га и 
ис тра жи ва ча ко ји твр де да ће 21. век би ти у зна ку успо на 
плу то кра ти је и ме ри то кра ти је, те да ће у том сми слу ра сти 
зна чај бор бе за ства ра ње но вих ели та, ко је ће се бо ри ти за 
ли дер ство у са врем ном све ту. Збиг њев Бже жињ ски и не ки 
дру ги ге о по ли ти ча ри пи шу о геостратешкимелитама, као 
гло бал ним игра чи ма на „ве ли кој ша хов ској та бли“, док Жак 
Ата ли, из ме ђу оста лог, пи ше о ме на џе ри ма у ери гло ба ли за-
ци је као сво је вр сној хиперкласи, елит ним про фе си о нал ци ма 
у обла сти ор га ни за ци је (про из вод ње, про да је, мар ке тин га, 
упра вља ња) и упра вља ња дру штве ним про ме на ма на ни воу 
кор по ра ци ја или у гло бал ној еко но ми ји са вре ме ног све та. За 
њих се да нас бо ре вла сни ци кор по ра ци ја, јер од ства ра лач ке 
ком пе ти ци је, креативнедеструкције ових но вих ре во лу ци-
о на ра у би зни су, за ви си оп ста нак и успех ком па ни ја на гло-
бал ном тр жи шту, ко је по ста је про стор су ро ве кон ку рен ци је, 
со ци ја дар ви ни стич ке бор бе пла не тар них гла ди ја то ра, тр жи-
шних бан ди та у ери успо на „ка пи та ли зма ка та стро фе“ (На-
о ми Клајн).

Та ко ђе, све ви ше по ста је ак ту ел но пи та ње кон сти ту и-
са ња но вих стра те гиј ских ели та у пост со ци ја ли стич ким дру-
штви ма у тран зи ци ји, као кључ них ак те ра де мо крат ских ре-
фор ми, мо дер ни за ци је и раз во ја.

У на шем ра ду ба ви мо се про бле мом ели та у за ви сним 
дру штви ма пе ри фер ног ка пи та ли зма на Бал ка ну, са по себ-
ним фо ку сом на уло гу ком пра дор ске бур жо а зи је и ма ри о нет-
ских псу до е ли та.
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2.Значајистраживањапроменау
профилудруштвенихкласаиелитау

постсоцијализму

Ка да је Ми ло ван Ђи лас пи сао сво је де ло Нова класа 
ни је ни слу тио да ће ме ђу пр ви ма от кри ти и де фи ни са ти у 
са вре ме ној ли те ра ту ри фе но мен цр ве не но мен кла тур не бур-
жо а зи је, као но ве по ли тич ке кла се. Ње го ва је за слу га што 
је пр ви увео овај по јам у со ци о ло шку ли те рар ту ру. Ана ли-
зи рао уло гу ове кла се у про из вод њи дру штве них од но са и 
би ро кра ти за ци је на ста ју ћег дру штва мо но пар тиј ског со ци ја-
ли зма, по сле Мак са Ве бе ра. На рав но, Ђи ла со ва на ме ра ни је 
би ла мо ти ви са на ака дем ским раз ло зи ма. Он је у хо ри зон ту 
ми шље ња ре во лу ци је/ре во лу ци о на ра пи сао о овом фе но ме-
ну. Оту да ње го ви пу бли ци стич ки члан ци го во ре о фе но ме но-
ло ги ји и ана то ми ји мо ра ла но ве кла се, ко је је нај пре об ја вио 
у „Бор би“ и ча со пи су „Но ва ми сао“, а по том у но вој књи зи. 
Ре ак ци ја би ро крат ске ка сте би ла је ри гид на и ад ми ни стра-
тив на. За сво је иде је, но ва по ли тич ка ин кви зи ци ја оте ра ла 
је Ђи ла са у за твор. Све то го во ри да ни јед на власт не же ли 
да јој се зна ју ко ре ни и из во ри ње не мо ћи. Та ко је од вај ка да 
би ло, та ко је и да нас, без об зи ра на го во ре о „отво ре ном дру-
штву“, де мо кра ти ји и тран спа рет но сти. А со ци о ло шка ана-
ли за не би би ла со ци о ло шка у на уч ном сми слу те ре чи, ако у 
ис тра жи ва њу дру штве них фе но ме на не до сег не до са мих ко-
ре на. Упра во је дру штве на моћ, на чи ни ње ног кон сти ту и са-
ња и сме ро ви ње не ди стри бу ци је, кључ на тач ка со ци о ло шке 
ана ли зе за раз у ме ва ње про ме на у кла сно слој ној струк ту ри 
дру штва и на чи на ре гру то ва ња и функ ци о ни са ња ели та.

На ста ју ће ка пи та ли стич ко дру штво у Ср би ји и на Бла-
ка ну оче ку је да нас сво је со ци јал не ана ли ти ча ре. Вре ме је да 
се на пу сти ру жи ча ста сли ка из Нар ци со вог огле да ла о са вре-
ме ном дру штву и ње го вој ели ти. Пре ви ше је но вих иде о ло-
ги зи ра них ми то ва ис пле те но: о мо дер ни за ци ји на ста ју ћег ка-
пи та ли зма, о де мо крат ском по рет ку, о ели та ма... Вре ме је да 
се на уч ном ана ли зом де ми сти фи ку је свест дру штва о са мом 
се би, о при ро ди дру штве них про це са и ка рак те ру дру штве-
них од но са ко ји се фор ми ра ју пред на ма. 

Маркс је с пра вом упо зо ра вао ис тра жи ва че да се јед на 
епо ха не мо же исто риј ски раз у ме ти из иде о ло шког ми шље-
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ња ак те ра о се би са ми ма већ из про тив реч но сти на чи на про-
из вод ње дру штве ног жи во та, ди стри бу ци је рас по де ле си сте-
ма дру штве не мо ћи. Та пар вил ност ва жи и да нас, без об зи ра 
на епо хал ну ин фор ма тич ку ре во лу ци ју, ка да сна ге „тре ћег 
та ла са“ до во де до но ве си нер ги је дру штве не и сим бо лич ке 
мо ћи у са вре ме но сти.

Пред мет на ше ана ли зе у овом при ло гу је ис тра жи ва ње 
ме ха ни за ма ре про дук ци је дру штве не мо ћи нео бур жо а зи је 
као но ве дру штве не кла се у усло ви ма на стан ка пе ри фер ног 
ка пи та ли зма у нас, са по себ ним освр том на по ло жај и уло гу  
ком пра дор ске бур жо а зи је и псе у до е ли те лум пен по ли то кра-
ти је, као и ис тра жи ва ње слич но сти и раз ли ка  из ме ђу бал-
кан ске и ла ти но а ме рич ке „сли ке“, про фи ла кла са и са те лит-
ских ели та и њи хо ве уло ге у дру штве ним про ме на ма. 

3.Стратегијанеолибералнезависне
модернизацијеипроизводњапериферног

капитализмаунас

Дру штве не по ја ве ни су при род ни про це си. Оне ни су 
дар Бо га, ни ти во ђа. Со ци о ло ги ја је одав но де ми сти фи ко-
ва ла за ко ни то сти на чи на про из вод ње дру штве ног жи во та, 
кон цен три шу ћи сво ја ис тра жи ва ња на на чин ре про дук ци је 
ка пи тал-од но са, дру штве не мо ћи, на стра те ги је раз во ја и њи-
хо ве им пли ка ци је на со ци јал не не јед на ко сти ме ђу дру штве-
ним гру па ма.

Им пло зи ја со ци ја ли зма, ако ап стра ху је мо ути цај ге о-
стра те шког фак то ра спољ них си ла, би ла је из раз кри зе ре-
про дук ци је ета ти стич ког на чи на про из вод ње и мо но пар тиј-
ског си сте ма упра вља ња. Би р о крат ска пу зе ћа кон тра ре во-
лу ци ја утр ла је пут на ци о на ли зму, дез ин те гра ци ји и сло му 
со ци ја ли зма и ре ста у ра ци ји ка пи та ли зма.

Сна ге гло бал ног ка пи та ли зма, чи ји су ак те ри во де ће зе-
мље свет ског цен тра и САД-е, ТНЦ и фи нан сиј ска бан кар ска 
бур жо а зи ја, сле де ћи нео ли бе рал ну иде о ло ги ју и кон цеп ци ју  
раз во ја (чи је су од ред ни це тр жи шни фун да мен та ли зам, мо-
не та ри стич ка еко ном ска по ли ти ка, при ва ти за ци ја, ли бе ра-
ли за ци ја, де ре гу ла ци ја, Ва шинг тон ски спо ра зум) на мет ну ле 
су зе мља ма по лу пе ри фе ри је и пе ри фе ри је, као и пост со ци-
ја ли стич ким дру штви ма, нео ли бе рал ну стра те ги ју за ви сне 
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мо дер ни за ци је. Но во на ста ле ели те (по ли тич ке, при вред не, 
кул тур не) у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма у ве ћи ни зе-
ма ља бив шег со ци ја ли зма су при хва ти ле ову стра те ги ју. Њу 
су, у фор ми про гра ма ра ди кал них при вред них ре фор ми, ну-
ди ли ММФ и Свет ска бан ка, као про ду же не ру ке мо ћи ТНЦ 
и САД-а. Екс пер ти ових ин сти ту ци ја – од Џе фри Сак са до 
Џо на Пер кин са и др. „пла ће них уби ца“ и свод ни ка бо га Ма-
мо на и Ли хвар ске ин тер на ци о на ле ка пи та ла, шири ли су дух 
ка пи та ли зма ка та стро фе на про стран стви ма пост со ци ја ли-
стич ких зе ма ља. На том уда ру нео ли бе рал ног ра ди ка ли зма 
(чи тај: тржишногбандитизма) на шла се и пе то ок то бар ска 
Ср би ја. Из мр цва ре на де це ниј ским санк ци ја ма и ра ње на рат-
ним ин тер вен ци ја ма НА ТО али јан се, оси ро ма ше на и збу ње-
на, у тој аго ни ји – пре вра та и ан ти ре во лу ци о нар них про ме на 
- Ср би ја је ла ко па ла у за гр љај „ве ли ког бра та“ и ње них екс-
пер та ма ки ја ве ли стич ког дру штве ног ин жи ње рин га.

Но во на ста ла ели та тзв. де мо крат ске вла сти ре гру то ва-
на из раз ли чи тих сло је ва, а нај че шће из от пад ни ка и бун тов-
ни ка сред ње ур ба не кла се из бив шег со ци ја ли стич ког дру-
штва, кре ну ла је „гр лом у ја го де“ да по сце на ри ју за пад них 
мен то ра, гра ди по ли тич ку стра те ги ју са те лит ске за ви сне мо-
дер ни за ци је на  нео ли бе рал ном про гра му ко ји је утро пу та 
ра ди кал ном ра за ра њу ка па ци те та ре ал не еко но ми је (ин ду-
стри је, рад нич ке кла се...), ра ди кал ну при ва ти за ци ју пред у зе-
ћа, до во ђе ње стра них ба на ка и стра них ме ди ја.

Овај тран зи ци о ни рез и шок, иза звао је ду бо ке про ме не 
у еко но ми ји и ано ми ју у  дру штву. На де лу су би ли про це-
си ма сов не не за по сле но сти, енорм не екс пло а та ци је, со ци јал-
них не јед на ко сти и на ра ста ња дру штве них про ти ву реч но-
сти. Сви ови про це си во ди ли су од бло ки ра ног ка ра зо ре ном 
дру штву, од ре ал не еко но ми је ка „олош еко но ми ји“, лум пен-
по ли ти ци и лум пен ра зво ју. Реч ју, у Ср би ји и на Бал ка ну су-
сре ли смо се са по вам пи ре њем фе но ме на за ви сних дру шта ва 
пе ри фер ног ка пи та ли зма – ла ти но а ме рич ког ти пао ко ји ма је 
бри ли јант не сту ди је на пи сао Ан дре Гун дер Франк.1

Зависнамодернизација из раз је хи је ра хиј ских од но са у 
ре про дук ци ји ка пи тал мо ћи из ме ђу зе ма ља свет ског цен тра, 

1 Видети студију Лумпенбуржоазија и лумпенразвој, А. Г. Франк, ЦИД, 
Подгорица, 2002.
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или ме тро по ла и зе ма ља свет ске пе ри фе ри је, или са те лит-
ских зе ма ља. Ова кав тип нео ли бе рал не за ви сне мо дер ни за-
ци је ути че на фор ми ра ње осо бе ног ти па ка пи та ли стич ког 
дру штва, олош еко но ми је, лум пен по ли ти ке и за ви сне кул ту-
ре. Под ње го вим ути ца јем фор ми ра се и осо бе на ком по зи ци ја 
но вих кла са, сло је ва и ели та, ко је су у функ ци ји гло бал не до-
ми на ци је ка пи та ла, њи хо ве слу ге, ре пре зен ти њи хо ве мо ћи 
на на ци о нал ном и ло кал ном те ре ну.

За ви сна мо дер ни за ци ја до ве ла је до пе ри фе ри за ци је и 
ре бал ка ни за ци је Бал ка на о че му Ерик Хоб сба ум пи ше: „бу-
дућ ност ће би ти нај те жа у Ју го и сточ ној Евро пи ко ја упа да 
у ре ла тив ну, а по не где и ап со лут ну за о ста лост у од но су на 
дру ге де ло ве кон ти нен та“ (не дељ ник НИН, од 15. ју ла 2010. 
стр. 56). Ову по зи ци ју Бал ка на Иван Бе рен да је опи сао као 
ње го во кре та ње у круг: од пе ри фе ри је у со вјет ској име пе ри ји 
ка но вој пе ри фе ри за ци ји у Европ ској уни ји. 

4.Компрадорскабуржоазија
исателитскапсеудоелита

О на стан ку де ге не ри са не со ци јал не струк ту ре и кла-
сно-слој ној струк ту ри за ви сних дру шта ва пе ри фер ног ка пи-
та ли зма, пи сао сам у сво јим ра ни је об ја вље ним сту ди ја ма.2 
У ве зи са тим под се ћам на сво ју ски цу фрак ци ја но ве бур-
жо а зи је ко ја на ста је, из во ре ње не мо ћи и раз ли чи ту со ци јал-
но - раз вој ну уло гу. У сту ди ји „Са вре ме но дру штво“ (1996), 
из ме ђу оста лог, пи шем да се у нас но ва бур жо а зи ја са сто ји из 
три фрак ци је:

а) пред у зет нич ке
б) но мен кал тур не
в) лум пен бур жо а зи је.
Сем пред у зет нич ке бур жо а зи је ко ја је но си лац раз во ја, 

оста ле две фрак ци је су не про дук тив не, по тро шач ке, че сто и 
кри ми нал но де струк тив не.

Компрадорска буржоазија је гор њи слој бур жо а ске 
кла се. Она се ре гру ту ју из све три фрак ци је. Она је тај кун ска 
гру па ко ја без об зир но иде за сво јим ин те ре си ма. Свој пар-
ти ку лар ни ин те рес ста вља из над оп штег ин те ре са дру штва. 

2 Ви де ти Љ. Ми тро вић, Савременодруштво (1996); Путузависниодруштво 
(2004); Транзицијаупериферникапитализам (2009).
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Ана ци о нал на је и дру штве но нео д го вор на. Слу ган ка пре ма 
стра ном ка пи та лу и без об зир на у екс пло а та ци ји до ма ће рад-
не сна ге и дик та тор ска пре ма соп стве ном на ро ду. Ње на отаџ-
би на је та мо где је њен ин те рес. Она је агент ме га ка пи та ла у 
функ ци ји гло бал не еко но ми је. Она је „тро јан ски коњ“ стра-
них ТНЦ у зе мљи (ре ги о ну). Њен бог је бог Ма мон, ка пи тал. 
Њен циљ је згр та ње бо гат ства, бо га ће ње, про фит из над чо ве-
ка. То је пре да тор ска кла са но вих бо га ту на и гу ли ко жа, че сто 
бон ви ван ска и па ра зит ска, сво је вр сни џет сет олош-еко но ми-
је. Ма да у сво јим ре до ви ма има и по слов но спо соб них љу ди, 
ко ји по ред би зни са у еко но ми ји, чи не све да би до се гли успон 
не са мо у на ци о нал ном окви ру већ и на гло бал ном тр жи шту.

„Свој“ ка пи тал ова кла са ин ве сти ра нај че шће и не-
про из вод не а про фи та бил не сек то ре: тр го ви ну, бан кар ство 
и услу ге. Она не ма ри за сек тор ре ал не еко но ми је и ви со ку 
упо сле ност. Ру ко во ђе на ло ги ком про фит ног ин те ре са, она 
свој ка пи тал се ли из де лат но сти у де лат ност. Же сто ком и 
енорм ном екс пло а та ци јом ту ђе рад не сна ге, она ства ра/уве-
ћа ва сво је бо гат ство. У ле де ној во ди ра чу на она не ма ри за 
со ци јал не не во ље про из во ђач ке кла се и на ро да. 

За раз ли ку од пред у зет нич ке бур жо а зи је ко ја је но си-
лац про гре сив ног раз во ја, ком пра дор ска бур жо а зи ја је ли-
хвар ска. И јед на и дру га су тр жи шно ори јен ти са не. И док 
је пр ва про дук тив на кла са, дру га је спе ку ла тив на. И јед на 
и дру га гра де мо сто ве са рад ње са ме ђу на род ном бур жо а зи-
јом и ТНЦ. Лум пен бур жо а зи ја је глав ни агенс у све ту си ве 
„олош еко но ми је“. Она је део „под зем не“ еко но ми је. Ње ни се 
чла но ви ре гру ту ју из ре до ва рат них про фи те ра и дру гог дру-
штве ног „шља ма“ и от па да дру штва.  Они жи ве од „ру па у 
за ко ну“ и дру штве не ано ми је ко ја се на раз ва ли на ма со ци ја-
ли зма, по че ла да ши ри.

По ста вља се пи та ње ко је су дру штве не гру пе – елит ни 
од ред (фрак ци ја) по је ди них сло је ва нео бур жо а зи је у са вре-
ме ним пост со ци ја ли стич ким дру штви ма и ка кав је њи хов 
про фил и дру штве на уло га? Мо гу ћа ски ца саставаелитних 
скупина у са вре ме ним по сто ци ја ли стич ким дру штви ма, мо-
же из гле да ти ова ко:

а)привреднаелита(ме на џе ри, ме ри то кра ти ја и тех но-
кра ти ја)
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б) политичка  елита (по ли то кра ти ја, би ро кра ти ја и 
иде о кра ти ја) 

в)културнаелита(на уч на, умет нич ка, сци јен то кра ти-
ја, ме ди о кра ти ја...)

На ста ју ће дру штве не кла се по лу гра ђан ског дру штва  у 
Ср би ји/ и на Бал ка ну у зо ни пе ри фе ри је по чи њу се кри ста ли-
са ти у дру штве ној струк ту ри. На тој но вој осно ви ка пи та ли-
стич ког на чи на про из вод ње кон сти ту и шу се и про фи ли шу 
њи хо ве ели те, у ра спо ну од лум пе не ли те, псе у до е ли та, ком-
пра дор ских ели та до зре лих и од го вор них ели та. 

Ако по ђе мо од јед ног хи брид ног Марк со вог, Ве бе ро вог 
и Да рен дор фо вог мо де ла кон сти ту и са ња дру штве них гру па 
у си сте му вла да вин ских удру же ња, у ра спо ну од: ква зи гру-
пе („кла се по се би“) до са мо све сне гру пе („кла са за се бе“) и 
то при ме ни мо на пост со ци ја ли стич ка дру штва, мо гу ће је у 
њи ма раз ли ко ва ти не ко ли ко вр ста ели та. Дру штве не кла се и 
сло је ви у пост со ци ја ли зму мо гу би ти: без раз ви је не ели те, са 
по лу ра зви је ном ели том, мо гу има ти псе у до е ли ту – лум пе не-
ли ту, али мо гу има ти и раз ви је ну ели ту.

Ова кла си фи ка ци ја ели та би се (по сте пе ну раз ви је но-
сти све сти о иден ти те ту) мо гла упо ре ди ти са струк ту ром 
дру штве них кла са/сло је ва:

а) произвиђачкакласа
б) средњакласа
в) капиталистичкакласа, од но сно: до ња кла са, сред ња 

кла са и гор ња кла са.
По сте пе ну сво је идеј не кон сти ту и са но сти и зре ло сти, 

та ко ђе, мо же мо иден ти фи ко ва ти раз ли чи те фрак ци је ели та:
а) не раз ви је не ели те;
б) по лу ра зви је не ели те;
в) раз ви је не ели те
Тре ба по тра жи ти од го вор из ме ђу оста лог и на сле де ћа 

пи та ња: ка ква ели та од го ва ра не раз ви је ној и де ге не ри са ној 
со цио-кла сној струк ту ри пе ри фер ног ка пи та ли зма? Ка ква је 
ве за из ме ђу „олош еко но ми је“ и са те лит ске по ли тич ке ели-
те? Тач ни је: ка ква је ве за из ме ђу олош еко но ми је, ком пра-
дор ске бур жо а зи је, са те лит ске по ли тич ке ели те и лум пе нин-
те ли ген ци је? Из ме ђу лум пен бур жо а зи је и лим пен раз во ја (А. 
Г. Фра нак), из ме ђу стра те ги је за ви сне мо дер ни за ци је, лум-
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пен по ли ти ке и лим пен раз во ја? Из ме ђу стра те те ги је за ви сне 
мо дер ни за ци је и раз во ја не раз ви је но сти? Из ме ђу стра те ги је 
за ви сне мо дер ни за ци је и кул ту ре за ви сно сти?

Еко но ми ста Бран ко Дра гаш у свом члан ку „Олош“, об-
ја вље ном ле та 2010. го ди не, у јед ном бро ју не дељ ни ка „Та-
бло ид“ упра во, по ве зу је све ове фрак ци је ели та у Ср би ји, 
по ка зу ју ћи да у де тер ми ни стич ком скло пу фак то ра по сто ји 
њи хо во ком пле мен тар но са деј ство у ре про дук ци ји на чи на 
жи во та и па то ло ги је за ви сних дру шта ва свет ске пе ри фе ри је, 
ка кву пред ста вља ју Ср би ја и Бал кан на по чет ку тре ћег ми-
ле ни ју ма.

5.ПостсоцијалистичкаСрбијаураљама
неолибералнестратегијезависне

модернизације,компрадорскенеобуржоазије
илумпенелите

ПостсоцијалистичкаСрбија у зна ку је за ви сног ра зо-
ре ног дру штва тј. лум пен по ли ти ке и лум пен раз во ја. Она се 
на ла зи у ра ља ма нео ли бе рал не стра те ги је за ви сне мо дер ни-
за ци је ко ја про из во ди су бра звој, пе ри фе ри за ци ју при вре де, 
дру штва и кул ту ре. У де ге не ри са ној со ци јал ној струк ту ри 
кон сти ту и шу се но ви ли ко ви нео бур жо а зи је и фрак ци је ње-
них ели та (пред у зет нич ка, но мен кла тур на и лум пен бур жо а-
зи ја).

На раз ва ли на ма ста рог ре жи ма, из не да ра ду ха ан ти-
ре во лу ци је и прак се кон зер ва тив не ре ста у ра ци је, из ни као је 
сво је вр сни „ва шар та шти не“, „сјај и бе да но вих кур ти за на“, 
тј. псе у до е ли та, по вор ка но вих про ро ка и по ро ка: „про фе си-
о нал них ре фор ма то ра“, де ма го га, пре вр тљи ва ца, лар ма џи-
ја, ла ска ва ца и по ли тич ких ма тра па за и кри ми на ла ца, ко ји 
по пут па ра зи та, пре да то ра и ле ши на ра, уни шта ва ју остат ке 
ра зо ре ног дру штва. Оди ста се ов де ра ди оелитамараспада
и гро ба ри ма дру штва и људ ског до сто јан ства, а не о не и ма-
ри ма но вог и под ви жни ци ма ко ји ра де за оп ште до бро. Раз-
два ја ју ћи по ли ти ку од мо ра ла, на ши „ко ва чи ла жног про гре-
са“, од по ли ти ке су по но во на пра ви ли за нат, пре тво рив ши је 
у слу шки њу и про сти тут ку, за за до во ља ва ње его и стич них, 
при ват них ин те ре са и по сло ва, уме сто да је у слу жби оп-
штег, за јед нич ког до бра.
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У фо ку су на ше ана ли зе је сте ком пра дор ска бур жо а зи ја 
и фрак ци ја псе у до-лум пен ели та, ко је као ак те ри про ме на, 
про из во де не раз ви је ност и кул ту ру за ви сно сти, тј. лум пен-
по ли ти ку и лум пен ра звој. 

Кри тич ка ана ли за дру штве не уло ге ове бур жо а зи је 
ука зу је на по губ не учин ке стра те ги је за ви сне мо дер ни за ци је, 
де ло ва ња ком пра дор ске бур жо а зи је и са те лит ских по ли тич-
ких ели та на раз вој са вре ме ног дру штва Ср би је. Као што је 
ин ду стри ја ли за ци ја уни шти ла се ло и се ља ка, да нас тран зи-
ци ја овог ти па уни шта ва гра до ве, рад нич ку и сред њу кла су. 
У Ср би ји и на Бал ка ну у то ку је про из вод ња за ви сног дру-
штва ко је је у зо ни нео ко ло ни јал ног ду жнич ког роп ства.

Компрадорскабуржоазија но си лац је су бра зво ја, тј. не-
раз ви је но сти и по да ни штва пре ма свет ском су пер ка пи та лу. 
Она је до ма ћи из да нак ли хвар ске ин тер на ци о на ле у зе мља-
ма пе ри фер ног ка пи та ли зма. Она раз ви ја „олош еко но ми ју“ 
и свој ка пи тал пла си ра у пе ри фер не сек то ре тр го ви не, бан-
кар ства и ако за тре ба нар ко тр жи шта. По свом со ци јал ном 
про фи лу она је амал гам и ре гру ту је се из раз ли чи тих гру па 
нео бур жо а ског на чи на про из вод ње из но мен кла тур не бур-
жо а зи је, лум пен бур жа зи је а де лом и из пред у зет нич ке. Она 
не ма раз ви је ну на ци о нал ну свест и иде сле по за сво јим ин те-
ре си ма спрем на да за „ве че ру про да ве ру“, да „учи ни што јој 
ср цу го ди“ (Ње гош). Из ње се ра ђа ју но ве „по ту ри це“, на рав-
но да нас са евро пеј ским и атлан ти стич ким за штит ним зна-
ком. Но ве „про да не ду ше“ ка пи та лу, ко је су спрем не за рад 
бо га ће ња да из да ју на ци о нал ни ин те рес.

Ком пра дор ска бур жо а зи ја не са мо што ни је но си лац 
про гре сив ног на чи на про из вод ње већ она не ма ни раз ви је-
ну дру штве ну свест да би по ста ла во де ћа кла са.  С то га се 
она у дру штве ним бор ба ма и по на ша да ју ћи са мо по др шку, 
по пра ви лу, по бед нич ким фрак ци ја ма, но ве бур жо а зи је, без 
об зи ра ко је су идеј не ори јен та ци је. Њој је бит но да са чу ва 
свој ин те рес и да га што про фи та бил ни је пла си ра на до ма-
ћем и гло бал ном тр жи шту. Ње на по ли тич ка ели та гру пи ше 
се око ли бе рал но – де мо крат ских по ли тич ких пар ти ја, али 
је спрем на и да по др жи и кон зер ва тив не бло ко ве ко а ли ци-
је – уко ли ко они сво јим по ли тич ким про гра мом омо гу ћа ва ју 
пал си ра ње и ре а ли за ци ју ње них ин те ре са. У Ср би ји – њен 
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ин те рес нај е кла тант ни је из ра жа ва ју: ана ци о нал не и про фит-
но-кли јен ти стич ки оре јен ти са не по ли тич ке пар ти је. 

Предузетничка буржоазија у Ср би ји тек учвр шћу је 
сво је по зи ци је и фор ми ра сво ју по ли тич ку и кул тур ну ели ту. 
За са да нај мар ги на ли зо ва ни ја је рад нич ка кла са. Она се на-
ла зи у де фан зи ви, уоста лом као и чи тав кор пус про из во ђач ке 
кла се. По ли тич ке фрак ци је ле ви це та ко ђе су раз би је не и по-
де ље не. Ве ћи на ле ви чар ске ин те ли ген ци је, кон вер тит ски се 
и про зе лит ски по на ша. На пу шта ју ћи не са мо марк си зам већ 
и еман ци па тор ску ми сао, они по ста ју део еша ло на ду хов них 
сна га кон зер ва ци је – sta tus quo-a – слу же као пот по ра за одр-
жа ва ње ка пи тал од но са и „при пи то мља ва ње“ рад ни штва да 
од у ста не од кла сне бор бе. На тај на чин ин те лек ту ал на ели-
та и са ма по ста је ком пра дор ска, оства ру ју ћи ми си ју из да је и 
па ци фи ка ци је не са мо емаnципаторских већ и на ци о нал них 
ин те ре са.

6.Транзицијакултурекаоформирање
културезависностиисистемске
компрадорскеинтелигенције

Транзиција културног подсистема пост со ци ја ли стич-
ких дру шта ва на Бал ка ну, у функ ци ји је њи хо ве за ви сне мо-
дер ни за ци је. Ста вља ње у слу жбу сна га нео ко ло ни ја ли зма, 
мо дер них го спо да ра европ ске и свет ске мо ћи: моћ ног са ве за 
плу то кра ти је и по лит би ро кра ти је, фи нан сиј ске бур жо а зи је и 
ма мо но кра ти је ли хвар ске ин тер на ци о на ле. У овом кон тек сту 
вр ши се и ре фор ма си сте ма обра зо ва ња на осно ва ма бо лоњ-
ске де кла ра ци је, са ци љем да се ство ри ге не ра ци ја по лу о бра-
зо ва них спе цо жде ра, мо рал но рав но ду шних за јед но крат ку 
упо тре бу у слу жби ме га ка пи та ла.

На гло бал ном тр жи шту ка пи та ла да нас се во ди же сто-
ка кон ку рен ци ја за ли дер ство, по себ но на тр жи шту „си ве ма-
те ри је“. У том сми слу во де ће ТНЦ – др же стал но отво рен 
кон курс за от кри ва ње и сти пен ди ра ње та ла на та из зе ма ља 
у раз во ју и тран зи ци ји. На ши Уни вер зи те ти су об ле пље ни 
пла ка та ма та квих кон кур са, нпр.: „Ко ка ко ла та лен ти“ и дру-
ге фон да ци је (Со рош и др.). У тој фор ми се да нас оства ру је 
сво је вр сни „да нак у па ме ти“ ва зал них и не раз ви је них зе ма-
ља пре ма зе мља ма свет ске им пе ри је, од но сно сво јер вср на 
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„кра ђа и пре кра ђа“ нај е лит ни јег ка дра из сва ке ге не ра ци је, 
чи ме се сла бе људ ски ре сур си ових зе ма ља, а го ле мо зна ње 
ових ка дро ва да ље ко ри сти за свет ску до ми на ци ју и пре жи-
вља ва ње ка пи та ли зма.

Пост со ци ја ли стич ким зе ма ља ма, за из ла зак из тран зи-
ци о не ре це си је, нео п ход ни су, по ред про ме не стра те ги је раз-
во ја, и радикалниобртукадровскојрепродукцији. На пу шта-
ње би ро крат ске прак се не га тив не ка дров ске се лек ци је. Ства-
ра ње во де ће ели те од нај спо соб нијх ка дро ва. Оче ки ва ти је да 
ће, са уки да њем нео ко ло ни јал них од но са и зе мље пе ри фе-
ри је ка кве су бал кан ске, из не дри ти но ву ели ту (при вред ну, 
на уч ну, по ли тич ку и кул тур ну), ко ја ће од и гра ти про гре сив-
ну уло гу у раз во ју и еман ци па ци ји Бал ка на. До та квог обр-
та из ве сно је, до ћи ће кроз новусоцијалнуреволуцију, ко ја ће 
са гр ба че дру штва ски ну ти све па ра зи те, ком пра до ре, би ро-
кра те, ко руп ци о на ше и уме сто па су до е ли та на че ло дру штва 
иза бра ти аутен тич ну ели ту, ви со ко про фе си о нал ну, ком пе-
тент ну, од го вор ну и па три от ску ко ја ће сво јим ствра ла штвом 
и ски ну ти стиг ме са Ср би је и де мар ги на ли зо ва ти ње ну по зи-
ци ју у све ту. Та ква ели та ће зна ти да је ча сно би ти па три о та и 
да се па три о ти зам и љу бав пре ма чо ве чан ству не ис кљу чу ју, 
већ до пу њу и обо га ћу ју. За раз ли ку од на ших да на шњих псе-
у до мон ди ја ли ста ко ји се сти де па три о ти зма и ра ди је би да 
из и гра ва ју из ме ћа ре и ја ја ре у слу жби но вих го спо да ра свет-
ске мо ћи, уме сто да слу же свом на ро ду и чо ве чан ству.

Већ ду же вре ме се пи ше о тран зи ци ји кул ту ре и по жељ-
ном про фи лу по ли тич ке ели те у нас. Под се ћам на ру бри ку 
„Ин те лек ту а лац у тран зи ци ји“ или „Шта да се ра ди? Бал кан 
у по тра зи за уме ре ним по ли ти ча ри ма“. У нас, код псе у до на-
уч ни ка, тран зи ци ја је ре ду ци ра на на при ла го ђа ва њу гло бал-
ној стра те ги ји раз во ја у све ту и ње ним струк ту ра ма мо ћи; 
на кло ни ра ну за ви сну мо дер ни за ци ју и кул ту ру за ви сно сти. 
У овом кон тек сту уло га ин те лек ту а ла ца и по ли тич ке ели те, 
ту ма чи се функ ци о на ли стич ки са ста но ви шта по ли тич ке ко-
рект но сти: ко ли ко до при но си одр жа ва њу на мет ну тог по рет-
ка мо ћи у све ту и у нас. 

Ми као да бо лу је мо од но вог бољ ше ви зма са де сним 
пред зна ком. Оту да се на ме ће про фил ин те лек ту а ла ца ко ји је 
на нов на чин иде о ло ги зи ран и спре ман на сва ко ја ко „кет ман-
ство“ у гра ни ца ма но вих фор ми „за ро бље ног ума“. Про па ги-
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ра се тип праг ма тич ног по ли ти ча ра без прин ци па, спрем ног 
на ми ми кри ју, ко ји ли чи на ма ри о не ту – ко ји се у за ви сно сти 
од „ве тро ва“ по ви ја и кре ће на по ли тич ку сце ну у ра спо ну од 
крај ње де сни це, пре ко ба ре, до крај ње ле ви це. 

Ства ра се тип „за о бље них“ по ли ти ча ра, тј. под ре па-
шких ели та – ко је мо гу да слу же сва ком ре жи му. И то се 
ве ли ча као иде ал! По ли тич ка ко рект ност и ода ност атлан-
ти стич кој ко а ли ци ји. По пра ви лу, та кве ели те ни су ни шта 
учи ни ле за свој на род. Ко ла бо ра ци ја их је, пре или ка сни-
је, уве ла у по ље исто риј ских гу бит ни ка, из да је на ци о нал них 
ин те ре са, без об зи ра ка ко се она ле ги ти ми са ла.

Ако се уочи тран зи ци је со ци ја ли зма мо гло го во ри ти о 
ис тро ше но сти (ин те лек ту ал них и по ли тич ких ели та) у на-
ста ју ћем дру штву за ви сног пе ри фер ног ка пи та ли зма, реч је 
о њи хо вој не зре ло сти ско ро је вић кој псе у до е ли ти, не спо соб-
ној да ра ци о нал но упра вља до мо ви ном и зе мљом. На де лу је 
ду бо ка за ви сност по сто је ћих ели та од цен та ра им пе ри је, те 
се сто га спра вом го во ри о фе но ме ну ма ри о нет ских лум пе-
не ли та

7.Променеукласно-слојнојструктури
постсоцијалистичкихдруштава
ипрофилисањеелитакаоактера

Пост со ци ја ли стич ка дру штва су још увек ра за пе та из-
ме ђу про це са ре тра ди ци о на ли за ци је и мо дер ни за ци је. Би-
ланс два де се то го ди шње тран зи ци је по ка зу је сву про тив реч-
ност њи хо вог раз во ја и ду би о зност основ них про це са у њи-
хо вој тран сфор ма ци ји.

Већ смо ука за ли на огра ни че не и по раз не ефек те нео-
ли бе рал не за ви сне мо дер ни за ци је, чи ји су учин ци до ве ли до 
фе но ме на кон тра мо дер ни за ци је и исто риј ске ре ста у ра ци је 
об ли ка дру штве но сти ка рак те ри стич них за тзв. ра ни/ди вљи 
ка пи та ли зам. Кри ти ка стра те ги је нео ли бе рал ног дру штве ног 
раз во ја, ни по што не ре ха би ли ту је огра ни че ност кон цеп та и 
ак те ра кон зер ва тив не ре тра ди ци о на ли за ци је и ре бал ка ни за-
ци је. Де ве де се те го ди не у Ср би ји и на про сто ру бив ше Ју го-
сла ви је, та ко ђе, су по ка за ле ње го ве ка та стро фал не учин ке, 
оли че не у фе но ме ну бло ки ра не тран зи ци је, ра зо ре ног дру-
штва, кул тур не тра у ме, ксе но фо бич но сти, тј. „шо ка про шло-
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сти“. На кул тур но-иде о ло шком пла ну у Ср би ји, сме ну ми та 
о „не бе ском на ро ду“, као да је да нас за ме нио мит о „Европи
без алтернативе!“. Ре ал на Ср би ја, као да жи ви за ро бље на 
из ме ђу ова два ми та, без об зи ра на ра ди кал не про ме не у јав-
ном мње њу и све ве ћем пе ри фе ри ра њу европ ске ори јен та ци је 
у ре до ви ма не са мо ели те већ и гра ђа ња.

Ра ди кал не про ме не у кла сно-слој ној струк ту ри дру-
штва пост со ци ја ли стич ке Ср би је от кри ва ју ан та го ни стич ку 
при ро ду про дук ци о них и дру штве них од но са. У све ого ље-
ни јој фор ми по чи њу се ис по ља ва ти дру штве не и кла сне про-
ти ве у реч но сти, од но сно су про ста вље ни ин те ре си дру штве-
них сна га. Ове се основ не про тив реч но сти не мо гу још за 
ду го по ли тич ки ка му фли ра ти ет но-по ли тич ким тен зи ја ма, 
ни ти па ци фи ко ва ти, пре у сме ра ва ти и по ку ша јем мар ги на ли-
за ци је њи хо вог си стем ског при пи то мља ва ња. Енорм на екс-
пло а та ци ја, оси ро ма ше ње ве ћи не ста нов ни штва и енорм на 
не за по сле ност чи не је згро не га тив не со ци јал не си нер ги је за 
ма сов но не за до вољ ство, мо гу ће со ци јал не про те сте и су ко бе. 
Уко ли ко не же ле да бу ду од ба че не од гра ђа на и ве ћи не на ро-
да, по ли тич ке пар ти је и ели те мо ра ће да пре ки ну са об ма њи-
ва њем гра ђа ња и да се ар ти ку ли шу њи хо ве ре ал не ин те ре се 
у бор би за дру штве не про ме не.

Биланс транзиције зах те ва кри тич ко пре и спи ти ва ње 
до са да шње стра те ги је и ње не ра ди кал но ре де фи ни са не ра-
ди бр жег из ла ска из кри зе и оства ре ња пу те ва истин ске мо-
дер ни за ци је, раз во ја и на прет ка Ср би је. До са да шња прак са у 
нас по ка за ло је уну тра шње гра ни це, огра ни че ност и по губ не 
учин ке, ка ко стра те ги је кон зер ва тив не ре тра ди ци о на ли за ци-
је, та ко и нео ли бе рал не за ви сне мо дер ни за ци је. Вре ме, ко је је 
пред на ма, уско ро ће по ка за ти ко јим сме ром ће се са вре ме на 
Ср би ја да ље раз ви ја ти: да ли у пер спек ти ви па ра диг ме и мо-
де ла конзервативне ауторитарне модернизације, либерал-
но-демократскеилисоцијал-демократскеоријентације.На 
гра ђа ни ма је и на на ста ју ћој ели ти да иза бе ру и ре де фи ни шу 
пра вац бу ду ћег раз во ја. Он мо ра би ти у скла ду са гло бал ним 
ме га трен до ви ма у Евро пи и све ту, али и ре спек то ва ти наш 
на ци о нал ни и кул тур ни иден ти тет, ин те ре се и спе ци фич но-
сти на шег ге о стра те шког по ло жа ја и уло ге у са вре ме ном све-
ту. На овом фо ну тра га ња за ал тер на ти вом бу ду ћег раз во ја и 
ар ти ку ла ци јом ин те ре са кла са и сло је ва у дру штву Ср би је, 
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про фи ли са ће се но ва ком по зи ци ја ели та као ак те ра дру штве-
них про ме на. 

На ше је ми шље ње да социјалдемократска алтерна-
тива друштвеног развоја пред ста вља исто риј ску фор му 
дру штве них про ме на за ства ра ње отво ре ног, мо дер ног гра-
ђан ског дру штва, ко је из ра ста на плу ра ли зму сво јин ских 
од но са, чи ју кич му пред ста вља ак ци о нар ство за по сле них и 
пар ти ци па тив на де мо кра ти ја од ми кро дру штве них струк ту-
ра, пре ко ло кал не и ре ги о нал не са мо у пра ве, до цен трал них 
ин сти ту ци ја гло бал ног дру штва. Та кав мо дел дру штве них 
од но са осло ба ђа ма сов ну ини ци ја ти ву, ства ра ла штво и од-
го вор ност свих дру штве них сло је ва за раз вој и бу дућ ност 
дру штва, као та кав, он га ран ту је успех и отва ра пер спек ти ву 
свим дру штве ним гру па ма.

Из бор аутен тич не ал тер на ти ве да љег дру штве ног раз-
во ја ни је пак мо гућ без кри тич ког су о ча ва ња са узро ци ма и 
по сле ди ца ма са да шњег ста ња у ко ме се на ла зи мо; да кле, без 
осло ба ђа ња број них илу зи ја, као и ра ди кал не про ме не у са-
ста ву стра те гиј ских ели та ко је су нас до ве ле до ов де. Из ве сно 
је да они ко ји су нас уве ли у кри зу, не мо гу нас из ве сти из 
ње. Вре ме је за но ве дру штве не про ме не ко је мо гу оства ри ти 
но ве ели те. 

Уместозакључка

Ср би ја и Бал кан на ла зе се у зо ни зе ма ља но ве европ ске 
и свет ске пе ри фе ри је, без об зи ра да ли су ин сти ту ци о нал-
но у ЕУ или не. Ова кав за кљу чак из во ди мо из ме ста и уло ге 
ових зе ма ља и ре ги о нал ној и кла сној по де ли ра да у са вре ме-
но сти. Ова чи ње ни ца, да ље, де тер ми ни ше на чин ре про дук-
ци је со ци о кла сне и по ли тич ке струк ту ре ових дру шта ва. То 
су за ви сна дру штва су бра зво ја и де ге не ри са не струк ту ре. Са 
још увек не из ди фе рен ци ра ном ели том и не раз ви је ним но вим 
по гле дом на свет. Она, на жа лост, још жи ве у зна ку син дро ма 
– „кул тур не тра у ме“, из ме ђу „шо ка про шло сти“ и „иза зо ва 
са вре ме но сти“. У овом кон тек сту у Ср би ји, на кул тур ном и 
иде о ло шком пла ну, мит о „не бе ској Ср би ји“ за ме њен је ми-
том „Евро па без ал тер на ти ве“! 

Ели те у зе мља ма у тран зи ци ји још увек су не зре ле, псе-
у до е ли те. Ср би ји је (и оста лим бал кан ским зе мља ма) по треб-
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на зре ла, на ци о нал но све сна пред у зет нич ка ели та. Мо дер на 
ели та, отво ре на пре ма све ту, ко ја ће сво јим ви со ким про фе-
си о на ли змом и ре спек том оп штег до бра – на ци о нал ног ин-
те ре са – по ка за ти да се за „отаџ би ну мо же ги ну ти на сва ком 
по слу а не са мо на бој ном по љу“ (Д. Да ни чић). Та но ва ели та, 
сво јим пред у зет ни штвом и кул тур ном ди пло ма ти јом, мо же 
учи ни ти ви ше од свих тран зи ци о них вла да, ко је су ре ста у-
ра тор ском уло гом уве ле Ср би ју у ду жнич ко роп ство и ред 
ре ко ло ни ја ли зо ва них зе ма ља, ко је су под Да мо кло вим ма чем 
про тек то ра та, не спо соб не да ра ци о нал но упра вља ју и бра не 
сво ју сло бо ду и не за ви сност.

У ком па ра тив ној сли ци све та: раз ли ка из ме ђу ком пра-
дор ске бур жо а зи је у Ла тин ској Аме ри ци од пре два де сет и 
ви ше го ди на (ка да је о то ме пи сао А. Г. Франк) и са вре ме них 
ком пра до ра у Ср би ји/Бал ка ну ле жи у сле де ћем:

- у Ла тин ској Аме ри ци дру штва су тек пре ла зи ла из 
фе у да ли зам у ра ни ка пи та ли зам;

- у Ср би ји и на Бал ка ну дру штва пре ла зе из со ци ја ли-
зма у ка пи та ли зам;

- ком пра до ри се у Ла тин ској Аме ри ци ре гру ту ју из 
зе мљо рад нич ке кла се, а у нас из сред ње кла се и но-
мен кла ту ре;

- оно што је за јед нич ко ком пра до ри ма на свим кон-
ти нен ти ма (Бал ка ну, Ру си ји, Ла тин ској Аме ри ци, 
Ази ји, Афри ци) је сте што су за свој пар ти ку лар ни 
ин те рес спрем ни да жр тву ју на ци о нал ни; што су 
бес кру пу ло зни у екс пло а та ци ји до ма ће рад не сна ге, 
а по да нич ке на ра ви пре ма го спо да ри ма свет ске мо-
ћи. Пре ма ме га ка пи та лу ТНЦ и ме тро по ла ма. 

- Ком пра дор ске бур жо а зи је су но си о ци про це са уну-
тра шње ре ко ло ни ја ли за ци је, за ви сне мо дер ни за ци је 
и аси ме трич не гло ба ли за ци је на ге о про сто ру Ср би-
је/Бал ка на.

Историјска социологија оста ви ла је све до чан ства о 
на стан ку и уло зи ком пра до ра у Ки ни, Ин ди ји и Ла тин ској 
Аме ри ци – као аге на та про до ра ка пи та ли стич ког на чи на 
про из вод ње и ко ло ни ја ли зма у 19. ве ку.3 Вре ме је да на ши 
со ци о ло зи на пи шу са вре ме ну сту ди ју о ком пра до ри ма у Ср-

3 Видети о томе у студијама А. Г. Франка и И. Волерстина
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би ји и на Бал ка ну. За са да, о овом фе но ме ну, уз гред пи ше 
ма ли број еко но ми ста и со ци о ло га и ге о по ли ти ча ра. Од еко-
но ми ста Мимор Јакшић, ЈованДушанић,ДанијелЦветича-
ниниБранкоДрагаш; од со ци о ло га: ВераВратуша-Жуњић,
СлободанАнтонић,ЗоранВидојевићиЉубишаМитровић, а 
од по ли ти ко ло га и ге о по ли ти ча ра – МилошКнежевићиМи-
шаЂурковић. У свом члан ку „Ком пра до ри“ , С. Ан то нић, 
из ме ђу оста лог, пи ше: „Че сто ми сли мо да је наша елита – 
по ли тич ка, ме диј ска, па и кул тур на – је дин стве на по упро-
па шћа ва њу при вре де, рас та ка њу др жа ве, пљач ка њу ре сур са 
и кул тур ном ра ту про тив соп стве ног на ро да. Ако нам је за 
уте ху, слич них при ме ра је би ло још, на ро чи то то ком исто-
ри је ко ло ни ја ли зма. Та да је та ква ели та и по не ла на зив „ком-
пра дор ска“... Ком пра дор ска ели та се да нас ви ди као глав ни 
агент гло бал ног ка пи та ла и ње го вих по ли тич ких струк ту ра 
(„Им пе ри је“) у зе мља ма ко је при па да ју по лу пе ри фе ри ји или 
пе ри фе ри ји ка пи та ли стич ког си сте ма“.4 Ње на је уло га, пи ше 
Ан то нић, да обез бе ди кул тур ну хе ге мо ни ју и убе ди у раз-
до бљу „тран зи ци је„ до ма ће ста нов ни штво – ка ко је нај бо љу 
на чин мо дер ни за ци је пре да ја у ру ке стран ци ма свих ре сур са 
(еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них).5

***

Свој текст би за вр шио пле до а је ом за ра ди кал ну кри-
ти ку нео ко ло ни ја ли зма, ко ји на ста је у Ср би ји и на Бал ка ну, 
и „сја ја и бе де“ ње них ква зи ели та, па ра фра зи ра ју ћи ми сао 
фран цу ског со ци о ло га Ре не Ди мо на: безпроменестратегије
развојаидруштвенихструктура,којимбиселишилевласти
компрадорскабуржоазијаињенакорумпираналумпенелита
одселадограда,СрбијаиБалканнећемоћиникадасебеспа-
сити.6 

Ра ди де мар ги на ли за ци је свог по ло жа ја у ре ги о ну и гло-
бал ној по де ли ра да, Ср би ји је нео п ход на ви со ко про фи ли са-
на, ком пе тент на, дру штве но-од го вор на и па три от ска ели та. 

4 Видети опширније чланак С. Антонића „Компрадори,“, Печат, Београд, бр. 
109, 9. април 2010, стр. 8.

5 Исто, стр. 8.
6 Ци ти ра но пре ма на во ду Pi er ra Doc ke sa, Интернационалакапитала, Школ-

ска књи га, За греб, 1977., стр. 180.
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Та ква ели та, са раз ви је ном са мо све шћу, пре све га ће сво јим 
ства ра ла штвом, до при не ти не са мо ски да њу не гве стиг ма ти-
за ци је из 90-тих и пр ве де це ни је 21. ве ка, већ ће се и из бо ри ти 
за но ву по зи ци ју и уло гу Ср би је у са вре ме но сти. Ср би ја мо же 
по ста ти ли дер ре ги о на са мо ре ал ним про ме на ма свог би ћа и 
све сти, на прет ком сво јих при вред них и кул тур них по тен ци-
ја ла, а не нар ци со ид ним са мо хва ли са њем ње них по ли тич ких 
ли де ра и њи хо вих ме диј ских тра ба на та у ли ку „аналитича-
ра-естетичара-пропагандистаиПР-а“ – ра ди спи но ва ња 
ма са и апо ло ги је те ку ће вла сти и по ли ти ке. За фор ми ра ње 
та кве но ве ели те по треб но је вре ме, али и ја сна ори јен та ци ја 
у обра зов ној, кул тур ној по ли ти ци као и гло бал ној стра те ги ји 
дру штве ног раз во ја. Шта ће те по жње ти у бу дућ но сти, ве ли 
на род на по сло ви ца, за ви си од то га шта да нас се је те, да ли 
жи то или ку кољ!

Про гре сив не дру штве не кла се, ка ко по ка зу је исто ри-
ја, у револуцијико ја пред ста вља об лик нај ра ди кал ни је дру-
штве не про ме не и сво је вр сну свет ко ви ну ра до сти ства ра ња 
(јер осло ба ђа но си о це но вих про из вод них сна га и ини ци ја-
ти ву ши ро ких на род них ма са, са би ра ју ћи их у фронт ра да и 
раз во ја), има ју моћ да из не дре из сво јих ре до ва, ис кри ста ли-
шу и кон сти ту и шу про гре сив не ели те као ак те ре мо дер ни за-
ци је, де мо кра ти за ци је, еман ци па ци је и ства ра ла штва. За раз-
ли ку од ње, антиреволуција – отва ра про стор за со ци јал ну 
ре гре си ју и исто риј ску ре ста у ра ци ју кон зер ва тив них кла са 
и ели та. На јав ну сце ну он да сту па по вор ка по ли тич ких ин-
три га на та и де ма го га, спо до ба сва ке вр сте, ли це мер них кон-
вер ти та и ко рум пи ра них гру па, чи је се по на ша ње гра ни чи и 
удру жу је са кри ми нал ном и ан ти па три от ском де лат но шћу. 
По ли тич ка сфе ра он да по ста је на лик на бор дел. Пар ла мент 
по ста је по ли тич ка бр бља о ни ца, а Вла да по слов ни од бор бур-
жо а зи је. О ли ко ви ма ре во лу ци о на ра и ан ти ре во лу ци о на ра из 
Фран цу ске гра ђан ске ре во лу ци је, о њи хо вом со ци о ло шком 
про фи лу – сво је вре ме но су пи са ли, нај пре Карл Маркс (ви де-
ти сту ди ју ГрађанскиратуФранцуској), а за тим и Сло бо дан 
Јо ва но вић (Вођифранцускереволуције). 

О ју на ци ма са вре ме не тран зи ци је, тј. нео кон зер ва тив не 
ре ста у ра ци је у све ту и код нас (или ка ко је ње ни иде о ло зи 
из ми ло ште зо ву „де мо крат ске, пли ша не ре во лу ци је“), тек ће 
се пи са ти кри тич ке сту ди је и аутен тич на сто ри ја. По чет не 
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со ци о ло шке за пи се на ла зи мо у сту ди ја ма ауто ра ко ји се ба-
ве ис тра жи ва њем уло ге ели те рас па да и ели та у про це си ма 
пост со ци ја ли стич ке тран зи ци је.7

Транзиција је про тив ре чан про цес но вих де о ба и са-
би ра ња дру штве них сна га. Ели те, ко је ар ти ку ли шу ин те ре-
се дру штве них кла са и пред во де дру штве не ак те ре у дру-
штве ним бор ба ма и про ме на ма, мо ра ју има ти не са мо про-
фе си о нал на зна ња, већ и раз ви је ну ко лек тив ну са мо свест о 
дру штве ним кла са ма ко ји ма при па да ју, свом на ро ду и до бу 
у ко ме жи ве, као и њи хо вом по слан ству и уло зи у на ци о нал-
ним, ре ги о нал ним и гло бал ним про ме на ма. Јер, ка ко пи ше 
Има ну ел Во лер стин: „Тран зи ци ја ни је при ја тељ ска спорт ска 
утак ми ца. Она је же сто ка бит ка за бу дућ ност и до ве шће до 
оштре по де ле ме ђу на ма... Жи ви мо у вре ме ну тран зи ци је и 
мо ра те зна ти ка ко јој оба ли же ли те да пли ва те, у су прот ном, 
уда ви ће те се!“8

7 Ви де ти о то ме сту ди је: К. Ко си ка, Г. Оси по ва, З. Го лен ко ве или од на ших 
ауто ра, З. Го лу бо вић, М. Ла зи ћа, С. Ан то ни ћа и С. Ми ла ди но ви ћа.

8 И. Волерстин, Опадањеамеричкемоћи, ЦИД, Подгорица, 2004. стр. 178.
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LjubišaMitrović

THENEWBOURGEOISIEANDITS
PSEUDO-ELITEINTHESOCIETIESOF

PERIPHERALCAPITALISM

ASketchforaSociologicalPortrait

Summary

Thepaperanalysesthechangesintheclassstructureofthe
post-socialistsocietiesundertheinfluenceoftheneoliberaldeve-
lopmentstrategyandtherestaurationofperipheralcapitalism.

Itespeciallyfocusesonthechangesthathavetakenplace
in theverycompositionof therulingneobourgeoisclass,of its
fractionsandelites.Inparticular,itanalysesthesocialprofileof
thecompradorbourgeoiseanditspoliticalelites,aswellasthe
detrimentaleffecttheyhaveonthefutureandthedevelopmentof
theBalkansocieties.Throughuncriticalacceptanceoftheneoli-
beralstrategyofdependentmodernizationandobediancetothe-
irWesternmentirs, the satellite pseudo-elites have contributed
moretotheprocessesofdestructionthanthoseofcreation.They
havebroughtabouttheperipherizationofeconomy,societyand
cultureandhavepushedSerbiaandtheBalkansintothezoneof
peripheralcapitalism.

Thepaperexploresthesocialpositionandtheroleofthe
givengroupsinthesocialstructure,inthesystemofthedivision
ofsocialpowerandinthecurrentsocialchangesinSerbiaand
theBalkans. Italsocompares thechanges in theclassstructu-
rethathaveoccurredintheBalkansocietiestothosethathave
takenplace inLatinAmericaandAsia,pointing thereby to the
relevantsimilaritiesanddifferences.Thecommondenominator
turnsouttobethatallofthosesocietiesinthevariouspartsof
theworldaredependentsocietiesofperipheralcapitalisminthe
globalsystem.Theyareruledbythecompradorbourgeoisieand
satellitelumpen-elite.Theyareheavilysegregatedandexploited
societies,andaredeeplydevided,andfullofriskandconflict.

ThepaperconcludeswithaparaphraseofathoughtofRe-
neDimon(expressedinhisNeocolonialRuleinIndia):withouta
changeinthedevelopmentstrategyandthesocialstructure,that
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wouldstripthecompradorbourgeoisieandallthecorruptedeli-
tesinboththecitiesandintheruralareasoftheirpower,Serbia
willneverbeabletomakeanyprogress!
Key Words: peripheral capitalism, dependent modernization,

comprador bourgeoisie, pseudo-elite, lumpen-po-
litics.
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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш

ЉубинкоМилосављевић*

ОД ЦАР СТВА СРЕ ЋЕ ДО  
ЗГА РИ ШТА ВРЕД НО СТИ

Шта су нам обе ћа ва ле а шта оства ри ле  
ели те то ком по след њих два де сет го ди на

Ре зи ме

Ово раз до бље је, ако се аутор до бро се ћа, за по че ло обе
ћа њи ма бр зе из град ње бр зих пру га и си ли кон ских до ли на. У 
ра ду ће за тим усле ди ти под се ћа ње кр оз шта смо пр о шли: 
рас пад зе мље, гра ђан ски ра то ви, НА ТО бом бар до ва ње, оти
ма ње Ко со ва и Ме то хи је, све пр о пра ћа но сли ка ма зга ри шта 
и пат њи. По том смо до би ли де мо кра ти ју, опет уз ва тру и 
дим. Те же смо, ме ђу тим, при ме ћи ва ли да жи ви мо у пре де лу 
где спо ља шње си ле и на ша бе не во лент ност све пре тва ра ју у 
зга ри шта вред но сти: уни вер зал них, на ци о нал них, ло кал них 
али и мо рал них, при вред них, ду хов них и иних. Од свих ели та 
је ди но је спорт ска би ла уме шна да нас об ра ду је по бе да ма, 
све оста ло су углав ном би ли по ра зи. Сва ко зло је на овој ве
тро ме ти ни и над на ма ис про ба ва ло сво ју сна гу. Гу би ли смо 
на род и те ри то ри је, до сто јан ство и са мо по што ва ње, док 
су не ки од нас до бро уве жба ва ли са мо пре зир, јер су их не ке 
на ше и не ке њи хо ве ели те убе ди ле да смо за сво зло овог све
та са мо ми кри ви. Да нас су нам во зо ви спо ри ји не го што су 
би ли пре јед ног ве ка а си ли кон ска бр да и до ли не оства ри ла су 
се са мо на по не ким жен ским пр си ма.
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Кључ не ре чи: обе ћа ња ели та, два де се то го ди шње раз до бље, 
на ци о нал ни по ра зи, зга ри шта вред но сти.

Из гле да да у овој зе мљи не ма до вољ но не са мо хле ба 
ни до бра не го ни ми ра ни сре ће ни до сто јан ства за све.

Иво Ан дрић, Све ске

Пре не го по ку ша да од го во ри на пи та ње са др жа но у 
под на сло ву овог тек ста, ма да је од го вор на из ве стан на чин 
по ну ђен у са мом на сло ву, ње гов аутор ће нај пре мо ра ти да 
учи ни ве о ма кра так осврт на исто риј ско ста ње срп ских ели-
та, да би се по том по за ба вио њи хо вим учин ци ма то ком по-
след њих два де сет го ди на. То ком тих два де сет го ди на, али и 
знат но пре, Ср бе су, као и сва ки дру ги на род, во ди ле њи хо ве 
ели те, ма ка ко се те о риј ским фор му ла ци ја ма или по ли тич-
ким фло ску ла ма то вођ ство на зи ва ло. Оне то увек и у свим 
слу ча је ви ма чи не, чак и он да ка да је еми риј ски са свим очи-
глед но да су у круп ним исто риј ско-по ли тич ким зби ва њи ма 
глав ни ак те ри ма се, кла се или не ко дру ги.

Ме ђу тим, тих два де сет по след њих го ди на, од ка да се 
код нас при зна је ле ги тим ност вла да ви не ели та, на осно ву не-
ких спе ци фич но сти мо гу се по де ли ти на пр вих и дру гих де-
сет го ди на, од но сно на оне ко је чи не по след њу де це ни ју 20. 
и оне ко је чи не пр ву де це ни ју овог сто ле ћа. Пр во од ова два 
де се тле ћа ћу, по би блиј ском мо де лу, на зва ти глад ним, а дру-
го мр ша вим. За што, то би тек тре бао да обра зло жи текст ко ји 
сле ди.

Од пр о кла мо ва ног ан ти е ли ти зма  
до при жељ ки ва ног ели ти зма

Ср би су не ка да има ла сво ју ели ту, не пи сме ну и по лу пи-
сме ну, за хва љу ју ћи ко јој су по вра ти ли сло бо ду гу бље ну по-
чев од 1389. го ди не. Та ели та је у не ко ли ко ге не ра ци ја то ком 
19. ве ка ус пе ла да Ср би ју учи ни ре спек та бил ном др жа вом, 
ко ја је не са мо за Ср бе ра се ја не на Бал ка ну, већ и за ју жно-
сло вен ске на ро де, би ла оно што је Пи је монт био за ује ди ње-
ње Ита ли је. Нај бо љи пло до ви ове ели те са зре ли су у раз до-
бљу од 1903. до 1918. го ди не, по сле че га ће усле ди ти ње на 
де ге не ра ци ја. Ка ко и услед че га je до то га до шло у пе ри о ду 
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из ме ђу два свет ска ра та на нај јед но став ни ји на чин об ја шња-
ва ју Арчи балд Рајс у сво јој књи зи Чуј те Ср би и Сло бо дан 
Јо ва но вић у тек сту Је дан при лог за пр о у ча ва ње срп ског на ци
о нал ног ка рак те ра.1

По што су со ци ја ли стич ке ре во лу ци је би ле усме ре не 
на ру ше ње вла да ју ћих ели та, по сле Дру гог свет ског ра та у 
дру гој Ју го сла ви ји, са мим тим и у Ср би ји, ве ро ва ло се да је 
са ели та ма за у век го то во, па су и са ме ре чи „ели та“ и  „ели-
ти зам“ до би ле не га тив ну ко но та ци ју. Али са по бе дом со ци-
ја ли зма збио се сво је вр сни па ра докс: на ме сто ели те вла сти 
до шле су ан ти е ли те, ма да су и оне ра ди ле исти онај по сао 
ко ји дру где оба вља ју ели те вла сти, јер су за пра во то и би ле. 
Због то га су мо ра ли да усле де из ве сни иде о ло шки ко рек ти ви. 
По што је и те о риј ски и прак тич но би ло не мо гу ће да чи та ва 
јед на кла са (у овом слу ча ју рад нич ка) вла да, она је до би ла 
свој елит ни сег мент или ти аван гар ду, у крај њем ис хо ду ан
ти е ли стич ку ели ту, ма да се не што та ко у то вре ме ни је сме-
ло ни по ми сли ти а ка мо ли ре ћи. 

Со ци ја ли стич ки ан ти е ли ти зам ни је био са мо де кла ра-
ти ван. Он је де мон сти ран по ред оста лог и та ко што је по не ка 
по лу пи сме на осо ба сри ца ла сло ва док је чи та ла оно што јој 
је да то да пр о чи та, али та кве и слич не си ту а ци је пре све до-
че о лу кав ству ели ти стич ког ума да и ан ти е ли ти зам упрег не 
у сво је ко чи је. Па, ипак за то вре ме и ту иде о ло ги ју би ло је 
ка рак те ри стич но да је мно го по ди ла зи ла, ка ко би то Ни че ре-
као, ма лом љу ском би ћу. Рад нич ко па и си ро ма шно се љач ко 
по ре кло би ли су ле па пре по ру ка за укљу чи ва ње у дру штве ни 
жи вот, док је ро ђе ње у гра ђан ској, ин те лек ту ал ној по ро ди ци 
био при ли чан хен ди кеп.2

1 У својој тестаментарној књизи Рајс је веома хвалио српско сељаштво као 
стамени темељ српске државе. Случајно или не тек овај социјални слој се у 
последњих педесетак година тањио до мере да данас не представља значајну 
социјалну снагу. У том међувремену његово место заузеће радничка класа, 
која такође више није нарочито релевантан друштвени чинилац. Слободан 
Јовановић је истицао значај националне дисциплине и потребу градње кул-
тур ног обрасца. Упркос његовим упозорењима националне дисциплине је 
све мање, али се не-културни образац успешно изграђује. Ако се суди према 
ономе шта се дешава, могло би се закључити да српске елите нису озбиљно 
читале ове ауторе, али су зато то чинили српски непријатељи.

2 Данашње стање је сасвим супротно; већ пословично је постало веровање да 
је код нас за укључење у политичку елиту неопходан услов рођење или бар 
ме сто боравка у београдском кругу двојке.
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И док је аван гар да во ди ла дру штве ни жи вот од ре ђу ју-
ћи ве о ма ја сно шта се сме а шта не сме, вре ме ном се ства ра ла 
ин те лек ту ал на ели та за вид ног ре но меа и зна ча ја, ко јој је све 
те шње би ва ло у тој та ко скро је ној ко жи и ан ти ин те лек ту ал-
ном окру же њу. Нај хра бри ји у њој, до пу шта ли су се би да се 
др зну и пре кр ше пра ви ла дру штве ног жи во та, да на про сто  
ка жу оно што се не сме, а што су мно ги ја сно ви де ли и осе-
ћа ли. То ме за хва љу ју ћи по ста ја ли су ди си ден ти, чи ме су на 
сво ја пле ћа то ва ри ли  те шко бре ме из оп ште ња из за јед ни-
це. Оре ол ди си дент ског му чи ни штва мо гао се за до би ти ла ко 
али се но сио те шко, а спа се ње се оче ки ва ло и на ла зи ло од 
за пад ног де ла све та.3 Ди си ден ти ће би ти све ци за по сто ци ја-
ли стич ку ели ту ка да се она бу де ра ђа ла, а са ње ним ро ђе њем 
они су пре ста ја ли да бу ду оно што су би ли; или су не ста ја ли 
или по ста ја ли њен ме диј ски нај по зна ти ји део.

Со ци ја ли стич ки ан ти е ли ти зам био је нај по губ ни ји за 
ин те ли ген ци ју, у пр вом ре ду за ону ко ја се на зи ва ху ма ни-
стич ком, ма да је школ ски си стем, упр кос не до ступ но сти не-
ких књи га и не ких ауто ра, био пре ди спо ни ран да је ства ра. 
По што је пар тиј ска ди сци ли на с пр о то ком вре ме на све ви-
ше сла би ла, јед но пар ти ски си стем је не при мет но пре ра стао 
у мно го пар тиј ски, јер сем тзв. апа рат чи ка, у су мра ку со ци-
ја ли зма, ме ђу ин те лек ту ал ци ма по сто ја ла је ши ро ка ле пе за 
иде о ло шких по гле да ко је је об је ди ња ва ла са мо иста пар тиј-
ска књи жи ца као нео п ход на ле ги ти ма ци ја за оба вља ње не ка-
квог др жав ног (дру штве ног) по сла, јер при ват них по сло ва, 
не са мо за ин те лек ту ал це, го то во да ни је ни би ло. 

Вре ме пре ду бо ке у кри зе у ко јој ће се на ћи ју го сло вен-
ско дру штво, има ло је не ке до бре стра не. Тех но ло шки се на-
пре до ва ло, ре ла тив но ла ко за по шља ва ло, дру штво ни је би ло 
кри ми на ли зо ва но а нај ве ћи пре ступ ни ци би ли су ше фо ви 

3 Када су непосредно упознали Запад двојица међу најпознатијим (совјетским) 
дисидентима, Александар Солжењицин и Александар Зиновјев, грдно 
су се разочарали у своју љубљену слику. Њихова самопокајања битно су 
допринела обликовању њихових дела. Зиновјев је написао књигу Запад; 
феномен западњаштва, где овај феномен овако оцењује: „У социјално-поли-
ти чкој сфери западњаштво тежи јачању недемократског аспекта власти и 
управљања, јачању улоге државности, увођењу недемократских елемената у 
систем власти, и преображају демократије у средство за манипулисање ма-
са ма и њеном коришћењу као камуфлаже за тоталитарне аспекте“ (Зиновјев, 
2002:7).
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ра чу но вод ста ва и бла гај ни ци, љу ди ко ји су ра ди ли не по сред-
но с нов цем и нај лак ше до ла зи ли у ис ку ше ња. Не ке од нај по-
губ ни јих по ли тич ких од лу ка до но си ле су се у вре ме пу них 
сто ма ка, јер су си ти љу ди њи хо ву по губ ност те же при ме ћи-
ва ли и лак ше под но си ли. Сте за ње ка и ше ва  и пу ни сто ма ци 
би ли су основ ни па ра ме три ег зи стен ци јал ног за до вољ ства и 
оства ре не сре ће. 

У том не е ли ти стич ком си сте му по сто ја ле су ипак не ке 
ели те ко је су да ва ле за вид не ре зул та те, по пут ре ци мо умет-
нич ке, у пр вом ре ду књи жев не, ко ја је ство ри ла не ко ли ко из-
у зет них ро ма на и то са мо он да ка да су њи хо ви пи сци бе жа ли 
од иде о ло шких ма три ца и ста ја ли у од бра ну чо ве ка. Па ипак 
мно ге књи ге, и оне дру штве но-на уч не, би ле су ис пи си ва не 
по иде о ло шким обра сци ма. Ста ње ства ри ме ђу тим би ло је 
не у по ре ди во бо ље од да на шњег, бар уто ли ко што ни је би ло 
ни по ми сли да би се ли те ра ту ра мо гла ства ра ти на мр жњи и 
пре зи ру пре ма соп стве ном на ро ду. 

Јед но вре ме је по сто ја ла и из у зет на тех но ло шка, ме на-
џер ска, при вред на ели та, али је убр зо са се че на као тех но-
крат ска, па са мим тим не при хва тљи ва за вла да ју ћи ан ти е-
ли ти стич ки ели ти зам и што шта дру го. Да је оп ста ла и да се 
раз ви ја ла, да нас би смо мо гли да има мо со лид ну при вре ду, 
пре све га пр о из вод њу или би бар мно го ви ше то га има ло да 
се пр о да. Али по што је за тех но ло шки раз ви је ни ји свет ово 
на ше под руч је ин те ре сант но са мо као њи хо во тр жи ште и по-
то ње на ше тех но ло шке ели те пр о па да ле су из тр жи шних, не 
из тех но крат ских, зна чи иде о ло шких раз ло га. 

Ве ли ке на де и ма ле вај де

У пост со ци ја ли стич ко, ово тран зи ци о но вре ме би ло 
је са свим нор мал но да се мно го оче ку је од ели та. Уво ђе њем 
ви ше стра нач ког си сте ма ства ра ле су се мо гућ но сти за кон-
ку рен ци ју иде ја и љу ди, што је тре ба ло да се ова пло ти на-
пре до ва њем у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. Ве ли ким 
оче ки ва њи ма и  на да ма стао је на пут сти цај исто риј ских 
окол но сти ко ји је бал кан ско, пре све га оно под руч је на ко-
ме су жи ве ли Ср би, пре тво рио у пре део та ме. Оно што се 
ов де де ша ва ло по след њих два де се так го ди на спа да у сфе ру 
фан та стич ног ко је ни нај ма што ви ти ји пр о ро ци ни су мо ли да 
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на слу те. Ве ро ват но се ни у њи хо вим шти ви ма не спо ми ње 
ка ко ће до ћи вре ме ка да ће је дан је зик има ти че ти ри име на, 
уз пер спек ти ву  бес ко нач ног мно штва, јер и пр о ро ци др же до 
еле мен тар не ло ги ке. 

Са Ју го сла ви ја ма је све од по чет ка ишло на о па ко. Она 
ко ју су на зи ва ли тру лом, одр жа ва ла се спо ља на пад ну та 
ипак не ко ли ко да на. Дру га, мо ра да је би ла не у по ре ди во тру-
ли ја кад се рас па ла са ма од се бе.4 Ње на вој ска по сла та је без 
му ни ци је на гра ни це са ко јих је ни ко вој но ни је угро жа вао 
да би, ако већ ни је на пад ну та спо ља, би ла на пад ну та из ну-
тра, уз све срд ну ма ње ви ше при кри ва ну европ ску, углав ном 
за пад ну при по моћ. Др жа ва се рас па да ла на нај го ри мо гу ћи 
на чин, уз ве ли ка ра за ра ња и стра да ња, уни шта ва ња не са мо 
ма те ри јал них вред но сти, већ и оно ма ло че сти тих људ ских 
ве за; при ја тељ ских, ком шиј ских, брач них. Не ка ко исто вре-
ме но рас па да ле су се и дру ге со ци ја ли стич ке др жа ве, али 
без пуц ња ве, на ци ви ли зо ва ни је на чи не. Он да шње вла да ју ће 
ели те ни ка ко ни су успе ва ле да се уса гла се, не да се др жа ва 
не рас пад не, већ да то бу де на нај јеф ти ни ји мо гу ћи на чин. У 
ло го су бал кан ске исто ри је би ло би ви ше ра ци о нал но сти да 
Бал кан ни је ве тро ме ти на из ван бал кан ских су ро вих ути ца ја. 

Ако је у рас про сти ра њу зла ипак би ло не ка квог ре да, 
он се ви део у то ме што је рас пад ишао од се ве ро за па да ка 
ју го и сто ку, по ступ но и кон тро ли са но. Ужа са ва са ма по ми сао 
шта би би ло да се сво зло рас про стр ло на це лом пр о сто ру од-
јед ном. По ред ле пих се ла ко ја су ле по го ре ла, све жи во би се 
пре тво ри ло у зга ри ште. У сва ком слу ча ју, се ме исто риј ског 
зла, по ти ски ва но али и при пре ма но де це ни ја ма, да ло је не 
са мо сво је пло до ве већ је пу сти ло и но ве кли це.

Па ипак срп ска стра на ових ра то ва би ла је друк чи ја од 
оста лих. Док су Сло вен ци, Хр ва ти и  Ма ке дон ци, ла ко до-
шли до не за ви сних др жа ва, ко је су бр зо при зна ва не и сти-
ца ле ме ђу на род ни ле ги ти ми тет (Бо сна и Хер це го ви на је ме-
ђу на род но при зна та да би се раз бук тао гра ђан ски рат), Ср би 
су се из не на да на шли ве ли ким де лом у ту ђим др жа ва ма, без 

4 У раду „Распад Југославије“ указује се на мноштво разлога који су допринели 
нестанку ове државе (економска криза, национализам, културне разлике 
југословенских народа и друге), али се и истиче да су политичке елите биле 
главни актери па „свака анализа тог процеса мора бити фокусирана на њих, 
на њихова стремљења и дјеловања“ (Станковић Пејновић, 2010:601).
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де фи ни са ног ста ту са. По што су ре до сле ди ства ри на овим 
пр о сто ри ма ва зда би ли обр ну ти од нор мал них, и за јед нич ка 
вој ска не ка да за јед нич ке др жа ве по ста ја ла је већ ка ко где, не-
где до ма ћа, не где агре сор ска. Као у пред ло гич ко до ба со фи-
сти ка је по но во дис кре ди то ва ла ло гич ка пра ви ла ми шље ња, 
а њен циљ ни ка да ни је исти на већ збр ка и сва ко вр сна по бе да 
над пр о тив ни ком. Ју го сло вен ска бра ћа се за то и да нас све-
срд но ту же код ме ђу на род них су до ва, ко је на ко га из вр шио 
агре си ју,  јер су за бо ра ви ли да им се др жа ва без под сти ца ја 
спо ља шњег агре со ра рас па ла.

И док су вла да ју ће ели те Сло ве ни је, Хр ват ске и Ма ке-
до ни је би ле је дин стве не у ства ра њу сво јих др жа ва, у Ср би-
ји су то ком по след ње де це ни је пр о шлог ве ка де ло ва ле две 
ме ђу соб но су прот ста вље не по ли ти ке ели те, ко је су бор бу за 
власт пр о тив ста вља ле др жа во твор ству. Док је јед на ели та 
др жа ву ка ко-та ко ства ра ла, дру га је, у на сто ја њу да ру ши су-
пар нич ку ели ту, по сред но то исто чи ни ла и с др жа вом. Опет 
је на ста ла па ра док сал на си ту а ци ја. Ср би ја, ко ја је уз Цр ну 
Го ру, је ди на 1918. има ла др жа ву, са да је ди на ни је има ла ја сан 
др жа во твор ни циљ. Од та да па до да нас Ср би ја је Ска дар на 
Бо ја ни. Што јед на власт то ком сво је вла да ви не ура ди, на ред-
на вла да лач ка ели та по ру ши. По што је ру ше ње не у по ре ди во 
лак ши по сао од гра ђе ња, Ср би да нас ни су ре ши ли ни јед но 
сво је кључ но на ци о нал но пи та ње.

Срп ска вла да ју ћа ели та се до 2000. го ди не, за раз ли-
ку од дру гих, узда ла у исти ну и прав ду али се по ка за ло да 
се грд но пре ва ри ла. Прав де на овом све ту не ма, а до исти-
не у по ли тич ким по сло ви ма ни ко не др жи. Но, упр кос то ме, 
оправ да ност овог на че ла се те шко мо же да до ве де у пи та ње, 
ако се не же ли скла па ње пак та с ђа во лом.

Уз то, за сва зла не са мо на Бал ка ну, ве ли ки свет је са мо 
Ср бе озна ча вао кри ви ма, и што је још го ре, мно ги су Ср би 
у то по ве ро ва ли. Сво ју на ци о нал ну не ди сци пли ну са мо су 
они не го ва ли до не слу ће них раз ме ра не хо те ћи да ви де ка-
ко су не ки њи ма су сед ни на ро ди сво је ци ље ве оства ри ва ли 
упра во за хва љу ју ћи на ци о нал ној ди ци пли но ва но сти. Са мо 
је срп ским ели та ма не до ста ја ло оно што по Рај ту Мил су од-
ли ку је тај нај ви ши дру штве ни сег мент: „Ели ту пред ста вља ју 
пр о све ће ни по ли ти ча ри као и они ко ји рас по ла жу ад ми ни-
стра тив ним ис ку ством те, ка ко је при ме тио Lord Bryse, рас-
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по ла жу из ве сном „ши ри ном по гле да и до сто јан стве но шћу 
ка рак те ра“. (Милс, 1998:328) 

Ако се да нас су ди о два де се то го ди шњим ре зул та ти ма 
срп ских ели та, ко је су се сво је вре ме но гр о мо гла сно на ја ви-
ле ве ли ким обе ћа њи ма, на жа лост, из о ста ла су оства ре ња и 
ви ше од то га. Ср би ја је да нас за два де сет го ди на при зна ва не 
вла да ви не ели та, зе мља у ко јој је го то во све ло ши је не го у 
вре ме вла да ви не аван гар де рад нич ке кла се. Јед ни сма тра ју 
да су нам то све дру ги сме сти ли, дру ги ми сле да смо за све 
са ми кри ви. У пра ву су из гле да и пр ви и дру ги. Јер у оном 
му дром за па жа њу да сва ки на род има власт ка кву за слу жу је, 
не пра ви се ни ка ква раз ли ка у то ме да ли је на род власт би-
рао или му је  на мет ну та, она је увек за слу же на, а од са мо за-
слу же не вла сти на род ни ко не мо же да ам не сти ра.

Не ка да су Ср би на ми сти чан на чин тра жи ли раз ло ге за 
соп стве не исто риј ске ка та кли зме, по нај пре у се би, у сво јим 
по чи ње ним гре си ма. До бро ће би ти уко ли ко смог ну сна ге да 
у се би по тра же раз ло ге и за ове сво је два де се то го ди шње по-
ра зе, ма да је по зна то да ан ти срп ска ори јен та ци ја За па да ни је 
по че ла од пре два де сет го ди на. 

Два де се то го ди шња вла да ви на ели та или ти 
де сет глад них и де сет мр ша вих го ди на 

Већ два де сет го ди на код нас „ели ти зам“ и „ели та“ ни-
су ви ше не по доб не ре чи, а с њи ма и ре чи „ли дер“ и „ли дер-
ство“. Шта су нам оне до не ле, тих два де сет го ди на ле ги тим-
не, не при кри ве не вла да ви не ели та? Мо же мо ли чи ме још да 
се по хва ли мо сем, ка ко већ чи ни мо, да ће мо по ста ти ако већ 
ни смо „ли дер на Бал ка ну“? Ка ко дру га чи је, ако већ из бе га-
ва мо де та ље, мо же мо да са гле да мо тих два де сет го ди на; зар 
их не мо же мо де ли ти на пр вих и дру гих де сет, на пр ву и дру-
гу де це ни ју вла да ви не ели та, по след њу у пр о шлом и пр ву у 
овом ве ку? 

Пр во де се тле ће обе ле жи ли су ра то ви, ра за ра ње, рас пад 
др жа ве и ства ра ње но вих др жа ва.  Рат не го ди не су код нас 
ва зда би ва ле и глад не, а ове су Ср би ји до не ле и до дат ну бе-
ду због санк ци ја тзв. Ме ђу на род не за јед ни це, што је за пра-
во еуфе ми зам за гру бу и ри го ро зну де мон стра ци ју ути ца ја 
и мо ћи не ко ли ко за пад них зе ма ља. Био је то до дат ни иза зов 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2010, год. VI vol. 9 стр. 271286

279

за очу ва ње нај е ле мен тар ни јег је дин ства уну тар по ли тич ке 
ели те. Дру где власт и опо зи ци ја у из бор ном по ступ ку оба ра-
ју ру ке око бит них пи та ња за сва ко да шњи жи вот љу ди, али 
не и око нај зна чај ни јих на ци о на лих пи та ња, јер су она дав но 
већ ре ше на или се на чин њи хо вог ре ша ва ња под ра зу ме ва. У 
Ср би ји су ме ђу тим, власт и опо зи ци ја, вла да ју ћа и кон тра-
ели та, би ле две по основ ним сме ра њи ма пот пу но раз ли чи те 
ели те, ко је не на сто је да ко ри гу ју јед на дру гу већ  су јед на 
дру гој не ште ди ми це ра ди ле о гла ви. У то вре ме су ели те и 
кон траели те не ких ју го сло вен ских ре пу бли ка (Сло ве ни је, 
Хр ват ске и Ма ке до ни је) склад но из гра ђи ва ле др жав ну не за-
ви сност.

У по ли тич кој ре то ри ци ово пр во раз до бље он да шња 
опо зи ци ја, ка сни ја власт, на зи ва ла  је до бом дик та ту ре. При-
том се пре ви ђа ло да су, уз мно ге по ро ђај не му ке де мо кра ти је, 
по ли тич ке ели те би ле ле ги тим но би ра не и да је та да ви ше-
стра нач је ус по ста вље но. При том се ни је сма тра ло да је то 
био на ста вак оног вре ме на ка да су се вла сти са мо и за би ра ле 
и би ле до жи вот не; очи глед но је да се то пре ђа шње вре ме гла-
са ња а не би ра ња ни је ни сма тра ло дик та тор ским. Го во ри ло 
се та да, а ве ро ват но и ве ро ва ло, да чим бу де сру ше на дик та-
тор ска власт, при сти жу ста ни нов ци у огром ним ко ли чи на-
ма, ула зи мо у Европ ску уни ју, на сту па цар ство сре ће, онај 
ко му ни зам на ко ји су чак и са ми ко му ни сти већ дав но би ли 
за бо ра ви ли. Ни је се баш из ри чи то го во ри ло, али се не ка ко то 
под ра зу ме ва ло, да ће Евро пља ни и да ље да ди сци пли но ва но 
ра де а ми ле по да жи ви мо.

За ди вљу је ен ту зи ја зам и ви шак енер ги је са ко јим је то 
чи ње но. Да је са мо де лић те енер ги је и упор но сти та да упо-
тре бљен на ру ше ње вла сти, био са чу ван за по сле рат ну об-
но ву све га по ру ше ног, не би нас су сти гла да на шња апа ти ја. 
Оче ки ва ња да ће по сле ра то ва и ру ше ња усле ди ти гра ђе ње, 
при вред ни раз вој, пр о грес, уз тран зи ци о но пр о па да ње све га 
оно га што је пр о па сти би ло скло но, ни су се оста ри ла. Ства-
ра лач ке стра сти и по сле рат ни кре а тив ни ен ту зи ја зам са го-
ре ли су у тих де сет го ди на сва ко вр сног ру ше ња а са њи ма и 
мно ге вред но сти. Леп жи вот без ра да, ме диј ски пр о мо ви сан, 
пре тво рио се у му чан жи вот оних ко ји ра де, због раз ли чи тих 
стра хо ва, али и без пер спек ти ван за то ли ке ко ји тек за то оче-
ку ју при ли ку .  
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Крај пр вог и по че так дру гог пе ри о да збио се на рав но 5. 
ок то бра 2000. го ди не. Би ла је то  због још увек не из гра ђе них 
ме ха ни за ма кру же ња ели та, бор ба не са мо за власт (вла сти 
су при вре ме не, сме њи ве) већ де мо крат ска ре во лу ци ја, ако то 
што ка же ова син таг ма ни је con tra dic tio in adjec to. Пр о та го-
ни сти су тај до га ђај сма тра ли де мо крат ским, јер су ве ро ва ли 
да је де мо кра ти ја, ру ше њем дик та тор ске вла сти, тог да на ро-
ђе на у Ср би ји.5  

По што је де мо кра ти ја по де фи ни ци ји вла да ви на ве ћи-
не, сам пе ток то бар ски пре врат је имао и ту ма ну, да је упр кос 
ве ли кој ма сов но сти, био ипак из раз при сут не ма њи не на ро-
да, ње го вог би рач ког те ла, а да дру га чи је бу де прак тич но је 
са свим не мо гу ће. Ову „по бу ну ма са“, пред во ди ле су, по ка за-
ће се то ка сни је, чак две ели те; јед на уме ре них зах те ва, ко ја 
се за до во ља ва ла по стиг ну тим, и дру га ра ди кал на, ко ја је по-
сле пе тог же ле ла и ше сти ок то бар, са мим тим и пер ма нент но 
ре во лу ци о нар но ста ње. На ве ли ку сре ћу, тај ре во лу ци о нар ни 
за нос ни је по тра јао пре ви ше ду го и, што је ва жни је, ни је до-
вео до на ци о нал ног кр во про ли ћа.

Ако је де мо кра ти ја до и ста код нас ро ђе на тек 2000. го-
ди не, она ни је до шла, све јед но чи јом кри ви цом, на пр о це ду-
ра лан на чин већ уз па ље ви не, дим  и кра ђу умет нич ких сли-
ка (због кра ђе гла со ва). Као и сва ка ре во лу ци ја и ова из бор на 
има ла је сво је хе ро је и ку ка ви це; не ке бе зна чај не љу де ме ди ји 
су под сти ца ли да уми шља ју ка ко су баш они мо зго ви овог 
пре вра та. Иза очи глед не „по бу не ма са“ зби вао се ме ђу соб ни 
об ра чун ели та. По ра же на је вла да ју ћа ели та до 2000. го ди не, 
ко ја је би ла аутен тич на, бли ска на ро ду, чак по пу ли стич ка, 
али ни је, ка ко јој се за ме ра ло, уме ла да ко му ни ци ра са све-
том. Ње на на след ни ца, вла да ју ћа ели та по сле 2000. го ди не, 
би ла је ми ље ни ца све та, али и на ци о нал но не а у тен тич на, не-
рет ко у рас ко ра ку с на род ним ин те ре сом.

5 Интересантан поглед на то шта се и зашто тог дана збило нуди Дајана Џонстон 
у тексту Добри момци лоше пролазе, написан за међународну конференцију 
„Пети октобар -  десет година касније“, која је одржана 5. октобра 2010. 
године у Центру „Сава“ у Београду (http://www.nspm.rs/savremeni-svet/
dobri-momci-lose-prolaze.html ). Текст се завршава парафразом Христовог 
исказа „Само истина вас може ослободити“. Приметно је да су српске елите, 
у комуникацији са Међународном заједницом после двехиљадите године, 
олако прихватале српску кривицу не само насупрот националном интересу 
већ и насупрот истини.
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По сле пр вих, ка ко се го во ри ло, де сет го ди на дик та ту-
ре, усле ди ло је де сет го ди на де мо кра ти је. Са ме по се би оне 
су би ле бо ље од прет ход них јер су до не ле мир, али мир по-
бе ђе них, пр о те ра них, пре ва ре них и још мир кри вих за све 
ра то ве и сва зла овогa све та. Де мо кра ти ја је тре ба ла да бу де 
ме лем за ту огром ну ра ну, је ди но ис пу ње но обе ћа ње, ду го 
од ла га на и на по кон оства ре на на да. Ме ђу тим, са де мо кра ти-
јом се ле по мо же жи ве ти али од де мо кра ти је се не жи ви. „Да 
би де мо кра ти ја има ла вред ност као сред ство, суд о њој тре-
ба ло би до но си ти на осно ву по сле ди ца ко је иза зи ва“ (Свифт, 
2008:227).  Шта су до не ле тих де сет го ди на де мо кра ти је осим 
са мо по хва ле да жи ви мо у њој? Крај њи ре зул тат је у пр вих и 
дру гих де сет го ди на ма ње ви ше исти, упр кос то ме што нас 
је свет пр вих де сет го ди на санк ци о ни сао а дру гих де сет чак 
нов ча но на гра ђи вао. Свет се у том де се то го ди шњем ме ђу-
вре ме ну (пре ма на ма, на шој др жа ви) ни је из ме нио, ни ти ће. 
Остао је јед на ко су ров. „Сви је ту се те шко мо же уго ди ти“, ка-
же по сло ви ца; не во ли вас ка да се ус пра ви те још ма ње ако 
се су прот ста ви те, али вас пре зи ре  и ни по да шта ва ка да се 
мно го са ги ње те.

Шта је би ло с вред но сти ма или ка ко  
и за што је све по ста ја ло ни шта

Со ци ја ли зам је сви ма ну дио хле ба а ус кра ћи вао сло бо-
ду, на шта је ука зи ва но пр о ро чан ски још пре не го је из ли-
те ра ту ре за ко ра чио у ствар ност. Ка пи та ли стич ко дру штво 
ри зи ка да ће сви ма сло бо ду, ма њи ни ма те ри јал но оби ље али 
ће не ке по сла ти пред кон теј нер. Прав ни ме ха ни зми у со ци-
ја ли зму ства ра ли су до та да не по зна ти тип не рад ни ка ко ји 
се пр о сла вио но во ком по но ва ном му дро шћу по ко јој не ма то-
ли ко ма ле на док на де за рад ко ли ко се мо же на пре до ва ти у 
не ра ду. Па ипак та при ви ле ги ја ни је би ла оп ште већ  екс це-
сно ста ње. Тран зи ци ја ће ство ри ти дру га чи ју ствар ност, ону 
те шко за ми сли ву чак и у до ба пр во бит не аку му ла ци је, да се 
да ни ма, ме се ци ма па и го ди на ма не што ра ди али без ика кве 
на док на де или оства ре них рад них пра ва. 

„Опа да ње пр о из вод ње ко је је до ве ло до гу бит ка рад них 
ме ста; сма њи ва ње сред ње кла се; по раст бр о ја си ро ма шних; 
по раст кри ми на ла; пр о цват тр го ви не др о га ма... Ели те, ко је 
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пи та ња де фи ни шу, из гу би ле су до дир са љу ди ма“. Ако је чи-
та лац из две по след ње  ре че ни це по ми слио да је о Ср би ји 
реч, пре ва рио се; у овом слу ча ју реч је ни ма ње ни ви ше не го 
о нај ве ћој свет ској си ли, о та мо шњем ста њу ства ри, ка ко га 
је ви део Кри сто фер Лаш у уво ду сво је књи ге По бу на ели та и 
из да ја де мо кра ти је (Лаш, 1996:9). 

Овај аутор је кра јем пр о шлог ве ка упо зо рио на мно го 
шта што је сма трао да у нај на пред ни јој зе мљи све та ни је до-
бро. Ов де ће би ти из дво је не са мо не ко ли ке ње го ве при мед-
бе на мар ги нал не то ко ве ства ри у Аме ри ци. Лаш пи ше да 
„ве ли ки тр жни цен три не мо гу да за ме не су сед ства“ (13)6 и 
док смо сти гли да то пр о чи та мо они су нам по ста ли ме ста 
хо до ча шћа, али тек по што је сва ки наш ма ли пред у зет ник 
по ру шио зид у спа ва ћој со би да би је пре тво рио у драк стор 
и до жи вео бан крот ство. Као и Аме ри кан ци из гу би ли смо 
по што ва ње пре ма ма ну ел ном ра ду, а ми сле ће кла се су нам 
„фа тал но уда ље не од фи зич ке стра не жи во та“ (34).  У ери 
гло ба ли за ци је бо гат ства ко је са да пре ти да уни шти све дру-
ге вред но сти пре да ли смо се им пе ри ју му тр жи шта ко ји сва ко 
дру штве но до бро тран сфор ми ше у ро бу. (25) По ен ти ра да ље 
Лаш ка ко је „у ери ин фор ма ци је“ аме рич ки на род но тор но 
ло ше ин фор ми сан“ (16), да је по стао „на ци ја ма њи на“... услед 
„бал ка ни за ци је ми шље ња“ (21). Очи глед но је да смо мно го 
то га ло шег усво ји ли од Аме ри ка на ца, али смо и ми њи ма по-
да ри ли до ду ше са мо већ спо ме ну ти на чин ми шље ња, што је 
са свим до вољ но да се из јед на чи мо у не га тив но сти ути ца ја.7 

Срп ска из оп ште ност из све та у по след њој де це ни ји пр-
о шлог сто ле ћа би ла је бла го твор на бар уто ли ко што нас је за-
шти ти ла од не ко ли ко мо дер них гло ба ли за циј ских по ша сти, 
ко је спо ми ње и не спо ми ње аме рич ки аутор, али смо се већ 

6 Бројеви у заградама означавају бројеве страница у наведеној књизи Кри сто-
фера Лаша.

7 Писац књиге о сукобу елита и демократије упозорава да „Демократија 
захтева живу размену идеја и мишљења. Идеје, исто као и имовина, морају 
се расподелити што је могуће шире“ (Лаш, 1996:15). Уместо тога све чешће 
смо сведоци да је на делу једноставан али убојит начин „издаје демократије“, 
до које долази онда  када се реч која означава владавину народа, лиши 
садржаја и претвори у флоскулу која има за сврху да пацификује политичке 
противнике. Зар није уочљиво како свака криминална држава пуним устима 
себе назива демократском, с циљем да прикрије своју праву природу али и 
да се заштити.
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код за ко ра ча ја у 21. век екс пре сно укљу чи ли у до ми ни ра ју-
ћи тренд. То не зна чи да су на ше ели те тре ба ле да чи та ју и 
озбиљ но схва те аме рич ког на уч ни ка, већ са мо то да оно шта 
он пи ше о ло шем ста њу Аме ри ке, ин ди рект но упу ћу је на њи-
хо ву не а у тох то ност, нај ве ћу од њи хо вих ма на, ко ја их чи ни 
на ци о нал ним ква зи е ли та ма, не мо жда пу ким из вр ши о ци ма 
на ло га већ не про ми шље ним по мо да ри ма.

На ше опре де ље ње да са тог пу та не скре не мо ства ра 
стра вич не по сле ди це у ма лој а ипак си ро ма шној зе мљи. Аме-
ри ка ни за ци ја сва ко днев ног жи во та, без ре зер вно при хва та ње 
ве стер ни за ци је, ра зо ри ли су то ли ке на ше тра ди ци о нал не 
вред но сти за хва љу ју ћи ко ји ма смо оп ста ја ли ве ко ви ма. Та мо 
где је она не у по ре ди во ма ње пу сти ла ко ре на (пре све га ме-
ђу љу ди ма ислам ске ве ро и спо ве сти), има си ро ма штва и бе де 
али не ма ни бе ле ку ге ни све тов ног це ли ба та, че га и код нас 
Ср ба ни је би ло док смо ли чи ли на се бе. Али за то за па жа ње, 
од но сно упо зо ре ње ко је се све че шће и ви ше чу је на пр о сто-
ри ма Ср би је на про сто гла си – не ма на ро да. То је ла мент, при-
зив, по ру ка и опо ру ка, ко ји се спон та но из ри че из стра ха од 
на ја вље не пу сто ши и уса мље но сти. Зар и жи во ти ње, чак и 
зве ри не жи ве и не во ле да жи ве у за јед ни ца ма.

На пре на се ље ној зе маљ ској ку гли код нас не ма љу ди 
ни у под руч ји ма са свим пи то мим и плод ним где се ве ко ви ма 
жи ве ло. Не ма на ро да у фи зич ком, ста ти стич ком али и мен-
тал ном сми слу, са сво јим ве ков ним мо ду си ма оп стан ка. Не ма 
на ро да јер се пре се лио из ван гра ни ца зе мље или у гра до ве, 
где по ла ко али си сте мат ски не ста је. Не ма на та ли те та али ни 
по сла у за пу ште ној и нео бра ђе ној зе мљи ко ја је не ка да би ла 
по љо при вред на,8 па ин ду стриј ска, а да нас ни јед но ни дру го 
ни не што тре ће.

По след ња де це ни ја пр о шлог сто ле ћа би ла нам је рат на, 
пр ва у овом, по ми ри тељ на. Рат па по ми ре ње, рат па мир, њи-
хо во пе ри о дич но сме њи ва ње у овом еск пе ри мен тал ном под-
руч ју људ ске из др жљи во сти, као да има ју за циљ да те сти ра-
ју мо гућ но сти људ ског пам ће ња, од но сно за бо ра вља ња. Рат 

8 „Жи ве ти од зе мљо рад ње зна чи жи ве ти на ра чун при ро де, а не на ра чун дру-
гих, ...“ (Ро за нов, 1997:124). У на ше вре ме нај бо ље се жи ви на ту ђу ште ту, 
чи ме се, по ред оста лог, мо же об ја сни ти за пу ште ност и на пу ште ност на ших 
се ла, са свим већ спо ме ну тим и не спо ме ну им де мо граф ским по сле ди ца ма 
ко је из то га сле де.
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је до шао из уну тра шњих на бо ја, под стак нут са стра не. Са 
исте стра не од ку да је под сти цан рат, са да се под сти чу по ми-
ре ња, упр кос то ме што пра во ка тар зич но по ми ре ње ни по сле 
Дру гог свет ског ра та ни је на сту пи ло. Као да су људ ска би ћа 
бес па мет на ство ре ња а на ро ди лут ке у по зо ри шту исто ри је, 
па се од ла жу као и све мр тве ства ри по сле од и гра не пред ста-
ве. Ис ку ство нас већ упу ћу је ка ко при ти ска њем љу ди да се 
во ле, мр жња са мо ду бље за по се да њи хо ва ср ца. 

*

Нај ве ћа сла бост ели та вла сти код нас у пр вој де це ни ји 
овог ве ка је сте ње го ва не а у тен тич ност. Ка ко то из гле да ка да 
је вла сти ма не по зна то ка ко на род жи ви од лич но илу стру је 
она по зна та анег до та о Ма ри ји Ан то а не ти, ко ја је на упо зо ре-
ње да се на род бу ни јер не ма хле ба, на вод но од го во ри ла – па 
за што не је ду ко ла че. У слу ча ју на ших ели та ре пре зен та ти-
ван је при мер јед не бив ше ми ни стар ке, ко ја је на упо зо ре ња 
да на род не ма нов ца да пла ћа стру ју, од го во ри ла – па за што 
не пр о да ју ста но ве. Сем спорт ске ели те ко ја је, као уоста лом 
и ње ни кон ку рен ти, пред о дре ђе на  да „бра ни на ци о нал не бо-
је“, све  дру ге на ци о нал не ели те су нам ма ње ви ше ана ци о-
нал не. 

Ели те вла сти, ко је су, ана лог но спорт ској, за ду же не да 
бра не на ци о нал не ин те ре се и вред но сти, те шко би се мо гле 
по хва ли ти да су за по след њих де сет го ди на има ле успе ха у 
том по слу, на про тив, пр о бле ми су се са мо уве ћа ва ли. Не ки 
од њих су те шко ре ши ви, ре ше ње дру гих за ви си од моћ них 
си ла, еко ном ски пр о бле ми усло вље ни су гло бал ним еко ном-
ским то ко ви ма. Али ми смо би ли у еко ном ским и сва ко вр-
сним кри за ма знат но пре не го је свет ска еска ли ра ла, не за то 
што пр о бле ме ни смо уме ли да ре ша ва мо, то би би ло пре мно-
го, већ смо их, као по ђа вол ским на ло зи ма, са мо ства ра ли. 
На род нам је (у ма лим ло кал ним сре ди на ма) исто риј ски био 
сви као да ве ру је во ђа ма, по том му дром ру ко вод ству, да га 
они под сти чу па и при мо ра ва ју. Умео је се жр тву је кад осе ти 
да мо ра и ко ли ко мо ра, да гун ђа и он да ка да не по сред но ра ди 
за сво је до бро, али ни је на ви као на апа тич но ста ње где власт 
за ње го ве пр о бле ме и не зна, а он оче ку је да му их власт ре-
ши.  
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У зе мљи бес пе р спек тив ног жи вље ња са ма бес пе р спек-
тив ност ни је пр о блем ко ји иза зи ва не са ни це, већ је пи та ње 
свих пи та ња да ли не ко мо же јав но да се хва ли не чим што 
се ва зда и у свим ци ви ли за ци ја ма, сем пред њи хо ву пр о паст, 
сма тра ло срам ним. Са мо у Ср би ји део ин те лек ту ал не ели те 
без сти да мо же да све срд но ра ди пр о тив свог на ро да. Са мо 
је код нас осни ва ње шко ла је ди но у ин те ре су оних ко ји их 
осни ва ју, на ште ту оних ко ји их за вр ша ва ју и уоп ште на на-
род ну ште ту. 

Све смо ис ту ри ли на пр о да ју и ис ка за ли нов ча ном 
вред но шћу, по чев од при род ног до ство ре ног бо гат ства, од 
ду хов но сти до ду шев но сти. На ред нам је већ до шла и ин ти-
ма (све с ци љем да жи ви мо бо ље и, на рав но, мо дер но), са мо 
је за са да те шко на слу ти ти ко ји је још преостaли ре сурс. Као 
да смо иза шли из исто ри је или као да у њој ни ка да ни смо ни 
жи ве ли, па сво ју са да шњост и бу дућ ност ви ди мо на на чин 
вир ту е лан, јер нам се чи ни као да се све то не ко ме дру го ме 
де ша ва, па нас се ни не ти че. Тре ба се бо ја ти ако нам је и на-
род, ко га је ина че све ма ње, по чео да гу би „ши ри ну по гле да 
и до сто јан стве ност ка рак те ра“, оно што је, у већ на ве де ној 
Мил со вој де фи ни ци ји, нај бит ни је свој ство ели те.
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Lju bin ko Mi lo sa vlje vić

FR OM THE KING DOM OF HAP PI NESS TO 
THE UL TI MA TE DE MI SE OF VA LU ES

What the eli tes had pr o mi sed us to do and  
what they ha ve ac tu ally ac hi e ved du ring  

the last 20 years 
     

Summary

If my me mory ser ves me right, the pe riod en com pas sing the 
last two de ca des star ted with the pr o mi ses of the con struc tion of 
the highspeed rail and of si li con val leys. This pa per will re mind 
the re a der of what we ha ve ac tu ally go ne thro ugh: the dis in te
gra tion of the co un try, the ci vil wars, the NA TO bom bings, rob
bing Ser bia of Ko so vo and Me to hi ja, all of which was fol lo wed by 
de struc tion and hu man suf fe ring. Then we got de moc racy, on ce 
again in fi re and smo ke. Ho we ver, we ha ve fo und it dif fi cult to 
re a li ze that we li ve in a re gion whe re the fo re ign po wers and our 
she er be ne vo len ce ha ve br o ught abo ut the de mi se and ul ti ma te 
de struc tion of uni ver sal, na ti o nal, lo cal, as well as mo ral, eco
no mic, spi ri tual and ot her va lu es. Of all the eli tes, it was only the 
sports eli te that has ma na ged to oc ca si o nally bring us joy, all the 
ot hers ha ve mostly br o ught us de fe at. All kinds of evil ha ve te sted 
the ir strength on us. We ha ve been lo sing our pe o ple and our ter
ri to ri es, our dig nity and our selfre spect, with so me of us even 
prac ti cing selfcon tempt, be ca u se so me of our and so me of fo re
ign eli tes ha ve con vin ced us that it is we who sho uld be bla med 
for all the evil in the world. 

To day, our tra ins are slo wer than they we re a cen tury ago, 
and the sli li con val leys and hills are only to be fo und in so me wo
men’s bre asts.  
Key words and Phra ses: the pr o mi ses of the eli tes, 20year pe

riod, na ti o nal de fe ats, the de mi se of va lu es.



287

УДК 316.053:316.344.42(497.11)
Примљено:  
05.10.2010.
Прихваћено: 
15.12.2010.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VI, vol. 9
Број 3/2010.
стр. 287-306 

287

* Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

ЗоранАврамовић*

МА НИ ФЕСТ НА И ЛА ТЕНТ НА  
УЛО ГА ДЕ ЛА ТЕ О РИЈ СКЕ  
ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НЕ ЕЛИТЕ 

У СР БИ ЈИ (1990-2010).

Ре зи ме

У ра ду се ан ли зи ра је дан део ин те лек ту ал не ели те из 
обла сти дру штве них на у ка са ста но ви шта  ла тент не и ма
ни фест не функ ци је њи хо вих идеј них ста во ва о де мо кра ти
ји у Ре пу бли ци Ср би ји. У раз до бљу од 1990. до 2010. го ди не,  
јед на у јав но сти ви дљи во при сут на стру ја те о риј ског ми
шље ња кон ти ну и ра но је оспо ра ва ла, у ма њој или ве ћој ме ри 
де мо крат ски ка рак тер срп ског дру штва. Пе ри од вла да ви не 
СПС кри ти ко ван је као на ци о на ли стич ки, у ко ме ни је би
ло де мо кра ти је. По сле ок то бар ског пре вра та 2000. го ди не, 
кри ти ка де фи ци та де мо кра ти је окре ће се пре ма стран ка ма 
бив шег ре жи ма као опа сним за де мо крат ски раз вој Ср би је. 
Кри тич коде струк тив но де ло ва ње овог де ла те о риј ске ели
те  су о ча ва нас са два пи та ња: да ли је њи хо ва кри ти ка де
фи ци та де мо кра ти је у Ср би ји би ла за сно ва на на ва ља ним 
ар гу мен ти ма? Да ли се иза те кри ти ке по ма ља ју не ки дру ги 
ин те ре си и те жње за ко је кри ти ка тре ба да бу де са мо па
ра ван? У за кључ ном де лу се твр ди да је ова ин те лек ту ал на 
те о риј ска ели та, све сно или не све сно, пот ко па ва ла основ не 
на ци о нал не и др жав не ин те ре се Ср би је у раз до бљу де ком по
зи ци је СФРЈ и стра хо ви тих спољ них при ти са ка на Ср би ју.
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Кључ не ре чи: ин те лек ту ал на ели та, те о ри ја, де мо кра ти ја, 
Ср би ја

По јам ин те ли ген ци је, у со ци о ло шкој пер спек ти ви, ни-
је мо гућ но на лак и јед но ста ван на чин од ре ди ти. То је јед на 
дру штве на гру па ко ја ства ра, ши ри и кри ти ку је иде је, вред-
но сна опре де ље ња и по гле де на дру штво и чо ве ка. Гор ње 
сло је ве ове гру пе чи не на уч ни ци, пи сци, умет ни ци, фи ло зо-
фи, ре ли ги о зни ми сли о ци, дру штве ни ко мен та то ри, а до ње 
сло је ве - на став ни ци и но ви на ри (Бо то мор, 1967).
У овом ра ду ана ли зи ра ћу те о риј ске ста во ве  де ла те о риј ске 
ели те о не де мо крат ском ка рак те ру срп ског дру штва од 1990. 
до 2010. го ди не са ци љем да ука жем на њи хо ве ма ни фест не 
и скри ве не функ ци је. Под те о риј ском ели том под ра зу ме вам 
оне про у ча ва о це дру штва и др жа ве ко ји су об ја вљи ва ли 
тек сто ве о кон крет ним дру штве ним про це си ма у по ме ну-
том раз до бљу, а не пи сце ап стракт них те о ри ја о дру штве ној 
струк ту ри или ње ним де ло ви ма.

Је дан део ин те лик ту ал не те о риј ске ели те кон ти ну и ра-
но  је по на вљао суд о не де мо крат ској при ро ди Ре пу бли ке 
Ср би је. У те о риј ској ли те ра ту ри ове ин те ли ген ци је, па жња 
се усме ра ва ла на вред но сне и ин сти ту ци о нал не окви ре не де-
мо крат ског пре о бра жа ја Ср би је. Те пре пре ке су: 1) пре власт 
на ци о на ли стич ке ду хов не ори јен та ци је у Ср би ји, 2) стук тур-
на слич ност на ци о на ли зма и ко му ни зма, 3) на ци о нал со ци ја-
ли стич ки ка рак тер на род ног по кре та до 1990. го ди не, 4) не-
склад устав не и фак тич ке дру штве не ствар но сти, 5) од су ство 
усло ва за де мо кра ти ју.

Ово је би ла ма ни фест на функ ци ја де ла  срп ске те о риј-
ске ели те у ко јој је тре ба ло да до ђе до из ра за на уч на ми сао 
ко ја пре тен ду је на објек тив но и ва ља но зна ње. Ви де ће мо 
шта се иза те о риј ске фа са де кри ти ке де мо кра ти је у Ср би ји 
за сту па ло. Нај пре, да ана ли тич ки осве тли мо су шти ну кри-
ти ке де мо крат ског де фи ци та у Ср би ји од 1990. до 2010. ко ју 
је ар ти ку ли са ла те о риј ска ели та. (Уз гред, те шко је на ћи про-
у ча ва о ца срп ског дру штва ко ји је твр дио да је Ср би ја де мо-
крат ска др жа ва у раз до бљу од 1990. до 2000. го ди не.). Тврд ња 
о не у спе ху де мо кра ти за ци је Ср би је про вла чи ла се кроз све 
њи хо ве тек сто ве.
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Ар гу мен ти о не у спе ху де мо кра ти за ци је 
Срби је 1990.2010.

Је дан круг тврд њи об ја шња вао је не у спех де мо крат ске 
тран сфор ма ци је пост со ци ја ли стич ких дру штва на ци о на ли
стич ким ле ги ти ми те том. Оп ште ме сто у тек сто ви ма те о риј-
ске ели те о рас па ду европ ских со ци ја ли стич ких дру штве-
них си сте ма и др жа ва је те за о ре не сан си на ци о на ли зма (тзв. 
про ле ће на ци ја). По ли тич ка по бе да на ци о на ли зма у овим др-
жа ва ма оце њи ва ла се као основ ни узрок пре пре ке де мо крат-
ској кон сти ту ци ји пост ко му ни стич ких дру шта ва. Пре фикс 
„пост“ тре бао је да озна чи то бо жњу не мо гућ ност де фи ни са-
ња дру штве не и по ли тич ке струк ту ре оних зе ма ља ко је су 
на пу сти ле јед но пар тиј ски си стем вла сти. 

Прак тич ни учи нак на ци о на ли зма је дво струк: овај ду-
хов ни и по ли тич ки ви рус је раз гра дио не ке со ци ја ли стич ке 
фе де ра ци је; али је ис ко ри шћен и као но ва осно ва ле ги ти ми-
те та ко му ни стич ког очу ва ња по ли тич ке вла сти. (Го лу бо вић, 
З: 1995; Пе шић, В: 1995;  Тр ку ља, Ј: 1995; Ку љић, Т: 2007.)

До да так овој тврд њи је и те за по ко јој је не у спех де мо-
кра ти је Ср би ји био усло вљен струк тур ном слич но шћу ко му-
ни стич ког на сле ђе и на ци о нал не тра ди ци је. Где се от кри ла 
слич ност ко му ни зма и на ци о на ли зма? Ис тра жи ва чи дру штва 
су про на шли да по сто ји по ду дар ност у по гле ди ма на свет, у 
ес ха то ло шкој ком по нен ти, у ан ти ин ди ви ду а ли стич кој ори-
јен та ци је, у при хва та њу ха ри зма тич ног ли де ра, у из бе га ва њу 
мо дер ни за ци је (Те о ка ре вић, Ј: 1996.)

Обе иде о ло ги је су ори јен ти са не на др жа ву као цен трал-
ни мо но пол мо ћи, под чи ње ност ауто ри те ти ма де фи ни шу као 
услов функ ци о ни са ња ко му ни стич ких и на ци о на ли стич ких 
ре жи ма, обе иде о ло ги је се хра не пред ра су да ма. (Го лу бо вић, 
З: 1995).

Не бој ша По пов је у сво јим књи га ма и пу бли ци стич ким 
тек сто ви ма до след но бра нио тврд њу о успе ху по пу ли зма и не-
у спе ху де мо кра ти је у Ср би ји по сле 1990. го ди не. По пу ли зам 
се ве зи вао за ми тинг по ли ти ку ко ју се ини ци рао СК Ср би је 
по сле 1988. го ди не. Ка ко се овај об лик по ли ти ке ши рио ра сле 
су и кри ти ке о ње го вој ан ти де мо крат ској су шти ни. Не са мо 
да се од ри цао де мо крат ски по тен ци јал по кре та, већ се ве зи-
вао за ре ка ци о нар не по ли тич ке тра ди ци је у Ср би ји. Син таг-



Зо ран Авра мо вић МА НИ ФЕСТ НА И ЛА ТЕНТ НА ...

290

ми о ве зи „Љо тић Ди ми три је - ми тин зи у Ср би ји 1988“ (По-
пов, Н: 1993) бли ске су те зе о срп ском  на ци о нал со ци ја ли зму.

По себ на по сла сти ца кри ти ча ра срп ске де мо кра ти за ци-
је би ли су ра то ви на про сто ру бив ше СФРЈ. С јед не стра-
не, Ср би ја је би ла иза зи вач тих ра то ва а с дру ге стра не, ра-
то ви су за у ста ви ли де мо кра ти за ци ју  ње ног дру штва и др-
жа ве. Оп ту жба Ср ба за рат пот кре пљи ва ла се тврд ња ма о:  
1) ве ли ко срп ским на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма,    
2) по ли тич кој емо ци ји жр тве, 3) на сил ном оти ма њу ту ђих те-
ри то ри ја (По пов, Н: 1996, Пе шић, В: 1996). Екс пли цит но се 
твр ди ло да је срп ски на ци о нал ни про грам „до вео до ра та“ и 
да је пре тен зи ја Ср ба да жи ве у јед ној др жа ви, пра ви узрок 
ра та. Шта ви ше, за ла га ње срп ских ин те лек ту а ла ца за пра во 
срп ског на ро да на рав но прав ност, ква ли фи ко ва ло се као „де-
ма го шка фор му ла“ ко ја је су штин ски до ве ла до ра та.

Дру ги тип оп ту жби Ср ба за рат без око ло ше ња је фор-
му ли сао тврд њу да су Ср би изи зва ли рат због про ме не ре-
пу блич ких гра ни ца и про те ри ва ња дру ге ет нич ке по пу ла-
ци је. Ср би ја је од ба ци ла де мо крат ско устрој ство и до го вор 
о ми ни мал ној др жа ви и то ју је „на ве ло на им пе ри јал ни пут 
на сил ног оти ма ња и чи шће ња те ри то ри ја на ко ји ма су Ср би 
ве ко ви ма жи ве ли из ме ша ни с дру гим на ро ди ма“ (Пе шић, В: 
1996).

Је дан од про бле ма за кри ти ча ре не де мо кра ти зо ва ног 
срп ског дру штва био је Устав из 1990. го ди не, ко ји је до пу-
стио сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње.  От кри ве но је да је 
до шло до рас це па устав не де мо кра ти је и на ци о на ли стич
копле би сци тар не ствар но сти. Ње но устав но уре ђе ње је 
пар ла мен тар но- де мо крат ско, али de faсto ле ги ти ма циј ски 
аран жма ни су на ци о на ли стич ко-пле би сци тар ни. (Ба ста По-
са вец, Л: 1991:111). По ли тич ки иден ти тет Ср би је од 1990 је 
рас по лу ћен из ме ђу де мо крат ских фор ми и са др жи на (Тр ку-
ља Ј: 1995). 

Прав ну ар гу мен та ци ју за тврд њу о нео бич ном спо ју ва-
тре и во де, Ли ди ја Ба ста за сни ва на кри ти ци пред сед нич ког 
си сте ма вла сти у срп ском уста ву од 1990. Тр ку ља се опре де-
љу је за де скрип ци ју де мо крат ских пој мо ва у јав ном го во ру и 
прав но по ли тич ким до ку мен ти ма на сле ђе не со ци јал не и кул-
тур не тра ди ци је срп ске ствар но сти.
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Са не ких, ма ње-ви ше кон рет них кри ти ка не у спе ле де-
мо кра ти за ци је, пре ла зи ло се и на оп ште тврд ње о не по сто
ја њу усло ва за де мо крат ску кон сти ту ци ју Ср би је (Тр ку ља, Ј: 
1995:156- 171; Ста нов чић, В: 1995). По овом при сту пу, нај пре-
чи је те о риј ски по сао: кон цеп ту а ли за ци ја де мо кра ти је као  
об ли ка др жав ног по рет ка, за пра во  од ре ђи ва ње усло ва ко ји 
су нео п ход ни за ус по ста вље ње де мо кра ти је. Ср би ја не ма вла-
да ви ну пра ва, гра ђан ско дру штво, од го ва ра ју ћу по ли тич ку 
кул ту ру из че га сле ди за кљу чак да Ср би ја тек тре ба да ис пу-
ни од ре ђе не усло ве за де мо крат ски раз вој.

Ко ји су то ин сти ту ци о нал ни и вред но сни усло ви де мо-
крат ске кон сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је? Без не ког утвр ђе-
ног ре до сле да у те о риј ској ли те ра ту ри се из два ја ју сле де ћи 
мак си ма ли стич ки усло ви:

а) Одва ја ње по ли тич ке вла сти од при вред них уста но ва 
и осло ба ђа ње тр жи шта од по ли тич ко пар тиј ских ин-
те ре са;

б) у гра ђан ском дру штву се об ли ку је ауто но ми ја по ве-
зи ва ња ин те ре са и по тре ба по је ди на ца и гру па;

в) ме сто со ци ја ли стич ких ап стракт них ко лек ти ва, де-
мо кра ти ја про мо ви ше ап стракт ног гра ђа ни на;

г) не ма де мо кра ти је без прав не др жа ве и вла да ви не 
пра ва;

д) по ли тич ки плу ра ли зам, из бор ни си стем и по де ла 
вла сти та ко ђе су услов де мо кра ти је;

ж) без сло бод не јав но сти и отво ре них сред ста ва ин фор-
ми са ња, не ма де мо крат ског по рет ка;

з) де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра је је дан од усло ва 
де мо кра ти је (О  те о риј ским по гле ди ма  ко ји су ов де 
из ло же ни ви ше у Авра мо вић, 2002).

Јед на од те мат ских по сла сти ца кри ти ча ра де мо кра ти-
је од 1990 до 2000. био је, на рав но, Сло бо дан Ми ло ше вић. 
Он је био де жур ни кри вац за од су ство де мо кра ти је у Ср би ји. 
Име но ва се  раз ли чи то али углав ном у зна че њу дик та то ра и 
то та ли та ри сте. Ог њен При би ће вић је оти шао нај да ље у ква-
ли фи ко ва њу  Ми ло ше ви ће ве вла сти као „сул та ни зам“ (1998). 
Углед ни ча со пис НСПМ  об ја вио је те мат ски збор ник под на-
сло вом „Ср би ја по сле  Ми ло ше ви ћа“ (2001) а мо гао је на слов  
да гла си „Ср би ја по сле 2000“, што би озна ча ва ло про ме ну 
си сте ма а не пр вог чо ве ка вла сти.  
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Ка да се при ми ри ло по ли тич ко и дру штве но би ће Ср-
би је по сле „пе то ок то бар ске ре во лу ци је“, нај ве ћи део јав ном 
ми шље ња и њи хо ви те о риј ски пред вод ни ци, по ми сли ли су 
да је де мо кра ти ја сва ну ла и у Ср би ји. Је дан буч ни  по ли ти-
ко лог ко ји се пред ста вља као со ци о лог Че до мир Чу пић, из-
ра зио је то на сло вом сво га ра да у НСПМ из 2001. го ди не. „Од 
вла да ви не кон тро ли са ног ха о са до до бро уре ђе ног де мо крат-
ског по рет ка“. Би ла је то вар ка ми сли ко ја се пре тва ра ла као 
те о риј ска. Убр зо по сле 2000. го ди не, кри ти ка  де фи ци та де
мо кра ти је у Ср би ји се на ста вља  али у  не што из ме ње ном 
са ста ву те о риј ске ели те и не што дру га чи јој „ар гу мен та ци-
ји“. Док је у раз до бљу од 1990. до 2000. вла да ју ћи ре жим био 
не де мо крат ски, по сле 2000. го ди не у Ср би ји по сто је де ло ви 
по ли тич ке и дру штве не струк ту ре ко ји су де мо крат ски и де-
ло ви ко ји су не де мо крат ски, од но сно ко ји пре те срп ској де-
мо кра ти ји.

И да ље се твр ди да на ци о нал на по ли ти ка не мо же би ти 
де мо крат ска. У том кон тек сту ме та кри ти ке ин те лек ту ал них 
(те о риј ских) чу ва ра де мо кра ти је по ста ју стран ке ко је ин си-
сти ра ју на на ци о нал ним  ин те ре си ма, а то су „стран ке бив-
шег ре жи ма“.

По себ но се упо зо ра ва на СРС, као  стран ку „екс трем-
ног на ци о на ли зма“, ко ја ина че има ја ко упо ри ште у би рач ком 
те лу (2000-2008). Со ци ја ли сти и ра ди ка ли чу ва ју ви зи ју про-
шло сти, а ДС  ви зи ју бу дућ но сти (Ба кић, Ј., „Суд би на два ми-
та“, По ли ти ка, 17. март 2006). Но ва ини ци ја ти ва за де мо кра-
ти ју за сно ва на је на по ли ти ци ДС и ДСС, а не ма СРС (Сто-
ја но вић С., „Нео п хо дан бол ни пре о крет“, По ли ти ка, 17. јун 
2004.). Де мо кра ти ја ни је кон со ли до ва на у Ср би ји за то што 
„не по сто ји рав но те же ме ђу кључ ним по ли тич ким ак те ри ма“ 
(Па вло вић, Д., „Је ди на игра у гра ду“, По ли ти ка, 14. де цем бар 
2006; та ко ђе, „Рав но те же у Ср би ји не ма“, По ли ти ка, 22. де-
цем бар 2006.). СРС је про блем у Ср би ји за то што је екс тре ми-
стич ка пар ти ја (Ми ла но вић Б., „Ра ди кал ни про блем Ср би је“, 
По ли ти ка, 6-7 ја ну ар 2007.). Кри ти ку ју се ино стра не оце не о 
де мо кра ти ји у Ср би ји. Су прот но ми шље њу аме рич ког ам ба-
са до ра Монт го ме ри ја да су у Ср би ји де мо крат ске стран ке у 
игри, Да ни ца По по вић твр ди да СРС ни је опре де ље на за де-
мо кра ти ју (По по вић, Д., „Монт го ме ри јев де мо крат ски блок“, 
По ли ти ка, 6. јул 2007.) 
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Је дан збор ник под на сло вом „Из ме ђу ауто ри та ри зма и 
де мо кра ти је“ (ЦЕ ДЕТ-ФЕС, Бе о град) у ко ме су об ја вље ни 
ра до ви 15 со ци јал них те о ре ти ча ра, об ја вљен је 2007. го ди не. 
Да кле, и се дам го ди на по сле од ла ска Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа про блем Ср би је је де мо кра ти ја. А аутор тврд ње да је „де-
мо кра ти ја у Ср би ји и да ље мар ги нал на“ у 2010. го ди ни, да и 
да ље по сто ји не де мо крат ска по де ла вла сти, да без „ци вил ног 
дру штва не ма де мо кра ти је“ је За гор ка Го лу бо вић (Блиц, 29. 
ав густ 2010).

Би ланс две де це ни је ра да те о риј ског  
де мо крат ског ума у Ср би ји. Да ли су 
аргументи кри ти ке би ли ва ља ни и 

утемељени?

Оно што ује ди њу је ин те лек ту ла ну те о риј ску ели ту у 
Ср би ји пре и по сле 2000. го ди не је кон ти ну и ра на кри ти ка 
ста ња де мо кра ти је у Ср би ји. Пре ове го ди не де мо кра ти је и 
ни је би ло, а по сле „ок то бар ског пре вра та“ је из ло же на опа-
сно сти  стра на ка „бив шег ре жи ма“.

Ова кво де ло ва ње ели те о ко јој је реч су о ча ва нас са два 
пи та ња: 1) да ли је њи хо ва кри ти ка де фи ци та де мо кра ти је у 
Ср би ји за сно ва на на ва ља ним ар гу мен ти ма? 2) да ли се иза 
те кри ти ке по ма ља ју не ки дру ги ин те ре си и те жње за ко је 
кри ти ка не у спе ха де мо кра ти је тре ба да бу де са мо па ра ван?

Да раз мо три мо пр во пи та ње: да ли је Ср би ја у то ку по-
след њих два де сет го ди на би ла де мо крат ска др жа ва или не-
де мо крат ска?

Јед на ши ро ка  ин те лек ту ал на те о риј ска стру ја за сту па-
ла је  став да у Ср би ји или ни је би ло де мо кра ти је (1990-2000), 
или је би ла у опа сно сти од уну тра шњих по ли тич ких сна га 
(2000-2010). Да раз мо трим њи хо ву ар гу мен та ци ју.

Из бе га ва њем пој мов не ди фе рен ци ја ци је на ци о нал но  
на ци о на и стич ко  на ци о нал ни ин те рес, јед на стру ја со ци о-
ло шке и по ли ти ко ло шке те о риј ске ин те ли ген ци је у Ср би ји 
за др жа ва па жњу на ин тер пре та ци ји на ци о нал ног као на ци-
о на ли стич ког, из че га сле ди за ма гљи ва ње су штин ског пи та-
ња: ка ко се мо же иден ти фи ко ва ти ра ци о нал ни на ци о нал ни 
ин те рес? Пој мов но ди фе рен ци ра ње на ци о нал не ре ал но сти 
омо гу ћа ва нам од ре ђи ва ње од но са пре ма пра ви ма вла сти те 
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и дру гих на ци ја. Уко ли ко је то од нос рав но прав но сти, јед на-
ких усло ва за све на ци о нал не за јед ни це, те шко се мо же бра-
ни ти тврд ња о на ци о на ли зму као пре пре ци де мо кра ти је.

Она стру ја кри ти ке на ци о нал ног као но ве осно ве ле ги-
ти ми те та и са мим тим као пре пре ке кон сти ту ци је де мо крат-
ског по рет ка те о риј ски је оба ве зна да од ре ди по чет не пој мо-
ве на ци о нал ног ин те ре са. Она је ду жна од го вор на основ но 
пи та ње: да ли уоп ште по сто ји ра ци о нал ни на ци о нал ни ин
те рес јед не за јед ни це? Уоста лом, ка ко срп ски те о ре ти ча ри 
дру штва и де мо кра ти је об ја шња ва ју чи ње ни цу да су све но-
ве др жа ве на про сто ру СФРЈ на ста ле на осно ву на ци о нал ног 
(на ци о на ли стич ког) ле ги ти ми те та?

Ла ко па да у очи да те зу о слич но сти ко му ни зма и на ци-
о на ли зма не пра ти ар гу мен та ци ја већ так со но ми ја. Из та квог 
при сту па сле де те шко ће те о риј ског об ја шње ња три јум фа на-
ци о нал ног (на ци о на ли стич ког) над со ци ја ли стич ким.  От-
ку да то да се на ци о на ли зам по ја вљу је као ру ши лац ко му ни-
стич ког ре жи ма ка да по сто ји струк тур на и иде о ло шка слич-
ност? Од го вор се мо же по тра жи ти у  по гре шно по ста вље ним 
пре ми са ма. 

Ко му ни зам и на ци о на ли зам су опреч ни пој мо ви, али и 
не у по ре дљи ва дру штве но и сто риј ска ис ку ства. Са мо у не ким 
еле мен ти ма ко му ни зма и на ци о на ли зма (или: ста љи ни зам и 
на ци зам) мо гућ но је пре по зна ти слич ност у упо тре би сред
ста ва не де мо крат ске вла сти. У свим дру гим еле мен ти ма: 
идеј ном из во ру, вред но сној струк ту ри, ци ље ви ма, ова два 
иде о ло шка и по ли тич ко-со ци јал на по кре та не мо гу се упо-
ре ди ти.

На ци о нал не вред но сти при па да ју по тен ци јал но и ак-
тив но свим ње ним при пад ни ци ма. Ко му ни стич ке вред но-
сти, ме ђу тим, усва ја ју са мо чла но ви пар ти је, да кле са мо је-
дан део дру штве не це ли не. Вред но сти на ци је су уте ме ље не 
на тра ди ци ји, ко му ни стич ке на про јек ту бу дућ но сти. На ци-
о нал не вред но сти су по сво јој при ро ди плу рал не и под ло жне 
хи је рар хи за ци ји у из бо ру од стра не по је ди на ца. Из бор јед ног 
ску па вред но сти не зна чи и оба ве зу да је дру ги чла но ви на-
ци је при хва те. Па ипак, на ци ја је оквир при мар не ен кул ту-
ра ци је. На ци о нал не вред но сти об ли ку ју при пад ност гру пи 
а без та кве ре фе рент не гру пе по је ди нац не мо же да из гра ди 
ин ди ви ду ал ност и иден ти тет. Је зик је, при ме ра ра ди, јед но 
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од нај ва жни јих ин те гра тив них сред ста ва на ци о нал не за јед-
ни це.

Ан ти ин ди ви ду а ли зам у ко му ни стич ком по кре ту је за-
сно ван на су пре ма ти ји дру штве ног над по је ди нач ним, на на-
че лу да је дру штве ни ин те рес зна чај ни ји од по је ди нач ног, а 
у на ци о нал со ци ја ли зму и фа ши зму на др жа ви као ап со лу ту.

Име но ва њу срп ских ми тин га као не га ци ји де мо кра ти-
је не до ста је ар гу ме нат ци ја ко ја би се за сни ва ла на те мељ ној 
ана ли зи струк ту ре ко лек тив ног де ло ва ња у Ср би ји кра јем 
1980-тих. По ли тич ка мо ти ва ци ја ма сов них ми тин га би ла је 
да се из вр ши при ти сак на ко му ни стич ки врх СФРЈ да се ус-
по ста ви устав но је дин ство СР Ср би је. Ка кви су све зах те ви 
лан си ра ни из уза вре ле срп ске ма се 1988. не мо же се јед но-
став но ре кон стру и са ти. Па ро ле, тран спа рен ти, уз ви ки ва ње 
оку пље не ма се не мо гу би ти по у зда ни осло нац за де фи ни са-
ње основ не вред но сне ори јен та ци је.

Ла ки за кљу чи о ка рак те ру срп ских ми тин га ши ре се и 
на об ја шње ње њи хо вог зна ча ја у по сле ми тин га шким до га ђа-
ји ма. За на шу те му по себ но је зна чај на она тврд ња по ко јој је 
упра во срп ски по пу ли зам омо гу ћио кон сти ту и са ње срп ског 
дру штва као то та ли тар не и ан ти де мо крат ске др жа ве. Ар гу-
мен та циј ска те шко ћа по пу ли стич ке па ра диг ме от кри ва се у 
ње ној има нент ној про тив реч но сти. Та ко, не оспо ра ва се чи-
ње ни ца да је на та ла су на ци о нал по пу ли зма ус по ста вљен по-
ре дак ко ји је де кла ра тив но опре де љен за де мо крат ске ин сти-
ту ци је (вред но сти) и европ ску ин те гра ци ју, и по ред ствар не 
уро ње но сти у на ци о нал ну ми то ло ги ју и не гра ђан ско ста ње 
дру штва. Те за је до и ста нео бич на: из јед но пар тиј ског си сте-
ма у ре то рич ки де мо крат ски по ре дак пре шло се уз по моћ 
фа ши зма, на ци о нал-по пу ли зма! Да ли ми има мо на при ме-
ру Ср би је 1990-1995. јед ну ра ди кал но но ву дру штве но-по ли-
тич ку по ја ву, или је про блем у ка те го ри јал ном ми шље њу о 
ре ле вант ним по ли тич ким чи ње ни ца ма?

Са ме тод ског ста но ви шта те зи о срп ским ра то ви ма 
(срп ској агре си ји) се мо же при го во ри ти да рат ана ли зи ра 
пре вас ход но са срп ске стра не, при че му пот пу но пре не бре-
га ва ју го сло вен ски кон текст и ме ђу на род не окол но сти. Без 
ова ко од ре ђе ног кон тек ста не мо гу се са гле да ти рат не те жње 
дру гих на ро да у бив шој др жа ви и по др шка ко ју су ужи ва ли 
у ино стран ству. Дру ги ме тод ски при го вор ти че се од су ства 
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раз ли ко ва ња ви тал них на ци о нал них ин те ре са и њи хо вих до-
брих и рђа вих мо да ли те та ре а ли за ци је.

Те о риј ски при го вор ова квим оп ту жба ма мо же се фор-
му ли са ти из пер спек ти ве из бо ра чи ње ни ца и на чи на ту ма че-
ња срп ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са. Ов де ће се 
са мо ски ци ра ти ши ра ар гу мен та ци ја оспо ра ва ња ре че не те зе.

Нај пре, ка да је за по чео рат ни су коб у бив шој Ју го сла-
ви ји?  Оног да на ка да су сло ве нач ки те ри то ри јал ци на па ли 
ле гал ни ор ган др жа ве СФРЈ - ЈНА. Сло вен ци, Хр ва ти, му-
сли ма ни (њи хо ва по ли тич ка вођ ства) су про гла си ли устав ну 
се це си ју и за по че ли рат про тив оних Ср ба ко ји у Хр ват ској и 
Бо сни и Хер це го ви ни ни су ле ги ти ми са ли се це си ју. Дис курс 
ко ји оп ту жу је Ср бе за рат ниг де не ис ти че чи ње ни цу да су 
Ср би у бив шим ре пу бли ка ма де мо крат ски из ра зи ли сво ју во-
љу за оста ја њем у Ју го сла ви ји. Они ниг де не под вла че чи ње-
ни цу да су све три стра не у БиХ при хва ти ле Ку ти ље ров план 
1992. го ди не, али је на ин тер вен ци ју САД на кнад но од ба чен 
од му сли ман ске стра не.

Ре пу блич ке гра ни це СФРЈ ни су има ле ле ги ти ми тет. 
Нај зад, срп ски ту жи те љи срп ског на ро да за рат у бив шој Ју-
го сла ви ји не ће или не мо гу да де фи ни шу кључ ну гре шку ме-
ђу на род не за јед ни це. Ево ка ко про блем о ко ме је реч ту ма чи 
Џон Кин. „Ба дин те ров из ве штај ка та стро фал но је пре ви део 
раз ли ку из ме ђу оба ве зе вла де да по шту је же љу свих ста нов-
ни ка и пра ва на ци је да фор ми ра су ве ре ну др жа ву ко ја по кри-
ва те ри то ри ју на ко јој она жи ви.“ (Кин, Џон, „Отров на воћ ка 
де мо кра ти је“, Књи жев на реч, 1992)

Са ста но ви шта про бле ма ко ји ов де ис пи ту је мо, од пре-
суд не је чи ње нич ке ва жно сти под се ти ти да у Ре пу бли ци Ср-
би ји ни је су спен до ван ви ше стра нач ки си стем то ком ра та у 
Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни. Рат ни је угро зио кључ ну 
ин сти ту ци ју де мо кра ти је - сло бод но по ли тич ко удру жи ва ње 
гра ђа на и из бор ну бор бу за др жав ну власт.

Тврд ње по ко ји ма се не де мо крат ски ка рак тер срп ског 
дру штва по сле 1990. огле да у не у о би ча је но ви со ком сте пе-
ну не по ду дар но сти устав ног по рет ка и дру штве но-по ли тич-
ке ста вр но сти ни је ло гич ки за сно ва на. Не што од та два по ла 
дру штве не це ли не ни је тач но: или је де мо крат ски ка рак тер 
уста ва ла жан или је ис кри вље на пер цеп ци ја по ли тич ке ре ал-
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но сти. Де мо крат ски устав и ан ти де мо крат ска, то та ли тар на 
дру штве на ствар ност, про сто су con tra dic tio in adjectо. 

На тег ну та не са гла сност о ко јој је реч, мо же се раз ре ши-
ти уво ђе њем у ди ску си ју пре ци зних ло гич ких и ис ку стве них 
ме ри ла. Ка квим пој мо ви ма те о риј ски су ди мо о при ро ди јед-
ног по рет ка? Нор ма тив на струк ту ра дру штва је по при ро ди 
ства ри ап стракт на и оп шта а кон крет на дру штве на ствар ност 
бес крај но сло же на и фраг мен та ри зо ва на. Суд о при ро ди срп-
ског дру штва по сле 1990. мо же мо из ве сти из чи ње ни це (не) 
по сто ја ња ну жних јав них уста но ва да би јед но дру штво би ло 
де мо крат ско или не де мо крат ско. Ко је су то уста но ве? Прав-
на мо гућ ност обра зо ва ња по ли тич ких пар ти ја и одр жа ва ње 
сло бод них из бо ра за ло кал не и др жав не ор га не вла сти, спа-
да ју у оне по ли тич ке ин сти ту ци је без ко јих не ма де мо крат-
ског по рет ка. Оне га ран ту ју мир ну про ме ну вла сти. Дру ге 
де мо крат ске уста но ве (цен тра ли зам - де цен тра ли за ци ја, на 
при мер) мо гу да бо га те де мо крат ску ствар ност дру штва, али 
ни су нео п ход не. 

Пред мет кри тич ке ана ли зе би ло је јед но устав но ре ше-
ње:  пред сед ник Ср би је (Сло бо дан Ми ло ше вић) има ве ли ка 
овла шће ња. (Иста овла шће ња има и Бо рис Та дић као пред-
сед ник Ре пу бли ке Ср би је.) Та ква кри ти ка се мо же при хва-
ти ти, али ни је пре суд на за ква ли фи ко ва ње де мо крат ске при-
ро де си сте ма. Кључ не су устав не од ред бе по ко ји ма пред сед-
ник има при вре ме ну, огра ни че ну и за ви сну власт (Ан то нић, 
2010). А у ко јој ме ри ће она би ти цен тра ли зо ва на, ствар је 
окол но сти, тра ди ци је, од но са по ли тич ких сна га. То квил је 
за па зио да у де мо крат ским дру штви ма власт мо же би ти цен-
тра ли зо ва на у скуп шти ни (ја ка али не по сто ја на) или у јед-
ном чо ве ку (ни је ја ка али по сто ја на), (То квил, 1990).

У Ср би ји је од 1990. на сна зи Устав ко ји ле га ли зу је ви-
ше стра нач ку де мо кра ти ју. Она до пу шта сло бод ну ком пе ти-
ци ју по ли тич ких стра на ка, њи хо вих про гра ма и лич но сти. 
Чи ње ни ца да се у ви ше стра нач ком ам би јен ту на ци о нал на (а 
то мо же би ти: со ци јал на, бу џет ска, по ро дич на, обра зов на) 
вред ност на ла зи у вр ху про грам ских ци ље ва нај ве ћег бро ја 
стра на ка не го во ри про тив де мо кра ти је, а ни по што о то та-
ли тар но- на ци о на ли стич кој са др жи ни срп ске де мо кра ти је. 
Пра во је по ли тич ких пар ти ја да на пра ве из бор дру штве них 
вред но сти и ма те ри јал них ин те ре са, а то је већ ам би јент за 
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по ли тич ке раз ли ке и су ко бе. Па ра ла мен тар ни по ре дак Ре пу-
бли ке Ср би је ни ко га не спре ча ва да за у зме ан ти на ци о на ли-
стич ки курс. То што те по ли тич ке пар ти је не ужи ва ју же ље-
ну по др шку, пред мет је не ке дру ге рас пра ве.

У Ре пу бли ци Ср би ји, по сто ји де мо крат ски по ре дак од 
1990. до 2010. го ди не, а устав ни по ло жај пред сед ни ка или до-
ми на ци ја на ци о нал них вред но сти су од се кун дар ног зна ча ја 
за оце ну по ли тич ке при ро де по рет ка. Та кво дру штве но ста-
ње ни је не га ци ја де мо крат ског по рет ка све до тре нут ка ка да 
се угро зи ин сти ту ци ја ви ше пар тиј ског си сте ма и сло бод них 
из бо ра.

При ступ про бле му де мо кра ти за ци је дру штва са ста но-
ви шта усло ва мо же би ти те о риј ски и ме то до ло шки ин струк-
ти ван, али прак тич но-по ли тич ки ја ло во. Уоч љи во је да кон-
цеп ту а ли за ци ја усло ва де мо крат ског по рет ка за о би ла зи ана-
ли зу кон крет не исто риј ске дру штве не це ли не. Дру штви ма 
слич на Ср би ји, ко ја не ис пу ња ва ју усло ве де мо кра ти за ци је, 
пре о ста је са мо да че ка ју оства ре ње усло ва, да би кре ну ли пу-
тем де мо крат ског раз во ја.

Основ ни про блем ова квог при сту па огле да се у: 1) мак-
си ма ли за ци ји зах те ва за де мо кра ти ју и 2) у не ис то риј ском 
при сту пу де мо крат ској кон сти ту ци ји дру штва. 

Так со но ми ја усло ва де мо крат ске др жа ве им пли ци ра 
је дан мо дел (аме рич ки и за пад но е вроп ски) ко ји би тре ба ло 
да сле де сва она дру штва ко ја кре ну пу тем де мо кра ти за ци-
је. Има нент ни про бле ми мак си ма ли за ци је усло ва на ла зе се 
у мо гућ но сти пре тва ра ња усло ва за де мо кра ти ју у иде ал де-
мо кра ти је.

Не ис то рич ност овог те о риј ског ста но ви шта пре по зна-
је се у од ба ци ва њу со ци јал не и ет ноп си хо ло шке тра ди ци је 
јед ног на ро да из ана ли тич ког по ља. По ли тич ка со ци ја ли за-
ци ја по је дин ца и ге не ра ци ја од ви ја се ве ко ви ма. Ипак, основ-
ни при го вор је прак тич но- пер со нал не при ро де: ко од ре ђу је 
вре ме ка да су ис пу ње ни усло ви за по че так де мо крат ске тран-
сфор ма ци је? Ка да тре ба по че ти са де мо крат ском кон сти ту-
ци јом дру штва?

Де мо крат ска јав на ми сао и ње ни су ро га ти про шла је 
сле де ће фа зе у то ку  две по след ње де це ни је раз во ја срп ског 
дру штва. У пр вој од 1990. до 2000. го ди не, по сто ја ле су де-
мо крат ске уста но ве ко је су би ле у ви со ком сте пе ну не функ-
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ци о нал не, по сто јао је плу ра ли зам јав ног ор га ни зо ва ња и ми-
шље ња али исто вре ме но јед на стру ја јав ног ми шље ња ко ја 
је твр ди ла да у Ср би ји ни је би ло де мо кра ти је. По не ким ми-
шље њи ма, по ка за ли смо, у Ср би ји се ра ди „о на став ку ко-
му ни зма“, по дру ги ма у Ср би ји се „спре ча ва ју де мо крат ске 
про ме не“, по тре ћим „Ср би ја ни кад ни је би ла у пра вом сми-
слу де мо крат ска др жа ва“, че твр ти твр де да у Ср би ји „не ма 
де мо крат ских из бо ра“ (Авра мо вић, 2002). За ступ ни ци суп-
стан ци јал не де мо кра ти је би ли су у ДОС-у (те о ре ти ча ри, по-
ли ти ча ри и  је дан круг ин те лек ту а ла ца).

Ви ше пар тиј ски си стем је онај нео п ход ни ми ни мум за 
до каз ле ги тим но сти де мо крат ског по рет ка. По сто ја ње ви ше 
пар ти ја у јед ном дру штву обез бе ђу је основ ну прет по став ку 
да се из ра зи по ли тич ка мо ти ва ци ја гра ђа на, њи хо ве иде је и 
ре пре зен та ци ја ин те ре са. Оне огра ни ча ва ју ман дат упра вља-
чи ма др жа ве пу тем сло бод них из бо ра и то је до во љан прав ни 
оквир за њи хо во так ми че ње. Сва по ли тич ка сред ства у бор би 
за гла со ве и власт на ла зе се у њи хо вим ру ка ма. Од њи хо ве 
спо соб но сти и ве шти не да до би ју по др шку би ра ча за ви си по-
ли тич ка сли ка дру штва. По ме ну ти при мер ви ше де це ниј ске 
вла да ви не јед не пар ти је у зе мљи у ко јој се ро ди ла иде ја де мо-
кра ти је нај бо ље по твр ђу је став о при мар но сти по ли тич ких 
пар ти ја за ле ги ти ма ци ју де мо кра ти је.

Кри ти ча ри де мо кра ти је у Ср би ји, ко ји у не ким ра до ви-
ма од ри чу и сам де мо крат ски ка рак тер по ли тич ког по рет ка 
у Ср би ји, при бе га ва ју или мак си ма ли за ци ји усло ва за де мо-
кра ти ју или ин си сти ра ју на јед ном од усло ва ко ји ни је оства-
рен у Ср би ји. Ни је спор на чи ње ни ца да у Ре пу бли ци Ср би ји 
од 1990. до 2000. елек трон ски ме ди ји  ни су ор га ни зо ва ни на 
де мо крат ски на чин. (Кри ти ка не де мо кра тич но сти ме ди ја од 
2000 до 2010 та ко ђе ни је за пот це њи ва ње.). То се пре све га 
од но си на  др жав не ме ди је али  жму рећ ки се пре ла зи пре-
ко окол но сти умно жа ва ња при ват них елек трон ских и штам-
па них ме ди ја у Ср би ји од 1990. го ди не. Да ли из кон тро ле 
др жав них ме ди ја сле ди тврд ња да у Ср би ји не ма де мо кра-
ти је? Мак си ма ли ста би по тврд но од го во рио. Али до кле год 
по сто ји сло бод но ор га ни зо ва ње по ли тич ких пар ти ја по сто ји 
мо гућ ност да се про ме ни ста тус ме ди ја. Без те прет по став ке 
ме ди ји би стал но би ли под кон тро лом вла де.
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Дру гу окол ност ко ју пре ви ђа ју кри ти ча ри по ли тич ког 
си сте ма у Ср би ји здрав ра зум ни ка да не ће при хва ти ти. За 
суд о срп ској де мо кра ти ји је од ве ли ког зна ча ја раз у ме ва-
ње од но са из ме ђу по ли тич ког ста ња и по ли тич ког про це са. 
До бро је при ме тио То квил да се „ма не де мо кра ти је уоча ва ју 
од мах, пред но сти се опа жа ју вре ме ном“ (То квил, 1991:201). 
Да ли се у Ср би ји од 1990 до 2010. не што из ме ни ло на ма пи 
по ли тич ке ре пре зен та ци је на ро да? На рав но, ме њао се од нос 
сна га из ме ђу вла сти и опо зи ци је.

Ре зул тат ла тент них на по ра – сла бље ње 
наци о нал них и др жав них ин те ре са

Пре ла зим на дру го пи та ње: шта су би ли ла тент ни ин те-
ре си ин те лек ту ал не те о риј ске ели те у кон ти ну и ра ном оспо-
ра ва њу де мо крат ског ка рак те ра срп ског дру штва и срп ске 
др жав не вла сти. Шта се иза ин тен зив ног оспо ра ва ња де мо-
кра ти је у Ср би ји при кри ва ло? Све сно или не све сно: од ба ци-
ва ње на ци о нал них и др жав них ин те ре се, ве стер ни за ци ја Ср-
би је, по ку шај про ме на на ци о нал ног по ли тич ког иден ти те та.

У раз до бљу од 1990. до 2000. уоч љи во је да у ра до ви-
ма про мо те ра  суп стан ци јал не де мо кра ти је не ма ела бо ра ци-
је на ци о нал ног и др жав ног ин те ре са срп ске др жа ве у вре ме 
раз би ја ња СФРЈ. Нео бич но је са ста но ви шта јав не све сти да 
се у про це су др жав но-на ци о нал ног и прав ног пре ком по ва-
ња ју го сло вен ског про сто ра не уоча ва чи ње ни ца ета ти за ци је 
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка по на ци о нал ној осно ви. 
Срп ски ин те лек ту ал ни про стор по кри ва ли су у нај ве ћој ме-
ри про у ча ва о ци дру штва ко ји су оп ту жи ва ли  Ср бе и Ср би ју 
за на ци о на ли зам као пре пре ку де мо кра ти ји. У исто вре ме, 
дру ге ре пу бли ке су упра во на ци о на ли стич ком иде о ло ги јом 
и рат ним сред стви ма оства ри ва ли сво је др жав не ин те ре се.

Мо же се без ус те за ња за кљу чи ти да је не ви дљи ва, али 
са зна чај ним  по ли тич ким учин ком, те о риј ска уло га про де-
мо крат ске ин те ли ген ци је би ла у до ка зи ва њу тврд ње да су 
на ци о нал ни и др жав ни ин те ре си спо ред ни у од но су на де-
мо крат ске (суп стан ци јал не) зах те ве. Ка ква је са знај на мо ти-
ва ци ја ова квог те о риј ско усме ре ње, од ма њег је по ли тич ког 
зна ча ја. Мо гућ но је да су ма те ри јал ни ин те ре си јед ног кру га 
про у ча ва ла ца дру штва би ли по мог ну ти из не ких  до ма ћих и 
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ино стра них фон до ва. Ни је ис кљу че на ни ка рак тер но-пси хо-
ло шка струк ту ра лич но сти со ци јал ног те о ре ти ча ра. А ни је  
ис кљу че на и те о риј ска скром ност, бу ду ћи да је је дан  број 
кри ти ча ра фор мал не де мо кра ти је иза шао из со ци ја ли стич-
ког ши ње ла.

По сле 2000. го ди не,  на ста вља се са кри ти ком де фор-
ма ци ја де мо кра ти је у Ср би ји. Та бри га за де мо кра ти ју у Ср-
би ји отво ри ла је вра та, све сно или не све сно, за под ри вач ке  
тен ден ци је у од но су на др жа ву и на ци ју на ко је ови чу ва ри 
де мо кра ти је ни су ре а го ва ли. Њи хов је  циљ био оства ре ње 
суп стан ци јал не де мо кра ти је, од но сно гра ђан ске, а не  кри ти-
ка  свих оних  со ци јал них и по ли тич ких де ви ја ци ја ко је су се 
из не на да по ја ви ле.

И у овом раз до бљу, иза ле ђа чу ва ра срп ске де мо кра-
ти је, од ви јао се про цес одва ја ња Цр не Го ре, ино стра на игра 
око Ко со ва и Ме то хи је до са мо про гла ше не не за ви сно сти 17. 
фе бру а ра 2008. го ди не, а стал на ме та кри ти ке био је срп ски 
на ци о на ли зам. Да кле, и ов де има мо ин те лек ту ал но-те о риј-
ску по све ће ност де мо кра ти ји а не др жав ним и на ци о нал ним 
ин те ре си ма. По ред пре ћут ки ва ња  те мељ ног на ци о нал ног и 
др жав ног ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је,  пре ћут ку ју се и учин-
ци де мо крат ских вла сти. Пот пу но се пре шло пре ко на си ља 
у осва ја њу вла сти 2000. го ди не, па ље ња Скуп шти не СРЈ и 
РТС-а. То на си ље ни је за слу жи ва ло па жњу чу ва ра су штин-
ске де мо кра ти је у Ср би ји.  

На си ље у по ли ти ци се ис по ља ва ло се вер бал ним за-
ла га њем за за бра ну де ло ва ња по ли тич ке пар ти је. Из два јам 
пред лог про фе со ра Прав ног фа кул те та, до ка за ног пла ги ја то-
ра, Сте ва на Ли ли ћа да „тре ба за бра ни ти СРС“ (По ли ти ка, 29. 
март 2001). 

Ана ли за по ли тич ког го во ра, ми шље ња и по на ша ња 
ДОС-а на вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји от кри ва нам при ро ду  
вла сти ове ко а ли ци је. Ње ни пред став ни ци и на ви ја чи го во-
ри ли су ка ко су де мо крат ска власт а де ло ва ли су у ни зу пра-
ва ца као не де мо крат ска власт. На ра де них го ди на ће усле ди ти 
стал ни зах те ви за лу стра ци јом и „не до вр ше ним 5. ок то бр ом“ 
што тре ба раз у ме ти као не ка кву ли кви да ци ју пред став ни ка  
бив ше вла сти и иде о ло шких не ис то ми шље ни ка (Авра мо вић, 
2002). 



Зо ран Авра мо вић МА НИ ФЕСТ НА И ЛА ТЕНТ НА ...

302

Мо же ли не ко да се при се ти ка да је не ки кри ти чар срп-
ске де мо кра ти је упо зо рио на де ло ва ње стра ног фак то ра?  
Тре ба би ти на и ван па ве ро ва ти ка ко је пуч у Ср би ји био ис-
кљу чи во уну тра шња ствар. Стра не тај не слу жбе су уме ша ле 
сво је пр сте у „ок то бар ску ре во лу ци ју“ а то се мо же до ка за ти 
па ра ли зом ви тал них др жав них слу жби у тре ну ци ма њи хо вог 
пре суд ног де ло ва ња. Има ла је не сум њи во са рад ни ке у не ким 
Ср би ма са функ ци ја ма у струк ту ра ма без бед но сти. О то ме је 
пи сао Тим Мар шал у књи зи Игра сен ки, 2002.

У по гле ду основ них дру штве них, кул тур них и по ли-
тич ких вред но сти ДОС је на сту пао као остра шће ни кри ти-
чар на ци о нал не по ли ти ке СПС и СРС. Иза те кри ти ке на ла-
зи ле су се ана ци о нал не, ан ти на ци о нал не и про е вроп ске идеј-
не, по ли тич ке и ин те лек ту ал не гру па ци је. И ста во ви пре ма 
др жав ним гра ни ца ма ни су би ли ја сни (Цр на Го ра и Ко со во 
и Ме то хи ја). 

Чу ва ри су штин ске де мо кра ти је по сле 2000. го ди не, 
ни су те о риј ски ре а го ва ли на не де мо крат ски де мо кра ти зам 
ДОС-а ко ји се ис по ља вао на два на чи на: 1) у об ли ку де мо-
крат ске ре то ри ке и прак ти ко ва ње не де мо крат ског по на ша-
ња, и 2) не де мо крат ског ми шље ња (за бра на, се лек ци ја, огра-
ни ча ва ње, ли сте не по доб них).

Ка да се  не кри ти ку ју об ли ци на си ља де мо крат ске вла-
сти  још ма ње ће се кри ти ко ва ти афе ре ко је је та власт про из-
ве ла. У уну тра шњој срп ској де мо кра ти ји, кри ти ча ри ма „опа-
сних“ по ли тич ких стра на ка у Ср би ји (СРС) ни је за сме та ла 
Та ди ће ва ре пли ка Ми ло ше ви ће вог сти ла вла да ња. У раз ли-
чи тим по ли тич ким и ме ђу на род ним окол но сти ма Та дић је 
ва ну став ни  (фак тич ки) цен тар вла сти у Ср би ји као што је то 
био Ми ло ше вић. Ла ко је кон ста то ва ти и ћу та ње пре ма про-
шлим и по сле ок то бар ским  по те зи ма за пад них де мо кра ти ја 
пре ма Ср би ји. За пад је по сле 2000. го ди не, за ову ин те лек ту-
ал но-те о риј ску стру ју по же љан парт нер. Ни ко од пред став-
ни ка ове стру је ми шље ња ни је кри тич ки ана ли зи рао  сна гу 
и обим за пад ног ме ша ња (зах те ва, уце на) у уну тра шње по-
сло ве Ср би је.

И ов де пи та ње мо ти ва ци је  ни је од пре суд ног са знај-
ног зна ча ја. По ред  стан дард них по кре та ча људ ске ак тив но-
сти – но вац, сла ва, су је та, по ло жа ји- ов де тре ба скре ну ти па-
жњу на  успех вла сти да ко рум пи ра  уни вер зи тет ско-на уч ну 
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ин те ли ген ци ју. У усло ви ма ка да је про сеч на пла та 350 евра,  
при пад ни ци ових про фе си ја при ма ју у про се ку око 1000 евра 
а на не ким фа кул те ти ма и по 2000 евра. То је од ли чан  ма-
те ри јал но-со ци јал ни ми ље да се па ци фи ку је ви со ко бра зо ва-
на  ин те ли ген ци ја или да се не у тра ли ше ње на крит ка пре ма 
цен три ма  „де мо крат ске вла сти“. 

Ствар на функ ци ја те о риј ско-ин те лек ту ал не ели те у 
Ср би ји то ком 20 го ди на би ла је сла бље ње на ци о нал ног иден-
ти те та и др жав ног су ве ре ни те та и про мо ци ја гра ђан ске де-
мо кра ти је. Ство ре но је „се ку лар но све штен ство“ (Ми ло Лом-
пар), од но сно ин те лек ту ал ци ко ји су би ли на услу зи оној вла-
сти  ко ја је ин те ре се на ци је и др жа ве гу ра ла у дру ги план. 
Ње на бри га је би ла да уте ме љи де мо кра ти ју „ап стракт них 
гра ђа на“ ко ја по ла зи од прет по став ке јед на ко сти по је ди на ца 
а не ко лек ти ви те та (кла се, на ци је, др жа ве, пар ти је). С дру ге 
стра не, де мо кра ти ја „ап стракт ног гра ђа ни на“  пре не бре га ва 
жи вот за јед ни це ко ји се уте ме љио у тра ди ци ји јед ног на ро-
да, у древ ним мо рал ним схва та њи ма, у ве ри, у ко лек тив ним 
успо ме на ма у љу ба ви пре ма за ви ча ју. Сав тај кул тур но-исто-
риј ски пр тљаг те о ри ја „ап стакт ног гра ђа ни на“ од ба цу је. 
Уко ли ко де мо кра ти ја од ба ци на ци о нал ни ка рак тер и на ци о-
нал ну тра ди ци ју она ће ну жно за вр ши ти у по да ни штву раз-
ли чи тог ти па. 

Ра ди ка ли за ци ја де мо кра ти је „ап стракт ног гра ђа ни на“ 
мо же да се за вр ши нео др жи вом тврд њом о де мо кра ти ји као 
не спо ји вој вред но сти са од бра ном на ци о нал ног иден ти те та. 
Из бор на во ља гра ђа на су ди о пре о вла ђу ју ћим ин те ре си ма, а 
то мо гу би ти и ко лек тив ни ин те ре си. Раз ли ка из ме ђу де мо-
кра ти је „ко лек тив них ин те ре са“ и де мо кра ти је „ап стракт них 
гра ђа на“, огле да се у то ме што ко лек тив ни ин те ре си укљу чу-
ју гра ђа ни на док овај дру ги из ба цу је ко лек тив не вред но сти. 

За кљу чак

Срп ска те о риј ска ели та је две про те кле де це ни је би ла 
те мат ски за о ку пље на бор бом за де мо кра ти ју др жа ве и дру-
штва. Кон ти ну и ра но је оспо ра ва ла, са раз ли чи тим ар гу мен-
ти ма де мо крат ски ка рак тер дру штва у раз до бљу од 1990. до 
2010. а за о би ла за ли пи та ње на ци о нал них и др жав них ин те-
ре са Ср ба и Ср би је. Ти ме је до при но си ла оп штем сла бље њу 
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срп ске на ци је и уру ша ва њу су ве ре ни те та срп ске др жа ве. Мо-
жда то ни је би ла ње на на ме ра али је био прак тич ни учи нак.

Нај ве ћи део срп ске те о риј ске ин те ли ген ци је је идеј но 
из ра жа ва ла и раз ви ја ла сли ку опо зи ци о них (до 2000) и вла-
да ју ћих по ли тич ких стра на ка (по сле 2000). Је дан дру га чи ји 
вид при ла же ња по ли тич ким и дру штве ним пар ти ку ла ри те-
ти ма по ка зу је се у ње ној спо соб но сти да кон тро ли ше дру-
штве не ира ци о нал но сти („обра зо ва ње и во ђе ње јав ног мне-
ња“, „тех ни ка вла да ња ма са ма“). Да ли је на уч на ин те ли ген-
ци ја увек но си лац ра ци о нал не ми сли и ра ци о нал ног об ли ко-
ва ња дру штве них то ко ва? Не ки об ли ци остра шће не кри ти ке 
„то та ли та ри зма“ у Ср би ји од 1990. до 2000. мо гу се об ја сни ти 
не си гур но шћу вла сти стог по ли тич ког иден ти те та  из ко га 
про ис ти че те сна ве за ност за пред став ни ке „про е вроп ске“ по-
ли тич ке пар ти је, од но сно ве ће од са мих при пад ни ка те пар-
ти је. Бив ши со ци ја ли сти, чел ни ци идеј них ко ми те та СК Ср-
би је и Ју го сла ви је ја ча ли су сво ју не си гур ност фа на тич ном 
вер но шћу вла сти ма. Они су улеп ша ва ли ин те ре се, по тре бе и 
ци ље ва опо зи ци о них а по сле 2000. го ди не, вла да ју ћих по ли-
тич ких ор га ни за ци ја. Ор ган ска те о риј ска ин те ли ген ци ја је 
улеп ша вла власт по сле 2000. го ди не а де мо ни зо ва ла опо зи-
ци ју. За јед но су до при не ли дра стич ном сла бље њу на ци о нал-
них и др жав них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је и срп ске на ци је 
у це ли ни.

Да кле, на ве штач ку ди ле му – де мо кра ти ја или на ци ја 
и др жа ва, срп ска те о риј ска ели та о ко јој је реч, од го ва ра ла је  
не дво сми сле но: де мо кра ти ја. Али, про пу сти ли су да про ми-
сле крај ње по сле ди це ова квог ста но ви шта: де мо кра ти ја мо же 
да се ре а ли зу је и у скра ће ној др жа ви и дез ин те гри са ној на-
ци ји.
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Зо ран Авра мо вић

MA NI FEST AND LA TENT RO LE THE PART 
OF THE O RE TI CAL IN TEL LEC TUAL ELI TE IN 

THE SER BIA (19902010)

Sum mary

In the pe riod  19902010. in the pu blic  fi eld, ones the o
re ti cal po int of vu ew, on the per ma nent man ner, un der mi ned of 
de moc ra tic  fe a tu res of the Sre bian so ci ety. Bet we en 19902000. 
un der SPS ru ling in the Ser bian sta te we re do mi na nant na ti o na li
stic po licy. Af ter 2000. year, the tar get of the o re ti cal cri tics we re 
po li ti cal party from an cian re zi me, as a dan ge ro us for de moc ra
tic de ve lop ment Ser bian so ci ety. In the pa per, aut hor deal with 
two qu e sti on: 1) what is  qu a lity of ar gu ment  the o re ti cal eli te in 
Ser bia, and 2) do es  cri tics of de moc ra tic de fi cit in Ser bia hid den 
ot her go uls and in te re se? In the con clu sion aut hor cla im that one 
part of the o re ti cal eli te in Ser bia, un der mi ned the ba sic  na ti o nal 
and sta te in te res Ser bian pe o ple in the pe riod 19902010. 
Key words: the o ri e ti cal eli te, ma ni fest and la tent fun ction, Ser bia 

(19902010) 
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ТРАН ЗИ ЦИ ЈА БЕЗ ТРАН СФОРМАЦИЈЕ, 
ИЛИ КА КО ЈЕ У СР БИ ЈИ ОД 

НОМЕНКЛА ТУ РЕ НА СТА ЛА ЕЛИ ТА

Резиме

Аутор ис тра жу је суд би ну ели те у Ср би ји на кон сме
не вла сти 2000 го ди не. По ла зе ћи од две основ не те о ри је, о 
цир ку ла ци ји и ре про дук ци ји, он ис пи ту је хи по те зу о ре про
дук ци ји ели те у на шој зе мљи. Кроз број не при ме ре из гру па 
по ли тич ких ли де ра, еко ном ских тај ку на и по ли тич ке кла се 
по ка зу је се да је у Ср би ји до шло до из ра зи те ре про дук ци је у 
ко јој су при пад ни ци ста ре но ме кла ту ре и њи хо ви ди рект ни 
по том ци за др жа ли све во де ће по зи ци је у при вре ди и по ли ти
ци.
Кључ не ре чи: ели та, но мен кла ту ра, ре про дук ци ја, Ср би ја, 

тран зи ци ја.
Ове го ди не на вр ша ва се де сет го ди на од та ко зва них де-

мо крат ских про ме на у Ср би ји. По све му су де ћи обе ле жа ва-
ње два де сет и че твр тог сеп тем бра (из бо ри) и пе тог ок то бра 
(пуч) има ће ви ше ко ме мо ра тив ни не го све чар ски ка рак тер. 
На рав но, нео троц ки стич ка ле ви ца европ ске про ве ни јен ци је 
ће ис ко ри сти ти ову при ли ку да по но ви при чу о де сет го ди на 
про пу ште них при ли ка. Власт ће на пра ви ти не ки при год ни 
спек такл, али си гур но је да ће сви ма би ти при лич но не при-
јат но. На про сто, не ма шта да се сла ви јер су ре зул та ти вла-
да ви не  но вог ре жи ма у ових де сет го ди на углав ном по ра зни.
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Но, на сли чан ко ме мо ра ти ван на чин про ти че ова го ди-
на и у оним зе мља ма ко је би тре ба ло да сла ве две де це ни је 
та ко зва не тран зи ци је. Упр кос чи ње ни ци да су сви већ одав но 
у НА ТО пак ту и Европ ској уни ји, и та мо се сла бо ко тру ди да 
про сла ви ју би леј. Ка ко и да сла ве кад већ дру гу го ди ну за ре-
дом бе ле же ка та стро фал не еко ном ске по ка за те ље. Па ра док-
сал но, мно ги од ових шам пи о на тран зи ци је чи је су се му дре 
по те зе за пад ња ци на ши ро ко хва ли ли, ула зе у но ву де це ни-
ју као опа сно за ду же не др жа ве, при те ра не од ста не ММФ и 
за пад них по ве ри ла ца на ме ре стра хо ви те штед ње ко је иза-
зи ва ју со ци јал не про те сте и по ли тич ку не ста бил ност.1 По-
след ња гло бал на фи нан сиј ско-еко ном ска кри за из не ла је на 
све тло да на све про бле ме струк ту ра при вре де ових зе ма ља, 
и фун да мен тал но до ве ла у пи та ње мно ге сте ре о ти пе о успе-
шно сти. Грч ка за ду же ност ко ја пре ла зи 300 ми ли јар ди евра, 
па чак и Ма ђар ска од „са мо“ 80 на го не на уч ни ке да по но во 
пре и спи та ју кри те ри ју ме „успе шно сти“ у овим тран зи ци о-
ним зе мља ма.

Оце на успе шно сти на ше јед но де це ниј ске или њи хо ве 
дво де це ниј ске тран зи ци је углав ном мо ра да опе ри ше са ре-
зул та ти ма де ло ва ња ели та ових др жа ва. У те о риј ском дис-
кур су ду го је вла да ла прет по став ка о су ко бу марк си стич ке 
те о ри је кла са са нео а ри сто крат ском те о ри јом ели та ко ју су у 
двад се том ве ку пре све га раз ви ја ли кон тро верз ни ита ли јан-
ски те о ре ти ча ри Па ре то, Мо ска и Ро бер то Ми хелс. Ис ти ца но 
је да је ова те о ри ја на ста ла као кри ти ка марк си зма и ње го вог 
на гла ша ва ња кла сне бор бе као основ ног ме ха ни зма за раз у-
ме ва ње дру штве них и по ли тич ких про це са. Ме ђу тим, већ је 
сам Па ре то по би јао та кву вр сту пер цеп ци ју го во ре ћи да те-
о ри ју ели та ви ди као те о риј ски до при нос ко ји мо же да бу де 
са свим ком пле мен та ран са кла сном те о ри јом. Ели та је та ко ђе 
по себ на кла са, кла са на вла сти. Су штин ска раз ли ка у од но су 
на марк си стич ку те о ри ју ни је би ла то ли ко у де скри пи ци ји 
функ ци о ни са ња дру штва, већ у нор ма тив ним про јек ци ја ма. 
За раз ли ку од марк си стич ке, про све ти тељ ске уто пи је о мо-
гућ но сти из град ње дру штва истин ског ега ли та ри зма (бес-

1 Влада Румуније натерана је на драстична смањења јавне потрошње тако да 
су снижене плате у јавном сектору и пензије, што је изазвало талас со ци-
ја лних протеста. Због сличних захтева Орбанова влада у Мађарској током 
лета је ушла у директан сукоб са ММФ-ом.
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кла сног дру штва), те о ре ти ча ри ели те су сма тра ли да је ова 
уто пи ја нео ства ри ва и да сва ко ре ал но по сто је ће дру штво 
мо ра за др жа ти по де лу на ели ту и оби чан на род као основ ни 
мо дел за раз ли чи те об ли ке сло же ни је дру штве не стра ти фи-
ка ци је. 

Раз вој дру шта ва ре ал ног со ци ја ли зма, али и марк си-
стич ке те о ри је у два де стом ве ку нај бо ља су по твр да њи хо вих 
те за. Сва ка од ко му ни стич ких зе ма ља на ста ви ла је да одр жа-
ва не са мо не ку вр сту хи је рар хиј ске кла сне стра ти фи ка ци је, 
већ и по се бан по ло жај ели та, при че му је по ли тич ка вр ху-
шка има ла ста тус истин ске ари сто кра ти је у ма те ри јал ном 
сми слу. У окви ру марк си стич ке тра ди ци је на пи сан је ве ли ки 
број сту ди ја о но вој кла си (Ми ло ван Ђи лас)2 или но вој би ро
кра ти ји (Лав Троц ки) ко ја је за др жа ла упра во исти по ло жај 
и при ви ле ги је као и ра ни ја ели та од но сно кла са на вла сти. 
Ра зу мљи во, пред ња чи ли су ко му ни стич ки ди си ден ти. По јам 
ко ји је ско ван да би опи сао вла да ју ћу ели ту у ко му ни стич-
ким зе мља ма је но мен кла ту ра.3

Ако се мо же твр ди ти да су те о ре ти ча ри ели те од не ли 
по бе ду у овом спо ру, он да је вр хун ски иза зов за те о ре ти ча ре 
ко ји је по ста вљао про цес тран зи ци је у бив шим ко му ни стич-
ким зе мља ма био не по сред но, ди рект но пра ће ње про це са ре-
кон струк ци је, об но ве, за ме не или до пу не ели те у усло ви ма 
сме не нор ма тив не и по ли тич ке па ра диг ме. Те о ри ја ели те је 
већ до жи ве ла зна чај ну ево лу ци ју то ком два де се тог ве ка. По-
ме ни мо са мо ве ли ке спо ро ве око по ло жа ја ме на џер ске кла-
се4 или уво ђе ње сег мен та ели те по зна то сти.5 Са ма прак са 
опа да ју ћег со ци ја ли стич ког по рет ка у ко ме су се од кра ја 
се дам де се тих ја вља ле све из ра зи ти је пу ко ти не до не ла је и 
по ја ву фе но ме на ко ји је опи си ван као по ја ва подели те, од но-
сно ели те ко ја функ ци и о ни ше ван си сте ма, или као ели та у 
јед ном па ра лел ном си сте му ко ји де лу је уну тар хи је рар хиј ски 

2 Видети Ђилас, 1990.
3 Погледати класичну књигу Михаила Восленскија, Nomenklatura: Anatomy of 

the Soviet Ruling Class, The Bodley Head, London, 1984.
4 Прича је отворена чувеном књигом Џејмса Бернама Менаџерска револуција, 

објављеном 1941. Види James Burnham, The Managerial Revolution, Greenwo-
od Press Reprint 1972. За Гурвичеву критику ове теорије и њену разраду код 
каснијих аутора погледај Коенен-Итер, 2005, стр. 95 и даље.

5 Исто, стр. 117.
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струк ту ри са ног то та ли тар ног ре жи ма.6 Све то за јед но да ва-
ло је по во да да се оче ку је вр ло за ни мљи ва сим би о за ко јом би 
се из раз ли чи тих сег ме на та ета бли ра ла но ва ели та у пост ко-
му ни стич ким зе мља ма.

Пр ва ис тра жи ва ња оба вља на су и об ја вљи ва на већ по-
чет ком де це ни је, по себ но на кон ре ла тив но бр зог по врат ка 
„пре сву че них“ или ре фор ми са них ко му ни ста на власт. Још 
1996. об ја вљен је спе ци јал ни број ча со пи са Тheory and So
ci ety,7  ко ји је у пот пу но сти био по све ћен про бле му ели та у 
пост ко му ни стич ким дру штви ма. Кра јем де це ни је још бо ље 
су се на зи ра ли од ре ђе ни трен до ви па се ре ци мо 2000. по ја-
вљу је ве о ма ин те ре сан тан ком па ра тив но ра ђе ни збор ник Хи-
гли ја и Лен ђе ла Ели те по сле др жав ног со ци ја ли зма8 ко ји до-
но си је да на ест сту ди је слу ча је ва и пре гле дан те о риј ски увод 
и епи лог.

Као зна чај но пи та ње код ве ли ког бро ја ауто ра по ја вио 
се про блем кван ти те та при пад ни ка ста ре ели те пре то пље-
них у но ви управ ни, по ли тич ки и по себ но еко ном ски апа рат. 
По ја ви ле су се чак и ем пи риј ске сту ди је ко је су пре бро ја ле 
та кве случaјеве и по ка за ле ко ји је про це нат ста ре но мен кла-
ту ре остао на ва жним ме сти ма у но вом еста бли шмен ту. Сле-
де ћи кла сич ну Па ре то ву тер ми но ло ги ју те о ре ти ча ри ели те 
су по ста ви ли пи та ње да ли се у тран зи ци ји де ша ва цир ку-
ла ци ја, да кле ко ли ка то ли ка из ме на са ста ва ели та или про-
ста ре про дук ци ја у ко јој но мен кла ту ра са му се бе на сле ђу је 
и об на вља. Су шти ну про бле ма са же ли су Ду шко Се ку лић и 
Жељ ка Шпо рер: „Шта се до го ди ло са ели том др жав ног со ци-
ја ли зма то ком тран зи ци је из др жав ног со ци ја ли зма? По ну ђе-
на су два су прот ста вље на од го во ра. Пр ви, за сно ван  на Па-
ре то вој те о ри ји цир ку ла ци је (кру же ња), твр ди да но ве ели те, 
ко је су би ле по ти сну те то ком пе ри о да др жав ног со ци ја ли зма, 
из би ја ју на по вр ши ну и сме њу ју ко рум пи ра ну и скле ро тич ну 
ста ру ели ту. Дру ги, опреч ни, твр ди ка ко је по сте пе ни про-
цес ре фор ме у вре ме др жав ног со ци ја ли зма, омо гу ћио тех-
но крат ским ели та ма у успо ну да осво је по зи ци је ко ји ма су 
обез бе ди ле моћ и да су та ко пре жи ве ле тран зи ци ју. По мод-

6 Појам под-елите (sub-elite) увела је Ева Ециони Халеви у књизи  The Elite 
Connection – Problems and Potential of Western Democracy, Polity Press, 1993.

7 Theory and Society, vol 24, October 1996.
8 Види Highley, Langyel, 2000.
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ни је ре че но, дру ги од го вор твр ди да је но мен кла ту ра др жав-
ног со ци ја ли зма ‘кон вер то ва ла’ (пре тво ри ла) свој по ли тич ки 
ка пи тал у еко ном ски ко ри сте ћи сво је ве зе и кон тро лу ре сур-
са, та ко да је за пра во глав на од ли ка тран зи ци је ре про дук ци ја 
ели те др жав ног со ци ја ли зма.“9

Је дан део пи са ца обра зла гао је ову по ја ву ло гич ном чи-
ње ни цом огра ни че ња ка дров ских по тен ци ја ла у сва кој од 
ових углав ном људ ством не пре те ра но број них др жа ва. Нео-
спор но је да су за оба вља ње ни за управ них по сло ва у вој сци, 
без бед но сном апа ра ту, ор га ни за ци ји са о бра ћа ја итд., на сле-
ђе ни ка дро ви би ли нео п ход ни за то што шко ло ва ње и обу-
ка та квих ка дро ва тра је не кад и чи та ву де це ни ју. Опо зи ци ја, 
на и ме ни је има ла свој офи цир ски кор, или ди пло мат ску слу-
жбу ко ју би до ве ла и по ста ви ла уме сто по сто је ћих. Нај ве ћи 
део при пад ни ка но ве вла сти, сем ма њег бро ја ди си де на та 
ни је имао го то во ни ка кво ис ку ство у оба вља њу др жав них и 
по себ но управ них по сло ва. То је омо гу ћи ло при пад ни ци ма 
ста ре но мен кла ту ре да се бе на је дан ти хи на чин учи не не за-
мен љи вим и чак да но ве вла сти по ста ну за ви сне од њих.

Дру ги део ове при че пред ста вља ла је еко ном ска при-
ва ти за ци ја. У вре ме бр зе при ва ти за ци је ко ја је би ла им пе-
ра тив пр вог та ла са тран зи ци је, со ци ја ли стич ки ди рек то ри и 
бив ши по ли ти ча ри има ли су нај бо ље старт не по зи ци је и ноу 
хау за сна ла же ње у но вим усло ви ма. Они мо жда ни су има ли 
по др шку но ве вла сти, али су има ли све оста ло: до бре по зи-
ци је у фир ма ма, укљу чу ју ћи и од но се са син ди ка ти ма, но вац 
за ра ђен у прет ход ном пе ри о ду, до бре по зи ци је код бан ка ра, 
ме на џер ске спо соб но сти и пре све га ве зе у по слов ном све ту. 
То им је омо гу ћи ло да се укла ња њем из по ли ти ке кон цен три-
шу на еко но ми ју и да у не ко ли ко го ди на ство ре пра ве ма ле 
им пе ри је.10 Са та квим ка пи та лом у сле де ћем ко ра ку мо гли су 

9 Sekulic, Sporer, 2000, стр. 143.
10 На то личи понашање великог дела елите социјалиста и јуловаца после 

две хиљадите године. Рецимо Драган Томић је наставио да води Симпо, 
Миша Беко се профилисао у једног од највећих тајкуна у Србији, Данко 
Ђу нић је постао најутицајнији човек у српском привредном систему итд. 
За нимљиво је да су бивши социјалисти попут Унковића, Перишићке или 
Миће Јовановића постали пионири приватног универзитетског образовања 
у Србији. О томе како је тај процес текао у Мађарској погледати Szeleny, 
Szeleny, Kovach, 1996.
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да оства ру ју ути цај на ме ди је, об ли ко ва ње јав не ре чи, пра во-
су ђе, за ко но дав ство и ко нач но по ли тич ке ели те.

Ни је сто га чу до што су се тек не ко ли ко го ди на на кон 
па да Бер лин ског зи да по ја ви ле и те о ри је ко је су по ла зе ћи од 
та квог ста ња у ко ме бив ши ко му ни сти за др жа ва ју огро ман 
ути цај, чи та ву тран зи ци ју ви де ле као кет ман ску игру бив ше 
но мен кла ту ре ко ја је све пре ва ри ла од ри чу ћи се но ми нал-
не по ли тич ке вла сти а за пра во осва ја ју ћи ствар ну еко ном-
ску моћ и ти ме по ста ју ћи пра ва си ва еми нен ци ја и у но вом 
си сте му.11 Ка сни ја ис тра жи ва ња и об ја вље ни до ку мен ти да-
ли су још ви ше ин ди ци ја за раз ми шља ње о те зи да је рат на 
овим про сто ри ма био иде ал но по кри ће за про цес пре ли ва ња 
дру штве ног ка пи та ла у при ват не џе по ве љу ди из прет ход не 
но мен кла ту ре.12

У овом члан ку по ку ша ћу да ис пи там ка ко хи по те за о 
тран зи ци ји без тран сфор ма ци је, од но сно без ствар не про ме-
не у са ста ву ели те и од но си ма мо ћи, (да кле те о ри ја ре про-
дук ци је ели те), функ ци о ни ше на при ме ру Ср би је по сле две 
хи ља ди те го ди не. Твр ди се да смо уме сто ствар не вред но сне 
и ор га ни за ци о не тран сфор ма ци је ели те, из ме ње ног на чи на 
ње ног ре гру то ва ња и уве ћа не мо рал не од го вор но сти, до би-
ли исту но мен кла ту ру и ње не из дан ке. Је ди на про ме на је  то 
што се да нас они у скла ду са мо дер ном тер ми но ло ги јом на-
зи ва ју ели том. 

Аутор је све стан  чи ње ни це да те о ри ја ели та и ба вље ње 
ели том, ње ним фор ми ра њем и ре про дук ци јом код нас још 

11 Нпр. у Словенији књига Данила Сливника, Кучанов клан, Промаг, Љубљана, 
1996. У сличном правцу иде и Едо Равникар, Удбомафиа: приручник за 
разумевање транзиције, Заложба Слон, Љубљана, 1995. Види Tatjana Bajuk, 
“Udbomafia and the Rethoric of Conspiracy”, у George E. Marcus (ур.), Paranoia 
Within Reason: a casebook on conspiracy as explanation, The University 
of Chicago Press, 1999. У Хрватској су на институту Иво Пилар радили 
истраживања која су показала да су и поред комплетне контроле државе 
од стране ХДЗ-а током ратног периода припадници СДП-а подједнако уче-
ствовали у процесима „претворбе“. Уосталом сам тадашњи врх ХДЗ-а је 
био састављен од носилаца партизанске споменице, Туђмана, Бољковца и 
Манолића који су уз Месића, Ивана Звонимира Чичка и Будишу сви изданци 
Крајачићевог и Бакарићевог круга, дакле директни настављачи стварне ко-
мунистичке власти. О томе пише немачки стручњак за обавештајна питања  
Ерик Шмит Еенбом (Erich Schmidt-Eenboom) у књизи Der Schattenkrieger 
(Ратник из сенке).

12 На порталу хрватског новинара Домагоја Маргетића може се наћи читав низ 
текстова и докумената који развијају ову тезу. www.necenzurirano.com
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увек ни су раз ви је ни на аде ква тан на чин.13 Но ва жно је да се 
та ди сци пли на по ла ко уте ме љу је и на дам се да у том про це су 
ова кви ра до ви мо гу би ти од ко ри сти.

*

Кључ но ме сто раз у ме ва ња ста ту са и по ло жа ја ели те је-
сте од нос по ли тич ке мо ћи и ка пи та ла. За по че ће мо ово из ла-
га ње јед ном крат ком исто ри јом овог од но са у Ср би ји у про-
те кле две де це ни је. 

Успон Сло бо да на Ми ло ше ви ћа на власт пред ста вља 
ско ро кла си чан при мер чо ве ка из ко му ни стич ке но мен кла-
ту ре ко ји се про би ја на кључ ну по зи ци ју уну тар пар тиј ским 
ин три га ма, да кле кроз си стем ко ри сте ћи ње го ве по лу ге. 
Мно го број на све до че ња го во ре да је ње гов на пре дак до ме ста 
Пред сед ни ка ЦК Ср би је био по ве зан са по кро ви тељ ством 
ку ма Ива на Стам бо ли ћа, да би на тој ле стви ци ис ко ри стио 
по др шку вој них струк ту ра (ге не рал Љу би чић) и на кон ни за 
афе ра за кључ но са Осмом сед ни цом по слао Ива на Стам бо-
ли ћа у по ли тич ку про шлост а се би при гра био сву власт.

Ка да је јед ном овај про цес успо на у но мен кла ту ри окон-
чан, са тог ме ста је по кла сич ној ко му ни стич кој ма три ци би-
ло ла ко овла да ти спољ ним об ли ци ма мо ћи ко је је пар тиј ски 
апа рат по при ро ди др жао под кон тро лом. Нај ва жни је по лу ге 
сва ка ко су би ли оба ве штај но-без бед но сни апа рат, ме ди ји и 
бан кар ско-еко ном ски сек тор.

Спе ци фич ни усло ви ко је је по ста вио по че так ра та у Хр-
ват ској, за тим у БиХ, као и за во ђе ње санк ци ја, на мет ну ли су 
и ван ред не усло ве по сло ва ња. Зна чај на епи зо да у овом се ри-

13 За ретке примере осим пионирских радова професора Младена Лазића по-
гледати Љубинка Трговчевић, Планирана елита, Службени гласник, Бео-
град, 2003,  докторску дисертацију Слободана Миладиновића, Социјална 
репродукција и друштвена свест владајућих елита у Србији и Хрватској 
пред распад СФРЈ, Београд, 1998, дисертацију Дубравке Стојановић Ев
ропски демократски узори код српске политичке и интелектуалне елите 
1903 – 1914, Београд, 2001, дисертацију Ранке Гашић, Британски и немач
ки утицај на београдску елиту 1936 – 1941, Београд, 2002. Треба помену-
ти истраживања Милета Бјелајца о структури војне елите. Нпр Генерали 
и адмирали краљевине Југославије 19181941, Институт за новију историју 
Србије, 2004. И за наш чланак важна је дисертација Мирослава Перишића 
Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 
19451958, Београд, 2006.
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ја лу сва ка ко је рад пи ра ми дал них ште ди о ни ца (Је зда и Да-
фи на) пре ко ко јих је сто ти не ми ли о на ма ра ка оте то од гра ђа-
на и ве ро ват но из не то на Ки пар. Но овај но вац пред ста вљао 
је тек део огром них сред ста ва ко ја су се кре та ла ван ле га лих 
то ко ва: шверц наф те, ци га ре та, дро ге, лук су зних ал ко хол них 
пи ћа, про мет оруж ја итд. 

Дру ги део при че је сте по сто ја ње ве ли ких уво зно-из-
во зних по сло ва ко је су не ка да ле гал но оба вља ле нај ве ће др-
жав не фир ме по пут Ге нек са и Инек са. Је дан про блем је био 
мо гућ ност бло ки ра ња сред ста ва тих ју го сло вен ских фир ми 
у ино стран ству, а дру ги не мо гућ ност да се њи хо ви по сло ви 
оба вља ју на ра ни је уста ље ни на чин.

Тре ћи сег мент је по ја ва чи ње ни це да је, ма ка ко не-
вољ но, Ми ло ше ви ћев ре жим ипак от по чео про цес фор мал не 
при ва ти за ци је. Ја сно му је би ло да је очу ва ње до ми нант ног 
по ло жа ја др штве не и др жав не сво ји не је дан од сту бо ва оп-
стан ка ње го ве вла сти. Но, с дру ге стра не ста рим со ци ја ли-
стич ким ги ган ти ма усло ви по сло ва ња под санк ци ја ма стра-
хо ви то су оте жа ни. Сва три го ре на ве де на сег мен та про ме не 
усло ва по сло ва ња на ла га ли су пре ла зак на но ви на чин кон-
тро ле то ко ва ка пи та ла. Ми ло ше вић због санк ци ја де фак то 
ни је имао из бо ра. Мо рао је да до зво ли фор ми ра ње но ве кла се 
бо га та ша при ват них пред у зет ни ка ко ји ма ће би ти пре не ти и 
пре пу ште ни мо но пол ски по сло ви. 

Та ко по чи ње исто ри ја по слов ног успо на го то во свих 
тај ку на ко ји су и да нас нај у ти цај ни ји у Ср би ји. Ха мо вић и 
Дра ку лић су углав ном пре у зе ли и на сво је име пре ве ли имо-
ви ну и по сло ве фи ли ја ла Ге нек са у ино стран ству. Ла за ре вић 
је по сао за по чео уз Ха мо ви ћа. Не ким дру ги ма је пре пу штен 
шверц ци га ре та итд. Нај по зна ти ја при ча је фор ми ра ње Дел та 
Хол дин га, та ко шо је Ми ро слав Ми шко вић по за дат ку за по-
чео би знис у ста ну из ко га се Сло бо дан Ми ло ше вић од се лио 
на Де ди ње. У сва ком слу ча ју у све га не ко ли ко го ди на ве ћи 
део нај лу кра тив ни јих по сло ва пре ба чен је у ру ке иза бра них 
при ват них фир ми ко је су ра ди ле под ди рект ном кон тро лом 
ре жи ма из два ја ју ћи сред ства за ње го ве по тре бе.14

14 Како је Младен Лазић показао чак две трећине припадника нове предузет-
ничке класе потицало је из номенклатуре, што је знатно више него у било 
којој од бивших комунистичких земља. Види Lazic, 2000.
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Ве ли ки по трес де сио се са по ја вом ЈУЛ- ко ји је од 1994. 
иако ван пар ла мен тар на стран ка за пра во осва јао по лу ге мо-
ћи, по себ но еко ном ске. ЈУЛ и го спо ђа Мир ја на Мар ко вић де-
ло ва ли су у два прав ца. С јед не стра не су на ла зи ли упе шне 
ма ле и сред ње при ват ни ке ко је су под при ну дом на го ни ли да 
се учла не у стран ку и да да ју је дан вид ре ке та. С дру ге пак 
стра не, по чео је пра ви рат за оти ма ње лу кра тив них по сло ва 
од при пад ни ка со ци ја ли стич ког еста бли шмен та.15 Ова но ва 
не си гур ност при ну ди ла је мно ге од до та да по вла шће них би-
зни сме на (или чу ва ра нов ца) да поч ну да раз ми шља ју о дру-
гим мо гућ но сти ма ко је би им за шти ти ле ка пи тал. Зим ски 
про те сти 1996-97 за мно ге од њих би ли су знак да је крај Ми-
ло ше ви ћа по чео. Не ки су по пут Бо го љу ба Ка ри ћа по жу ри ли 
и из ле те ли у фрон тал ни су коб, док су дру ги већ уве ли ко по-
чи ња ли да гра де мо сто ве са опо зи ци јом и За па дом. 

Нео спор но је да ве ли ки број но вих би зни сме на по чи-
ње у дру гој по ло ви ни де це ни је да ко ке ти ра са при пад ни ци ма 
опо зи ци је. То се не ка да ра ди ло ди рект но, а не ка да пре ко  по-
слов них ве за са јед ним де лом но вих при ват них би зни сме на 
ко ји су на ви ше или ма ње отво рен на чин по др жа ва ли опо-
зи ци ју. Та ко је на при мер Зо ран Ђин ђић, ли дер опо зи ци о не 
Де мо крат ске стран ке био кум са Ми ла ном Бе ком, ми ни стром 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Ства ра ње ова квих од но са би ло је 
олак ша но чи ње ни цом да су сви ли де ри опо зи ци о них стра-
на ка за пра во би ли та ко ђе из дан ци  ко му ни стич ког еста бли-
шмен та, ко ји су на сле ди ли по ро дич не, по слов не, ме диј ске и 
дру ге ве зе из ра ни јих да на или са сту ди ја.

Сме на на чел ни ка ге не рал шта ба Мом чи ла Пе ри ши ћа и 
пр вог чо ве ка оба ве штај не слу жбе Јо ви це Ста ни ши ћа у пред-
ве чер је из ве сног рат ног су ко ба са НА ТО-ом, ве ро ват но је нај-
о збиљ ни ја ин ди ка ци ја ка ко је чи тав вла да ју ћи еста бли шмент 
по чео да раз ми шља у ка те го ри ја ма Ми ло ше ви ће вог од ла ска 
и при пре ме за вре ме ко је на и ла зи.16 Ка ко је цео про цес опи-
сан у књи зи Ти ма Мар ша ла Игра Сен ки, вој на оба ве штај на 

15 О томе у Ненад Стефановић, Снег у ЈуЛу, Тикер, Београд, 1996.
16 Војислав Шешељ је тада њихову смену објашњавао тиме да раде за ЦИА. 

Дешавања након Петог октобра , нарочито епизода Перишићевог хапшења 
због шпијунаже, у најмању руку додала су доста материјала за сумње тог 
типа.
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слу жба уве ли ко је са стран ци ма по че ла да при пре ма и до го-
ва ра Ми ло ше ви ћев од ла зак. 

На кон ок то бра ме се ца 2000. и укла ња ња Ми ло ше ви ћа 
са вла сти де фак то се отво рио је дан про цес без вла шћа ко ји 
ће се на кон свих ло мо ва и тра гич них до га ђа ја ове дец ни је 
за вр ши ти пот пу ним овла да ва њем стра на ца овом зе мљом. Из 
да на шње пер спек ти ве гле да но, Ср би ја је са па дом Ми ло ше-
ви ћа пре ста ла да по сто ји као озбиљ на др жа ва. Ако је до та да 
би ла ауто ри тар на, не у ре ђе на др жа ва са мно штвом про бле ма, 
кр ше њем пра ва и сло бо да итд, ипак је би ла др жа ва. По сле 
Пе тог ок то бра Ср би ја ви ше ни је би ла др жа ва у оном ка па ци-
те ту ко ји је по тре бан да се јед на зе мља та ко са гле да ва.

Што се бо га тих би зни сме на ти че они су по жу ри ли да 
свој ко о пе ра тив ни рад са не ка да шњом опо зи ци јом на пла те 
та ко што ће обез бе ди ти за шти ту од јав но сти ко ја је тра жи ла 
да се са њи ма као са Ми ло ше ви ће вим би зни сме ни ма об ра чу-
на. Не ки су чак и мо ра ли да пла те сим бо ли чан екс тра про фит, 
али су у су шти ни сви на шли за штит ни ке у но вом еста бли-
шмен ту,17 с об зи ром да је у јед ном пе ри о ду за и ста по ли ти ка 
де ло ва ла моћ ни је од ка пи та ла. На сце ну су иза шли и не ки 
но ви љу ди по пут крај ње ин ди ка тив ног Ми о дра га Ко сти ћа, 
ди рек то ра МК гру пе, не ка да шњег ди рек то ра Де мо крат ске 
стран ке и ку ма Не на да Чан ка, чи ји се по слов ни успон у прет-
ход ном пе ри о ду ве зу је за бли ске од но се са Ра до ма ном Бо жо-
ви ћем, не ка да шњим со ци ја ли стич ким пред сед ни ком вла де.

Ме ђу тим, ве о ма бр зо до нет је но ви За кон о при ва ти-
за ци ји на осно ву ког је по че ла убр за на про да ја дру штве них 
фир ми. Ми ни стар при ва ти за ци је по стао је Алек сан дар Вла-
хо вић, ка дар фир ме Ди лојт и Туш, од но сно Еко ном ског ин
сти ту та Дан ка Ђу ни ћа ко ји ће ову де це ни ју за вр ши ти као 
је дан од нај бо га ти јих љу ди у Ср би ји.  Ис по ста ви ће се да ће 
у сле де ћих пет го ди на на кон ни за не пра вил но сти, кр ше ња 
за ко на, очи глед не ко руп ци је итд, као ствар ни по бед ни ци из 
овог про це са иза ћи упра во оних де се так љу ди ко ји су и у Ми-
ло ше ви ће во вре ме спа да ли у крем но ве по слов не ели те. Је-
дан од нај ва жни јих ин стру ме на та за ову вр сту сим би о зе би ло 
је од би ја ње да се из вр ши ре сти ту ци ја чи ме би се еко ном ски 

17 Жељко Митровић је пожурио да на своју телевизију што пре доведе екипу из 
Г17 и Ненада Чанка.
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оја ча ли на след ни ци не ка да шње срп ске вла снич ке и по слов не 
ели те. То би ме ђу тим ство ри ло кон ку рент ски еко ном ски а 
ти ме и по ли тич ки слој.18 На след ни ци ко му ни ста на про сто су 
у на ста ви ли по ли ти ку сво јих ро ди те ља ти ме што су оба ви ли 
пљач ка шку при ва ти за ци ју пре ре сти ту ци је. Ср би ја је и по 
то ме спе ци фич на јер је ваљ да је ди на озбиљ на пост ко му ни-
стич ка зе мља ко ја ни две де це ни је по сле фор мал ног окон ча-
ња ко му ни зма ни је из вр ши ла ре сти ту ци ју на ци о на ли зо ва не 
имо ви не.

То ком ових пет го ди на ство рио се вр ло чврст са вез из-
ме ђу љу ди као што су Ми шко вић, Бе ко, Ла за ре вић, Ми тро-
вић и Дан ко Ђу нић и по ли ти ча ра као што су Мла ђан Дин-
кић, Вла хо вић, Мир ко Цвет ко вић, окру же ње Во ји сла ва Ко-
шту ни це итд. За учи ње не услу ге то ком про це са при ва ти за-
ци је, тај ку ни су се ре ван ши ра ли фи нан си ра њем стра на ка и 
њи хо вих ве о ма ску пих кам па ња. Све до еко ном ске кри зе из 
2008. из гле да ло је да су де сет тај ку на по ста ли вла сни ци све га 
у Ср би ји укљу чу ју ћи и по ли тич ке стран ке.

По след њи чин ове дра ме на сту пио је на кон по ја ве кри-
зе. Тај ку ни ви ше ни су има ли но вац да фи нан си ра ју стран ке 
јер су мно ги од њих због пре ин ве сти ра ња и за ду жи ва ња у 
прет ход ном пе ри о ду упа ли у кри зу ду го ва ко је ви ше ни су 
мо гли да сер ви си ра ју. Пар ти је су се вра ти ле управ ним од бо-
ри ма и на ме ште ним тен де ри ма као нај ва жни јем из во ру фи-
нан си ра ња свог ра да, а на кон по чет не по мо ћи са кре ди ти ма 
за ли квид ност, власт је од би ла да да ље по ма же тај ку ни ма да 
по кри ва ју сво је ду го ве, као што је од би ла да их пу сти у дру-
штве на пред у зе ћа да иси са ва њем та мо шњег ка пи та ла спа ша-
ва ју прет хо ду имо ви ну.

У овом тре нут ку не ки од њих су већ по че ли да про да-
ју сво је фир ме, а дру ги се спре ма ју да то ура де. Ме ђу тим, 
чи ње ни ца је да су то ком ове де це ни је упра во при пад ни ци 
Ми ло ше ви ће ве по слов не  ели те по ста ли нај ва жни ји тај ку ни 
у Ср би ји, ства ра ју ћи сим би о зу са при пад ни ци ма вр ха но вих 
вла сти. По гле дај мо два при ме ра. 

18 Ово је један од основних разлога зашто Србија и даље нема десну стран-
ку: наследници комуниста држе сав новац и систематски спречавају развој 
малих, средњих и великих алтернативних предузетника који би могли и да 
исфинансирају десну опцију у Србији.
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Нај ва жни ји кар тел при вред не мо ћи у Ср би ји је сте по-
слов ни клуб При вред ник сме штен у Шек спи ро вој ули ци у 
Бе о гра ду. Ме ђу ње го вим чла но ви ма до ми ни ра ју љу ди ко ји су 
сво је име и ве ли ки ка пи тал на пра ви ли пре 2000. да би на кон 
то га екс пло ди ра ли по ка пи та лу, мо ћи и ути ца ју. На ве ди мо 
не ка име на:19 Ми ро слав Ми шко вић, Ми о драг Ба бић, Ми о-
драг Ко стић, Во јин Ла за ре вић, Ми лан Бе ко, Дан ко Ђу нић, 
Жељ ко Ми тро вић, Дра ган Ђу рић (вла сник Зек стре и пред-
сед ник ФК Пар ти зан за ко га се осно ва но сум ња да на про сто 
пред ста вља и у јав но сти ме ња ствар ног вла сни ка све га овог 
Жар ка Зе че ви ћа), Го ран Пер че вић, Дра ган То мић, Дра го љуб 
Ву ка ди но вић (ди рек тор Ме тал ца) итд.

Ова еки па упр кос про бле ми ма и да ље кон тро ли ше нај-
ве ће фир ме у Ср би ји (осим јав них пред у зе ћа), ме ди је итд.

По гле дај мо дру ги, мо жда још илу стра тив ни ји при мер о 
сим би о зи при пад ни ка раз ли чи тих по ли тич ких ели та у но ви 
по слов ни крем. Јед на од нај ја чих ло би стич ких фир ми у Ср-
би ји да нас је сте ICP In ter na ti o nal Com mu ni ca ti ons Part ners. 
По гле дај мо ко чи ни њен од бор са вет ни ка:20 Ту су два ве те ра-
на СПС-а , не ка да шњи ди рек тор По ли ти ке Жи во рад Ми но-
вић и ви со ки функ ци о нер Го ран Пер че вић ко ји је ба ве ћи се 
из да ва штвом за слу жио ме сто у При вред ни ку. Ту су и дво ји-
ца не ка да ви со ких функ ци о не ра Де мо крат ске стран ке: Го ран 
Ве сић (бли зак парт нер Бе бе По по ви ћа, си ве еми нен ци је у пр-
вој вла ди по сле 2000) и Ср ђа По по вић (та ко ђе и је дан од во ђа 
От по ра). Ту су за тим два чо ве ка из у Ср би ји крај ње про бле-
ма тич ног енер гет ског сек то ра, Љу бо мир Ге рић (ге не рал ни 
ди рек тор ЕПС од 2001. до 2004.) и Ди ми три је Вук че вић (бив-
ши ге не рал ни ди рек тор НИС). Сек тор екс пе ра та за енер гет-
ска пи та ња по пу ња ва и бив ши ми ни стар за енер ге ти ку Го ран 
Но ва ко вић, а ту је и је дан мла ђи чо век из бан кар ског сек то ра 
Ни ко ла Жи ва но вић, бив ши ви це гу вер нер по сле 2001. го ди не.

Иако не до ста ју озбиљ на ем пи риј ска и ста ти стич ка ис-
тра жи ва ња ко ја би пре ци зно ве ри фи ко ва ла го ре из не ту хи-
по те зу, на осно ву ова квих илу стра тив них при ме ра по ста је 
ја сно ка ко је про ход ност до нај ве ћих по сло ва, а ти ме и до 
еко ном ске мо ћи као нај ва жни јег из во ра ути ца ја би ла ре зер-

19 Види комплетан списак чланова на www.serbian-business-club.co.rs/clanovi.
htm

20 Види www.icp-co.com/e_odborsavetnika.php
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ви са на ис кљу чи во за при пад ни ке тај кун ских струк ту ра из 
90-их, бив ше функ ци о не ре со ци ја ли стич ке вла сти и при-
пад ни ке но ве вла сти (бив ше опо зи ци је) ко ји су пре шли у по-
слов не во де ко ри сте ћи ве зе са по ли тич ком мо ћи. Овај ло би 
је на рав но оја чан и пред став ни ци ма бан кар ског сек то ра ко ји 
углав ном при па да стран ци ма. По сто је и дру га ва жна име на 
као што су Ђор ђе Ни цо вић, Пе тар Ма тић или Ба ја Жи ва нић, 
али за сва ког од њих ће се осно ве еко ном ске мо ћи на ћи у 
вре ме де ве де се тих, у бли ској ве зи са при пад ни ци ма не ког де-
ла но мен кла ту ре. Исто ва жи и за тре нут не из гна ни ке по пут 
Бо го љу ба Ка ри ћа или Стан ка Су бо ти ћа ко ји су се за ме ри-
ли глав ним игра чи ма у срп ској тран зи ци о ној дра ми, или за 
моћ не при пад ни ке но вог по ли тич ког еста бли шмен та ко ји су 
исто вре ме но и би зни сме ни по пут Дра га на Ђи ла са и Ср ђа на 
Ша пе ра. По гле дај мо он да ка ко ства ри сто је са ре гру та ци јом 
но ве по ли тич ке ели те.

*

Да би се на ша основ на те за ве ри фи ко ва ла као хе у ри-
стич ки упо тре бљив ме тод раз у ме ва ња дру штве ног и по ли-
тич ког си сте ма у Ср би ји, по треб но је по ка за ти да су и при-
пад ни ци по ли тич ке ели те на кон 2000. улав ном про из вод или 
де ло ви не ка да шње ко му ни стич ке но мен кла ту ре. Поч ни мо 
ана ли зу од вр ха вла сти, да кле  од чел ни ка нај зна чај ни јих по-
ли тич ких пар ти ја.

У очи упа да да су сва три вла да ра Ср би је по сле Пе-
тог ок то бра упра во из дан ци не ка да шње но мен кла ту ре. Зо-
ран Ђин ђић, чо век из у зет но ди на мич не би о гра фи је, чи ји је 
жи вот ни пут до тра гич не смр ти 2003. обе ле жен не ком ди-
ја бо лич ком енер ги јом, упра во сво јим по ре клом и раз во јем у 
ве ли кој ме ри по твр ђу је да ту те зу. Он је син ви со ког офи ци-
ра ЈНА, Дра го ми ра Ђин ђи ћа за ко га се по не где мо же на ћи 
по да так да је био пу ков ник Кон тра о ба ве штај не слу жбе. Већ 
на сту ди ја ма је за по чео ак ти ви зам на сту дент ским функ ци-
ја ма као бун тов ни пред сед ник ФОС-а, ужи ва ју ћи ве ли ку по-
др шку прак си со ва ца као ди си дент ског кри ла но мен кла ту ре. 
На кон по врат ка из Не мач ке 1989. уз по моћ истих тих кру го ва 
на пре ду је у ка ри је ри да би од 1994. пре у зео власт у Де мо
крат ској стран ци. И то ком де ве де се тих је одр жа вао бли ске 
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ве зе са де ло ви ма та да шње вла сти као што су Ми ло рад Ву че-
лић или Јо ви ца Ста ни шић, а Ми лан Бе ко му је био кум.

Во ји слав Ко шту ни ца има вр ло сли чан раз вој ни пут. Он 
је син су ди је Јо ва на Дам ња но ви ћа ко ји је по сле Дру гог свет-
ског ра та био су ди ја пре ких су до ва а за тим оба вљао функ ци-
ју су ди је Вр хов ног су да. Во ји слав је на кон за вр шет ка сту ди-
ја на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду до био ме сто аси стен та 
на ма тич ном фа кул те ту. То ком спо ро ва око до но ше ња но вог 
уста ва СФРЈ он је по др жао про фе со ра Ми хај ла Ђу ри ћа, на-
кон че га је из ба чен са фа кул те та. Но вр ло бр зо се за по слио 
на Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју да би се то ком осам де се тих ан-
га жо вао у ра зним ди си дент ским по кре ти ма, а од 1990. и у 
по ли ти ци.

И у ње го вом слу ча ју чи ње ни ца да по ти че из но мен кла-
ту ре мо гу ћа ва ла му је да и на кон фор мал ног ан га жо ва ња на 
опо зи ци о ном про сто ру, оста не у до брим лич ним од но си ма 
са раз ли чи тим де ло ви ма но мен кла ту ре. Као што је по зна то 
нај ва жни ји фи нан си јер де ло ва ња ДСС то ком дру ге по ло ви-
не де ве де се тих био је Зо ран Дра ку лић, ко ји је по чет ни ка-
пи тал на пра вио као део оба ве штај не Ге нек со ве мре же, да би 
га де ве де се тих уве ћа вао пре све га на по сло ви ма са из во зом 
пше ни це и ме та ла, у нај бли жој са рад њи са по кој ном Бор ком 
Ву чић, глав ним Ми ло ше ви ће вим бан ка ром.21

Ко нач но Бо рис Та дић је не што мла ђи из да нак го то во 
иден тич не ма три це. Он је син Љу бо ми ра Та ди ћа, офи ци ра 
ЈНА (не где се мо же на ћи по да так да је та ко ђе био при пад ник 
ОЗНА-е), ко ји је по сле ра та за вр шио фи ло зо фи ју и по стао 
про фе сор, при пад ник прак си стич ке гру пе. Ста ри ји Та дић је 
по чет ком се дам де се тих из ба чен са фа кул те та и сме штен у 
Цен тар за фи ло зо фи ју.22 Мла ди Бо рис је по шао сто па ма оца и 
био ве о ма ак ти ван у ди си дент ским кру го ви ма то ком осам де-
се тих го ди на. Ле њост га је спре чи ла да и сам кре не у ака дем-

21 Ова наизглед нелогична чињеница само потврђује логику теорије о ду-
горочним пројекцијама које извесне структуре деценијама припремају 
за одређене послове и одређени период. Како иначе објаснити чињеницу 
да Милошевић дозвољава Дракулићу да финансира опозициону партију 
Војислава Коштунице?

22 Упркос оваквим повременим проблемима, каријера Љубомира Тадића је све 
време ишла узлазном линијом, захваљујући припадништву круга окупљеног 
око Добрице Ћосића. О оснивању и напредовању овог круга „Симиноваца“ 
погледати Драгољуб Тодоровић, 2005.
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ске во де па је на кон за вр шет ка сту ди ја пси хо ло ги је на шао по-
сао про фе со ра у јед ној бе о град ској гим на зи ји. По ли тич ки се 
уз ди зао то ком де ве де се тих у стран ци ко ју су осно ва ли отац 
и при ја те љи. На кон Ђин ђи ће ве смр ти до ла зи на че ло стран ке 
и по ста је пред сед ник др жа ве, да би по сле из бо ра из 2008. и 
по бе де ДС до гра био ком плет ну власт у зе мљи.

Иако фор мал но ди си ден ти то ком не ко ли ко де це ни ја, 
сва тро ји ца су за пра во за хва љу ју ћи из вор ном при пад ни штву 
но мен кла ту ри све вре ме оста ја ли део ствар не ели те и има-
ли од ре ђе ну без бед но сну и ма те ри јал ну за шти ту. Као што је 
по зна то то је ме ха ни зам ко га се ра ци о нал ни ји при пад ни ци 
вла сти увек др же, ка ко би на кон сме не на вла сти, не ка да шњи 
опо зи ци о на ри мо гли да им вра ћа ју услу ге и шти те њи хо ву 
имо ви ну и по ло жа је.

Ово ва жи за нај ве ћи део ли де ра ре ле вант них стра на ка. 
Ви ше пу та ис при ча на при ча о Ву ку Дра шко ви ћу под се ћа на 
ње го ву исто ри ју ра да у ко му ни стич ким ин сти ту ци ја ма ко ја 
је укљу чи ва ла и ме сто ше фа ка би не те Пред сед ни ка Са ве за 
син ди ка та Ју го сла ви је, Ми ке Шпиљ ка и за да так об ра чу на са 
ди си ден ти ма. На кон про ме на 2000. ра ђе не су чак и ана ли зе 
ко је су по ка зи ва ле ка ко је у нај ве ћој ме ри но ва власт са ста-
вље на та ко ђе од де ло ва или по то ма ка не ка да шње ко му ни-
стич ке но мен кла ту ре. Име на ко ја су се по ми ња ла су Ми о дар 
Иса ков, Дра ган Ве се ли нов, Ду шан Ми хај ло вић, Је ли ца Ми-
нић, Жар ко Ко раћ, Рад ми ла Хру ста но вић, Го ран Сви ла но вић 
итд. Дру ги део су љу ди ко ји су не ка да шњи при пад ни ци Ми-
ло ше ви ће вог ре жи ма ко ји су вре ме ном от па да ли као што су 
Не бој ша Чо вић или Мом чи ло Пе ри шић итд.

На кон овог пр вог до сов ског та ла са, са успо ном Бо ри са 
Та ди ћа, у врх стран ке до ве де ни су не ки но ви љу ди. И ме ђу 
њи ма има ве о ма за ни мљи вих слу ча је ва за раз у ме ва ње на ше 
те зе. По пи са њу ме ди ја нај ва жни ји чо век у Та ди ће вом окру-
же њу да нас је Ср ђан Ша пер. Ср ђан је син Ра до ми ра Ша пе ра, 
по зна тог ко шар ка шког ре пре зен та тив ца, а за тим и функ ци о-
не ра у Ко шар ка шком са ве зу. Он је та ко ђе био и про фе сор и 
про де кан Ма шин ског фа кул те та. Ср ђан је сво ју јав ну ка ри-
је ру по чео у рок бен ду Идо ли да би на кон њи хо вог рас па да 
по чео да се ба ви те ле ви зиј ским ре кла ма ма. 

Де ве де се тих го ди на је осно вао мар ке тин шку ком па-
ни ју Ај долс енд френдс, раз ви ја ју ћи по сао са др жав ним ком-
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па ни ја ма упр кос свом опо зи ци о ном ста ту су. Зна ју ћи ка ко је 
функ ци о ни са ла Ми ло ше ви ће ва Ср би ја ја сно је да струч ност 
са ма по се би не би би ла до вољ на без до зво ле и кон та ка та са 
де ло ви ма но мен кла ту ре. По сле про ме на Ша пер по ста је ве о-
ма бли зак вла сти ма. Он и Не бој ша Кр стић су 2002. го ди не 
ра ди ли пред сед нич ку кам па њу „Зна Ср би ја“ за Во ји сла ва Ко-
шту ни цу, да би већ 2004. ра ди ли по бед нич ку пред сед нич ку 
кам па њу за Та ди ћа. То ком чи та ве де це ни је мо же се пра ти ти 
њи хов стра хо ви ти успон и осва ја ње све ве ћег де ла ме диј ског 
про сто ра и мар ке тин шких по сло ва ко ји је до вео до тле да кра-
јем дец ни је за јед но са Дра га ном Ђи ла сом кон тро ли шу ви ше 
од по ло ви не ме диј ског и ре клам ног про сто ра у Ср би ји.

За ни мљи во је да су Ша пер и Кр стић тек на кон Та ди-
ће вог до ла ска на власт као љу ди бли ски ње му ушли у ви-
со ке струк ту ре Де мо крат ске стран ке пот пу но за о би ла зе ћи 
ре гу лар ни на чин успо на у пар тиј ској хи је рар хи ји. Ша пер је 
за хва љу ју ћи бли ско сти са Та ди ћем и по ло жа ју нај ва жни јег 
са вет ни ка пред сед ни ка да нас кан ди дат за ме сто пот пред сед-
ни ка стран ке и је дан од нај моћ ни јих љу ди у зе мљи.

Ка да се го во ри о си сте ми ма ре гру та ци је по ли тич ке 
ели те у Ср би ји ве о ма зна чај но ме сто има ју при пад ни ци сту-
дент ских по кре та и ор га ни за ци ја. Из Ђин ђи ће вог при ме ра 
ви ди мо да је то тра ди ци ја ко ја иде уна зад бар че ти ри де це ни-
је.23 И мно га дру га зна чај на име на на ше по ли тич ке, на уч не и 
ин те лек ту ал не сце не про шла су се дам де се тих и осам де се тих 
кроз вр хо ве сту дент ских ор га ни за ци ја или уред ни шта сту-
дент ских гла си ла као што су Сту дент или Ви ди ци. Ли де-
ри из де ве де се тих су ме ђу тим вр ло бр зо оства ри ли за вид не 
по ли тич ке ка ри је ре. Гра до на чел ник Бе о гра да Дра ган Ђи лас, 
са вет ник пред сед ни ка Мла ден Ђор ђе вић и вла ди ка у успо ну 
Гри го ри је би ли су ли де ри про те ста из 1992. Од ли де ра про-
те ста из 1996-97 ва ља по ме ну ти да на шњег ше фа Ли бе рал
ноде мо крат ске стран ке Че до ми ра Јо ва но ви ћа, не ка да шњег 
ви со ког функ ци о не ра ДС и Г17 Че до ми ра Ан ти ћа, бив шег 
пот пред сед ни ка из вр шног од бо ра ДСС Вла ди ми ра До бро са-
вље ви ћа. Ме ђу ак тив ни ма та да био је и Оли вер Ду лић, бу-
ду ћи пред сед ник На род не скуп шти не и да на шњи ми ни стар.

23 Вероватнно и дуже. Милован Ђилас је био један од вођа комунистичке ом-
ладине на универзитету пре рата.
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Нај за ни мљи ви ји је ве ро ват но слу чај при пад ни ка по-
кре та От пор ко ји је ди рект но ор га ни зо ван и во ђен од стра не 
екс по зи ту ра аме рич ке Оба ве штај не аген ци је (ЦИА).  На кон 
што су не у спе шно по ку ша ли да се ор га ни зу ју као по ли тич-
ка стран ка и про па ли на из бо ри ма 2003, ве ли ки број њих из 
вр ха ушао је у Де мо крат ску стран ку осва ја ју ћи је из ну тра 
и ме ња ју ћи јој иде о ло шку и по ли тич ку бо ју. Јо ван Рат ко вић 
је са вет ник пред сед ни ка Та ди ћа, Сло бо дан Хо мен је др жав-
ни се кре тар у Ми ни стар ству прав де, Не над Кон стан ти но вић 
је по сла ник и шеф ад ми ни стра тив ног од бо ра На род не скуп-
шти не. Ср ђан Ми ли во је вић је ути ца јан по сла ник чи ји је бли-
зак при ја тељ шеф БИА.24

Би ло би ве о ма за ни мљи во на пра ви ти ста ти сти стич ку 
ана ли зу по ре кла сту дент ских ли де ра из тог пе ри о да. Та ко би 
се ви де ло ко ли ко је њих би ло аут сај де ра а ко ли ко та ко ђе по-
те клих из но мен кла ту ре. По оно ме што зна мо ни је ма ли број 
та квих.

Мо жда је нај за ни мљи ви ји и нај ин ди ка тив ни ји слу чај 
да на шњег ми ни стра ино стра них по сло ва Ву ка Је ре ми ћа. Са 
мај чи не стра не Вук  ву че по ре кло од чу ве них ше фо ва но-
мен кла ту ре у ти то и стич кој БиХ, По зде ра ца. Отац је Ми шко 
Је ре мић, ви со ки ка дар СПС-а у Нафт ној ин ду стри ји Ср би
је то ком де ве де се тих. Вук је на сту ди је  у Лон до ну оти шао 
упра во уз по моћ сти пен ди је до би је не пре ко оче вих пар тиј-
ских ве за. Но још у сред њој шко ли оства рио је при сан лич ни 
кон такт са про фе со ром пси хо ло ги је Бо ри сом Та ди ћем чи ме 
је отво рио се би пут и ка опо зи ци ји. То ком сту дент ских и по-
ли тич ких про те ста 1996, он се ја вља на че лу из ве сне ор га-
ни за ци је срп ских сту де на та из ди ја спо ре ко ја по др жа ва и 
по ма же опо зи ци ју. По сле 2000. Је ре мић се вра ћа у зе мљу да 
би на кон до ла ска Та ди ћа на власт по чео и ње гов ме те ор ски 
по ли тич ки успех. Нај пре по ста је спе ци јал ни са вет ник пред-
сед ни ка, а од 2007. и ми ни стар ино стра них по сло ва. Ка да је 
де мо кра та ма 2008. при па ло ме сто пре ми је ра, Је ре мић је био 
Та ди ћев кан ди дат за то ме сто. Као што ви ди мо ње го ва ка ри-
је ра, бек гра унд и си стем успо на у мно го ме по на вља успон 
ра ни јих ли де ра и уско је по ве зан са при пад но шћу но мен кла-

24 Некадашњих припадника Отпора има и на другим важним местима у 
администрацији, али има их и међу особљем америчке амбасаде у Београду.
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ту ри чак и кад се осо ба у не ком пе ри о ду на ла зи у опо зи ци о-
ном ста ту су.25

*

Иако овај чла нак ни је за ми шљен као де таљ на сту ди ја, 
чи ни се да је ски ца пот кре пље на са до вољ но при ме ра ко ји 
илу стру ју ме ха ни зам кет ман ске са мо ре про дук ци је ели те на 
вла сти у Ср би ји у по след њој де це ни ји. Кад се 2008. де си ло 
фор ми ра ње вла де од ДС и СПС и ка да је пот пи сан спо ра зум 
о по ми ре њу из ме ђу њих, чи ни се да се но мен кла ту ра, ко ја је 
до жи ве ла рас цеп две де це ни је ра ни је то ком Осме сед ни це, у 
овој фор ми из ми ри ла са ма са со бом. И со ци ја ли стич ко кри-
ло не ка да шње но мен кла ту ре при хва ти ло је си стем вред но-
сти и иде о ло ги ју ини ци ра ну по сле 2000. и до би ло по ма за ње 
ко је их ве ри фи ку је као по кај ни ке и по врат ни ке на пра ви пут. 
Са тран сфор ма ци јом не ка да шњих Ра ди ка ла, до та да је ди не 
по ли тич ке сна ге ко ја је на ста ла на мар ги на ма но мен кла ту-
ре, а не као њен пот пу ни про из вод, сви по ли тич ки ак те ри су 
при ве де ни но вом иде о ло шком по рет ку. Та ко је на стао то ли-
ко тра же ни „по ли тич ки кон сен зус“ и за јед нич ко при хва та ње 
„европ ских вред но сти“ и „европ ског пу та“.

У прак си 2000. је го ди на пре ло ма у ко јој је јед на ду бин-
ска струк ту ра ко ја истин ски вла да овом зе мљом и сто ји иза 
по ли тич ке и еко ном ске ели те као на след ни ка но мен кла ту ре, 
од лу чи ла да је вре ме да се кур та ли ше Ми ло ше ви ћа: би ло за-
то што ви ше ни је би ло ре сур са за во ђе ње су ко ба са За па дом, 
би ло за то што је ве ро ва ла да се са њи ма мо же на ћи мо дус 
ви вен ди. Ре зул та ти ових де сет го ди на у укуп ном би лан су су 
го ри од прет ход не де це ни је: од ла зак Ко сме та и Цр не Го ре, 
при пре ма одва ја ња Вој во ди не, пре пу шта ње кључ них при-
вред них ре сур са и тр жи шта стран ци ма, ства ра ње си сте ма 
при ват них мо но по ла ко ји су уна за ди ли до ма ћу про из вод њу, 
ра за ра ње вој ске, огро ман спољ но тр го вин ски де фи цит и пре-
за ду же ност зе мље.

25 Бошко Обрадовић је недавно објавио веома прецизан моделски текст под 
именом Удбашко праунуче, или тајна историја Породице која влада Србијом. 
У њему је описао како се номенклатура репродукује у последњих седамдесет 
година тако што синови стално глуме опозицију очевима. Суштина је да по-
литичка и економска моћ све време остају у истој Породици. Види текст на 
адреси http://www.vidovdan.org/2010-03-28-13-57-42/241-2010-04-23-12-04-37
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Но то су из гле да пра ви ла ко ја је За пад по ста вио и сце-
на рио ко ји мо ра да се оства ри. Но мен кла ту ра је у фор ми „но-
ве“ по ли тич ке и еко ном ске ели те при хва ти ла та пра ви ла и 
све до са да их се др жа ла ка ко би са чу ва ла соп стве ни во де ћи 
по ло жај. Про бле ми ће на ста ти ка да стран ци бу ду кре ну ли на 
до ма ће тај ку не са на ме ром да им по ку пе нај ва жни је мо но-
пол ске гра не тр жи шта. Но пи та ње је да ли ће та да ви ше ико 
има ти ре сур се и сна ге да се на би ло ком сек то ру од у пре оно-
ме што стран ци бу ду тра жи ли.

То је ме ђу тим не ка са свим дру га при ча. За на ше по тре-
бе би ло је ва жно по ка за ти ка ко је но мен кла ту ра ус пе ла да 
бар за јед ну де це ни ју у фор мал но де мо крат ском и но ми нал но 
за све под јед на ко отво ре ном си сте му, одр жи кључ не по зи-
ци је и пре не се их на сво је на след ни ке. Чи ни се да ис ку ство 
Ср би је у пот пу но сти ве ри фи ку је те зу о ре про дук ци ји ели-
те и то на онај ра ди кал ни, мил сов ски на чин опи сан у књи зи 
Ели та вла сти. 

Су шти на овог ме ха ни зма је опи са на сти хо ви ма Ми ла-
на Мла де но ви ћа из пе сме Мо дро и зе ле но: „Ка ко да оста нем 
исти / Ка ко да са чу вам се бе од про ме не / Са мо пу тем про ме-
не...“
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Mi sa Dju ro ko vic

TRAN SI TION WIT HO UT TRAN SFOR MATION:  
HOW IN SER BIA NO MEN CLA TU RE 

TRANSFOR MED IT SELF IN TO ELI TE

Summary

Aut hor re se ar ches on the de stiny of the eli te in Ser bia af
ter re gi me chan ge in 2000. Star ting from two ba sic ap pro ac hes 
abo ut eli te evo lu tion  cir cu la tion and re pro duc tion the o ri es  he 
tests the re pro duc tion hypot he sis in the ca se of Ser bia. Thro ugh 
dis playing of nu me ro us exam ples co ming from gro ups of po li ti
cal le a ders, eco no mic tyco ons and po li ti cal class in ge ne ral, he 
shows that in Ser bia we ha ve ex tre me ca se of re pro duc tion in 
which mem bers of old no men cla tu re and the ir chil dren pre ser ved 
all le a ding po si ti ons in eco nomy and po li tics. 
Key words: eli te, no men cla tu re, re pro duc tion, Ser bia, tran si tion.
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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

** Овај реферат је део рада на пројекту бр. 149005 који се ради на ИСИ ФФ 
(руководилац Сретен Вујовић), уз новчану потпору Министарства науке Ре-
публике Србије.

СлободанАнтонић*

„МРЕ ЖА ШКОЛ СКИХ ДРУ ГА РА“ У 
ПО ЛИ ТИЧ КОЈ ЕЛИ ТИ СР БИ ЈЕ **

Резиме

„Мрежа школских другара“ (old boy network) је бри
танскиидиомкојиозначавасоцијалнеилипословневезекоје
постојеизмеђунекадашњихпитомацаугледнихприватних
школа,попутИтона,илиОксфордаиКембриџа.Темреже
омогућавајуњиховимприпадницималакшиулазакуелитуи
останак на елитним позицијама. Аутор испитује да ли се
овајпојамможеприменитинадеосрпскеполитичкеелите
којисеналазиуокружењуПредседникарепублике.Анализа
показује да суактерио којима је реч генерацијскиблиски,
дапотичуизистогсоцијалногмиљеа(махомизвишесред
њекласе),дасупохађалибеоградскегимназијеикреталисе
уистимкултурнимкруговима.Свејетоомогућилоњихово
брзомеђусобно„препознавање“и„конектовање“,идоцнији
заједничкинаступкаополитичкеиинтереснегрупације.Ако
појам„мрежешколскихдругова“несхватимобуквално,већ
уширем, социолошкомсмислу–каоуспостављањемреже
људикојисупотеклиизистогсоцијалногикултурногми
љеа и који су успешно привилеговали важне социјалне или
економскетрансакције–ондасетајпојамможеприклад
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ноприменитииуанализивишихешалонасрпскеполитичке
класе.
Кључне речи: елита, социјалнимиље, социјалне везе, поли

тичкикапитализам.
У про ле ће 2004. го ди не упо знао сам јед ног ов да шњег 

по ли ти ча ра, не што мла ђег од ме не (ро ђен је 1965). Био је на-
род ни по сла ник, а убр зо за тим по стао је и ми ни стар. При чао 
ми је о на чи ни ма на ко ји се ула зи у врх по ли ти ке и о раз ли-
чи тим еко ном ским мо гућ но сти ма ко је та кве по зи ци је пру-
жа ју. Јед на ре че ни ца ми се уре за ла у пам ће ње: „У овом гра ду 
ни је ва жно ко ји фа кул тет си за вр шио, ни ко су ти ро ди те љи, 
па чак ни ко јој стран ци при па даш. Нај ва жни је је с ким си 
ишао у гим на зи ју“.

Он сам је по ха ђао Тре ћу бе о град ску гим на зи ју (у Ње го-
ше вој), али је сма трао да би мно го бо љу ка ри је ру на пра вио да 
је ишао у Пе ту гим на зи ју (у Га ра ша ни но вој ули ци), или још 
бо ље у Пр ву гим на зи ју (у Ца ра Ду ша на). „Нај чвр шћа при ја-
тељ ства се скла па ју у сред њој шко ли“, об ја снио ми је, „а у 
по ли ти ци или би зни су по у зда ни при ја те љи су бит ни. За то је 
ва жно у ко јој си гим на зи ји био“.

Ја сам ишао у Де се ту бе о град ску гим на зи ју и ни кад 
из тог угла ни сам по сма трао ства ри. Де се ту гим на зи ју, ко ја 
се ни је баш на ла зи ла ме ђу елит ним бе о град ским сред њим 
шко ла ма, ода брао сам за то што ми је би ла уда ље на са мо пет 
ми ну та хо да од ку ће. При зна јем да ни сам баш имао мно го 
дру го ва у њој, а и оне ко је сам имао одав но сам пре стао да 
ви ђам. За то је мо је ис ку ство со ци јал не про мо ци је би ло не-
што дру га чи је од оног што сам га упра во чуо од са го вор ни ка. 
Ипак, се тио сам се со ци о ло шке по ја ве зва не мрежашкол
скихдругара (old boy net work). За то ми се раз ми шља ње овог 
по ли ти ча ра ни је учи ни ло не за ни мљи вим. Ка да је пак, пре 
го ди ну да на, опо зи ци о на штам па по че ла да пи ше о убр за ном 
по ве ћа њу при хо да фир ми чи ји су вла сни ци до бри при ја те љи 
Пред сед ни ка ре пу бли ке (Мр дић, 2009), се тио сам се по ме-
ну тог раз го во ра. „Мо жда се мо же по ста ви ти те за о ‘мре жи 
школ ских дру га ра’ у по ли тич кој ели ти Ср би је?“, по ми слио 
сам. „Мо рам то јед ном па жљи ви је да ис пи там“. Од лу ка на-
шег Дру штва да упри ли чи скуп о ели та ма пру жи ла ми је, 
ето, при ли ку да ову те зу про ве рим.
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„Мре жа школ ских дру га ра“ је бри тан ски иди ом ко ји 
озна ча ва со ци јал не или по слов не ве зе ко је по сто је из ме ђу не-
ка да шњих пи то ма ца углед них при ват них шко ла, по пут Ито-
на (Eton), или Окс фор да и Кем бри џа (Ox ford and Cam brid ge 
Uni ver sity). Те мре же омо гу ћа ва ју њи хо вим при пад ни ци ма 
лак ши ула зак у ели ту, или лак ши оста нак на елит ним по зи-
ци ја ма, без об зи ра на при ти сак кон ку рен ци је. У со ци о ло ги-
ји, овај по јам се ко ри сти ка ко би се опи са ле при ви ле го ва не 
со ци јал не или еко ном ске тран сак ци је уну тар истих кру го ва 
ели те, као и на чи ни ис кљу чи ва ња су пар ни ка и одр жа ва ња 
тра ди ци о нал них струк ту ра мо ћи (Brow ne, 2005:308).

Овај по јам се на ро чи то ко ри сти у со ци о ло шким ис-
тра жи ва њи ма ели те пре ко со ци јал ног за ле ђа и обра за ца ре-
гру та ци је ње них при пад ни ка. Та ис тра жи ва ња по чи ва ју на 
иде ји да је ра ци о нал на осно ва „мре же школ ских дру га ра“ 
со ци јал но-пси хо ло шка чи ње ни ца да за јед нич ка дру штве на и 
обра зов на осно ва омо гу ћа ва ко хе зи ју сва ке гру пе, па и елит-
не и да се ко хе рент ни је гру пе мо гу бо ље ор га ни зо ва ти. А у 
бор ба ма за моћ и но вац, као и у сва кој дру гој бор би, ор га ни-
зо ва ни је гру пе су увек у ста њу да над ма ше сла би је ор га ни зо-
ва не кон ку рен те. 

Је дан од кла сич них пред став ни ка овог при сту па је Пол 
Фе рис и ње го ва књи га Сити (Fer riss, 1962). Фе рис је ис тра жи-
вао „ве зе школ ских дру га ра“ ко је по сто је ме ђу за по сле ни ма у 
фи нан сиј ском сре ди шту са вре ме не свет ске при вре де – у лон-
дон ској че твр ти Си ти. Ве ли ки део фи нан сиј ског, а на ро чи то 
бер зан ског по сло ва ња по чи ва на усме ним обе ћа њи ма. За то 
је ве о ма ва жно би ти пре по знат као део за јед ни це, као не ко 
ко је „наш“ и сто га му се мо же ве ро ва ти. То ме слу же зна ци 
ко ји ули ва ју си гур ност – исти жар гон ко ји се ко ри сти, исто-
вет не фра зе, ак це нат, ге сто ви, на чин обла че ња, из раз ли ца, 
чак и вр ста ша ле… Фе рис по ка зу је пре суд ност лич них кон-
так та у ка ри је ри фи нан сиј ске ели те Бри та ни је, што је би ла 
са мо по твр да јед ног ра ни јег до га ђа ја. На и ме, сеп тем бра 1957. 
из би ла је афе ра са пр во ра зред ним (нај си гур ни јим) вред но-
сним па пи ри ма ко ји су ку по ва ни са мо дан пре не го што су 
бан ке по ди за ле ин те ре сну сто пу. Јав ност је та да са зна ла за 
„пре кла па ју ће ди рек то ре“, љу де ко ји се на ла зе у управ ним 
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од бо ри ма ви ше ва жних уста но ва. То им је да ва ло при ли ку 
да са зна ју ва жне и по слов но ко ри сне по дат ке. Овим пи та њем 
по за ба ви ли су се Лип тон и Вил сон у ра ду Социјално зале
ђе и везе «врховних одлучилаца» (Lup ton and Wil son, 1959). 
Про у ча ва ју ћи фи нан сиј ску ели ту из Си ти ја, они су от кри ли 
да се она са сто ји из 23 по ро дич на др ве та, да по ти че из шест 
во де ћих бри тан ских шко ла, и да то елит но је згро да је 66 % 
ди рек то ра бри тан ске цен трал не бан ке (Bank of En gland) и 43 
% ди рек то ра оста лих ба на ка и ком па ни ја из Си ти ја (Lup ton 
and Wil son, 1959). 

Да кле, шест во де ћих бри тан ских шко ла да ва ло је је-
згро бри тан ске фи нан сиј ске и по ли тич ке ели те. Њи хо ва 
лич на при ја тељ ства, сте че на то ком шко ло ва ња, омо гу ћа ва-
ла су ства ра ње ко хе рент них гру па, а по знан ства и усва ја ње 
оп штих нор ми по на ша ња јам чи ли су од би ја ње спо ља шњих 
кон ку ре на та, од но сно њи хо во пре по зна ва ње и ис кљу че ње 
као ван си стем ских „уље за“. 

Слич ну функ ци ју има ју у САД ка ко елит ни уни вер зи-
те ти, по пут Јеј ла (Yale), Прин сто на (Prin ce ton), Кор не ла (Cor-
nell), Пе на (Penn), Бра у на (Brown), Хар вар да (Har vard), та ко 
и сту дент ски клу бо ви („брат ства“) ко ји у окви ру њих де лу ју. 
Је дан од нај по зна ти јих та квих клу бо ва је сте дру жи на „Ло ба-
ња и ко сти“ (Skull&Bones),саЈејла.Братство1 је осно ва но 
1832. го ди не и при ма са мо по 15 сту де на та у сва кој ге не ра ци-
ји. Чла но ви се би ра ју из ре до ва оних ко ји нај ви ше обе ћа ва ју, 
да кле, не са мо ме ђу де цом из бо га тих по ро ди ца, већ и ме ђу 
нај и стак ну ти јим ак ти ви сти ма По ли тич ке уни је Јеј ла. Мла-
ђи чла но ви клу ба, кроз по себ не ри ту а ле ини ци ја ци је  до ка-
зи ва ња при вр же но сти, сти чу осе ћај при па да ња за јед ни ци и 
ме ђу соб не бли ско сти. Оба ве за чла но ва је да се не хва ле при-
пад но шћу брат ству,2 а са мо дру штво рет ко има ви ше од 800 

1 До 1991. чланови клуба су били само мушкарци.
2 До седамдесетих година 20. века, чланство у клубу је било јавно, али сада се 

о њему не говори. На питање које је Џорџу Бушу поставио новинар америчке 
ТВ мреже Ен-Би-Си (NBC), Тим Расерт (Tim Russert), током кампање Буш-
Кери – „Обојица сте припадали Лобањи и костима, тајном друштву?“, Буш је 
са смешком узвратио: „То је превише тајна да би се о томе говорило“ (http://
www.youtube.com/watch?v=iiisokDGbfA). Керијев одговор на питање истог 
новинара – „Обојица сте били чланови Лобање и костију, тајног друштва са 
Јејла, шта нам то говори?“, био је, такође са смешком: „Мммм... не много, 
пошто је то тајна“ (“Uhh… Not much ‘cause it’s a secret”). „Постоји ли тајно 
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жи вих чла но ва (тре нут но се про це њу је да их има око 500). 
Чла но ви се ме ђу соб но пот по ма жу у осва ја њу нај ви ших дру-
штве них по зи ци ја – од пред сед ни ка, пре ко ше фо ва ка би не та, 
су ди ја Вр хов ног су да, ди рек то ра ве ли ких ком па ни ја, до се-
на то ра и кон гре сме на. 

Сма тра се да су брат ству „Ло ба ња и ко сти“ при па да-
ли аме рич ки пред сед ни ци Ви ли јам Тафт (Wil li am Taft; био 
пред сед ник 1909-1913),3 Џорџ Буш ста ри ји (Ge or ge H. W. 
Bush, пред сед ник 1989-1993), Џорџ Буш мла ђи (Ge or ge W. 
Bush, пред сед ник 2001-9), је дан од Рок фе ле ра (Percy Avery 
Roc ke fel ler, жи вео 1878–1934), се на тор Џон Ке ри (John Ke rry, 
тре нут но пред сед ник Ко ми те та за спољ ну по ли ти ку Се на-
та САД), осни вач ма га зи на „Тајм“ (Time) Хен ри Лус (He nry 
Lu ce, жи вео 1898–1967), ди пло ма та и ми ни стар тр го ви не у 
вла ди пред сед ни ка Тру ма на, Аве рел Ха ри ман (Ave rell Har-
ri man), су ди ја Вр хов ног су да 1958-1981 По тер Стју арт (Pot ter 
Ste wart), глав ни Оба мин еко ном ски са вет ник Остан Гул зби 
(Austan Go ols bee), итд.4 Пред сед ник Буш (мла ђи) је, сво је-
вре ме но, име но вао пет чла но ва клу ба из сво је ге не ра ци је на 
ви со ке по ло жа је у ад ми ни стра ци ји,5 а исто риј ски вр ху нац 
брат ства сма тра се тре ну так ка да су се за ме сто пред сед ни ка 
САД, 2004. го ди не, так ми чи ла два чла на клу ба – Џорџ Буш 
и Џон Ке ри.

У Ср би ји за са да не по сто је елит ни школ ски или сту-
дент ски клу бо ви, па ни елит не шко ле и фа кул те ти, у оном 
сми слу у ко ме су то Итон или Јејл – до бри, ску пи и на ме ње ни 
пр вен стве но де ци из ви ше и ви со ке кла се. Ипак, не ке бе о-
град ске гим на зи је, као што су Пр ва, Пе та или Тре ћа, на гла су 

руковање? Нека тајна шифра? ...322 је тајни број?“, наставио је да запиткује 
Расерт. “То је све тајна, али једна ствар није тајна, а то је да се не слажем са 
правцем у које овај председник води земљу, ми можемо боље и ја намеравам 
то да учиним” (http://www.youtube.com/watch?v=0yOF713wOD4&feature=rel
ated). Ови одговори су били интелигентан начин да се не каже неистина, а 
да се читава прича о утицају братства ипак представи као још једна теорија 
завере.

3 Тафт је, иначе, био син једног од оснивача клуба, Алфонса Тафта (Alphonso 
Taft, доцније министар рата), и једини амерички председник који је, уз ту 
дужност, обављао и функцију председника Врховног суда.

4 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_members; такође http://
en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

5 Рецимо, Роберт Мекалам (Robert D. McCallum. Jr.)  је 2001. постављен на 
место помоћника државног тужиоца САД.
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су као елит не. Њих су, то ком со ци ја ли зма, по ха ђа ла де ца из 
та да шње ви ше и ви ше сред ње кла се (ко ју чи не по ли ти ча ри, 
струч ња ци и ме на џе ри), а чи ји су при пад ни ци би ли усред-
сре ђе ни у је згру Бе о гра да. Но ове шко ле су се раз ли ко ва ле од 
елит них у Бри та ни ји или САД, по то ме што се ни је пла ћа ла 
ви со ка шко ла ри на и што се ни је жи ве ло у кам пу, већ код ро-
ди те ља. То је до не кле сла би ло осе ћај вла сти те из дво је но сти 
и ис кљу че но сти дру гих, ко ји се ја вља у елит ним бри тан ским 
или аме рич ким шко ла ма. Без об зи ра на то, при ја тељ ске ве зе 
ко је се на том уз ра ту ус по ста вља ју мо гу би ти трај не и ја ке. 
Ка рак те ри сти чан слу чај је са да шњи пред сед ник Ре пу бли ке, 
и ње го во окру же ње. О то ме ће ви ше ре чи би ти у на ред ном 
одељ ку овог ра да.

*

Бо рис Та дић (1958) је, као син струч ња ка (оба ро ди те ља 
су би ли док то ри на у ка), од ра стао у је згру Бе о гра да, на Дор-
ћо лу.6 За вр шио је основ ну шко лу „Пе ро По по вић Ага“ (да нас 
ОШ „Ми ха и ло Пе тро вић-Алас“), у Го спо дар Јо ва но вој ули-
ци.7 За тим је ишао у Пр ву бе о град ску гим на зи ју, та ко ђе на 
Дор ћо лу. У ње го вој ге не ра ци ји, ову шко лу је по ха ђао и Не-
бој ша Кр стић (1957), да на шњи ње гов зва нич ни са вет ник за 
ме ди је. У ге не ра ци ји иза њих на ла зи ле су се се стре Бо бић, 
Зо ри ца и Мир ја на (1959; пр ва је да нас ам ба са дор Ср би је у 
Уне ску, а дру га по зна та но ви нар ка). Та дић се по сле ди пло-
ми ра ња, вра тио у Пр ву бе о град ску гим на зи ју, где је пре да вао 
пси хо ло ги ју. Ме ђу ње го вим по зна ти јим уче ни ци ма је Вук 

6 Тадић се сећа свог одрастања на улицама Дорћола: “Пошто сам одрастао 
на Дорћолу, морао сам да завршим и ту школу. Био сам увек лошији у бок-
су него на партеру. Добијао сам и давао батине. Имао сам сјајну технику 
обарања и увек сам се уздао у њу. Све док нисам оборио човека од рецимо 
100 килограма а ја сам имао око 60, и после тога се лоше провео. Од тада се 
више нисам уздао у технику. Добро је да прођете школу улице. Одређена 
доза мангуплука чини вас целовитим.” На питање да ли има ожиљке из тог 
времена одговорио је да има “три озбиљна ожиљка, али су добро сакривени” 
(наведено у Грујић, 2006).

7 Они који су завршили ‘Ђуру’ или ‘Барух’“, друге две дорћолске школе, каже 
се у једном интернет чланку „никада се нису убрајали у праве Дорћолце, бар 
не у очима ових из ‘Аге’“ (Ирина Марковић, „Дорћол душу изгубити неће!“, 
http://dorcoleternity.forumi.biz/projekat-arhiva-dorcol-f4/clanak-o-dorcolu-
yellow-cab-t11.htm).
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Је ре мић, да на шњи Ми ни стар спољ них по сло ва. Је ре ми ће ва 
ба ба, Са де та По зде рац, би ла је, сво је вре ме но, ди рек тор ка Пр-
ве бе о град ске гим на зи је, а Вук је, пре ма не ким на пи си ма у 
штам пи (Е. П, 2007), био је дан од Та ди ће вих оми ље них уче-
ни ка. Та ко је Пр ва гим на зи ја спој ка, ко ја, на из ве стан на чин, 
по ве зу је Та ди ћа и не ке од ње го вих нај бли жих са рад ни ка. 

Не бој ша Кр стић је био члан Идола, јед не од нај по пу-
лар ни јих бе о град ских му зич ких гру па. Ту се спри ја те љио са 
Ср ђа ном Ша пе ром (1958), да на шњим чла ном Пред сед ни штва 
Де мо крат ске стран ке и пр вим чо ве ком Та ди ће вог по ли тич ког 
мар ке тин га. Ша пер, чи ји су ро ди те љи та ко ђе при па да ли кла-
си струч ња ка (отац је био уни вер зи тет ски про фе сор, а мај ка 
сред њо школ ски на став ник), ни је ишао у Пр ву, већ у Тре ћу 
бе о град ску гим на зи ју (та да шњу Осму). Ипак, при ја тељ ство 
са Кр сти ћем, по ве за ло га је са Бо ри сом Та ди ћем. Та дић, Кр-
стић и Ша пер учла ни ли су се у Де мо крат ску стран ку 1990. 
го ди не, од мах по ње ном осни ва њу. Та дић је, то ком де ве де-
се тих, све ви ше по чи њао да се ба ви по ли ти ком, Ша пер мар-
ке тин гом,8 док је Кр стић ра дио као ле кар, али и уче ство вао 
у мар ке тин шким по сло ви ма. То ком две хи ља ди тих и Кр стић 
ће са свим на пу сти ти ле кар ство и про фе си о нал но се по све ти-
ти са мо мар ке тин гу и по ли ти ци.

МаркетингиполитикаповезалисуШапера,аондаи
КрстићаиТадића,саДраганомЂиласом, да на шњим гра до-
на чел ни ком Бе о гра да и чла ном Пред сед ни штва Де мо крат ске 
стран ке. Ђи лас ни је ге не ра ци ја са Та ди ћем, Кр сти ћем и Ша-
пе ром (ро ђен је 1967). Али, и он је од ра стао у Бе о гра ду, где 
је завршио Зе мун ску гимназију.9 Иако, зва нич но, тек 2004. 

8 Шапер је, почетком 1990-их, радио као креативни директор и редитељ 
у агенцијама Ogilvy & Mathera, Saatchi & Saatchi и Idols & Friends, а 1997. 
године приступа агенцији McCann Erickson, након чега отвара марке-
тиншку агенцију у Београду, Скопљу и Подгорици. Тренутно се налази на 
челу McCann Grupe, у оквиру које послује петнаест агенција у пет земаља 
југоисточне Европе (Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина 
и Албанија). Све агенције, чланице овог система, су део међународне кому-
никационе групације McCann Worldgroup. McCann Grupa данас ради марке-
тинг у Србији за клијенте као што су Кока-кола, Raiffeisen банка, L’Oreal, 
Carlsberg Србија, Нестле, Телеком Србија, Бамби–Банат, Strauss Adriatic итд.

9 У Ђиласовом званичном животопису не каже се коју је гимназију он завр-
шио http://www.ds.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Ite
mid=178), а овај податак дугујем Дијани Вукомановић (која је ишла у исту 
гимназију). На страници Википедије, посвећеној овој школи, каже се да су у 
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при сту па Де мо крат ској стран ци, он је по ли тич ки по знат од 
1992. као во ђа сту дент ских де мон стра ци ја про тив та да шњег 
ре жи ма. Ђи лас се, де ве де се тих, та ко ђе про фе си о нал но ба ви 
мар ке тин гом и ме ди ји ма у пред у зе ћу Ova tion adver ti sing д. о. 
о.10 

Ђи лас и Ша пер, пре ма пи са њу штам пе, основ ни ка пи-
тал су сте кли пре про да јом вре ме на за ре кла ме др жав не те ле-
ви зи је, још по чет ком две хи ља ди тих. Они су по сло ва ли та ко 
што су, за хва љу ју ћи по ли тич ким ве за ма и по зна ству са ди-
рек то ри ма РТС, уна пред, за це лу го ди ну, уз огро ман по пуст, 
от ку пљи ва ли сво ре клам но вре ме – ка ко за еко ном ски, та ко 
и за по ли тич ки мар ке тинг. А он да су га пре про да ва ли по је-
ди нач ним куп ци ма по ви ше стру ким це на ма. Сре ди ном де-
це ни је Ђи лас је та ко за ра ђе ни но вац по чео да ула же у ТВ 
про дук ци ју, про да ју ћи сво је еми си је, опет за хва љу ју ћи по-
ли тич ким ве за ма, пр вен стве но др жав ној, али и дру гим те-
ле ви зи ја ма. Оно што је за јед нич ко за мар ке тин шко по сло ва-
ње Ђи ла са, Ша пе ра и Кр сти ћа, је сте по сред ни штво њи хо вих 
мар ке тин шких аген ци ја из ме ђу нај ве ћих до ма ћих и стра них 
ком па ни ја ко је же ле да се огла ша ва ју, и те ле ви зиј ских и ра-
дио ста ни ца, штам пе и ин тер не та, где се об ја ља вљу ју огла си. 

њу, од актуелних политичара, ишли и Младен Динкић и Александар Вучић 
(http://sr.wikipedia.org/sr/Земунска_гимназија). Међутим, на Википедијиној 
страници посвећеној Деветој београдској гимназији, као и на званичном 
сајту Девете гимназије, тврди се да су Динкић и Ђилас ишли у ту школу 
(http://sr.wikipedia.org/sr/Девета_београдска_гимназија; http://www.deveta-
gim nazija.edu.rs/uspesni_ucenici.html). По сведочењу Вукомановићеве, Ву-
чић је ипак ишао у Земунску гимназију. Тако су се, заправо, на изборима за 
градоначелника Београда, 2004. и 2008. године, такмичила два бивша ђака 
Земунске гимназије – Ђилас и Вучић.

10 Данас је ово предузеће, од преко стотину стално запослених, у сувлас-
ништву Драгослава Илића, који је сувласник и Ђиласовог Multikoma. 
Ђилас је раније имао удео и у Компанији MDInternational из Прага. „Пре-
ма финансијском извештају који је 2004. године поднела та компанија, њен 
профит је био 21.700 евра, па је Ђилас са тадашњим уделом од 28,55 одсто 
зарадио само 6.195,35 евра, мада је он лично тврдио да му је то посао од 
кога је најбоље зарадио“ (Влаховић, 2009). Ову компанију, према истом из-
вору, Ђилас је основао са Млађаном Ђорђевићем (1963), који је, заједно с 
Ђиласом, био један од вођа студентских демонстрација 1992. Ђорђевић је, 
од 2004. до 2007. године, дакле у време када је Ђилас био директор Народне 
канцеларије председника Републике, био заменик директора те установе, а 
од 2007. године, када је Ђилас био министар за Инвестициони план, био 
је његов заменик министра. Данас је Млађан Ђорђевић један од саветника 
Председника републике, задужен за Косово и Метохију.
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Ту је, та ко ђе, и ор га ни за ци ја про мо тив них кам па ња за до ма-
ће и стра не кли јен те и, мо жда још ва жни је, ло би ра ње у по-
ли тич ким струк ту ра ма за ин те ре се сво јих кли је на та. Да нас 
Ђи лас и Ша пер, по ред за ку па вре ме на на те ле ви зи ја ма с на-
ци о нал ном фре квен ци јом, кон тро ли шу и за куп про сто ра на 
ре ги о нал ним те ле ви зи ја ма и у штам па ним ме ди ји ма. „Би ти 
бли зак вла сти од но сно има ти на сво јој стра не осо бе ко је мо гу 
да за вр ше раз ли чи те по сло ве циљ је сва ке ве ли ке ком па ни је, 
па ни све сно пре пла ћи ва ње по сло ва ко је би не ке ма ње аген-
ци је уз исти ни во ква ли те та си гур но оба ви ле по ни жој це ни, 
ни је ве ли ки тро шак кад се узме у об зир по тен ци јал на ко рист. 
Из ве стан про блем пред ста вља и то што се у ни зу кли је на та 
три ве ли ке мар ке тин шке ком па ни је на ла зе и не ке др жав не 
уста но ве чи ме се за пра во ди рект но и у ве ћем бро ју слу ча ја 
не по треб но од ли ва ју сред ства по ре ских об ве зни ка“ (Ра ди но-
вић, 2010). 

Ко ли ки је но вац у овом по љу јав но сти ви ди се из по да-
та ка ко је да је AGB Ni el sen Me dia Re se arch (Трен до ви, 2009). 
Пре ма њи ма, стра не и до ма ће ком па ни је уло жи ле су, 2008. 
го ди не, у мар ке тин шке кам па ње у Ср би ји 215 ми ли о на евра. 
Од то га је 60% по тро ше но на ТВ огла ша ва ње, 4% на ра дио 
мар ке тинг, 20% на огла се у штам пи, а оста так је оти шло на 
ин тер нет и улич ну ре кла му (Ра ди но вић, 2010). Као што се 
ви ди из табеле1, Дра ган Ђи лас и Ср ђан Ша пер, до сре ди не 
ове де це ни је, пре у зе ли су ла вов ски део при хо да у овој обла-
сти. Да нас Дра ган Ђи лас, пре ко сво јих ме диј ско-мар ке тин-
шких фир ми, кон тро ли ше за куп ве ћег де ла ре клам ног вре ме-
на на на ци о нал ним и ре ги о нал ним те ле ви зи ја ма.

Та бе ла 1
УдеоупословномприходунатржиштурекламаСрбије

(у про цен ти ма)

Го ди на Дра ган  
Ђи лас

Ср ђан  
Ша пер

Оста ли Укуп но

2003. 25 14 61 100
2004. 63 17 20 100
2005. 68 18 14 100
2006. 72 20 8 100
2007. 78 19 3 100

Подаципреманаводимаизштампе(Калимеро,2008;Влаховић,2009)
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Пре крет ни ца је би ла 2004. го ди на, ка да је Ђи лас пре у-
зео нај ве ћи део по сло ва ко је су до та да др жа ле мар ке тин шке 
аген ци је „Огил ви“ и „Спек тра“, Вла ди ми ра - Бе бе По по ви-
ћа (Ста нић, 2008). Пот пу но је ја сно да је овај по слов ни обрт 
усле дио као ре зул тат по ли тич ке про ме не. На и ме, у пр вој по-
ло ви ни 2004. го ди не вла ду Зо ра на Жив ко ви ћа, у ко јој је Бе ба 
По по вић био си ва еми нен ци ја, за ме ни ла је вла да Во ји сла ва 
Ко шту ни це, а Бо рис Та дић је по бе дио на из бо ри ма и сту пио 
на ду жност Пред сед ни ка ре пу бли ке. 

По чев од 2004. го ди не, мар ке тин шке фир ме Ђи ла са, 
Ша пе ра и Кр сти ћа, бе ле же вр то гла ви успон у при хо ди ма. Та-
ко, ком па ни ја Mul ti kom gro up д. о. о. Бе о град (осно ва не 2004), 
чи ји је Ђи лас је дан од су вла сни ка,11 од 2005. до 2009. за бе-
ле жи ла је по ве ћа ње не то до би ти од 800%, а по слов ног при-
хо да 2.300% (ви ди табелу2). Ова не сра зме ра се об ја шња ва 
из не над ним по ве ћа њем при ка за них рас хо да, што је ро ди ло 
сум њу о мо гу ћем ла жном при ка зи ва њу по да та ка, ра ди из бе-
га ва ња пла ћа ња по ре за (Ра ди но вић, 2010). 

Та бе ла 2
ПословањеагенцијеMul ti kom gro up

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запо
слени

Пораст

2005.  3.100.000,00 100 56.624.000,00 100 / /
2006. 4.087.178.000,00 131.844 256.056.000,00 452 / /
2007. 6.198.455.000,00 199.950 637.732.000,00 1.126 116 100
2008. 7.157.698.000,00 230.893 498.432.000,00 880 128 118
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре12

Пре ма по да ци ма из штам пе (Ка ли ме ро, 2008), ћер-
ка Мул ти ко ма, „Дај рект ме ди ја“ (Di rect Me dia) оства ри ла 

11 Према Агенцији за привредне регистре Драган Ђилас у Multikom group д.о.о. 
Београд има 25 посто удела у власништву (са оснивачким улогом од 1,3 ми-
лиона евра), његова тадашња жена, Милица Делевић Ђилас, има другу чет-
вртину, Небојша Гарић има 8 посто са власништва, а Драгослав Илић 42 по-
сто. Према подацима са званичне интернет презентације Multikomа (http://
www.multikomgoup.com/preduzeca.html), ова фирма поседује компаније по-
пут Spark Event promotion д.о.о, Direct Media а.д, Direct Media д.о.о. Скопље, 
Direct Media д.о.о. Сарајево, Direct Media д.о.о. Подгорица, DM Marketing 
International д.о.о, Sports ADD д.о.о, Big Print д.о.о и Frendee д.о.о. (Радиновић, 
2010).

12 h t t p : / / p r e t r a g a . a p r .g ov. r s / R e p s i s P u b l i c S i t e / P u b l i c / E n t e r p r i s e /
AnnualFinancialReport.aspx?BusinessEntityId=1110760&RegistryCode=175875
10&rnd=1042795188
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је, 2004. го ди не, по раст у по слов ном при хо ду, у од но су на 
прет ход ну, 2003. го ди ну, од не ве ро ват них 534 % (413.467.000, 
пре ма 77.406.000 ди на ра). За тим сле де ће го ди не, у од но су 
на 2003, при ход (2.255.205.000 ди на ра) је био 2.913% ве ћи, а 
2006. чак 4.460% ве ћи не го 2003. (из но сио је 3.452.711.000 ди-
на ра). Ту се ја сно ви ди ко ли ку је пре крет ни цу у по слов ном 
успе ху Дра га на Ђил са пред ста вља ла 2004. го ди на. Те шко је 
ту пре крет ни цу не по ве за ти са по ли тич ким про ме не ма ко је 
су се те го ди не до го ди ле у Ср би ји. На и ме, „Дај рект ме ди ја“ 
је фир ма ко ја ра ди мар ке тинг за ве ли ке др жав не фир ме, као 
што су „Те ле ком Ср би ја“, „Ду нав оси гу ра ње“, ДДОР „Но ви 
Сад“, „Ју го пе трол“, НИС и мно ге дру ге (Вла хо вић и Бр кић, 
2008). Ја сно је да је до би ја ње мар ке тин шких по сло ва за ове 
фир ме те сно по ве за но са од лу ка ма њи хо вих по сло вод ста ва, 
ко је име ну ју упра во по ли тич ка те ла.13 

Дру га Ђи ла со ва фир ма, Emo tion Pro duc tion д. о. о (где 
Mul ti kom зва нич но има 49% вла сни штва), по зна та је по про-
из вод њи еми си ја као што су „Ве ли ки Брат“, „48 са ти свад ба“, 
„Ме њам же ну“ и оста ли ри ја ли ти шоу-про гра ми. Ње но по-
сло ва ње (табела3) та ко ђе од ли ку је бр зи по раст при хо да и 
чуд на флук ту а ци ја не то до би ти (због ве ли ке про ме не у рас-
хо ди ма). И ов де се ви ди ко ли ко ве за са вла шћу обез бе ђу је по-
раст по сло ва ња. На и ме, по слов но нај у спе шни ја про дук ци ја 
Емо у шна, „48 са ти свад ба“, еми ту је се го ди на ма упра во на 
др жав ној те ле ви зи ји.

Та бе ла 3
ПословањеагенцијеEmo tion Pro duc tion

Го ди на По слов ни  
при ход

По раст Нето
добит

Пораст Запослени Пораст

2005.  195.375.000,00 100  78.243.000,00 100 / /
2006.  522.318.000,00 267 197.748.000,00 253 / /
2007.  813.528.000,00 416 373.806.000,00 478 10 100
2008.  713.091.000,00 365  36.852.000,00 63 39 390
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре.14

13 Поставља се питање „зашто губиташи као што су Електроприврда Србије 
или Нафтна индустрија Србије бацају новац на скуп маркетинг када на 
тржишту немају конкуренте?“. То је не само зато, објашњавају Јевтовић и 
Арацки (2009), што се тако врши „преливање друштвеног капитала у при-
ватне џепове“, већ и што се у информативним и забавним емисијама истих 
телевизија убрзо појављују „партијски именовани `менаџери` како би про-
мовисали своје страначке програме и идеје”.

14 http://pretraga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Search/GeneralEnterpriseSearch.aspx
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Ком па ни ја McCann Eric kson д. о. о. је у сто по стот ном 
вла сни штву Ср ђа на Ша пе ра, а кли јен ти су Те ле ком Ср би-
ја (од 2008),15 Ти гар, Tar kett, Por sche Le a sing, Де мо крат ска 
стран ка, Phar ma Swiss, ЈКП Пар кинг сер вис, Euro bank EFG, 
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње, Ko mon Sens, 
Кон церн за про из вод њу и про мет здра ве хра не Бам би а. д. 
По жа ре вац, Zep ter ban ka, In ter ex, Кли нич ки цен тар Ср би је, 
Оп шти на Па ли лу ла, Лу ка Бе о град, Имлек, Бам би, Ве ра но 
Мо торс, (пре ма сво је вре ме ној пре зен та ци ји на сај ту ком па-
ни је, ко ја је за тим укло ње на;16 Ра ди но вић, 2010). Ова ком па-
ни ја је део McCann Eric kson Grupе, ко ја је та ко ђе у вла сни-
штву Ср ђа на Ша пе ра, ко ју још чи не и аген ци ја за пла ни ра ње 
и за куп ме диј ског про сто ра – Uni ver sal McCann, аген ци ја за 
од но се са јав но шћу – McCann Eric kson Pu blic Re la ti ons и спе-
ци ја ли зо ва на аген ци ја за ор га ни за ци ју до га ђа ја и про мо ци ја 
– Mo men tum.17 McCann Eric kson је, као што се ви ди из табе
ле4, из ме ђу 2005. и 2006. упетостручио свој по слов ни при-
ход, а из ме ђу 2007. и 2008. по ве ћао број за по сле них за 50% (и 
ов де су се од јед ном ја ви ли та ко ве ли ки рас хо ди, да при ја вље-
на не то до бит, из чуд них раз ло га, ни је пра ти ла ове ван ред не 
по слов не успе хе).

Та бе ла 4
ПословањеагенцијеMcCannEricksonд.о.о.Београд

Го ди на По слов ни  
при ход

По раст Не то  
до бит

По раст Запо
слени

Пораст

2005.  200.115.000,00 100 62.522.000,00 100 / /
2006.  1.026.500.000,00 513 23.528.000,00 37 / /
2007.  1.154.762.000,00 577 42.065.000,00 67 62 100
2008.  939.072.000,00 469 40.618.000,00 65 93 150
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре18

Дру га фир ма Ср ђа на Ша пе ра, чи је ће мо по сло ва ње 
при ка за ти (табела5), је сте Uni ver sal McCann д. о. о, ко ја се 
ба ви „пла ни ра њем и за ку пом ме диј ског про сто ра“. Ова фир-
ма је, из ме ђу 2005. и 2008, свој по слов ни при ход по ве ћа ла 

15 http://www.ekapija.com/website/sr/page/195049
16 http://forum.b92.net/lofiversion/index.php?t51442-100.html 
17 http://www.ekapija.com/website/sr/page/113032 
18 ht tp://pret raga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Public/Enterpr ise/Annual 

FinancialReport.aspx?BusinessEntityId=1021858&RegistryCode=07779119&r
nd=130951408  
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не ве ро ват них 52 пу та, а не то до бит 43 пу та! При то ме је њен 
по слов ни при ход, за 2008. го ди ну, дво стру ко ве ћи од при хо-
да ком па ни је McCann Eric kson, у ко јој ра ди се дам пу та ви-
ше за по сле них. Ја сно је да је реч о по сред нич ким по сло ви ма 
огром не вред но сти ко ји се са сто је пр вен стве но у тран сфе ру 
(пре про да ји) ре сур са, за шта је до во љан ма ли број за по сле-
них. По ли тич ка по зи ци ја вла сни ка фир ме, у тим тран сфе ри-
ма, сва ка ко да ни је бе зна чај на. „Основ на за мер ка и сум ња у 
су коб ин те ре са про из и ла зи, не из то га што при ват ни би зни-
смен Ср ђан Ша пер успе шно раз ви ја по сао сво је ком па ни је, 
већ што он те по сло ве до би ја за хва љу ју ћи по зи ци ја ма у вла-
да ју ћој Де мо крат ској стран ци од но сно од стра нач ких љу ди 
из ве ли ких јав них пред у зе ћа и ин сти ту ци ја чи ме се тро ше 
сред ства гра ђа на, али и због то га што ве ли ке стра не ком па-
ни је ан га жу ју ње го ве аген ци је ка ко би ин ди рект но до би ле 
ко нек ци ју са вр хом вла сти Ср би је, а што пред ста вља по тен-
ци јал ну ко руп ци ју на нај ви шем ни воу“ (Ра ди но вић, 2010).

Та бе ла 5
ПословањеагенцијеUni ver sal McCann д. о. о.Београд

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запослени Пораст

2005.  3.585.000,00 100  2.005.000,00 100 / /
2006.  493.077.000,00 1.375 39.566.000,00 1.973 / /
2007.  913.777.000,00 2.549 36.088.000,00 1.800 13 100
2008. 1.870.179.000,00 5.217 85.932.000,00 4.286 26 200
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре19

Не бој ша Кр стић је од 1997. го ди не, вла сник мар ке тин-
шке аген ци је No va Young & Ru bi cam д. о. о. Бе о град, од но сно 
No va Com mu ni ca ti ons д. о. о. Бе о град. На са да шњој зва нич-
ној пре зен та ци ји аген ци је20 као кли јен ти ком па ни је се на во-
де Er ste Bank, Ra uch, Hyun dai, DHL, Col ga te, Mil ka, Xe rox, 
Цен тар за ин те гра ци ју мла дих, Цр ве ни крст, а ра ни је је као 
кли јент ста ја ло и Ми ни стар ство за Ко со во и Ме то хи ју.21 Ова 
ком па ни ја је, као што се ви ди из табеле6, из ме ђу 2005. и 
2008. уосмостручила свој по слов ни при ход (ма да је не то до-

19 ht tp://pret raga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Public/Enterpr ise/Annual 
FinancialReport.aspx?BusinessEntityId=1077684&RegistryCode=20051698&r
nd=2021169455

20 http://www.novacomm.rs/klijenti.html
21 http://www.blic.rs/forum/index.php?topic=4480.70;wap2 
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бит па ла за 90 %  [?!], што зна чи да је на при ход од 2 ми ли о на 
евра пла ћен по рез на ма ње од 6 хи ља да евра до би ти!).22

Та бе ла 6
ПословањеагенцијеNo va Com mu ni ca ti ons д. о. о. Београд 

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запосле
ни

Пораст

2005.  24.754.000,00 100 5.338.000,00 100 / /
2006. 129.338.000,00 522 8.227.000,00 154 / /
2007. 146.447.000,00 592 8.836.000,00 165 13 100
2008. 199.142.000,00 804  534.000,00 10 11 85
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре23

На кра ју, за ни мљи во је по гле да ти и по сло ва ње адвер-
тај зинг аген ци је Lo we Idols & Fri ends д. о. о. Бе о град (та
бела7). У јед ном ре клам ном при ка зу ове аген ци је ка же се: 
„Аген ци ју су 1990. го ди не осно ва ли Бра ни мир Ди ми три-
је вић Туц ко, Ср ђан Ша пер и Не бој ша Кр стић, при ја те љи и 
чла но ви бен да Идо ли. (...) На че лу аген ци је са да се на ла зи 
Бра ни мир Ди ми три је вић Туц ко, филм ски и ТВ ре ди тељ, ау-
тор број них про је ка та, крат ких фил мо ва, пре ко 300 ре кла ма 
и му зич ких спо то ва и чо век ко ји сто ји иза кон цеп та гру пе 
Идо ли. (...) Ин тер на ци о нал ни и до ма ћи кли јен ти су: Uni le-
ver, Johnson&Johnson, Elek tro lux, Co ca-Co la, Hen kel, Те ле ком 
Ср би је, Bra mac, ЦИП (...) Оља Бећ ко вић је кре а тив ни ди рек-
тор“.24 На зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји25 као кли јен ти 
ком па ни је по ми њу се још и Др жав на лу три ја Ср би је, Би ље 
Бор ча и Ста ра пла нин ска ри зни ца. 

22 У Ша пе ро вим и Кр сти ће вим фир ма ма ра чу но вод ство во ди иста осо ба, Ве-
ри ца Ше ган (Ра ди но вић, 2010).

23 ht t p://pre t ra ga.apr.gov.rs /Rep si  sPu bl ic Si te/Pu bl ic/En ter  pr i  se/An  nu-
a l  Fi  na n  c i  a l  Re  p or t . a spx?Bu  s i  ne s  sEn t i t yId=1024221&Re g i  s t r y Co -
de=17175629&rnd=610782032 

24 http://www.idolsnfriends.co.rs/
25 http://www.bel gra de de sig nwe ek.com/ar hi va2006/bi o gra fi ja o lja.html; о Ољи 

Бећ ко вић као ди рек тор ки адвер тај зинг аген ци је Lo we Idols & Fri ends пи-
ше и Време , бр. 628, 16. ја ну ар 2003.(http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id 
=331000).  
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Та бе ла 7
ПословањеагенцијеLo we Idols & Fri ends д.о.о. Београд

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запо
слени

Пораст

2005.  26.670.000,00 100 3.784.000,00 100 / /
2006. 317.725.000,00 1.191 50.875.000,00 1.344 / /
2007. 711.066.000,00 2.666  6.280.000,00 166 22 100
2008. 459.043.000,00 1.721 21.154.000,00 559 26 118
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре.26

По сло ва ње ове аген ци је не раз ли ку је се од прет ход но 
ана ли зи ра них слу ча је ва. И Lo we Idols & Fri ends је за са мо 
го ди ну да на, из ме ђу 2005. и 2006, удванаестостручила по-
слов ни при ход, да би га сле де ће го ди не још удво стру чи ла. 
Не то до бит је та ко ђе нео бич но флук ту и ра ла,27 али је 2008. 
ипак би ла пет пу та ве ћа не го 2005. го ди не. За ни мљи во је да 
је, сре ди ном де це ни је, зва нич на кре а тив на ди рек тор ка ове 
фир ме би ла Оља Бећ ко вић (на са да шњој ин тер нет пре зен та-
ци ји Lo we Idols & Fri ends ње ног име на ви ше не ма). Бећ ко-
ви ће ва (1964, Бе о град) је аутор ка вр ло ути цај не по ли тич ке 
еми си је „Ути сак не де ље“, иза ко је сто ји не за ви сна про дук ци-
ја (ПГ Мре жа) и ко ја се еми ту је на јед ној од ко мер ци јал них 
те ле ви зи ја, са на ци о нал ном фре квен цом (Б92). То зна чи да 
се ова еми си ја фи на си ра пр вен стве но од еми то ва ња ТВ ре-
кла ма. Та ко се у тој еми си ји ре кла ми ра Мо бил на те ле фо ни ја 
Ср би је, са спо то ви ма ко је је сни ми ла упра во аген ци ја Lo we 
Idols & Fri ends, у ко јој је Бећ ко ви ће ва (би ла) кре а тив на ди-
рек тор ка, при че му је гост, ре ци мо, Не бој ша Кр стић, осни вач 
исте аген ци је, али са да у функ ци ји са вет ни ка Пред сед ни ка 
ре пу бли ке за ме ди је, да кле пред сед ни ка вла да ју ће стран ке са 
од лу чу ју ћим ути ца јем на то ко ће би ти на че лу Те ле ко ма, од-
но сно Мо бил не те ле фо ни је Ср би је. Сва ко ко ма кар еле мен-
тар но раз у ме при ро ду ових по слов но-по ли тич ких ве за не 
мо же а да се не за пи та о ка квој но ви нар ској објек тив но сти у 
еми си ји са та квом по за ди ном уоп ште мо же да бу де реч?

26 http://pretraga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Search/GeneralEnterpriseSearch.aspx
27 И ов де је Ве ри ца Ше ган овла шће ни ра чу но во ђа (пре ма сај ту аген ци је).
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На кон пре гле да ових по да та ка те шко је по ре ћи да по-
ли тич ке по зи ци је вла сни ка на ве де них ком па ни ја ни су би ле 
ва жне за њи хов по слов ни успех. На рав но, не мо же се сва по-
слов на успе шност Ша пе ра, Ђи ла са или Кр сти ћа об ја сни ти 
са мо њи хо вим  по ли тич ким по зи ци ја ма. Али, ма ло је сум ње 
да, у ам би јен ту ти пич ног политичкогкапитализма (Ве бер, 
1976:131) ко ји да нас вла да у Ср би ји, спек та ку лар ни ус пе си 
њи хо вих ком па ни ја ни су би ли у те сној по ве за но сти са до ла-
ском на власт и, за тим, сук це сив ним про ши ри ва њем мо ћи, 
њи хо вог глав ног по ли тич ког по кро ви те ља.

За си ме три ју по слов не флук ту а ци је и по ли тич ког успе-
ха ни је без зна ча ја ни ка рак тер основ не де лат но сти на ве де-
них ком па ни ја. Ве ћи на њих су ве за не за мар ке тинг – де лат-
ност ко ја је ва жна став ка рас хо да са вре ме них пред у зе ћа, по-
го то во ве ли ких брен до ва. Ме ђу тим, мар ке тинг је упра во она 
област ко ја нај ви ше за ви си од по сло вод ства. Тач ни је, про це-
на нео п ход но сти мар ке тин шког на сту па и од лу ка о ан га жо-
ва њу кон крет не мар ке тин шке аген ци је пр вен стве но за ви се 
од ру ко во ди ла ца фир ме. Као што је већ до бро при ме ће но, од-
лу ке ве ли ких др жав них мо но пол ских фир ми – по пут НИС-а, 
да уоп ште тре ба да се ре кла ми ра ју на тр жи шту, као и од лу ке 
ко је аген ци је ће би ти ан га жо ва не, не мо гу се не кад дру га чи је 
об ја сни ти до сна жним по ли тич ким и лич ним ути ца ји ма на 
од лу чи о це. У усло ви ма ка да је фир ма у др жав ном вла сни-
штву, ње ни по сло вод ни од лу чи о ци ди рект но су за ви сни од 
по ли тич ких струк ту ра. Сто га они те шко да мо гу да иг но ри-
шу по ли тич ке и лич не зах те ве ко ји ма су из ло же ни. По го то во 
ако ти зах те ви има ју ве зе с вр хом др жав не вла сти, од но сно с 
са мим вр хом вла да ју ће стран ке. 

Као и у дру гим дру штви ма, и у Ср би ји, при вр ху со-
ци јал ног си сте ма, по сто је фи не мре же по ли тич ко-по слов-
них ве за и при ја тељ ста ва. Те мре же су раз ли чи те и че сто са-
ста вље не од ме ђу соб но кон ку рент них кли ка. Ипак, ма да се 
увек за сни ва ју на ин те ре си ма, њи хо ва ини ци јал на со ци јал на 
осно ва че сто ни је у ве зи са циљ но-ра ци о нал ним ка рак те ром 
еко ном ске де лат но сти. Она мо же по чи ва ти на зе мља штву, 
при ја тељ ству из шко ле, или по знан ству ус по ста вље ном на 
ме сти ма ста ту сног оку пља ња (те нис, голф, мон ден ска ле то-
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ва ли шта итд). За ак те ре ко ји су спо ми ња ни у овом ра ду – од 
Пред сед ни ка ре пу бли ке, до аутор ке „Ути ска не де ље“, за јед-
нич ко је да по ти чу из истог со ци јал ног, ста ту сног и кул тур-
ног ми љеа. Сви су они „бе о град ска де ца“, ма хом из ви ше 
сред ње кла се, они су ге не ра циј ски бли ски, што зна чи да су 
по ха ђа ли исте шко ле, из ла зи ли на слич на ме ста за за ба ву, 
или се дру жи ли у слич ним кул тур ним кру го ви ма. Све је то 
омо гу ћи ло њи хо во бр зо ме ђу соб но „пре по зна ва ње“ и „ко нек-
то ва ње“ – чак и он да ка да ни су ишли у исту гим на зи ју. Ако 
по јам „мре же школ ских дру го ва“ не схва ти мо бу квал но, већ 
у ши рем, со ци о ло шком сми слу – као упостављањемреже
људикојисупотеклиизистогсоцијалногикултурногми
љеа и који су успешно привилеговали важне социјалне или
економскетрансакције – он да се тај по јам са свим при клад-
но мо же при ме ни ти у ана ли зи ви ших спра то ва срп ског дру-
штва.

На рав но, та мре жа је, у срп ском слу ча ју, да ле ко ужа и 
сла би ја не го она ко ју на ла зи мо у сре ди шњим дру штви ма да-
на шњег свет ског си сте ма. Да кле, у оним дру штви ма у ко ји ма 
гор ње кла се ужи ва ју ви ше де це ниј ски, па и сто лет ни кон ти-
ну и тет. У Ср би ји је са да шња гор ња кла са – не са мо у сми слу 
по сед ни ка еко ном ског, већ и кул тур ног и со ци јал ног ка пи та-
ла – обра зо ва на тек сра змер но не дав но (Ан то нић, 2009). Она 
тек ус по ста вља сво је обра сце ре гру то ва ња, сво ју уну тра шњу 
кул ту ру и сво је ста ту сне сим бо ле. Ср би ја, та ко, још не ма 
шко ле и фа кул те те ко ји су си гур на ула зни ца у дру штве ни 
врх – ба рем у оном сми слу у ко ме та ре гру та ци ја функ ци о-
ни ше у САД или Бри та ни ји. Али, не што од та мо шњих ти-
пич них мо де ла по на ша ња ви ди мо и ов де – екс клу зи ви зам, 
ели ти стич ко парт нер ство, код но пре по зна ва ње, раз де о ба 
при ви ле ги ја, хи је рар хиј ска со ли дар ност...

Сто га се мо же ре ћи да те за о „мре жи школ ских дру го-
ва“ у по ли тич ко-по слов ним вр хо ви ма срп ског дру штва ни је 
без осно ва. У кон крет ном слу ча ју ко ји смо ана ли зо ва ли, та 
те за ни је по твр ђе на у оном бу квал ном сми слу у ко ме се она 
из вор но ис чи та ва. Јер, од по ми ња них ак те ра, са мо Та дић и 
Кр стић су ишли у исту шко лу. При то ме тре ба има ти у ви ду 
да је Кр сти ћев по слов ни успех ипак нај о гра ни че ни ји (ако га 
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по ре ди мо са Ша пе ром, а на ро чи то са Ђи ла сом).28 Школ ска 
бли скост, у овом слу ча ју, очи глед но ни је би ла ди рект но сра-
змер на са еко ном ско-по ли тич ким по стуг ну ћем. Али, те за  о 
„мре жи школ ских дру го ва“ и не ма ам би ци ју да хо ће да об ја-
сни целокупан успех по је ди них ак те ра. Она са мо ука зу је на 
ва жну сте пе ни цу у ко лек тив ном успо ну јед не гру па ци је со-
ци јал них ак те ра. А то је за јед нич ки кул тур ни ам би јент њи-
хо вог шко ло ва ња и од ра ста ња. 

Рајт Милс (1964) је, опи су ју ћи аме рич ку ели ту, ука зао 
да је нај ва жни ји тре ну так ка ри је ре ње них при пад ни ка до ла-
зак у прилику да мо гу да од лу чу ју о ан га жо ва њу ка пи тал них 
ре сур са. Нај лак ши на чин да за ра ди те ве ли ки но вац је сте да 
до би је те при ли ку да рас по ла же те с ве ли ким нов цем – би-
ло као бан кар, по ли ти чар или ге не рал за ду жен за на бав ке 
(Милс, 1964). Те за о „мре жи школ ских дру го ва“ упра во хо ће 
да об ја сни ка ко су со ци јал ни ак те ри дошли у та ко ва жну при-
ли ку. За то је она со ци о ло шки ва жна и хе у ри стич ки плод на.

Ова те за, при ме ње на на срп ски со ци јал ни и по ли тич-
ки кон текст, мо же да по мог не у об ја шња ва њу и раз у ме ва-
њу не ких ва жних по ја ва. По слов ни успех и лич но бо гат ство 
јед не гру па ци је у срп ској ели ти не мо же се раз дво ји ти од 
по ли ти ке, али и од со ци јал но-пси хо ло шке ко хе рент но сти 
са ме гру па ци је. Ако Ве бе ров кон цепт политичког капита
лизма об ја шња ва зна чај пр вог чи ни о ца, он да те за о мрежи
школскихдругара об ја шња ва на ста нак и де ло ва ње дру гог. У 
том дру гом чи ни о цу на ла зи мо еле мен те ста ту сне са мо све-
сти, али и ко ор ди ни са ња, фор мал ног и још ви ше не фор мал-
ног. На рав но, та ко ор ди на ци ја, као што то об ја шња ва Милс 
(1964) ни је ста бил на, то тал на и трај на. За то се ова те за не 
мо же дис ка вли фи ко ва ти као још јед на „те о ри ја за ве ре“. Као 
ана ли тич ки кон цепт, „мре жа школ ских дру га ра“ је ва жно со-
ци о ло шко сред ство у на сто ја њу да се опи шу и об ја сне не ки 
од зна чај ни јих по ли тич ких и со ци јал них про це са у са вре ме-
ном дру штву. У том сми слу, упра во као до при нос опи си ва њу 

28 Крстић донекле одудара од осталих и по нешто нижем социјалном поре-
клу. Одрастао је у породици самохране мајке, нижег образовања. Зато он, у 
интервјуу недељнику „Време“ (бр. 987, 3. децембар 2009. http://www.vreme.
com/cms/view.php?id=900401) и каже за себе да је његов најновији пословни 
успех “за аутсајдера с Лекиног Брда поприличан искорак”. Ипак, тог „иско-
рака“ свакако не би било без Прве гимназије и својевременог успостављања 
пријатељства са данашњим првим човеком српске политике.
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и об ја шње њу бур них про це са чи ји смо све до ци у Ср би ји, ова 
кон цеп ци ја, очи глед но, мо же би ти ко ри сно упо тре бље на.
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SlobodanAntonić

“OLDBOYNETWORK“
INSERBIANPOLITICALELITE

Summary

“Oldboynetwork”isaBritishidiom,whichreferssocial
orbusinessconnectionsamongtheformerpupilsofdistinguished
private schools, such asEton orOxford andCambridge. The
senetworksprovidetheirmembersaneasierentryintotheelite
andstayintheelitepositions.Theauthorexamineswhetherthis
conceptcanbeappliedtoapartoftheSerbianpoliticalelite,sur
roundingthePresidentoftheRepublic.Theanalysisshowsthat
theactorswhichareconcernedarethesameagegroup,originate
fromthesamesocialcircles(mostlyfromtheuppermiddleclass),
that theywere attending the sameBelgrade school (“gymnasi
um”),andthattheyweresocializinginthesameculturalcircles.
Allthisenabledtheirrapidmutual“recognition”and“connecti
ons”,andsubsequentjointappearanceasapoliticalandinterest
group.Iftheterm“oldboysnetwork”donotunderstandliterally,
butinabroader,sociologicalsenseasanestablishmentanet
workofpeoplewhocamefromthesamesocialandculturalbac
kgroundsandwhohavesuccessfullyprivilegedimportantsocial
oreconomictransactionsthenthattermcanbeproperlyapplied
inananalysisofthehigherechelonsoftheSerbianpoliticalclass.

Key words: elitesocialmilieu,socialrelations,politicalca
pitalism.
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СО ЦИ О ЛО ШКИ ПРО ФИЛ НО ВИХ 
СРП СКИХ ВЕ ЛЕ ПО СЕД НИ КА

Резиме

У про це су пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је дру
шта ва цен трал не, ис точ не и ју го и сточ не Евро пе у фо ку су 
јав но сти, ка ко оне ши ре, та ко и на уч не, би ле су про ме не у 
сфе ри еко но ми је и по ли ти ке, док су про ме не у дру штве ној 
струк ту ри би ва ле нај че шће за не ма ри ва не или чак иг но ри са
не. Про у ча ва ње про ме на у дру штве ној струк ту ри, по себ но у 
ње ној вер ти кал ној ди мен зи ји, за да так је со ци о ло га. Про ме
не у вер ти кал ној дру штве ној струк ту ри је дан су од ин ди ка
то ра ствар ног прав ца раз во ја дру штва, ко ји се, у пра ви лу, 
су штин ски раз ли ку је од де кла ра тив ноиде о ло шког. У овом 
ра ду аутор по ку ша ва да „ис цр та“ со ци о ло шки про фил но вих 
срп ских ве ле по сед ни ка као де ла но во фор ми ра не дру штве не 
ели те. Као је дан од ре зул та та про ме на вла снич ке струк ту
ре у по љо при вре ди, зе мљо по сед нич ка ели та пред ста вља са 
јед не стра не пот пу но но ви еле мент дру штве не струк ту ре, 
док са дру ге стра не ука зу је на кон ти ну ти тет по сто ја ња ве
ли ких има ња на се ве ру Ср би је.
Кључ не ре чи: ве ле по сед ни ци, дру штве на струк ту ра, пост

со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја, срп ско дру
штво.

У по след њих сто ти ну го ди на срп ско је дру штво до жи-
ве ло ве о ма број не и ду бо ке про ме не, та ко да се, ба рем на пр-
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ви по глед, чи ни да се у ње му из ме ни ло го то во све и да баш 
ни шта од ста рих дру штве них струк ту ра ви ше ни је на сце ни. 
За и ста, број ни ра то ви (ре ги о нал ни и два свет ска), про ме не 
др жав ног окви ра (рас пад Хаб збур шке мо нар хи је и фор ми ра-
ње за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на, кр ва ви раз лаз ју жно-
сло вен ских на ро да, др жа ва ко ју су чи ни ле Ср би ја и Цр на Го-
ра и ко нач но са мо стал на срп ска др жа ва), ми гра ци је, про це си 
мо дер ни за ци је (ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја, про ме не 
у на чи ну жи во та), итд. то ли ко су из ме ни ли „лич ни опис“ на-
шег дру штва да би се дру штве ни ак те ри ко ји су жи ве ли на 
по чет ку два де се тог ве ка чу дом чу ди ли ка да би мо гли да ви де 
ка ко срп ско дру штво да нас из гле да. Ипак, по сто ји јед но обе-
леж је аграр не струк ту ре у се вер ним срп ским кра је ви ма ко је 
се, упр кос сил ним дру штве ним по тре си ма и про ме на ма не-
ка ко увек из но ва ја вља ло, до ду ше у из ме ње ном об ли ку. Реч 
је (не пре ки ну том) оп стан ку ве ли ких по љо при вред них има-
ња на про сто ру да на шње срп ске по кра ји не Вој во ди не, чи је је 
по сто ја ње увек има ло и сво ју дру штве но-струк тур ну стра ну. 
Јед на од тих стра на да нас је ве о ма та нак слој ве ле по сед ни ка 
– вла сни ка спо ме ну тих ве ли ких има ња, ко је мо же мо сма тра-
ти де лом еко ном ске ели те дру штва.

Да на шњи сна жан иде о ло шки при ти сак ко ји мо дер ни-
за ци ју дру штва из јед на ча ва са про ме на ма у по ли тич кој и 
еко ном ској сфе ри (ви ше стра нач ки по ли тич ки си стем, пра ва 
ма њи на, од лу чу ју ћа уло га тр жи шта и сл) ни ка ко не би смео 
да од вра ти со ци о ло ге од про у ча ва ња про ме на у дру штве ној 
струк ту ри као њи хо вог глав ног пред ме та. Сва ко за не ма ри ва-
ње из у ча ва ња на ве де не вр сте про ме на од стра не со ци о ло га 
за пра во иде на ру ку иде о ло ги ји и иде о ло зи ма ко ји у тој си-
ту а ци ји мо гу не сме та но да за ма гљу ју дру штве ну ствар ност 
и при ка зу ју је она квом ка ква она за пра во ни је, а све за рад 
одр жа ва ња и ре про дук ци је од ре ђе них дру штве них од но са. 
Су прот но, со ци о ло зи свој за да так ис пу ња ва ју ка да от кри ва-
ју, а не ка да гло ри фи ју, јер дру штве ни свет ни је она кав ка-
кав из гле да да је сте: ис под ње го ве ви дљи ве по вр ши не кри-
ју не ви дљи ве струк ту ре сна га и ин те ре са (Ber ger i Kel lner, 
1991:32-33).
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Ве ли ка има ња као кон стан та  
аграр не струк ту ре

Се вер ни део Ср би је (Вој во ди на) је све до 1918. го ди не 
био са став ни део Хаб збур шке им пе ри је. Од осло бо ђе ња од 
вла сти Осман ли ја и ма сов ни јег на се ља ва ња овог под руч ја 
(1690), у обла сти ма у ко је је об у хва та ла Вој на гра ни ца жи-
ве ли су сло бод ни се ља ци, док су се ља ци у свим дру гим де-
ло ви ма да на шње Вој во ди не би ли под ло жни ци (углав ном) 
стра них фе у да ла ца. По сле рас пу шта ња де ла Вој не гра ни це 
(по ло ви на осам на е стог ве ка), ма њи део се ља штва ус пео је да 
се на ђе у окри љу сло бод них кра љев ских гра до ва и да за др жи 
сво ју сло бо ду.

Уки да ње фе у дал них оба ве за ко је је до не ла Ре во лу ци ја 
1848. ни је зна чи ло и по де лу зе мље се ља ци ма, што је ство-
ри ло бро јан слој бе зе мља ша. Не ка да шњи фе у дал ни по се ди 
по че ли су да се пре тва ра ју у ка пи та ли стич ке ве ле по се де, 
чи је су на лич је мо гли да бу ду са мо на јам ни по љо при вред-
ни рад ни ци. По ло ви ном де вет на е стог ве ка у Угар ској зе мља 
је угла вом би ла вла сни штво цр ка ва, ма на сти ра и ве ле по сед-
ни ка, док је са мо 22% зе мљи шта би ло у вла сни штву зе мљо-
рад ни ка. Од укуп ног бро ја га здин ста ва, 53% је по се до ва ло 
до 5 кј, а са мо 0,16% пре ко 1000 кј. Око по ло ви не укуп них 
по љо при вред них по вр ши на за у зи ма ли су по се ди од 5 до 100 
кј. (Ва сић, 1996:12).

Наш ис так ну ти исто ри чар Ни ко ла Га ће ша, ис тра жи вач 
аграр но-по се дов не струк ту ре у Вој во ди ни, по себ но у Бач кој, 
у сво јим нам је ра до ви ма пре до чио низ по да та ка и на уч них 
уви да ко ји нам осве тља ва ју ову област. Раз ви так аграр но-по-
сед них од но са у Бач кој од 1699. до 1918. он де ли у три пе ри-
о да: пр ви је тра јао од 1699. до осам де се тих го ди на осам на е-
стог ве ка, дру ги од осам де се тих го ди на осам на е стог ве ка до 
Ре во лу ци је 1848. и тре ћи од Ре во лу ци је 1848. до 1918. Пр ви 
пе ри од ка рак те ри ше по ста нак, раз ви так и учвр шће ње ко мор-
ско-спа хиј ског си сте ма; све тов ни по се ди фе у дал ног ти па би-
ли су ма ло број ни. Основ но обе леж је дру гог пе ри о да је план-
ско спро во ђе ње ко ло ни за тор ске по ли ти ке Бе ча на се ља ва њем 
Не ма ца и ства ра ње број них и еко ном ских ја ких стра них ко-
ло ни ја; та ко ђе је при мет но по ве ћа ње све тов ног ве ле по се да 
фе у дал ног ти па на ра чун ко мор ско-спа хиј ског си сте ма. Тре-
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ћи пе ри од по чи ње уки да њем фе у дал них од но са; рас па да се 
ко мор ско-спа хиј ски си стем, ши ри се све тов ни ве ле по сед и 
учвр шћу је цр кве ни ве ле по сед (Га ће ша, 1968:7-8).

Га ће ша по себ но ис ти че да иако је Ре во лу ци ја 1848. 
уки ну ла фе у дал не од но се на це лој те ри то ри ји Хаб збур шке 
мо нар хи је, у Вој во ди ни су се са чу ва ли круп ни зе мљи шни 
по се ди фе у дал ног по ре кла. Њи хо ва је уло га у „ка пи та ли зи-
ра њу вој во ђан ске по љо при вре де“ оста ла нео кр ње на све до 
Пр вог свет ског ра та (Га ће ша, 1995:28). У Бач кој су нај ве ће 
по се де има ли Ко тек Ру долф (Но ви Фу тог, Ста ри Фу тог, Бе-
геч, Гло жан, Бач ки Пе тро вац, Ки сач) – 20.982 кј, Се че њи Ма-
ри ја (Вај ска, Бо ђа ни) – 10.439 кј, Дун ђер ски Ге де он (Гло жан, 
Ср бо бран, Бач ко Гра ди ште, Но ви Сад, Ста ра Па лан ка, Бе геч, 
Чиб, Ста ри Бе чеј) – 7.010 кј, Дун ђер ски Ђо ка (Но ви Сад, Кул-
пин, Ту ри ја) – 4.507 кј, Редл Ла још (Ста ни шић) – 3.993 кј, и 
Лел бах Пе тар (Ку ла, Цр вен ка, Су бо ти ца) – 3.653 кј. Ба нат-
ски ве ле по сед ни ци су 1867. осно ва ли при вред но удру же ње 
у чи јем су ру ко вод ству би ли гроф Че ко њић, гроф Ка ра чо њи, 
гроф На ко, Хер тен лен ди, ба рон Да ни јел и кнез Турн-Так сис. 
Срем ски ве ле по се ди (пре ко 1.000 кј) за у зи ма ли су око 17% 
укуп не по вр ши не, а нај ве ће по се ди има ли су кнез Оде скал ки 
(Илок, Ириг, Чал ма и Ве ли ки Ра дин ци), гроф Елц (Ву ко вар, 
Ила ча, Бо бо та, Га бош и Сви ња рев ци) и гроф Пе ја че вић (Ин-
ђи ја и Пу тин ци). Вла сни ци ве ле по се да би ли су те сно по ве за-
ни са вла да ју ћим сло је ви ма угар ског дру штва, што се ви ди и 
по то ме ка ква је по ре ска по ли ти ка во ђе на у обла сти зе мљи-
шних од но са. При ме ра ра ди, ве ле по сед ник Ле де рер је у Чо ки 
пла ћао 8.970 фо рин ти за по сед од 7.837 кј, док су чо кан ски 
се ља ци пла ћа ли 5.540 фо рин ти за сво јих 2.968 кј (исто, 35, 
37 и 39).

Аграр на ре фор ма из вр ше на од мах на кон ства ра ња но-
вог др жав ног окви ра (Кра ље ви не СХС) до не ла је ве ли ке про-
ме не упра во у Вој во ди ни и вр ло ма ле у цен трал ној Ср би ји. 
Ми ни стар ство за аграр ну ре фор му осно ва но је 1919. го ди не и 
ра ди ло је све до 1931. Под удар су углав ном до шли ве ли ки по-
се ди стра них др жа вља на у Вој во ди ни (чи ме је спре че но од-
ли ва ње рен те у ино стран ство), док су ве ле по се ди др жа вља на 
но ве др жа ве у до број ме ри очу ва ни, јер је власт не пре ста но 
убла жа ва ла оштри цу ре фор ме но вим од ред ба ма о зе мљи-
шном мак си му му. Он је нај пре од ре ђен на 100 – 500 кј, да 
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би на кнад но био из ме њен уво ђе њем пој мо ва ужег мак си му ма 
(об ра ди ва зе мља), ши рег мак си му ма (сва зе мља ко ја при па да 
јед ном по сед ни ку) и су пер мак си му ма (за оне ве ле по сед ни ке 
ко ји су на свом по се ду има ли и ка па ци те те агро ин ду стри је, 
као што су мли но ви, пи ва ре, фа бри ке шпи ри ту са, фа бри ке 
кон зер ви и сл). Ре фор мом је струк ту ра по се да зна чај но из ме-
ње на, иако је још увек оста ло (1931) укуп но 39 по се да ве ћих 
од 500 хек та ра. Та су га здин ства има ла зе мље ко ли ко и пе де-
сет хи ља да га здин ста ва ве ли чи не од јед ног до два хек та ра. 
Ве ле по сед ни ци, али и бо га ти ји се ља ци, би ли су окре ну ти тр-
жи шту, спе ци ја ли зу ју ћи се по себ но за про из вод њу жи та ри ца 
и сви ња (По пов, 2002:24-25; Мир ко вић, 1952:124).

Је дан од пр вих за ко на до не тих у но вој Ју го сла ви ји, по-
сле Дру гог свет ског ра та, био је За кон о аграр ној ре фор ми и 
ко ло ни за ци ји (23. ав густ 1945). Овај је За кон пред ви део екс-
про при ја ци ју ве ли ких по се да (пре ко 45 хек та ра, од но сно 25 
хек та ра за не зе мљо рад ни ке), по се да ба на ка, пред у зе ћа, де о-
ни чар ских дру шта ва и „дру гих при ват но-прав них ли ца“, по-
се да цр ка ва, ма на сти ра и дру гих вер ских уста но ва, по се да 
ко ји су у то ку ра та оста ли без вла сни ка и прав ног на след-
ни ка, као и ви шка зе мљо рад нич ких по се да из над од ре ђе ног 
мак си му ма. Пра во пр вен ства при до би ја њу зе мље има ли су 
уче сни ци ра та на стра ни На род но о сло бо ди лач ке вој ске и 
њи хо ве по ро ди це. Нај зна чај ни је про ме не по сед нов них од но-
са де си ле су се у Вој во ди ни: у ју го сло вен ском фон ду аграр-
не ре фор ме Ср би ја је уче ство ва ла са 44,47%, од че га је чак 
90,5% от па да ло на Вој во ди ну (668.412 хек та ра, од но сно 35% 
об ра ди вих по вр ши на). Као ре зул тат ове аграр не ре фор ме, се-
љач ки по сед је још ви ше усит њен (по ве ћан је број га здин ста-
ва са два до де сет хек та ра, као и уче шће ових га здин ста ва у 
укуп ним об ра ди вим по вр ши на ма), што је во ди ло по ве ћа њу 
аутар хич но сти и па ду по љо при вред не про из вод ње (По пов, 
2002:28-29; Ми тро вић, 1999:132). Са дру ге стра не, ства ра њем 
др жав них по љо при вред них до ба ра и до де љи ва њем зе мље 
се љач ким рад ним за дру га ма у Вој во ди ни је очу ван ве ли ки 
по сед, са мо што је но ви ве ле по сед ник би ла др жа ва, у пр вом 
слу ча ју ди рект но, у дру гом ин ди рект но. Очу ва ње ве ли ких 
по се да, ко је је има ло иде о ло шке (ства ра ње „со ци ја ли стич ког 
сек то ра“), али и по ли тич ко-еко ном ске ци ље ве (кон тро ла ре-
сур са и ин ду стри ја ли за ци ја по љо при вре де), пред ста вља ло је 
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цр ту кон ти ну ти те та у од но су на пе ри од са ко јим се же лео 
сва ки кон ти ну ти тет рас ки ну ти. Ве ли ка др жав на има ња до-
дат но су по ве ћа на ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ства ра њем агро ин ду стриј ских „ком би на та“ ко ји-
ма су (тран сфор ми са не) за дру ге при кљу чи ва не ка ко би би ле 
њи хов „си ро вин ски при ве зак“.

Но ви ве ле по сед ни ци

Упр кос на За па ду и код нас увре же ном ми шље њу ка-
ко је про цес дру штве них про ме на у Ср би ји у до ба ре жи ма 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа био у пот пу но сти за ко чен, тре ба 
ре ћи да „фа мо зна“ 1989. ни је за о би шла Ср би ју. Ве о ма круп-
не про ме не од и гра ва ле су се и у еко ном ској (спо ме ни мо са-
мо пре ста нак огра ни ча ва ња и иде о ло шке дис ква ли фи ка ци је 
при ват не сво ји не), али и у по ли тич кој (ства ра ње по ли тич ких 
стра на ка и ви ше стра нач ки из бо ри) и у дру штве ној сфе ри (на-
ста нак но вих дру штве них сло је ва, итд).

Пи та ње сво ји не над по љо при вред ним зе мљи штем, као 
пи та ње од но са ме ђу љу ди ма (дру штве ним гру па ма) за наш је 
пред мет ве о ма ва жно. Без об зи ра што су про ме не сво јин ских 
од но са у по љо при вре ди у Ср би ји има ли ма њи зна чај не го у 
дру гим дру штви ма цен трал не и ис точ не Евро пе (са из у зет-
ком Пољ ске), а с об зи ром на не у спе шност про це са ко лек ти-
ви за ци је (до жи вео крах 1953. го ди не), то не зна чи да аграр не 
ре фор ме у Ср би ји ни је ни би ло: на про тив, др жав ним је ме ра-
ма до шло до круп них про ме на у од но си ма сво ји не над по љо-
при вред ним зе мљи штем.1

Пр во, уки нут је, на са мом кра ју осам де се тих го ди на, 
зе мљи шни мак си мум од де сет (15) хек та ра, ко ји је до та да 
био устав на ка те го ри ја. По сле ди ца уки да ња зе мљи шног мак-
си му ма би ла је ин тен зи фи ка ци ја тр жи шта зе мље, ко ја је опет 
во ди ла ди фе рен ци ја ци ји ме ђу се ља ци ма, до та да „осред ња-
че ним“. Од уки да ња зе мљи шног мак си му ма про фи ти рао је и 
је дан број при пад ни ка по ли тич ке и еко ном ске ели те (др жав-
ни и пар тиј ски функ ци о не ри, ди рек то ри дру штве них по љо-
при вред них пред у зе ћа и сл). Они су ову ме ру схва ти ли као 
сиг нал за тран сфор ма ци ју свог со ци јал ног ка пи та ла у еко-

1 Види опширније у: Шљукић (2009), стр. 127-134.
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ном ски. С об зи ром да су по вр ши не на тр жи шту би ле ипак 
не до вољ не за ства ра ње за и ста огром них има ња и да је цео 
про цес те као ла га но, „ево лу тив ним“ пу тем, та да још увек 
ни је до шло до ства ра ња ве ле по се да.

Дру го, ре жим је 1991. од лу чио да из вр ши по вра ћај зе-
мље од у зе те се ља ци ма у то ку дру ге аграр не ре фор ме (1953), 
као и да зе мљу на зад до би ју они се ља ци (или њи хо ви на след-
ни ци) чи ја су има ња би ла кон фи ско ва на због не из вр ша ва-
ња оба ве за из оба ве зног от ку па по љо при вред них про из во да 
(1945-1952). Овим су до дат не по вр ши не по љо при вред ног зе-
мљи шта до спе ле на тр жи ште.

Тре ће, др жа ва је 1992. го ди не је дан део по вр ши на ко-
је су би ле у дру штве ној сво ји ни про гла си ла др жав ном, чи ме 
је ја сно по ка за но да је дру штве на сво ји на са мо пре ру ру ше-
ни вид др жав не. Исто вре ме но, др жав но је зе мљи ште да то на 
ко ри шће ње до та да шњим ко ри сни ци ма, без ика кве на кна де 
(пи та ње уби ра ња рен те на по љо при вред ном зе мљи шту у др-
жав ној сво ји ни ће до ћи на ред тек 2006, са За ко ном о по љо-
при вред ном зе мљи шту).

Кључ ни мо ме нат ко ји је отво рио мо гућ ност ства ра ња 
ве ле по се да у се вер ном де лу Ср би је ипак је на сту пио го ди ну 
да на на кон сло ма до та да шњег ре жи ма. За кон о при ва ти за ци-
ји (2001) пред ви део је да се дру штве на пред у зе ћа, укљу чу ју-
ћи ту и по љо при вред на, има ју при ва ти зо ва ти на аук ци ја ма 
или пу тем тен де ра, ко је је ва ља ло да спро ве де но во фор ми ра-
на др жав на ин сти ту ци ја, Аген ци ја за при ва ти за ци ју. Ова кав 
мо дел при ва ти за ци је те шко да је био мо гућ на са мом по чет ку 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка (ка да, исти ни за во љу, при-
ва ти за ци ја ни је ни сма тра на по жељ ном од стра не по ли тич ке 
ели те), али је до по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма је дан број по је-
ди на ца аку му ли рао ре спек та би лан еко ном ски ка пи тал, чак 
мо жда и ути цао на но ву по ли тич ку ели ту да иза бе ре упра во 
мо дел про да је пу тем аук ци је и тен де ра.

Ни је би ло те шко пред ви де ти да ће усво је ни мо дел при-
ва ти за ци је до ве сти до ства ра ња енорм но ве ли ких има ња, јер 
су дру штве на по љо при вред на пред у зе ћа про да ва на за јед но 
са по љо при вред ним зе мљи штем у дру штве ној сво ји ни ко је 
су ко ри сти ла. У си ту а ци ји у ко јој ни ка ква огра ни че ња ка да је 
реч о вла сни штву над зе мљи штем не по сто ја ла (не по сто је ни 
да нас), ве ли ка су има ња по ста ја ла све ве ћа и ве ћа. Пр ва при-
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ва ти за ци ја у по љо при вре ди из вр ше на је 2002. го ди не, да би 
до кра ја 2009. би ло про да то око 260 по љо при вред них пред-
у зе ћа; при то ме је 46 при ва ти за ци о них уго во ра по ни ште но. 
Про да ти је пу тем тен де ра осам по љо при вред них ком би на та, 
ме ђу ко ји ма „Агро у ни ја“ из Ин ђи је (8.500 хек та ра), „Ми тро-
срем“ из Срем ске Ми тро ви це (8.919 хек та ра), „На пре дак“ из 
Ста ре Па зо ве (7.100 хек та ра) и „Је дин ство“ из Апа ти на са 
6.820 хек та ра (Гу лан, 2010).

Ку по ви на дру штве ног по љо при вред ног пред у зе ћа до-
но си ла је огром не, на за ко ну за сно ва не, при ви ле ги је куп-
цу. Као пр во, ку пу ју ћи пред у зе ће он је до би јао „у па ке ту“ и 
по љо при вред но зе мљи ште у дру штве ној сво ји ни ко је је то 
пред у зе ће ко ри сти ло. Хек тар зе мљи шта у дру штве ној сво ји-
ни пла ћан је ви ше стру ко ма ње од це не зе мље на сло бод ном 
тр жи шту, све га око 500 евра, док се „на сло бод но“ хек тар 
пла ћао и до 5.000 евра. Дру го, ку пац је сти цао пра во да ко ри-
сти зе мљи ште у др жав ној сво ји ни без пла ћа ња рен те, на сле-
ђу ју ћи при ви ле ги ју ко ју су има ла дру штве на по љо при вред на 
пред у зе ћа. Та је при ви ле ги ја очу ва на све до 2006. го ди не.

Про цес се од ви јао на оче ки ва ни на чин и сре ди ном 
2005. го ди не чи ње ни ца да су се у Ср би ји по ја ви ли „но ви ла-
ти фун ди сти“ до шла је у сре ди ште па жње јав но сти. Ми рис 
сен за ци је при ву као је штам пу, а у днев ним ли сто ви ма по пут 
„Ве чер њих Но во сти“, „Бли ца“ и „По ли ти ке“ то ком ле та те 
го ди не мо гли су се про чи та ти мно ги члан ци по све ће ни овој 
те ми. Да нас су име на но вих ве ле по сед ни ка, при пад ни ка еко-
ном ске ели те дру штва, до бро по зна та јав но сти, као и њи хо ве 
ве зе са по ли тич ком ели том. По у зда них и ла ко про вер љи вих 
по да та ка о це лом овом про це су не ма, та ко да се мо ра осло ни-
ти на штам пу и Ин тер нет из во ре.

Про це не о ве ли чи ни по је ди них ве ле по се да ко је су се 
по ја ви ле у штам пи се по не што раз ли ку ју, што мо же да бу-
де ре зул тат не пре ци зног из ра чу на ва ња, не до стат ка по да та ка, 
али и про ме на ко је су се у ме ђу вре ме ну до го ди ле. Ка ко год 
би ло, но ви ве ле по сед ни ци кон тро ли шу, што као вла сни ци, 
што као за куп ци, до бар део не ка да шње дру штве не и др жав-
не сво ји не у Вој во ди ни.2 На ве шће мо две но ви је про це не ко је 
се мо гу сма тра ти ба рем при бли жно тач ним.

2 У Србији има 4,66 милиона хектара обрадивог земљишта, од тога у 
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Та бе ла 1. Ве ле по се ди у Вој во ди ни (1)

Власник Укупноземљишта Државно
земљиште(%)

Ђор ђе Ни цо вић 29.630 хек та ра 60
Ми ро слав Ми шко вић 25.100 37

Ми о драг Ко стић 22.740 40
Пе тар Ма ти је вић 12.000 33
Иви ца То до рић 3.000 40

“Bal tic Pro perty” 11.000 40
Из вор: „Блиц“ (2008). 

Та бе ла 2. Ве ле по се ди у Вој во ди ни (2)

Вла сник Укуп но зе мљи шта Др жав но  
зе мљи ште (%)

Ђор ђе Ни цо вић 29.600 хек та ра 60
Ми ро слав Ми шко вић 25.000 37

Ми о драг Ко стић 24.000 40
Пе тар Ма ти је вић 16.000 33
Иви ца То до рић 6.000 40

“Bal tic Pro perty” 10.500 -
Из вор: Гу лан (2010).

Ђор ђе (или Ђор ђи је) Ни цо вић је за ПИК „Бе чеј“ пла-
тио 12,3 ми ли о на евра. Је дан од бра ће Ни цо вић, ро дом из 
Ко ла ши на, био је сво је вре ме но ди рек тор сек то ра у На род ној 
бан ци Ју го сла ви је (до 1992), а по том осни вач и вла сник „Ка-
пи тал бан ке“. Пред сед ник је гру па ци је „Ir va nic co” и се бе 
сма тра „ин ве сти ци о ним бан ка рем“. Гру па ци ја ко јој је на че-
лу бро ји 27 фир ми у че ти ри сек то ра, са нај ве ћим уде лом у 
агра ру и тек сти лу. Осим у Ср би ји, по се ду је фир ме и у Цр ној 
Го ри. Твр ди да је „Ир ва“ нај ве ћи про из во ђач хра не у Ср би ји, 
са око 200.000 то на го ди шње: 15 ми ли о на ли та ра мле ка, 10-
12 ми ли о на ки ло гра ма ме са (жи ве ва ге), пре ко 100.000 то на 
жи та ри ца, ви ше од 20.000 то на по вр ћа и 10.000 то на во ћа. У 
про це су при ва ти за ци је ку пио је и тек стил на пред у зе ћа „Пр-
ви мај“ (Пи рот), „Ни текс“ (Ниш) и „Руд ник“ (Гор њи Ми ла-
но вац), али је Аген ци ја за при ва ти за ци ју сва три уго во ра рас-
ки ну ла, због не ис пу ње них оба ве за од стра не куп ца (Eka pi ja.
com, 2008; Na slo vi.net, 2010). 

Војводини 1,6 милиона. Пре отварања процеса приватизације, у Војводини 
је било око 570.000  хектара у друштвеном и државном власништву.
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Ми ро слав Ми шко вић (рођ. 1945), пред сед ник „Дел та 
хол дин га“, ро дом је из Кру шев ца. Пре три го ди не (2007) ње-
го во се бо гат ство про це њи ва ло на око две ми ли јар де до ла ра. 
По сле ди пло ми ра ња на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
ра дио је у „Ју го бан ци“, „Тра ја лу“ и хе миј ској ин ду стри ји 
„Жу па“. Го ди не 1990. по ста је пот пред сед ник Вла де Ср би је, 
али на тој функ ци ји оста је са мо шест ме се ци. Осни ва фир му 
„Дел та М“, за тим и „Дел та бан ку“ (2004. је про да је бан ци 
„Ин те за“) и оси гу ра ва ју ћу ку ћу (ко ју та ко ђе про да је Ита ли ја-
ни ма). Спо ми њан је као је дан од фи нан си је ра ЈУЛ-а, а по сле 
Ок то бар ских про ме на у Ср би ји (2000) по ве зи ван је са не ким 
од ли де ра ДОС-а. Гру па ци ја ко ју во ди по се ду је не ко ли ко тр-
го вин ских ла на ца („Мак си“, „Тем по“...) и има низ круп них 
ин ве сти ци ја у окол ним зе мља ма. Ку пи ла је „Је дин ство“ из 
Апа ти на, „На пре дак“ из Ста ре Па зо ве, „По ду на вље“ из Че-
ла ре ва, „Ко за ру“ из Ба нат ског Но вог Се ла, итд (Вре ме, 2006; 
Ви ки пе ди ја, 2010). 

Ми о драг Ко стић (рођ. 1959) чел ник је „МК гру пе“, ко ја 
је ку пи ла „Агро у ни ју“ из Ин ђи је, „Вој во ди ну“ из Но вог Ми-
ло ше ва, „Елан“ из Изби шта... „МК гру па“ углав ном се ба ви 
по љо при вред ном про из вод њом (пре те жно ра тар ством), али 
и пре ра дом по љо при вред них про из во да (Ко сти ћа че сто на-
зи ва ју „Кра љем ше ће ра“) и тр го ви ном. Ба ви се и тран спор-
том (ка ми о ни), док у Укра ји ни об ра ђу је 35.000 хек та ра ора-
ни ца и упо шља ва око 500 љу ди. У два де сет и пет пред у зе ћа 
за по шља ва пре ко 3.000 рад ни ка. За се бе ка же да по ти че из 
„про сеч не, рад нич ке по ро ди це“. Убр зо по што је ди пло ми-
рао еко но ми ју, по чи ње да се ба ви пред у зет ни штвом: отва ра 
оџа чар ску рад њу, а по том за по чи ње про из вод њу ку ку ру зних 
па ху љи ца. Де ве де се тих го ди на по ста је фи нан си јер и функ-
ци о нер та да опо зи ци о не Де мо крат ске стран ке; кум је Не на-
да Чан ка, пред сед ни ка Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не 
(НИН, 2001; Ин тер нет сајт „МК гру пе“, 2010).

Пе тар Ма ти је вић (ро ђен 1951) по знат је као вла сник ин-
ду стри је ме са и ме сних пре ра ђе ви на и лан ца ме са ра, али и 
као чо век ко ји је ку пио ви ше дру штве них по љо при вред них 
пред у зе ћа („Без дан“, „Рав ни ца“ Бај мок, „Зла ти ца“ Ла за ре во, 
„Јед но та“ Ко ва чи ца, „Га лад“ Ки кин да итд). Но вац је ин ве-
сти рао и у уго сти тељ ство и тр го ви ну. По зна те су ње го ве из-
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ја ве у штам пи (ко ја га је до во ди ла у ве зу са Срп ском ра ди кал-
ном стран ком) да је „зе мља са мо ро ба“. 

Ме ђу пр вих не ко ли ко ве ле по сед ни ка ду го је убра јан и 
Ми ле Јер ко вић (ку пио „По љо при вре ду“ Сен та, „Бач ку“ Си-
вац, „Агро бач ку“ Бач, „Је дин ство“ Гај до бра, „Гра ни чар“ Га-
ко во, ПИК „Алек са Шан тић“...), као вла сник 16.000 хек та ра 
по љо при вред ног зе мљи шта у Вој во ди ни, али и ви ше ауто-
пре во знич ких пред у зе ћа. Де ве де се тих је го ди на до во ђен у 
ве зу са Жељ ко Ра жна то ви ћем - Ар ка ном, док је ове (2010) го-
ди не по ве зи ван са Дар ком Ша ри ћем, оп ту же ним за тр го ви-
ну нар ко ти ци ма. На кон што је Аген ци ја за при ва ти за ци ју са 
њим рас ки ну ла ви ше уго во ра, ње го во се „цар ство“ умно го ме 
уру ши ло. „Вик то ри ја гру па“ (Ми ли ја Ба бо вић, Зо ран Ми-
тро вић и Стан ко По по вић) је да ле ко од во де ће „че твор ке“, са 
око 6.000 хек та ра (Гу лан, 2010).

Ис кљу чи во пре ко пред у зе ћа ре ги стро ва них у Ср би ји, 
вла сни ци де ла срп ских ора ни ца по ста ли су и не ки стран ци. 
Та ко је Хр ват Иви ца То до рић („Агро кор“) ку пио „Фри ком“ и 
„Ди ја мант“, а ир ски фонд Bal tic Pro perty „Па но ни ју“, ПИК 
„Фе ке тић“ и „Вој во ди ну“ из Бач ког Бре стов ца (исто). 

*

Би о гра фи је но вих ве ле по сед ни ка до ста от кри ва ју о 
пу ту ко јим су сти гли до свог бо гат ства и о њи хо вим по ли-
тич ким ан га жма ни ма и ве за ма. Не ки од њих су има ли до бре 
„по ла зне по ло жа је“ до стиг ну те у вре ме ре жи ма Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа (Ђор ђе Ни цо вић и Ми ро слав Ми шко вић), док 
су дру ги (Ми о драг Ко стић и Пе тар Ма ти је вић) по че ли као 
са мо стал ни пред у зет ни ци, са те сним ве за ма са по ли тич ким 
стран ка ма ко је су се на ла зи ле јед но вре ме у опо зи ци ји, а јед-
но на вла сти. У сва ком слу ча ју, сви су они има ли те сне ве зе 
са по ли тич ком ели том (ели та ма), што упу ћу је на за кљу чак да 
би без со ци јал ног ка пи та ла њи хов еко ном ски ка пи тал те шко 
до био раз ме ре ко је да нас има. Та ко ђе им је сви ма за јед нич ко 
и то да су при сут ни и у дру гим гра на ма при вре де (нај ви ше 
у пре храм бе ној ин ду стри ји, али и у тек стил ној ин ду стри ји, 
тр го ви ни, бан кар ству, оси гу ра њу, итд), а не са мо у по љо при-
вред ној про из вод њи. Ко нач но, за јед нич ки им је и ан га жман у 
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окви ру оно га што се на зи ва „дру штве на од го вор ност кор по-
ра ци ја“, кроз осни ва ње и рад до бро твор них фон до ва.

Зе мљу ко ју кон тро ли шу (у сво ји ни или у за ку пу) но-
ви ве ле по сед ни ци об ра ђу ју на ка пи та ли стич ки на чин, пу тем 
на јам не рад не сна ге. Про дук тив ност на њи хо вим има њи ма је 
вр ло ви со ка, јер ко ри сте нај но ви ју ме ха ни за ци ју, при ме њу ју 
нај са вре ме ни је на чи не про из вод ње у по љо при вре ди и тру де 
се да по тре бе за рад ном сна гом све ду на ми ни мум. Ко год је 
по след њих го ди на про шао по ред шпа ли ра нај са вре ме ни јих 
по љо при вред них ма ши на из ло же них на По љо при вред ном 
сај му у Но вом Са ду, ко је из гле да ју от при ли ке као све мир-
ски бро до ви (то ли ко и ко шта ју), тај је мо гао, већ пр вог да на 
Сај ма, да на њи ма ви ди це ду ље на ко ји ма пи ше „про да то“ уз 
до да так на зи ва јед не од ком па ни ја чи ји су пред сед ни ци но ви 
ве ле по сед ни ци. Њи хо ве фир ме про из во де за до ма ће, али и за 
стра но тр жи ште; на сто је да ин ве сти ра ју и из ван Ср би је и на-
ла зе се ме ђу нај ја чим тр жи шним „игра чи ма“ у ју го и сточ ној 
Евро пи, али и не са мо у њој. Пу тем ин ве сти ра ња свог ка пи-
та ла у ино стран ству они ја ча ју и ути цај срп ског дру штва

Са дру ге стра не по сма тра но, ве ли ка кон цен тра ци-
ја зе мљи шне сво ји не у ма лом бро ју ру ку не до при но си баш 
дру штве ној ста бил но сти. Пре ве ли ка моћ зе мљо по сед нич ке 
ели те мо же да успо ри раз вој фар мер ског сло ја, као јед ног од 
сред њих сло је ва ко ји ка рак те ри шу дру штва за пад не Евро пе 
и Се вер не Аме ри ке. Евен ту ал но сла бље ње фар мер ског сло-
ја, њи хо во про па да ње и да ља кон цен тра ци ја зе мљи шне сво-
ји не мо гу до ве сти до по ја ве оштро по ла ри зо ва не дру штве не 
струк ту ре, на лик по ма ло на ону у Ју жној Аме ри ци. 

Но ви ве ле по сед ни ци на по љо при вред но зе мљи ште гле-
да ју ис кљу чи во као на ро бу, ко ја се по во љи мо же ку пи ти, 
али и про да ти, ка да се за то ука же по вољ на при ли ка. Дру-
гим ре чи ма, они су ка пи та ли сти ко ји су сво је по се де сте кли 
не дав но, а не при пад ни ци плем ства или се ља ци (фар ме ри) 
ко ји су зе мљу на сле ди ли и сто га су за њу ве за ни и дру гим 
(тра ди ци ја), а не са мо еко ном ским ве за ма. С об зи ром на ову 
чи ње ни цу, но ви ве ле по сед ни ци мо гу за не ко ли ко го ди на, ка-
да то по ста не мо гу ће на осно ву Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу из ме ђу Ср би је и Европ ске Уни је (Спо ра зум, 
2008: чла но ви 53. и 63), да до ђу у ис ку ше ње да зе мљу ко ју 
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по се ду ју про да ју стран ци ма-др жа вља ни ма ЕУ.3 Це на по љо-
при вред ног зе мљи шта у зе мља ма ЕУ је ве о ма ви со ка (да ле ко 
ве ћа не го код нас) и тре ба оче ки ва ти да ће она у Ср би ји ра сти 
ка ко се (ако се) Ср би ја бу де при бли жа ва ла ЕУ. Ин ве сти то ри 
из сред ње и за пад не Евро пе, ко ји не мо гу и не же ле да пла те 
ви со ку це ну зе мље у сво јим зе мља ма, где го то во сва ко зе-
мљи ште већ одав но има по зна тог га зду, ве ро ват но ће кре ну-
ти на тр жи шта као што је срп ско, на ко ји ма је ста ње још увек 
„флу ид но“ и где је мно го што-шта отво ре но. У сва ком слу ча-
ју, они ће, прет по ста вља мо, би ти спрем ни да пла те це ну ви-
ше стру ко ве ћу од це не ко ју су но ви ве ле по сед ни ци пла ти ли у 
про це су при ва ти за ци је, што зна чи да би ови мо гли, про да јом 
оно га што су јеф ти но ку пи ли, да за ра де огром не су ме нов ца. 
Та ко би (нео)ли бе рал на „по ли ти ка без по ли ти ке“, ко ја се очи-
глед но у Ср би ји спро во ди у овој обла сти, мо гла да ре зул ти ра 
рас про да јом стра те шки ва жног на ци о нал ног ре сур са – об ра-
ди вог по љо при вред ног зе мљи шта.
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Sr djan Šlju kič

SO CI O LO GI CAL PRO FI LE OF NEW SER BIAN  
LAR GE ESTA TE OW NERS

Summary

In the pro cess of postso ci a list tran sfor ma tion of the so
ci e ti es of Cen tral, Eastern and So ut he a stern Euro pe, the fo cus 
of the pu blic, in clu ding the sci en ti fic one, was on the chan ges in 
eco nomy and po li tics, whilst the chan ges in the so cial struc tu re 
we re of ten ne glec ted or even ig no red. The task of so ci o lo gists is 
to ex plo re the chan ges in the so cial struc tu re, espe ci ally in its 
ver ti cal di men sion. The chan ges in the ver ti cal di men sion of the 
so cial struc tu re are one of the in di ca tors of the real di rec tion of 
the de ve lop ment of the so ci ety, which is, as a ru le, es sen ti ally dif
fe rent from the dec la ra ti veide o lo gi cal di rec tion. In this pa per 
the aut hor tri es to gi ve a so ci o lo gi cal pro fi le of the new Ser bian 
lar ge esta te ow ners as a part of newly for med so cial eli te. As one 
of the re sults of the pro perty tran sfor ma tion in agri cul tu re, this 
part of the eli te re pre sents, on the one hand, a com ple tely new 
ele ment of the so cial struc tu re, whilst on the ot her hand it po ints 
to the con ti nu ity of the exi sten ce of lar ge esta tes in the nort hern 
part of Ser bia.
Key words: lar ge esta te ow ners, postso ci a list tran sfor ma tion, 

Ser bian so ci ety, so cial struc tu re.
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* Учи тељ ски фа кул тет, При зре н - Ле по са вић

Јован Базић*  

ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ У ДРЖАВАМА 
НАСТАЛИМ ИЗ БИВШИХ РЕПУБЛИКА 

СФРЈ - ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Резиме

У овом ра ду је ком па ра тив ном ана ли зом об у хва ћен са
став ин сти ту ци о нал не струк ту ре по ли тич ких ели та у др
жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ. Ана ли зом су 
об у хва ће ни ак ту ел ни пред сед ни ци ре пу бли ка, чла но ви пар ла
ме на та и чла но ви вла да. Основ ни циљ у овом ра ду је сте са
гле да ва ње ни воа, вр сте и ка рак те ра обра зо ва ња при пад ни ка 
по ли тич ких ели та. По себ на па жња се по све ћу је чла но ви ма 
вла да, јер је основ на прет по став ка да обра зов ни про фил њи
хо вог са ста ва тре ба да бу де нај ком пе тент ни ји за вр ше ње 
вла сти. Са тог ста но ви шта, из ове ана ли зе се мо гу фор му
ли са ти две зна чај не оце не. Пр ва је да ме ђу чла но ви ма вла да 
има до ста љу ди чи је обра зо ва ње и рад но ис ку ство ни су ни у 
ка квој функ ци о нал ној ве зи са по сло ви ма ко је вр ше у вла ди; и 
дру га,  за па же ну уло гу има ју мла ди ви со ко обра зо ва ни љу ди 
ко ји су се шко ло ва ли у вре ме рас па да СФРЈ и на стан ка њи
хо вих др жа ва, а мно ги ме ђу њи ма су би ли у ино стран ству 
на струч ним уса вр ша ва њи ма или раз ли чи тим кур се ви ма по
ли тич ке обу ке. Да љим са гле да ва њем њи хо вог обра зо ва ња и 
по ли ти ке ко ју за сту па ју, мо гу се тра жи ти од го во ри на раз
ли чи та по ли тич ка пи та ња.
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Кључ не ре чи: по ли тич ке ели те, обра зо ва ње, бив ше ре пу бли
ке СФРЈ

Увод не на по ме не

Ели те у пост со ци ја ли зму кон сти ту и са ле су се у про-
це си ма ве ли ког пре о бра жа ја ко му ни стич ких др жа ва ис точ не 
Евро пе кра јем 20. ве ка у нео ли бе рал на дру штва, уз исто вре-
ме ни про цес рас па да ко му ни стич ких фе де ра ци ја и ства ра ња 
на ци о нал них др жа ва на њи хо вим ру ше ви на ма. Кроз те про-
це се, уз од ре ђе не спе ци фич но сти и гра ђан ски рат, про шла 
је и Ју го сла ви ја. Из ње ног са ста ва ство ре но је шест др жа ва, 
ко је су на ста ле углав ном се це си јом ре пу бли ка. Оне су раз ли-
чи те по мно гим осо би на ма: ет нич ком са ста ву, кон фе си о нал-
ној при пад но сти, еко ном ској раз ви је но сти, уре ђе њу, сте пе ну 
тран зи ци о них про ме на и укљу че но сти у ме ђу на род не струк-
ту ре. Све се то од ра зи ло на по ли тич ке уста но ве и про це се у 
њи ма, осо би то на по ли тич ке ели те.

По ли тич ке ели те су ин сти ту ци о нал ни са ста ви ко ји по-
се ду ју нај ви ше по ли тич ке мо ћи и ко ји су у по зи ци ји да упра-
вља ју јав ним по сло ви ма и ре а ли зу ју сво ју во љу по мо ћу др-
жав не вла сти. Оне има ју ста ту сну моћ и скон цен три са не су у 
кључ ним др жав ним уста но ва ма: пред сед ни ку др жа ве, пар ла-
мен ту и вла ди. Ма да се, у не кој друк чи јој оп сер ва ци ји и ши-
рем раз у ме ва њу по ли тич ке ели те, у њен са став мо гу увр сти-
ти и пред став ни ци суд ске вла сти, као што то чи ни Ка ло е ва 
(Ка ло е ва Еле на Бо ри сов на).1 По ли тич ке ели те у дру штви ма 
ли бе рал не де мо кра ти је сво ју суп стан ци јал ну енер ги ју цр-
пе из ви ше стра нач ких из бо ра и ком пе тен ци ја сте че них, пре 
све га, обра зо ва њем и та лен том а не на след ством, јер, ка ко је 
ука зи вао Јанг (Young Mic hael), „ма ло-по ма ло ари сто кра ти ја 
по ро ђе њу не при мет но је пре шла у ари сто кра ти ју по та лен-
ту’“.2 Због то га је обра зо ва ње ели те од ве ли ке ва жно сти, ка ко 
за оства ри ва ње њи хо ве дру штве не уло ге, та ко и за про це ну 
њи хо вих ком пе тен ци ја, вред но сних ста во ва и дру гих ка рак-

1 Калоева, Елена Борисовна: ‘’Есть ли в Сербии элита?’’, Элиты в странах 
Восточной Европы : начало XXI века (Сборник научных трудов), Москва 
2009, 78-102, 78.

2 М. Young, Rise of the Meritokracy, према: К. Лаш, Побуна елита, Нови Сад 
1996, 43.
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те ри сти ка. У до са да шњим из у ча ва њи ма по ли тич ких ели та 
ма ла па жња се по кла ња ла обра зо ва њу њи хо вих при пад ни ка, 
углав ном су раз ма тра на пи та ња њи хо вог со ци јал ног по ре кла 
и дру штве не ре про дук ци је, а у но ви је вре ме и за сту пље ност 
же на у по ли тич кој ели ти, као што то чи не Је лал цај (Fa ri da Ja-
lal zai) и Крук (Mo na Le na Kro ok).3 За то је по себ но за ни мљи во 
са гле да ти ка кав је обра зов ни про фил са да шњих по ли тич ких 
ели та, у ко јој ме ри су њи хов обра зов ни ку ри ку лум и по ли-
тич ко ис ку ство ко ре спо дент ни са но вим по ли тич ким иде ја-
ма и др жав ним ци ље ви ма. Из тог кон тек ста, овом ана ли зом 
су об у хва ће ни ак ту ел ни пред сед ни ци ре пу бли ка Ср би је, Хр-
ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре и чла но ви Пред-
сед ни штва Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не; за тим, ак ту ел-
ни са ста ви пар ла ме на та и вла да ових др жа ва. 

Овај рад је са чи њен на осно ву ана ли зе ре ле вант них по-
ка за те ља пре зен то ва них на зва нич ним ин тер нет стра ни ца ма 
по ме ну тих уста но ва. Ти ме је ис тра жи ван ни во обра зо ва ња, 
вр ста стру ке, дру га зна ња и ве шти не, до пун ски об ли ци обра-
зо ва ња, као и по ли тич ко ис ку ство при пад ни ка по ли тич ких 
ели та. За тим, са гле да ва не су и го ди не ста ро сти ка ко би се 
кроз исто риј ску при зму обра зов ног си сте ма утвр ди ло кроз 
ко ји су по ли тич ки обра зац про шли у про це су по ли тич ке со-
ци ја ли за ци је. Taбеле у овом ра ду су фор му ли са не по ме то до-
ло ги ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср би је, а ре до след 
др жа ва је из ло жен пре ма азбуч ном ре ду.

1. Пред сед ни ци др жа ва

Пред сед ни ци др жа ва су нај и зра же ни ји део сва ке по-
ли тич ке ели те. Они пред ста вља ју др жа ву у зе мљи и ино-
стран ству, про гла ша ва ју за ко не, не по сред но ути чу на рад 
кључ них по ли тич ких уста но ва у др жа ви (пар ла мент, вла да, 
вој ска), усме ра ва ју све у куп ну др жав ну по ли ти ку, да ју од ли-
ко ва ња, пред ла жу, по ста вља ју и опо зи ва ју функ ци о не ре на 
нај ва жни јим фук ци ја ма у др жа ви, и тд. Пред сед ни ци у др-
жа ва ма на ста лим из бив ших ре пу бли ка СФРЈ, би ра ју се на 
не по сред ним из бо ри ма тај ним гла са њем. А у слу ча ју Бо сне и 

3 F. Jalalzai, M. L. Krook, ‘’Beyond Hillary and Benazir: Women’s Political 
Leadership Worldwide’’, Internationale Political Science Review, 31 (1) 2010, 
5-21.
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Хер це го ви не, би ра се Пред сед ни штво ко је се са сто ји од три 
чла на, по не што друк чи јој про це ду ри.4

Ак ту ел ни пред сед ни ци др жа ва и чла но ви Пред сед ни-
штва Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не су у су шти ни мла ди 
и обра зо ва ни љу ди. Про сек њи хо ве ста ро сти је 53,75 го ди на. 
Сви има ју ви со ко обра зо ва ње ко је су сте кли на уни вер зи те-
ти ма у Ју го сла ви ји, да кле пре ње ног рас па да. Ме ђу њи ма, че-
тво ри ца су док то ри на у ка и је дан има по ча сни док то рат (на 
Хри шћан ском уни вер зи те ту „Ди ми трие Кан те мир“ у Бу ку-
ре шту – Бо рис Та дић).5 Пре ма струч ном обра зо ва њу до ми-
ни ра ју прав ни ци - њих пе то ри ца, за тим је дан фи ло лог, је дан 
фи ло зоф и је дан пси хо лог. А пред сед ник Ре пу бли ке Хр ват ске 
(Јо си по вић) је по ред Прав ног фа кул те та, на ко ме је ма ги стри-
рао и док то ри рао, за вр шио Му зич ку ака де ми ју и на пи сао око 
50 му зич ких де ла. Пре ма за ни ма њу, пре сту па ња на функ ци-
ју пред сед ни ка, че тво ри ца су има ли ве о ма за па же не ка ри је-
ре уни вер зи тет ских про фе со ра (Јо си по вић, Си лај џић, Турк, 
Ива нов). Сви су они би ли ан га жо ва ни на стра ним уни вер-
зи те ти ма, уче ство ва ли у ме ђу на род ним на уч ним про јек ти-
ма или као екс пер ти у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Дру-
ги су има ли вр ло ра зно ли ке ка ри је ре у стру ци и по ли тич ка 
ис ку ства у др жав ним ор га ни ма на раз ли чи тим ни во и ма и у 
дру штве но-по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, још у вре ме СФРЈ. 
Ме ђу њи ма, дво ји ца су, по ред оста лог, би ли и пред сед ни ци 
вла да, че тво ри ца ми ни стри и је дан је био ам ба са дор. По ред 
обра зо ва ња ко је су сте кли у Ју го сла ви ји, њих ше сто ри ца 
има ју и раз ли чи те об ли ке уса вр ша ва ња у ино стран ству. Као 

4 Председништво Федерације Босне и Херцеговине се састоји од три члана: 
једног Бошњака, једног Хрвата, који се бирају непосредно са територије 
Федерације, и једног Србина, који се бира непосредно са територије Репу-
блике Српске. Мандат чланова Председништва траје четири године. Чла-
нови Председништва између себе именују једног члана за председавајућег 
и ротирају се на тој функцији сваких осам месеци. Након општих избора 
у октобру 2006. године, изабран је четврти сазив Председништва БиХ, 
који чине: Небојша Радмановић из Републике Српске, Жељко Комшић из 
реда хрватског народа и Харис Силајџић из реда бошњачког народа. На 
конституивној седници Председништва БиХ, одржаној 6. новембра 2006. 
године, за првог председавајућег Председништва БиХ изабран је Небојша 
Радмановић, а сада је на тој функцији, од марта 2010., Харис Силајџић (http://
www.predsjednistvobih.ba/nadl/1/?cid=6,2,1, 22.08.2010).

5 http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=101000&g=20060904141200&lng=
cir&hs1=0, 23.08.2010.
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би тан чи ни лац у би о гра фи ји ис ти че се и уче шће у „до мо вин-
ском ра ту“, а је дан од њих (Ком шић) је и од ли ко ван „за вој-
нич ко др жа ње и по ка за ну хра брост“.6

2. Чла но ви пар ла ме на та

Пар ла мент је нај ви ше за ко но дав но и пред став нич ко 
те ло у свим зе мља ма ли бе рал не де мо кра ти је. Он по чи ва на 
те мељ ним по сту ла ти ма ли бе рал не де мо кра ти је, као што су 
иде а ли сло бо де, прав де, јед на ко сти, рав но прав но сти и по ли-
тич ке кон ку рен ци је.7 Пар ла мен ти у др жа ва ма на ста лим на 
про сто ри ма бив ших ре пу бли ка со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је 
су у из ве сној ме ри раз ли чи ти, ка ко по са ста ву и бро ју по сла-
ни ка, та ко и по њи хо вој ор га ни за ци ји. Сви они има ју јед но-
дом ну струк ту ру, осим Пар ла мен та Фе де ра ци је Бо сне и Хер-
це го ви не ко ји има дво дом ну пар ла мен тар ну струк ту ру. 

1. Пар ла мент Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не са ста-
вљен је из два до ма: Пред став нич ког до ма и До ма на ро да. 
Пред став нич ки дом се са сто ји од 98 за ступ ни ка, ко ји се би-
ра ју на не по сред ним из бо ри ма и тај ним гла са њем, на те ри то-
ри ји це ле Фе де ра ци је.8 Дом на ро да се са сто ји од 58 иза сла ни-
ка (де ле га та) од ко јих по 17 из ре да сва ког од кон сти ту тив них 
на ро да и се дам де ле га та из ре да оста лих.9

Та бе ла 1.  
Чла но ви Пар ла мен та Фе дра ци је Бо сне и Хер це го ви не,  

пре ма школ ској спре ми 

Док то ри 
на у ка

Ма ги стри 
и Спе ци-
ја ли сти

Ви со ка 
шко ла

Ви ша 
шко ла

Сред ња 
шко ла Оста ло Укуп-

но

Пред став-
нич ки Дом 6 7 49 5 7 24 98

Дом На ро да 1 6 31 5 9 6 58
Укуп но 7 13 80 10 16 30 156

6 http://www.predsjednistvobih.ba/biogr/?cid=8148,2,1, 25.08.2010.
7 М. Н. Јовановић, Изборни системи посткомунистичких држава, Београд 

2004, 15.
8 ht tp://www.parlamentf bih.gov.ba/bos/predstavnicki_dom/index.html, 

27.08.2010.
9 http://www.parlamentfbih.gov.ba/bos/dom_naroda/index.html, 27.08.2010.
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Про сек ста ро сти чла но ва Пар ла мен та у оба до ма је 
50,74 го ди не, а за 25 изасланикa ни су да ти би о граф ски по-
да ци. Ве ћи на изасланикa је са ви со ким обра зо ва њем, а ме ђу 
њи ма има се дам док то ра на у ка, од ко јих су пе то ро про фе со ри 
уни вер зи те та и шест ма ги ста ра; за тим, 10 са ви шом шко лом, 
16 са сред њом и за 30 изасланикa ни је утвр ђен ни во обра зо-
ва ња (Та бе ла 1). А пре ма стру ци, нај ви ше има ин же ње ра (18), 
еко но ми ста (17) и ле ка ра (17); а по том: прав ни ка (10), по ли ти-
ко ло га (6), фи ло ло га (3), пе да го га (3) и дру гих.

2. Со бра ние Ре пу бли ке Ма ке до ни је чи ни 120 по сла ни-
ка, од ко јих су два не за ви сни и 118 по сла ни ка из 18 по ли тич-
ких стра на ка.10 Про сек ста ро сти по сла ни ка је 44,03 годинe, а 
за њих че тво ро ни су рас по ло жи ви би о граф ски по да ци. Ве ћи-
на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че ти-
ри док то ра на у ка, од ко јих су два про фе со ри уни вер зи те та и 
13 ма ги ста ра; за тим, два са ви шом шко лом, три са сред њом 
и за че ти ри по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва ња (Та бе ла 
2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (20), ин же ње ра (19) и 
еко но ми ста (18); за тим: ле ка ра (9), фи ло ло га (5), пе да го га (4), 
про фе со ра фи зич ке кул ту ре и спор та (4), исто ри ча ра (4), по-
ли ти ко ло га (3), учи те ља (3) и дру гих.

3. Др жав ни збор Ре пу бли ке Сло ве ни је чи ни 90 по сла-
ни ка, од ко јих су два не за ви сни, два пред став ни ци на ци о нал-
них ма њи на и 86 по сла ни ка из шест по ли тич ких стра на ка.11 
Про сек ста ро сти по сла ни ка је 52,99 го ди на, а за јед ног, осим 
име на и пре зи ме на, не по сто је дру ги би о граф ски по да ци. Ве-
ћи на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че-
ти ри док то ра на у ка, 13 ма ги ста ра; за тим, пет са ви шом шко-
лом, осам са сред њом и за 30 по сла ни ка ни је утвр ђен ни во 
обра зо ва ња (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње ра 
(15); за тим: еко но ми ста (7), прав ни ка (6), но ви на ра (5), ле ка ра 
(4), тех ни ча ра раз ли чи тих стру ка (3) и дру гих.. 

4. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је са ста вље на 
је од 250 по сла ни ка из 23 политичкe странакe, као и јед не 

10 http://www.sobranie.mk/?ItemID=389F3043E8580843B6CD7A4BCF90DD9F, 
28.08.2010.

11 http://www.dz-rs.si/in dex.php?id=92, 29.08.2010.
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не стра нач ке лич но сти.12 Про сек ста ро сти по сла ни ка је 46,59 
го ди на. Ве ћи на по сла ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу 
њи ма има 15 док то ра на у ка, од ко јих су 12 про фе со ри уни-
вер зи те та, осам ма ги ста ра; за тим, 13 са ви шом шко лом, 22 
са сред њом и за 16 по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва-
ња. (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (51), ин-
же ње ра (38) и еко но ми ста (28); за тим: тех ни ча ра (17), ле ка ра 
(15), по ли ти ко ло га (9), со ци о ло га (4) и дру гих. 

5. Хр ват ски Са бор бро ји 153 за ступ ни ка, од ко јих су 
осам не за ви сни и 145 за ступ ни ка из 11 по ли тич ких стра на-
ка.13 Про сек ста ро сти за ступ ни ка је 51,45 го ди на. Ве ћи на за-
ступ ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има 23 док-
то ра на у ка, од ко јих су 15 про фе со ри уни вер зи те та, 13 ма-
ги ста ра; за тим, 15 са ви шом шко лом, 21 са сред њом и је дан 
са основ ном шко лом (Та бе ла 2). Пре ма стру ци нај ви ше има 
прав ни ка (22), ин же ње ра (21) и еко но ми ста (20); за тим: ле ка-
ра (11), по ли ти ко ло га (6), про фе со ра је зи ка и књи жев но сти 
(6), тех ни ча ра (5) и дру гих.

6. Скуп шти на Ре пу бли ке Цр не Го ре са ста вље на је од 
81 по сла ни ка из се дам по ли тич ких стра на ка и ко а ли ци ја.14 
Про сек ста ро сти је 48,37 го ди на, а за 17 по сла ни ка ни су рас-
по ло жи ви по да ци о да ту му и го ди ни ро ђе ња. Ве ћи на по сла-
ни ка има ви со ко обра зо ва ње, а ме ђу њи ма има че ти ри док-
то ра на у ка, од ко јих су два про фе со ри уни вер зи те та, де вет 
ма ги ста ра; за тим је дан са ви шом шко лом, два са сред њом и 
за че ти ри по сла ни ка ни је утвр ђен ни во обра зо ва ња (Та бе ла 
2). Пре ма стру ци нај ви ше има прав ни ка (18), ин же ње ра (16), 
еко но ми ста (12) и ле ка ра (10), а по том и дру гих.

12  http://www.par la ment.gov.rs/con tent/cir/sa stav/stran ke.asp, 30.08.2010.
13  http://www.sa bor.hr/De fa ult.aspx?sec=1994, 01.09.2010.
14  http://www.skup sti na.me/in dex.php?stra na=po sla ni ci&me nu_id=4, 01. 09.2010.
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Та бе ла 2.  
Чла но ви пар ла ме на та, пре ма школ ској спре ми

Др жа ва Док то ри 
на у ка

Ма ги стри и 
спе ци ја ли сти

Ви со ка 
шко ла

Ви ша 
шко ла

Сред ња 
шко ла

Оста-
ло

Укуп-
но

Бо сна и 
Хер це го-

ви на
7 13 80 10 16 30 156

Ма ке до ни ја 4 17 90 2 3 4 120
Сло ве ни ја 4 13 30 5 8 30 90

Ср би ја 15 16 168 13 22 16 250
Хр ват ска 23 17 76 15 21 1 153
Цр на Го ра 4 15 55 1 2 4 81

Укуп но 57 91 499 46 72 85 850

У зва нич ним ин тер нет пре зен та ци ја ма пар ла ме на-
та ових др жа ва, по сла ни ци су пред ста вље ни по раз ли чи тој 
ме то до ло ги ји и оскуд ној ста ти стич кој об ра ди. Нај че шће се 
пред ност да је ни воу обра зо ва ња и стру ци, а не где за ни ма њу 
из ко га се не ви де ни во обра зо ва ња и стру ка (при ват ни пред-
у зет ник, естрад ни умет ник, пен зи о нер, ту ри стич ки во дич 
итд). Че сто се за не ке по сла ни ке ука зу је са мо на име, пре зи ме 
и да тум ро ђе ња, али по не ка да ни то, што је на ро чи то ви дљи-
во за по сла ни ке сло ве нач ког пар ла мен та. 

У са ста ви ма мно гих пар ла ме на та на ла зе се вр ло раз ли-
чи ти љу ди, по свим ка рак те ри сти ка ма. По ста ро сној струк-
ту ри има их од 25 до 80 го ди на ста ро сти, где је нај и зра зи ти ја 
фре квен ци ја ста ро сне до би из ме ђу 40 и 50 го ди на. Нај мла ђи 
са став пар ла мен та има Ма ке до ни ја (44,03 годинe), а нај ста ри-
ји Сло ве ни ја (52,99 го ди не). Пре ма обра зов ном ни воу у свим 
пар ла мен ти ма до ми ни ра ју љу ди са ви со ким обра зо ва њем, 
ме ђу ко ји ма су нај за па же ни ји прав ни ци, еко но ми сти, ин же-
ње ри раз ли чи тих стру ка и ле ка ри; а по том у ма њем оби му 
су из ра же не и мно ге дру ге стру ке. То се мо же об ја сни ти раз-
ли чи тим мо ти ви ма по ли тич ких стра на ка за кан ди до ва ње и 
из бор љу ди са та квим стру ка ма. За прав ни ке и еко но ми сте се 
сма тра да ће они нај ком пе тент ни је мо ћи да уче ству ју у ра ду 
пар ла мен та и до при не ти ре а ли за ци ји стра нач ких ци ље ва и 
др жав них ин те ре са. Док су мо ти ви за кан ди до ва ње ин же ње-
ра и ле ка ра са свим друк чи ји, јер се ра ди, о струч ња ци ма ко ји 
су у сва ко днев ном кон так ту са љу ди ма и има ју ве ли ки ути-
цај у ло кал ним за јед ни ца ма. Ле ка ри тра ди ци о нал но ужи ва ју 
ве ли ко по ве ре ње у свим дру штви ма и стран ке их вр ло ра-
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до кан ди ду ју на из бо ри ма. Та кав је слу чај и са про фе со ри ма 
уни вер зи те та и још не ким за ни ма њи ма ко ја ужи ва ју ве ли ки 
дру штве ни углед. А ка да су у пи та њу ин же ње ри, за ни мљи-
во је да ме ђу њи ма до ми ни ра ју по љо при вред ни и ма шин ски 
ин же ње ри, ко ји су би ли ди рек то ри успе шних дру штве них 
фир ми и љу ди од угле да и зна чај ног ути ца ја у од ре ђе ним сре-
ди на ма. Дру штве ни ста тус ових про фе си ја и лич ни углед по-
је ди них љу ди по ли тич ке стран ке ко ри сте за по ја ча ва ње свог 
угле да и ути ца ја у из бор ним кам па ња ма ка ко би оства ри ле 
што бо љи из бор ни ре зул тат. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду и 
„да је по ли тич ка ак тив ност ве о ма зна ча јан ка нал вер ти кал не 
по кре тљи во сти“,15 та ко да је са свим и ра зу мљи ва мо ти ва ци ја 
мно гих љу ди, без об зи ра на стру ку и ни во обра зо ва ња, да се 
ба ве по ли ти ком. 

По ред то га, са ста ве не ких пар ла ме на та ка рак те ри шу вр-
ло раз ли чи ти љу ди, од ис так ну тих по ли ти ча ра још из СФРЈ,16 
по зна тих опо зи ци о на ра со ци ја ли стич ком ре жи му,17 љу ди ко-
ји су уче ство ва ли у сту дент ским про те сти ма и би ли ак ти-
ви сти у под млат ку мно гих пар ти ја то ком де ве де се тих, оних 
ко ји су уче ство ва ли у ра ту и од ли ко ва ни за рат не за слу ге, до 
љу ди ко ји су про це су и ра ни пред су до ви ма за рат не зло чи не 
(Бра ни мир Гла ваш у Хр ват ској). Мо ти ви и раз ло зи за кан ди-
до ва ње и из бор ових љу ди ле же ве ро ват но у по тре би ре ва ло-
ри за ци је од ре ђе них по ли тич ких вред но сти, иде ја и ци ље ва, 
ком пен за ци ји за од ре ђе не за слу ге, као и за до во ља ва ња ин те-
ре са не ких дру штве них гру па. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да 
је у са ста ви ма мно гих пар ла ме на та за сту пљен ве ли ки број 
пен зи о не ра, што је из раз тен ден ци је ста ре ња ста нов ни штва 
али ујед но и по гор ша ва ња со ци јал ног по ло жај те гру па ци је 
у мно гим др жа ва ма, па се за то она по ли тич ки ор га ни зу је у 
соп стве не стран ке и уче ству је у ре ша ва њу свог ста ту са.

15 S. Mi la di no vić, Eli te ras pa da, Be o grad 2009, 126.
16 Ни јаз Ду ра ко вић, по след њи пред сед ник Цен трал ног ко ми те та СК БиХ, Ми-

ран По трч, пред сед ник Са ве за син ди ка та Ју го сла ви је из ра них осам де се тих, 
ко ји је са да и пот пред сед ник сло ве нач ког пар ла мен та, као и дру ги ма ње по-
зна ти. 

17 Вла ди мир Шекс у Хр ват ској, Ја нез Јан ша у Сло ве ни ји, Дра го љуб Ми ћу но-
вић у Ср би ји и тд.
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3. Чла но ви вла да

За раз ли ку од пар ла ме на та, ко ји су пред став нич ка те-
ла и ујед но ре зул тат утак ми це раз ли чи тих по ли тич ких иде ја 
и ин те ре са, вла де пред ста вља ју из вр шну власт и прет по ста-
вља се да су та ко про фи ли са не да мо гу ком пе тент но да ре а-
ли зу ју по ли ти ку пар ла мен та и за до во ље дру штве не по тре бе 
и ин те ре се гра ђа на у сва ко днев ном жи во ту. Ме ђу тим, тре-
ба има ти у ви ду да је и са став сва ке вла де од раз из бор них 
ре зул та та на пар ла мен тар ним из бо ри ма и по стиг ну тим ко а-
ли ци ја ма ко је су оства ри ле ве ћи ну у пар ла мен ту. И не са мо 
то. Вла де су оп те ре ће не раз ли чи тим ва нин сти ту ци о нал ним 
ин те ре си ма и при ти сци ма. У сва ком слу ча ју, ком пе тент ност 
овог де ла по ли тич ке ели те је услов без ко га се те шко мо же 
за ми сли ти ње но функ ци о ни са ње. А ка ко то из гле да у са ста-
ви ма вла да др жа ва на ста лих из бив ших ре пу бли ка со ци ја ли-
стич ке Ју го сла ви је? 

1. Вла ду Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не чи не пред-
сед ник, два за ме ни ка пред сед ни ка и 14 ми ни ста ра.18 Про сек 
ста ро сти чла но ва Вла де је 52,81 го ди на. За јед ног ми ни стра 
ни су до ступ ни ни ка кви по да ци. Сви чла но ви Вла де има ју за-
вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два док то ра на у ка, три ма-
ги стра и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци 
нај ви ше има ин же ње ра (6); за тим: прав ни ка (3), еко но ми ста 
(2), ле ка ра (2) и по је дан про фе сор књи жев но сти, ма те ма ти-
чар и про фе сор спор та и фи зич ког вас пи та ња. Ме ђу чла но ви-
ма Вла де тро ји ца њих го во ре ен гле ски је зик, дво ји ца су би ли 
на струч ним уса вр ша ва њи ма у ино стран ству и сви има ју ис-
ку ства у ра ду на вр ло раз ли чи тим про фе си о нал ним и по ли-
тич ким функ ци ја ма на свим ни во и ма. Мно ги од њих су би ли 
ди рек то ри фир ми, има ли функ ци је у ло кал ној са мо у пра ви и 
по ли тич ким стран ка ма. За тим, је дан је био ам ба са дор БиХ и 
дво ји ца ми ни стри у ра ни јим са зи ви ма Вла де а је дан и пот-
пред сед ник Вла де. Та ко ђе, зна ча јан по да так у би о гра фи ја ма 
ми ни ста ра ис ти че се уче шће у „Ар ми ји БиХ“ или у „До мо-
вин ском ра ту“, та ко да је њих пе то ро ука за ло на то.

18 http://www.fbi hvla da.gov.ba/bo san ski/sa stav%20vla de/in dex.php, 04.09.2010.
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2. Вла ду Ре пу бли ке Ма ке до ни је чи не пред сед ник, че-
ти ри за ме ни ка пред сед ни ка, и 17 ми ни ста ра.19 Про сек ста ро-
сти чла но ва Вла де је 41,4 го ди на. За два ми ни стра не по сто је 
по да ци о го ди ни и ме сту ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има-
ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два док то ра на у ка, 
пет ма ги ста ра и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма 
стру ци нај ви ше има еко но ми ста (7) и прав ни ка (6); за тим: 
ин же ње ра (4), ле ка ра (2) и по је дан фи ло лог, со ци о лог и ин-
фор ма ти чар. Ме ђу чла но ви ма Вла де пет на ест њих го во ри ен-
гле ски је зик, а мно ги го во ре још по не ки је зик ме ђу ко ји ма су 
нај за сту пље ни ји не мач ки и грч ки, као и је зи ци сло вен ских 
на ро да на Бал ка ну. Че ти ри чла на Вла де су сту ди ра ла у ино-
стран ству, тро ји ца на уни вер зи те ти ма у САД и је дан у Бу-
гар ској. А на струч ном уса вр ша ва њу у ино стран ству би ло је 
је да на ест чла но ва Вла де (три у САД, три у Ен гле ској, три у 
Не мач кој, је дан у Швај цар ској и је дан у се ди шту НА ТО пак-
та у Бри се лу). Мно ги чла но ви Вла де има ју рад но ис ку ство у 
раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма и те ли ма, на ро чи то у ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја ци ја ма, као и на раз-
ли чи тим ме ђу на род ним про јек ти ма. А не ки од њих има ли 
су зна чај не функ ци је у по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним 
ор га ни ма Ма ке до ни је, док је ве о ма ма ли број њих ра дио у 
при вре ди.

3. Вла ду Ре пу бли ке Сло ве ни је чи не пред сед ник и 18 
ми ни ста ра.20 Про сек ста ро сти је 50,57 го ди на. Сви чла но ви 
Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има осам док-
то ра на у ка и три ма ги стра (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше 
има прав ни ка (5), а по том: по ли ти ко ло га (3), со ци о ло га (2), 
еко но ми ста (2), ин же ње ра (2) и по је дан лин гви ста, но ви нар, 
ле кар, ве те ри нар и фи зи чар. За два чла на Вла де по сто је по-
да ци да го во ре ен гле ски и још по не ки је зик, али се по сред но 
на осно ву по да та ка о њи хо вом ра ду у ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма и ди пло мат ској слу жби мо же за кљу чи ти да ве-
ћи на њих го во ри ен гле ски и још по не ки стра ни је зик. Осим 
за два чла на Вла де, не ма по да та ка о њи хо вом струч ном уса-
вр ша ва њу у ино стран ству. Мно ги чла но ви Вла де има ју рад-
но ис ку ство у раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма и те ли ма на 

19 http://www.vla da.mk/?q=no de/40, 04.09.2010.
20 http://www.vla da.si/si/o_vla di/kdo_je_kdo/, 05.09.2010.
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свим ни во и ма, на ро чи то у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма, а не ки од њих су има ли зна чај не функ ци је у 
по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма Сло ве ни је 
и Ју го сла ви је, а не ко ли ко њих има и вр ло успе шне ка ри је ре 
уни вер зи тет ских про фе со ра. 

4. Вла ду Ре пу бли ке Ср би је чи не пред сед ник, ге не рал-
ни се кре тар, че ти ри пот пред сед ни ка и 22 ми ни стра.21 Про сек 
ста ро сти чла но ва Вла де је 48,81 го ди на. За јед ног чла на Вла де 
не до ста ју по да ци о да ту му ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има-
ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има осам док то ра на у ка, 
се дам ма ги ста ра, је дан ле кар спе ци ја ли ста и је дан прав ник 
спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше има ин же ње-
ра (7) и еко но ми ста (6), а по том: прав ни ка (4), по ли ти ко ло га 
(3), ле ка ра (3) и по је дан фи зи чар, фи ло лог, ре ди тељ, фи ло зоф 
и сто ма то лог. Од 28 чла но ва Вла де, њих 17 го во ри ен гле ски 
и још по не ки је зик, нај че шће ру ски, не мач ки и фран цу ски. 
Тро је је сту ди ра ло у ино стран ству, пе то ро их се уса вр ша ва-
ло и тро је је ра ди ло из ве сно вре ме, сви у за пад но е вроп ским 
зе мља ма или у САД. 

Мно ги чла но ви Вла де има ју рад но ис ку ство у раз ли чи-
тим др жав ним уста но ва ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и 
асо ци ја ци ја ма, а не ки од њих су има ли зна чај не функ ци је у 
по ли тич ким стран ка ма и у др жав ним ор га ни ма. Ме ђу тим, 
де таљ ни јим уви дом мо же се за па зи ти да не ки ми ни стри има-
ју не кон зи стент но обра зо ва ње и во де ми ни стар ства за ко ја 
не ма ју пре по зна тљи вих ком пе тен ци ја. Ево не ко ли ко из ра зи-
тих при ме ра: а) је дан ми ни стар је ди пло ми рао те о риј ску фи-
зи ку, ма ги стри рао из обла сти др жав не ад ми ни стра ци је, има 
рад ног ис ку ства као фи нан сиј ски ана ли ти чар у не мач ким и 
бри тан ским бан ка ма, а во ди ре сор спољ них по сло ва; б) дру-
ги ми ни стар, ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту ју-
го сло вен ску књи жев ност, за вр ши ла курс на Хар вар ду Ли де-
ри у раз во ју, би ла по моћ ник ми ни стра од бра не, а у са да шњем 
са ста ву Вла де во ди ре сор за омла ди ну и спорт; в) тре ћи ми-
ни стар, је дан од ли де ра сту дент ских про те ста 1996/97, за вр-
шио је Ме ди цин ски фа кул тет и спе ци ја ли за ци ју ор то пед ске 
хи рур ги је и тра у ма то ло ги је, са да по ха ђа ма стер сту ди је на 
Фа кул те ту за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, а во ди 

21 http://www.sr bi ja.gov.rs/vla da/sa stav.php, 05.09.2010.
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ре сор жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња.22 Ова ква 
рас по де ла ре со ра им пре сив на је и за Ра до ја До ма но ви ћа.23 
За тим, још је дан ве ћи па ра докс, уко ли ко ни је по тез не ке тај-
не ди пло ма ти је, у овој вла ди ак ту ел ни ми ни стар за Ко со во 
и Ме то хи ју, био је ми ни стар за по љо при вре ду у се це си о ни-
стич кој вла ди ко сов ских при вре ме них ин сти ту ци ја у раз до-
бљу од 2002. до 2004. го ди не.24 Та вла да је има ла циљ ус по-
ста вља ње не за ви сне др жа ве Ко со во на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, у че му је знат но и ус пе ла, а дру га вла да, у ко јој се он 
са да на ла зи, да са чу ва Ко со во и Ме то хи ју у др жав ном са ста-
ву Ре пу бли ке Ср би је, што јој те шко по ла зи за ру ком. За чи је 
се ин те ре се овај ми ни стар ствар но бо ри те шко је са гле да ти 
са не ког ра зум ног ста но ви шта.

5. Вла ду Ре пу бли ке Хр ват ске чи не пред сед ник, пет 
пот пред сед ни ка, 15 ми ни ста ра и се кре тар (taj nik) Вла де.25 
Про сек ста ро сти чла но ва Вла де је 53,55 го ди на. Сви чла-
но ви Вла де има ју за вр шен фа кул тет, а ме ђу њи ма има два 
док то ра на у ка и три ма ги стра (Та бе ла 3). По стру ци нај ви ше 
има ин же ње ра (7) и прав ни ка (5), а по том: по ли ти ко ло га (2) 
и по је дан еко но ми ста, фи ло лог, ле кар, исто ри чар, де фек то-
лог, му зе о лог и ве те ри нар. А је дан ми ни стар је за вр шио два 
фа кул те та: Гра ђе вин ски и Фа кул тет по ли тич ких зна но сти. 
Од 22 чла на Вла де, њих 11 го во ри ен гле ски и још по не ки 
је зик, нај че шће не мач ки и ита ли јан ски. Дво је се уса вр ша ва-
ло у ино стран ству (Аустри ја, Укра ји на, Грч ка). Сви чла но ви 
вла де има ју вр ло бо га то по ли тич ко ис ку ство у ра ду на раз-
ли чи тим ни во и ма др жав не упра ве у Хр ват ској, а не ки има ју 
и зна чај не по ли тич ке функ ци је у стран ка ма. По ред то га, пе-
то ри ца су уче ство ва ли у „до мо вин ском ра ту“ и има ју ви со-
ка рат на при зна ња и од ли ко ва ња, што се на ро чи то ука зу је у 
би о гра фи ја ма. 

6. Вла ду Ре пу бли ке Цр не Го ре чи не пред сед ник, три 
пот пред сед ни ка, ге не рал ни се кре тар, 16 ми ни ста ра и се кре-
тар Се кре та ри ја та за за ко но дав ство.26 Про сек ста ро сти чла-

22 http://www.sr bi ja.gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67125, 05.09.2010.
23 Упо ре ди ти: Р. До ма но вић, ‘’Стра ди ја’’, Ода бра не при по вет ке, Бе о град 1949, 

174-234 (и дру га из да ња).
24 http://www.srbija.gov.rs/vlada/ministri.php#67115, 05.09.2010.
25 http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh, 06.09.2010..
26 http://www.gov.me/na slov na/sa stav-vla de, 06.09.2010.
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но ва Вла де је 46,00 го ди на, а за јед ног ми ни стра не ма ин фор-
ма ци ја о да ту му ро ђе ња. Сви чла но ви Вла де има ју за вр шен 
фа кул тет, а ме ђу њи ма има пет док то ра на у ка, два ма ги стра 
и је дан ле кар спе ци ја ли ста (Та бе ла 3). Пре ма стру ци нај ви ше 
има прав ни ка (6), еко но ми ста (5), ин же ње ра (5) и ле ка ра (2); а 
по том, по је дан: по ли ти ко лог, фи ло лог, ре ди тељ и про фе сор 
ма те ма ти ке. Од 22 чла на Вла де, њих пе то ро го во ри ен гле ски 
и још по не ки је зик, нај че шће ру ски и фран цу ски. Тро је се 
уса вр ша ва ло у ино стран ству (Аустри ја, САД, Ве ли ка Бри-
та ни ја, Не мач ка). Ве ћи на ми ни ста ра има ве ли ко по ли тич ко 
ис ку ство у ра ду на раз ли чи тим ни во и ма др жав не упра ве у 
Цр ној Го ри, Др жав ној за јед ни ци Ср би је и Цр не Го ре, СР Ју-
го сла ви ји, а не ки и у СФРЈ. Мно ги ми ни стри има ју ујед но и 
зна чај не по ли тич ке функ ци је у по ли тич ким стран ка ма.

Та бе ла 3. Чла но ви вла да, пре ма школ ској спре ми

Др жа ва Док то ри 
на у ка

Ма ги стри и 
спе ци ја ли сти

Ви со ка 
шко ла

Ви ша 
шко ла

Сред ња 
шко ла

Оста-
ло

Укуп-
но

Бо сна и 
Хер це го-

ви на
2 4 10 0 0 1 17

Ма ке до ни ја 2 6 14 0 0 0 22
Сло ве ни ја 8 3 8 0 0 0 19

Ср би ја 8 9 11 0 0 0 28
Хр ват ска 2 3 17 0 0 0 22
Цр на Го ра 5 3 14 0 0 0 22

Укуп но 27 28 74 0 0 1 130

Основ на за па жа ња из ана ли зе обра зов ног про фи ла чла-
но ва вла да у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји, Сло ве ни ји, 
Ср би ји, Хр ват ској и Цр ној Го ри мо гу се са же ти у мно штво 
раз ли чи тих оце на. Ме ђу тим, овом при ли ком се ука зу је са мо 
на не ке,  нај ре ле вант ни је. Обра зо ва ње чла но ва вла да је на ви-
со ком ни воу, јер ни у јед ној вла ди не по сто ји не ки њен члан 
ко ји има обра зо ва ње ис под ни воа фа кул те та. Нај ве ћи број 
њих се шко ло ва ло у сво јим зе мља ма, а мно ги су се струч но 
или по ли тич ки уса вр ша ва ли у ино стран ству. Нај пре, то су 
про фе со ри уни вер зи те та ко ји су би ли ан га жо ва ни на раз ли-
чи тим уни вер зи те ти ма и на уч ним уста но ва ма у све ту. За тим, 
ту су и мно ги мла ди љу ди, ко ји су се уса вр ша ва ли углав ном 
за по ли тич ко де ло ва ње, нај че шће у САД, Ве ли кој Бри та ни-
ји и Не мач кој. Они су у вре ме рас па да Ју го сла ви је би ли по-
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ли тич ки ак тив ни у сту дент ским ор га ни за ци ја ма и њи хо вим 
про те сти ма, по ли тич ким стран ка ма или не вла ди ним ор га-
ни за ци ја ма. Нај ви ше је та квих љу ди у Вла ди Ма ке до ни је 
(11 од 22). А у вла да ма Сло ве ни је и Хр ват ске ни ко. С дру ге 
стра не, ста ри ји чла но ви свих вла да има ју ве ли ко по ли тич ко 
ис ку ство у др жав ним ор га ни ма на раз ли чи тим ни во и ма и у 
по ли тич ким стран ка ма, а не ки су то ис ку ство сте кли и у Ју-
го сла ви ји, ма да се на то у би о гра фи ја ма вр ло шту ро ука зу је, 
на ро чи то не ак тив ност у Са ве зу ко му ни ста или дру гим дру-
штве но-по ли тич ким ор га ни за ци ја ма. Мно ги чла но ви вла да 
Ср би је и Цр не Го ре има ли су зна чај не функ ци је у ор га ни ма 
и те ли ма за јед нич ке др жа ве (СР Ју го сла ви ја, Др жав на за јед-
ни ца Ср би је и Цр не Го ре). За тим, не ки има ју рад ног и по-
ли тич ког ис ку ства у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и асо ци-
ја ци ја ма, ди пло мат ској слу жби, а мно ги су би ли по сла ни ци 
у пар ла мен ти ма, ми ни стри а не ки и пот пред сед ни ци вла да 
у ра ни јим са ста ви ма. У би о гра фи ја ма чла но ва вла да Бо сне 
и Хер це го ви не и Хр ват ске ве о ма зна чај на па жња се при да је 
уче шћу у „до мо вин ском ра ту“, где се ис ти чу уло ге, фор ма-
циј ске ду жно сти и чи но ви, као и од ли ко ва ња ко ја су им до-
де ље на.

Струч но обра зо ва ње код мно гих ми ни ста ра ни је ко ре-
спо дент но са по сло ви ма у ми ни стар стви ма ко ја во де. У мно-
гим вла да ма ве о ма су за сту пље ни ин же ње ри раз ли чи тих 
стру ка и при пад ни ци дру гих про фе си ја ко ји објек тив но у 
свом обра зов ном ку ри ку лу му има ју вр ло ма ло зна ња о по ли-
тич ком си сте му и функ ци о ни са њу др жа ве, а још ма ње о по-
сло ви ма ко ји су у сва ком ми ни стар ству спе ци фич не при ро де. 
С дру ге стра не, мно ги од њих има ју ду го го ди шње по ли тич-
ко и ор га ни за ци о но ис ку ство у раз ли чи тим фир ма ма, др жав-
ним уста но ва ма и ди пло ма ти ји, а не ки од њих ни ка да ни су 
ни ра ди ли у стру ци, јер су од у век би ли др жав ни или пар тиј-
ски чи нов ни ци и функ ци о не ри та ко да су вре ме ном по ста ли 
„спе ци ја ли сти оп ште по ли тич ке прак се“, упо тре бљи ви за сва 
ми ни стар ства и све при ли ке. Не склад из ме ђу струч ног обра-
зо ва ња, као и дру гих ка сни је сте че них зна ња, ор га ни за ци о но 
по ли тич ких, упра вљач ких и дру гих ре ле вант них спо соб но-
сти, са по сло ви ма ми ни стра у од ре ђе ном ми ни стар ству, нај-
и зра же ни ји је у ре сор ним ми ни стар стви ма за од бра ну, по-
ли ци ју, обра зо ва ње и на у ку. У ми ни стар стви ма од бра не - у 
Ма ке до ни ји, ми ни стар је ма шин ски ин же њер, ко ји не ма ни-
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ка квих пре по зна тљи вих ком пе тен ци ја за то ме сто;27 у Ср би-
ји, ми ни стар је ма шин ски ин же њер ко ји има ди пло му не ког 
кур са из САД о спро во ђе њу за ко на, као и још не ких кур се-
ва и рад ног ис ку ства са вет ни ка у Ми ни стар ству од бра не;28 у 
Хр ват ској, ми ни стар је елек тро тех нич ки ин же њер, ко ји је до 
2001. го ди не ра дио у при вре ди, а по том био пар тиј ски функ-
ци о нер на раз ли чи тим ни во и ма, гра до на чел ник Кар лов ца и 
„ми ни стар го спо дар ства, ра да и под у зет ни штва;29 у Цр ној 
Го ри, ми ни стар је прав ник са бо га тим по ли тич ким ис ку-
ством на раз ли чи тим функ ци ја ма у пар ти ји и др жа ви, али и 
у спорт ским ор га ни за ци ја ма (пред сед ник Стре љач ког са ве за 
Ју го сла ви је и пред сед ник Цр но гор ског олим пиј ског ко ми те-
та). У ми ни стар стви ма по ли ци је - у Ма ке до ни ји, ми ни стар је 
три де сет пе то го ди шња прав ни ца ко ја је ма ги стри ра ла у обла-
сти нор ма тив них ри зи ка у стра ним ин ве сти ци ја ма на Uni ver-
sity of Kent, Can ter bury у Ве ли кој Бри та ни ји;30 у Сло ве ни ји, 
ми ни стар је три де сет сед мо го ди шња прав ни ца ко ја је пре ми-
ни стар ске функ ци је би ла пар тиј ски слу жбе ник; у Цр ној Го-
ри, ми ни стар је гра ђе вин ски ин же њер, ко ји има ве ли ко по ли-
тич ко ис ку ство у кон ти ну и те ту, још од СФРЈ као члан Пред-
сед ни штва Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди не Ју го сла ви је до 
пот пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске пар ти је Цр не Го ре, за-
тим био је и на мно гим др жав ним функ ци ја ма, од де ле га та у 
СО Да ни лов град до по сла ни ка у Скуп шти ни Цр не Го ре. У 
ре сор ним ми ни стар стви ма за обра зо ва ње и на у ку - у Бо сни и 
Хер це го ви ни, ми ни стар је про фе сор ка ма те ма ти ке у гим на-
зи ји; у Ма ке до ни ји, ми ни стар је три де се то го ди шњи прав ник, 
ко ји је по ха ђао не ки лет њи се ми нар (Ле тен ин тен зи вен се ми-
нар во ор га ни за ци ја на Европ ски от уни вер зи тет од Бриж) са 
вр ло скром ним рад ним ис ку ством;31 у Цр ној Го ри, ми ни стар 
је ди пло ми ра ни прав ник са бо га том по ли тич ком ка ри је ром, 
ду го го ди шњи ми ни стар у раз ли чи тим ре со ри ма и функ ци о-
нер у Фуд бал ском са ве зу Цр не Го ре.32

27 http://www.vla da.mk/?q=no de/739, , 04.09.2010.
28 http://www.sr bi ja.gov.rs/vla da/mi ni stri.php#67115, , 05.09.2010.
29 http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh/clanovi_vlade/branko_vukelic, 06. 

09.2010.
30 http://www.vlada.mk/?q=node/730, 04.09.2010.
31 http://www.vlada.mk/?q=node/3426, 04.09.2010.
32 http://www.mbezportf.gov.me/ministar/ministar, 06.09.2010. 
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Основ но пи та ње ко је се ов де на ме ће је сте за што се у 
овим и дру гим ми ни стар стви ма не по ста вља ју ком пе тент ни-
ји љу ди, ко јих си гур но има у сва кој од ових др жа ва. Ов де 
се не ра ди о ме ри то крат ском зах те ву ап со лут не ком пе тент-
но сти, већ о по тре би да се сло же ни по сло ви др жав не упра-
ве оба вља ју што ефи ка сни је и ра ци о нал ни је. Од ре чан од го-
вор се те шко мо же да ти, али је са свим си гур но да је са став 
сва ке вла де од раз ре зул та та на пар ла мен тар ним из бо ри ма и 
по стиг ну тим ко а ли ци ја ма ко је су оства ри ле ве ћи ну у пар-
ла мен ту, што им омо гу ћа ва да фор ми ра ју вла ду, та ко да им 
ко а ли ци о ни спо ра зум на ме ће мно штво огра ни че ња и ком-
про ми са. По ред то га, тре ба има ти у ви ду да мно ге пар ти је, 
на ро чи то оне моћ не ко је по сти жу до бре ре зул та те у из бо ри-
ма и уче ству ју у вла сти, има ју сво је функ ци о не ре и дру ге 
љу де чи је ам би ци је тре ба за до во љи ти при ли ком фор ми ра ња 
вла де, не за ви сно од њи хо вих ствар них ком пе тен ци ја. За тим, 
ту је при су тан и ути цај мно гих и ве о ма ра зно вр сних ин те ре-
сних гру па, од оних ко је фи нан си ра ју пар ти је, пре ко не вла-
ди них ор га ни за ци ја, еко ном ских мо но по ли ста и кар те ла,33 до 
‘ме ђу на род ног фак то ра, ко ји има ју сво је ин те ре се у вла ди и 
на сто је да их оства ре и оси гу ра ју ин ста ли ра њем „сво јих љу-
ди“. И на кра ју, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да се у са ста-
ве мно гих вла да на мер но укљу чу ју не ком пе тен ти и по слу-
шни љу ди ка ко би се са њи ма мо гло лак ше ма ни пу ли са ти. 
Све је то од раз ве ли ког си ро ма штва и по ли тич ке кон фу зи је 
пост ко му ни стич ких дру шта ва у про це си ма тран зи ци је; али, 
с дру ге стра не, и од ли ка ма ри о нет ске при ро де по ли тич ких 
ели та у др жа ва ма на ста лим у про це су раз би ја ња Ју го сла ви је.

Уме сто за кључ ка:  
Рам за обра зов ни про фил по ли тич ких ели та

По ли тич ке ели те у др жа ва ма на ста лим из бив ших ре-
пу бли ка СФРЈ кон сти ту и са ле су се у вр ло сло же ним усло-
ви ма, ко је ка рак те ри шу про тив реч ни дру штве но-по ли тич ки 
про це си - с јед не стра не, гло ба ли за ци ја у свим обла сти ма 
дру штве ног жи во та (еко но ми ја, кул ту ра, по ли ти ка) и све 
сла би ја уло га на ци о нал них др жа ва; и с дру ге стра не, агре-

33 С. Антонић, Елита, грађанство и слаба држава, Београд  2006, 31-39. 
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сив на про мо ци ја на ци о на ли зма и во ђе ње ра то ва за на ци о нал-
не др жа ве. 

Ве ћи на при пад ни ка по ли тич ких ели та се шко ло ва ло 
у Ју го сла ви ји, у ми љеу со ци ја ли стич ких, са мо у прав них и 
ко му ни стич ких идеј но-по ли тич ких вред но сти. У њи хо вом 
обра зов ном ку ри ку лу му, по ред струч ног обра зо ва ња, би ла 
су са др жа на и зна ња про гра ми ра на за жи вот и рад у со ци-
ја ли стич ком дру штву, за кул тур не обра сце ко ји су у функ-
ци ји ко хе зи је тог дру штва и по ли тич ку ло јал ност и кул ту ру 
ко ја је ње му при ме ре на. Али, то дру штво је де ва сти ра но и 
пре о бра ће но у нео ли бе ра ли стич ко дру штво, за ко је ве ћи на 
при пад ни ка ели та има углав ном фраг мен тар ну и за ка сне лу 
по ли тич ку со ци ја ли за ци ју, без об зи ра на то што су мно ги од 
њих уче ство ва ли у тим про ме на ма или, као што је слу чај са 
мла ђим љу ди ма, би ли на ра зним по ли тич ким еду ка ци ја ма у 
ино стран ству или су се та мо шко ло ва ли. У струк ту ри по ли-
тич ког раз у ме ва ња, код ве ћи не при пад ни ка ак ту ел них по ли-
тич ких ели та, до ми ни ра свест ко ја је на ста ла под ути ца јем 
не са гла сних и ис кљу чи вих ти по ва по ли тич ке ло јал но сти (со-
ци ја ли зам - ка пи та ли зам; са мо у пра вља ње - ви ше стра нач ка 
де мо кра ти ја; со ци јал на прав да и си гур ност - шпе ку ла тив но 
бо га ће ње и си ро ма штво; ви ше на ци о нал на др жа ва - на ци о-
нал на др жа ва; брат ство и је дин ство - на ци о на ли зам и гло ба-
ли зам; не свр ста ност и не за ви сност - за ви сност од „ме ђу на-
род не за јед ни це“).

Фор ми ра ње но вих др жа ва на про сто ри ма бив ше Ју го-
сла ви је и пре ва лен ци ја но вих по ли тич ких вред но сти и ци-
ље ва, ути ца ло је и на по ли тич ку ре со ци ја ли за ци ју ели та и 
ма са, од но сно та кву со ци ја ли за ци ју ко ја тран сфор ми ше по-
ли тич ку кул ту ру у скла ду са но вим по ли тич ким ис ку ством 
раз ли чи тим од прет ход ног и пре но си је са ста рих на но ве по-
ли тич ке са ста ве. „Под усло вом из у зет них про ме на или спе-
ци јал них слу ча је ва, као што је ра ђа ње но ве по ли тич ке за јед-
ни це, мо же мо ре ћи да се у про це су по ли тич ке со ци ја ли за ци је 
кре и ра но ва по ли тич ка кул ту ра ко ја ра ни је ни је по сто ја ла“.34 

Обра зов ни про фил са да шњих по ли тич ких ели та, или 
„ски ца за пор трет“, ка ко то ка же Љи ко шки на (Лы ко ши на Ла-
ри са Се ме нов на),35 мо гао би се у свим др жа ва ма  на ста лим 

34  P. Kenneth and R. E. Dawson, Political Socialization, Boston 1969, 27.
35 Л. С. Лыкошина, ‘’Полыская политическая элита: Штрихи к потре-
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из Ју го сла ви је од ре ди ти, са од ре ђе ним осци ла ци ја ма, углав-
ном као ка ста пре те жно ви со ко о бра зо ва них љу ди са зна чај-
ним по ли тич ким ис ку ством и до пун ским еду ка тив ним са-
др жа ји ма раз ли чи тих идеј них и по ли тич ких кон цеп ци ја; са 
фраг мен тар ним зна њи ма о дру штву, кул ту ри, еко но ми ји, по-
ли ти ци и ме ђу на род ним од но си ма. Та кве ели те су ви ше оп-
те ре ће не сте ре о ти пи ма о про шло сти и са да шње ну жно сти, 
не го што има ју ви зи ју др жав них ци ље ва и на чи на ка ко да 
се они оства ре. Оне су ин те ре сно кон сти ту и са не и ме на џер-
ски опре де ље не, за то има ју сла бе осе ћа је за по ли тич ку ло јал-
ност и по тре бу за из град њу по ли тич ке ко хе зи је, што је основ 
сва ке по ли тич ке за јед ни це, а др жа ве нај ви ше. Али за то има-
ју ве ли ку снис хо дљи вост пре ма „ме ђу на род ном фак то ру“ 
и осе ћај за „мул ти кул ту ра ли зам“,36 па се та кав по ли тич ки 
обра зац све ви ше уса ђу је и у це ло ку пан обра зов ни си стем.37 
Обра зов ни про фил ели та и њи хо во по ли тич ко ис ку ство, ко-
ли ко год из гле да да ће све те же би ти ко ре спо дент ни са но вим 
по ли тич ким иде ја ма и др жав ним ци ље ви ма, тре ба има ти у 
ви ду да је та ели та при лич но ви тал на (ла ко се при ла го ђа-
ва но вим си ту а ци ја ма) и укљу чу је мла де љу де „ко ји жу де да 
се учла не у но ву, це ре брал ну ари сто кра ти ју“.38 А њих узи ма 
углав ном из не вла ди ног сек то ра и но вих ре грут них цен та ра 
(Цен тар за по ли тич ку из у зет ност, Ли де ри у раз во ју, итд). Та 
но ва енер ги ја ели та те жи да бу де са став ни део до ла зе ће гло-
бал не ели те или „су пер кла се“, ка ко то ква ли фи ку је Рот коф 
(Da vid Rot hkopf).39 Ме ђу тим, с дру ге стра не сва ка ко не тре-
ба за не ма ри ти ни све ве ћи по ли тич ки ути цај озбиљ них мла-
дих љу ди, обра зо ва них и кре а тив них, ко ји раз ви ја ју кри тич-
ку ми сао и не ма ју иде о ло шких хи по те ка. Они си гур но ни су 
„де ца цве ћа“, али је су ве сни ци јед ног са свим дру гог све та, 
но си о ци друк чи јих иде ја и дру штве них вред но сти.

ту’’, Элиты в странах Восточной Европы : начало XXI века (Сборник 
научных трудов), Москва 2009, 32-52.

36 ‘’Патриотизам свакако не заузима неко високо место у њиховој лествици. 
Са друге стране, ‘мултикултурализам’ им савршено одговара својом пред-
ставом пријатног имиџа, глобалног базара...’’ (К. Лаш, Побуна елита, Нови 
Сад 1996, 11).

37 Ј. Bazić, ‘’Građansko vaspitanje i građansko društvo’’, Pedagogija, LXIV, 3, 2009, 
397-405.

38 К. Лаш, Исто.
39 D. Rothkopf, Superclass : the global power elite and the world they are making, 

New York 2008, 296-323.
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Jo van Ba zić

Po lI tI cal ElI tES In thE co un tRI ES 
foR MEd fRoM thE foR MER Yugo SlaV 
RE Pu BlIcS  an Edu ca tI o nal PRo fI lE

Summary

this pa per is a com pa ra ti ve analysis of the in sti tu ti o nal 
struc tu re of po li ti cal eli tes in the co un tri es of the for mer Yugo
slav re pu blics. this analysis in clu des the in cum bent pre si dents, 
Mem bers of Par li a ment and ca bi net Mi ni sters of the se co un tri es. 
the main ob jec ti ve of this pa per is to de ter mi ne the edu ca ti o nal 
le vel, type and cha rac ter of po li ti cal eli tes. Spe cial at ten tion is 
gi ven to the ca bi net Mem bers be ca u se the ba sic as sump tion is 
that the ir edu ca ti o nal pro fi le sho uld ma ke them most qu a li fi ed for 
the ir po si ti ons in go ver nan ce. ha ving all the abo ve men ti o ned in 
mind, this analysis co mes to two sig ni fi cant con clu si ons. the first 
is that the re are many ca bi net Mem bers who se edu ca tion and 
work ex pe ri en ce are not in any fun cti o nal way con nec ted to the ir 
po si ti ons in the ca bi net. the se cond is that a sig ni fi cant part of 
the ca bi nets con sists of highly edu ca ted young pe o ple who re ce
i ved the ir edu ca tion du ring the dis in te gra tion of Yugo sla via and 
cre a tion of the ir new in de pen dent co un tri es. Many of the se young 
ca bi net Mem bers went abroad for spe ci a li za tion in the ir cho sen 
fi eld of study as well as to com ple te dif fe rent co ur ses of po li ti cal 
tra i ning. furt her con si de ra tion of the ir tra i ning and po li ci es they 
re pre sent may lead to an swers to dif fe rent po li ti cal is su es.
Key words: po li ti cal eli tes, edu ca tion, the for mer Yugo slav re pu

blics
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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш

НаталијаЈовановић*

УЛО ГА ОБРА ЗО ВА ЊА У ФОР МИ РАЊУ 
ЕЛИ ТА У ПОСТ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ

Ре зи ме

Рад се ба ви ана ли зом уло ге и мо ћи обра зо ва ња у фор ми
ра њу ели та у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма. Пост со ци
ја ли стич ка европ ска дру штва, по след њих два де сет го ди на, 
про ла зе кроз сна жан про цес вер ти кал них и хо ри зон тал них 
дру штве них про ме на, којe се пре по зна ју као про цес тран
зи ци је. У овом со ци јал ном ин тер ме цу ка реструкт уираноj 
за јед ни ци одр жи вог си сте ма, сва ова дру штва по пра ви лу 
про ла зе фа зе струк ту рал ног лу та ња, стран пу ти це и пре и
спи ти ва ња. У не ста бил ним со ци јал ним усло ви ма, из два ја ње 
елит них дру штве них гру па, че сто је под ло жно де ло ва њу ла
жних вред но сти и во лун та ри зма. Та ко су се афир ми са ле као 
елит не, гру пе са сна жним обе леж јем тур бо сти ла, ко је  ни 
у ком си сте му ре ал них еко ном ских и кул тур них вред но сних 
стан дар да, не би ни по сто ја ле. Сва ка ко да је обра зо ва ње, 
као ва жан дру штве ни под си стем онај со ци јал ни фил тер, 
ко ји, на кон свих тур бу лен ци ја, усме ра ва дру штво ка ста бил
ном си сте му вред но сти. Са ста би ли за ци јом си сте ма, уло га 
ви со ког обра зо ва ња до би ја сво је ме сто у но вом си сте му ор
га ни за ци је ра да. Глав на иде ја  ра да је сте да без ви со ко о бра
зо ва не, и струк ту рал но функ ци о нал не ели те, пост со ци ја ли
стич ка дру штва не ма ју  ума њу ју шан се за раз вој.  
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Кључ не ре чи: обра зо ва ње, ви со ко о бра зо ва ње, ели те, пост
со ци ја ли зам

Кроз при зму со ци о ло ги је обра зо ва ња, ана ли за ели та у 
пост со ци ја ли стич ким дру штви ма укљу чу је и ана ли зу уло ге 
и мо ћи обра зо ва ња у тран зи ци о ним усло ви ма. Обра зо ва ње, 
као нај ор га ни зо ва ни ји но си лац си сте ма зна ња, вред но сти и 
кул ту ре јед ног дру штва, као нај ма сов ни ји ка нал со ци јал не 
по кре тљи во сти и со ци јал не про мо ци је, пра ти и де ли суд би-
ну дру штва, у овом слу ча ју пост со ци ја ли стич ког дру штва. 
Пост со ци ја ли стич ка европ ска дру штва по след њих два де сет 
го ди на про ла зе кроз сна жан про цес вер ти кал них и хо ри зон-
тал них дру штве них про ме на, којe се пре по зна ју као про-
цес тран зи ци је. У овом со ци јал ном ин тер ме цу ка реструкт-
уираноj за јед ни ци одр жи вог си сте ма, сва ова дру штва по 
пра ви лу про ла зе фа зе струк ту рал ног лу та ња, стран пу ти це 
и пре и спи ти ва ња. У не ста бил ним со ци јал ним усло ви ма, из-
два ја ње елит них дру штве них гру па че сто је под ло жно де ло-
ва њу ла жних вред но сти и во лун та ри зма. Та ко су се афир ми-
са ле, као елит не, гру пе са сна жним обе леж јем тур бо-сти ла 
ко је, ни у јед ном си сте му ре ал них еко ном ских и кул тур них 
стан дар да не би по сто ја ле. Сва ка ко да је обра зо ва ње, као ва-
жан дру штве ни под си стем, онај со ци јал ни фил тер ко ји, на-
кон свих тур бу лен ци ја, усме ра ва дру штво ка ста бил ном си-
сте му вред но сти. 

У струк ту ри мо дер ног дру штва до шло је до зна чај них 
про ме на функ ци ја, по ло жа ја и мо ћи раз ли чи тих про фе си о-
нал них дру штве них гру па и сло је ва. По ве ћа ње отво ре но сти 
дру штве не струк ту ре омогућенo је на уч но-тех но ло шким 
раз во јем и све зна чај ни јом по ве за но шћу на у ке, обра зо ва ња, 
зна ња, са јед не стра не и оно га што пред ста вља сфе ру ра да, 
са дру ге. Дру штве ну ели ту, у мо дер ном тех но ло шком и ме-
на џер ском дру штву, чи не упра во пред став ни ци про фе си-
ја ви со ког обра зо ва ња (зна ња) и спе ци фич них спо соб но сти 
у оба вља њу еко ном ских ак тив но сти. Ин те лек ту а ли за ци јом 
ра да ис хо ди обра зо ва ња до би ја ју на зна ча ју, ка ко у обла сти 
про фе си о нал не ком пен тен ци је та ко и у са мом дру штве ном 
по ло жа ју про фе си о нал них гру па. Тр жи шни ка рак тер свет-
ске при вре де и ње но на уч но-тех но ло шко уте ме ље ње има као 
по сле ди цу фор ми ра ње ели та чи ја је основ на ка рак те ри сти ка 
ви сок сте пен струч ног и оп штег зна ња и ве шти на упра вља-
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ња. Са вре ме не ели те је су у исто вре ме и еко ном ске ели те. 
Ви сок со ци јал ни ста тус и ве ли ка дру штве на моћ са вре ме них 
ели та не про из и ла зе из на след ног пра ва већ су уте ме ље ни 
на раз ви је ним спо соб но сти ма уче ња и на пре до ва ња у ви со ко 
раз ви је ним тех но ло шким си сте ми ма. Ви ша кла са или кла-
са бо га тих ни је јед но о бра зна. Са вре ме ни стан дар ди ели те 
укљу чу ју број не фак то ре, а не са мо бо гат ство, ка ко је ва жи ло 
за не ка прет ход на дру штва. Пред у зет ни штво осам де се тих 
го ди на и ин фор ма тич ка тех но ло ги ја де ве де се тих, је су но ви 
та лас ре гру то ва ња ели та. Абра мо вич, Бе ре зов ски,  Бил Гејтс 
и дру ги пред став ни ци но вог сло ја ели та упра во по твр ђу ју да 
се и сам при ступ овом сло ју оства ру је на зна њу, пре ко зна ња 
и спе ци фич них ве шти на.

Моћ обра зо ва ња у мо дер ним тех но ло шки ви со ко ра зви-
је ним дру штви ма је ве ли ка, ка ко у фор ми ра њу ели та, та ко и 
у со ци јал ној ди фе рен ци ја ци ји дру штва. Моћ обра зо ва ња и 
зна ња у мо дер ном дру штву ра сте са но вом ор га ни за ци јом, 
спе ци ја ли за ци јом и по де лом ра да и са при ме ном на уч но-тех-
но ло шких до стиг ну ћа ин фор ма тич ке ере. Обра зо ва ње по ста-
је кључ за по ја ву ве ли ког бро ја но вих про фе си ја. Но ве про фе-
си је  вр ше слој ну ди фе рен ци ја ци ју дру штва, ства ра ју ћи но ву 
дру штве ну струк ту ру са ели том ко ја је за сно ва на на ви со ко-
ква ли тет ном зна њу и ве шти на ма. Мо дер на дру штва, за сно-
ва на на ви со ким тех но ло ги ја ма, фор ми ра ју  сво је вр сну „ели-
ту мо ћи“, ко ја је, та ко ђе, ви со ко о бра зо ва ни, ви со ко струч ни 
ме на џер ски слој. Ја ча ње овог сло ја по сле ди ца је тр жи шног 
раз во ја свет ске при вре де и при вред не за ви сно сти од на уч но-
тех но ло шког раз во ја. Ели та про фе си о нал них упра вља ча и 
ор га ни за то ра еко ном ских ак тив но сти по ста је ели та ко ја сво-
је по зи ци је гра ди на зна њу, обра зо ва њу, ком пен тен ци ја ма и 
упра вљач ким ве шти на ма. 

По след њих де це ни ја дру штве на ствар ност се бр зо ме-
ња ла. Брз тех но ло шки раз вој ме ња и стандардe епо хе у ко јој 
жи ви мо. Но ва, раз ви је на дру штва: „пост-ин ду стриј ско дру-
штво“, „ин фор ма тич ко дру штво“, „ин фор ма ци о но дру штво 
„ки бер нет ско дру штво“, „ди ги тал но дру штво“, „вир ту ел-
но дру штво“, ус по ста вља ју стан дар де ко ји су у пот пу но сти 
раз ли чи ти од свег по зна тог. Са вре ме на ре во лу ци ја у раз во ју 
дру штва је има нент но на уч но-тех но ло шка, а то под ра зу ме ва 
сна жно уче шће на у ке у сфе ра ма ра да и жи во та. Са на уч но-
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тех но ло шком ре во лу ци јом до ла зи до ра ди кал ног пре о бра-
жа ја не са мо тех но ло ги ја не го и про из вод ње, енер гет ско-си-
ро вин ске осно ве, кла сно-слој не, обра зов не и про фе си о нал не 
струк ту ре. Ши ре ње но вих тех но ло ги ја про из во ди и да ле ко-
се жне про ме не у струк ту ри са ме рад не сна ге, кроз убр за ни 
по раст бро ја ви со ко спе ци ја ли зо ва них струч ња ка. У исто 
вре ме, од ви ја се и про цес пре струк ту и ра ња рад не сна ге у 
сми слу не ста ја ња не ких за ни ма ња и на ста ја ња но вих. Раз-
ви ја се мно штво но вих при вред них гра на и упо ред но се ста-
ре при вред не гра не об на вља ју и ино ви ра ју. Но ве тех но ло ги-
је ме ња ју ка рак тер ра да, ста тус, по ло жај за по сле них, усло ве 
ра да, но ви ква ли тет рад ног чо ве ка, што ути че на про ме ну 
уло ге и зна ча ја обра зо ва ња. 

Са вре ме не тех но ло ги је по ста ју ин стру мент оп штих 
дру штве них про ме на у на ци о нал ним дру штви ма, али и ши-
ре - у гло бал ном дру штву. Раз вој обра зо ва ња до при но си све 
ве ћем „она у ча ва њу“ про из вод ње. По зна ти аме рич ки фу ту-
ро лог  Не збит1 је још осам де се тих го ди на 20. ве ка де фи ни-
сао де сет кључ них ме га трен до ва ко ји у бит ном из ра жа ва ју 
основ не ка рак те ри сти ке тех но ло шког, од но сно ци ви ли за циј-
ског раз во ја. По ње му, не ке од нај ва жни јих про ме на су про-
ме не од кла сич не ка ви со кој тех но ло ги ји, од ин ду стриј ског 
ка ин фор ма тич ком дру штву, од крат ко роч них ка ду го роч-
ним ци ље ви ма, од на ци о нал них ка свет ској при вре ди, од хи-
је рар хиј ске ка умре же ној ор га ни за ци ји. До ми нант не фи гу ре 
у епо хи на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је је су на уч ни ци и ис-
тра жи ва чи ко ји су до из во ра мо ћи до шли обра зо ва њем и ис-
ку ством. По да так да се за обра зо ва ње у раз ви је ним зе мља ма 
из два ја 6-8% на ци о нал ног до хот ка, док се у зе мља ма у раз-
во ју из два ја ја тек 3-4% на ци о нал ног до хот ка, ја сно по ка зу је 
уло гу и зна чај обра зо ва ња. Дру штва ко ја се ка сно или ни ка-
ко не укљу чу ју у тех но ло шке ино ва ци је као из во ру мо ћи по-
стин ду стри ја ли зма, би ва ју осу ђе на да оста ну на мар ги на ма 
исто риј ског и ци ви ли за циј ског про спе ри те та, и исто вре ме но 
се ства ра ју усло ви да се мар ги нал не дру штве не гру пе на мет-
ну као елит не гру пе. 

1 Noisbit J.: Мegatrends: Тen New Direktions Transforming our lives, N. York, 
1982. p. possim
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Јед но од кључ них обе леж ја са вре ме ног дру штва пред-
ста вља раз вој но вих тех но ло ги ја у раз ви је ним зе мља ма, али 
и от по чи ња ње тог про це са у пост со ци ја ли стич ким зе мља ма. 
Не за о би ла зан је зна чај и уло га обра зо ва ња у са вре ме ном дру-
штву, што по твр ђу је чи ње ни ца да су да нас нај ра зви је ни ја она 
дру штва ко ја нај ви ше ула жу у раз вој обра зов ног ка пи та ла. 
Тех но ло ги ја и зна ње пред ста вља ју два по јав на об ли ка јед ног 
истог про це са. Уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, ко је су све ви-
ше мо дер ни зо ва не, нај пре ауто ма ти зо ва не, а по том и ком пју-
те ри зо ва не, омо гу ћу је све ве ће укљу чи ва ње ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге у про цес ра да. Но ве тех но ло ги је су објек тив но 
све зах тев ни је и тра же све ве ћи сте пен, ка ко оп штег обра зо-
ва ња та ко и струч но сти и про фе си о нал них ве шти на и зна ња 
да би се њи ма упра вља ло. Зна ње је ства ра ло но ве тех но ло-
ги је, но ве тех но ло ги је су из и ски ва ле и под сти ца ле по ди за ње 
ни воа по сто је ћих зна ња. Но ве тех но ло ги је, од но сно њи хо ва 
све ве ћа ди на ми ка раз во ја, зах те ва ју да се стал но ши ри круг 
обра зо ва них, са но вим про фе си о нал ним ве шти на ма и зна-
њи ма. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња по ста је све ду жи, а 
по тре бе за не пре кид ним сти ца њем но вих зна ња и про фе си о-
нал них ве шти на по ста ју све из ра зи ти је и при сут ни је у свим 
де лат но сти ма. Про цес убр за ног раз во ја зна ња и про ши ри ва-
ња кру га оних ко ји су се укљу чи ва ли у си сте мат ски про цес 
обра зо ва ња, до вео је и до де фи ни са ња но вог пој ма - ин те лек-
ту ал ни ка пи тал. То ни је са мо но ви по јам, већ но ва дру штве-
на ре ал ност у ко јој ин те лек ту ал ни ка пи тал по ста је је дан од 
кључ них пред ме та по сло ва ња. Но ве тех но ло ги је, без зна ња, 
не са мо да не мо гу да се раз ви ја ју већ ни да се ко ри сте и при-
ме њу ју. Све ди на мич ни ји раз вој но вих тех но ло ги ја је усло-
вио  по раст про из вод ње и по ста вио стан дар де пре ма ко ји ма 
обра зов ни си стем мо ра да од го во ри зах те ви ма тех но ло шког 
раз во ја. За то се про цес уче ња у све ве ћој ме ри пре ме шта у 
про цес ра да, по ста ју ћи ње гов са став ни део. У та квим со ци-
јал ним окол но сти ма пи та ње ели та у не по сред ној је ко ре ла-
ци ји са пи тањм обра зо ва ња и обра зо ва но сти. Обра зо ва ње и 
зна ње за јед но са на у ком и но вим тех но ло ги ја ма („ин те лек ту-
ал на тех но ло ги ја“) по ста ју не за мен љи ви фак то ри дру штве-
ног и тех но ло шког раз во ја.

У ста бил ним си сте ми ма, ви со ко обра зо ва ње има ва жну 
уло гу у со ци јал ној по кре тљи во сти и со ци јал ној про мо ци ји 
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по је ди на ца. Дру штве на ста бил ност се у са вре ме ном дру штву 
ме ри ста бил но шћу сред њег сло ја, у ком слу ча ју обра зо ва ње 
има пре суд ну уло гу у со ци јал ној ди фе рен ци ја ци ји. Обра зо-
ва ње у по стин ду стриј ском дру штву не по сред но и ди рект но 
ути че на фор ми ра ње про фе си о нал не струк ту ре, а то зна чи и 
дру штве не струк ту ре у но вој ме ђу на род ној по де ли  и ор га-
ни за ци ји ра да. Без ви со ко о бра зо ва не и струк ту рал но функ-
ци о нал не ели те пост со ци ја ли стич ка дру штва сма њу ју се би 
шан су за раз вој.

Пи та ње уло ге и мо ћи обра зо ва ња у пост со ци ја ли стич-
ким зе мља ма у дру штве ној де фи рен ци ја ци ји, као и у фор-
ми ра њу ели та, је управ но сра змер но за жи вља ва њу ре ал них 
еко ном ских и дру штве них стан дар да. Пост со ци ја ли стич ке 
зе мље се, ма ње или ви ше, су о ча ва ју са број ним иза зо ви ма и 
кри зним си ту а ци ја ма у мно гим обла сти ма дру штве ног жи во-
та, на пу ту пре стук ту и ра ња. Ср би ја се у пе ри о ду тран зи ци-
је, су о ча ва са број ним про ти ву реч но сти ма и огра ни че њи ма 
као и но вим зах те ви ма у обла сти обра зо ва ња и при ла го ђа ва-
ња струк ту ре рад не сна ге но вим дру штве ним окол но сти ма. 
У та квим не ста бил ним дру штве ним усло ви ма, уло га и моћ 
обра зо ва ња се огра ни ча ва де ло ва њем број них со ци јал них 
фак то ра, а  про цес фор ми ра ња ели та је про тив ре чан. Рас ко-
рак из ме ђу сте че ног обра зо ва ња и зах те ва при вре де, ко ја је 
у ин тен зив ном про це су ка ко сво јин ског та ко и про грам ског 
пре стук ту и ра ња, има за ре зул тат не ги ра ња пра ви ла фор ми-
ра ња ели та зна ња. Основ ни по кре тач дру штве не тран сфор-
ма ци је, дру штва у тран зи ци ји, ме ђу ко ји ма је и срп ско дру-
штво, је су тех но ло шки зах те ви но вог до ба али и ре ал ни дру-
штве ни усло ви у ко ји ма се пост со ци ја ли стич ке еко но ми је 
раз ви ја ју.  Пост со ци ја ли стич ка европ ска дру штва по след њих 
два де сет го ди на про ла зе кроз сна жан про цес вер ти кал них и 
хо ри зон тал них дру штве них про ме на, којe се пре по зна ју као 
про цес тран зи ци је.

Пост со ци ја ли стич ка дру штва ста бил ност ус по ста вља ју 
уко ли ко успе шно раз ви ја ју урав но те же ну слој ну струк ту ру. 
Рав но те жу ус по ста ља раз ви је на сред ња кла са. Сред њу кла су 
чи ни ши рок спек тар за ни ма ња, од слу жбе ни ка у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји до на став ни ка у шко ла ма и ме ди цин ских 
рад ни ка, „бе ли око врат ни ци“. Сред ња кла са ни је хо мо ге на, 
ње ни при пад ни ци не по ти чу из истог кул тур ног и со ци јал-
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ног ми љеа, али оно што их чи ни кла сом је сте ни во обра зо ва-
ња и про фе си о нал на и еко ном ска ста бил ност. Ја ча ње др жа ве 
и ши ре ње тех но кра ти је омо гу ћи ли су ја ча ње сред ње кла се. 
По раст бро ја про фе си о на ла ца (со ци јал ни рад ни ци, на став-
ни ци, здрав стве ни рад ни ци), као и слу жбе ни ка у обла сти 
пра ва, фи нан си ја, ра чу но вод ства, тех но ло ги је и ин фор ма ци-
о них си сте ма, до дат но је про ши рио про стор сред њој кла си. 
Но ва сред ња кла са2 по ста је по себ но ак ту а ли зо ва на у окол-
но сти ма раз во ја пост со ци ја ли стич ких дру шта ва. Усло жње-
на про фе си о нал на струк ту ра да је ве ћу моћ обра зо ва њу, ко је 
мо же по ста ти глав ни но си лац кул тур ног ка пи та ла.

Оба зо ва ње је сте онај со ци јал ни ре сурс, ко ји, у мо дер-
ном дру штву, обез бе ђу је и дру штве ну ста бил ност, и то кроз 
фор ми ра ње сред њег сло ја. Исто вре ме но и ква ли тет но обра-
зо ва ни сред њи слој гра ди си стем вред но сти одр жи вог раз во-
ја. Из ре да ви со ко о бра зо ва ног сло ја стнов ни штва, у ста бил-
ним дру штви ма, из два ја се ин те лек ту ал на ели та, ко ја мо же и 
тре ба да бу де но си лац дру штве ног раз во ја. У дру штву у ко ме 
се ин же ње ри, ле ка ри, про фе со ри и дру ги ви со ко о бра зо ва ни 
ка дро ви мо гу на ћи на бу вља ци ма и со ци јал ним про гра ми ма, 
сред њи слој гу би сво ја обе леж ја, сво ју фи зи о но ми ју, па та-
кво дру штво би ва пре пу ште но фор ми ра њу дру га чи јих ели та 
(на ви јач ке и по ли тич ке гру пе). Ка да су на ру ше не вред но сти 
и ка да је обра зов ни си стем при дну ле стви це вред но сти, а 
сред њи слој дез ор га ни зо ван, он да се ши ром отва ра про стор 
еска ла ци је свих мо гу ћих дру штве них де ви ја ци ја и дез о ри-
јен та ци ја. Два де се то го ди шња ци не тра же сво је идо ле у обра-
зо ва њу, јер су и са ми нео бра зо ва ни или по вр шно обра зо ва ни, 
већ у ху ли ган ству и на си љу, о че му све до че ок то бар ски до-
га ђа ји на ули ца ма Бе о гра да и Ђе но ве. То по твр ђу је те зу да 
обра зо ва ње, у не ста бил ним со ци јал ним усло ви ма, ни је нај-
зна чај ни ји фак тор се кун дар не со ци ја ли за ци је, већ то по ста ју 
не фор мал не дру штве не дру штве не гру пе, па та ко и гру па на-
ви ја ча. Ма ни фе ста ци је груп ног на си ља у пост со ци ја ли стич-
ким дру штви ма от кри ва ју со ци о ло шку чи ње ни цу да во ђе 
груп не иден ти фи ка ци је по ста ју пред став ни ци кри ми но ге ног 
по на ша ња, да дру штве не ели те ства ра ју и ор га ни зу ју па ра-
вој не је ди ни це, нео бра зо ва не и  на сил не мом ке на ули ца ма и 

2 Данило Мркшић, Средњи слојеви у Југославији, Култура, Београд, 1987.
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ста ди о ни ма. Ни во обра зо ва но сти оних ко ји по ку ша ва ју да се 
на мет ну као ели те, у не ста бил ним дру штви ма, ни у ком ви-
ду не ула зи у де фи ни са њу њи хо вог угле да. Углед, у ова квим 
дру штви ма, де фи ни сан је на сил ни штвом, кри ми на ли те том и 
спрем но шћу да се, по сва ку це ну, по стиг ну ма те ри јал ни ци-
ље ви. То се до га ђа ка да дру штво у ду жем пе ри о ду не ма ја сне 
дру штве не ци ље ве, ка да шко ла гу би вас пит ну и со ци ја ли за-
тор ску уло гу са ја сним ци ље ви ма и вред но сти ма. Ге не ра ци је 
мла дих, ко је од ра ста ју у со ци јал ном окру же њу не ста бил но-
сти, пре или ка сни је би ва ју под ло жни де ло ва њу ла жних ели-
та. 

Ако по ђе мо од ана ли зе ста ња у ви со ком обра зо ва њу, 
код нас, ко ју је дао Ми лан Узе лац, у књи зи При че из бо лоњ ске 
шу ме 3, и ње го ве тврд ње да се вр ши пре па ко ва ње чи та ве дру-
штве не за јед ни це, а кључ тог пре па ко ва ња је сте обра зо ва ње, 
мо же се по ста ви ти пи та ње од го вор но сти ин те лек ту ал не ели-
те, ка ко за ста ње у дру штву та ко и за ста ње у обра зо ва њу, 
по себ но ви со ком обра зо ва њу. Ако се сло жи мо са тврд њом 
Узел ца да се по сле ди це ра за ра ња ду хов не ди мен зи је јед ног 
на ро да мно го те же са ни ра ју од ма те ри јал ног ра за ра ња, он-
да се пи та ње пре и спи ти ва ња основ них ци ље ва дру штве ног 
раз во ја и вред но сних ори јен та ци ја на ме ће као јед но од нај-
ур гент ни јих. 

И, као што не ко ре че, ако је гла ва јед ног дру штва обра-
зо ва ње, а ње гов ум уни вер зи тет, опа сност да нам се дру штве-
на кри за пост со ци ја ли зма оби је о гла ву, та ко што ће нам се 
и ум по ме сти, је сте су ро ва ре ал ност уко ли ко од мах као дру-
штво не пре ду зме мо све о бу хват не и си стем ске ме ре у по ди-
за њу ни воа со ци јал ног зна ча ја обра зо ва ња и ду хов не ели те у 
Ср би ји. Пост со ци ја ли стич ка тра у ма је у Ср би ји за по че ла ру-
ше њем ауто ри тар ног ре жи ма, уз ком пли ко ва ње на ци о нал ног 
и др жав ног пи та ња, а ре зул ти ра не ја сном струк ту ром дру-
штве них и ин сти ту ци о нал них вред но сти.

3 Милан Узелац, Приче из болоњске шуме, Висока струковна школа за 
образовање васпитача, Филип Вишњић, Београд, 2005.
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Natalija Jovanović

THE RO LE OF EDU CA TION IN ELI TE  
FOR MING  IN AF TER SO CI A LISM

Summary

The pa per de als with the ro le and the po wer of edu ca tion in 
eli te for ming of af ter so ci a li stic so ci e ti es. Af ter so ci a li stic  Euro
pean so ci e ti es, ha ve been go ing thro ugh ver ti cal and ho ri zon tal 
de ve lop ment, in the last twenty years, and are re cog ni zed as the 
pro cess of tran si tion. In this so cial in ter mez zo to wards re con
struc ted com mu nity of the system, all the se so ci e ti es as a ru le go 
thro ugh pha ses of struc tu ral won de rings, short cuts and re e xa
mi na ti on.In the un sta ble so cial cir cum stan ces the re are eli te gro
ups, which are un der in flu en ce of fa ked va lu es and vo lun ta rism. 
This is how eli te gro ups be ca me known, gro ups with strong cha
rac te ri stics of tur bo style, which wo uld not co me in to exi sten ce in 
any ot her system of real eco no mic and cul tu ral stan dards. Edu ca
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tion as an im por tant so cial subsystem is a so cial fil ter, which af ter 
all tur bu len ces di rects the so ci ety to a sta ble system of va lu es. By 
get ting a sta ble system the ro le of high edu ca tion oc cu pi es the po
si tion it de ser ves. The main po int of the pa per is to hig hlight that 
wit ho ut high edu ca tion and struc tu rally fun cti o nal eli te af ter so ci
a li stic so ci e ti es mi ni mi ze the ir chan ces for de ve lop ment.
Key words:  Edu ca tion, high edu ca tion, eli te, af ter so ci a lism,
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* Фа кул тет за европ ске прав но-по ли тич ке сту ди је, Уни вер зи тет Син ги ду нум, 
Но ви Сад

ЂорђеСтојановић*

ОД НОС ХА РИ ЗМАТ СКОГ ПО ЛИ ТИЧ КОГ 
ВОЂ СТВА И ЛИ БЕ РАЛ НЕ ДЕМОКРАТИЈE

Резиме

Рад се ба ви про бле мом од но са ха ри змат ског по ли тич
ког вођ ства и де мо кра ти је углав ном пре ко ин тер пре та ци је 
схва та ња ха ри зме у де лу Мак са Ве бе ра (Max We ber) и Едвар
да Шил са (Ed ward Shils). У скла ду са тим, циљ ово га ра да 
ни је да по ну ди не ке ко нач не од го во ре за пот пу но ре ша ва ње 
ово га од но са, већ да по ну ди те о рет ски кон текст у окви ру 
ко га се од нос мо же ана ли зи ра ти. Ар гу мен ти за ко ег зи стен
ци ју по ли тич ке ха ри зме и ли бе рал не де мо кра ти је се де ри ви
ра ју из чи ње ни це да до ми на ци ја би ро кра ти је ства ра кри зу 
ле ги ти ми те та либералнe демократијe. Осим то га, ис тра
жу је се и мо гућ ност да се ха ри зма ис ко ри сти за об ја шње ње 
по ли тич ке ин те гра ци је. Рад се за кљу чу је раз ма тра њем ха
ри зме као фе но ме на ко ји ни је ни преде мо крат ски ни ан ти
де мо крат ски, већ је мо гућ ка ко у ре гу лар ним та ко и у кри
зним си ту а ци ја ма функ ци о ни са ња ли бе рал ног де мо крат ског 
си сте ма.
Кључ не ре чи: ха ри зма, ле ги ти ми тет, лич на ха ри зма, ин сти

ту ци о нал на ха ри зма, ли бе рал на де мо кра ти ја, 
Макс Ве бер (Max We ber), Едвард Шилс (Ed ward 
Shils).
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Увод

Оста вља ју ћи по стра ни еви дент не про бле ме у де фи ни-
са њу са мог фе но ме на ха ри зме, нај оп шти ја на ме ра ово га ра да 
је да ана ли тич ки по твр ди ка ко се кон цепт ха ри зме, то јест 
ха ри змат ског (по ли тич ког) вођ ства, ква ли фи ко во у она фе-
но ме но ло шка чво ри шта ко ја ће се го то во увек, на овај или 
онај на чин, по ја вља ти као „те о рет ска кон стан та“ по ли ти ко-
ло шко-со ци о ло шких оп сер ва ци ја ли бе рал но-де мо крат ског 
по рет ка (то јест ин сти ту ци ја) са ве ћим или ма њим сте пе ном 
оп ште ака дем ске за ин те ре со ва но сти или аутор ски про фи ли-
са не ва жно сти. На пр вој ин тер пре та тив ној ин стан ци, то ме је 
сва ка ко до при не ла ме та мор фо за ха ри змат ског од при мар но 
екле зи ја стич ког фе но ме на у се ку лар ни фе но мен. На дру гој 
ин тер пре та тив ној ин стан ци, то ме је до при не ло из ме шта ње 
те жи шта ње го вог екс пли цит но над при род ног или бо жан ског 
идеј ног омо та ча као „про фет ског“ ха ри змат ског дис кур са 
во ђе у сме ру ин хе рент не си стем ске ком по нен те као „тран-
сце дент ног“ ха ри змат ског дис кур са ин сти ту ци о нал не ле-
ги ти ми за ци је. На тре ћој ин тер пре та тив ној ин стан ци, то ме 
је до при не ло и ши ре ње кон цеп та ка груп ној пер цеп ци ји ха-
ри змат ског, ка кон струк ци ји ха ри змат ског пре ко од ре ђе ног 
сим бо лич ко-кул ту ро ло шког окви ра ко ји се ти че исто риј ски 
и про стор но спе ци фи ко ва не упо тре бе мо ћи (на ово ме ни-
воу ле жи и же ља ауто ра да се ха ри зми при сту пи са што ма-
ње „упли ва“ пси хо ло шке или со ци о ло шке ко но та тив но сти). 
Аутор ски став је да ха ри зма пред ста вља дру штве ни од нос 
ко ји је си ту а ци о но (кон тек сту ал но) ге не ри сан и да ни је пре-
де мо крат ски или ан ти-де мо крат ски фе но мен, то јест да рас-
по ла же са ка па ци те ти ма ком па ти бил ним са де мо крат ском 
кул ту ром и еви дент ном уло гом у де мо крат ским ин сти ту-
ци ја ма и про це си ма. Кон се квен то, по ла зим од кон ста та ци је 
Тал ко та Пар сон са (Tal cott Par sons), да ха ри зма ни је ме та фи-
зич ки ен ти тет већ да је ис ку стве но ре ги стро ва ни ква ли тет 
љу ди и ства ри у од но су пре ма људ ским ста во ви ма и по ступ-
ци ма.1

1 Parsons, T. The Structure of Social Action: A study in Social Theory with Special 
Reference to a Group of Recent Europian Writers. The Free Press, New York, 
1966, стр. 668-669.
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До дат на мо ти ва ци ја за овај рад, ко ја ни ка ко ни је ма ње 
ва жна, је по сто ја ње од ре ђе не пра зни не у ела бо ри ра њу по ли-
тич ког вођ ства у по сто је ћој по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри на 
овим про сто ри ма, као и, по ма ло за па њу ју ћа, тен ден ци ја да се 
фе но мен ха ри змат ског по ли тич ког вођ ства и ха ри зме уоп ште 
(ко ји Ср би ју „по тре са“ нај ма ње 60 го ди на) ис тра жи вач ки иг-
но ри ше или тре ти ра као то тал но ра зу мљив по се би, па ти ме 
и ауто мат ски дис кре ди то ван или не до во љан за не ко ва ља ни-
је на уч но про у ча ва ње. Има ју ћи све ово на уму, рад је за пра во 
за ми шљен и као део јед не ши ре це ли не ко ја би би ла усме ре-
на ка по сте пе ном по пу ња ва њу тог ака дем ског ва ку у ма. Он 
по ку ша ва да пре све га што пре ци зни је пред ста ви кон структ 
ха ри зме Мак са Ве бе ра (Max We ber), да уста но ви од ли ке ве-
бе ров ске ру ти ни за ци је исте, да ис пи та кон структ ин сти ту-
ци о нал не ха ри зме Едвар да Шил са (Ed ward Shils), те да ту ма-
че њем и кри тич ком ин тер е пре та ци јом ха ри зме код прет ход-
на два ауто ра, од ре ди ни вое на ко ји ма ха ри зма и де мо крат ска 
по ли ти ка и ин сти ту ци је мо гу би ти по ве за не (ком па ти бил не 
или ко ег зи сти ра ју ће). Ер го, ха ри зму не тре ба тре ти ра ти ни-
ти као ана хрон кон цепт, ни ти као не ко па то ло шко по ли тич-
ко ста ње, ни ти као кон цепт ко ји је а при о ри су про ста вљен 
де мо крат ски устро је ном си сте му, она ни је са мо зна чај на на 
ни воу про у ча ва ња, ре ци мо, нео по пу ли зма, иде о ло шких кон-
фрон та ци ја или ра ди кал них по ли тич ких (дру штве них) по-
кре та, што су ван сва ке сум ње де мо крат ске по ја ве, већ се 
мо же ту ма чи ти и као стал но при сут ни ка ко функ ци о нал ни 
та ко и ба зич ни ква ли тет (пред у слов) де мо крат ских про фи ли-
са них ре жи ма. Рад не ће ана ли зи ра ти ха ри змат ском вођ ству 
срод не кон цеп те, по пут тран сфор ма ци о ног или ви зи о нар ског 
вођ ства,2 али ће сва ка ко би ти афир ма ти ван по пи та њу фор-
му ли са ња не чег што би на чел но мо гло да се озна чи као нео-
ха ри змат ска па ра диг ма по ли тич ког вођ ства, пре вас ход но у 
сми слу ко ри го ва ња ин ди ви ду ал ног и струк ту рал ног ре дук-
ци о ни зма у ње го вом трет ма ну.

2 Види Burns, J. M. Leadership. Harper & Row, New York, 1978. и Sashkin, M. 
„The visionary leader.“ у Conger, Ј. А. и Kanungo,  R. N. (ур.), Charismatic lead
ership: The elusive factor in organizational effectiveness. Jossey-Bass, San Fran-
cisco. 1988, стр. 122-160.
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1. Ин ди ви ду ал на ха ри зма, ин сти ту ци о нал на 
ха ри зма и ли бе рал на де мо кра ти ја

Ди ја хро ниј ски по сма тра но реч ха ри зма (χάρισμα), ре-
зул тат „се ман тич ке кон цеп ту а ли за ци је“ Све тог Па вла сре-
ди ном I ве ка на ше ере, про ис ти че из ста ро грч ке ре чи ха рис 
(χάρις) са ши ро ким ко но та тив ним спек тром зна че ња. Ве ћи 
део та кве ети мо ло шки кон сте ла ци је је по ве зан са три ни воа 
зна че ња ре чи „ми лост“: оно га ко ји је упу ћен на лич ну ле по ту 
или шарм, оно га ко ји је упу ћен на бла го на кло ност или љу-
бав, те оно га ко је је упу ћен на дар или ко рист „про те жи ра-
ну“ од стра не ен ти те та са бо жан ским атри бу ти ма.3 Ре ли гиј-
ска де но та тив ност ха ри зме про из вод је, да кле, кон цеп ту ал не 
ин вен тив но сти Све тог Па вла, за ко га ха ри зма, осло бо ђе на 
од хе лен ско-хе ле ни стич ко-рим ског си сте ма ре ци проч но сти 
да ри ва ња од стра не љу ди и бо го ва, пред ста вља ја сно ди фе-
рен ци ра ни по јам у од но су на ха рис. На и ме, она је ди рект на 
по сле ди ца по је ди нач ног и кон крет ног озби ље ња ха ри са, то 
јест Бо жан ске ми ло сти или Бла го да ти, ко ја укљу чу је раз ли-
чи те атри бу те (над при род не мо ћи) и ко ја је ма ни фе сти ва на 
ек ста тич ним по на ша њем или из у зет ним спо соб но сти ма, те 
је до ми нант но упу ће на на ко рист оно вре ме не хри шћан ске за-
јед ни це, а ма ње на лич ни углед не ког по је дин ца.4

Не ула зе ћи ду бље у хро но ло шки след док три нар них 
ме та мор фо за у од ре ђи ва њу ха ри зме, нпр. „екс трак то ва ње“ 
уни вер зал не ми ло сти Све тог Ду ха из ње ног ра зно ли ког, али 
и све де ног, „ми стич ног“ ис по ља ва ња код Све тог Ав гу сти на 
или ње ну ин стру мен та ли за ци ју код Све тог То ме Аквин ског 
као на чи на за ин стру и ра ње не ког у Бо жан ске „ства ри“ (што 
је прин ци пи јел но по диг ну то на це ло куп но фор мал но устрој-
ство Цр кве), еви ден ти ра ће мо још као ва жан и фе но ме но ло-
шки по мак ка кра љев ској ха ри зми.5 Пре ко сред ње ве ков ног 
ве ро ва ња у ис це ли тељ ске мо ћи мо нар ха, ха ри зма је по ста ла 
њи хо ва трај на, на след на, осо би на. Ер го, оно што је не ка да 

3 Nida, E. A. и Louw, J. P. Lexical Semantics of the Greek New Testament. Scholars 
Press, Atlanta, 1992, стр.62-63 и Spicq, C. Theological Lexicon of the New Testa
ment. Hendrickson, Peabody, 1994, стр. 500-503.

4 Potts, J. A History of Charisma. Palgrave Macmillan, Houndmills, 2009, стр. 36, 
46.

5 Ibidem, стр. 87-90, 99-100.
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мо гло да бу де од ли ка би ло ког чла на за јед ни це јед ним де лом 
је по ста ло ин сти ту ци о на ли зо ва ни ква ли тет.6 Ов де сва ка ко 
тре ба на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу бо жан ског пра ва кра-
ље ва, то јест њи хо ве од го вор но сти са мо ме Бо гу, од ге ну и-
ни тет ног (чи стог, истин ског или ор то док сног) ха ри змат ског 
во ђе ко ји сво јим вла да њем, у сме ру по ве ре њем обе ле же них 
след бе ни ка, кон ти ну и ра но мо ра по твр ђи ва ти бо жан ску „иза-
бра ност“. И ма да из гле да да би и го ре ре че но би ло до вољ но 
за од ре ђе не за кључ ке у сме ру ак ту ел не пер цеп ци је ха ри зме, 
ипак та кав по ку шај би био по при лич но не а де кван тан и па-
ра бо ли чан, јер се мо дер но схва та ње ха ри зме не мо же ап сол-
ви ра ти без се ку лар но-праг ма тич не ре кон цеп ту а ли за ци је фе-
но ме на ре а ли зо ва ног од стра не Кар ла Еми ла Мак си ми ли ја на 
Ве бе ра (Karl Emil Ma xi mi li an We ber), али јас Мак са Ве бе ра.

У том сми слу, пре де таљ ни јег про пи ти ва ња Ве бе ро вог 
кон цеп та ха ри зме, а ана ли тич ких смер ни ца ра ди, ре ци мо да 
се, за Мар ти на Спен се ра (Mar tin E. Spen cer), упо тре ба пој ма 
ха ри зма кре ће у нај ма ње три зна чењ ска кру га, са по ма ло елу-
зив ном но том и не про фи ли са ном, кон фу зном упо тре бом у 
за ин те ре со ва ним на у ка ма: 1) кла сич но-ве бе ров ска ва ри јан та 
се од но си на над при род ну об да ре ност во ђе, где је ха ри зма во-
ђе при род но не по сто ја на и за ви сна од бла го ста ња ко је до но си 
след бе ни ци ма, што је бла го ста ња ма ње то је про бле ма тич-
ни је во ђи но бо жан ско по сла ње; 2) ха ри зма се упо тре бља ва и 
да ука же на ква ли тет гру па, уло га и обје ка та, Ве бер го во ри 
о ње ној ру ти ни за ци ји, то јест „кан це ла риј ској“ ин сти ту ци-
о на ли за ци ји или ин сти ту ци о на ли за ци ји у слу жба ма (ма ни-
фе сто ва ну и срод нич ким гру па ма или „крв ним“ ли ни ја ма), 
док Шилс сма тра да је ха ри зма ши ро ко дру штве но рас про-
стра ње на у кор по ра тив ним те ли ма, ин сти ту ци ја ма и стра ти-
фи ка ци о ном си сте му (о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи); те 
3) се ку лар ном и ко ло кви јал ном сми слу, ха ри зма се од но си на 
лич не осо би не во ђе, као ван ред на, али не над при род на, сна га 
не ке та лен ти ма об да ре не по ли тич ке фи гу ре.7 До дај мо ово ме 
и де фи ни ци ју ха ри змат ског вођ ства Ен Рут Вил нер (Ann Ruth 
Wil lner) и До ро ти Вил нер (Do rothy Wil lner) као ин тер ак тив-
ног про це са из ме ђу во ђе и след бе ни ка, у ко ме они при хва та ју 

6 Ibidem, стр. 101.
7 Spencer, M. E. „What Is Charisma?“ The British Journal of Sociology, 24(3), 

1973, стр. 341-342.
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во ђи но: 1) са мо пред ста вља ња као њи хо вог суд бо но сног во ђе; 
2) од ре ђе ње њи хо вог за јед нич ког све та ка кав је сте и ка кав 
тре ба да бу де; и 3) убе ђе ње о вла сти тој ми си ји и ду жно сти ма 
след бе ни ка по во дом ме ња ња прет ход но де фи ни са ног све та.8 
Со ци јал на пси хо ло ги ја, оста вља ју ћи про стор да је ха ри зма 
јед ним де лом дру штве ни кон структ, на гла ша ва суп стан тив-
ну по зи ци ју ин ди ви ду ал них и дру штве них фак то ра ко ји до-
при но се ха ри зми во ђе.9

На по ме ни мо још, у ово ме ори јен та ци о ном кон цеп ту ал-
ном „кро ки ју“ ха ри змат ског и ха ри зма ти ка, да Ро берт Ха ус 
(Ro bert J. Ho u se) и Џејн Ха у вел (Ja ne M. Ho well) ха ри змат ске 
во ђе де ле на пер со на ли зо ва не („ло ше“) ха ри змат ске во ђе, оне 
ко је ка рак те ри ше ја ка же ља за мо ћи, ауто ри тар ност, се бич-
ност, екс по ла та ци ја и иг но ри са ње пра ва и осе ћа ња дру гих, 
и со ци ја ли зо ва не („до бре“) ха ри змат ске во ђе, оне ко ји су у 
слу жби ко лек тив них ин те ре са, спрем ни за дво смер ну ко му-
ни ка ци ју, ко ји пра те мо рал не стан дар де след бе ни ка, по др жа-
ва ју их и ува жа ва ју њи хо ва пра ва и осе ћа ња,10 Као еле мен те 
ха ри змат ског вођ ства мо же мо од ре ди ти: 1) ви зи ју; 2) раз у ме-
ва ње свр хе, иден ти те та или ми си је гру пе или ин сти ту ци је и 
по све ће ност истим; 3) пер су а зив ну ар ти ку ла ци ју свхе и ви-
зи је ин сти ту ци је; 4) ру ти ни за ци ју ви зи је и ми си је у ад ми ни-
стра тив ним и ор га ни за ци о ним струк ту ра ма, слу жба ма или 
над ле штви ма, те про це ду ра ма ин сти ту ци ја; и 5) ко ри шће ње 
ма ште (сли ко ви то сти), је зи ка, при ча и сим бо ла у ве зи са ин-
сти ту ци јом ко ја је основ по ру ке ха ри змат ског ли де ра.11 Рав-
но те же ра ди, по сто је и ми шље ња, по пут ста ва Пје ра Бур ди јеа 
(Pi er re Bo ur di eu), да кон цепт ха ри зме не прет ста вља ни шта 
дру го до пу ки те о рет ски кон структ ко ји је у функ ци ји апо-
ло ги је или оправ да ња од ре ђе них од но са мо ћи, ин ди ви ду ал-
но ли дер ство је ре зул тат дру штве ног ути ца ја на по је дин ца, 
ха ри змат ски во ђа ни је онај ко ји „ву че кон це“ већ онај ко ји 

8 Wilner, A. R. и Wilner, D. „The rise and role of charismatic leaders.“ Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 358, 1965, стр. 81.

9 Riggio, R. E. и Riggio, H. R.  „Social Psychology and Charismatic Leadership.“ 
у Hoyt, C. L., Goethals, G. R. i Forsyth, D. R. (ур.) Leadership and Psychology. 
Vol. I od Leadership at the Crossroads. London, Praeger, 2008, стр. 31.

10 House, R. J. и Howell, J. M. „Personality and charismatic leadership.“ Leadership 
Quarterly, 3(1), 1992, стр. 84.

11 Starratt, R. J. The Drama of Leadership. The Falmer Press London, 1993, стр. 44.
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ин тер пре ти ра већ за те че но (обич но- кри зно) ста ње.12 По Кар-
лу Фри дри ху (Carl Fri e drich), екс пла на тор ни по тен ци јал ха-
ри зме је бе зна ча јан, с об зи ром на чи ње ни цу да је у мо дер ном 
све ту ве ра у тран се дент но не до вољ но оп шта или ин тен зив на 
да би се мо гла ока рак те ри сти као осно ва за ле ги ти ми за ци-
ју би ло ког по ли тич ког вођ ства,13 док за Ен то ни ја Ги ден са 
(Ant hony Gid dens), ути цај ха ри змат ског ли де ра „ата ку је“ на 
ре гре сив ну стра ну лич но сти, што за вр ша ва су пре си јом не-
за ви сних мо рал них про це на.14

Ка да го во ри мо о вре ме ну (или дру штве но-исто риј ском 
кон тек сту) у ко ме на ста је Ве бе ро во де ло, оно се мо же од ре-
ди ти као мо дер но на осно ву не ко ли ко бит них ка рак те ри сти-
ка и/или про це са: 1) по ли тич ког „пре о бли ча ва ња“ европ ског 
на ци о на ли зма у им пе ри ја ли зам са по ја вом ма сов не ин ду-
стриј ске про из вод ње, ме ђу на род ног про це са ур ба ни за ци је и 
зна чај ног уве ћа ња би ро кра ти је у јав ном и при ват ном сек то ру; 
2) рас па да ари сто крат ске кла се и ње не за ме на са ин ду стриј-
ском упра вљач ком кла сом; 3) ја ча ња марк си зма; 4) сла бље ња 
ре ли ги је као ко хе зив не со ци јал не сна ге; 5) три јум фа на у ке 
упот пу ње ног док три ном про гре са; 6) ра ци о на ли стич ке ре ви-
зи је це ло ку по ног кул тур ног кор пу са, по чев од ор га ни за ци је 
ма сов не про из вод ње, па све до ин те лек ту ал ног про сто ра, са 
по себ ним на гла ском на дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке.15 
За Ве бе ра, раз ли ко ва ње на ли ни ји сред ње ве ков но-мо дер но 
не но си са со бом не ки сиг ни фи кант ни тур бу лент ни на бој, 
мо дер ност се раз ма тра на два ни воа: као ак ту ел на епо ха За-
пад не ци ви ли за ци је и као но ви на per se, она је кон цеп ту ал но 
„сте рил на“ и не ба ви се исто риј ским вре ме ном и кул ту ром. 
До по чет ка 20. ве ка ха ри зма пред ста вља по јам ко ји је екс клу-
зив но по ве зан са хри шћан ским уче њем (би блиј ским ко мен-
та ри ма, те о ло шком док три ном или бо го слу жбе ним ри ту а ли-
ма), са зна че њем ми ло сти или та лен та да ри ва ног од Бо га, док 
је, чак до кра ја Дру гог свет ског ра та, тер мин нај бли жи по 

12 Bourdieu, P. „Legitimation and Structured Interests in Weber’s Sociology of Re-
ligion.“ у Lash, S. и Whimster, S. (ур.) Max Weber, Rationality and Modernity: 
Allen & Unwin, Boston, 1987, стр. 129-130.

13 Friedrich, C. J. „Political Leadership and the Problem of the Charismatic Power.” 
The Journal of Politics, 23(1), 1961, стр. 23.

14 Giddens, A. The Nation State and Violence. Vol. II од A Contemporary Critique of 
Historical Materialism. University of California Press, Berkeley, 1985, стр. 305.

15 Potts, J. A History of Charisma. op. cit., стр. 110-111.
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се ман тич ком са др жа ју, али ни ка ко до во љан за из ра жа ва ње 
сна ге ин трин сич ног ауто ри те та, био по јам пре сти жа, ко ји је, 
ипак, као при мар ни ни во зна че ња иден ти фи ко ван са при ви-
дом „нат при род них мо ћи“.16

Не за о би ла зно ме сто Ве бе ро ве со ци о ло шке по став ке је 
по сто ја ње три ти па ле ги тим не до ми на ци је, то јест ауто ри те-
та: 1) ра ци о нал но-ле гал ни ауто ри тет- по чи ва на по што ва њу 
ле гал но уста но вље ног им пер со нал ног по рет ка, на ра ци о нал-
но сти за ко на; 2) тра ди ци о нал ни ауто ри тет- по чи ва на ве ро-
ва њу у оба ве зност уз ви ше не тра ди ци је, на во ђи и по ли тич кој 
ло јал но сти за сно ва ној на оби чај ним обли га ци ја ма про шло-
сти; и 3) ха ри змат ски ауто ри тет- по чи ва на ода но сти ван-
ред ној све то сти, хе ро и зму или је дин стве ном ка рак те ру по је-
дин ца и нор ма тив ном обра сцу ко ји је ус по ста вио, на лич ној 
об да ре но сти јед не не ин сти ту ци о на ли зо ва не фи гу ре.17 Ова 
три иде ал на ти па до ми на ци је се раз ли ку ју и по уте ме ље њу 
пот чи ња ва ња (по слу шно сти или по ви но ва ња): 1) ра ци о нал-
но-ле гал ни ауто ри тет зах те ва пот чи ња ва ње на осно ву пот-
пу но ис по што ва ног за кон ског из бо ра прет по ста вље них; 2) 
тра ди ци о нал ни ауто ри тет зах те ва пот чи ња ва ње за то што су 
то љу ди од у век чи ни ли; док 3) ха ри змат ски ауто ри тет зах те-
ва пот чи ња ва ње за то што тран сфор ми ше жи вот.18 Чи ње ни ца 
је и оп ште по зна то ме сто да за Ве бе ра од нос мо ћи и до ми-
на ци је из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних ко ји су пот чи ње ни 
пред ста вља кру ци јал но ме сто у од но су пре ма дру штве ном 
ор га ни за ци ја ма, али оно што се ма ње зна је да глав на од ли ка 
то га од но са пред ста вља кон ти ну и тет ор га ни за ци је пер се, то 
јест ка ко од но си мо ћи сти чу, пер пе ту и ра ју или гу бе свој ле-
ги ти ми тет, ка ко по ста ју, пре ко ем па ти је, ин спи ра ци је, ра ци-
о нал не пер су а зив не ар гу мен та ци је или ком би на ци је ова три 
на чел на об ли ка ути ца ња, при хва ће ни као ва лид не нор ме.19 У 
том сми слу, Ве бе ров го ре из не ти три пар тит ни иде ал-тип ски 
мо дел се не од но си са мо на по ли тич ку моћ и ауто ри тет, већ 

16 Ibidem, стр. 109-110..
17 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University 

of California Press, Berkeley, 1978, стр. 215-216.
18 Parkin, F. Max Weber. Routledge, London, 1988, стр. 77.
19 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 

стр. 946.
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пред ста вља и ти по ло ги ју дру штве них ор га ни за ци је in ge ne-
re.20

Ве бе ро во схва та ње ха ри зме се раз ли ку је од оно га ко је 
су сре ће мо код Све тог Па вла у два мо мен та: оно је, пре све га, 
ду хов но ин ди ви ду а ли зо ва но (дис тан ци ра но је у од но су на 
„плу рал ни“ су бјек ти ви тет за јед ни це), те об у хва та „хо ри зон-
тал ну“ и „вер ти кал ну“ ди мен зи ју рас про сти ра ња кроз исто-
ри ју и раз ли чи те кул ту ре. По Ве бе ру, ха ри зма пред ста вља 
тер мин ко ји се од но си на од ре ђе на свој ства лич но сти (не до-
ступ на „обич ним“ љу ди ма), у сми слу по себ не об да ре но сти 
са над при род ним, над људ ским или („ба рем“) ван ред ним мо-
ћи ма или ква ли те ти ма, ко ји пред ста вља ју осно ву за тре ти ра-
ње не ко га као во ђе.21 У сво ме иде ал ном об ли ку, она је пот пу-
но су про ста вље на би ро крат ској ор га ни за ци ји (она је ира ци-
о нал на), те је са мо о дре ђу ју ћа и са мо о гра ни ча ва ју ћа.22 Кон-
сквент но, ова ква де фи ни ци ја ха ри зма се не ба ви при ро дом и 
осо би на ма ха ри зме, већ са мо кон ста ту је да се ра ди о не че му 
лич ном и не сва ки да шњем. Ве бер ни је огра ни чио упо тре бу 
пој ма ха ри зма на ма ни фе ста ци је бо жан ског, он ни је те жио 
ка есен ци ја ли стич ком кон ста то ва њу рас по ла га ња или об да-
ре но сти са над при род ним ква ли те ти ма не ког ин ди ви ду у ма, 
оно што је ре ле вант но је сте за пра во да је сам ин ди ви ду ум 
пер ци пи ран или од ре ђен као не ко ко рас по ла же са та квим 
ква ли те ти ма. На тој ли ни ји, то је не ко ко не ве ру је ну жно у 
сво је бо жан ско на дах ну ће и ко се за хва љу ју ћи сво јим над-
про сеч ним мо ћи ма на ме ће сво јој око ли ни пу тем ван се риј ске 
хра бро сти, од луч но сти, ути ца ја, про ниц љи во сти енер ги је 
итд. Пар сонс ће при ме ти ти ка ко код Ве бе ра из вор на ха ри-
зма во ђе у про це су ру ти ни за ци је ха ри зме не не ста је, она би ва 
објек ти фи ко ва на као од ли ка по рет ка ко ји има ха ри змат ске 
„ко ре не“, оно што на јед ном ни воу ка рак те ри ше спе ци фич ну 
вр сту во ђе, на сле де ћем по ста је ком по нен та си сте ма де ло ва-
ња in to to, што зна чи да и тра ди ци о нал ни и ра ци о нал но-ле-
гал ни ауто ри тет има ју ха ри змат ску под ло гу.23 Пар сонс за-

20 Kim, S. Max Weber’s Politics of Civil Society. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2004, стр. 87.

21 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 
стр. 241.

22 Ibidem, стр. 1112.
23 Parsons, T. „Introduction.“ у Parsons, T. (ур.) Max Weber: The Theory of Social 



Ђор ђе Сто ја но вић ОД НОС ХА РИ ЗМАТ СКОГ ПО ЛИ ТИЧ КОГ...

410

кљу чу је ка ко то ди рект но од ре ђу је да је ха ри змат ско код Ве-
бе ра од ре ђе но спе ци фич ном вр стом са др жа ја, мо ду са опред-
ме ће ња и од но са пре ма осно ви ле ги ти ми са ња ус по ста вље ног 
ин сти ту ци о нал ног по рет ка са ко јим је кон фрон ти ран.24 Ову 
Пар сон со ву тврд њу ипак тре ба узи ма ти са мо као на чел ну, са 
од ре ђе ним сте пе ном кон тек сту ал не ре зер ви са но сти, у сми-
слу да је код Ве бе ра са мо ре ги стро ван про цес пре но са ха-
ри зме на ин сти ту ци је. Су штин ски по сма тра но, код Ве бе ра, 
ипак, ин сти ту ци о нал на ха ри зма зна чај но гу би на ин тен зи те-
ту и аутен тич но сти.

Услед то га што не раз ма тра су бјек тив не вред но сти и 
те ле о ло шке ци ље ве, већ је ори јен ти са на на ефек тив ност и 
ефи ка сност, ин стру мен тал на ра ци о нал ност по ста је ба зич-
ни ког ни тив ни про цес ко ји по др жа ва ве бе ров ски по зи ци о-
ни ра ну ра ци о нал но-ле гал ну ле ги ти ми за ци ју. На тој ли ни ји, 
прин ци пи би ро крат ског ад ми ни стри ра ња, по Ве бе ру, су ди-
рект но по ве за ни са ра ци о нал но-ле гал ном ле ги ти ми за ци јом, 
јер је ње но функ ци о ни са ње од ре ђе но стрикт ним пра ви ли ма 
уну тар хи је рар хиј ски устро је не ор га ни за ци је, ко ја је струк-
ту и ра на по де лом ра да и де тер ми ни са на пре ко спе ци ја ли за-
ци је и екс перт но сти.25 С об зи ром на чи ње ни цу да је би ро кра-
ти ја одво је на од про це са до но ше ња про пи са, ње на овла шће-
ња су усме ре на на њи хо ву при ме ну, од нос у ко ме би ро кра ти-
ја пред ста вља ин стру мент др жав не мо ћи је ре пли ци ран кроз 
ре ла ци ју би ро кра ти је и ко ри сни ка ње них услу га. Би ро кра ти-
ја та ко, пре ко ра ци о нал но-ле гал не фор ме, ус по ста вља др жав-
ну су пре ма ти ју у дру штву, што, пре ко ану ли ра ња по ли тич ке 
од го вор но сти и мо рал не ауто но ми је, те епи сте мо ло шке ре-
дук ци је и ре стрик ци је, до во ди до по те шко ћа у функ ци о ни са-
њу ли бе рал но де мо крат ских ре жи ма. На и ме, са јед не стра не, 
због дис тан ци ра но сти од про це са до но ше ња про пи са (упу-
ће ност на њи хо ве тех нич ко-ре а ли за ци о не аспек те), ад ми ни-
стра тив на би ро кра ти ја мо же би ти осло бо ђе на од го вор но сти 
за осна жи ва ње истих, а гра ђа ни, ко ји су под ре ђе ни им пер-
со нал ном ад ми ни стра тив ном функ ци о ни са њу би ро кра ти је, 
не ма ју ни ка кву мо гућ ност ути ца ња уну тар ње ног апа ра та. 

and Economic Organization. Oxford University Press, New York, 1947, стр. 76.
24 Loc. cit.
25 Gerth, H. H. и Wright Mills, C. (ур.) From Max Weber: Essays in Sociology. 

Oxford University Press, New York, 1946, стр. 196-217.
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Услед то га, би ро крат ски зах тев за ле ги ти ми за ци јом пре ко 
ра ци о нал но-ле гал не фор ме по ста је не ком па ти би лан са по ли-
тич ким вред но сти ма мо рал не ауто но ми је и по ли тич ке од го-
вор но сти. Са дру ге стра не, би ро кра ти ја тре ти ра вред но сти 
као чи ње ни це, оне ко је не мо гу до би ти та кав ста тус, обе ле-
жен са ин стру мен тал ном пред ви дљи во шћу, јед но бра зно шћу 
и им пер со нал но шћу, се озна ча ва ју као апо ли тич не су бјек-
тив не вред но сти. Ер го, ра ци о нал но-ле гал на фор ма ле ги ти-
ми за ци је на епист мо ло шком пла ну не ке вред но сти ис кљу чу-
је из по ли ти ке, док дру ге ре кон цеп ту а ли зу је пре ко ин стру-
мен тал но-ра ци о нал ног ша бло на. Та ква кон сте ла ци ја до во ди 
до то га да код Ве бер ха ри змат ско на че ло ле ги ти ми за ци је по-
ста је су прот ност ра ци о нал но-ле гал ном об ли ку: 1) еви дент но 
је је дин ство из ме ђу функ ци ја до но ше ња про пи са и ад ми ни-
стра ци је; 2) ин стру мен тал на ра ци о нал ност ни је кри те ри јум 
за про це њи ва ње ква ли те та од лу ка; 3) не ма епи сте мо ло шке 
„де гра да ци је“ су бјек тив них вред но сти. Ов де, та ко ђе, тре ба 
на гла си ти да иако се ха ри зма мо же ана ли тич ки из дво ји ти као 
за се бан тип вла сти, она оста је при сут на и у дру гим вр ста ма 
ауто ри те та, да су обе леж ја ха ри зме под ло жна про ме на ма у 
од но су на тран сфор ма ци је од ли ка со ци јал не струк ту ре, то 
јест у од но су на кон тек сту ал ни ра курс, пот пу но функ ци о-
нал ни ха ри зма тик у јед ној си ту а ци ји мо же по ста ти пот пу но 
дис функ ци о на лан у дру гој си ту а ци ји.26

Је дан од мо гу ћих па ра док са у иш чи та ва њу Ве бе ро ве 
по став ке ха ри зме је сте што она, са јед не стра не, са свим ја-
сно пред ста вља од ре ђе ње вођ ства пре ко ње го вих пси хо ло-
шко-ин ди ви ду а ли зо ва них ди мен зи ја, те је ре зул тат бо жан-
ске ми ло сти ко ји не зах та ва спољ ну ве ри фи ка ци ју, док, са 
дру ге стра не, она без со ци јал не по твр де уоп ште не по сто ји, 
то јест би ва бе зна чај ном.27 Ако се ово ме до да и иде ја о пер-
ма нет ном при су ству (ге не ри са њу) ха ри зма ти ка и њи хо вој 
про пор ци о нал но вр ло че сто не по твр ђе ној ха ри змат ској при-
зна то сти, отва ра се про стор за раз ма тра ње од ли ка њи хо ве 
со ци јал не ва ли да ци је. На и ме, са мо он да ка да је ха ри змат ска 
по ру ка пре не ше на од стра не ха ри змат ског ин ди ви ду у ма на 

26 Oom men, T. K. „Cha ri sma, So cial Struc tu re and So cial Chan ge.“ Com pa ra ti ve 
Stu di es in So ci ety and Hi story, 10(1), 1967, стр. 88.

27 We ber, M. Eco nomy and So ci ety: An Outli ne of In ter pre ti ve So ci o logy. op. cit., 
стр. 241-242.
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дру штве ну гру пу мо же мо го во ри ти о ње ној сми сле но сти и 
ва жно сти уну тар дру штве ног ра ма где ауто ри тет (власт) на-
ста је. Да би се истин ска ха ри зма мо гла схва ти ти, то јест да би 
би ла при зна та и по зи ци о ни ра на ван би зар ног и не у ра чун љи-
вог, она мо ра би ти по сма тра на у по љу дру штве ног кон тек ста 
де ло ва ња ха ри зма ти ка и од ли ка (са др жа ја) ха ри змат ске по-
ру ке, ко ја се тре ба „до ка за ти“ као ре ле вант на за дру штве ну 
гру пу да би ла ак цеп ти ра на и по ста ла те мељ за ак ци ју, што 
по вла чи за со бом да не сме од сту па ти од груп но од ре ђе ног 
„ко лек тив ног“ успе ха.28 Не ма ње ва жна чи ње ни ца, ка рак те-
ри стич на за Ве бе ро ву по став ку, је сте и да се ефек тив на и ста-
бил на по ли тич ка до ми на ци ја, пре за до би ја ња ле ги тим но сти 
(а по др жа на но вим ин сти ту ци о нал ном и ле гал ном ор га ни за-
ци јом), пр во тре ба пре о бра зи ти у од ре ђе ни аутен тич ни сим-
бо лич ки си стем. 

У том сми слу, ха ри змат ска по ли ти ка прет по ста вља од-
ре ђе ни вид суп стан ци јал них зна че ња и етич ких вред но сти, 
а по сто ја ње су про ста вље них сим бо лич ких скло по ва, то јест 
раз ли чи тих ха ри змат ских по кре та, ре зул ту је у кон ку рент-
ским ве ро ва њи ма за рад оправ да ња ус по ста вља ња но вог по-
рет ка. Ово ука зу је на то да, код Ве бе ра, ха ри змат ски по кре-
ти ни су при мар но усме ре ни на ре а ли за ци ју еко ном ских или 
по ли тич ких ци ље ва, ни ти да су ха ри змат ски ис кљу чи во због 
ван ред них и над при род них ква ли те та сво јих во ђа, оно што 
их чи ни ха ри змат ским је сте за пра во бор ба за кон тро лу сим-
бо лич ке под ло ге вла сти пре ко кре и ра ња и ре кре и ра ња ак-
ту ел них кул ту ро ло шких струк ту ра ко је од ре ђу ју до бру или 
ло шу упо тре бу мо ћи у од ре ђе ној исто риј ској и про стор ној 
да то сти не ке за јед ни це.29 Ха ри змат ски по кре ти, да кле, оспо-
ра ва ју су штин ска вред но сна уве ре ња и нор ма тив ну по став-
ку на ко ји ма по чи ва ле ги тим ност по ли тич ког и прав ног по-
рет ка од ре ђе не исто риј ске ин стан це пре не го што их за ме не 
вла сти ти том, ра ди ка ли зо ва ном вер зи јом ин сти ту ци о нал не и 
за кон ске ор га ни за ци је. Ха ри зма тик или ха ри зма ти ци, ка ко 
ха ри змат ски по је ди нац та ко и ха ри змат ски по крет, оп ста ју 
за хва љу ју ћи ло јал но сти и ауто ри те ту про ис те клим из ми си је 

28 Fri e dland, W. H. „For a So ci o lo gi cal Con cept of Cha ri sma.“ So cial For ces, 43(1), 
1964, стр. 25.

29 Kalyvas, A. „Cha ri sma tic Po li tics and Symbo lic Fo un da ti ons of Po wer in Max 
We ber.“ New Ger man Cri ti que, 85, 2002, стр. 79.
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за ко ју се ве ру је или пер ци пи ра да је оте ло тво ру је или оте-
ло тво ру ју, та ми си ја не мо ра ну жно да бу де ре во лу ци о нар на, 
али је у ве ћи ни слу ча је ва ори јен ти са на ка ин вер зи ји вред но-
сти и од ба ци ва њу оби ча ја.30 

Про ши ру ју ћи Ве бе ро ву по став ку, Шилс, ко ји је се пре-
вас ход но ба ви фе но ме ном ха ри зме у под руч ју не е кле зи ја-
стич ких ин сти ту ци ја за ко је се кон вен ци о нал но прет по ста-
вља да су пот пу но осло бо ђе не од ха ри змат ских ква ли те та, 
де фи ни ше ха ри зму као ква ли тет по је ди на ца, по сту па ка, уло-
га, ин сти ту ци ја, сим бо ла и ма те ри јал них обје ка та про и за шао 
на прет по ста вље ној по ве за но сти са ну жним, из вор ним, „жи-
вот ним“ или мо ћи ма пре суд ним за де тер ми ни са ње по рет ка, 
ов де се по ре дак мо же до дат но схва ти ти и као при мор ди ла ни 
или про то, као су штин ски по ре дак ства ри ко ји сто ју у од но су 
пре ма не ком тран сце дент ном по рет ку.31 Ни јед но дру штве не 
мо же из бе ћи од ре ђе ну по ве за ност са (дир ке мов ски си ту и ра-
ним) све тим, сва дру штва др же за све те од ре ђе не стан дар де 
про це њи ва ња, пра ви ла по на ша ња и ми шље ња, те об ли ке ак-
тив но сти, вред ност ин ди ви ду а ли те та, исти не, па чак и про-
фе си о нал них по стиг ну ћа мо гу би ти обе ле же на раз ли чи тим 
сте пе ном при сут но сти те све то сти или ха ри зме.32 Шилс сма-
тра да је Ве бер пре вас ход но усме рен ка по сма тра њу ха ри зме 
у ње ном нај кон цен три са ни јем и нај ин тен зив ни јем об ли ку 
(пре ко спе ци фич них уло га, ак ци ја и си ту а ци ја), а да је пот-
пу но не га тив но ори јен ти сан ка ње ној дис пер зи ји, она за ње га 
не мо же по ста ти ин те грал ни мо ме нат се ку лар не ин сти ту ци-
о на ли за ци је.33 Он по ла зи од прет по став ке да се нај ве ћа моћ 
ма ни фе сту је и са мо о бја вљу је пре ко мо ћи от кри ва ња, кре и-
ра ња, одр жа ва ња или де струк ци је по рет ка. Ту, сва ка ко, по-
сто ји од нос нај ви ше вла сти у дру штву, оли че не кра ље ви ма, 
пред сед ни ци ма, пред сед ни ци ма вла да, пар тиј ским во ђа ма, 
су ди ја ма или до но си о ци ма за ко на, као но си о ци ма нај ви ше 
зе маљ ске мо ћи, са не ким тран сце ден тим по рет ком, а по сто-

30 We ber, M. Eco nomy and So ci ety: An Outli ne of In ter pre ti ve So ci o logy. op. cit., 
стр. 1117.

31 Shils, E. Cen ter and Pe rip hery: Es says in Mac ro so ci o logy. Uni ver sity of Chi ca go 
Press, Chi ca go, 1975, стр. 127.

32 Shils, E. „Tra di tion and Li berty: An ti nomy and In ter de pen den ce.“ Et hics, 68(3), 
1958, стр. 156.

33 Shils, E. „Cha ri sma, Or der, and Sta tus.“ Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, 30(2), 
1965. стр. 202.
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ја ње то га по рет ка, за рад ле ги тим но сти, зна чи и по ве за ност 
са од ре ђе ним тран сце дент ним мо ћи ма то јест са не чим што 
је да ле ко ва жни је од њих са мих и то пре ко: 1) при мор ди јал не 
по ве за но сти са ха ри змат ском лич но сти (на след не мо нар хи-
је); 2) ку му ла тив ног и кон ти ну и ра ног тра ди ци о нал ног уви да 
у а) при ро ду ег зи стен ци је, б) етич ке им пе ра ти ве или  в) раз-
бо ри та раз ма тра ња про ду ка о ва на ду го трај но шћу по сто ја ња; 
и 3), за овај рад нај ин те ре сант ни је, на род ног су ве ре ни те та, 
во ље оних ко ји кон сти ту шу од ре ђе ну за јед ни цу.34

У ра ци о нал но-ле гал ним си сте ми ма ха ри зма ни је аку-
му ли ра на у но си о цу цен трал не уло ге или у уло зи per se, већ 
је рас по ре ђе на са ре ду ко ва ном и не јед на ком сна гом кроз це-
ло куп ну хи је рар хи ју уло га и пра ви ла: она је ин хе рент на (за 
по ре дак ре ле вант ном) си сте му уло га. У де мо крат ским по ре-
ци ма се су сре ће вла дар ска ле ги ти ми за ци ја, про ис те кла на 
при зна ва њу ха ри зма тич но сти гра ђа на (де мо крат ског из бор-
ног те ла), и ле ги ти ми за ци ја ба зи ра на на ха ри зми ве о ма моћ-
не (нај ви ше) вла сти као та кве. Ако се, да кле, прет по ста ви да 
је ле ги тим ност ло ци ра на у суп стра ту вла да ви не ре а ли зо ва не 
пре ко од ре ђе них уло га, у про це ду ри уста но вље ња од ре ђе-
них уло га и про це ду ри на и ме но ва ња њи хо вих но си о ца, он-
да, са јед не стра не, на ни воу кре и ра ња и ис пу ња ва ња уло га, 
фор му ли са ња за ко на и на ни воу на ред би и пре су да, мо же-
мо го во ри ти о ком по нен ти ха ри змат ске ле ги ти ми за ци је вла-
сти по ри сте кле на на во љи ха ри змат ског су ве ре на, то јест на 
во љи ха ри змат ског де мо крат ског на ро да.35 Са дру ге стра не, 
за ра ци о нал но-ле гал ну ле ги ти ми за ци ју ка рак те ри сти чан је 
још је дан „ге не ра тор“ ха ри змат ских обе леж ја. Чи ње ни ца да 
је не ко део или пар ти ци пант (но си оц од ре ђе не уло ге) ра ци-
о нал но-ле гал ног уни вер зу ма на ред би и пре су да у чи јем је-
згру се на ла зи вр хов но на че ло вла сти, или вр хун ска уло га 
ко ја под ра зу ме ва то на че ло, је до вољ на да се ока рак те ри ше 
као ма ни фе ста ци ја те нај ви ше од свих мо ћи, па, у скла ду са 
тим, ње го ва ха ри зма не про из ла зи из ње го ве ха ри зма тич не 
ин ди ви ду ал но сти већ се из во ди из при пад но сти кор пра тив-
ном те лу, дис тан ци ра ном од би ло ко је по себ не мо ћи, што 
се мо же озна чи ти као ин сти ту ци о нал на ха ри змат ска ле ги-

34 Ibi dem, стр. 205.
35 Ibi dem, стр. 206.
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ти ми за ци ја.36 У дру штву по сто ји ши ро ки, не пот пу ни, кон-
сен зус ме ђу ха ри змат ски ква ли фи ко ва ним, али, си мул та но, 
и ди сен зус, чи ја су два глав на из во ра раз ли чи те кон цеп ци је 
ло ку са и суп стан це ха ри зме. У том кон тек сту, дру штве ни по-
ре дак не тре ба иден ти фи ко ва ти са тран се дент ним по рет ком, 
то јест со ци јал ни по ре дак се не мо же сма тра ти ма ње ва жним 
од тран сце дент ног по рет ка. Ово ме тре ба до да ти да по сто ји 
ви ше раз ли чи тих ин тер пре та ци ја тран сце дент ног по рет ка 
у за ви сно сти од кул тур не тра ди ци је и вр сте ис ку ства, те да 
ха ри зма не мо ра ну жно би ти усме ре на ка де ва ста ци ји не ког 
дру штве ног (по ли тич ког) по рет ка она га та ко ђе мо же одр жа-
ва ти или кон зер ви са ти.37

Зa „ха ри змат ску по ли ти ку“ ни је, да кле, по треб но да се 
не ко пер ци пи ра као од Бо га об да ре ни (са мо про мо ви са ни и 
при хва ће ни) по је ди нац („ве ли ки чо век“), већ је до вољ но да 
се ха ри змат ски ле ги ти ми зу је не ким по ве за но шћу са не ким 
ви шим, ре као бих пер фек ту и ра ним или иде а ли зо ва ним, по-
рет ком ства ри. Та ко, у са мим де мо кра ти ја ма, као што је већ 
на по ме ну то, из вор ха ри змат ске ле ги ти ми за ци је мо же би ти и 
во ља на ро да (то јест де мо крат ског из бор ног те ла), ха ри зма је 
тран сфе ри сна и дис пер зо ва на на си стем уло га ко је чи не сам 
по ре дак (као из раз ну кле у са мо ћи, вла сти ко ја је „моћ мо ћи), 
то јест на при пад но сти кор пра тив ним те ли ма или ин сти ту-
ци ја ма. Ма да је ја сно да ин сти ту ци о нал на ха ри зма не за ви си 
од за сно ва но сти ко ја је ре зул тат ха ри змат ског ин ди ви ду у ма, 
за Шил са, оста је као исти ни та мо гућ ност да са мо ан га жман 
ха ри змат ског по је ди на ца мо же ре зул то ва ти ства ра њем но ве 
и про пор ци о нал но моћ не ин сти ту ци је.38 Фе но мен ха ри зме се, 
да кле, мо же ис ко ри сти ти да би се об ја снио и про блем ин тер-
пре та ци је при мар не пол тич ке ло јал но сти по је дин ца др жа ви 
на ни воу урав но те же ња уну тра шњих др жав них ан та го ни-
за ма кон струк ци јом или до се за њем од ре ђе ног вред но сно-
сим бо лич ко-иде о ло шког кон сен зу са (про блем по ли тич ке 
ин те гра ци је). По ред то га, ха ри зма се мо же тре ти ра ти и као 
про јек ци ја ко лек ти ви те та, то јест мо же се ре ћи да дру штве-

36 Loc. cit.
37 Ibi dem, стр. 200, 210.
38 Ibi dem, стр. 207.
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на кон струк ци ја ха ри зме на ста је као ре зул тат не ке од ре ђе не 
струк ту ре дру штве них од но са.

Као ну жне али не до вољ не дру штве не усло ва ко ји ре-
зул ту ју на ста ја њем ха ри зме мо же мо озна чи ти: 1) ку му ла ци ју 
и кул ми на ци ју кри зних си ту а ци ја, у мо мен ти ма еко ном ских, 
етич ких, ре ли гиј ских или по ли тич ких ком пли ка ци ја или не-
у рав но те же но сти;39 2) при кри ве но не за до вољ ство; 3) не а де-
кват ност или не у спех пред у зе тих ме ра за су че ља ва ње са не-
ким ин те зив ним дру штве ним „злом“; и 4) за шти ту по ве за ну 
са сте че ним пра ви ма, укљу чу ју ћи и она из сфе ре по ли тич ке 
вла сти, што по зи ци ју во ђе као ха ри зма ти ка мо же де фи ни са-
ти пре ко јед не или об је ди ња ва ња ви ше раз ли чи тих уло га: 1) 
осве шћи ва ња дру штве них про бле ма и су ге ри са ња мо гућ но-
сти за њи хо во ре ша ва ње; 2) пла си ра ња но вих при сту па у ре-
ша ва њу про бле ма; 3) по све ће но сти ци ље ви ма ко ји су ши ро ко 
при хва ће ни од стра не љу ди у од ре ђе ној вре мен ској ин стан-
ци; и 4) из ра жа ва ње по ру ке на та кав на чин да де лу је на зна-
тан део ве ћин ске по пу ла ци је.40 Ова кав раз ме штај ар гу ме на-
та су ге ри ше да ста тус ха ри змат ског во ђе не мо ра апри ор но 
да бу де од ре ђе на кроз оп ти ку дру штве них про ме на, већ да 
мо же мо го во ри ти о ха ри зма ти ци ма чи је је глав но обе леж је 
сла ма ње си сте ма и ха ри зма ти ци ма чи је је глав но обе леж је 
одр жа ва ње си сте ма.41

Ни је спор но да је ве ћи део идеј ног фор му ли са ња ха-
ри зме код Шил са ори јен ти сан ка до след ном кон цеп ту ал ном 
при пи си ва њу ха ри змат ских ква ли те та ин сти ту ци ја ма или 
ко лек тив ним те ли ма (ка ин сти ту ци о нал ној ха ри зми). Не-
сум њи во је да и код Ве бе ра мо же мо кон ста то ва ти тран сфер 
ин ди ви ду ал не ха ри зме на оно што он озна ча ва као ха ри зма 
кан це ла ри је или слу жбе, али код ње га је та фор ма пре не ше не 
ха ри зме, ко ја је, уоста лом, пр ви ко рак ка ње ном иш че за ва њу, 
нај че шће су про ста вље на истин ској („ор то док сној“) лич ној 
ха ри зми. Без об зи ра да ли се ра ди о пер со нал ној или ин сти-
ту ци о нал ној ха ри зми, услед ње ног од но са пре ма или по ве-
за но сти са „над при род ним“ или „тран це дент ним“, за то што 

39 Ви ди We ber, M. Eco nomy and So ci ety: An Outli ne of In ter pre ti ve So ci o logy. op. 
cit., стр. 1111-1112.

40 Oommen, T. K. „Charisma, Social Structure and Social Change.“op. cit. стр. 95-
96.

41 Ibidem, стр. 99.
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пред ста вља њи хо ву функ ци ју, она во ди ка ди мен зи ји те ле о-
ло шког сми сла људ ског де ла ња и до га ђа ња у све ту и пред ста-
вља из вор ха ри змат ског ауто ри те та.42 Ова кво по зи ци о ни ра ње 
ства ри се ја сно мо же ре ги стро ва ти код Шил са. Под ву ци мо да 
ле ги тим ност мо же мо си ту и ра ти као ужи кон цепт од ха ра и-
зме, у сми слу ја она ква ли тет ко ји се при пи су је са мо нор ма-
ма ко је се ти чу по рет ка, она је ин сти ту ци о нал на апли ка ци ја 
ха ри зме.43 Осим то га, Ве бе ров ха ри змат ски ауто ри тет је по-
ста вљен та ко да из ње га про ис ти чу сви мо ду си дру штве них 
ор га ни за ци ја. И ма да то зна чи да су и ра ци о нал но-ле гал ни и 
тра ди ци о нал ни ауто ри тет у сво јим ини ци јал ним мо мен ти ма 
би ли про дукт ха ри змат ског им пул са, ха ри змат ско на че ло ле-
ги ти ми за ци је, уво ђе њем но вог жи вот ног си сте ма опо зит ног 
по сто је ћем по рет ку, пред ста вља нај о штри ју прет њу тра ди-
ци о нал ном и ра ци о нал но-ле гал ном ауто ри те ту. Ис па да та ко 
да, пре ко по ве за но сти са тран сцед нтал ним из во ром по рет ка, 
ха ри змат ски ауто ри тет има сво је вр сну „ди ја лек тич ку сна гу“, 
ко ја по вре ме но пред ста вља но се ћу тач ку ге не зе дру штве не 
ор га ни за ци је, док по вре ме но во ди и ка ње ној тран сфор ма ци-
ји или де ва ста ци ји.

По Ве бе ру, сва ка тран спо зи ци ја ха ри зме у не што што 
се мо же од ре ди ти као ин сти ту ци о нал но во ди ка ње ној тран-
сфор ма ци ји, то јест ру ти ни за ци ји (или објек ти фи ка ци ји), чи-
ста или лич на („кон цен тро ва на“) ха ри зма ула зи у про цес тра-
ди ци о на ли за ци је или про цес ра ци о на ли за ци је, то јест у про-
цес ко ји ком би ну је ове две мо гућ но сти.44 Ру ти ни за ци ја та ко 
ма ни фе сту је стан дар ди зо ва ње у сва ки да шњем је дин стве ног 
кон так та са „тран сце дент ним“. Ка да се ра ди о про бле му сук-
це си је, мо гу се кон ста то ва ти два про бле ма: 1) он се мо же ре-
ши ти пре ко тра ди ци о нал них ме ха ни зма- а) от кро ве ња, под-
ра зу ме ва се лек ци ју про ро чи шта или му дра ца, б) име но ва ња, 
под ра зу ме ва се лек ци ју но вог во ђе од стра не ха ри змат ског 
во ђе пре вла сти те смр ти и по тра ге, под ра зу ме ва на ла же ње 
осо бе (ха ри зма ти ка) са спе ци фич ним се том ква ли те та; 2) 
де пер со на ли зо ва ња ха ри зме и ње ног пре но са на крв не ве зе 

42 Parsons, T. The Structure of Social Action: A study in Social Theory with Special 
Reference to a Group of Recent Europian Writers. op. cit., стр. 668.

43 Ibidem, стр. 669.
44 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 

стр. 246.
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или не ку за себ ну ин сти ту ци ју.45 Ха ри зма је, да кле, ин хе рент-
но не ста бил на, од са мог по чет ка сво га тра ја ње је опа да ју ћа, 
при ти сну та ма те ри јал ним ин те ре си ма и тран зи тор на, оно га 
мо мен та ка да еко ном ска и ор га ни за ци о на, то јест струк ту-
рал на, пи та ња по ста ну пре ва лент на, ини ци ра се ње но пре и-
на че ње у ра ци о нал но-ле гал ну ле ги ти ми за ци ју.46 На тој ли ни-
ји, ха ри зма пред ста вља од ли ку ко ја ка рак те ри ше по ли тич ке 
по кре те у ра ној фа зи њи хо вог на ста ја ња, оно га мо мен та ка-
да се кон тро ла над ма са ма ре а ли зу је, до ла зи до ње ног из ме-
шта ња ка ру ти ни за ци ји ад ми ни стра тив но би ро крат ског: чи-
ста ха ри зма по сто ји са мо у тре нут ку ха ри змат ског „ве ли ког 
пра ска“. Ин сти ту ци о нал но кон ста то ва ње ха ри зме ни ка ко не 
зна чи да „ха ри змат ско ха ри зма ти ка“ ну жно до би ја ква ли те те 
про гре сив не и по зи тив не исто риј ске сна ге у слу жби људ ске 
сло бо де, док „ха ри змат ско ру ти ни за ци је (или ин сти ту ци је)“ 
пред ста вља не што ре тро град но и не га тив но: за ха ри зму се 
ипак мо же ре ћи да је све при сут на исто риј ска мо гућ ност, ко ју 
би у сва ком слу ча ју тре ба ло ис тра жи ти за себ но,47 а не са мо 
и ис кљу чи во као об лик от по ра ка пи та ли зму и би ро кра ти ји.48

Ве бер је, на да ље, сма трао ка ко сви по ку ша ју усме ре ни 
ка пот чи ња ва њу по ли тич ких прет став ни ка во љи би ра ча за-
вр ша ва ју „гло ри фи ка ци јом“ пар тиј ских ор га ни за ци ја, ко је су 
је ди но спо соб не да мо би ли шу љу де, те да је очи глед на тен-
ден ци ја да се за ступ ни ци тре ти ра ју ма ње као „слу ге“ гла са-
ча а ви ше као њи хо ви „го спо да ри“ или, што је го то во исто, 
ре пре зен тан ти (аген ти) од ре ђе них (нпр. еко ном ских) ин те ре-
са ко ји су стро го кон тро ли са ни.49 Из бо ри се та ко, осим пле-
би сци тар не ва ри јан те ко ја има ха ри змат ски ка рак тер, сво де 
или на огра ни че ни из бор из ме ђу пре тен де на та екс по ни ра них 

45 Allen, K. Max Weber: A Critical Introduction. Pluto Press, London, 2004, стр. 
108-109. и Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 
op. cit., стр. 246-247.

46 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 
стр. 1120.

47 Bendix, R. Max Weber: An Intellectual Portrait. University of California Press, 
Berkeley, 1977, стр. 328-329.

48 Gerth, H. H. i Wright Mills, C. „Introduction.“ у Gerth, H. H. и Wright Mills, C. 
(ур.) From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford University Press, New York, 
1946, стр. 72-73.

49 Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. op. cit., 
стр. 1128.
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зах те ви ма у сме ру мо ћи или на ха ри зму ре то ри ке, ко ја као 
пре вас ход но емо ци о нал на ствар има за циљ да про жме ма се 
осе ћа јем мо ћи пар ти је, по бе де и ха ри зме пар тиј ског во ђе.50 
Ипак, Ве бер екс пли цит но су ге ри ше да сви ма сов ни зах те ви 
има ју од ре ђе не ха ри змат ске ква ли фи ка ти ве, ко ји би ро крат-
ску струк ту ру пар ти је мо гу ста ви ти у слу жбу ха ри зма ти ка.51 
Као што је ра ни је су ге ри са но, би ро кра ти ја има ин стру мен-
тал ну по зи ци ју, она је увек кон тро ли са на са не ког њој екс тер-
ног по ли тич ког те жи шта, она је увек „де мо крат ски објект“ а 
не „де мо крат ски су бјект“. На тој ли ни ји, мо же се раз ли ко ва-
ти би ро кра ти ја као кон се квен ца ха ри змат ске ру ти ни за ци је и 
би ро кра ти ја ко ја је по зи ци о ни ра на као еле ме нет ра ци о нал-
но-ле гал них по ре да ка уну тар де мо крат ске (плу ра ли стич ке) 
струк ту ре мо ћи.52 Ха ри змат ска би ро кра ти ја увек све до чи 
о не кој то та ли тар ној ре жим ској ва ри јан ти и, vi ce ver sa, то-
та ли тар на ре жим ска ва ри јан та увек ука зу је на ха ри змат-
ску ин сти ту ци о на ли за ци ју би ро кра ти је. Иако по сто ји ја сна 
раз ли ка из ме ђу ха ри змат ске, се би окре ну те и ни чим спу та-
не, би ро кра ти је као вла да ју ће кла се (ре ци мо: слу чај бив ше 
СФРЈ), и иде ал-тип ски од го вор не и не у трал не би ро кра ти је 
као сво је вр сног де мо крат ског ору ђа, ми шље ња сам да се за 
сва ку би ро кра ти ју, по го то ву за ону ра ци о нал но-ле гал не про-
ве ни јен ци је, мо же ре ћи да те жи ка то ме да се пред ста ви као 
„тран сце дент но“ са мо до вољ на, па да, ако ни је ха ри змат ска, 
да је сва ка ко про-ха ри змат ска. Овај про-ха ри змат ски ква ли-
тет пред ста вља од раз ње не „ме та-ста бил но сти“ на ли ни ји 
„из у зе то сти“ од ре гу лар них (из бор них) про ме на: и ма да је 
са мо ин стру мент, стал но при су ство у из вр ша ва њу од лу ка се 
са мо пер ци пи ра као „моћ по се би“.

Др жим да је код Шил са за раз ли ку од од Ве бе ра су ве-
ре на во ља на ро да, оли че на у де мо крат ским из бо ри ма, ауто-
мат ски ква ли фи ко ва на као из вор ха ри змат ског, то јест сма-
трам да се код Шил са мо же ре ги стро ва ти три јад на по став ка 
ха ри змат ског: 1) „при мар не“ ха ри зме, ко ја омо гу ћа ва по сто-
ја ње ин сти ту ци ја на ни воу ис хо ди шне (про то) дру штве не и 
по ли тич ке ин те гра ци је (ово се чак од но си и на ин сти ту ци ју 

50 Ibidem, стр. 1128-1129.
51 Ibidem, стр. 1130.
52 Constans, H. „Max Weber’s Two Conceptions of Bureaucracy.“ The American 

Journal of Sociology, 63(4), 1958, стр. 400-401.
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ци вил ног дру штва) и ко ја је ори јен ти са на ка тран се дент ном 
по рет ку, то јест со ци јал но пер ци пи ра ној бли зи ни ну кле у су 
нај ви ше („жи вот не“) мо ћи, и, на њој за сно ва ној, ха ри змат ској 
атри бу ци ји вла сти у ве ли ким ма сов ним дру штви ма за рад 
очу ва ња и ста би ли зо ва ња са мог по рет ка (где ха ри зма ни је 
рав но мер но рас по ре ђе на на це ли ну дру штва али ка то ме тен-
ди ра); 2) се кун дар не ха ри зме, ко ја је сво је вр сна „хaризмат ска 
по ли тич ка рас по де ла“, ма ни фе сту је се по тре бом да ин тер-
пре та то ри тран сце дент ног по рет ка, прет став ни ци зе маљ ског 
по рет ка и сам на род, по ред чи ње ни це да су јед ни дру ги ма 
по треб ни за ве ри фи ка ци ју вла сти те хра и зме, на ла зе у про-
це су стал ног над ме та ња за сво ју „ва ри јан ту“ ха ри зме, то јест 
за ње но по зи ци о ни ра ње ко је ни је дру штве но пе три фи ко ва но 
већ стал но флук ту и ра ка јед ном од го ре по бро ја них те жи-
шта; и 3) тер ци јар ну ха ри зму, ко ја се по зи ци о ни ра као ин ди-
ви ду ал на ха ри зма, ко ја мо же би ти а) „ста тич на или инерт-
не ха ри зма- екс трак то ва на из при мар не ха ри зме, то јест из 
при пад но сти ин сти ти у ци ји или уло зи (ран гу) у ин сти ту ци-
ји, ти ме и као дру штве но „кон зер ви ра ју ће или пре па ри ра ју-
ће“, или б) аутен тич на, ве бе ров ски си ту и ра на, „ди на мич на и 
мо бил на“ ин ди ви ду ал на ха ри зма- ко ја, пер цеп ци јом дру гих 
или са мо пер цеп ци јом, про кла му је по ве за ност са над при род-
ним (Бо жан ским) или тран сце дент ним, са не чим што мо же 
ини ци ра ти, одр жа ти или уни шти ти не што што је фор ма тив-
но за људ ску ег зи стен ци ју, и та ко до ла зи на чел ну по зи ци-
ју ко ја отва ра мо гућ но си за ства ра ње но вих ин сти ту ци ја, то 
јест за дру штве но по ли тич ке про ме не.

За кљу чак

Sum ma sum ma rum, Шил со ва по став ка су ге ри ше да у 
ком плек сној де мо крат ској си ту а ци ји мо же мо го во ри ти о не-
ком ко рас по ла же са ве ћим или ма њим из но сом ха ри зме са-
мим чи ном при па да ња од ре ђе ној ин сти ту ци ји (ко ја из ра жа ва 
бли скост не ком „тран сце дент ном“ ста њу ства ри), по ло жа јем 
(ви шим или ни жим) или уло гом (зна чај ни јом или спо ред ни-
јом) ко ју за у зи ма у од ре ђе ној ин сти ту ци ји (при том: ха ри зма 
тен ди ра да бу де рспро стр та по це ли ни ин сти ту ци о нал ног 
раз ме шта ја дру штве но-по ли тич ког по рет ка) и, не за ви сно од 
прет ход на два мо мен та ко ји по зи ци о ни ра ју ха ри змат ско на-
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че ло као вред но сно-сим бо лич ко-иде о ло шко ве зив но тки во 
не ког дру штве но-по ли тич ког по рет ка, сво јом ин ди ви ду ал но 
про кла мо ва ном и груп но при хва ће ном ха ри змат ском по себ-
но шћу као ге не ра то ром ин сти ту ци о нал них (дру штве них и 
по ли тич ких) про ме на. Ми шље ња сам да се ова кво кон цеп-
ту ал но си ту и ра ње ха ри зме у де мо кра ти ја ма не мо же озна-
чи ти као „за ба шу ри ва ње“ од но са мо ћи већ као не из бе жно 
свој ство де мо крат ски сте че не мо ћи. У екс тре му, др жав на си-
ла (при ну да) је де мо крат ска оправ да на моћ ако је јед ним де-
лом би ла ха ри змат ски (вред но сно) ве ри фи ко ва на пре ко во ље 
гра ђа на. За Шил са, уко ли ко је мо је ту ма че ње тач но, по сто ји 
раз ли ка из ме ђу ха ри зма тич ног и ха ри зма ти ка, то јест не ко је 
ха ри зма ти чан и за то што је, ре ци мо, но си оц уло ге пред сед-
ни ка др жа ве, за то штo је ин сти ту ци ја пред сед ни ка др жа ве 
већ ха ри зма тич на и за то што је осво јио гла со ве ха ри зма тич-
ног из бор ног те ла или на ро да (гра ђа на). Онај ко је ин сти ту-
ци о нал но ха ри зма ти чан, не мо ра би ти ха ри зма тик, у сми слу 
по себ не об да ре но сти и ме ња ња ин сти ту ци је. Код Ве бе ра, ако 
при хва ти мо прет ход ну ди стинк ци ју, ха ри зма тик прет хо ди 
ха ри зма тич ном, то јест ин сти ту ци о на ли за ци ји или ру ти ни-
за ци ји ха ри зме, она је јед ним де лом ци клич на: кре ће се од 
ха ри зма ти ка до ха ри зма ти ка, уз про цес опа да ња ин тен зи те-
та пре ко про це са ру ти ни за ци је или ин сти ту ци о на ли за ци је, 
али ни ка да та ко да пот пу но не ста не као ин сти ту ци о нал ни 
еле мент.

У мо дер ним (ма сов ним) де мо кра ти ја ма по ло жај и функ-
ци о ни са ње по ли тич ких пар ти ја пред ста вља мо жда нај е кла-
тант ни ји при мер мо гу ће ве бе ров ског ин ста ли ра ња (ин сти ту-
ци о на ли за ци је) ха ри змат ског на че ла у по ли тич ком жи во ту 
не ке за јед ни це. С об зи ром на чи ње ни цу да је по ло жај пар ти ја 
за раз ли ку од ад ми ни стра тив не би ро кра ти је обе ле жен од су-
ством при ну де, она мо ра да осво ји из бо ре за рад оства ре ња 
вла сти тих ци ље ва пре ко екс по ла та ци је (при сва ја ња) др жав-
них сред ста ва мо ћи. Но си о ци про ме на у по став ци по ли тич-
ких вред но сти од ре ђе ног де мо крат ског си сте ма је су, да кле, 
по ли тич ки ли де ри и њи хо ве пар ти је, они су је ди ни ко ји се 
на ла зе у мо гућ но сти да кон тро ли шу и ме ња ју од ре ђе ни ин-
сти ту ци о нал ни склоп. Они ко ји од не су из бор ну по бе ду су 
ус пе ли да ле ги ти ми зу ју про кла мо ва не вред но сти, пр во на ха-
ри змат ском ни воу а доц ни је и на ра ци о нал но-ле гал ном ни-
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воу, они ко ји то ни су ус пе ли мо ра ју да че ка ју сле де ћи из бор-
ни ци клус. Фи гу ри ра ње ма са у по ли тич ком про це су ре зул-
ту је са два по ли тич ка аран жма на: „де мо кра ти јом са во ђом“ и 
„де мо кра ти јом без во ђе“.53 Ли бе рал на „де мо кра ти ја без во ђе“ 
ану ли ра над ме та ње за те мељ не по ли тич ке вред но сти, сим бо-
лич ке (по лит-кул ту ро ло шке) га ба ри те, не ког ре жи ма, из бор-
ни про цес је „по ли тич ки хи бер ни ран“, све ден на јав но по-
вла ђи ва ње, до дво ра ва ње или ма ни пу ли са ње са ма са ма за рад 
др жав них функ ци ја, то јест мо ћи, а про блем од го вор но сти  
је зна чај но уве ћан. Са јед не стра не, пред ло жак ова кве по зи-
ци је по ли тич ке ха ри зме им пли ци ра да сва ки пут кад се пре-
не брег не (ли бе рал на) вред но сна кон струк ци ја де мо крат ског 
вођ ства (ко ја је да ле ко ис под пра га ре во лу ци је, али је сва-
ка ко из над пра га по ли тич ког ре фор ми зма), кад се она узме 
као не про пи ту ју ћа у ар хи тек ту ри де мо крат ских си сте ма, 
це ло куп ном де мо крат ском мо де лу пре ти опа сност од би ро-
кра ти за ци је, то јест од вред но сног тре ти ра ња би ро крат ског 
устрој ства per se (ово сва ка ко под ра зу ме ва ста но ви ште о де-
мо кра ти ји као стал но про пи ту ју ћем вред но сно-нор ма тив ном 
кон цеп ту). Са дру ге стра не, то су ге ри ше па ра лел но по сто ја-
њу ви ше ха ри змат ских вред но сно-сим бо лич ких пред ло жа ка 
ко ји се на ла зе у ста њу стал не ком пе ти ци је, чак и кон флик та 
раз ли чи тих ха ри зми у де мо крат ским ин сти ту ци ја ма: оног 
ко ји тек тре ба да уђе у про цес ру ти ни за ци је и оног ко ја је 
већ ин сти ту ци о на ли зо ван, те мо гућ ност ха ри зме не са мо у 
кри зним си ту а ци ја ма већ и у  ре гу лар ном функ ци о ни са њу 
де мо крат ског по рет ка.
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RE LA TI ON SHIP BET WE EN CHA RI SMA TIC 
PO LI TI CAL LE A DER SHIP AND  

LI BE RAL DE MOC RACY

Sum mary

The pa per ad dres ses the pro blem of re la ti on ship bet wen 
cha ri sma tic po li ti cal le a der ship and de moc racy pri ma rily thro
ugh the in ter pre ta tion of un der stan ding of cha ri sma in the work 
of Max We ber and Ed ward Shils. Ac cor dingly, the aim of this pa
per isn’t to of fer so me fi nal an swers to fully re sol ve this re la ti on
ship, but to of fer a the o re ti cal con text wit hin which the re la ti on
ship can be analyzed. Ar gu ments for the coexi sten ce of po li ti cal 
cha ri sma and li be ral de moc racy are de ri ved from the fact that 
the do mi nan ce of bu re a uc racy cre a tes a cri sis of le gi ti macy for 
a li be ral de moc racy. In ad di tion, the pa per stu di es the the o re ti
cal pos si bi lity of using cha ri sma to ex pla in po li ti cal in te gra tion. 
The pa per con clu des by con si de ring the cha ri sma as a phe no me
non that is ne it her a prede moc ra tic or an tide moc ra tic, but is 
pos si ble in re gu lar and cri sis si tu a ti ons of the li be ral de moc ra tic 
system fun cti o ning.
Key words: cha ri sma, le gi ti macy, per so nal cha ri sma, in sti tu ti o

nal cha ri sma, li be ral de moc racy, Max We ber, Ed
ward Shils.
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ЉубомирКљакић*

ЕВРОП СКА УНИ ЈА КАО  
„МЕ КА” ИМ ПЕ РИ ЈА И СР БИ

Ре зи ме

Посебни„пост-конфликтни“случајевиРепубликеСрп-
скеиРепубликеСрбије,каоињиховеперспективеуближој
идаљојбудућности,сагледавајусеизперспективеактуел-
ног историјског контекста. Њега је пресудно профилиса-
лаисторијскадемисијасветскогсистемаиструктурална
кризависокеакцелерацијекојатајпроцеспрати.Подовим
општим претпоставкама, начела и установе нововековне
републикеидемократијесуспендованису,програмкорпора-
тивнедистопијепостаоједоминатан,асавременаполити-
катрансформисанасеуфеудалну.АктуелнaдоктринаЧе-
тврте генерације ратовања представља идеолошки оквир
овогпроцесаињеговулегитимацију.Усветскимпословима,
већ јепостављенаимперијална хијерархијамоћиновогфе-
удалног поретка – интегрисана структура глобалне моћи
којус једнестранедемонстрирајуСАДкао„тврда“импе-
рија,асадругеЕУкао„мека“империја.Утаквомпоретку,
ратјеконтинуираностање.Затосавремениистраживачи
актуелноучешћеСАДиЕУусветскимпословимапрепозна-
јукао„стање“перманетногратаЧетвртегенерацијекоји
самопроглашене„вођечовечанства“водепротивостатка
света,укључујућиовдеиратпротивграђанасамихСАДи
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ЕУ.Овдеимамопосласаузорнимслучајемдословнеприме-
недоктринемилитаристичке„новелибералнеимперије“и
„новог либералног империјализма“ у њеном изворном иде-
олошкомоблику.Каодоктринакоја јеималадапослетзв.
„хладнограта“1989-1990,идеолошкилегитимишепраксу
доминације,субјугације,перманентногсветскогратаиуни-
латералне примене силе у светским пословима, доктрина
милитаристичког„новоглибералногимперијализма“и„но-
велибералнеимперије“представљаоквирунутаркогаседа-
наспрофилишуинституцијеиполитикеЕУкао«меке»им-
перије.Овдесетопоказујекрозкритичкоосветљавањедок-
трине„новоглибералногимперијализма“и„новелибералне
империје“уњеномизворномоблику–радРобертаКупераи
других,нарочитоулогаТонијаБлера.
Кључне речи: милитаризација светских послова, нови фе-

удални поредак, корпоративна дистопија, че-
тврта генерација ратовања, доктрина „нове
либералнеимперије“и„новоглибералногимпе-
ријализма“,ЕУ као„мека“ империја,САДкао
„тврда#империја,Срби.

1. Исто риј ски кон текст у ко ме жи ви мо од ре ђен је 
струк ту рал ном кри зом (ка пи та ли стич ког) свет ског си сте ма.1 
Дру га чи ја од свих кри за ко је су јој прет хо ди ле то ком про те-
клих 500 го ди на, те ку ћа кри за свет ског си сте ма већ 35 го ди-
на пре суд но ути че на све ак те ре и на све про це се у свет ским 
и ло кал ним по сло ви ма. Пред на шим очи ма, на и ме, од ви ја 
се исто риј ска де ми си ја свет ског си сте ма. По ре дак све та ка-
кав смо по зна ва ли ми ну лих пет ве ко ва, не по врат но на пу шта 
по зор ни цу исто ри је, док се исто вре ме но струк ту ри ра не ки 
но ви, раз у ме се не ну жно и бо љи свет ски си стем. Реч је о 
не ста бил ном и ха о тич ном тран зит ном и тран сфор ма ци о ном 
ме ђу про сто ру из ме ђу кра ја (ста рог) и по чет ка (но вог) све та. 
Исто вре ме но, жи ви мо и на кра ју и на по чет ку све та. Про цес 
овог епо хал ног пре о кре та је сте не по вра тан.2

1 Главне идеје овог текста, изложио сам претходно на два научна скупа која 
је организовао Центар за националну стратегију из Београда: Република
Српска:стањеиперспективе,БањаЛука, 12. децембар 2009. и Петнаест
годинапослеДејтона, Београд, 26. март 2010.

2 За индентификацију епохалног карактера актуелне кризе светског система, 
имамо да захвалимо нарочито Фернану Броделу и Имануелу Волерсти-
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2. Ак ту ел на исто риј ска де ми си ја свет ског си сте ма, че-
твр та по ре ду у по зна тој по ве сти, од ви ја се по рит мич кој 
ма три ци ви со ке ак це ле ра ци је. А то зна чи да се од ви ја као 
планетарнo та ла сно кре та ње, уни вер зал но, си мул та но и син-
хро но, хо ри зон тал но и вер ти кал но, на ни воу свет ског дру-
штва, на ни воу сва ке по себ не људ ске за јед ни це, та ко ђе и на 
ни воу сва ког по је ди нач ног људ ског би ћа, без јед ног је ди ног 
из у зет ка. Сви на сле ђе ни и за те че ни об ли ци дру штве не ор-
га ни за ци је и ре про дук ци је, али и све ба зич не струк ту ре на 
ко ји ма ови об ли ци по чи ва ју, пре и спи ту ју се, раз ла жу се, де-
ком по ну ју и ру ше, де ле ги ти ми зу ју и тран сфор ми шу у не ке 
но ве об ли ке.  

Обри се јед ног но вог све та ко ји се у овим до га ђа ји ма 
уве ли ко струк ту ри ра већ мо же мо ви де ти на хо ри зон ту до га-
ђа ја. Кла сич не те о ри је исто риј ских кри за из дру ге по ло ви не 
19. ве ка (Карл Маркс, Ја коб Бур хард и дру ги ауто ри), по ма-
жу да се глав на струк ту рал на свој ства те ку ће свет ске кри зе 
ја сни је са гле да ју и бо ље ис тра же. О све му ово ме оп шир ни је 
сам пи сао на дру гим ме сти ма.3

ну, али и другим критичким мислиоцима. Они су, већ половином седам-
десетих, а нарочито током осамдесетих година 20. века, показали да тзв. 
„Никсонов шок“ из 1971 (који ће веома брзо, закључно са 1976, довести до 
опште „смрти новца“ и слома дотадашњег међународног финансијског си-
стема Бретон Вудс), као и „нафтни шок“ из 1973-1974, представљају заправо 
секвенце прве „епизоде“ кризе коју је неповратно покренула историјска 
демисија светског (капиталистичког) система. Видети, Imanuel Wallernstein: 
Suvremeni svjetski sistem (I - II , 1974, 1980), cekade, Zagreb, 1986; Fernan 
Brodel: Dinamikakapitalizma(1985), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 
Sremski Karlovci - Novi Sad, 1989; Фернан Бродел: Списиоисторији, Српска 
књижевна задруга, Београд, 1992; Fernand Braudel: Materijalna civilizacija,
ekonomijaikapitalizamodXV.doXVIII. stoljeća (1979), I - III, August Cesarec, 
Zagreb, 1992; видети, и друге радове од интереса, на пример, Andre Gunder 
Frank and Barry K. Gills, ed.: TheWorldSystem.FiveHundwerdYearsorFive
Thousends, Routledge, London, 1993, Abuss, http://abuss.narod.ru/Biblio/WS/
ws-5000_intro.htm; World-system History: The Social Science of Long-term
Change, ed. By Robert A. Denmark, Routledge,New York, 2000, Abuss, http://
abuss.narod.ru/Biblio/WS/ws-history1_1.htm; Andrey V. Korotayev, Sergey V. 
Tsirel: ASpectralAnalysisofWorldGDPDynamics:KondratieffWaves,Kuznets
Swings,JuglarandKitchinCyclesinGlobalEconomicDevelopment,andthe2008
-2009EconomicCrisis, Structure and Dynamics, eJournal of Anthropological 
and Related Sciences, Vol. 4, No. 1, 2010, University of California, Irvine, http://
escholarship.org/uc/item/9jv108xp... и тако даље.

3 Љубомир Кљакић, Студијебудућности1987-2004, Народна књига, Београд, 
2005, нарочито „Година 2001. и после. Нова економија и будућност свет-
ских послова“,стр. 203-228, „Будућност и будућност снова“, стр. 229-140, 
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3. Исто та ко, већ 35 го ди на, све до ци смо, не сум њи во и 
жр тве, на сто ја ња САД и глав них са ве зни ка те зе мље из НА-
ТО и ЕУ, а по себ но УК, да се ак ту ел на свет ска кри за уни ла-
те рал но кон тро ли ше и да се њо ме упра вља у окви ру стра те-
ги је „кон тро ли са не дез ин те гра ци је“4 и ми ли та ри за ци је уну-

„Последњи циклус последње кризе или ритам будућности“, стр. 241-255; 
такође, Љубомир Кљакић, „Криза. Историјска демисија светског система 
и српска криза. Милитаризација светских послова и светски корпоратив-
ни поредак. Преиспитивање, е-формат, више адреса, нпр. Global Research.
ca, 18. 02. 2010, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17699, 
штампано, Националниинтерес, 1, Београд, 2010, стр. 205-238, Зборник кру-
шевачке Филозофско-књижевне школе 2009, Крушевац, 2010, стр. 143-170.

4 Доктринарни оквир за такав могући ток ствари поставила је седамдесетих 
година 20. века група америчких универзитетских професора и теоретичара 
блиских влади и њеним различитим агенцијама. Између 1971. и 1977, њих 
је, наиме, као своје чланове, ангажовао Савет за иностране односе (Council 
on Foreign Relations, CFR) за рад на мега-истраживачком програму Пројекат
осамедесете (1980’sProject - буџет 1,3 милиона УСД, координациони коми-
тет од 14 људи, 9 директора, међу којима и Збигњев Бжежински, Мајкл Блу-
ментал, Сајрус Венс, Пол Вокер, професионални административни апарат, 
12 истраживачких група за различите области са по 20 чланова, бројни дру-
ги експерти ангажовани као саветници за различита проблемска подручја и 
фазе рада). Циљ Пројектаосамедесете био је да постави стратешки оквир 
за политике америчких администрација у периоду после циклуса који се 
завршио са демисионирањем Ричарда Никсона августа 1974. Резултати рада 
на овом програму публиковани су између 1977. и 1982. у колекцији од 33 
књиге – 1977: Fred Hirsch, Edward L. Morse & Michael W.  Doyle: Alternativesto
monetarydisorder; David C. Gompert, Michael Mandelbaum, Richard L. Garwin 
and John H. Barton: NuclearWeaponsandWorldPolitics. Alternatives for the 
Future; Allen S. Whiting, Robert F. Dernberger: China’sFuture.ForeignPolicy
andEconomicDevelopment in thePost-MaoEra; Anne Hessing Cahn, Joseph 
Kruzel, Peter M. Dawkins and Jacques Huntzinger: Controlling Future Arms
Trade; Ted Greenwood, Harold A. Feiveson and Theodore B. Taylor: Nuclear
Proliferation. Motivations, Capabilities, and Strategies for Control; Stephen 
Green: International Disaster Relief. Toward a Responsive System; Catherine 
Gwin, Guy Pauker, Frank Golay, and Cynthia Eulos: DiversityandDevelopment
in Southeast Asia. The Coming Decade;1978: Stanley Hoffman: Primacy or 
World Order. AmericanForeignPolicysincetheColdWar; Roger Hansen, Albert 
Fishlow, Richard Fagen, and Carlos Diaz-Alejandro: RichandPoorNationsinthe
WorldEconomy; W. Howard Wriggens and Gunnar Adler-Kahlsson: Reducing
Global Inequities; John Waterbury and Ragaei El Mallakh: MiddleEast In the
ComingDecade:FromWellheadtoWell-being; Oystein Noreng: Oilpoliticsin
the1980s:Patternsofinternationalcooperation; 1979: Roger D. Hansen: Beyond
theNorth-Southstalemate; U. B. Arad: SharingGlobalResources; Colin Legum, 
I. William Zartman, Lynn K. Mytelka and Steven Langdon: Africainthe1980s.A
ContinentinCrisis; 1980: William Diebold: IndustrialPolicyasanInternational
Issue; 1982: Miriam Camps & Catherine Gwin: Collective Management: The
Reform of Global Economic Organizations... и тако даље. За потребе CFR, 
књиге је објавио њујоршки McGraw-Hill у колекцији чија свака књига има 
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тра шњих и свет ских по сло ва. Као да је реч о не ком екс пе ри-
мен ту у ре ал ним усло ви ма, те ку ћи про цес ми ли та ри за ци је 
свет ских по сло ва ма ни фе сту је свој иде ал ни ра зор ни по тен-
ци јал од 1991-2001. и де се то го ди шњег ра та за ју го сло вен ско 
на сле ђе па све до да нас. Осве тли мо ли тај склоп до га ђа ја из 
све о бу хват не ви зу ре ви де ће мо да се ов де за и ста и ра ди о екс-
пе ри мен ту.

4. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је у де се то го ди шњи рат 
за ју го сло вен ско на сле ђе, као и ње го ве крат ко роч не и ду го-
роч не по сле ди це, био и остао упле тен прак тич но чи тав свет, 
сво је вре ме но, на са мом по чет ку (1991), на звао сам га Тре ћи 
свет ски рат.5 Да нас, по сле 20 го ди на, ми слим да нам рас по-
ло жи ве чи ње ни це да ју за пра во ако де се то го ди шњи рат за 
ју го сло вен ско на сле ђе исто вре ме но ви ди мо и као Пр ви свет-
ски рат 21. ве ка, и још пре ци зни је као Пр ви кон тро ли са ни 
свет ски рат 21. ве ка. 

При се ти мо ли се, та ко ђе, и не сум њи ве чи ње ни це да то-
ком овог ра та, а на ро чи то ин тен зив но 1995. и 1999, јед на од 
ра ту ју ћих стра на, у овом слу ча ју САД и НА ТО, на про сто ру 
из вор не Ју го сла ви је (Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, Ре пу бли ка 
Срп ска, Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу бли ка Цр на Го ра, од но сно 
Са ве зна ре пу бли ка Ју го сла ви ја) упо тре бља ва и це ло куп-
ни спек тар „ме ке“ и „твр де“ мо ћи ко јом рас по ла же, раз у ме 
се укљу чу ју ћи и це ло ку пан вој ни ар се нал (пе ша диј ско, по-
мор ско, ва зду хо плов но, ра кет но, елек трон ско, ну кле ар но, 
ко смич ко, ки бер нет ско, кли мат ско, би о ло шко, пси хо ло шко, 
еко ном ско... оруж је), би ће мо још бли же исти ни ако овај Пр ви 
кон тро ли са ни свет ски рат 21,  од но сно Пр ви свет ски ну кле-
ар ни рат ни ског ин тен зи те та у 21. ве ку, де фи ни ше мо и као 

назнаку “for the Council on Foreign Relations/ 1980s Project”, „за Савет за ино-
стране односе / Пројекат осамдесете“. Данас се овај највећи истраживачки 
програм који је CFR предузео у својој досадашњој историји, назива још и 
програм „контролисане дезинтеграције“ (“controlled disintegration”), будући 
да је појам „контролисана дезинтеграција“ у јавну употребу увео Фред 
Хирш (Fred Hirsch) на страницама једне од најутицајнијих књига из ове 
колекције – Fred Hirsch, Edward L. Morse & Michael W.  Doyle: Alternativesto
monetarydisorderиз1977.

5 Љубомир Кљакић: Трећисветскират-Југославијаи“новисветскипоре-
дак”, Информација No. 2, Архив Кљакић, Београд, октобар - новембар 1991, 
xerox-издање, стр. 35 (cca. 180 стр. рукописа); реч је о колекцији текстова 
који су претходно објављени у београдским листовима Књижевненовине и 
Политикаекспрес.
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Пр ви свет ски рат у ко ме је де мон стри ран пун ка па ци тет тзв. 
пост-мо дер ног аси ме трич ног ра то ва ња. 

5. Основ но док три нар но свој ство тзв. пост-мо дер ног 
аси ме трич ног ра то ва ња је сте по ро зност, од но сно фак тич ко 
бри са ње чвр стих струк ту рал них и пој мов них гра ни ца из ме-
ђу по ли ти ке и ра та, из ме ђу вој ни ка и ци ви ла, из ме ђу вој них 
и ци вил них струк ту ра, што омо гу ћа ва њи хо ву пу ну екви ва-
лет ност  и њи хо ву ме ђу соб ну кон вер ти бил ност. Кон се квент-
но, ово уки да ње сва ке раз ли ке из ме ђу вој них и ци вил них 
струк ту ра, обез бе ћу је „чи сту“ док три нар ну ле ги тим ност за 
тзв. пост-мо дер ни то тал ни рат. Сам кон цепт тзв. пост-мо дер-
ног то тал ног ра та, де фи ни сан је 1989. у САД као Че твр та ге-
не ра ци ја ра то ва ња  (Fo urth Ge ne ra tion War fa re, 4GW).6

Све мо гућ но сти Че твр те ге не ра ци је ра то ва ња те сти ра-
ју се и уна пре ђу ју од 1990. го ди не (Пр ви за лив ски рат, Де-
се то го ди шњи рат за ју го сло вен ско на сле ђе) до да нас и то у 
ствар ним усло ви ма тзв. Про ши ре ног Ис то ка, од но сно из ме ђу 
европ ског Бал ка на и цен трал но а зиј ског Бал ка на, ка ко је тај 
про стор од ушћа Са ве у Ду нав до Цен трал не Ази је 1997. на-
звао Збиг њев Бже жин ски.7 Ви ше је не го очи глед но да ће се 
та кав, де струк ти ван, ток до га ђа ја ини ци ран овим екс пе ри-
мен том на ста ви ти и у го ди на ма пред на ма.

6. У скла ду са док три нар ном ле ги ти ма ци јом ко ју је тзв. 
пост-мо дер ни то тал ни рат до био са те о ри јом о Че твр тој ге-
не ра ци ји ра то ва ња, тран сна ци о нал ни са вез вла да ју ћих класâ 
САД и ње них са ве зни ка из ЕУ, а на ро чи то из УК, да нас ко-
ри сти це ло куп ну, ве о ма бо га ту и со фи сти ци ра ну ска лу то-
тал не си ле, од „ме ке“ мо ћи кон тро ле и про из вод ње ин фор ма-
ци ја до „твр де“ мо ћи оруж ја и ра та. Нео гра ни че но ко ри шће-
ње ове то тал не си ле, омо гу ћа ва тран сна ци о нал ном са ве зу 
вла да ју ћих класâ да, и код ку ће и у све ту, упра вља кри зом 
у скла ду са сво јим екс клу зив ним ин те ре си ма и ци ље ви ма. 
Кон стру и сан је чи тав је дан, ве о ма сло жен, раз у ме се ин те-
гри сан, кор пус док три на ко је тре ба да ле ги ти ми шу све оп-

6 William S. Lind, Colonel Keith Nightengale (USA), Captain John F. Schmitt 
(USMC), Colonel Joseph W. Sutton (USA),  and Lieutenant Colonel Gary I. Wil-
son (USMCR): TheChangingFaceofWar:IntotheFourthGeneration, Marine 
Corps Gazette, October 1989, pp. 22-26, http://twm.co.nz/4thgenwar.htm

7 Zbignjev Bžežinski: Velika šahovska tabla (1997), CID-Romanov, Podgorica-
Banja Luka, 2001.
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ште и све по себ не ни вое и ре ла ци је тог си сте ма гло бал ног 
им пе ри јал ног упра вља ња: док три на им пе ри је и ли бе рал ног 
им пе ри ја ли зма; док три на др жа ве на ци о нал не без бед но сти 
и по ли циј ске др жа ве; док три на пер ма нет ног ра та и пер ма-
нет не рат не при вре де; док три на стра ха; док три на кор по ра-
тив ног до го во ра; док три на дво стру ких стан дар да; док три на 
су ко ба ци ви ли за ци ја; док три на нео гра ни че ног ра та про тив 
те ро ри зма; док три на до мо вин ске без бед но сти; док три на пер-
ма нент ног ван ред ног ста ња, огра ни ча ва ња гра ђан ских пра-
ва и пу ног по ли циј ског над зо ра над гра ђа ни ма; док три на 
то тал ног над зо ра над свим елек трон ским ко му ни ка ци ја ма; 
док три на пре вен тив ног ра та, ху ма ни тар них вој них ин тер-
вен ци ја; док три на R2P (re spon si bi lity to pro tect, од го вор ност 
да се за шти ти); док три на пси хо ло шог ра та и тај них вој них 
опе ра ци ја; док три на тор ту ре над рат ним за ро бље ни ци ма и 
по ли тич ким ухап ше ни ци ма; док три на ле ги тимнх ег зе ку ци ја 
и атен та та; док три на свр га ва ња „не по доб них“ ре жи ма; док-
три на ла жних за ста ва и стра те ги ја тен зи је, итд.8

8 Видети неке од бројних доступних извора од интереса у овој ствари, на 
пример, Leslie «Howdy» Belknap: MilitaryOperationsintheCNNWorldUsing
theMediaasaForceMultiplier, Naval War College, Joint Military Operations 
Dept, Network, Ri, November 1996, http://www.stormingmedia.us/74/7447/
A744703.html;  Temporary Committee on the ECHELON Interception System: 
Report on the existence of a global system for the interception of private and
commercial communications (ECHELON interception system), European 
Parliament, Session document, 11 July 2001, http://www.au.af.mil/au/awc/
awcgate/echelon/echelon_eur_parliament.pdf; Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
TerrorismAct,USAPATRIOTACT(pp.1-342), 107th United States Congress, 
signed into law by President George W. Bush on October 26, 2001, http://epic.
org/privacy/terrorism/hr3162.pdf; Sam Gardiner, Colonel, USAF (Retired): 
TruthfromThesePodia.SummaryofaStudyofStrategicInfluence,Perception
Management, Strategic Information Warfare and Strategic Psychological
Operations inGulfII, USNews.com, October 8, 2003, http://www.usnews.com/
usnews/politics/whispers/documents/truth_1.pdf; Jay Stanley: TheSurveillance-
IndustrialComplex:HowtheAmericanGovernmentIsConscriptingBusinesses
and Individuals in the Construction of a Surveillance Society, The American 
Civil Liberties Union, August 2004, http://www.aclu.org/FilesPDFs/surveillance_
report.pdf; ForgingAWorldOfLibertyUnderLaw.U.S.NationalSecurityInThe
21stCentury.FinalReportofthePrincetonProjectonNationalSecurity, G. John 
Ikenberry and Anne-Marie Slaughter Co-Directors, The Princeton Project Papers, 
The Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton 
University, 2006, http://www.princeton.edu/~ppns/report/FinalReport.pdf;  Arc-
hi  tects & Engineers for 9/11 Truth, http://www.ae911truth.org/; Tony Bunyan: 
Intensivesurveillanceof“violentradicalisation”extendedtoembracesuspected
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7.Иако је по себ на исто ри ја ми ли та ри зма ду га ко ли ко 
и пи са на исто ри ја чо ве чан ства,  ипак се да на шња ми ли та ри-
за ци ја уну тра шњих и свет ских по сло ва из два ја као спе ци-
фи чан исто риј ски фе но мен, већ због са ме чи ње ни це што ак-
ту ел на ми ли та ри за ци ја пр вен стве но пред ста вља опе ра тив ни 
од го вор САД (и УК) на иза зо ве пред ко ји ма се да нас на ла-
зи чо ве чан ство. Реч је, на и ме, о ре ак ци ји са мог вр ха свет ске 
пи ра ми де кор по ра тив не мо ћи (ан гло-аме рич ки са вез мо ћи, 
су пер кла са, гло бал на ели та, тран сна ци о нал на оли гар хи ја, 
тран сна ци о нал ни са вез вла да ју ћих класâ, тран сна ци о нал на 
ка пи та ли стич ка кла са, свет ски са вез кор по ра тив не мо ћи), 9 
на исто риј ску кри зу свет ског си сте ма. 

8. Сход но то ме, тзв. Че твр та ге не ра ци ја ра то ва ња, од-
но сно те ку ћа ми ли та ри за ци ја свет ских и ло кал них по сло ва 
као стра те ги ја „кон тро ли са не дез ин те гра ци је“, тре ба да под 
прет по став ка ма крај ње струк ту рал не не ста бил но сти свет-
ског си сте ма, па чак и под прет по став ка ма ње го вог пот пу ног 
сло ма, од бра ни и са чу ва са му ову струк ту ру кор по ра тив не 

“radicals”fromacrossthepoliticalspectrum,Targetsinclude:“Extremeright/
left,Islamist,nationalist,anti-globalisationetc”, Statewatch, 10 April 2010, http://
www.statewatch.org/analyses/no-98-eu-surveillance-of-radicals.pdf; Council of 
the European Union: DraftCouncilConclusions on the use of a standardised,
multidimensionalsemistructuredinstrumentforcollectingdataandinformation
ontheprocessesofradicalisationintheEU, Brussels, 16 April 2010, http://www.
statewatch.org/news/2010/apr/eu-council-info-gathering-uardicalisation-8570-10.
pdf; Julius Cavendish: How the CIA ran a secret army of 3,000 assassins, The 
Independent, Thursday, 23 September 2010, http://www.independent.co.uk/news/
world/asia/how-the-cia-ran-a-secret-army-of-3000-assassins-2087039.html...

9 Mills, C. Wright. ThePowerElite, New York, Oxford University Press, 1956; 
Howard Zinn: APeoplesHistoryoftheUnitedStates1492-Present (1980, 1995, 
1998, 1999, 2003), Harper Perenial Modern Classics, New York, 2005; Carroll 
Quigley: The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden. Books 
in Focus, New York, 1981, Reprinted by Rancho Palos Verdes - GSG & Associates, 
San Pedro, CA, date unknown; Noam Chomsky: Year501.TheConquestContinues, 
South End Press, Boston, 1993; William I. Robinson and Jerry Harris: Towards
AGlobal RulingClass?Globalization and the Transnational Capitalist Class, 
Science & Society, Vol. 64, No. 1, Spring 2000, 11 - 5411, http://www.net4dem.
org/mayglobal/Papers/RobinsonHarris7_16.pdf; Andrew Gavin Marshall: Global
PowerandGlobalGovernment, I - IV, July 21 - August 13, 2009, Global Research,

 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14464, etc.; William 
I. Robinson: Global Capitalism Theory and the Emergence of Transnational
Elites, United Nations University, World Institute for Development Economic 
Research, Working Paper No. 2010/02, January 2010, http://www.wider.unu.edu/
publications/working-papers/2010/en_GB/wp2010-02/_files/82825453722271811/
default/2010-02.pdf...
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мо ћи и до ми на ци је. Реч је о на сто ја њу свет ског са ве за кор-
по ра тив не мо ћи да од бра ни и са чу ва је ди ни свој аутен тич-
ни исто риј ски ам би јент, светскипоредаккорпоративнедис-
топије.10 Да нас ни је те шко ви де ти да се у са мом је згру ове 
кор по ра тив не струк ту ре на ла зе са мо про гла ше не „во ђе чо ве-
чан ства“, кла стер екс клу зив них тран сна ци о нал них клу бо ва 
осо ба ко је као при ват ни вла сни ци нај ве ћег де ла свет ског бо-
гат ства на сто је да у соп стве ном ин те ре су ефек тив но и ду-
го роч но упра вља ју свет ским по сло ви ма. У том ма ло број ном 
дру штву, ве о ма ва жну уло гу, по мно гим ис тра жи ва чи ма и 
нај ва жни ју уло гу, има још екс ку зив ни ји клуб ме ђу на род них 
бан ка ра.11

9. У скла ду са овим на сто ја њи ма, то ком про те клих 35 
го ди на, а на ро чи то од 1989-1991, ра ди кал но се тран сфор ми-
са ла и са ма по ли ти ка. На и ме, по ли ти ка ко ја се да нас во ди у 
свет ским и уну тра шњим по сло ви ма, пред ста вља за пра во на-

10 Опширније о светском поретку корпоративне дистопије, Љубомир Кљакић: 
Србијапредизбором.Tребадаобраћујемосвојврт, I - III, Фонд Слободан 
Јовановић, 07,10,14, јун 2010, http://www.slobodanjovanovic.org/2010/06/07/
ljubomir-kljakic-treba-da-obradujemo-svoj-vrt-i-deo/?lang=lat, као и на другим 
е-адресама; такође, Љубомир Кљакић: Језик корпоративне дистопије,
саопштење, 22. крушевачка филозофско-књижевна школа, Крушевац 24 - 
26. јун 2010; емитовано, 3. програм Радио Београда, 21. јул 2010, 22:10 - 22:30. 

11 David Starss Jordan: UnseenEmpire.Astudyoftheplightofnationsthatdonot
paytheirdebt, American Unitarian Association, Boston, 1912; Andrew Carnegie: 
The Empire of Business, Doubleday, Page & Company, Garden City, New York, 
1917; Walter Bagehot: LombardStreet.ADescriptionoftheMoneyMarket, Dut-
ton and Company, New York, 1920; E. C. Knuth: The Empire of  “The City”. 
World Superstate. The 130 Years of Power Politics of the Modern Era, Milwaukes, 
Wis., 1944, 1983 edition; Ferdinand Lundberg: Bogati i najbogatiji. Studija o
moći novca danas.O pravim vladarima Sjedinjenih AmeričkihDržava (1968), 
Globus, Zagreb, 1977; Niall Ferguson: TheWorld’sBanker:TheHistoryof the
HouseofRothschild, I - II, Weidenfeld & Nicolson, London, 1998; Michael Hud-
son: Super Imperialism. The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance 
(1972), Second edition, Pluto Press, London - Sterling, Virginia, 2003; Peter L. 
Berstein: ThePowerofGold.TheHistoryofanObsesion, John Wiley & Sons, 
Chichester, England, 2004; Charles R. Morris: TheTwoTrillionDollarMeltdown:
EasyMoney,HighRollers,andtheGreatCreditCrash, Public Affairs, New York, 
2009; Webster Griffin Tarpley: SurvivingtheCataclysm:YourGuideThroughthe
GreatestFinancialCrisisinHumanHistory, Progressive Press, Joshua Tree, Ca-
lif., 2009; Simon Johnson and James Kwak:13Bankers.TheWallStreetTakeover
and theNext FinancialMeltdown, Pantheon Books, New York, 2010; Howard 
Davies and David Green: BankingontheFuture.TheFallandRiseofCentral
Banking, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2010; Niall Ferguson: 
HighFinancier.TheLivesandTimeofSiegmundWarburg, Penguin Press, New 
York, 2010...
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ста вак ра та дру гим сред стви ма. Дру гим ре чи ма, по ли ти ка се 
ми ли та ри зо ва ла. То зна чи да су су спен до ва на на че ла и уста-
но ве но во ве ков не ре пу бли ке и де мо кра ти је, да је про грам 
кор по ра тив не дис то пи је по стао до ми нан тан, а да се са вре-
ме на по ли ти ка тран сфор ми са на у фе у дал ну, са свим у скла ду 
са чи ње ни цом да се да на шњи свет су о ча ва са ре вер зи бил ним 
про це си ма ко ји те о риј ски зна че по вра так у фе у да ли зам. Ак-
ту ел на док три на Че твр те ге не ра ци је ра то ва ња пред ста вља 
иде о ло шки оквир овог про це са и ње го ву ле ги ти ма ци ју. У 
свет ским по сло ви ма, већ је по ста вље на им пе ри јал на хи је-
рар хи ја мо ћи но вог фе у дал ног по рет ка.

У та квом по рет ку, рат је пер ма нет но ста ње. За то су 
мно ги са вре ме ни ис тра жи ва чи, са ослон цем на чвр сте и не-
сум њи ве чи ње ни це, уче шће САД (и ЕУ) у свет ским по сло ви-
ма пре по зна ли као „ста ње“ пер ма нет ног ра та Че твр те ге не-
ра ци је ко ји са мо про гла ше не „во ђе чо ве чан ства“ во де про тив 
остат ка све та, укљу чу ју ћи ов де и рат про тив гра ђа на са мих 
САД и ЕУ.12

12 Mičel Kler: Ratkomenemakraja.AmeričkoplaniranjenovihVjetnama (1970,
1971,1972), Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1975; William Blum: KillingHope:
US Military and CIA Interventions Since World War II, Common Courage 
Press, Monroe, Maine, 1995; Родни Еткинсон: Зачарани европски круг.
Корпоративнеелитеиновифашизам(1997), Светови, Нови Сад, 1997; Noam 
Chomsky: RogueStates.TheRuleofForceinWorldAffairs, Pluto Press, London, 
2000; Rodney Atkinson: FascistEuropeRising.TheRepressionandResurgence
ofDemocraticNations, Compuprint Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 2001; 
Ted Galen Carpenter: ProtectingLiberty inaPermanentWar, CATO Institute, 
June 21, 2002, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3503; Virginia Tilly: 
Bush’sTinker-ToyIdeology.TowardPermanentWar?, Counterpunch August 21, 
2003, http://www.counterpunch.org/tilley08212003.html; Majkl Parenti: Ubiti
naciju. Napad na Jugoslaviju, Mediagraf, Beograd 2002; Ričard Falk: Veliki
teroristički rat (2003), Filip Višnjić, Beograd, 2003; Alexander Cockburn and 
Jefferey St.Clair: Imperial Crusades. Iraq, Afganistan and Yugoslavia, Verso, 
London - New York, 2004; Samir Amin: TheLiberalVirus.PermanentWarand
theAmericanizationoftheWorld, Monthly Review Press, New York, 2004; Stiven 
Kinzer: Svrgavanje.Pučevi,revolucije,invazije.KakojeAmerikamenjalarežime,
od Havaja do Iraka (2006), Politika, Beograd, 2006; Amy Goodman, David 
Goodman: Moćnici su iznad zakona. Razotkrivanje korumpiranih političara,
ratnih profitera i medija koji ih vole (2004), Prometej, Zagreb, 2006; Eric 
Hobsbawm: OnEmpire.America,War,andGlobalSupremacy, Pantheon, New 
York, 2008; Naomi Klein: Doktrinašoka.Usponkapitalizmakatastrofe(2007), 
V.B.Z., Zagreb, 2008; Noam Čomski: Intervencije (2007), Rubikon, Novi Sad, 
2008; Noam Čomski: Hegemonijailiopstanak(2008), Rubikon, Novi Sad, 2008; 
William D. Hartung: ObamaandthePermanentWarBudget, Foreign Policy in 
Focus, December 22, 2009,
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10. Сви су из гле ди да се ства ри не ће про ме ни ти ни у до-

глед ној бу дућ но сти. Уоста лом, и да ље тра ју ра то ви у Ира ку, 

Ав га ни ста ну и Па ки ста ну,13 спе ци јал не сна ге САД тре нут-

но опе ри шу у чак 75 зе ма ља ши ром све та (са или без зна ња 

 http://www.fpif.org/articles/obama_and_the_permanent_war_budget; Noam 
Čom ski: Imperijalneambicije.Razgooriosvetuposle9/11. Intervjui sa Dejvidom 
Barsanijanom (2005), Rubikon – Beoknjiga, Novi Sad - Beograd, 2009; Johan 
Galtung: TheFalloftheUSEmpire-AndThenWhat?Successors,Regionalization
orGlobalization?USFascismorUSBlossoming?, Transcend University Press, 
Kolofon Press, Oslo, 2009; TheGlobalEconomicCrisis,TheGreatDepression
oftheXXICentury, Michel Chossudovsky and Andrew Gavin Marshall, Editors, 
Global Research, Toronto, 2010; Stephen Lendman: America’s Permanent
War Agenda, Baltimore Chronicle, 1 March 2010, http://baltimorechronicle.
com/2010/030110Lendman.shtml; John Pilger: Obamaandtheageofpermanent
war, New Statesman, 25 March 2010, http://www.newstatesman.com/global-
issues/2010/03/world-war-pilger-obama-iraq; NATO 2020: Assured Security,
DynamicEngagement.AnalysisandRecommendationsoftheGroupofExpertson
aNewStrategicConceptforNATO, 17 May 2010, http://www.nato.int/strategic-
concept/expertsreport.pdf; Andrew Bacevich: WashingtonRules:America’sPath
toPermanentWar,AmericanEmpireProject, Metropolitan Books, New York, 
2010; Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the 
North Atlantic Treaty Organisation, Adopted by Heads of State and Government 
in Lisbon, Active Engagement, Modern Defence, Summit meetings of Heads of 
State and Government, Lisbon, 19 Nov. 2010 - 20 Nov. 2010, http://www.nato.int/
lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf...

13 Ви де ти, Wi ki Le aks.The Afg han War Di ary, http://www.wi ki le aks.org/wi ki/Afg-
ha ni stan; та ко ђе, TheIraqWarLogs, Протоколiирачкограта, тај ни из ве шта је 
аме рич ке ар ми је о ра ту у Ира ку и оку па ци ји те зе мље, ко ји су пу бли ко ва-
ни на адре си Wi ki Le aks.Di aryDig, http://wi ki le aks.org/iraq/di arydig; об ја вљи-
ва ње ПротоколаИрачкограта, Wi ki Le aks је про пра тио сле де ћом увод ном 
на по ме ном: “У пе так, 22. ок то бра 2010, у 17:00 по ис точ ном вре ме ну, Wi-
ki Le aks је об на ро до вао нај ве ћу збир ку тај них вој них до ку ме на та у исто ри-
ји. Укуп но 391.832 из ве шта ја (‘Про то ко ли Ирач ког ра та’), до ку мен ту ју рат 
и оку па ци ју Ира ка од 1. ја ну а ра 2004. до 31. де цем бра 2009 (осим за ме се це 
мај 2004. и март 2009), а пре ма из ја ва ма вој ни ка ар ми је Сје ди ње них Др жа ва. 
Сва ки од њих пред ста вља ‘SI GACT’ од но сно ‘Зна чај ну ак ци ју’ (‘Sig ni fi cant 
Ac tion’) у ра ту. Они при ка зу ју до га ђа је ка ко су их ви де ле или чу ле аме рич-
кие вој не сна ге на те ре ну у Ира ку и пред ста вља ју пр ви пра ви увид у тај ну 
исто ри ју ра та са ко јом је вла да Сје ди ње них Др жа ва ну жно би ла упо зна та./ 
Де таљ ни из ве шта ји о 109.032 смрт них слу ча је ва у Ира ку, са сто је се од 66.081 
уби је них ‘ци ви ла’, 23.984 ‘не при ја те ља’ (они су озна че ни као по бу ње ни ци), 
15.196 ‘до ма ћи на’ (сна ге ирач ке вла де) и 3.771 ‘при ја те ља’ (при пад ни ци ко-
а ли ци о них сна га). Ве ћи на смрт них слу ча је ва (66.000, пре ко 60%) од но си се 
на уби је не ци ви ле.То зна чи да је сва ког да на то ком шест го ди на про сеч но 
уби јан 31 ци вил. За по ре ђе ње, ‘Ав га ни стан ски рат ни днев ни ци’, ко ји је прет-
ход но об ја вио Wi ki Le aks, а ко ји по кри ва ју исти пе ри од, са др же де та ље о 
смр ти око 20.000 љу ди. Са екви ва лент ним ста нов ни штвом, Ирак је то ком 
истог пе ри о да, био пет пу та смр то но сни ји.” Wi ki Le aks, http://wi ki le aks.org/.
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та мо шњих вла да),14 ви ше го ди шње при пре ме за рат про тив 
Ира на ушле су из гле да у сво ју за вр шну фа зу,15 у ме ђу на род-
ној јав но сти уве ли ко се рас пра вља о из гле ди ма за рат про тив 
Ру си је или Ки не,16 док се кри зи свет ског фи нан сиј ског си сте-
ма не са мо да не ви ди крај, не го се, на про тив, на ја вљу је њен 
но ви, још дра ма тич ни ји удар.17 Сле ди, да кле, да пер ма нет-
ни свет ски рат Че твр те ге не ра ци је ко ји во де САД, од но сно 

14 TTim Reid and Mic hael Evans: ObamasecretlydeploysUSspecialforcesto75
countriesacrossworld, The TimesОnline, Ju ne 5, 2010, http://www.ti me son li ne.
co.uk/tol/news/world/us_and_ame ri cas/ar tic le7144445.ece.

15 Erich Fol lath:Potential forApocalypse. IsWarbetween Iranand Israel Inevi-
table?, Spi e gel On li ne In ter na ti o nal, 06/22/2009, http://www.spi e gel.de/in ter-
na ti o nal/world/0,1518,631799,00.html; Amos Ha rel:How Israel’swarwith Iran
will be fought. Analisis,Ha a retz, 21:53, 06. 11. 2009, http://www.ha a retz.com/
news/analysis-how-israel-s-war-with-iran-will-be-fo ught-1.4628; An ne Ap pel ba-
um: Prepare forwarwithIran- incaseIsraelstrikes, Was hing ton Post, Tu es-
day, Fe bru ary 23, 2010, http://www.was hing ton post.com/wp-dyn/con tent/ar tic-
le/2010/02/22/AR2010022203528.html; Ro bert Dreyfuss: Hawks,UAEAmbassa-
dorWantWarWith Iran, The Na tion, July 9, 2010, http://www.the na tion.com/
blog/37220/hawks-uae-am bas sa dor-want-war-iran; Tre vor But ter worth:TheWar
AgainstIranHasAlreadyStarted, For bes, Sep. 21 2010 - 3:28 pm,http://blogs.
for bes.com/tre vor but ter worth/2010/09/21/the-war-aga inst-iran-has-al ready-star-
ted/;Rho dri Mar sden: Has theWest declared cyberwar on Iran?Experts say
thecomputervirusfoundinanuclearplantistheworkofaforeignpower, The 
In de pen dent, Tuesday, 28 September 2010, http://www.independent.co.uk/life-
style/gadgets-and-tech/news/has-the-west-declared-cyber-war-on-iran-2091320.
html....

16 Rick Ro zoff: Ame ri ca Thre a tens Rus sia: U.S. Con so li da tes New Mi li tary Out-
posts In Eastern Euro pe. Ba ses, tro ops and mis si les along the en ti re length of 
Eastern Euro pe from the Bal tic Sea to the Me di ter ra nean, Glo bal Re se arch, Sep-
tem ber 24, 2010, www.glo bal re se arch.ca/in dex.php?con text=va&aid=21167; Mi-
ke Whit ney: The Chan ces of a War with Chi na are Ri sing, In for ma tion Cle a ring 
Ho u se, Oc to ber 22, 2010, http://www.in for ma ti on cle a ring ho u se.in fo/ar tic le26655.
htm.  

17 Mic hael Chos su dovsky: Globalizacijabijedeinovisvjetskiporedak(2003), Pro-
me tej, Za greb, 2008; Макс Оте: Слом долази (2006), Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 
2009; Lo re ta Na po le o ni: Ološekonomija.Tamnastrananovogsvetskogporetka 
(2008), HE SPE RI A e du, Be o grad, 2009; Јир ген Ел зе сер: Националнадржаваи
феноменглобализације (2009), Ја сен, Бе о град, 2009; F. Wil li am Eng dahl: Next
WaveofBankingCrisistocomefromEasternEurope, Glo bal Re se arch, Fe bru-
ary 18, 2009, http://www.glo bal re se arch.ca/in dex.php?con text=va&aid=12339; 
Mi ke Spec tor: BankruptcyWatch:WaitingfortheNextBigWave, The Wall Stre-
et Jo ur nal, WSJ Blogs, March 12, 2010, 12:30 PM ET, http://blogs.wsj.com/de-
als/2010/03/12/ban kruptcy-watch-wa i ting-for-the-next-big-wa ve/; Јef frey E. Gar-
ten: TheNextWaveoftheCrisis.Nowit’sallaboutthepoliticalrisks, New swe ek, 
May 28, 2010, http://www.new swe ek.com/2010/05/28/the-next-wa ve-of-the-cri-
sis.html; Raj Nal la ri: TheNextWaveofThisCrisis, The World Bank. Growth and 
Cri sis Blog, Wed, 06/30/2010, http://blogs.wor ldbank.org/growth/no de/8735... .
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са мо про гла ше не „во ђе чо ве чан ства“, пре суд но про фи ли ше 
свет ске по сло ве у овом ча су на по чет ку дру ге де це ни је 21. 
сто ле ћа.  

Ово су обри си исто риј ског кон тек ста у ко ме се да нас 
на ла зи чо ве чан ство. 

11. Као што не дво сми сле но по твр ђу је и на ша три де сет-
пе то го ди шња кри за, са ра том за ју го сло вен ско на сле ђе 1991-
2001. као сво јим вр хун цем, ни ко ни ти је сте, ни ти мо же би-
ти из у зет из овог конк тек ста. За то се ни по себ ни „пост-кон-
фликт ни“ слу ча је ви Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је, а 
на ро чи то њи хо ве пер спек ти ве у бли жој и да љој бу дућ но сти, 
не мо гу ва ља но и де ло твор но осве тли ти, уко ли ко их раз-
ма тра мо изо ло ва но од исто риј ског кон тек ста пер ма нент ног 
свет ског ра та ко ји је ове „пост-кон фликт не“ слу ча је ве про-
из вео. 

С тим у ве зи, под се ћам да је ок то бра 1991, на са мом по-
чет ку де се то го ди шњег ра та, Ва ти кан, као је дан од не сум њи-
во нај ва жни јих и сва ка ко нај ком пе тент ни јих уче сни ка у тим 
до га ђа ји ма, пре ко слу жбе ног пап ског гла си ла, у овом слу ча ју 
пре ко RadioVaticana, крат ко са оп штио да је крај њи циљ кри-
зе ко ја је у том ча су по кре ну та на дру гој оба ли Ја дран ског 
мо ра, у та да шњој Ју го сла ви ји, вра ћа ње Ре пу бли ке Ср би је у 
ње не гра ни це од пре Пр вог свет ског ра та. Дру гим ре чи ма, 
Ва ти кан је у ок то бру 1991. по ру чио да ће се по кре ну ти про-
це си окон ча ти тек он да ка да Ср би ја бу де вра ће на у гра ни це 
ко је су јој ве ли ке си ле од ре ди ле, при зна ле и по твр ди ле на 
Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не.18

18 У тре нут ку ка да је дис кре но об ја вље но и у не ком од ов да шњих гла си ла (По-
литика или РадиоБеоград) ово крат ко ва ти кан ско са оп ште ње про шло је у 
на шој јав но сти при лич но не за па же но. Осим што сам га сâм ана ли зи рао у 
члан ку Поништавањедвавекаисторије, дру гом од на став ка но вин ског се-
ри ја ла ко ји сам та да об ја вљи вао у ПолитициЕкпрес (се ри јал Југославијаи
«новисветскипоредак», 10. ок то бар - 18. но вем бар 1991), ни је ми по зна то да 
се на траг ов да шње ре цеп ци је тог са оп ште ња мо же на и ћи и на не ком дру гом 
ме сту. На по чет ку Поништавањадвавекаисторије, ка же се: „Не дав но је 
до бро оба ве ште ни ва ти кан ски ра дио, ин тер пре ти ра ју ћи па пи но не за до вољ-
ство због мр ша вих ре зул та та по след њег су сре та срп ског па три јар ха Па вла 
и кар ди на ла Ку ха ри ћа у Ђа ко ву, де ци ди ра но са оп штио да је циљ те ку ћих 
про це са да се Ср би ја вра ти у гра ни це ко је је има ла 1914, пре из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та. Овај план има сво је мно го број не по бор ни ке.“ Ви де ти, Љу бо-
мир Кља кић: Југославијаи«новисветскипоредак». Поништавањедвавека
историје, По ли ти ка Екс прес, Не дељ на ре ви ја, 13. ок то бар 1991, та ко ђе об ја-
вље но у Љу бо мир Кља кић: Трећисветскират-Југославијаи«новисветски
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12. До да нас по стиг ну ти ре зул та ти овог то ка до га ђа ја, 
го во ре да је про цес раз би ја ња и фраг мен та ци је срп ског исто-
риј ског, ет нич ког, кул тур ног, мо рал ног, еко ном ског и сва ког 
дру гог про сто ра до шао до пред сам крај. Оста ло је, на и ме, 
још не ко ли ко ства ри ко је тре ба да бу ду до кра ја за вр ше не ка-
ко би Ср би ју за и ста вра ти ли у гра ни це из 1878. го ди ну. 

Тај про цес, као што је по зна то, већ два де сет го ди на 
од ви ја се уз при ме ну свих рас по ло жи вих ин стру ме на та Че-
твр те ге не ра ци је ра то ва ња – по ли тич ки, еко ном ски и вој ни 
при ти сак, рат на по ли ти ка и рат, по ли тич ка про па ган да, ма-
ни пу ла ци ја, лаж и пре ва ра, суб вер зи ја, пси хо ло шки рат итд., 
укљу чу ју ћи и два ну кле ар на ра та ни ског ин тен зи те та ко ји су 
би ли во ђе ни на на шем про сто ру, пр ви у Ре пу бли ци Срп ској 
1995, а дру ги 1999. на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, од но сно 
та да шње СР Ју го сла ви је. Све ово го во ри о раз ме ра ма про бле-
ма ко ји има мо пред со бом. По мом ду бо ком уве ре њу, ста ње 
и пер спек ти ве Ре пу бли ке Срп ске не мо гу се раз у ме ти уко ли-
ко за не ма ри мо ма ко ју ди мен зи ју кон тек ста ко ји сам на пред 
ски ци рао, ни ти се ста ње и пер спек ти ве да на шње Ре пу бли ке 
Ср би је мо гу раз у ме ти из ван тог истог кон тек ста. Ни на јед но 
пи та ње од зна ча ја за са да шњост и бу дућ ност срп ског на ро да, 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, не мо же се сми сле но, 
ко хе рент но и, што је по себ но ва жно, де ло твор но ого во ри ти 
уко ли ко се тај кон текст из гу би из ви да. 

13. Ве о ма упе ча тљи во, сва ка ко и по уч но, о раз ме ра ма 
иза зо ва са ко јим смо су о че ни, све до чи (и) за јед нич ка „суд-
би на“ она три ме ђу на род на до ку мен та ко ји су од зна ча ја за 
на шу са да шњост и за на шу бу дућ ност: Дејтонскиспоразум 
од 25. но вем бра 1995, Војнотехничкиспоразум из ме ђу сна га 
НА ТО и сна га СР Ју го сла ви је, тзв. Кумановскиспоразум од 
9. ју на 1999, РезолуцијаСаветабезбедностиУН1244, од 10. 
ју на 1999.19 Овим до ку мен ти ма (Кумановскиспоразум, Резо-

поредак», исто.
19  У U.S. De part ment of Sta te: TheDaytonPeaceAgreement,Wright-PattersonAir

ForceBase,Ohio,November,1-21,1995, http://www.sta te.gov/www/re gi ons/eur/
bo snia/dayta ble.html; De rek Chol let and Ben nett Fre e man: TheSecretHistoryof
Dayton.U.S.DiplomacyandtheBosniaPeaceProcess1995, U.S. De part ment of 
Sta te, Dayton Hi story Pro ject, May 1997, Dec las si fied in 2003, Na ti o nal Se cu rity 
Ar chi ve Elec tro nic Bri e fing Bo ok No. 171, Po sted - No vem ber 21, 2005, http://
www.gwu.edu/~nsar chiv/NSA EBB/NSA EBB171/in dex.htm; Кумановски спо-
разум,9. јун1999, Scribd.com, http://www.scribd.com/doc/1999014/Ku ma nov-
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луцијаСавета безбедностиУН 1244) тзв. ме ђу на род на за-
јед ни ца не дво сми сле но по твр ђу је те ри то ри јал ни ин те гри тет 
та да шње СР Ју го сла ви је, од но сно Ре пу бли ке Ср би је, ње ну 
це ло ви тост и су ве ре ни тет у ме ђу на род но при зна тим гра ни-
ца ма и, по сле дич но, за бра њу је би ло ка кву про ме ну тог и та-
квог ста ту са; исто та ко, тзв. ме ђу на род на за јед ни ца  га ран ту-
је (Дејтонскиспоразум) сва фак тич ки ус по ста вље на и при-
зна та пра ва, као и све ни вое су ве ре ни те та Ре пу бли ке Срп ске.

14. У прак си, ме ђу тим, са мо про гла ше не „во ђе чо ве-
чан ства“, онај свет ски са вез кор по ра тив не мо ћи ко ји се ла-
жно пред ста вља ла као „ме ђу на род на за јед ни ца“, дра стич но 
је од сту пао, иг но ри сао, ре ла ти ви зо вао, кр шио, јед но стра но 
ту ма чио, на сил но пре и на ча вао и нај зад, у ве ћој ме ри (слу чај 
Ре пу бли ке Ср би је и ње ног на сил но су спен до ва ног су ве ре ни-
те та над КиМ) или у не што ма њој (слу чај Ре пу бли ке Срп ске), 
фак тич ки по ни штио ва же ње ових до ку ме на та. Као што је 
по зна то, вр ху нац тог по ни шта ва ња ме ђу на род ног пра ва, је-
сте про гла ше ње тзв. „не за ви сног Ко со ва“ 17. фе бру а ра 2008. 
Ово ру га ње ме ђу на род ном пра ву и ње го во не ги ра ње са ста-
но ви шта гру бе си ле, ор га ни зо ва ла је и спон зо ри са ла вла да 
САД са гру пом вла да са ве знич ких зе ма ља за ову при ли ку 
ор га ни зо ва них у не фор мал ну и са мо про гла ше ну „ко а ли ци ју 
вољ них“. По ред САД, у тој са мо про гла ше ној гру пи су још и 
Ује ди ње но Кра љев ство, Фран цу ска, Не мач ка и Ита ли ја. 

15. Та кав ток до га ђа ја ни ти пред ста вља, ни ти би тре ба-
ло да пред ста вља из не на ђе ње. Јер, ов де има мо по сла са узор-
ним слу ча јем до слов не при ме не док три не ми ли та ри стич ког 
„но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ и то у ње ном из вор ном 
иде о ло шком об ли ку. Као док три на ко ја је има ла да по сле 
„кра ја“ тзв. „хлад ног ра та“ 1989-1990, иде о ло шки ле ги ти ми-
ше аме рич ку прак су пер ма нент ног свет ског ра та и уни ла те-
рал не при ме не си ле у свет ским по сло ви ма, док три на ми ли-
та ри стич ког „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ са зре ва ла је 
у Ва шинг то ну и Лон до ну ду го, до пред сам крај де се то го ди-

ski-spo ra zum;  GodišnjicaKumanovskog sporazuma.TekstKumanovskog spo-
razuma, RTS, 9. jun 2010, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Sr bi ja/720862/
Go di%C5%A1nji ca+Ku ma nov skog+spo ra zu ma.html#ls; Se cu rity Co un cil: Re-
solution1244(1999),AdoptedbytheSecurityCouncilatits4011thmeeting,on
10 June 1999, http://dac cess-dds-ny.un.org/doc/UN DOC/GEN/N99/172/89/PDF/
N9917289.pdf?Ope nE le ment.
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шњег ра та за ју го сло вен ко на сле ђе. А он да, апри ла 1999, у 
тре нут ку ка да су у Ва шинг то ну и Лон до ну за кљу чи ли да им 
окол но сти ра та ко ји у том ча су во де про тив СР Ју го сла ви је, 
од но сно Ср би је, иду на ру ку, та да шњи бри тан ски пре ми јер 
Ен то ни Чарлс Лин тон Блер, звaн То ни, до био је при ли ку да 
пр ви, са мно го ен ту зи ја зма, јав но пред ста ви глав не еле ме на-
те ове док три не. Као нај гор љи ви ји за го вор ник то тал ног ра-
та про тив СР Ју го сла ви је, од но сно Ср би је,20 То ни Блер је 22. 
апри ла 1999, у Чи ка шком еко ном ском клу бу, про чи тао го вор 
Доктринамеђународнезаједнице у ко ме је рат чи ји је пр ви 
ме сец упра во ис ти цао ло ци рао у ши ри кон текст („гло бал-
на ме ђу за ви сност“, „гло ба ли за ци ја“, „ме ђу на род на без бед-
ност“) и оправ дао га као „пра вед ни рат за сно ван не на те-
ри то ри јал ним ам би ци ја ма не го на вред но сти ма“ и  као „мо-
рал ни кр ста шки рат за спас Ко со ва“. Го вор је од мах на зван 
Блеровадоктрина.21 Био је то пр ви јав ни до ку мент у ко ме су 

20 MPs voice dissent over Kosovo, BBC, Tu es day, April 20, 1999, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/uk_news/po li tics/323465.stm; Blair defends ground force stra-
tegy, BBC, Thur sday, April 22, 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/po li-
tics/325698.stm; Bar naby Ma son: TonyBlair:Kosovocrusader, BBC, Thur sday, 
April 22, 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/325989.stm; Interview:TonyBlair. In
thewarinKosovo,BritishPrimeMinisterTonyBlairemergedasthemosthaw-
kish of NATO’s leaders..., Fron tli ne, http://www.pbs.org/wgbh/pa ges/fron tli ne/
shows/ko so vo/in ter vi ews/bla ir.html...

21 TheBlairDoctrine, New sHo ur On li ne, April 22, 1999,http://www.pbs.org/new-
sho ur/bb/in ter na ti o nal/jan-ju ne99/bla ir_doc tri ne4-23.html; PrimeMinister’sspe-
ech: Doctrine of the International community at theEconomicClub,Chicago,
24April 1999, Tony Bla ir, Pri me Mi ni ster of Gre at Bri tain and North Ire land. 
Le a ding the Fu tu re, 2007, http://ke ep tonybla ir forpm.wor dpress.com/bla ir-spe-
ech-tran scripts-from-1997-2007/ (ов де, на Бле ро вом слу жбе ном пар тиј ском 
сај ту за пар ла мен тар не из бо ре 2007, го вор је по гре шно да ти ран за два да на); 
InterviewWithBritishP.M.BlaironKosovo,March25,1999,Berlin,Tony Bla-
ir, Pri me Mi ni ster of Gre at Bri tain and North Ire land. Le a ding the Fu tu re, 2007, 
http://ke ep tonybla ir forpm.wor dpress.com/ko so vo-spe ech-bla ir-march-25-1999/; 
John Slo bo da and Chris Ab bott: The‘Blairdoctrine’andafter:fiveyearsofhu-
manitarian intervention, Open De moc racy, 21 April 2004, http://www.open de-
moc racy.net/glo ba li za tion-in sti tu ti ons_go vern ment/ar tic le_1857.jsp;  Tony Blair
speechtoChicagoCouncilonGlobalAffairs,Wednesday,Apr22,2009, Of fi ce 
of Tony Bla ir, http://www.tonybla i rof fi ce.org/spe ec hes/en try/tony-bla ir-spe ech-
to-chi ca go-co un cil-on-glo bal-af fa irs/; Nor man Ge ras: Liberal intervention and
humanitarianintervention,Nor mblog, Oc to ber 08, 2009, http://nor mblog.type-
pad.com/nor mblog/2009/10/li be ral-in ter ven tion-and-hu ma ni ta rian-in ter ven tion.
html; Oli ver Dad dow: ‘Tony’sWar’?Blair,KosovoandtheInterventionistImpul-
seinBritishForeignPolicy, Cha tam Ha u se, Lon don, May 2009, http://www.chat-
ham ho u se.org.uk/re se arch/se cu rity/in ter na ti o nal_af fa irs/vi ew/-/id/2385/; Ste ven 
Ha i nes:‘AWordFullofTerrortotheBritishMind’:TheBlairDoctrineandBri-
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пред ста вље ни нај ва жни ји еле мен ти ан гло-аме рич ке док три-
не ми ли та ри стич ког тзв. „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ 
и тзв. „ху ма ни тар них вој них ин тер вен ци ја“.  

16. У раз ра ђе ном об ли ку, као ко хе рент на иде о ло шка 
кон струк ци ја, са ма док три на пред ста вље на је не што доц-
ни је, 2002. и 2003. го ди не. Лон дон ски Цен тар за ино стра ну 
по ли ти ку (The Fo re ign Po licy Cen tre) – ко ји је као „не за ви-
сну“ ис тра жи вач ку уста но ву „Но вих ла бу ри ста“ за стра те-
шке сту ди је 1998. осно вао Ро берт Кук, та да шњи ми ни стар за 
спољ не по сло ве у вла ди УК, а под по кро ви тељ ством са мог 
пре ми је ра, То ни ја Бле ра22 – об ја вио је у мар ту 2002. збор ник 

tishDefencePolicy, Ge ne ve Cen tre for Se cu rity Po licy, 2010, http://www.gcsp.ch/
con tent/dow nlo ad/3287/30309/dow nlo ad;  Ni co Hi nes: MemberofInquiry‘wrote
Blair speech onmilitary intervention’, Ti mes On li ne, Ja nu ary 18, 2010, http://
www.ti me son li ne.co.uk/tol/news/po li tics/ar tic le6992996.ece.... и та ко да ље.

22 На свом слу жбе ном сај ту, лон дон ски Цен тар за спољ ну по ли ти ку (The Fo-
re ign Po licy Cen tre) пред ста вља се као „нај зна чај ни ји не за ви сни think tank 
за спољ не по сло ве у Ује ди ње ном кра љев ству. По кре нут 1998, осно ван од 
стра не та да шњег Се кре та ра за спољ не по сло ве, по кој ног, ве о ма по што ва ног 
Ро би на Ку ка, са бри тан ским Пр вим ми ни стром, ве о ма по што ва ним То ни јем 
Бле ром, као по кро ви те љем, Цен тар има ми си ју да раз ви ја ви зи ју по ште ног 
свет ског по рет ка за сно ва ног на вла да ви ни за ко на. Цен тар та ко ђе има три 
ко-пред сед ни ка, ко ји пред ста вља ју сва ку од ве ли ких бри тан ских по ли тич-
ких стран ке: ве о ма по што ва ни Чарлс Ке не ди, члан Пар ла мен та, не ка да шњи 
ли дер Ли бе рал них де мо кра та, ве о ма по што ва на Ба ро не са Мар га рет Џеј од 
Па динг то на, не ка да шња пред се да ва ју ћа До мом лор до ва и Мајкл Гов, члан 
Пар ла мен та, Др жав ни се кре тар за обра зо ва ње.“ Ви де ти, The Fo re ign Po licy 
Cen tre, http://fpc.org.uk/abo ut/. На истом ме сту, Цен тар са по но сом оба ве шта-
ва да се ње гов рад фи нан си ра из сред ста ва ко ја обез бе ђу ју тран сна ци о нал-
не кор по ра ци је, бри тан ска вла да и др жав не уста но ве, вла де дру гих зе ма ња, 
као и ме ђу на род не ор га ни за ци је. На том им пре сив ном спи ску фи нан си је ра, 
на ла зе се: Ab bott UK, Ac cen tu re, Alif-Aleph UK, An glo Ame ri can, AP CO, Ar-
mor Gro up, Ar tic le 19, Agu sta We stland, Bar clays PLC, Bar row Cad bury Trust, 
BAT, BBC World Ser vi ce Trust, BG Gro up, BP In ter na ti o nal, Bright Red Dot 
Fo un da tion, Bri tish Air ways, Bri tish Co un cil, Bri tish Nuc le ar Fu els plc, Brown 
Lloyd Ja mes, Bru nei Em bassy, Bu si ness for New Euro pe, CA FOD, Ca na dian 
High Com mis sion, CDC, Cen tri ca, Chan nel 4, Chechnya Pe a ce Fo rum, City and 
Fi nan cial, Ci vil Ac ti vity Fund, Clif ford Chan ce, Co ca-Co la Gre at Bri tain, Com-
mu nity, Con su lar Di rec to ra te, Con trol Risks, Cor po ra tion of Lon don, Den ton 
Wil de Sap te, De part ment for In ter na ti o nal De ve lop ment, Di a geo Afri ca, Eli go 
In ter na ti o nal, Em bassy of Qa tar, Em bassy of Swe den, Em bassy of the Czech Re-
pu blic, EU-Rus sia Cen tre, Euro pean Com mis sion Re pre sen ta tion in the Uni ted 
King dom, Euro tun nel, Fo re ign and Com mon we alth Of fi ce, Ger man Mar shall 
Fund, GKN, Grand Ma gi stral De le ga tion for In ter-Re li gi o us Re la ti ons of the Sac-
red Mi li tary Con stan ti nian Or der of Sa int Ge or ge, Green Glo be Net work, High 
Com mis sion of In dia, High Com mis sion of Pa ki stan, Hill & Know lton, Ho me 
Of fi ce, Hon da Mo tor Euro pe Ltd, HSBC, Hun ga rian Em bassy, IFN, In ter na ti o nal 
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ра до ва под ве о ма ам би ци о зним на сло вом Преуређењесвета, 
Re-OrderingtheWorld.23 Био је то од го вор гру пе бри тан ских 
ли бе ра ла и не ко ли ци не ли бе ра ла из дру гих зе ма ља – по ли-
ти ча ра, по ли тич ких ак ти ви ста, уни вер зи тет ских про фе со ра 
и пу бли ци ста ко ји или при па да ју „Но вим ла бу ри сти ма“ или 
са њи ма де ле не ка ба зич на иде о ло шка уве ре ња – на јед ну 
кон крет ну ини ци ја ти ву са мог То ни ја Бле ра. 

Блер је, на и ме, по звао ову гру пу ауто ра да у све тло сти 
рат ног ис ку ства са Ко со вом 1999, као и у све тло сти те ро ри-
стич ког ис ку ства у Њу јор ку и Ва шинг то ну 11. сеп тем бра 
2001, по ну де иде о ло шки упо тре бљи ве де фи ни ци је „но вог 
ин тер на ци о на ли зма“ и „но ве док три не ху ма ни тар них ин тер-
вен ци ја“ ка ко би се са мо про гла ше ним „во ђа ма чо ве чан ства“ 
омо гу ћи ло да, ако већ не ле гал но, а оно ма кар иде о ло шки 
ле ги тим но, ре а гу ју на без бед но сне иза зо ве ко ји за њи хо ве 
ин те ре се у свет ским по сло ви ма про ис ти чу из но во ве ков ног 
на че ла су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва. 

17. Нај у спе шни ји у овом про јек ту био је Ро берт Френ-
сис Ку пер, ка ри јер ни бри тан ски ди пло ма та и оба ве штај ни 
офи цир ви со ког ран га, струч њак за без бед ност, шеф слу жбе 

Alert, In ter na ti o nal Po wer, ISTC, Jo seph Rowntree Re form Trust, KPMG, Lin kla-
ters, Lo cal Go vern ment In ter na ti o nal Bu re au, Lo vells LLP, Ma rie Sto pes In ter na-
ti o nal, MBDA, Mer rill Lynch, Na ti o nal Audit Of fi ce, Nestlé, Nor we gi an Mi ni stry 
of Fo re ign Af fa irs, Nuc le ar In du stry As so ci a tion, Nuf fi eld Trust, OMA, Open 
So ci ety In sti tu te, Open Uni ver sity, Ox fam, PartyGa ming, Pe ars Fo un da tion, Po-
lity, Pru den tial, Re fu gee Co un cil, Re u ters, RIA No vo sti, Rio Tin to, Royal Da nish 
Em bassy, Royal Nor we gi an Em bassy, Rus sia Fo un da tion, Six Con ti nents, Slo vak 
Em bassy, Stan dard Char te red, Sto ne As hdown Trust, Tar get fol low Gro up, TC In-
fo tech Ltd, UNI CEF, Uni ted Na ti ons As so ci a tion, Uni ted Uti li ti es, Ve ne zu e lan 
Em bassy, Webb Me mo rial Fund, We ber Shand wick, World Vi sion. Ви де ти, The 
Fo re ign Po licy Cen tre,        http://fpc.org.uk/membership/.

23 Re-Ordering theWorld,  Edited  by Mark Leonard, The Foreign Policy Centre, 
London, Ma rc h 2002,   h tt p: //fpc. or g. uk/fsblob/36.p df; прил оге у  пу бликацији , 
обја вили су: Еху д  Барак,  б и вш и  премије р,  Израел;  Ул ри х Бек, професор 
соц ио логије, Минхе нск и уни ве рзитет ;  Toни Бле р,  премиј ер , У К;  Фер нандо 
Ен рике Кар досо, пре дс едник  ре пу бли ке, Бр аз ил; Мал кол м  Челмерс, п роф-
есор м еђунаро дних од но са, У нив ер зитет у Брадфорд у;  Роберт  Ку пер, в ис ок и 
д иплома та , УК;   Фре д Холид еј, пр оф ес ор међу народних одно са , Лонд он-
ска  школа   економи је;  Дејвид  Хелд,  п ро фесор  полити чких на ук а, Ло ндо нс-
ка школа  ек ономије ; Мери Кал до р, вод ећи  истраж ивач и  дир ектор Ц ентра 
 за  с тудије  глоба лн е управ е,  Лондон ска   школ а еконо ми је; Кена н  Мекиј а,  
 професор  бл ис коисточн их студ ија и студи ја Јуд аи зм а,  Униве рзитет Бре-
ндис; Џ озе ф  Неј, де кан Кенеди је ве школе з а управ у,  Унив ер зитет Х арв ар д; 
Амар таја Сен, декан Три нит и колеџа, У нивер зит ет Кембриџ ; Џек  Ст ро у, 
секре тар за  спољне посло ве, УК; Фарид Зек арија,  уре дник, Њусвик. 
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за по ли тич ко пла ни ра ње Фо рин Офи са, за ме ник се кре та ра за 
од бра ну и пре ко мор ске по сло ве, осо ба бли ска То ни ју Бле ру, 
„ман да рин из Фо рин Офи са и Бле ров кон фи дент“,24 ко ји је 
због сво јих ве ли ких за слу га за мо нар хи ју од ли ко ван ви со ким 
оре де ном ви те за Вик то ри ји ног кра љев ског ре да и ви со ким 
ор де ном Ви те за кра љев ског Ре да св. Ми хај ла и св. Ђор ђа.25 
Као аутор јед ног ра ни је об ја вље ног ра да, та ко ђе од зна ча ја у 
овој ства ри,26 Ку пер је у збор ни ку Преуређењесветаоб ја вио 
про грам ску иде о ло шку плат фор му под на сло вом Пост-мо-
дернадржава.27Ути цај ни днев ни ци од мах су пре штам па ли 
тај текст, ис ти чу ћи већ у на сло ву цен трал ну иде ју Ку пе ро-
вог са ста ва – је ди ни де ло твор ни од го вор на ха ос са вре ме ног 
све та и огра ни че ња ко ја про ис ти чу из „за ста ре лог“ на че ла 
су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва је сте об но ва им пе ри је и 
им пе ри јал не по ли ти ке, овај пут у об ли ку „но ве ли бе рал не 
им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“.28 Због свог 
од луч ног ста ва у при лог об но ве им пе ри је и им пе ри јал не 
по ли ти ке, Ку пер је од мах по ча ство ван и не фор мал ном (али 
пре сти жном) ти ту лом „Стра тег“, а већ исте го ди не, до био је 
при ли ку да ову стра те ги ју поч не и прак тич но да опе ра ци о-
на ли зу је. По ста вљен је, на и ме, на ви со ки по ло жај Ге не рал ног 
ди рек то ра за спољ не и вој но-по ли тич ке од но се у Ге не рал ном 

24 R ichard Drayton,  Rh odes P rofessor  of I mperial History , K ings Col lege London : 
WheredoestheWorldhistorianwritefrom?Objectivity,moralconscience,andthe
pastandpresentofImperialism, for the KCL/LSE conference o n  Contemporary 
Histo ry , Маy 2009, http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved-
=0C Cs QF j AD& ur l=http%3A %2F%2Fwww2.l se. ac.uk%2FinternationalHistory
%2Fevents%2Fcrossroads2009%2Fdrayton.doc&e i=vlvJTMy-KMvDswaNgZ2x
Dg&usg=AFQjCNFFAx30tGzbElhI9 s4VG3IG M w-4Zg&sig 2= rYR3d84rl YO 1h-
HV-Jsa8dg.

25 Robert Cooper (strategist), Wi k ipedia, htt p: //en.wikipe dia.org / wiki/Ro be-
rt _Cooper_%28strategis t% 29 ; Robert Cooper, Sourc eWatch , http: / /www.sou-
rcewatch. org/in d ex.php?title =R obert_Cooper;  RobertFrancisCooper, E u.  Com-
mision,  http :/ /www.europarl . europa.eu / meetdocs/2004_20 09/docu m ents/dv/
cvcooper _/cvcoop er_en.pdf.

26 Robert  Cooper : Thepost-modernstateandtheworldorder, D emos, 2000 -  01 - 
01 ,  pp.  7 -  43, http://www.demos.c o.uk/fi l es/postmodernsta te.pdf?1 240939425.

27 R obert Cooper:ThePost-ModernState, in Re-OrderingtheWorld, ibid . , http://
fpc.or g. uk/fsb lo b/ 3 6.pdf.

28 Rob er t Cooper:  Thenewliberalimperialism, T he  Guardian, Sunday 7 April 2002, 
ht tp://ww w .guardian.co.uk/world/200 2/ apr/07/1; R obe rt Cooper : Why we still
needempires, T he Obs er ver,  Sunday 7  Apr il 2002, http://observer.guardian.co.u -
k/ wo rldvie w/story/0,11 58 1,680 11 7,00. ht ml . 
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се кре та ри ја ту Са ве та Европ ске уни је, ко ји је за свој рад не по-
сред но од го во ран је ди но Ви со ком пред став ни ку за за јед нич-
ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ. Ов де на ро чи то тре ба 
на гла си ти да ток до га ђа ја по кре нут об ја вљи ва њем Ку пе ро ве 
Пост-модернедржаве и про мо ци јом док три не „но ве ли бе-
рал не им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ ни је 
мо гу ће за ми сли ти без по кро ви тељ ства и ак тив ног уче шћа 
са мог То ни ја Бле ра у све му то ме.  

18. Го ди не 2002, у ча су Ку пе ро вог име но ва ња за Ге не-
рал ног ди рек то ра, па све до 1. де цем бра 2009, ду жност Ви со-
ког пред став ни ка оба вљао је та ко ђе је дан ари сто кра та и ви-
ше стру ки ви тез – Фран си ско Ха ви јар Со ла на де Ма да ри е га, 
зван Ха ви јар Со ла на, по то мак углед не шпан ске ари сто крат-
ске по ро ди це, уни вер зи тет ски про фе сор фи зи ке, ви ше го ди-
шњи Фул брај тов сти пен ди ста на аме рич ким уни вер зи те ти-
ма, ви со ки функ ци о нер шпан ске Со ци ја ли стич ке пар ти је, 
ми ни стар кул ту ре, ми ни стар обра зо ва ња и на у ке, ми ни стар 
спољ них по сло ва Шпа ни је, члан Рим ског клу ба, ге не рал ни 
се кре тар НА ТО, по ча сни Ви тез ко ман дер бри тан ског кра-
љев ског Ре да св. Ми хај ла и св. Ђор ђа, но си лац шпан ског Ве-
ли ког кр ста Иза бе ле Ка то лич ке, но си лац Ме да ље Ман фре да 
Вер не ра ко ју му је до де ли ли не мач ко ми ни стар ство од бра не, 
до бит ник при знањâ Ви зи ја за Евро пу и  Др жав ник го ди не 
аме рич ког Ин сти ту та За пад - Ис ток, до бит ник На гра де Кар-
ло Ве ли ки за рад на уни фи ка ци ји Евро пе, ко га ће, због за слу-
га у те ку ћем пре у ре ђе њу све та, шпан ски краљ Ху ан Кар лос I 
већ у ја ну а ру 2010. про гла си ти за 1.194. Ви те за у го то во шест 
ве ко ва ду гом ни зу ви те зо ва ре да Злат ног ру на (нем., Or den 
vom Gol de nen Vli es, хол., Or de van het Gul den Vli es, фр., Or dre 
de la To i son d’Or, итал., Or di ne del To son d’Oro,  шпа., Or den 
del Toisón de Oro,енгл., Or der of the Gol den Fle e ce, осно ван 
1430).29

19. Исте 2002. го ди не, от по че ло је и прак тич но те сти ра-
ње Ку пе ро ве док три не „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли за ма” 
и „но ве ли бе рал не им пе ри је“, и то у оном де лу све та у ко ме 

29 Curriculum vitae ofMr Javier SOLANAMADARIAGA,  C onsiliu m. Council o f 
 Europe, http://www.consilium.europ a. eu/Ap p/ Solana /c v. aspx?lang=EN&cmsi d=-
15 91;  JavierSolana, Wi ki pedia,  ht tp:// en .wikip ed ia .org/wiki/Javier_Sol an a;   Ja-
vier Solana, Sourc eWatch ,  http: // www.sourcewatch .org/inde x. ph p?title=Javier_
So la na .
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се од 1990-1991. спро во ди глав ни екс пе ри мент од зна ча ја за 
ње ну ар ти ку ла ци ју и због ко га је но ми нал но и ар ти ку ли са-
на – на про сто ру из вор не Ју го сла ви је, још пре ци зни је у Бо-
сни и Хер це го ви ни. Оба ве зу да де мон стри ра и те сти ра све 
мо гућ но сти ове док три не пре у зео је та да још је дан, та ко ђе 
но ви, бри тан ски ари сто кра та, Џе ре ми Џон Дар хам Еш да ун, 
Ба рон Еш да ун од Нор то на под Хам до ном, зван Пе ди Еш да-
ун, по знат и као „Чо век од ак ци је“, (Ac tion Man) и „Ти гар“, 
(Tig ger).30 Из бор овог „Чо ве ка од ак ци је“ би ла је ло гич на и за 
ствар „но ве ли бе рал не им пе ри је“ ви ше не го до бра од лу ка. У 
ча су овог из бо ра Еш да ун је за со бом већ имао бо га то ви ше-
го ди шње ис ку ство офи ци ра спе ци јал них је ди ни ца бри тан ске 
рат не мор на ри це (Кор пус кра љев ских ма ри на ца (The Corps 
of Her Ma jesty’s Royal Ma ri nes, RM); Спе ци јал на по мор ска 
слу жба (The Spe cial Bo at Ser vi ce, SBS), за тим ви со ког офи-
ци ра МI6 - Тај на оба ве штај на слу жба УК (The Sec ret In tel li-
gen ce Ser vi ce, SIS), скра ће но Тај на слу жба ње ног ви со чан ства 
(Her Ma jesty’s Sec ret Ser vi ce, ко ло кви јал но МI6) на слу жби 
у Фо рин Офи су,31 по том чла на Пар ла мен та УК и ше фа пар-
ти је Ли бе рал них де мо кра та. Уз све то, Еш да ун се већ 1998. 
успе шно пред ста вио као ра ди кал ни за ступ ник глав них свој-
ства оно га што ће Ку пер не што доц ни је на зва ти „но ви ли-
бе рал ни им пе ри ја ли зам“ и „но ва ли бе рал на им пе ри ја“. Као 
што све до чи је дан ви ше ми нут ни ТВ до ку мент, Еш да ун је у 
сеп тем бру 1998, у из ве сном ал бан ском се лу на Ко со ву и Ме-
то хи ји, дао сво ју ча сну реч гру пи при пад ни ка тзв. ОВК да ће 
се лич но за ло жи ти код свог при ја те ља, бри тан ског пре ми је-
ра То ни ја Бле ра, да ови до би ју но во на о ру жа ње и са вре ме ну 
вој ну опре му за свој рат про тив Ср би је. И нај зад, као је дан 
од нај гор љи ви јих за го вор ни ка вој не ин тер вен ци је САД, УК 

30 PaddyAshdown, W ikipedia,  http: //en.wikiped ia.org/wiki /Paddy_ As hd own; Bar-
onAshdownofNorton-Sub-Hamdon;politician1924-2008, Archives  Ca talogue . 
 British Li brary of Politica l  and Economic Sc ien ce.The London Scho ol of Economi-
cs, http://archives.lse. ac.uk/d serve.exe?dsqSer ver =lib-4.lse. ac .uk&dsqIni=Dser-
ve .ini&dsqApp= Archive&dsq Db=Catal og&dsqCmd=Overview.tcl&d-
sqSearch= %28RefNo =%2 7ashdown%27%29.

31 Paddy Ashdown : Lover, commando, spy - themakingofPaddyAshdown,  Th e 
 Sunday  Ti mes ,  April 12, 2009,  http:// ent er ta inment. timeso nline .co.uk/to l/a rts_
and_entertainment/bo oks/book_extr acts/artic le6077218.ece;  Paul  Waugh: Paddy
Ashdown.SecretAgent, London E vening S tandard, 04 May 2010 9:53 P M, http:/ /
waugh.standard.co.uk/2010/ 05/paddy-ashdown-secret-agent.ht ml . 
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и НА ТО про тив СР Ју го сла ви је, од но сно Ср би је, Еш да ун је 
2000. због ових сво јих за слу га за кру ну, УК и ствар „но вог 
им пе ри ја ли зма“ уоп ште, од ли ко ван ви со ким ор де ном Ви те за 
ко ман де ра кра љев ског ре да Бри тан ске им пе ри је.32 

20. Исте го ди не ка да је Ку пер по ста вљен за Ге не рал ног 
ди рек то ра за спољ не и вој но-по ли тич ке од но се у Ге не рал ном 
се кре та ри ја ту Са ве та ЕУ, ко ји је за свој рад не по сред но од-
го во ран је ди но Ви со ком пред став ни ку за за јед нич ку спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, да кле Ха ви ја ру Со ла ни, опе ра-
ти вац Еш да ун, офи цир МI 6 и Ви тез ко ман дер кра љев ског 
ре да Бри тан ске им пе ри је зван „Чо век од ак ци је“ и „Ти гар“, 
по ста вљен је у Бо сни и Хер це го ви ни на чак два по ло жа ја од 
ин те ре са за прак тич ну при ме ну и те сти ра ње док три не „но-
вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“ и „но ве ли бе рал не им пе ри-
је“. Исто вре ме но, по стао је Ви со ки пред став ник Ге не рал ног 
се кре та ра ОУН и Спе ци јал ни пред став ник ЕУ у БиХ. За свој 
рад Еш да ун је с јед не стра не не по сред но од го во рао Ге не рал-
ном се кре та ру ОУН, а са дру ге Ви со ком пред став ни ку за за-
јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, од но сно Ха ви-
ја ру Со ла ни. Нај бли жи Со ла нин са рад ник у овим по сло ви ма 
та да је већ „Стра тег“ Ро берт Ку пер, Ге не рал ни ди рек тор за 
спољ не и вој но-по ли тич ке од но се у Ге не рал ном се кре та ри ја-
ту Са ве та ЕУ. Под овим прет по став ка ма Еш да ун зва ни „Чо-
век од ак ци је“ и „Ти гар“, мо гао је на ми ру да де мон стри ра 
све сво је спо соб но сти иде ал ног им пе ри јал ног ад ми ни стра-
то ра – по на шао се као „пот краљ Бо сне“ у тој зе мљи све до 
кра ја свог ман да та 2006. Не слу жбе ну ти ту лу „пот кра ља Бо-
сне“ Еш да у ну су до де ли ли бри тан ски ли сто ви по ана ло ги ји 
са си сте мом бри тан ске ко ло ни јал не  упра ве у Ин ди ји од 1858. 
до 1947, ка да је сву власт у овој та да шњој бри тан ској ко ло-
ни ји у име бри тан ског мо нар ха и вла де, вр шио Пот краљ и 
ге не рал ни гу вер нер Ин ди је (Vi ce roy and Go ver nor-Ge ne ral of 
In dia).33 Ко ло ни јал ни по ре дак ко ји је Бри та ни ја ус по ста ви ла 

32 PaddyAshdown:WestmustactearlyonKosovo,BBC,World.EuropeOpinion:
Tuesday, June 9, 1998, Published at 15:23GMT 16:23UK, http: //news.b bc.co. 
uk/2/h i/europe/10 97 33.stm.

33 Michael  White: TeamGordon, Th e  Guardian,  Fr id ay 22 June 2007, htt p:/ /www.
gua rd ian.co. uk /politi cs/2007/jun/ 22 /g ordonbrown.labour 
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и одр жа ва ла у Ју жној Ази ји (Ин ди ја, Па ки стан, Бан гла деш, 
Бур ма, од но сно Ми ан мар) од 1857. до 1947, на зи ва се Бри тан-
ског ра џа (the Bri tish raj).34 

21. Иако је Еш да ун као све док оп ту жбе гру бо пре кр-
шио за кон ка да је 2002. на су ђе њу Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу 
у Ха гу, ла гао суд, као што је то по ка за ла Ми ло ше ви ће ва од-
бра на у на став ку су ђе ња 2005,35 ипак је го ди не 2006, ка да 
је Еш да ун пре дао обе ду жно сти свом на след ни ку у Бо сни 
и Хер це го ви ни, кра љи ца Ели за бе та II због број них за слу га 
за но ви британскираџ, одликовалa овог „пот кра ља Бо сне“ 
са још јед ним ве о ма ви со ким од ли ко ва њем, ор де ном Ви те-
за ве ли ког кр ста кра љев ског Ре да св. Ми хај ла и св. Ђор ђа. 
Исто та ко, на гра ђен је и ве о ма пре сти жном уло гом јед ног oд 
три ко-пред сед ни ка Кра љев ског ин сти ту та за ме ђу на род не 
по сло ве (The Royall In sti tu te for In ter na ti o nal Af fa irs), по зна тог 
и као Ча там Ха ус (Cha tam Ho u se), уста но ве ко ја ужи ва ви-
со ку за шти ту са ме кра љи це.36 Та ко је Пе ди Еш да ун, ко га су 
од ро ђе ња 1941. па све до 1983. осло вља ва ли са мо са „Paddy 
As hdown“, го ди не 2006, као успе шни им пе ри јал ни ад ми ни-
стра тор, по стао осо ба чи ја је јав на ти ту ла мно го ду жа и кит-
ња сти ја. Због не мер љи вих за слу га за ствар „но вог ли бе рал-
ног им пе ри ја ли зма“ и „но ве ли бе рал не им пе ри је“, Еш да ун од 
2006. има пра во да га осло вља ва ју са TheRt.Hon („The Lord 
As hdown of Nor ton-sub-Ham don, GCMG, KBE, PC“).

22. Истог оног 1. де цем бра 2009, ка да је Ха ви јар Со ла на 
на пу стио свој до та да шњи ка би нет у Бри се лу, ду жност Ви со-
ког пред став ни ка за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли-
ти ку ЕУ пре у зе ла је још јед на осо ба из кру га но ве европ ске 

34 В идети, BritishRaj, Wikipedi a, http :/ /en.wikip edia.or g/wiki /British_Raj; David  
St e inberg: BritishRuled India1757 - 1947.BibliographyofBooksArticlesand
Dissertations. Concentrating on 1914 -1947, http://ww w.hous eofdavid.ca/Ind_
uni. htm#Bibliograph y

35 Peter Robert North: Paddy Ashdown, Euro-Dictator in Bosnia - Friend of Is-
lamist Terrorists - Lies toTheHague“court”, NATO/EU Globalist Crimes & 
Media Lies Еxposed, Thursday, January 12, 2006, http://nato-media-lies-exposed.
blogspot.com/2006/01/paddy-ashdown-euro-dictator-in-bosnia.html.

36 Chat h am Hous e.  About Us ( Patron :  Her Majes ty  The Queen; Presidents: Chatham  
House  h as  Presid en ts from ea ch  of the thre e ma jor political  pa rti es  at Westmin ster  
- a reflection of our i ndependence  from govern ment: The Rt Hon Lord Ashdo wn 
of Norton-Sub-Hamdon, The R t Ho n Sir John Maj or KG,  CH , The Rt  Hon  Lord 
Robertson of Port El len ;  C ouncil: … Dir ector s:  … ), http :/ /w ww.ch athamhou se .
o rg.uk/about/counc il /



ЉубомирКљакић ЕВРОПСКАУНИЈАКАО„МЕКА”...

450

ари сто кра ти је, та ко ђе ве о ма бли ска То ни ју Бле ру. Реч је о Ка-
та ри ни Мар га ре ти Ештон, Ба ро не си Ештон од Ап хол да (но-
си лац је ове ти ту ле од 1999, на пред лог са мог То ни ја Бле ра), 
зва ној Ке ти Ештон, слу жбе ни ци ви со ког сред њег ран га у ад-
ми ни стра ци ји УК (јав не слу жбе, вла да, На ци о нал ни ар хив, 
Пар ла мент - Дом лор до ва), ко јој се у на ро чи те за слу ге при пи-
су је ра ти фи ка ци ја Лисабонскогуговора у До му лор до ва бри-
тан ског Пар ле мен та, ко ја је од 2006. члан Пре ча сног са ве та 
Ње ног ве ли чан ства (Her Ma jesty’s Most Ho no u ra ble Privy Co-
un cil) од 2006.37

23. Име но ва ње Ба ро не се Ештон на по ло жај Ви со ког 
пред став ни ка ЕУ за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли-
ти ку 2009, иза зва ло је број не ко мен та ре о ње ним ком пе тен-
ци ја ма за оба вља ње тог зах тев ног ад ми ни стра тив ног по сла, 
али је та ко ђе по но во отво ри ло и јед ну ста ру при чу ко ја се у 
бри тан ској јав но сти пр ви пут чу ла још кра јем се дам де се тих 
го ди на 20. ве ка. При чу је 2009. отво ри ла Пар ти ја не за ви сно-
сти УК (ен гле ска ли бер та ри јан ска и евро скеп тич ка пар ти ја 
ко ја се за ла же да УК на пу сти члан ство у ЕУ, пред ста вље на 
у Европ ском пар ла мен ту),38 зах те ва ју ћи од Хо се Ма ну е ла Ба-
ро са, пред сед ни ка Европ ске ко ми си је,39 зах те ва ла да ис пи та 
осно ва ност на во да о не ле гал ним фи нан сиј ским ве за ма из-
ме ђу не ка да шњег СССР и бри тан ске Кампањезануклеарно
разоружање, то ком 1982. и 1983. Та да је, на и ме, да на шња Ба-
ро не са Ештон би ла не са мо ак ти вист ки ња, не го и бла гај ни ца 
ове ор га ни за ци је. На за се да њу Европ ског пар ла мен та, члан 
тог пар ла мен та из Пар ти је не за ви сно сти УК, јав но је пи тао 
Хо се Ма ну е ла Ба ро су хо ће ли ис тра жи ти да ли је Ешто но ва 
1982. и 1983. за и ста при ми ла но вац од „не при ја те ља За па да“. 
Са ма Ешто но ва из ја ви ла је тим  по во дом да ни ка да ни је има-

37 Catherine Ashton, Wikip edia, http://en.wikiped ia .org/wi ki/Catheri ne_ Ashton;
TheRtHontheBaronessAshtonofUpholland,ParliamentaryUnder-Secretary
of State, Department for Constitut ional Af fairs,  http://www.dc a. gov.uk/de pt /
chang pr og/memb er _bashto n.htm; Profile:EUforeignministerBaronessAshton, 
BBC, Thursday, 19 Novem be r 2009, http://news.bbc. co .uk /2/ hi/uk_news/poli-
tics/8369392.stm

38 UK  In dep end ence Party,  ht tp ://www.ukip.org/;  UK Independence Party,  W iki-
ped ia, http://en.wik ipedia.o rg /wiki/ UK _I ndependence_Party 

39 JJ osé Manuel  Barroso, Wikip edia, ht tp ://en.wikip edia.org /w iki/Jos% C3%A9_
Ma nu el_Barroso; José Manu el Barro so,  Europe an  Commision,  http:/ /e c.europa .
e u/archi ve s/com mission_2004-2009 /pres ide nt /person al/profi le/ind ex _en.htm .
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ла од но се са Со вјет ским Са ве зом и да ни ка да ни је при ми ла 
ни ка кав но вац из Мо скве. Њен ка би нет од био је да да ље ко-
мен та ри ше ове оп ту жбе као пот пу но нео сно ва не.40 

24. Јед на ко ин ци ден ци ја чи ни ову би зар ну при чу још 
би зар ни јом. На и ме, сам Хо се Ма ну ел Ба ро со био је, то ком 
се да ме се тих го ди на 20. ве ка, као сту дент на Уни вер зи те ту 
у Ли са бо ну, во ђа иле гал не ма о и стич ке ор га ни за ци је Ре ор га-
ни зо ва ни по крет про ле тер ске пар ти је (MRPP, ка сни је на зван 
Ко му ни стич ка пар ти ја пор ту гал ских рад ни ка, по том пре и-
ме но ва на у Ре во лу ци о нар ни по крет по ру гал ског про ле та ри-
ја та).41 Де цем бра 1980, Ба ро со је на пу стио MRPP и при сту пио 
Де мо крат ској на род ној пар ти ји (PPD), пар ти ји де сног цен тра, 
ко ја ће ка сни је про ме ни ти име у Со ци јал де мо крат ска пар-
ти ја (PSD). Сво ју ма о и стич ку сту дент ску епи зо ду, Ба ро со је 
доц ни је, у јед ном раз го во ру за ли са бон ски Експрес, об ја снио 
ре кав ши да је у  MRPP ушао је ди но због то га да би се успе-
шно бо рио про тив кон ку рент ске, та ко ђе иле гал не, сту дент-
ске ор га ни за ци је ко ју је кон тро ли са ла Ко му ни стич ка пар ти ја 
Пор ту га ли је.

25. Ов де има мо по сла са ста ром, то ком исто ри је не пре-
кид но об на вља ном и уса вр ша ва ном прак сом ин фил тра ци је 
не ког, би ло ког, вла да ју ћег си сте ма у ре до ве ње го ве ствар-
не или са мо по тен ци јал не опо зи ци је (ин фил три ра ни аген ти, 
аген ти ин фор ма то ри, аген ти про во ка то ри), као и след стве ног 
ко рум пи ра ња и ко оп та ци је не ких ње них при пад ни ка по сред-
ством сло же них ме ха ни за ма кон вер зи је и кон вер тит ства (ра-
ди кал на про ме на вер ског, ет нич ког, етич ког или по ли тич ког 
иден ти те та под прет ње си лом, због уце не или услед мо рал-
ног сло ма и ко рум пи ра но сти). Пе де се тих го ди на 20. ве ка, 
фе но мен је осве тлио Исак Дој чер у оној кла сич ној ана ли зи 
„слу ча ја“ ше сто ри це бив ших ко му ни ста – Ке стлер, Си ло не, 
Жид, Фи шер, Рајт, Спен дер.42 Од по чет ка те ку ће исто риј ске 

40 Bru n o W a terfield, James Kir ku p: Baroness Ashton questioned over CND and
Sovietmoney, Telegraph, 2 5 N ov 2009 ,  http://www.tele gr aph.co. uk/news / new s-
topics/politics/665 33 40/Ba roness-Ashton-q ue stioned-over-CND-a nd - So viet- m-
oney.ht ml.

41 Barrosoasayoung,passionateMaoiststudentleaderin1976,  Jose Ma nue l Baross-
o,  M ao i st stude nt leader ,  Lisbon University, Re vo lutionar y Student s  Commision, 
1976, EUX.TV vide os, YuTube, 20 January 2009,     h ttp://w ww.youtu be .com/wa-
tch?v =wAHv3UnXvm M& fe ature=c ha nn el

42 Видети,  Is aac Deu tscher: Hereticiirenegati, Augu st  C esarec, Zagreb 1990, е сеј 
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де ми си је свет ског си сте ма се дам де се тих го ди на 20. ве ка па 
све до да нас, ин фил тра ци ја вла да ју ћег си сте ма кор по ра тив-
не дис то пи је, ра ди кал на кон вер зи ја и кон вер тит ство ме ђу 
они ма над ко ји ма се тај си стем одр жа ва или тек ус по ста вља, 
ма ни фе сту ју се у без број, ве о ма спек та ку лар них об ли ка. Уз-
о ран при мер у овој ства ри је сте сам То ни Блер, је дан од глав-
них глу ма ца у пред ста ви ко ја нас ов де за ни ма. Тај је про ме-
нио та ко мно го јав них иден ти те та то ком сво је ка ри је ре (од 
мла дог троц ки стич ког марк си сте и аме рич ког сти пен ди сте, 
ва тре ног аме ри ка но фи ла, ли бе рал ног фун да мен та ли сте и 
кр ста ша кор по ра тив не им пе ри је, „аме рич ке по дли це“ и рат-
ног зло чин ца до пре бе га из ан гли кан ске у ка то лич ку цр кву 
и њу еј џер ског иде о ло га је дин стве не свет ске ре ли ги је), да га 
са ва ља ним раз ло гом мо же мо про гла си ти за јед ног од нај ве-
ћих и нај у спе шни јих аге на та свет ског по рет ка кор по ра тив не 
дис то пи је по след ње две де це ни је 20. и пр ве де це ни је 21. ве ка.

26. Ка ко би ло да би ло, истог 1. де цем бра 2009, ка да је 
Ха ви јар Со ла на на пу стио свој бри сел ски ка би нет, а Ба ро не са 
Ештон сту пи ла на ду жност Ви со ког пред став ни ка за за јед-
нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ, на осно ву Лиса-
бонскогуговора од 17. де цем бра 2007,43 као и Уговораоевроп-
скојдипломатскојслужби од 26. апри ла 2009,44 осно ван је и 
Европ ски сер вис за спо ља шњу ак ци ју (The Euro pean Ex ter nal 
Ac tion Ser vi ce, EEAS),45 до та да не по сто је ћа ди пло мат ско-
оба ве штај на слу жба Европ ске Уни је. 

Као Ге не рал ни ди рек то ри за спољ не и вој но-по ли тич ке 
од но се у Ге не рал ном се кре та ри ја ту Са ве та ЕУ, још ви ше као 

Savjestbivšihkomunista,  str. 13-30. 
43 Treaty of Lisbon am ending t he T reaty on Euro pean Uni on  and the  Treaty est-

ablishing  the  European Co mm unity,  si gned at Lisbon,  13 December 2007, Of-
ficial Journal of  the  Europea n Union C 306,  17. 12.2007 ,  http://booksho p.e uropa. 
eu/is-bin/INTERSH OP.enfi nity/WFS/EU- Books ho p- Site/en_GB/-/EUR/
ViewPDFFile-OpenPDFFile?FileName=F XA C07306EN C _002.pdf&SKU=FXA-
C07306E NC_ PD F.

44 В ид ети, Agreement on the European diplomatic service, Concilium. Council 
o f  Eu ropean  Union, 26  Ap ril 2009, http:/ /w ww.consilium.europa.eu /s howFocus .
aspx?id= 1&focus Id =468&lan g= en.

45 Ви дет и,  BrusselsEuropeanCouncil,PresidencyConclusions, 29-30October
2009, http://ww w.c onsilium.europa.eu/uedocs /cms_data/doc s/p ressda ta/en/ec /1-
10889.p df; European Union E xternal  Action, Official  site,  htt p://ee as.europ a. eu/
ind ex _e n.htm; EuropeanExternalActionService, Wiki ped ia, ht tp://en. wi kipedia.
org /wiki/ Eur ope an_Exte rnal_Action_ Se rvice.
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„Стра тег“, Ро берт Ку пер до био је та да овла шће ње да ад ми-
ни стри ра про це сом ор га ни зо ва ња и по ста вља ња EEAS ка ко 
би тај апа рат мо гао да про функ ци о ни ше пу ним ка па ци те том 
за го ди ну да на, да кле 1. де цем бра 2010. Јав ност је већ оба ве-
ште на да ће EEAS за и ста по че ти да ра ди 1. де цем бра 2010.46

27. Не ма ни ка кве сум ње да је глав ни за да так „Стра те га“  
Ро бер та Ку пе ра од 2002. до да нас, био и остао, да са ви со-
ког по ло жа ја ко ји за у зи ма у ЕУ, раз ви ја и прак тич но те сти ра 
све док три нар не и ин сти ту ци о нал не ин стру мен те од зна ча ја 
за ус по ста вља ње ЕУ као „ме ке им пе ри је“, од но сно као „но ве 
ли бе рал не им пе ри је“. Европ ски сер вис за спо ља шњу ак ци ју 
са го ди шњим бу џе том од 5,8 ми ли јар ди фун ти стер лин га, од-
но сно 6,8 ми ли јар ди евра, са сво јих 7.000 ве о ма до бро пла ће-
них евро кра та ко ји су рас по ре ђе ни у 137 ам ба са да ЕУ ши ром 
све та, је дан је од нај ва жни јих та квих ин стру ме на та.47 Ни ма ло 
из не на ђу ју ће, да нас нај ва жни ји про стор за EEAS и де лат ност 
ње го вих офи ци ра је сте цен трал ни Бал кан, још пре ци зни-
је Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на. Ово по твр ђу је пла ни ра ни 
број офи ци ра EEAS у ам ба са да ма ЕУ, од ко јих је но ми нал но 
нај број ни ја она у Тур ској, са укуп но 132 слу жбе ни ка. Ме ђу-
тим, има ли се у ви ду да је за две ам ба са де ЕУ на те ри то ри ји 
САД (јед на у Ва шинг то ну, акре ди то ва на код аме рич ке вла-
де, дру га акре ди то ва на код ОУН у Њу јор ку), пла ни ра осо бље 
од укуп но 124 слу жбе ни ка, да се за Ру си ју пред ви ђа ја 113 
слу жбе ни ка, а за Ин ди ју 91, он да на осно ву оно га што је до 
са да по зна то, сле ди да је цен трал ни Бал кан, са кон цен тра ци-
јом од укуп но 199 ди пло ма та и оба ве шта ја ца ЕУ у са мо две 
су сед не зе мље (Ср би ја: 103, БиХ: 96), увер љи во на че лу ли сте 
при о ри те та Сер ви са за спо ља шњу ак ци ју ЕУ.

28. Овај ток до га ђа ја у пу ном је скла ду са чи ње ни цом да 
је по ли ти ка ЕУ ко ју спро во ди и тре ба да спро во ди EEAS до 
кра ја ин те гри са на у по ли ти ку ва шинг тон ске ад ми ни стра ци-
је. У по себ ном слу ча ју Бал ка на, то зна чи да је EEAS је дан од 
ва жних ин стру ме на та „ме ке мо ћи“ за прак тич но спро во ђе ње 

46 Европска дипломатска служба, РТС, недеља, 26.  sep 2 01 0, 19:26 -> 19:55, 
http://www.rt s.rs/p age /st ories/sr/stor y/10/Svet/770728/ Evropska+dipl om atska+s-
lu%C5%BEb a. html

47 Mary E lle n  Synon: Baroness Ashton’s empire: The EU diplomatic army that
dwarfsanythingourownForeignOfficecouldmuster, MailOnline, 31st O cto ber 
2010, htt p: //www.d ailymail.co .uk /n ews/article-132525 2/ Barone ss -Ashtons-EU-
diplo matic -a rm y-dw arfs-Fore ign-Office. ht ml 
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ВизијеОбаминеадминистрацијезаЈугоисточнуЕвропу (The
ObamaAdministration’sVisionforSoutheasternEurope), ко ја је 
јав но пред ста вље на 17. фе бру а ра 2010. у Ва шинг то ну.48 

Се ти мо ли се да се ова Визијау Ју го и сточ ну Евро пу 
кла си фи ку је не са мо све зе мље на ста ле на про сто ру из вор-
не Ју го сла ви је, за тим Ал ба ни ју и Грч ку (али не и Сло ве ни ју, 
Ру му ни ју и Бу гар ску), не го још и Ки пар и Тур ску, он да је 
из ве сно да ће EEAS упра во на том про сто ру кон цен ти ра ти 
нај ве ћи број сво јих офи ци ра. Уоста лом, већ са да то по ка зу-
ју она 394 офи ци ра EEAS ко ји тре ба да бу ду ста ци о ни ра ни 
у са мо че ти ри зе мље Ју го и сточ не Евро пе из ВизијеОбами-
не администрације (Тур ска: 132, Ср би ја: 103, БиХ: 96, Ал-
ба ни ја: 63).49 Ако зна мо да ће ам ба са де ЕУ би ти ак тив не и у 
дру гим бал кан ским зе мља ма – Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Хр-
ват ска, Ко со во – он да је ја сно да ће укуп ни број слу жбе ни ка 
ко је ће EEAS ан га жо ва ти у сво јој бал кан ској по ли ти ци би ти 
још ве ћи.

29. Ра до ви у ко ји ма се Европ ска Уни ја пре по зна је као 
им пе ри ја, го во ре да труд оних ко ји са мо пре гор но ра де на ин-
сти ту ци о нал ном раз во ју ЕУ у прав цу „но ве ли бе рал не им-
пе ри је“ ни је остао не при ме ћен.50 Ме ђу овим труд бе ни ци ма, 

48 TheObamaAdministration’sVisionforSoutheasternEurope. Philip  H. Gordon, 
A ssistan t  Secretar y,  Bureau  of European and  Eurasian Affairs.  Kok kalis Pro-
gram, Jo hn  F. Kenned y Sc hool of Go ver nment, Harvard Univer sity , Cambridge , 
MA,  Feb ruary 17,  2010, U.S. Departmen t of State. Diplomacy in Action, http://
ww w.sta te. gov/p/eur/ rl s/rm/2 01 0/1370 12 .htm; з а шири  ко ментар ов е  Визије, 
 видети,  Љу бо ми р Кљакић: Србија нараскршћу.Требада обрађујемо свој
врт,  I - III,  и сто.

49 Mary E lle n  Synon: Baroness Ashton’s empire: The EU diplomatic army that
dwarfsanythingourownForeignOfficecouldmuster, ib id.

50 Bör ö cz, Józ se f  and Kovács, Mel inda and E ngel-Di  M auro, Salv ato re and S her, An na  
and Dancsi,  Katalin  a n d Kabachni k,  Pe ter:Empire’sNewClothes:UnveilingEU-
Enlargement,Böröcz,  Józs ef  and Ko vács, M eli nda, Eds., Ce ntr al Europe  Review 
 e- boo ks, December, 2 001 , Archive of European Integration (AEI), Universi ty  
of Pittsburgh, ht t p://aei .p it t.edu/144/01 /Empire.pdf; Hans Hofbauer: Proširenje
EUnaistok.OdDrangnahOstendoperiferijeEUintegracije( 20 03 ), Fil ip  V i-
šnjić, B eograd,  2004; Lorenz o  Ve r ac in i: ColonialismBroughtHome:OntheCol-
onializationoftheMetropolitanSpace, Borderlands, e- jou rnal, Vol.4,Number
1,2005, ht tp:// ww w. b orderlands.net.a u/v ol 4n o 1_2005/ ver acini_coloniali sm.htm;
TheInternationalCommissionontheBalkans:EnlargementofEmpire:EUand
the Balkans, The WoodrowWilson International Center for Scholars,Nov. 9, 
2005, http://ww w. wi lsoncenter.org/index. cfm?event_id = 149 897&fuse action=e ve-
nts.event_ su mmary; Jan Z iel onka:EuropeasEmpire:TheNatureoftheEnlarged
EuropeanUnion,ОxfordUniversityPress,NewYork,2006;IngoSchmidt:Atlan-
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им пе ри јал ни стра тег и ад ми ни стра тор Ро берт Ку пер, ни је на 
по след њем ме сту. Упра во је су прот но. Сâм Хо се Ма ну ел Ба-
ро со, пред сед ник Европ ске ко ми си је, оста вио је у овој ства ри 
пр во ра зред но све до чан ство. На и ме, са мо пет го ди на по сле 
Ку пе ро вог до ла ска у Бри сел, на дан пот пи си ва ња Лисабон-
скогуговора10. ју ла 2007, на кон фе рен ци ји за штам пу ко ја је 
тим по во дом одр жа на у Ли са бо ну, Хо се Ма ну ел Ба ро со из ја-
вио је да Европ ска Уни ја и ни је ни шта дру го не го јед на импе-
рија, исти ни за во љу јед на неимперијалнаимперија (!?), ка ко 
је то Ба ро со по ја снио у на став ку свог по лет ног из ла га ња.51

30. У сво јој ин тер пре та ци ји „но ве ли бе рал не им пе ри је“ 
и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“, Ку пер по ла зи од то га 
да је основ но свој ство ак ту ел ног „тре нут ка“ свет ске исто ри је 
ње го ва тур бу лент ност, кон фликт ност и ха о тич ност. Ха ос је 
по сле ди ца чи ње ни це што је свет по де љен на „пост мо дер не“ 
(САД, Ве ли ка Бри та ни ја, ЕУ, Ја пан), „мо дер не“ и „пред мо-
дер не“, од но сно „не у спе шне др жа ве («fa i led sta tes”). 

ticCapitalism:OneWorldorMore?,StateofNature,Autumn2007,http://www.
st at eofnatur e.org /a tlanticCapita li sm.html;  J. Colomer: Great Empires, Small
Nations:TheUncertainFutureoftheSovereignState,Routledge,London,200-
7;John P.McCormick:Weber,Habermas,and Transformationsof theEurope-
an State. Constitutional, Social, and Supranational Democracy,  Cambridge
University Press, Cambridge, New York, 2007; The New Empire of Europe,
Koi n onia House Inc. , J uly 10, 2007, http://w ww.k house.org/enew s_ article/20-
07 /1222/; JorgKustermans:EUasEmpire:TheNatureoftheEnlargedEuropean
Union,Acta Politica,43,April2008,pp.118-120;BrianDenny:TheEUEmp-
ire,Spectrezine,Apr.8,2008,http://ww w.spect rezine .o rg/europe / Denny10.htm;
KurtNimmo:Global Empire.EULeadersCall forGlobalCurrency, Infowars,
Saturday,Oct18,2008,http:// www.infowars.com/eu - leaders-call-for-gl obal-c ur-
rency/;RalphT.Niemeyer:TheHolyGermanEmpireofEuropeanNations,EU
Chronicle, Monday, August 10, 2009, ht tp://ww w. euchronicle.eu/holy -g erman-
empire- european-nations; JürgenSchmidhuber:TheEuropeanUnion-ANew
KindofEmpire?,JürgenSchmidhuber’sHomePage,Oct.28,2009,http:// www.
idsia.ch/~ju ergen/...

51 Вид ет и, David Ch arter: Callforvoteon‘Europeempire’,  The Times,  July 11, 
2007, h ttp:/ /ww w.timesonline.co.u k/tol/ news/worl d/ europe/article205657 6. ece;  
Hon or  Mahony: BarrososaysEUisan‘empire’, EUobserver, 11. 07 .2007,  ht tp://
euo b server.com /9/24 458;  Non-ImperialEmpire.AquotefromJoseManuelBar-
roso, the President of the European Commision, 10 July 2007, The Bru sse ls 
 Jo urnal, Wed , 2007-07-11 ,  http://w ww.brusselsjourna l. com/node/2244 ;Barroso: 
EuropeanUnionis‘empire’ (long version) , EUX.TV videos, Str azbourg, July 10 
2007, YuTube, http:// ww w.youtube. com/wa t ch ?v=-I8 M 1T-GgRU; TheNewEm-
pireofEurope, Koinonia House  I nc., July 10, 2 007  eNews issue, http ://ww w.k ho-
use.org/ en ews_a rticle/2007/ 1222/; B ru no Wate rfi eld: BarrosohailstheEuropean
‘empire’, Telegraph.co.uk, 1 1 Jul 2007, http:/ /w ww.te legraph.co.u k/news/ wo-
rldnews/1557 143/Bar r oso-hails-th e -European- em pire.ht ml
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Упра во у овим „пред мо дер ним“, од но сно „не у спе-
шним“ др жа ва ма, по Ку пе ру се ус по ста вља и ре про ду ку је 
ста ње трај ног ха о са.  Бу ду ћи да ове „пред мо дер не“, од но-
сно „не у спе шне“ др жа ве ви ше не ис пу ња ва ју кри те ри ју ме за 
ле ги тим ну упо тре бу си ле, ха ос ко ји оне ре про ду ку ју пре ти 
да се пре ли је на „мо дер не“ и „пост мо дер не“ де ло ве све та и 
угро зи њи хо ву без бед ност и ста бил ност.

31. За то исто риј ска од го вор ност и ми си ја „пост мо дер-
них“ др жа ва, у овом слу ча ју реч је о САД и чла ни ца ма ЕУ, 
је сте да оси гу ра ју сво ју без бед ност и ста бил ност, и то та ко 
што ће у ха ос „пред мо дер них“ др жа ва, ми лом, али уко ли-
ко ус тре ба и си лом, уве сти уре ђе ни по ре дак. Си стем без бед-
но сти „пост мо дер них“ др жа ва слу жи том ци љу. Тај си стем 
пред ста вља исто риј ску но ви ну. Основ не ка рак те ри сти ке 
овог „пост мо дер ног“ си сте ма без бед но сти је су да се у ње му 
бри ше гра ни ца из ме ђу уну тра шњих и спољ них по сло ва, да је 
до шло до уза јам ног ме ша ња (тра ди ци о нал них) уну тра шњих 
по сло ва и ме ђу соб ног над зо ра, да се од ба цу је си ла у ре ша-
ва њу ме ђу соб них спо ро ва, а да се по сле дич но ко ди фи ку ју 
и стан дар ди зу ју пра ви ла по на ша ња, да су гра ни це из ме ђу 
„пост мо дер них“ др жа ва, с об зи ром на про ме ње ну уло гу др-
жа ве, али и с об зи ром на са о бра ћај, тр го ви ну, ви со ке тех но-
ло ги је, итд. по ста ле прак тич но ире ле ват не, због че га се, нај-
зад, и сам си стем за сни ва на тран спа рент но сти, ме ђу соб ној 
отво ре но сти, ме ђу за ви сно сти и уза јам ној ра њи во сти.

32. Је ди но са ослон цем на ова кав си стем без бед но сти, 
стал но про ши ру ју ћи гра ни це уну тар ко јих си стем де лу је, 
„пост мо дер не“ др жа ве мо гу про ши ри ти про стор вла сти тог 
ста бил ног и без бед ног „пост мо дер ног“ по рет ка. Основ ни 
раз лог за овај пре вен тив ни екс пан зи о ни зам и осва ја ње Ку пер 
на ла зи у чи ње ни ци да иако свет „пост мо дер них“ др жа ва ни је 
за ин те ре со ван за ха ос, то не зна чи да ха ос „пред мо дер них“ 
др жа ва ни је и не мо же би ти за ин те ре со ван за „пост мо дер-
ни“ свет. След стве но, па ци фи ко ва ње „пред мо дер ног“ ха о са 
кроз ње го во „пост мо дер но“ за по се да ње има за „пост мо дер-
не“ др жа ве при мар но од брам бе ну и без бед но сну функ ци ју. 
Због оства ре ња овог ве ли ког иде а ла – уво ђе ње „пост мо дер-
ног“ по рет ка у „пред мо дер ни“ ха ос – „пост мо дер не др жа ве“ 
мо ра ју да бу ду спрем не на ко ри шће ње це ло куп ног, ве о ма 
раз у ђе ног и со фи сти ци ра ног ди ја па зо на сред ста ва ко ји ма 
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рас по ла жу на ска ли од „ме ке“ до „твр де“ мо ћи (по ли ти ка, 
ди пло ма ти ја, про па га ган да, пси хо ло шки рат, еко ном ски рат, 
су бер зи ја, рат на по ли ти ка, рат) ка ко би од бра ни ле и про ши-
ри ле „вред но сти“ у ко је ве ру ју и на ко ји ма по чи ва ју. Као што 
је већ по ка за но, реч је о ин те гри са ним и фел си бил ним ин-
стру мен ти ма Че твр те ге не ра ци је ра то ва ња.

33. Ку пер је ову иде о ло шку плат фор му им пе ри јал не 
екс пан зи је оп шир но пред ста вио 2003. го ди не у сво јој књи зи 
Сламањенација.ПоредакихаосуДведесетпрвомвеку:  

„За пост мо дер ну др жа ву, сто га, по сто ји по те шко ћа. 
Нео п ход но је да се на вик не на иде ју дво стру ких стан дар да. 
Ме ђу на ма, де лу је мо на осно ву за ко на и отво ре не за јед нич ке 
без бед но сти. Али, ка да има мо по сла са мно го ста ро мод ни јим 
вр ста ма др жа ве из ван пост мо дер ног европ ског кон ти нен та, 
(као) Евро пља ни мо ра мо се вра ти ти на знат но гру бље ме то де 
из ра ни јег вре ме на – си ла, пре вен тив ни на пад, пре ва ра, све 
оно што је не по ход но ка да се ба ви мо они ма ко ји још увек 
жи ве у све ту де вет на е стог ве ка где је сва ка др жа ва за се бе. 
Из ме ђу се бе, др жи мо се за ко на, али ка да де лу је мо у џун-
гли, ми та ко ђе мо ра мо ко ри сти ти за ко не џун гле.“52 Оно што 
Евро пља ни ма за и ста га ран ту је да ће у том ве ли ком пред у зе-
ћу уво ђе ња „пост мо дер ног“ по рет ка у „пред мо дер ни“ ха ос 
за и ста и ус пе ти, је сте им пе ри ја. Али, не би ло ко ја им пе ри ја. 
За Ку пе ра, то је „пост мо дер на им пе ри ја“: „Де вет на е сто ве ков-
не им пе ри је би ле су за сно ва не на за јед нич ким ра си стич ким 
прет по став ка ма – и ко ло ни за то ри и ко ло ни зо ва ни из гле да да 
су при хва та ли иде ју о бе лач кој су пер и ор но сти. Али, ове су 
прет по став ке не ста ле. Пост мо дер на вер зи ја им пе ри је мо ра 
би ти до бро вољ на, ако је то при хва тљи во; у крај њем слу ча ју, 
мо ра би ти ко о пе ра тив на.”53

34. Дру гим ре чи ма, Ку пер нас уве ра ва да по чет ни 
услов за уво ђе ње по рет ка у ха ос, услов без ко га по ре дак уоп-
ште и ни је мо гућ, је сте ус по ста вља ње Европ ске Уни је као 
„ме ке“, од но сно „пост мо дер не им пе ри је“ ко ја је спо соб на да 
ефи ка сно упо тре бља ва све ин стру мен те Че твр те ге не ра ци-
је ра то ва ња и до след но спро во ди стра те ги ју „кон тро ли са не 

52 Robert  Cooper: TheBreakingofNations.OrderandChaos in theTwenty-first
Century,  Grove P r ess, New Yor k , 2003, pp .  61 - 62 . 

53 Robert  Cooper: TheBreakingofNations.OrderandChaos in theTwenty-first
Century, ib id .,  p. 70 .
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дез ин те гра ци је“. Ши ре ћи сво је гра ни це и за хва та ју све ве ћи 
и ве ћи про стор, она као вр хун ску за јед нич ку вред ност шти-
ти вла сти ти „пост мо дер ни“ по ре дак. Као ар гу мен те у при лог 
за кључ ка да „у џун гли мо ра мо ко ри сти ти за ко не џун гле“, Ку-
пер у Сламањунација на во ди при ме ре ра то ва ко је САД, УК 
и њи хо ви са ве зни ци во де у Ира ку, Со ма ли ји и Ав га ни ста ну, 
али на ро чи то ин си сти ра на при ме ри ма из Де се то го ди шњег 
ра та за ју го сло вен ско на сле ђе – рат у Хр ват ској, рат у Бо-
сни и Хер це го ви ни, слу чај Ср би је и, на ро чи то, рат за Ко со во 
1999. Има ли се то у ви ду, мо же се ре ћи да је кон цепт ЕУ као 
„ме ке“, „нео ли бе рал не им пе ри је“ за пра во и ро ђен на те ме љу 
ре зул та та ко је је обез бе дио екс пе ри мент са Де се то го ди шњим 
ра том за ју го сло вен ско на сле ђе.

35. Ку пе ро во Сламањенација.Поредакихаосудваде-
сетпрвомвеку пред ста вља иде о ло шки ма ни фест „но ве ли бе-
рал не им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“. На-
пред на ве де на ме ста из Сламањaнација, пред ста вља ју са му 
срж ове док три не.54

Кри ти ча ри ма ни је тре ба ло мно го па да уоче ка ко Ку пер 
са сво јом док три ном „нео ли бе рал не им пе ри је“ за пра во ком-
пи ли ра ста ри кон цепт европ ских им пе ри ја, а на ро чи то ста ри 
кон цепт, та ко ђе и ста ри мит, о „до број бри тан ској им пе ри ји“, 
„ли бе рал ној бри тан ској им пе ри ји“,55 од но сно „им пе ри јал ној 

54 Видет и и мо је  ра није к ом ен та ре  Куперове  доктр ин е „ новог  л иб ералног  
и мперија лизма“ и  „н ове ли бералне  и мпериј е“, Љу бо мир Кља ки ћ:  Факти-
чкостањеибудућистатусКосоваиМетохије, Излагањена67.Роуз-Рот
семинару парламентарне скупштине НАТО. Србија и Европа: изазови
интграције, Парл ам ент арна  ск упштин а  НАТО и Наро дна  скупшт ина  Репу-
блике Србиј е,  Београд, До м  Народне с ку пштине  РС ,  25-27. ок тоб ар 2007-
;  Сесија II. Косово иМетохија: Ка коначном статусу, петак 26. октобар 
2007, МзКиМ, http:/ /www.kim.sr.gov.yu/ cm s /item/analyzes/rs.h tml?view=s to-
ry&id=727& sectionId=9, као и на другим е-адресама, на пример, Scri bd .com, 
 ht tp://ww w.scribd .c om /d oc /273779 82/; т акође,  Љубомир  Кљ а кић : Конфигура-
цијасветскемоћи,  Форумзанационалнустратегију.Какорешитипроблем
КосоваиМетохије, Анализе 1-2, НСПМ,  Бе оград  20 07 , стр. 13-19, стр. 69 -71, 
Фонд Сл об од ан  Јо ва новић, 15. март 2010,  ht tp ://www. sl obodanjo vanovic .o rg /2-
01 0/03/15 /podse canje-ljubomir-klja ki c-konfiguracija-sv et ske-moci/?lang=lat. 

55 Видети, Neil Clark: Colonialwars,  The Spectator, Apr 13,  2002, http://www.
highbeam.com/reg /reg1.aspx?ori gu rl=/doc/1P 3-118277264.h tml; Richard Gott:
AmericaandBritain:TheDangersofNeo-ImperialismandtheLessonsofHistory, 
Global Dial og ue, Vo l.  5, No.1-2, Winter/  Spr i ng  2003 - Ame rican Empire?, http://
www. w or lddialogue.org/ content . php?id=2 15 ; Dirk  Adriaens ens : Who is Robert
Cooper?CampaignAgainstSanctionsonIraq, Fri, 24 Oc t  2003,  http://www .c asi.
org.uk/ discuss.h tml; Seu ma s Milne : NewLabour,OldBritain.Britain:imperial
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фе де ра ци ји“, ко ји су ли бе рал ни им пе ри ја ли сти вик то ри јан-
ске и едвар ди јан ске Ен гле ске раз ви ја ли од се дам де се тих го-
ди на 19. до три де се тих го ди на 20. ве ка: След бе ни ци но вог 
жи во та (The Fel low ship of the New Li fe), дру штво осно ва но 
1883; Фа би јан ско дру штво (The Fa bian So ci ety), осно ва но 
1884; Клуб ко е фи ци је на та за ве че ре (The Co ef fi ci ents Di ning 
Club), осно ван 1902; Гру пе Родс - Мил не ро вог Окру глог сто-
ла (The Rho des - Mil ner Ro und Ta ble Gro ups), мре жна ор га-
ни за ци ја осно ва на 1909; ан гло а ме рич ки, од но сно атлант ски 
Ин сти тут за ме ђу на род не по сло ве (In sti tu te of In ter na ti o nal 
Af fa irs), осно ван 1919, са сво ја два ауто ном на цен тра, Кра-
љев ски ин сти тут за ме ђу на род не по сло ве (The Royall In sti tu-
te for In ter na ti o nal Af fa irs), по зна тог као Ча там Ха ус (Cha tam 
Ho u se), осно ван 1920. у Лон до ну и Са вет за ино стра не од но се 
(Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, CFR),  осно ван 1921. у Њу јор ку.56

nostalgia,  La Monde diplomatiqu e,  May 2 00 5 , h ttp:// mondedip lo. com/2005/0-
5/ 02 empire;  An toinett e  Burton,  Uni ve rsity o f  Illinois  at  U rbana-C hamp ai gn: 
ContemporaryIssuesinHistoricalPerspective.WhenWasBritain?Nostalgiafor
theNation at theEnd of the “AmericanCentury”, The  University of  Chicago, 
The Journal o f Mode rn  H istory, 75 , Ju ne 200 3, http://www.id eals.illino is .e du/
bitstream/ handle/2142/ 2293/file_1.p df?sequence=1 ; Raj Persaud: Ourbetrayalof
thesemenhasmadethemsick, T he  In dependent, 14 Oc tober 2 00 4, http://news.
independent.co.u k/ uk/he alth_medical/stor y.jsp?story =5 71 943; W il lia m  Bowels:  
EatyourheartoutMussolini, Investigati ng  I mpe rialis m, 15  Octobar 2004 ,  http: //
www.williambowles.info /index.html;  W illiam B owels: The Law of the Jungle
-NewLabour’s Version, Investiga ti ng  Im perial ism,  10 April 2005, htt p:/ /www. 
williambowl es.info/inde x. html;  Jea n-P hi lippe Deranty:  EuropeanandAmerican
Intellectuals atWar, Contretemps 4, Septembe r 2 004, pp.19  -   28, http: //www.
usyd.edu.au/ contrete mps /4september 2004/deranty.pdf; Saul  D ub o w, Univer sity 
of Sus sex: TheNewAgeofImperialism:BritishandSouthAfricanPerspectives, 
i n EuropeanditsEmpires, edi ted  by Mary N. Ha rris and Csaba Levai, Pi sa  Uni-
versity  Press, Pisa, 2008,  http://www.cliohw orld.ne t/o nlread/4/ 24 .pdf; R ichard 
Drayton,  Rh odes P rofessor  of I mperial History , K ings Col lege London : Where
doestheWorldhistorianwritefrom?Objectivity,moralconscience,andthepast
andpresentofImperialism, for the KCL/LSE conference  on  Co ntempo ra ry Hist-
ory, Ма y 2 00 9, исто...

56  Оп ши рније,  Љубомир  Кља кић: Космополис.Огледоцелинисветаиуправ-
љањусветскимпословима,  рукопис, стр. 184 , Б еоград, а вгу ст 2005  -  фебруа р 
 20 07, рад п ред ставље н у  ц иклусу  од  четир и предава ња  под нас ловом Косм-
ополис.Целинасветаиуправљањесветскимпословима, З ад ужбина Илије 
 М.  Мо ларца,  н ов ембар 2 0 06  (Космополис1. ОдАнахарсиса,ПитагореиДио-
генадосавременихпокушајадасесветорганизујекаоједанидасењиме
управља, 1 . нов ем ба р  2006;  Космополис2. Првиталасмодерне револуције
света, светска држава као светска република или као светска империја
иТомасПејн,  8.  нове мб ар  2 006; Космополис3.Другиталасмодернеревол-
уцијесвета,историјскадемисијасветскогсистемаињеговатранзициона
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У свом оп ти мал ном исто риј ском об ли ку овај по ре дак 
по знат је као Британскаимперијалнафедерација у ко јој се 
ефи ка сно упра вља по мо де лу Британскеиндијскеимперије, 
од но сно Британскограџа (theBritishraj), ко ло ни јал ног по-
рет ка ко ји је Бри та ни ја ус по ста ви ла и одр жа ва ла у Ју жној 
Ази ји (Ин ди ја, Па ки стан, Бан гла деш, Бур ма, да нас Ми ан-
мар) од 1857. до 1947.

36. Ова ста ра им пе ри јал на плат фор ма, Ку пе ру је оси гу-
ра ла и две пре сти жне ан гло-аме рич ке на гра де за 2004 – Сре-
бренамедаља АртурРос, књи жев на на гра дааме рич ког Са-
ве та за ино стра не од но се (Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, CFR),57 
бри тан скана гра да за по ли тич ку пу бли ци сти куЏорџОрвел58 
–  али је про из ве ла и још јед ну по сле ди цу – отво ри ла је јав ни 
про стор и за дру ге за ступ ни ке ста рог - но вог бри тан ског, од-
но сно ан гло-аме рич ког или атлант ског им пе ри ја ли зма.59

криза,концептглобалнеуправеистварностањепланетарнихчињеница, 15. 
 но вемба р  2006; Космополис4.Начелофузијеиначелофисије,светорганизо-
ван одоздо и свет организован одозго, ПетарКропоткин и нашиљудски
изгледиучасурађањановогсветскогсистема, 22.  новемб ар  2 006 ), од  н еп-
ос редног  интере са   за про блем импе ри ја лн е федер ације , одеља к Међуигра
четврт / Револуција, другиталас синхроницитета 1900-1936. итрагање
заидеалномсветскомдржавом,  стр. 74 - 96, текст интегрално доступан на 
адреси Scribd.com, 04. 0 6.  2010, h ttp://www.s cri bd .com/doc/32579 29 4/Ljub-
omir-Klja ki%C 4%87-KOS MOPOLIS -OG LE D-O-CE LI NI-SV ET A-I-UPR AV-
LJ ANJU-SVETSKIM-PO SL OVIMA. Та ко ђе вид ет и  и напомену бр ој 45.

57 Counci l on Foreig n Relations, Past Winners of the  Arthu r Ross Book  Award, 
http://www.cf r.org/ab out/arthur_ros s-wi nn e rs .html.

58 TheOrwellPrize,   http:/ /orwel ld ia ries.wordpress.co m/ ab out/; OrwellPrize, Wik-
ipedia, http:/ /en.wikiped ia.org/wiki/Orw ell_Prize 

59 Andre w  Roberts : A History of the English-Speaking Peoples since 1900,  
Weidenfel d & N icholson ,  Londo n,  200 6; „Авга нистан и  др уг е земље  у невољи  
да нас п лачу за в рс том п росве ћен их стра ни х управљача какви су некад а 
били  Ен глези“ , и зја ви о  је 2001.  Макс  Бут ,  млади  ам ерички н ео ко нзе рвати-
ва ц, стални  истражив ач Саве та за  међунаро дн е  односе :  „Одавно је  пр ош ло 
време ка да је  Б ри тан ија тре ба ло да с е  извињава з бог сво је коло ни јалне ист-
орије “,  изјав ио је  Г ор дон Браун,  к ан целар  у в л ади Томија Бл ера  о дговора н  за 
економију, фебруара 20 05. у Мозамбику;  год ине  2008,  и ст и Мак с  Бут изнео  
је  став  д а  је Брит ан ска  импер иј а  решење  за про блеме Сомалије и  Пакиста на.  
Наведено  п рема, R ichard Drayton,  Rh odes P rofessor  of I mperial History , K ings 
Col lege London:  WheredoestheWorldhistorianwritefrom?:Objectivity,moral
conscience,andthepastandpresentofImperialism, ibid. Та ко ђе видети, Timo-
thy Gar to n Ash:ForaPaxEuropaea.CanwefoldtheremainsoftheOttoman
empire intoanewEuropeanempire?, The  Gu ardian, Thursday 14 April 2005, 
htt p://www. gua rd ian.co .u k/world /2005/ap r/1 4/ eu.serbia
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На овом ме сту на ро чи то тре ба на гла си ти да је ЕУ као 
„ме ка“ им пе ри ја за пра во про ду же так САД као „твр де“ им пе-
ри је. Као „ме ка“ и „твр да“ им пе ри ја, САД и ЕУ су ин те гри са-
на струк ту ра гло бал не мо ћи ко ја је од луч на да се ус по ста ви 
као свет ска „пост мо дер на“ им пе ри ја. Ово је „тре нут но“ исто-
риј ско „ста ње“ ве ков ног су ко ба из ме ђу про та го ни ста свет ске 
ре пу бли ке и про та го ни ста свет ског цар ства. Раз у ме се, тај 
спор још ни из да ле ка ни је окон чан.60

37. Као де кла ри са ни и па те ти чи кр сташ „но вог до ба“ 
кор по ра тив не дис то пи је ко ји се из нај пле ме ни ти јих по бу да 
бо ри за „на ше вред но сти“ јед не „ме ке“ им пе ри је као што је 
то Европ ска Уни ја, Ро берт Ку пер је већ нај ма ње две го ди не 
и не по сред но ан га жо ван на ве ли ком де лу „сре ђи ва ња при ли-
ка“ од ин те ре са за зе мље на про сто ру из вор не Ју го сла ви је. 
Иако оскуд но и при лич но сти дљи во, о том нас по вре ме но 
оба ве шта ва ју ов да шњи ме ди ји. 

„Стра тег“, на и ме, не по сред но, пре да но, ефи ка сно и што 
је нај ва жни је исто вре ме но, ад ми ни стри ра „сре ђи ва њем при-
ли ка“ на чак три ме ста: 

„Сре ђу је при ли ке“ у Бо сни и Хер це го ви ни, од но сно Ре-
пу бли ци Срп ској, у прав цу уни та ри за ци је Бо сне и Хер це го-
ви не и да љег сла бље ња ста ту са ко ји Ре пу бли ка Срп ска има 
по Дејтонскомспоразуму;61 

„Сре ђу је при ли ке“ у Ре пу бли ци Ср би ји, а на ро чи то 
„сре ђу је при ли ке“ у оно ме што је пре о ста ло од ње ног си сте-
ма од бра не;62

60 Опш ир није,  Љубомир К љак ић: „Ко смополи с.  Ог лед о целини света  и уп-
рављању св етс к им посл овима“, и сто . 

61 „Бања Лука, 16. фебруара (Танјуг) - Директор Генералног секретаријата 
Савета ЕУ за спољне и политичке послове Роберт Купер оценио је данас 
да лидери СНСД Милорад Додик, СДА Сулејман Тихић и ХДЗ Драган 
Човић раде заједно за будућност БиХ. Купер је, после разговора у Сарајеву 
са Додиком, Тихићем и Човићем, изјавио да с нестрпљењем очекује даљи 
развој догађаја у оквиру прудског споразума, којим се решавају спорна 
питања у БиХ, међу којима и статус Брчког, државне имовине и уставних 
промена.“ Купер подржава договор тројице лидера у БиХ, 18. фебруар 2009, 
Бања Лука, Српска информативна мрежа, http://groups.google.gy/group/siem/
browse_thread/thread/3b9985f264a01d94/bfec95eae1edadd9 

62  „Б ања  Лука,  16 .  фе бр уара  (Т анјуг) - Дире ктор Ге не рал ног с екр етари јата Са-
вета ЕУ  за спољн е и полит ич ке послове  Р оберт  Купер оцени о ј е дана с да 
лидери С НСД Ми лорад  Додик , С ДА Сулеј ман  Тихић и ХДЗ  Драган Чо вић 
рад е  за једно з а  бу дућност  Би Х. Купе р  је, посл е  разгово ра  у Сарајеву  са  До-
диком,  Ти хићем  и Чов ићем,  из ја вио да с  нестрпљ ењем оче ку је  даљи  развој 
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„Сре ђу је при ли ке“ из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и „не за ви-

до га ђа ја у ок виру  пр удског спора зума,  к ојим се  решавај у спорн а п итања  у 
 БиХ, међу  којима  и  статус  Брчког ,  др жавне  и мовине  и  устав ни х промена.“ 
КуперподржавадоговортројицелидерауБиХ,  18. ф ебруар 2009, Б ања Лу-
к а, Српска  инфор мативна  мрежа, http://groups.google.gy/group/siem/browse_
thread/ threa d/ 3b9985f2 64a 01 d94/bf ec95eae 1e dadd9 „П рви зам ени к пред-
седни ка вла де  и министар  у нутрашњих посл ова  И вица  Дач ић нал аз и се у 
Бр иселу  где  ће пред ставит и н апреда к Србиј е у пр авц у стављ ањ а  на белу 
 Ше нге нску л ист у.  Током н ед ељн ог раз гов ор а  са  Гене ра лним дире кто ром 
у  Ге нерално м секрета риј ат у Савета  ЕУ ,  Роберто м Купер ом, Да чи ћ  је диск-
уто вао о  мо гу ћности уче шћ а српске п ол иције у мировним  м исијама ЕУ. / 
Минис та р је изј ав ио да  ј е  ово пи тање о д  ог ромног знач ај а за јачање  позици-
је  с рп ске полици је ./  Он очекуј е  да  ће данас  разго варати и са Комес аром  за  
п роширење  ЕУ Оли јо м  Реном , као  и  са пот председн ик ом  Европске  к ом иси је 
Жаком Б аро ом, ко ји  је одгово ран з а зако нод авство  и у ну трашње п ослове ./  
Г ла вн а  тема  бр иселских сас танака је визна л иб ер ализа ција б уд ући да је, как-
о је п ре свог  п уто вања Дачић и зј авио за Б92,  ње гов ресор н а јв аж н ији у то м 
 процесу...“ IM:PoliceinEUpeacekeepingmissions, B92, Monday, 9  February 
2009, http://wap. b9 2.net /e ng/ news/ commen ts .php? nav_id= 57016. „С рбија веро-
ва тн о неће тра жити п уно чла нст во у НАТО,  али  намерава да  осна жи  сво је  
партн ерство с а  Ал ија нсом кр оз  м но го инт ен зивније уч ешће у  м еђунаро-
дни м опер ацијам а,  и зјавио ј е  српск и м инист ар  одбране Др аг ан Шутано ва ц./ 
Т акође  постоји  мо гућнос т да Срб иј а  за  чл анице НА ТО  м оже да  о сиг ура при-
ступ В ојномедиц инс ко ј акад е ми ји у Бео гра ду, ка о и  Центру  за  нуклеа рну, 
биолошк у  и  хе мијску  од брану у  Кр уш ев цу , који ј е в ећ ор ган изовао ку рсеве 
за  Орган из аци ју за з абрану х ем иј ск ог  о ружја./ С рпске по ли циј ске снаг е  су  
з аинтер ес ов ане з а учешће  у поли цијским опе рација ма  одрж ава ња мира ЕУ  
широм  све та, док ср пска армија  наст оји  да  о снажи  партнерс тв о  са  НАТО кр оз  
м но го интен зивниј е  учешће  у  ме ђународ ни м операц ија ма./ Ср пск и заме ник 
п ремије ра и минист ар  унутрашњ их посло ва  Ивица  Дачић рекао  ј е у  изјав и з а 
 Танјуг у недељу  увече  д а ћ е обаве стити  з ва ни чн ик е ЕУ да су срп ске поли ци-
јск е снаге  з аи нтерес ов ане д а узму у чешће у  полици јс ки м мис ијама  очу вања 
мир а  ЕУ  широм  све та ./ Говор ећ и п осле с уср ет а  са  Гене ра лним дир ект ором 
у  Г енерално м с ек рет аријату С авета Е У Робе рт ом  Куперо м  о м огућнос ти ма  
за уч еш ће  српс ке полици је у полиц иј ским мисијама о др жавања м и ра  ЕУ, 
Д ачи ћ је подву ка о  д а  је  то пит ањ е од  из уз етне в ажност и  за   позицио нир-
ање и  ја чање полож аја српске по лиције ./  ‘ Приро дн о,  т ак ођ е сам пре нео да 
је срп ск а  полиција  заинтересована  за учешће  у ови м  мис ијама,  а ставио 
с ам до  знања да  су  наше  по ли цијск е  сна ге већ  уз еле учеш ћ а  у мировни м 
 ми сијама  полицијс ке прир од е на Хаити ју и у  Ли берији’ р екао је  Дачић 
Танјугу...“ SerbianPoliceandArmedforcestojoinEU,NATOpeacekeepingmis-
sions,  Tanjug  Ne ws Agenc y,  Fe bruar y  10 , 2009, http://www.pogledi.rs/diskusije/
viewtopic.php?p=1 53 795&sid =f8 0f60c3 16500d 1a 21 6587f6f be1a64b.  “М ин ис тар 
о дб ране Дра ган Шут ановац  примио је  д елегац ију  Савет а Европ ске Уни је , 
к оју ј е п редводио го сподин  Ро бер т Купе р, ге нер ални  ди ректор за спољне и 
политичко-војне послове Савета ЕУ./ Мини стар Шу та но вац је по но вио да је 
члан ство у Европ ској уни ји је дан од при о ри тет них ци ље ва Ср би је и ис та као 
да је ви зна ли бе ра ли за ци ја зна ча јан ко рак у про це су при бли жа ва њу Ср би је 
ЕУ./ Он је упо знао са го вор ни ке са тре нут ном без бед но сно по ли тич ком си ту-
а ци јом у зе мљи, као и са пла но ви ма за ре фор му си сте ма од бра не./ На гла сио 
је да, ува жа ва ју ћи зна чај уна пре ђе ња од но са са ЕУ, Ми ни стар ство од бра-
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сног“ Ко со ва у ци љу „при зна ва ња ре ал но сти на те ре ну“ од 
стра не Ср би је. 63

не на сто ји да ја ча сво је ин сти ту ци о нал не ка па ци те те и обез бе ди ре сур се 
ко ји су нео п ход ни за укљу чи ва ње у ак тив но сти за јед нич ке без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке./ Ми ни стар Шу та но вац је ин фор ми сао са го вор ни ке 
о пла но ви ма за за вр ше так про це са про фе си о на ли за ци је Вој ске Ср би је до 
кра ја сле де ће го ди не. Та ко ђе, ис та као је ва жност уче шћа при пад ни ка ВС 
у ми ров ним ми си ја ма, по себ но на гла сив ши да је ове го ди не по пр ви пут на 
осно ву од лу ке пар ла мен та Ср би је, ме ди цин ски тим ВС за сту пљен у ми ров-
ној ми си ји у Ча ду у окви ру нор ве шког кон ти ген та.» Ре пу бли ка Ср би ја. Ми-
ни стар ство од бра не, СастанаксаделегацијомСаветаЕвропскеУније, 14. 
де цем бар 2009, http://www.mod.gov.rs/no vi_lat.php?ac tion=ful lnews&id=2400. 
«МинистародбранеДраганШутановацјеизразговорасчелницимаими-
нистримаЕУиНАТОзакључиодајењиховопреовладавајућемишљењеда
јеСрбијаспремназановикораккастатусукандидатазачланствоуЕУ.
ШутановацјеновинаримауБриселу,накрајудводневнепосете,рекаода
суњегови саговорници оценили и да на страниХоландије постоји спрем-
ностзакомпромисотомедаСаветминистараЕУ25.октобразатражи
‘мишљење’ЕвропскекомисијеоспремностиСрбијезакандидатурузачлан-
ствоуУнији.МеђукључнимсаговорницимаминистраШутановца,поред
ХерманаванРомпејаигенералаСирена,биојеиРобертКупер,најближи
сарадниквисокепредставницеКетринЕштон.»Ре пу бли ка Ср би ја. Ми ни-
стар ство од бра не, ИнтервјуминистраШутановцадневномлисту«Данас».
СистемодбранеСрбијепостаједеоЕУ, 16. ок то бар 2010, http://www.mod.
gov.rs/no vi_lat.php?ac tion=ful lnews&id=2980.

63 „Приштина.Ви со ки ди пло ма та у кан це ла ри ји европ ског ко ме са ра за спољ-
ну по ли ти ку и без бед ност Ро берт Ку пер сти гао је у При шти ну да би по мо гао 
ко сов ским вла сти ма да иза ђу из ин сти ту ци о нал не кри зе, до ко је је до шло 
из ла ском Де мо крат ског са ве за Ко со ва из вла да ју ће ко а ли ци је. У свој ству 
спе ци јал ног иза сла ни ка Ке трин Ештон, Ку пер се ју че у При шти ни са стао 
са пред став ни ци ма пет ути цај них зе ма ља за па да и пред сед ни ком при вре-
ме не ко сов ске вла де Ха ши мом Та чи јем. Из во ри у Бри се лу пре не ли су при-
штин ској ТВ ста ни ци ‘Клан Ко со ва’ да је су шти на са ста на ка пред став ни ка 
ЕУ на ла же ње устав них ре ше ња за што бр же одр жа ва ње пар ла мен тар них из-
бо ра на Ко со ву...“ ИзасланикКетринЕштонуПриштини-темаванредни
избори,Танјуг,РТВ,19. ок то бар 2010, http://www.rtv.rs/sr_lat/po li ti ka/iza sla-
nik-ke trin-eston-u-pri sti ni-te ma-van red ni-iz bo ri_217693.html. “Ди ја лог  При-
шти не мо гао би по че ти на ред них не де ља пи та њем не ста лих осо ба, пи ше 
да нас ‘Ко ха ди то ре’. Та чи за ди ја лог пре ван ред них из бо ра?/ При штин ски 
лист на во ди да би на че лу бе о град ске де ле га ци је тре ба ло да бу де са вет ник 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Јо ван Рат ко вић./ Ко сов ски пре ми јер Ха шим 
Та чи при хва тио је да ди ја лог са Бе о гра дом поч не пре одр жа ва ња пар ла мен-
тар них из бо ра на Ко со ву, пи ше ‘Ко ха ди то ре’./ При хва та ње по чет ка ди ја ло-
га пре из бо ра је ре зул тат ак тив но сти зва нич ни ка из кан це ла ри је европ ског 
ко ме са ра за спољ ну по ли ти ку и без бед ност Ро бер та Ку пе ра, ми ну лих да на 
у При шти ни./ ‘По ну да ко ју је Ку пер лич но пре дао ели ти пр во у При шти-
ни, па за тим у Бе о гра ду, по зи ва пред став ни ке две зе мље да одр же са ста нак 
на ко ме ће се раз го ва ра ти о пи та њи ма не ста лих’, пи ше при штин ски лист./ 
Бри сел ни је тра жио да на том са стан ку уче ству ју ли де ри, али је тра жио да 
де ле га ци је во де је дан функ ци о нер бли зак пре ми је ру Ко со ва Ха ши му Та чи ју 
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38. Има ли се у ви ду да је Ро берт Ку пер онај иде о лог 
и ад ми ни стра тор ко ји је под по кро ви тељ ством То ни ја Бле-
ра пот пи сао са му док три ну „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли-
зма“, има ли се још у ви ду и то да је Ба рон Еш да ун те сти рао 
ову док три ну као „пот краљ Бо сне“, он да је ја сно да у слу ча ју 
овог Ку пе ро вог не по сред ног ан га жо ва ња у „сре ђи ва њу при-
ли ка“ на цен трал ном Бал ка ну има мо за пра во по сла са опе ра-
ци јом од нај ве ћег мо гу ћег стра те шког зна ча ја и за ње га лич-
но и за све дру ге, ва жни је, про та го ни сте док три не ко ју је он 
пот пи сао. Да је то та ко, не дво сми сле но по твр ђу ју са ми до га-
ђа ји, на ро чи то до га ђа ји то ком про те кле две го ди не.64 Сход но 
то ме, не тре ба ни на тре ну так по ми сли ти да се Ку пер не ће 
при др жа ва ти на пред на вед них ак си о ма „но вог ли бе рал ног 
им пе ри ја ли зма“. Уоста лом, „сре ћи ва ње при ли ка“ ов де се већ 
два де сет го ди на од ви ја се уз стрикт но по што ва ње тих истих 
ак си о ма – кон тро ли са на дез ин те гра ци ја, „иде ја дво стру ких 
стан дар да“, ка да Евро пља ни „има ју по сла са мно го ста ро-
мод ни јим об ли ци ма др жа ве из ван пост мо дер них гра ни ца... 
мо ра ју да се вра те мно го гру бљим ме то да ма ра ни јег пе ри о да 
– си ла, пре вен тив ни на пад, пре ва ра и све дру го што је нео п-
ход но за оне ко ји још увек жи ве у де вет на е сто ве ков ном све ту 
са мо до вољ них др жа ва“,  „у џун гли мо ра мо ко ри сти ти за ко не 
џун гле“, че твр та ге не ра ци ја ра то ва ња, пер ма нент ни рат.

и је дан бли зак пред сед ни ку Ср би је Бо ри су Та ди ћу, на во ди лист./ У ка би не ту 
пред сед ни ка Та ди ћа аген ци ји Бе та је ре че но да де ле га ци ја Ср би је још ни је 
од ре ђе на и де ман то ва на је ин фор ма ци ја да ће срп ски тим пред во ди ти пред-
сед ни ков са вет ник за спољ ну по ли ти ку, Јо ван Рат ко вић, ка ко је то об ја во 
лист ‘Ко ха ди то ре’./ Јо ван Рат ко вић је са вет ник Бо ри са Та ди ћа за од но се са 
Европ ском уни јом и Али јан сом, а у Ср би ји је по знат и као је дан од осни ва ча 
по кре та ‘От пор’, ко ји је по мо гао у ру ше њу Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 2000. 
го ди не./ Ко ха: Та чи за ди ја лог пре из бо ра/ Ко сов ски пре ми јер Ха шим Та чи 
при хва тио је ди ја лог са Ср би јом под окри љем ЕУ пре пре вре ме них из бо ра 
за ка за них за фе бру ар 2011, пи ше при штин ски днев ник ‘Ко ха ди то ре’./ ‘Са-
ста нак две стра не тре ба да усле ди у на ред них не ко ли ко сед ми ца’, пи ше ‘Ко-
ха’ по зи ва ју ћи се на не и ме но ва ни европ ски из вор./ Спе ци јал ни иза сла ник 
ви со ке пред став ни це ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без бед ност Ро берт Ку пер, 
ко ји је не дав но по се тио Бе о град и При шти ну, ‘убе дио је (ко сов ску) вла ду да 
ди ја лог тре ба да поч не пре из бо ра’, об ја вље но је на сај ту ли ста ‘Ко ха ди то-
ре’, Дијалогзанеколиконедеља?, Б92, Из вор: Бе та, Тан југ, 22. ок то бар 2010, 
http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2010&mm=10&dd=22&nav_ca-
te gory=640&nav_id=467072

64 Ви де ти, Љу бо мир Кља кић: Србијапредизбором.Tребадаобраћујемосвој
врт, I–III, исто.
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39. У том и та квом „сре ђи ва њу при ли ка“, уло га Ро бер-
та Ку пе ра као „Стра те га“ мо же, да кле, би ти са мо стра те шка. 
Ње го во је да оси гу ра све по треб не усло ве да се у овом по себ-
ном слу ча ју цен трал ног Бал ка на док три на „но вог ли бе рал-
ног им пе ри ја ли зма“ при ме ни до слов но. А то зна чи да ће се 
ов да шње „при ли ке“ сма тра ти „сре ђе ним“ тек он да ка да се 
у ов да шњи „ха ос”, ову тур бу лент ну, кон фликт ну и ха о тич-
ну бал кан ску „џун глу“, уве де „пост мо дер ни” по ре дак „пост-
мо дер не” им пе ри је. Јер, као што је то по ка за но, уво ђе ње по-
рет ка у ха ос, од но сно у би ло ко ју „џун глу“, па та ко и у ову 
бал кан ску, по Ку пе ру мо же ефи ка сно оба ви ти са мо „но ва ли-
бе рал на им пе ри ја“ у свом „ме ком“ или „твр дом“ об ли ку, већ 
пре ма окол но сти ма, али у оба слу ча ја у окви ру про по зи ци ја 
„кон тро ли са не дез ин те гра ци је“ и Че твр те ге не ра ци је ра то ва-
ња. Да нас, уло гу „ме ке им пе ри је“ на се бе је пре у зе ла Европ-
ска уни ја. Не са мо за на шег „Стра те га“, исто риј ски узор за 
Европ ску уни ју као „ме ку им пе ри ју“ мо же да бу де са мо бри-
танскираџ  (thebritishraj) онај им пе ри јал ни по ре дак ко ји је 
под кра љи цом Вик то ри јом био ус по ста вљен у Ин ди ји. Ка кав 
је тај по ре дак, и ка кав тек мо же да бу де, има мо ов де, на цен-
трал ном Бал ка ну, при ли ку да не по сред но и ве о ма ин тен зив-
но до жи ви вља ва мо као вла сти то на мет ну то ис ку ство већ 20 
го ди на, од 1990-1991. до да нас. Ово ис ку ство не дво сми сле но 
упо зо ра ва да је реч о исто риј ски ста ром по рет ку им пе ри јал-
не до ми на ци је и су бју га ци је. Тај по ре дак ак ту ел но је струк-
ту ри ран као гло бал на кор по ра тив на дис то пи ја у ли ку „но ве 
ли бе рал не им пе ри је“ и „но вог ли бе рал ног им пе ри ја ли зма“.

40. Да би се де ло твор но од го во ри ло на ов де ски ци ра но 
ста ње чи ње ни ца, за по че так је нео п ход но да се  иден ти фи ку је 
и схва ти ствар ни са др жај им пе ри јал не по ли ти ке „пост мо дер-
не“ до ми на ци је и су бју га ци је – кон тро ли са на дез ин те гра ци-
ја, на че ло дво стру ких стан дар да, „си ла, пре вен тив ни на пад, 
пре ва ра и све дру го што је нео п ход но за оне ко ји још увек 
жи ве у де вет на е сто ве ков ном све ту са мо до вољ них др жа ва“, 
че твр та ге не ра ци ја ра то ва ња, пер ма нент ни рат. На рав но, то 
ни је мо гу ће без ослон ца на по у здан кон цеп ту ал ни, ме то до ло-
шки и ана ли тич ки, али и етич ки мо дел ис тра жи ва ња исто-
риј ских фе но ме на. Це ло куп но зна ње све та да нас нам је на 
рас по ла га њу у овом зах тев ном пред у зе ћу. Као не за о би ла зан 
део тог кор пу са „свет ске књи жев но сти“, на ше вла сти то исто-
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риј ско ис ку ство сло бод ног ми шље ња и сло бод ног де ло ва ња 
сло бод них љу ди ис пу ња ва све по треб не усло ве да се је дан 
та кав те о риј ски мо дел уте ме љи и раз ви је. Што се ти че овог 
пи сца, то на ро чи то ва жи за ра до ве пе то ри це на ших ве ли ких 
прет ход ни ка, та ко ђе и зе мља ка, оних „Ср ба са дна ка це“ из 
Хер це го ви не и Бо сне, ко ји су ову тра ди ци ју обо га ти ли то ком 
20. ве ка. Пе то ри ца ових углед ни ка је су: Вла ди мир Ћо ро вић 
(1885 - 1941), Ди ми три је Ми три но вић (1887-1953), Ва сиљ По-
по вић (1887-1941), Ми лан Бу ди мир (1891-1975) и Вла ди мир 
Де ди јер (1914-1990).65  

LjubomirKljakic

THEEUROPEANUNIONASA“SOFT”
EMPIREANDTHESERBS

Summary

Separate “post-conflict” cases of the Republic of Srpska
andtheRepublicofSerbiaaswellastheirperspectivesinnear
andfarfuturehavebeenelaboratedinthelightofactualhistori-
calcontext.Theactualhistoricalcontexthasbeenprofiledbya

65 Ви де ти, Вла ди мир Ђо ро вић: ЦрнаКњига.ПатњеСрба Босне и Херцего-
винезавремесветскограта1914-1918,  Бе о град, 1920 (ре принт, Ју го сло-
вен ски до си је, Бе о град, 1989), ОдносиизмеђуСрбијеиАустроугарскеуXX
веку, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град, 1936 (на зах тев 
Не мач ког Рај ха, књи га је за бра ње на, њен ти раж за пле њен је у штам па ри ји 
и уни штен; ипак, де се так при ме ра ка тог из да ња је са чу ва но је за хва љу ју ћи 
штам пар ским рад ни ци ма; ре принт, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 1989), као 
и дру ги ра до ви овог ауто ра; Ди ми три је Ми три но вић: Сабранадјела, I-III, 
при ре дио и ко мен тар на пи сао Пре драг Па ла ве стра, Свје тлост, Са ра је во, 
1990; Ва сиљ По по вић: Источно питање. Борба за опстанакОсманлијске
царевинеуЛевантуинаБалкану, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о-
град, 1928 (ре принт, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2007); Ми лан Бу ди мир: Са
балканскихисточника, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1968, као и дру-
ги Бу ди ми ро ви ра до ви; Вла ди мир Де ди јер: Дневник, I-III (1945, 1950, 1969), 
Про све та, Бе о град, 1970, Sarajevo1914, I-II (1964), Pro sve ta, Be o grad, 1978, 
ИзгубњенабиткаЈ.В.Стаљина, Свје тлост-Про све та - Осло бо ђе ње, Са ра-
је во - Бе о град - Са ра је во, 1969; Interesnesfere.Istorijainteresnihsferaitajne
diplomatijeuopšte,aposebnoJugoslavijeuDrugomsvetskomratu, Pro sve ta, Be-
o grad, 1980, VatikaniJasenovac.Dokumenti, Rad, Be o grad, 1987, као и дру ги 
Де ди је ро ви ра до ви.
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historicaldemissionoftheworldsystemandbyahighlyacceler-
atedcrisisthathasbeenfollowingsuchprocess.Inlinewiththese
generalpremises,thepostulatesandinstitutionsofmodernage
republicanddemocracyhavebeensuspended,aprogramofcor-
porativedystopiahasbecomedominantoneandcontemporary
politicshasbeentransformedintoafeudalone.Actualdoctrine
of theFourthwar-makinggenerationrepresentsan ideological
frameofthisprocessanditslegitimacy.Intheworldwidebusi-
ness,ithasbeenalreadyestablishedanimperialhierarchyofthe
powerofanewfeudalorder–anintegratedstructureofglobal
powerthathasbeendemonstratedbytheUnitedStatesofAmeri-
caasa“hard”empireononesideandtheEuropeanUnionasa
“soft”empireontheotherside.Inthistypeoforderthewarhas
beenacontinuousstateofaffairs.Thereforesomecontemporary
researchershavedefinedtheactualparticipationoftheUSAand
theEUintheworldwidebusinessasapermanentwar-like“state
of affairs” of the Fourth generation that the self-proclaimed
“mankindleaders”havemadeagainsttherestoftheworld,in-
cludingherealsothewaragainstthecitizensoftheUSAandthe
EUthemselves.Inthiscasethewordisaboutanexemplarycase
ofliteralimplementationofadoctrineofmilitaristic“newliberal
empire”and“newliberalimperialism”initsoriginalideological
form.Asadoctrinethatusedtohavearoleof ideological jus-
tificationofthepracticeofdomination,subjugation,permanent
worldwarandunilateralimplementationoftheforceintheworld
affairsinthepost-“ColdWar”erain1989-1990,thedoctrineof
militaristic“newliberalimperialism”and“newliberalempire”
representsaframeforprofilingoftheinstitutionsandpoliticsof
theEUasa“soft”empire.Inthiscaseitisreflectedinacriti-
calanalysisofthedoctrineofthe“newliberalimperialism”and
“new liberalempire” in itsoriginal form– theworkofRobert
Cooperandotherauthors,inparticulartheroleofTonyBlaire.
KeyWords:militarizationoftheworldaffairs,newfeudalorder,

corporative dystopia, fourth war-making genera-
tion,“newliberalempire”and“newliberalimpe-
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ДРУ ШТВЕ НЕ ЕЛИ ТЕ У СР БИ ЈИ  
– ПРЕ О БРА ЖАЈ И ПРО ХОД НОСТ У  
ПО СЛЕД ЊИХ ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

Ре зи ме

Елитеседанасдоживљавајукаоврховисупроставље
них класа које поседују ресурсе и управљају позицијама. У
репрезентативноммоделу демократије ове елите не само
дасесукобљавајувећимеђусобносарађујузаступајућиин
тересесвојихбаза.Отуђењеелитаодбазаможедовести
досрашћавањаинтереснихгрупабогатихимоћнихуједну
класу.УСрбијинаизмакупрведеценијеХХIвекадошло је
доизвесногсрашћавањадуховних,политичких,привреднихи
културнихелита.Недостатакјаснихправила,нискиинео
дређенистандардиприликомодабиранаелитнеположаје,
алиимитоикорупцијазапријемновихкадрова,учинилису
да регрутација у елиту задобије патогене размере једног
потпуно аномичног друштва. Овоме доприноси и сазнање
дасусе,уСрбији,свенаведенеелитеслилеу једну.Утом
случајупресерадиоМоскиној(владајућој)политичкојкла
синегооелитамакојесеборезапремоћудруштвунудећи
своје:концепте,знања,идеје,способности...Лошарегрута
цијаимазапоследицунезрелу,некомпетентнуинеефикасну
елитукојанијеустањудаодговориизазовимапредкојима
сеоводруштвоналази.
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Кључнеречи:друштвенеелите,друштвенамоћ,транзици
ја,преображај

Пред мет ово га ра да пред ста вља про у ча ва ње дру штве-
них ели та у Ср би ји то ком по след њих два де сет го ди на (1990–
2010), и ба ви се њи хо вим пре о бра жа јем, од но сно ре струк ту-
ри ра њем и ре кон фи гу ра ци јом, као и мо гућ но сти ма ула ска у 
дру штве ну ели ту (тзв. проходност). Да би смо да ли од го во ре 
на ова ком пли ко ва на пи та ња нај пре је нео п ход но де фи ни са-
ти пред мет ис тра жи ва ња, и пре ци зно раз ја сни ти шта за пра-
во пред ста вља дру штве ну ели ту, ка ко би смо у дру гом де лу 
ис тра жи ва ња мо гли на при ме ру по јав них об ли ка дру штве-
них ели та у Ср би ји нео ме та но да из ве де мо на лаз и на са мом 
кра ју ра да пред ло жи мо из ве сне ме ре ра ди от кла ња ња па то-
ге на ано мич них ста ња, ста вља ју ћи на јав ни увид мо гућ но сти 
оздра вље ња дру штва ка да је бар реч о дру штве ним ели та ма 
у Ср би ји.

1.Раднаапратура
–теоријскозначењеелите

По јам ели те „по ти че од ла тин ског гла го ла eligere, што 
зна чи иза бра ти“.1 „Реч елита је би ла упо тре бља ва на у се дам-
на е стом ве ку за опи си ва ње ро бе из у зет не фи но ће...“2 Елит на 
ро ба ту ма чи се као ро ба из у зет не ка кво ће; то је фи на ро ба, 
ква ли тет на и ра фи ни ра на, по не кад има зна ча ње лук су зне ро-
бе – јед ном реч ју вр хун ске. С то га у по чет ку ели ти пре пи су ју 
упра во те осо би не. 

У ап со лу ти стич ким др жа ви ма ели та је фи на и суп тил-
на – она је ари сто кра ти ја. Ари сто кра ти ја је огра ни че на гу-
стом мре жом ауто ри тар ног све то на зо ра, ко ји је сво је вр сно 
ин те гра ци о но по ље чи та ве за јед ни це.3 Ме ђу тим, вре ме ном 

1 С. Ан то нић: „Ели та“, Социолошкиречник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, 
стр. 119.

2 Т. Бо то мор: Елитеидруштво, Сед ма си ла, Бе о град, 1967, стр.13.
3 Ево ка ко ита ли јан ски при по ве дач Сал ва то ре Ни гро опи су је ову ме ша ви ну 

ари сто кра ти зма и ауто ри та ри зма вла да ју ћих ели та у до ба ба ро ка: „На вр ху 
хи је рар хи је на ла зио се вла дар чи ја је ду жност би ла да упра вља све том ви
шедабиусавршиосветнегосветњега. Унесебичномдавањусебесвојим
поданицима, вла дар је имао не чег божанског; он је по сту пао та ко што је 
привлачиосвојеподаникесеби,наликујућитимеБогукојипродиреуљудска
срцакористећианђеоскасредства.“ С. Ни гро, Ликовибарока, „Се кре тар“, 
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са про па шћу ари стро кра ти зма, и твр до-кла сног фе у дал ног 
си сте ма, ели та гу би по чет ни ка рак тер. Из ари сто кра ти је дру-
штво за па да у плу то кра ти ју – пр вот на ели та плем ства де ва-
сти ра и у њу ула зе сло је ви круп не бур жо а зи је (пред у зи ма чи 
и обрат ни ци –  фи нан си је ри сва ке вр сте).4 Дру штво по ста је 
про ход ни је, али та про дор ност ни је на вр ли ни, већ на спо соб-
но сти ма.5 Оту да је дан од пр вих са вре ме них озбиљ них про-
у ча ва ла ца ели та, ита ли јан ски со ци о лог и еко но ми ста Вил-
фре до Па ре то, под вид ним ути ском рас па да ари сто крат ског 
и упли ва пред у зи мач ке гра ђан шти не пи ше сле де ће: „Не кој 
ве штој ву ци ба ти ни ко ја уме да ва ра љу де, а да при то ме не 
бу де ка жње на, да ће мо 8, 9, па чак и 10, већ пре ма бро ју љу ди 
ко је је оче ру па ла и пре ма ко лич ни нов ца ко ји је ус пе ла да им 
из ву че. Сто га, да кле, на ста вља Па ре то: одво ји мо кла су љу ди 
ко ји има ју нај ви ше по ка за те ље у сво јој гра ни де лат но сти и 
на зо ви мо их ели том.“6 Од та да па на да ље пре о вла да ва ста-
но ви ште пре ма ко ме ели ту оли ча ва ју спо соб ни: „иза бра ни 
љу ди, од лич ни ци, цви јет не ке гру пе или за јед ни це... оно што 
је нај бо ље или нај от ме ни је...“7 Та ко у при пад ни ке ели те спа-
да ју: „ода бра ни, иза бра ни, нај бо љи по је дин ци, еми нент ни, 
нај и стак ну ти ји, во де ћи при пад ни ци јед не дру штве не гру пе 
или за јед ни це.“8 

105-124, Clio, Бе о град, 2004, стр.106. И још: „Ин ге ње ри је са ве то вао да тре ба 
опо на ша ти вр ли не пу жа (lumaca). По и гра ва ју ћи се раз ли чи тим зна че њи ма 
ове ре чи (lumaca зна чи пуж, али и спи рал но сте пе ни ште), он ће ре ћи: ‘Пи са-
ње на ли ку је спи рал ним сте пе ни ца ма ко ји ма се се кре тар, иза сце не и нај кра-
ћим пу тем, ус пи ње до бли ско сти са сво јим за штит ни ком, до чи јег по ве ре ња 
не мо же да стиг не глав ним сте пе ни штем, од но сно круп ним ко ра ци ма двор-
ске слу жбе.’“, Ibi dem, стр.110. 

4 П. Серна, Човекдобапросвећености, „Племић“,  37-92, Clio, Београд, 2006, 
стр. 54. „ ... током 18. века успоставља право пословно племство, грађанско 
по својим интересовањима, феудално по мотивима.“   

5 Ка да опи су је мо дер ни мен та ли тет гра ђан ске ели те аме рич ки со ци о лог ру-
ског по ре кла Пи трим Со ро кин ка же сле де ће: „Ko su na še vo đe? Pre sve ga to su 
uspe šni za ra đi va či nov ca. Pri to me je ma lo va žno ka ko se do nov ca do la zi. Sa ma-
lim iz u ze ci ma, ta kvi se na la ze na vr hu dru štva; oni do bi ja ju aka dem ska zva nja, 
po sta ju lju di od po ve re nja u sve mu i sva če mu; oni su po li tič ki li de ri i kon tro li šu 
za i sta sve.“, P. So ro kin: Društvenaikulturnadinamika, Slu žbe ni list/CID, Be o-
grad/Pod go ri ca, 2002, str. 394.

6 С. Тар та ља: Скривеникруг–кружењеелита, Пред сед ни штво ССОЈ, Бе о град, 
1976, стр.176.

7 М. Бо са нац, О. Ман дић, С. Пет ко вић: „Ели те“, Рјечниксоциологијеисоцијал
непсихологије, Ин фор ма тор, За греб, 1977, стр. 162.

8 Т. Ин ђић: „Ели та“, Социолошки лексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
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Не што ка сни је под на ле ти ма рад нич ких и син ди кал них 
бун то ва у ва ло ви тим по ку ша ји ма да се зба ци ја рам пред у зет-
нич ког плу то кра ти зма ли бе рал но-ка пи та ли стич ког по рет ка 
фор мал не де мо кра ти је на ста је но ва кри ти ка ели ти зма, али 
и вла да ју ћег по рет ка. Су о чен са твр дим кла сним дру штвом 
ди хо том них су ко ба бур жо а зи је и рад ни штва ита ли јан ски со-
ци о лог, по ли ти ко лог и прав ник Га е та но Мо ска ус твр ди ће: 
„Прин цип су ве ре ни те та на ро да, од но сно вла да ви не на ро да 
је јед на фик ци ја, јер не вла да на род не го ма њи на. Због то-
га што се за сни ва на фик ци ји (тзв. за ма ски ра ва ње су шти не, 
прим. В.С) пар ла мен тар ни ре жим је још го ри од дру гих ко ји 
(бар) отво ре но при зна ју вла да ви ну ма њи не.“9 Ели та се ов де 
за о кру жу је у ма њи ну – до бро ор га ни зо ва ну ма њи ну – или 
вла да ју ћу кла су.10 Та ко је пре ма Мо ски чи та во дру штво по де-
ље но на по ли тич ки ор га ни зо ва ну ма њи ну ели та ко је вла да ју, 
и нео р га ни зо ва ну, па сив ну ма су ко јом се вла да.11 

Из све га по бро ја ног до ла зи мо до са зна ња да у те о ри ји, 
и пре све га у по ли тич кој со ци о ло ги ји, ра зни ауто ри раз ли чи-
то ту ма че шта за пра во пред ста вља ели та, та ко да до да нас, 
упра во у пи та њу ње не опе ра тив не де фи ни ци је, ни је по стиг-
ну та пу на са гла сност. За основ ну ка рак те ри сти ку дру штве-
них ели та Вил фре до Па ре то узи ма способност, за Га е та на 
Мо ску то је „власт, за Кар ла Ман хај ма рационалност, за 
Ро бер та Да ла одлучивање, за Су зан Ке лер положај, за Еву 
Еци о ни-Хе ле ви надзорнадресурсима итд.”12 На осно ву по-

Београд, 1982, стр. 166.
9 А. Се ку ло вић: ПолитичкамисаоГаетанаМоске, Док тор ска ди сер та ци ја, Фа-

кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1975, стр.133.
10 Т. Ин ђић: „Ма са пре ма по ли тич кој кла си – Га е та но Мо сца и ње го во уче ње 

о ма си“, Маса у социолошкојтеорији: 77-118, Ин сти тут за со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 81. „... пре ва га јед не 
ор га ни зо ва не ма њи не, над нео р га ни зо ва ном ве ћи ном (миноранзаорганизза
тавс.маггиоранззадисорганиззата) ус тва ри је фа тал на, чи ње ни ца ко ја се не 
мо же из ме ни ти.“

11  „... на род у тра ди ци о на ли стич ком сми слу по сто ји са мо као пси хо ло шка ка те-
го ри ја, као обје кат и са мо обје кат вла сти оружје ко је тр пи. Од ње га као та квог 
не за ви си ни ти мо же за ви си ти по ли тич ка кре а ци ја, јер је она увек у дру гим 
ру ка ма, или (трај но) у ру ка ма по све ће не ели те ...“, С. Ву јо вић, „Д’ Ме стро во и 
д’ Бо на ло во тра ди ци о на ли стич ко схва та ње ели те и ма се“, Масаусоциолошкој
теорији: 24-34, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те-
та, Бе о град, 1977, стр. 31.

12 С. Ан то нић: „Ели та“, Социолошкиречник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, 
стр. 119.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.469490

473

вр шне ана ли зе го то во свих по бро ја них ауто ра, ако из у зме мо 
Ман хај мо ву де фи ни ци ју дру штве них ели та (ра ци о нал ност), 
у свим оста лим пре о вла да ва некa од ком по нен ти дру штве не 
мо ћи: спо соб ност, власт, од лу чи ва ње, по ло жај или над зо ру 
над ре сур си ма. Та ко до ла зи мо до кључ ног ста но ви шта пре ма 
ко ме је не мо гу ће дру штве ну ели ту спо зна ва ти без ње не не-
по сред не ве зе са не ким од еле ме на та дру штве не мо ћи.13 

Сто га, из ова ко из ве де не де фи ни ци је дру штве не ели-
те, мо гу ће је  уочи ти да се „тер мин ели та(е) са да ге не рал но 
при ме њу је за функ ци о нал не, углав ном гру пе за ни ма ња, ко-
је има ју (из би ло ко јег раз ло га) високстатусудруштву и 
због то га ћу га ја убу ду ће упо тре бља ва ти без огра да у том 
сми слу.“14 По сле ди ца ово га је да ели те по се ду ју из ве сну ду-
хов ну су пер и ор ност, што не под ра зу ма ва да је та (и та ква) 
су пер и ор ност и ува же на од дру гих.15 Већ са ма чи ње ни ца по-
мањ ка ња ле ги ти ми те та кроз auctoritas [augeo, auctum] чи ни 
да се овај не до ста так ин тер и о ри зо ва ног на го ва ра ња, пре по-
ру ке, при во ле ва ња, зна ме ни то сти и узо ра, осло ба ђа мо рал-
ног све то на зо ра, и ба ца у чврст за гр љај мо ћи. Од та да би-
ти при пад ник дру штве не ели те има за по сле ди цу оба ве зно 
по се до ва ње не ка квог об ли ка дру штве не мо ћи.16 Та ко са да, 
ко нач но, мо же мо ус твр ди ти да ели та „озна ча ва при пад ни ке 
ви ших дру штве них сло је ва ко ји ула зе у те сло је ве на осно ву 
свог дру штве ног по ло жа ја, бо гат ства, при ви ле ги ја, обра зо-
ва но сти, пре сти жа, сти ла жи во та, тј. ко ји има ју во де ће  или 
упра вљач ке по зи ци је у дру штву (без об зи ра на то да ли су 
од ре ђе ни по је дин ци тих сло је ва за и ста су пер и ор ни као лич-
но сти). Тај по ло жај им обез бе ђу је уче шће у од лу чи ва њу о 

13 Милс је отворено назива елита моћи. Видети у: Т. Инђић, „Елита“, Соци-
олошки лексикон, Савремена Администрација, Београд, 1982, стр. 167.  
„Елиту моћи Милс одређује као пирпаднике виших друштвених кругова 
који поседују атрибуте моћи и утицаја, богатства и славе (престижа), који 
у својим рукама усредсређују водеће, командне позиције крупних инсти-
туционалних хијерархија: привредних корпорација, политичко-државних 
институција и војске.“

14 Т. Бо то мор, Елитеидруштво, Сед ма си ла, Бе о град, 1967, стр. 19.
15 P. Thoens, The Elite in the Welfare State, The Free Press, New York, 1966, p. 50-

51.
16 Најужу дефиницију друштвених елита са најчвршћом везом елите и непо-

средне, опипљиве и конкретне моћи даје Ева Ециони-Халеви. Према њој 
друштвена елита није ни могућа без контроле над ресурсима. E. Etzioni-
Halevy, The Elite Conection, Polity Press, Cambridge, 1993, р. 52.
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бит ним дру штве ним по сло ви ма.“17 Та ко „реч ели та озна ча ва 
све оне осо бе ко је се ис ти чу у оба вља њу не ке де лат но сти у 
дру штву, би ло да то по сти жу пр вен стве но, за хва љу ју ћи не-
ким сво јим спо соб но сти ма (на уч ни ци, умет ни ци, фи ло зо фи) 
или у пр вом ре ду за то што рас по ла жу ве ћом дру штве ном 
мо ћи, при че му је по се до ва ње спо соб но сти од со ци о ло шког 
и се кун дар ног зна ча ја (еко ном ски, по ли тич ки и вој ни ли де-
ри).“18 Не по сред на ве за дру штве них ели та и дру штве не мо ћи 
ја сно је из ра же на у де ли ма Па ре та и Мо ске. И за јед ног и за 
дру гог ели те су онa врстa спо соб них ма њи на ко је су овла да-
ле ди рект ним ути ца јем на ре ал ну дру штве ну моћ, би ло да 
по се ду ју ствар ну по ли тич ку власт или је (тре нут но) не ма ју.19 
И упра во у овој тач ки су сре ћу се Па ре то и са вре ме ни те о ре-
ти ча ри ели та. 

Да нас у кон со ци ја тив ном мо де лу по ли тич ке де мо кра-
ти је ели те по ста ју гор њи де ло ви дру штве них кла са, оне на 
из ве стан на чин са у че ству ју у ре ди стри бу ци ји дру штве не мо-
ћи.20 Ка да је реч о вр ста ма ели та он да се из два ја ју: ду хов-
не, по ли тич ке, при вред не, кул тур не ели те...21 Ми ће мо се у 
да љем де лу тек ста на при ме ру Ср би је у по след њих два де-
сет го ди на (1990-2010) по за ба ви ти упра во са ова че ти ри ти па 
ели та.

2.НалазстањадруштвенеелитеуСрбији
упоследњих20година(19902010)

17 Т. Ин ђић, „Ели та“, Социолошки лексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
гард, 1982, стр. 166.

18 М. По по вић, „Ели ти зам и ма са у са вре ме ном дру штву“, Масаусоциолошкој
теорији, 267-282, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул-
те та, Бе о град, 1977, стр. 271.

19 С. Ву јо вић, „Кон зер ва тив на те о ри ја ели те – Па ре то, Мо ска, Ми хелс», Социо
логија, 02/72:193-206, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, 1972, стр.201. „Па ре то 
дру штво де ли на два сло ја: 1. ни жи, неелиту чи ји нас мо гу ћи ути цај на вла-
да ње ов де не за ни ма; 2. ви ши слој или елиту ко ја се са сто ји из: а) владајуће
елите; б) невладајућеелите...“

20 „... Ева Еци о ни-Ха ле ви схва та ели те као гор ње де ло ве дру штве них кла са“. С. 
Ми ла ди но вић, Елитераспада, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 53.

21 Слич но на бра ја и Ман хајм: „Ман хајм ... го во ри о по ли тич кој, ор га ни за ци-
о ној, мо рал ној и вер ској ели ти, за тим о еко ном ској ели ти, а уз гред по ми ње 
и емо ци о нал ну и вој ну ели ту.“ (К. Ча во шки, „Ели та, ма се и де мо кра ти ја у 
де лу Кар ла Ман хај ма“, Масаусоциолошкојтеорији: 139-193, Ин сти тут за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 149. 
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Као што је већ из не то струк ту ром и про ход но шћу у 
дру штве ним ели та ма ба ви ће мо се ис тра жу ју ћи че ти ри но-
се ћа ти па дру штве них ели та.22 Сва ки од ових ти по ва на свој 
на чин ука зу је на де ге не ра тив не про це се, ано мич на ста ња и 
па то ло шке на ла зе ко је је нео п ход но утвр ди ти, ка ко би се дао 
успе шан пред лог ме ра за опо ра вак ста ња. И пре не го што се 
упу сти мо у ди јаг но зу ста ња ме ђу дру штве ним ели та ма у Ср-
би ји у по след њих два дест го ди на, ва ља ло би ис пи та ти оп ште 
ста ње ано мич ног на ла за чи та вог дру штва, ка ко би сни мље на 
сли ка би ла ја сни ја и све о бу хват ни ја.

2.1Општиналаз
Ра то ви за ју го сло вен ско на сле ђе, санк ци је, и по то ња 

агре си ја на СР Ју го сла ви ју од стра не НА ТО-али јан се пред-
во ђе не САД, оста ви ли су трај не по сле ди це на дру штве-
не од но се у Ср би ји, па та ко и на од но се ко ји се ти чу вр сте 
ели та и про ход но сти уну тар истих. Уз све ово до шло је до 
пре о бра жа ја из со ци ја ли стич ког у тр жи шно-ка пи та ли стич-
ки си стем вред но сти, ко ји је са пе то ок то бар ским пре вра том 
за до био убр зан тем по. Санк ци је, огро ман број из бе глих (и 
не пре ста но-ис цр пљу ју ће по ма га ње срп ском на ро ду у ра том 
за хва ће ним под руч ји ма до ју че за јед нич ке др жа ве) до ве ли 
су до уну тра шње при вре де не и со ци јал не де струк ци је све-
оп штих раз ме ра. Пред на ле том спољ ног зи да санк ци ја фа-
бри ке су ста ле са про из вод њом – иза то га ни је мо гло би ти 
лич них при ма ња: до шло је до ра ста и ди вља ња це на што је 
по кре ну ло за ма јац ин фла ци је, а он да и  хи пе рин фла ци је... 
Пре ко но ћи, сви су би ли об у зе ти по тра гом за „жи вим нов-
цем“ – чи та ви сред њи сло је ви пре се ли ли су се у не ки об лик 
„си ве зо не“.23 До њи ни жи сло је ви вра ти ли су се се лу и по-

22 М. Ран ко вић, „Со ци о ло шко зна че ње ма се у Па ре то вој те о ри ји дру штве не рав-
но те же и кру же ња ели та“, Масаусоциолошкојтеорији, 35-76, Ин сти тут за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 44. „... 
сам Па ре то је ука зао да је упра вљач ка ели та та ко ђе сло же на из одиста раз ли-
чи тих гру па ци ја, ка ко по вр ста ма и ни воу над ле жно сти та ко и по пси хо ло-
шким од ли ка ма и вред но сним ор јен та ци ја ма.“

23 С. Ан то нић, „Дру штве на осно ва и са да шњи по ку шај мо дер ни за ци је“, Дру
штвенатрансформација и стратегије друштвених група – свакодневница
Србијенапочеткутрећегмиленијума, 19-37, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра-
жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2004, стр. 31,  „Ра то ви, 
тр го вин ска бло ка да и ин фла ци ја нај ви ше су по го ди ли ста нов ни штво са не про-
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љо при вред ној про из вод њи.24 При вре да је из ин ду стриј ске и 
по стин ду стриј ске фа зе пре шла у аутар кич но при вре ђи ва ње 
са огром ном зо ном швер ца и ра зних сум њи вих услу га. Са-
да се дру штво на но во стра ти фи ко ва ло. Го то во да је не ста ло 
сред њег сло ја. Дру штво се сим пли фи ко ва ло на: гор њи слој 
љу ди про и за шлих из ра то ва, си ве еко но ми је и окру же ња вла-
да ју ћег апа ра та, и огром не ма се ни жег сло ја у ко ме су са да 
при па да ли чи та ви сло је ви сред њег ста ле жа.25 Па ипак, ма ко-
ли ко из ме нио кла си чан со ци ја ли стич ки по ре дак, овај си стем 
је од 1990. до 2000. го ди не био пост со ци ја ли стич ки. Иако је 
до шло до круп них из ме на у ели та ма, про ход ност се из ма се у 
тан ки сред њи (и чак у ви ши) дру штве ни слој, ко ли ко-то ли ко 
од ра жа ва ла.26 Про блем је, ме ђу тим, био у то ме што су са да у 
дру штве ну ели ту спа да ли но ви сло је ви дру штва, по пут: рат-
них про фи те ра, пар тиј ских апа рат чи ка, круп них швер це ра, 
при пад ни ка естра де и не ких дру гих про фе си ја. Дру штве-
на ано ми ја на гри за ла је са мо тки во ши ре за јед ни це на два 
на чи на: по ре ме ћа јем си сте ма вред но сти, и чи ње ни цом да је 
ма ло ко ра дио, или остао да ра ди свој по сао за ко ји се шко-
ло вао.27 По сле пе то ок то бар ских про ме на до ла зи до но вих де-

мен љи вим при хо ди ма.“
24 М. Ла зић, С. Цве јић, „Пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја и фраг мен та ци ја 

рад нич ке кла се – слу чај Ср би је и Хр ват ске“, Друштворизика–промене,не
једнакостиисоцијалнипроблемиуданашњојСрбији, 107-134, Ин сти тут за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008, 
стр. 114. „Та ко је јед ну стра те ги ју пре жи вља ва ња чи нио по вра так на са мо про-
и звод њу, пот пу ним или де ли мич ним по врат ком у по љо при вредн за ни ма ње. 
Дру ги из вор пред ста вљао је ма сов ни ан га жман у си вој и цр ној еко но ми ји, ко ји 
је до био ши рок про стор због сло ма уну тра шњег прав ног по рет ка...“

25 С. Ан то нић, „Дру штве на осно ва и са да шњи по ку шај мо дер ни за ци је“, Дру
штвенатрансформацијаистратегиједруштвенихгрупа–свакодневница
Србијенапочеткутрећегмиленијума, стр. 32. „Со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
ра ђе на то ком 1990- тих у Ср би ји, по ка зи ва ла су из ра зи то по ве ћа ње не јед на-
ко сти ма тер јал них усло ва жи во та из ме ђу сло је ва.“ 

26 О про ход но сти у ели те у со ци ја ли стич ком дру штве ном уре ђе њу со ци о лог Љу-
би ша Ми тро вић ка же: „... со ци ја ли зам ру ши кла сне ба ри је ре ко је су спу та ва ле 
вер ти кал ну по кре тљи вост по је ди на ца и дру штве них гру па...“ Љ. Ми тро вић, 
Општа социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је – Свен, Бе о град, 2003, 
стр. 293.

27 В. Ми лић: Прилозиисторијисоциологије, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1989, 
стр. 88-89- „Два основ на не нор мал на ста ња дру штве ног си сте ма с раз ви је ном 
по де лом ра да је су: ано мич на по де ла ра да и по де ла ра да за сно ва на на при ну ди. 
Пр ва се са сто ји у не до вољ ној дру штве ној ор га ни зо ва но сти из ди фе рен ци ра-
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ва ста ци ја у дру штве ној ин тер ак ци ји ка да је у пи та њу пре-
о бра жај ели та и про ход ност кроз њих.28 Нај пре, уоч љи во је 
да у по ступ ку ли бе ра ли за ци је дру штве них од но са, сма ње ња 
др жав не те ри то ри је (а ти ме и при вред них ре сур са), са да љим 
оси ро ма ше њем, тај ку ни за ци јом и све оп штом ко руп ци јом, 
до дат но  сма ње на про ход ност из ма се у ели ту.29 До та да ду го-
го ди шње ан га жо ва ни на ме сти ма у др жав ном и при вред ном 
апа ра ту, по ста вље ни ци су ета бли ра ли сво је по ло жа је, и за це-
мен ти ра ли про ход ност. Дру штво се до не кле ста би ли зо ва ло 
ка да је реч о ин сти ту ци ја ма, али ко руп ци ја од вр ха до дна и 
не до ста так пра вих ре фор ми, стра те ги је и опре де ље но сти за 
из град њу озбиљ не на ци о нал не при вре де, учи ни ли су да се 
чи тав си стем на ђе пред про па шћу због огром не за ду же но сти 
и ко лап са при вре де и фи нан сиј ских то ко ва.30

2.2.Духовнеелите
У Ср би ји су и ду хов не ели те про шле кроз упа дљив 

пре о бра жај. По чет ком де ве де се тих нај у ти цај ни ји део ду хов-
не ели те би ли су не спор но ин те лек ту ал ци.31 Ме ђу тим, то ком 

них дру штве них де лат но сти, услед че га стал но на ста ју по ре ме ћа ји у дру штве-
ном жи во ту. По де ла ра да, за сно ва на на при ну ди, са сто ји се у то ме што рас по-
де ла дру штве них функ ци ја не од го ва ра рас по де ли ствар них спо соб но сти у 
дру штву, по што се пр ва рас по де ла за сни ва на кла сним по вла сти ца ма.“

28 Д. Стајић: „Друштвене и политичке претпоставке социјалне државе – 
могућности и ограничења у транзицији“, Политичка ревија, 02/09, 11-22, 
Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 13: „У Србији после 
2000. године веома агресивно се намеће монизам решења свих битних, у 
првом реду привредних и државних питања, са становишта неолиберализма 
као јединог решења.“

29 О односу капитализма и проходности у елите више у: Lј. Mitrović, Opšta 
sociologija, Institut za političke studije – Sven, Beograd, 2003, str. 292-293.

30 Тако нпр. у: P. van Dyne, E. Stocco, M. Milenović: „Corruption in Serbia – 
unique or a shared Blakan disease”, Temida, 4/09, 29-58, Viktimološko društvo 
Srbije i Prometej, Beograd, 2009.

31 У периоду социјализма улога цркви и других верских заједница била је ми-
норизована, тако да се буђење верског од деведесетих наовамо код неких 
аутора назива и процесом десекуларизације, што је ипак неодржив став. О 
овим становиштима видети код: М: Благојевић, „Ревитализација религије 
и религиозности у Србији – стварност или мит?“, Филозофијаидруштво, 
02/09:97-117, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2009, 
стр. 98. Сличне паралеле су подвучене и када је у питању Католичка црква у 
Хрватској. Видети у: B. Rebić, „Relations between church and state in Republic 
of Croatia“, Политикологија религије, 02/09:197-207, Центар за проучавање 
религије и верску толеранцију, Београд, 2009. 
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де ве де се тих са зна чај ни јом и за па же ни јом уло гом Срп ске 
пра во слав не цр кве (СПЦ) у дру штву ја ча ути цај све штен-
ства и на ро чи то мо на штва.32 Об но ва ду хов но сти и по вр так 
ма са ате и зи ра них вер ни ка Цр кви до вео је, при мет но, до ве-
ћег зна ча ја и ути ца ја цр кве них кру го ва: об но ве цр ка ва и про-
ши ре ња ма на стир ских ком плек са, ја чег при су ства Цр кве у 
јав но сти, де ли мич ног по врат ка имо ви не не са мо СПЦ већ и 
не ким тра ди ци о нал ним цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма...33 
По себ но је ја ча ла мо рал на, обра зов на и кул тур на ми си ја Цр-
кве, ко ја је још увек на не до вољ ном ни воу.

Са дру ге стра не, се ку лар на ин те лек ту ал на ели та про-
шла је нај пре кроз ста ди јум де марк си за ци је. Је дан део ин-
те лек ту ал них кру го ва у окви ру дру штве не ели те раз ре ше њу 
дру штве не дра ме при сту па крај ње не кри тич ки, ре кло би се 
ин же њер ски (copypaste), при хр лив ши вла да ју ће уз о ре за-
пад них зе ма ља: док три нар ни и еко ном ски ли бе ра ли зам, ми-
ни мал на др жа ва, људ ско пра ва штво, пот пу но укла ња ње уво-
зног про тек ци о ни зма, не при ко сно ве ност при ват ног вла сни-
штва и ап со лут на де на ци о на ли за ци ја (по сва ку це ну)... Дру-
ги део ин те лек ту ал не ели те кри тич ки пре и спи ту је не са мо 
дру штве не то ко ве у срп ском дру штву, већ и свет ска кре та ња, 
и по ка зу је ви ше осе ћа ја за мо де ле ко ји би би ли „при ме ре-
ни ји до ма ћем чо ве ку“.34 За па же ни је ја ча ње цр кве не имо вин-

32 Марксистичка идеологија је негативно конотирала верску парадигму суб-
сти туишући је. О томе више у: J. Rex, „Secular substitutes for Religion in the 
Modern World“, Политикологија религије, 01/07:3-10, Центар за проучавање 
религије и верску толеранцију, Београд, 2007. Слично и у: Драган Јаковљевић, 
„Верске разноликости и толеранција”, Политикологија религије, 02/08:135-
164, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2008.

33 Тако нпр. Сегеј Флере у свом истраживању о друштвеним аспектима ре-
лигиозности код православних Срба, словеначких католика и босанских 
муслимана закључује: „... падом комунизма наилазимо на ситуације верске 
обнове.“ С. Флере, „Верска недоследност и секуларизација“, Муке са светим, 
121-127, Нишки културни центар, Ниш, 2007, стр. 125. 

34 По овом питању значајни су покушаји контекстуирања нпр. привредног 
система у културну и верску парадигму постојећег етоса. Ж. Ђурић, 
„Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска 
политика“, Политикологија религије, 01/07:85-96, Центар за проучавање 
религије и верску толеранцију, Београд, 2007, стр. 85. „... веома су значајна 
теоријска одређења основних категорија на којима се заснива и прожима 
онтолошка целовитост православне религије на једној страни, у односу на 
друге конфесије и у односу на основне принципе и садржаје неолибералне 
економске политике на другој страни. Православна религија кроз ове 
категоријалне разлике и историјске промене исказује свој однос према 
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ске и ста ту сне мо ћи, не пра ти ме ђу тим ја ча ње слич не мо ћи и 
ме ђу ин те лек ту ал ци ма. Раз лог то ме ле жи у чи ње ни ци да су 
ин те лек ту ал ци то ком де ве де се тих па ли из ви шег-сред њег у 
ни жи-сред њи, па чак и ни жи, дру штве ни слој. Фи ло зо фи ја 
пре жи вља ва ња учи ни ла је да мно ги од њих бу ду при ну ђе-
ни да се по ред свог по зи ва ба ве и дру гим по сло ви ма ка ко би 
оп ста ли. Је дан део ин те лек ту а ла ца ве зао је сво ју суд би ну за 
стра не про јек те и до на ци је, и та ко из гу био спо соб ност кри-
тич ког ра су ђи ва ња. На тај су на чин кри ти ку све ли са мо на 
оно што се сме ло кри ти ко ва ти из угла да ро дав ца.35

Ка да је реч о про ход но сти у ду хов не ели те та да је та-
ко ђе упа дљи ва ди хо то ми ја из ме ђу вер ске и ин те лек ту ал не 
ели те. Ме ђу вер ском ели том при мет ни ја је не што ве ћа про-
ход ност, ма да ни овај део ду хов не ели те ни је ли шен кла-
нов ских бор би за пре власт и до ми на ци ју. Са дру ге стра не, 
ин те лек ту ал на ели та по пи та њу про ход но сти ис ка зу је зна-
ча јан за мор у од но су на со ци ја ли стич ки пе ри од. За тво ре ност 
обра зов них и на уч них ин сти ту ци ја, не до ста так пра ви ла или 
њи хо ва ар би трер на при ме на, пре моћ лич ног фак то ра (про-
те жи ра ње, за у зи ма ње, под ми ћи ва ње) до ве ли су до то га да је 
ма са та лен то ва ног и на да ре ног обра зов ног и на уч ног ка дра 
оста ла ван до ма ша ја елит них ин сти ту ци ја.36 До бар део њих 
да нас за у зи ма сла би је це ње не по сло ве, без јав не мо ћи, или је 
трај но на пу сти ло зе мљу и свој рад ни ан га жман по тра жи ло 
ван ње них гра ни ца.

2.3.Политичкаелита
Пред став ни ке по ли тич ке ели те у Ср би ји да нас оли ча-

ва ју нај пре тзв. лидериполитичкихстранака, али и њи хо ви 
нај у жи саборци (по сла ни ци, гла сно го вор ни ци, ми ни стри, др-

неолибералној економској политици.“
35 По питању слободе и независности интелектуалне елите академик Ко-

ста Чавошки је крајње скептичан.. Тако нпр он сматра: „... ljudima od pera 
jedino preostaje da se priklone jednom ili drugom polu uzajamno suprostavljenih 
društvenih sila.“ Видети: K. Čavoški, „Elita, mase i demokratija u delu Karla 
Manhajma“, Masa u sociološkoj teoriji: 139-193, Institut za sociološka istraživanja 
Filozofskog fakulteta, Beograd, 1977, str. 153.

36 С. Миладиновић уочио је разлику између: „... статистички значајну везу 
образовања родитеља, затим образовања на првом радном месту и пред-
ходном радном месту и везу образовања на предходном радном месту и 
положаја унутар елите.“ Слободан Миладиновић, Елитераспада, Службени 
гласник, Београд, 2009, стр. 124.
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жав ни се кре та ри, пар тиј ски опре де ље ни ви со ки чи нов ни ци 
ми ни стар ста ва), као и ма ло бро јан слој пред став ни ка тзв. сед
месиле или јав ног мње ња (ви со ко по зи ци о ни ра ни но ви на ри, 
ана ли ти ча ри, кри ти ча ри), те представницитзв.невладиног,
цивилног сектора. По ли тич ка ели та у Ср би ји у по след њих 
два де сет го ди на ре гру то ва на је из хе те ро ге них дру штве них 
сло је ва. Мо гли би смо сло бод но ус твр ди ти да је по вој у фор-
ми ра њу по ли тич ког плу ра ли зма омо гу ћио да већ то ком де-
ве де стих го ди на про шлог ве ка по сто ји из ве сна отво ре ност ка 
ула ску у по ли тич ки ели ту. 

Ка да је о по ли ти ча ри ма реч, је дан део те ели те ре гру-
то ван је из са ста ва ста рог еста бли шмен та јед но пар тиј ског 
апа ра та; дру ги део ушао је у струк ту ре вла да ју ће оли гар хи је 
то ком де ве де се тих го ди на по во де ћи се лич ним ин те ре си ма, 
тре ћу гру па ци ју са чи ња ва ли су иде о ло шки вер ни ци и „по-
кло ни ци нор мал ног жи во та“. Ка ко год би ло по ли тич ку ели-
ту ни су пред ста вља ли са мо обра зо ва ни ка дро ви „дру штве-
ња ка“ (по ли тич ких, прав них, еко ном ских, фи ло зоф ских или 
ор га ни за ци о них на у ка), већ и мно штво по лу о бра зо ва ног све-
та, не свр ше них сту де на та, пен зи о не ра, за на тли ја, умет ни ка 
свих бо ја... Са про те ком вре ме на про ход ност у уже кру го ве 
по ли тич ких ели та по ста је све оте жа ни ја. Уплив у по ли тич-
ку ели ту се екс клу зи ви ра, а на кључ на ме ста у по ли тич ки 
и при вред ни жи вот до ла зи се го то во ис кљу чи во на осно ву 
на ме ште ња: на осно ву лич них ве за и кон та ка та, не по ти зма 
или ко руп тив них по ста вље ња. Од по ста вље ни ка се зах те ва 
да бу ду „вој ни ци пар тиј ских клу бо ва“ – не ка вр ста на ме ште-
ни ка.37 Од њих се оче ку је да део нов ца од пла та ко је „за ра де“ 
у упра ва ма јав них де лат но сти вра те по ли тич кој ма ти ци из 
ко јих су ин ку би ра ни. На тај на чин они „ис ка зу ју па жњу“, на-
гра ђу ју по ли тич ку стран ку ко ја их је про те жи ра ла, и „по ма-
жу“ пар ти ју из ко је су из ни кли да уче ству је у још бо га ти јој 
по де ли пле на, чи ме би и се би омо гу ћи ли да по тра жу ју још 
уно сни је но ве обли га ци је.38 Но во у спо ста вље ни пар то крат-

37 Д. Марковић, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непо-
средне демократије“, Политичка ревија: 03/09:1-16, Институт за политичке 
студије, Београд, 2009, стр. 8. „Међусобном борбом за власт и око власти 
политичке странке потискују у други план бригу за заједничке интересе 
грађана и опште интересе друштва.“

38 В. Станковић, „Партократија међу демократским инстутуцијама Републи-
ке Србије“, Политичка ревија, 03/09:17-26, Институт за политичке студије, 
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ски по ре дак до вео је до оту ђе ња по ли тич ких ели та од сво је 
ба зе и би ра ча, до тзв. политичкихтрансфера, те до са рад ње 
и чак по слов ног сра шћа ва ња при пад ни ка тзв. су про ста вље-
них по ли тич ких ели та у Ср би ји.39 Ме ђу соб но сра шћа ва ње 
кон та ка та и ве за ме ђу при пад ни ци ма „су про ста вље них оп-
ци ја“ још ви ше је по ли тич ку ели ту уда љи ло од ба зе, за це-
мен ти ра ло про ход ност но вих сна га, те оне мо гу ћи ло про ток 
дру штве ног кре та ња (тзв. цир ку ла ци ју) и са мо об на ва ља ње 
ели те.40 Ко а ли ра ње пар ти ја ди ја ме трал но су прот них иде о ло-
ги ја, чак и ге о по ли тич ких усме ре ња учвр сти ло је ко хе зи ју 
ње них по ли тич ких ели та на вр ху.41 

Са дру ге стра не на ла зе се про фе си о нал не и по лу про-
фе си о нал не гру пе ви со ко по зи ци о ни ра них но ви на ра, ра зних 
про фе си о нал них и хо би-ана ли ти ча ра, те пред став ни ка не-
вла ди ног сек то ра ко ји су у уско гр ло по ли тич ке ели те ушли 
сво јим про фе си о нал ним спо соб но сти ма или кон так ти ма са 
стра ним и до ма ћим из во ри ма мо ћи. Ове гру пе иако фи нан-
сиј ски и ста ту сно не по кри ве не, не ста бил них и не е та бли ра-
них по зи ци ја, по се ду ју из ве сну дру штве ну моћ (по не кад и 
не та ко ма лу), јер пред ста вља ју из ве сне кре а то ре по ли тич ког 
и оп ште дру штве ног јав ног мње ња – омо гу ћа ва ју ћи ли ги ти-
ми тет или де ле ги ти ми шу ћи по те зе по ли ти ча ра на вла сти и 
у опо зи ци ји. Мо же се сло бод но ре ћи да ме ђу овим де лом по-

Београд, 2009, стр. 23. „Партократија у Србији доводи до тога да релативно 
мали број партијски најлојалнијих сарадника страначког лидера држе све 
кључне полуге власти у земљи. На овај начин лидер и партија лако контро-
лишу све најглавније токове моћи у земљи.“

39 М. Кнежевић, Жамор кризе, Београд, 2008, стр. 109. Кнежевић запажа: 
„Прхутави прелетачи више ни не памте у чијем су све партијском јату ле-
тели.“ И нешто даље: „Конвертитство је, нажалост, необично значајан део 
српске политичке традиције и недовољно испитани део овдашње политичке 
антропологије.“ (Ibidem, стр.111.)

40 М. Кне же вић, Подељенамоћ, НСПМ, Бе о град, 2006, стр.128.  „Уко ли ко је 
спо ља шња моћ др жа ве на ру ше на а уну тра шња моћ дру штва те гра ђа на и 
на ци је, ума ње на и осла бље на, он да су ди фе рен ци ра не по ли тич ке сна ге не-
из о став но упу ће не на из бор не ко а ли ци је, јер ни јед на за себ но ни је то ли ко 
то ли ко сна жна да би би ла ка дра да са ма до би је из бо ре и пре у зме вр ше ње 
пот пу не вла сти.“ Та ко ђе: „По зи ци ја и опо зи ци ја ће, да кле, за ви си ти од стал-
ног пре го ва ра ња, тра же ња нај бо љих со лу ци ја, ис по ља ва ња осе ћа ја за бо љу 
при ли ку, так тич ког на гра ђи ва ња, ве шти не уве ра ва ња и убе ђи ва ња, украт ко 
ко а ли ци о не уме шно сти...“ Иби дем, стр. 131.

41 О готово немогућим комбинаторикама у формирању коалиционих влада у 
Србији пише и: Д.  Петровић, Српскеполитичкестранке, Култура полиса, 
Београд, 2010, стр. 223 и даље.
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ли тич ке ели те по сто ји до ста ши ро ка отво ре ност, јер је про-
ход ност за сно ва на на спо соб но сти, ко ја тек на кнад но би ва 
те сти ра на ло јал но шћу из ве сној по ли тич кој оп ци ји.

2.4.Привреднаелита
При вред на ели та на ста ла је дво ја ко, у за ви сно сти од 

сво јин ског ка ра те ра ка пи та ла. Је дан њен да на шњи део на-
стао је од бив ших ди рек то ра ве ли ких и ма лих дру штве них 
кон цер на и пред у зе ћа. Овај део при вред не ели те ре гру то ван 
је из упра вљач ког ка дра у при вре ди у до ба со ци ја ли зма, и 
про те зао се до упра вљач ког ка дра јав не имо ви не и у пост-
со ци ја ли стич ко до ба.42 Дру га гру па при пад ни ка во де ће при-
вред не ели те ре гру то ва на је дво ја ко.

Пр ву под гру пу нај че шће са чи ња ва ју де ца при пад ни ка 
не ка да шњег еста бли шмен та из: по ли циј ских и вој них слу-
жби, при вре де, ди пло мат ских пред став ни шта ва... Они су 
за хва љу ју ћи ута ба ним кон так ти ма сво јих ро ди те ља, те оп-
штој дру штве ној ано ми ји то ком де ве де се тих у уме шним по-
слов ним за хва ти ма, a нај че шће у по сло ви ма уво зно-из во зног 
ка рак те ра, ус пе ли да оства ре енорм не за ра де, мно го стру ко 
уве ћа ју ка пи тал и успе шно се по зи ци о ни ра ју на дру штве ној 
ска ли ути ца ја.43

Дру гу под гру пу са чи ња ва ју ли ца ко ја су се то ком де ве-
де се тих оти сну ла у при вред ни аван ту ри зам рат ног окру же-
ња, санк ци ја и све оп ште тр го вач ке анар хи је са спољ ним све-
том.44 За хва љу ју ћи по чет ном ка пи та лу, соп стве ној уме шно-

42 М. Трипковић, Г. Трипковић, „Закаснела транзиција у Србији и не/могућност 
опамећивања српских елита“, Зборник матице српске за друштвене науке, 
124/08:7-30, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 9. „Иако су канали за про-
дор у елиту већ били утрвени ранијим добрим позицијама у социјалистичкој 
номенклатури, ипак су они широм отворени тек с ратовима и свеопштом 
криминализацијом друштва...“

43 Ibidem, стр.9-10: „У поступцима одабирања припадника елите главни 
критеријум тако постаје тесна повезаност с новоуспостављеним механиз-
мима и центрима моћи (нарочито политичким, полицијско-безбедносним и 
војно-обавештајним) и спремност служења сили, пре свега кроз необуздано 
служење насиљем.“

44 Ове елите су „формиране у периоду продуженог трајања режима ин-
клузивне хегемоније, праћеног грађанским ратовима, унутрашњом 
криминализацијом, спољашњим санкцијама и војним интервенцијама“. М. 
Трипковић, Г. Трипковић, „Закаснела транзиција у Србији и не/могућност 
опамећивања српских елита“, Зборник матице српске за друштвене науке, 
124/08:7-30, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 9.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.469490

483

сти и ве за ма у ста ром или но вом ре жи му они су ус пе ли да из 
сред њих и сред ње-ни жих сло је ва уђу у при вред ну ели ту и 
та ко се би оси гу ра ју ме сто у дру штве ној хи је ра ри ји.45

На осно ву го ре на ве де ног мо же се опа зи ти да је у при-
вред ној сфе ри про ход ност у при вред ну ели ту ми ни мал на, 
ско ро до зап ти ве но сти 46 из бар два ва жна раз ло га: јер је без 
иоле озбиљ ни јег по чет ног ка пи та ла не мо гу ће ући у игру, 
и јер је за успех у по слу нео п ход но по ре кло ко је омо гу ћа-
ва кон так те и за шти ту (у вре ме ни ма ка да прав на др жа ва не 
функ ци о ни ше), или ка кав-та кав озбиљ ни ји ста тус у вла да ју-
ћем пар то крат ском еста бли шмен ту.47 

2.5.Културнеелите
Кул тур на ели та је да нас ви ше не го ика да ра ни је из де-

ље на на: ета бли ра ну кул ту ру мр твих ин сти ту ци ја, и ал тер-
на тив ну сце ну ко ја се осла ња на за ко ни то сти по тра жње на 
тр жи шту кон зу ме на та. Иако је у со ци ја ли стич ко до ба кул-
ту ра би ла оме те на на ме тљи вом, вла да ју ћом, он тич ки-плит-
ком па ра диг мом марк си зма-ле њи ни зма, кул тур на ели та је 
де ло ва ла ис кљу чи во кроз ин сти ту ци је си сте ма, и рас по ла га 
дру штве ном мо ћи да ути че на ши ро ке ма се – при зна та и при-
зва на да из но си суд јав но сти од зна ча ја за кул ту ру јед ног на-
ро да.48 Са пе ри о дом кри зе, ра то ва, изо ла ци је до ла зи до уру-

45 „Же ле ћи да упра вљач ку ели ту што чвр шће ве же за се бе, он јој је до зво лио 
да се мо же не за ко ни то обо га ти ти“. С. Ан то нић, „Дру штве на осно ва и са да-
шњи по ку шај мо дер ни за ци је“, Друштвена трансформација и стратегије
друштвенихгрупа–свакодневницаСрбијенапочеткутрећегмиленијума, 19-
37, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2004, стр. 31.

46 М. Ла зић, С. Цве јић, „Про ме не дру штве не струк ту ре у Ср би ји – слу чај бло-
ки ра не пост-со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је“, Друштвенатрансформацијаи
стратегиједруштвенихгрупа–свакодневницаСрбијенапочеткутрећегми
ленијума, 39-70, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2004, стр. 52. „... док се за дру штве ну по кре тљи вост 
у Ср би ји 80-тих мо гло ре ћи да ка сни у при бли жа ва њу мо де лу ин ду стриј ских 
дру шта ва, на кон 10 го ди на бло ки ра не тран сфор ма ци је и струк тур них спе ци-
фич но сти на ста лих у том пе ри о ду, по сто ји мо гућ ност да због то га бар у не-
ред них не ко ли ко го ди на по кре тљи вост оста не ди вер гент на у од но су на ве ћи-
ну зе ма ља сред ње и ис точ не Евро пе.“

47 Видети у: В. Станковић, „Партократија међу демократским институцијама 
Републике Србије“, Политичка ревија, 03/09:17-26, Институт за политичке 
студије, Београд, 2009, стр. 23.

48 Ово је још уочио још шпански мислилац, теолог и социолог Ортега-и-Газет: 
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ша ва ња сред њег сло ја. При ти сну ти бор бом за оп ста нак са 
све ма ње вре ме на за кул ту ру (а све ве ћом по тре бом за бе гом 
од пр ља ве сва ки да шњи це) у зе мљи ко ја је пре пла вље на из бе-
глим на ро дом из ру рал них под руч ја, кул тур на ели та је до жи-
ве ла по раз. Уво ђе њем тр жи шних прин ци па, де ре гу ла ци јом 
кул ту ре и ли бе ра ли за ци јом прох те ва, укус про сеч ног кон зу-
мен та је из гу био сва ки кри те ри јум, јер је са да на род упро па-
шће ног уку са по чео да тра жи кич и шунд.49 Већ од сре ди не 
де ве де стих дру штво је пре пла вље но ин ду стри јом за ба ве. Не-
ка да за сно ва на на кон цеп ту по при лич но ра фи ни ра них оства-
ре ња ви со ко о бра зо ва них при пад ни ка кул тур ног ста ле жа, са-
да, кул ту ра по ста је раз би бри га и ого ље на јеф ти на за ба ва за 
јед но крат ну упо тре бу ко ју про из во де при ват не ТВ и ра дио 
ста ни це, бу ле вар ски ча со пи си (тзв. жуташтампа), те ти-
ра жне са јам ске књи ге ба нал ног са др жа ја.50 Си ту а ци ју ме ђу 
кул тур ном ели том до дат но оте жа ва и ка та стро фал но ста ње у 
не ка да пре сти жним на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. Мно ге од 
њих го ди на ма не ра де (На род на би бли о те ка, На род ни му зеј), 
а у дру ги ма вла да мо рал но по ли тич ка по доб ност пар тиј ских 
апа рат чи ка ко ји спро во де ка дров ску по ли ти ку на осно ву нај-
гр ђег не по ти зма (де ца де це глу ма ца), ко руп ци је и стра нач ког 
про те жи ра ња. Ово за по сле ди цу има све оп шти пад ква ли-
те та услу га кул ту ре. И упра во да про ход ност бу де оте жа на, 
ви со ко про фе си о на ли зо ва на, чак со фи сти ци ра на (ко ли ко је 
то уоп ште мо гу ће у јед ном ова квом дру штву), ниг де као у 
слу ча ју кул тур них ели та она ни је та ко по ро зна. Ово до во-
ди до да ље еро зи је кул тур них вред но сти, сла бе по се ће но сти 

„За Оре те гу је, еле мен тар ни ства ра лач ки ме ха ни зам сва ког дру штва са др жан 
у чи ње ни ци да се при мер ност ма њи не ар ти ку ли ше у по уч љи во сти и по во дљи-
во сти ве ћи не.“ Пре ма: Т. Ин ђић: „Ма са у де лу Ор те ге y Га се та“, Масаусоцио
лошкојтеорији: 195-239, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског 
фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 196.

49 Р. Тошић: „Ружичаста болест“, http://www.nspm.rs/kulturna-politika/ruzicasta-
bolest.html: „Сјај и гламур. А народ ко народ. Воли шљокице и да сјаји. Народ 
се заморио од сивила деведесетих“.

50 М. Фернандез Куеста: „Ћутање капитализма у култури“, http://www.nspm.
rs/kulturna-politika/cutanje-kapitalizma-u-kulturi.html: „Забава, централни 
еле  мент разоноде, прихваћена је као образац промене у социјалним стру-
ктурама у сталној мутацији. Динамичним социјалним мрежама, поли-
е дри чном погледу, нормализацији преступништва, номадству low cost 
и конзумистичкој размени субјективности (дајући предност осећајној 
интерпретацији наспрам суда аргумената), неопходна је стална промена де-
кора. Досада (јер опада гледаност), синоним је за смрт.“
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кул тур них ин сти ту ци ја (у ко ји ма до ми ни ра ју мо дер не, чак и 
ин те лек ту ал ној јав но сти те шко схва тљи ве по став ке) чи ме се 
ства ра сли ка без и деј ног, без о се ћај ног, чак ма ло ду шног и не-
кре а тив ног дру штва ис пра зних кул тур них фор ми. Са дру ге 
стра не, цве та кул ту ра за ба ве. Ово је цар ство фи нан си је ра и 
ме це на ко ји ула жу но вац „у про јек те“ без ика квих вред но-
сних ме ри ла и узан си. Тр жи ште ки ча но ве кул тур не ели те 
др жи се, та ко, па ро ле: лошукусвећадобит. 

Слич на је си ту а ци ја и у спор ту. Ан тич ки иде ал гим на-
зи у ма (атле ти ка, пли ва ње, гим на сти ка), би ва за ме њен спорт-
ским шоу-би зни сом ко лек тив них дру штве них ига ра два ти ма 
ко ји се ме ђу соб но над ме ћу нај о бич ни јим жон глер ским над и-
гра ва њи ма.51 И у овом по гле ду Ср би ја по ста је ме ка за лов це 
на та лен те.52 Омла ди ни ви ше ни су иде ал нај све ти је дру штве-
не вред но сти: на у ка, обра зо ва ње, ху ма ност, умет ност, кул ту-
ра већ бр зо сти ца ње нов ца у ме ђу на род ном цир ку су спорт ске 
за ба ве. Иде ал ла ке за ра де и бр зе за ба ве за вр тео је то чак суд-
би не над Ср би јом – мо жда у не по врат.

51 К. Миленковић: „Фудбал као најнебитнија споредна ствар на свету“, http://
www.nspm.rs/kulturna-politika/fudbal-kao-najnebitnija-glavna-stvar-na-svetu.
html: „... већини деце из радничких породица једина (револуционарна) 
могућност да својој деци омогуће другачији хабитус од оног који они имају. 
У условима препуштености самима себи, без средстава за школовање и уоп-
ште без упућености на значај образовања, засипани медијским сликама Бе-
кама, Марадоне и сличних, деца из радничких породица, свесна да једино 
ризик (у овом случају сопствени ) доноси капитал, крећу тим путем. Суко-
бити се са законом или бити на исправној страни, питање је у темељу избора 
између нужних опција: криминал или спорт.“

52 Ibidem: „Тело је једино чиме располажу, једини употребљиви капитал који 
уз мало среће може донети корениту промену. У почетку је важан пре-
дани рад: понављање елементарних покрета до изнемоглости. Тиме тре-
нери рутинизују акције играча до тренутка када они почињу интуитивно 
да реагују у истим и сличним ситуацијама. „Играчи тако постају телесни 
објекти којима управљају професионални експерти. Фуко би рекао да се 
„професионални спортисти издвајају у модерним спортским клубовима на 
архипелаг налик на затворски“: вежба, исхрана и одмор строго се контро-
лишу, а сваког појединца прегледа лекар специјалиста како би искључио 
постојање физичких недостатака и карактерних дефеката“. Спорт, а фудбал 
нарочито тако постаје инжењерска делатност пројектовања све способијих 
(туђих) тела ради постизања све бољих резултата. Хуманост и племенитост 
нестају, слабост је исмејана, а повреде редовне...“
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3.Додатак:Предлогмера
- тран спа рент ност над ме та ња за све по сло ве од јав ног 

зна ча ја;
- де мо но по ли за ци ја у при вре ди као пред у слов жи-

вљих ак тив но сти;
- оштар об ра чун са ко руп ци јом у свим сег мен ти ма 

дру штве ног жи во та;
- уво ђе ње над зор них те ла и ор га на за кон тро лу ра да 

слу жби и упра ва;
- оне мо гу ћи ти зло у по тре бу ауто но ми је уни вер зи те та 

и на уч них ин сти ту ци ја ка да је - у пи та њу ка дров ска 
по ли ти ка (по што је реч о ин те ре су од јав ног зна ча ја 
по Ре пу бли ку);

- по о штри ти ме ре и до не ти ко дек се про тив зло у по-
тре бе сло бо де ме ди ја;

- под сти ца ти про фе си о на ли за ци ју у обра зо ва њу, на у-
ци и кул ту ри;

- огра ни чи ти про ход ност у по ли ти ци и кул ту ри (по-
што се ра ди о ин те ре су од јав ног зна ча ја за Ре пу бли-
ку);

- омо гу ћи ти про ход ност у при вре ди под сти цај ним ме-
ра ма и ства ре њем шан си за све.
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SOCIALELITESINSERBIA–THEIR
TRANSFORMATIONANDPATENCYINLAST

TWODECADES

Sum mary:

Aneliteisnowseenas«mountainpeaks»ofopposingclas
ses,thathavetheresourcesandmanagepositions.Intherepre
sentativesystemofdemocracy,theseelitesnotonlyconfronteach
other,butalsocooperatewitheachotherinordertorepresentthe
interestsoftheirbases.Thealienationoftheelitesfromtheirba
sesmayleadtothiergrowth,increaseofstakeholderwealthand
fusionofpowerintooneclass.InSerbia,at theendof thefirst
decadeof21.centurytherehasbeensomecoalesceofspiritual,
political, economicand cultural elites.The lackof clear rules,
lowanduncertainstandardsinselectingtheelitepositions,acts
ofbriberyandoverallcorruptionforhiringprocessforthenew
staff,havemadetheprocessofrecruitmentfortheelitetobeco
me a full scale pathology leading to complete anomic society.
Thiscontributestotherealizationthat,inSerbia,alloftheseelite
havebeenfusedintoone.Ifthishappenstobethecase,itismo
relikelythatitisMosca’s(ruling)politicalclass,ratherthanthe
eliteswhoarefighting forsupremacy in thesocietybyoffering
theirown:concepts, knowledge, ideas, skills.Poor recruitment
hasresultedinimmature,incompetentandinefficientelitethatis
unabletorespondtothechallengesfacingthissociety.
Keywords:socialelites,socialpower,transition,transformation
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ПРИКАЗИ

Сто ја ди но вић Ми ша*

ЕЛИ ТЕ РАС ПА ДА

Сло бо дан Ми ла ди но вић, 
Ели те рас па да’, Слу жбе
ни гла сник, 2009, 289 стр.

Књи га ,,Ели те рас па да’’, ауто ра 
др Сло бо да на Ми ла ди но ви ћа, на
ста ла је са ци љем  да до ка же да је 
ели та би ла нај зна чај ни ји фак тор 
дру штве не кри зе ко ја се за вр ши ла 
па дом со ци ја ли зма и рас па дом Ју
го сла ви је као др жав не за јед ни це. 
Ми ла ди но вић у сво јој књи зи  по
ла зи од ста во ва да со ци ја ли стич

ко дру штво пред ста вља дру штво 
у ко ме до ми нант на кла са на сто ји 
да овла да то та ли те том дру штве
них од но са и да се нај ве ћа кон цен
тра ци ја дру штве не мо ћи на ла зи  у 
ру ка ма вла да ју ће ели те ко ја ни је 
је дин стве на, већ је по де ље на по 
на ци о нал норе пу блич ком кљу чу. 
У том сми слу, књи га је по де ље на 
на три де ла ко ји за јед но чи не јед
ну све о бу хват ну ана ли зу ели те на 
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је.  

Пр ви део се ба ви те о риј ским 
мо де лом со ци ја ли зма као то та
ли тар ног дру штве ног си сте ма. 
Аутор се у ње му ба ви рас по де лом 
дру штве не мо ћи и струк ту ром 
ју го сло вен ског дру штва. Ова кав 
тип дру штва од ли ку је со ци јал на 
стра ти фи ка ци ја ко ја се ис по ља
ва кроз од но се мо ћи дру штве них 
гру па на та кав на чин да гор њи 
сло је ви хи је рар хи је за у зи ма ју ис
так ну те по зи ци је мо ћи. У ње му 
по ли тич ке пар ти је де лу ју у усло
ви ма пар тиј ског мо но по ла без по
сто ја ња по ли тич ке кон ку рен ци је.

Рас по де ла дру штве не мо ћи у 
Ју го сла ви ји је у ве ли кој ме ри би
ла не јед на ка. Ме сто у струк ту ри 
по ли тич ке вла сти је сва ка ко био 
кљу чан фак тор рас по де ле мо ћи. 
У том сми слу је и ауто ров став да * Институт за политичке студије, Београд
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се ни је мо гло са свим из ве сно твр
ди ти да су чла но ви пар ти је увек 
би ли по ли тич ки моћ ни, али да 
ни је  би ло спор но да су они ко ји 
су би ли моћ ни увек би ли чла но
ви пар ти је, тј. да ,,ако се ни је мо гло 
твр ди ти да су сви чла но ви пар ти
је има ли по ли тич ку моћ, са свим 
је би ло из ве сно да они ко ји ни су 
би ли чла но ви пар ти је ни су има ли 
по ли тич ку моћ’’ (стр. 35). 

По ред ме ста у струк ту ри вла
сти, ко је је сва ка ко има ло при
ма ран зна чај, ве ли ки дру штве ни 
ути цај има ли су и ме сто у ор га
ни за ци ји ра да, обра зо ва ње и ма
те ри јал ни по ло жај.  Чла но ви СК 
су углав ном чи ни ли нај ве ћи део 
по ли тич ке ели те. То је био је дан 
за тво ре ни круг где је по ли тич ка 
при пад ност има ла пре суд ну уло
гу при ли ком ре гру та ци је но вих 
чла но ва ели те. На су прот ели ти 
ко ја уче ству је у вла да ви ни на ла зи 
се ма са ко ја не по се ду је ни ка кве 
ме ха ни зме ко ји би јој омо гу ћи ли 
уче ство ва ње у до но ше њу бит ни
јих од лу ка у дру штву и при ступ 
ин фор ма ци ја ма ко је се сма тра ју 
зна чај ним за функ ци о ни са ње др
жа ве.    

 За со ци ја ли стич ка дру штва се 
ге не рал но  мо же ре ћи да њи хо ва 
струк ту ра има пи ра ми да лан об
лик. Ова пи ра ми да се са сто ји од 
ши ро ке осно ве, ко ју чи не рад не 
ма се, и уског вр ха, тј. по ли тич ке 
ели те. Оно што ју го сло вен ско 
дру штво  из два ја од оста лих је сте 
не што дру га чи ји ка рак тер вла

сни штва и ре ла тив на одво је ност 
др жав ног и пар тиј ског апа ра та. 
Ми ла ди но вић ка же да се ов де ра
ди о јед ној спе ци фич но хи брид
ној струк ту ри дру штва уну тар 
ко је је мо гу ће раз ли ко ва ти два ни
воа со ци јал не ди фе рен ци ја ци је. 
Пр ви ни во од ли ку је од лу чи ва ње 
о по доб но сти на осно ву по ли
тич ких кри те ри ју ма, док се дру ги 
ни во од ли ку је ди фе рен ци ја ци јом 
на осно ву обра зо ва ња, ма да ов де 
ипак тре ба ис та ћи да је овај пр ви 
ни во био до ста ути цај ни ји од дру
гог.           

У дру гом де лу Сло бо дан Ми
ла ди но вић из но си ре зул та те ем
пи риј ских ис тра жи ва ња ко ји се 
ти чу со ци јал не ре про дук ци је 
и дру штве не све сти вла да ју ћих 
ели та у Ср би ји и Хр ват ској кра јем 
осам де се тих го ди на. Што се ти че 
ре про дук ци је ели те, аутор раз ма
тра ме ђу ге не ра циј ску и уну тар ге
не ра циј ску по кре тљи вост, као и 
два, за ње га нај зна чај ни ја, ка на ла 
дру штве не по кре тљи во сти: обра
зо ва ње и по ли тич ки ан га жман. 

За Ср би ју и Хр ват ску се мо же 
ре ћи да пред ста вља ју дру штва у 
ко ји ма по сто ји ми ни мал на са
мо ре про дук ци ја ели та (стр. 100). 
Ка да се ра ди о уну тар ге не ра циј
ској по кре тљи во сти мо же се при
ме ти ти да је ве ћи део ели те за по
чи њао са ра дом на струч њач ким 
рад ним ме сти ма. До би ја ње пр вог 
рад ног ме ста у ве ли кој ме ри за ви
си од дру штве ног по ре кла, али се 
ка сни је на пре до ва ње мо же омо
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гу ћи ти пре ко обра зо ва ног ка на
ла, или пу тем по ро дич них ве за, 
ма да се на осно ву  по ре кла лак ше 
мо же до би ти ме на џер ски не го 
по ли тич ки по ло жај. По ли тич ка 
ак тив ност је сва ка ко нај зна чај ни
ји ка нал вер ти кал не дру штве не 
по кре тљи во сти, што се нај ви ше 
мо же ви де ти ка да су у пи та њу ви
ши дру штве ни по ло жа ји. Њи хо во 
до би ја ње у ве ли кој ме ри за ви си од 
мо рал нопо ли тич ке по доб но сти. 

Ми ла ди но вић ка же за ју го
сло вен ско дру штво из дру ге по
ло ви не два де се тог ве ка да је дру
штво из ме ђу две епо хе (стр. 148). 
Ово дру штво се гр че ви то др жи 
сво је по зна те и бли ске про шло сти 
уме сто да се окре не бу дућ но сти у 
по тра зи за ре ше њи ма. Ге не рал
но гле да но со ци о ло шка дру штва 
углав ном сво је не до стат ке же ле 
да на док на де ре во лу ци о нар ним 
ско ко ви ма ко ји на кра ју има ју те
шке по сле ди це (стр. 149). Де ша
ва ња на про сто ри ма бив ших ју го
сло вен ских зе ма ља пред ста вља ју, 
на жа лост, до бар при мер јед ног 
ова квог дру штва. Те шке по сле ди
це ко је су по го ди ле ове про сто ре 
од ли ко ва ле су се ра то ви ма, кр во
про ли ћи ма и пар ци ја ли за ци ја ма.  

Па три јар хал ни тра ди ци о на
ли зам пред ста вља нај за сту пље
ни ји вид кон зер ва ти ви зма на про
сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. Као 
нај зна чај ни ји ин ди ка то ри па три
јар хал ног тра ди ци о на ли зма мо гу 
се узе ти ста во ви у по ло жа ју же на 
у дру штву као и о рав но прав но

сти из ме ђу по ло ва. Је дан од нај
зна чај ни јих фак то ра по сто ја ња 
тра ди ци о на ли зма је сте и чи ње
ни ца да су на ро ди на овом про
сто ру би ли из ло же ни при ти сци
ма ве ли ког бро ја кул ту ра. Ње го ву 
осно ву чи ни на сле ђе ни обра зац 
тра ди ци о нал ног пре дин ду стриј
ског дру штва и он се ја вљао као 
нај ви дљи ви ји тип ре ак ци је на 
рас пад со ци ја ли стич ког си сте ма 
(стр. 152).

Ми ла ди но вић ука зу је на то 
да је ели та као дру штве на гру па 
у чи јим је ру ка ма кон цен три са
на нај ве ћа дру штве на моћ има ла 
,,сна жан ауто ри тар ни и ауто ри та
ри стич ки вред но сни на бој’’ (стр. 
175). И у Ср би ји и у Хр ват ској су 
усва ја њем ви ше пар тиј ског си сте
ма уте ме ље ни ауто ри тар ни ре жи
ми. 

Па три јар хал ни тра ди ци о на
ли зам и ауто ри та ри зам су во ди ли 
ка ства ра њу на ци о на ли зма ко ји 
је ре зул то вао ме ђу на ци о нал ним 
ра том ко ји је озна чио и крај СФРЈ. 
Пре ма Ми ла ди но ви ћу ели та је 
рас па ду Ју го сла ви је сво јим ам би
ва лент ним ста вом да ла од лу чу ју
ћи тон ко нач ном ис хо ду. 

По ред ова два де ла, на са мом 
кра ју књи ге, на ла зи се и по гла вље 
ко је је аутор по све тио ана ли за ма 
вла да ју ћих ели та и рас па ду Ју го
сла ви је. Узро ке рас па да Ју го сла
ви је тре ба тра жи ти у вре ме ње ног 
на стан ка и раз во ја.  ,,Ре во лу ци о
нар на’’ ели та се уме сто ка мо дер
ни за ци ји окре ће про шло сти. Вла
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да ју ће ели те су те жи ле да свој ин
те рес про гла се оп штим дру штве
ним ин те ре сом, а све за рад то га да 
би оства ри ле власт над це ло куп
ним дру штвом и да би оства ри ле 
сво је ин те ре се. 

Чи ње ни ца да ели ту углав ном 
са чи ња ва ју ви со ко о бра зо ва ни 
сло је ви су прот но оче ки ва њи
ма не зна чи и да она пред ста вља 
мо дер ни за циј ски усме ре ну гру
пу, већ она по ста је нај зна чај ни ји 
фак тор дру штве них по де ла. Она 
је чи ни ла штит вр хов ног по ли
тич ког ауто ри те та, ко ји је био 
кре а тор иде о ло ги је чи ја су глав на 
обе леж ја ко лек ти ви зам и ан ти ин
ди ви ду а ли зам. У та квим усло ви ма 
по ли тич ка во ља ве ћи не ,,ни је мо
гла би ти ис ка за на а још ма ње из
вр ше на про тив но во љи све моћ не 
ели те’’ (стр. 270). 

Сло бо дан Ми ла ди но вић, да
кле, сма тра, мо же се ре ћи оправ
да но, да вла да ју ће ели те на про
сто ру бив ше Ју го сла ви је ни су 
ура ди ле оно што се од њих оче ки
ва ло. Уме сто да ели те бу ду но си
о ци дру штве них про ме на, оне су 
по ста ле упра во су прот но од то га. 
По ста ле су но си о ци про шло сти 
ко ји ма је од го ва ра ла успа ва на ма
са ,,чи ја се со ци јал на ак ци ја оства
ру је у хип но тич ком сну’’ (стр. 
262).     

Је ле на То до ро вић*

УПРА ВЉА ЊЕ 
СА ОНЕ СТРАНЕ 
НАЦИОНАЛНЕ 
ДР ЖА ВЕ

Ми ха ел Цирн , „Фи
лип Ви шњић“, Београд, 
2003, 316 стр.

Про це си ин тен зи ви ра ња и 
ши ре ња при вред них и дру штве
них од но са ко ји ма се ма ни фе сту
је фе но мен гло ба ли за ци је, ме ња ју 
из глед на ци о нал не др жа ве да на
шњи це. По сма тра но из угла тра
ди ци о нал ног схва та ња др жа ве, 
она ме ња при ро ду су ве ре ни те та 
ко ји по ста је у из ве сној ме ри окр
њен. Гло ба ли за ци ја као фе но мен 
за о ку пља па жњу јав но сти на свим 

* Институт за политичке студије, Београд
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кон ти нен ти ма, у оним др жа ва
ма ко је у нај ве ћој ме ри ужи ва ју у 
ње ним пло до ви ма у еко ном ском 
сми слу али и у оним дру гим (зе
мље тре ћег све та или си ро ма шног 
ју га) у ко ји ма је гло ба ли за ци ја си
но ним за про ду бљи ва ње еко ном
ских и со ци јал них не јед на ко сти 
и си ро ма штва. Пред но сти и не до
ста ци овог згу шња ва ња при вред
них и дру штве них од но са те ма су 
мно гих на уч них сту ди ја. Књи га 
Ми ха е ла Цир на „Упра вља ње са 
оне стра не на ци о нал не др жа ве“ 
ба ца дру га чи је све тло на про цес 
гло ба ли за ци је. На и ме, ова сту
ди ја не мач ког по ли ти ко ло га у из
да њу „Фи ли па Ви шњи ћа“ ба ви се 
про бле ма ти ком кри зе упра вља ња 
у на ци о нал ним др жа ва ма као по
сле ди ца гло ба ли за ци је од но сно 
дру штве не де на ци о на ли за ци је, 
ка ко ову по ја ву на зи ва Цирн. 

По ла зна прет по став ка сту ди је 
је сте тврд ња да де на ци о на ли за
ци ја до во ди до кри зе упра вља ња, 
од но сно, на ци о нал не ме ре не ну
де ре ше ња за мно ге про бле ме ко ји 
пре ла зе гра ни це по је ди нач не др
жа ве. То до во ди до по ра ста бро ја 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је 
на ста ју као од го вор на не до стат
ке др жав нона ци о нал ног упра
вља ња. По ли тич ка ин те гра ци ја 
са оне стра не на ци о нал не др жа ве 
све је уоч љи ви ја по след њих де це
ни ја али је кључ но пи та ња ко ли ко 
та кво упра вља ње мо же би ти ефи
ка сно у от кла ња њу де фи ци та на
ци о нал ног упра вља ња. 

Сту ди ја је по де ље на на три це
ли не ко је се ло гич ки на сла ња ју 
јед на на дру гу. У пр вом де лу књи ге 
аутор ука зу је на те шко ће ко је иза
зи ва ју кри зу упра вља ња у вре ме
ну де на ци о на ли за ци је. Ка ко сам 
аутор ка же, „у пр вом де лу се вр
ши де скрип тив но про це њи ва ње 
по сле ди ца де на ци о на ли за ци је“ 
(стр. 7) та ко што по ку ша ва да од
го во ри на пи та ња шта је за пра во 
де на ци о на ли за ци ја и у ко јим под
руч ји ма она по га ђа де мо крат ске 
др жа ве бла го ста ња. Аутор је сво ју 
ана ли зу усме рио на зе мље ОЕCD 
све та (Or ga ni za tion for Eco no mic 
Co o pe ra tion and De ve lop ment) ко
је су, по ње го вом ми шље њу, нај ви
ше за хва ће не кри зом упра вља ња 
бу ду ћи да су се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка упра во ове др жа ве 
би ле си но ним за до бро упра вља
ње. За Цир на, де мо крат ска др жа
ва бла го ста ња ко ју ко ри сти као 
ме ри ло успе шно сти упра вља ња 
„по чи ва на прин ци пи ма јед на ких 
шан си, рав но мер ној рас по де ли 
бо гат ства и јав ној од го вор но сти 
пре ма љу ди ма ко ји се би не мо гу 
при у шти ти ми ни ма лан стан дард 
до брог жи вље ња“(стр. 25). Ове 
др жа ве су да нас у про бле му јер 
не ма ју ка па ци те те да оства ре ци
ље ве упра вља ња ко ји су се ме ња ли 
кроз исто ри ју та ко да да нас мо же
мо го во ри ти о че ти ри ци ља упра
вља ња: без бед ност (уну тра шња 
и спо ља шња), иден ти тет, ле ги ти
ма ци ја и бла го ста ње. По ме ну ти 
ци ље ви ни су са мо нор ма тив на 
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до бра по што их љу ди сма тра ју по
жељ ним, већ су и функ ци о нал на 
до бра јер њи хов из о ста нак мо же 
до ве сти у кри зу по ли тич ки си
стем у од ре ђе ној зе мљи. Цирн иде 
и ко рак да ље и твр ди да су ова че
ти ри ци ља би ла урав но те же на у 
де мо крат ској др жа ви бла го ста ња 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка а 
он да су се дру штве не и тр го вин
ске ве зе про ши ри ле из ван гра
ни ца на ци о нал не др жа ве и то је 
зна чи ло да др жа ве не мо гу ви ше 
да оства ре све ци ље ве упра вља
ња уз по моћ ин стру ме на та ко ји 
су им до та да би ли на рас по ла га
њу. У мо мен ту ин тен зи ви ра ња де
на ци о на ли за ци је ја вља се, пре ма 
ми шље њу ауто ра, кључ ни фак тор 
ко ји ре ме ти успе шност упра вља
ња а то је не по ду да ра ње до ме та 
по ли тич ких уре ђе ња и тр го вин
ских ве за.

Дру го по гла вље пр вог де ла 
књи ге у пот пу но сти је по све ће но 
де на ци о на ли за ци ји. Он сма тра да 
је тер мин дру штве на де на ци о на
ли за ци ја при клад ни ји од уста ље
ног тер ми на гло ба ли за ци ја и на
во ди раз ло ге за та кво ми шље ње. 
Иако се за мно ге про це се мо же 
ре ћи да пре ла зе гра ни це на ци о
нал не др жа ве (тран сна ци о нал не 
ко му ни ка ци је, тран сна ци о нал на 
пред у зе ћа, за га ђе ње жи вот не сре
ди не), не мо же се твр ди ти за сва
ки од њих да је гло ба лан. При мер  
за то он на ла зи у чи ње ни ци да се 
свет ска тр го ви на пр вен стве но 
од ви ја из ме ђу три еко ном ска бло

ка  ЕУ, НАFТА (North Ame ri can 
Free Tra de As so ci a tion) и АSЕАN 
(As so ci a tion of So ut he ast Asian Na
ti ons), док су нај не ра зви је ни је зе
мље из ван овог кру га. Цирн за тим 
ну ди сво ју де фи ни ци ју дру штве
не де на ци о на ли за ци је на осно ву 
ко је мо же мо за кљу чи ти да се су
шти на де на ци о на ли за ци је од но
си на ин тен зи ви ра ње раз ме не у 
обла сти ма при вре де, на си ља, мо
бил но сти, жи вот не сре ди не, кул
ту ре и ко му ни ка ци је. Он то пот
кре пљу је кон крет ним по да ци ма 
за сва ко од пред мет них под руч ја. 

У тре ћем и че твр том по гла вљу 
аутор се фо ку си рао на два од че
ти ри ци ља упра вља ња – без бед
ност и со ци јал но бла го ста ње  у 
де на ци о на ли зо ва ном све ту. Ка да 
је реч о без бед но сти, оства ре ње 
овог ци ља зна чи ис пу ња ва ње че
ти ри за дат ка: за да так од бра не, за
да так прав не др жа ве, за да так вла
да ви не и за да так за шти те.  Цирн 
сто ји на ста но ви шту да су за да ци 
од бра не и прав не др жа ве успе
шно оства ре ни по што је опа сност 
угро жа ва ња од стра не дру гих др
жа ва го то во све де на на ми ни мум 
као и за шти та ин ди ви дуе од др
жав не ин тер вен ци је. Дру га чи је 
го во ре ћи, сма ње не су опа сно сти 
ко је ин ду ку је др жа ва. Ка да је реч о 
оста лим за да ци ма, ту ства ри сто је 
не што дру га чи је. То су опа сно сти 
ко је про из во ди дру штво и од но
се се на де ло ва ње те ро ри стич ких 
удру же ња (за да так вла да ви не) и 
дру гих дру штве них ак те ра (за да
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так за шти те). Мно го број на те ро
ри стич ка удру же ња при сут на на 
ме ђу на род ној сце ни као и по раст 
тр го ви не дро гом и дру ги ви до ви 
кри ми на ла го во ре у при лог те зи 
да је у де на ци о на ли зо ва ном све ту 
по ве ћан број ри зи ка ко је ин ду ку
је дру штво. Пр ви део књи ге аутор 
за вр ша ва пред ста вља њем си ту а
ци је у ве зи са со ци јал ним бла го
ста њем као ци љем упра вља ња и 
при том твр ди да еко ном скопо
ли тич ко упра вља ње нај ви ше па ти 
од дру штве не де на ци о на ли за ци
је.

У дру гом де лу сту ди је аутор 
про бле ма ти зу је упра вља ње са оне 
стра не др жа ве тј. по ли тич ку ин
те гра ци ју ко ја је све при сут ни ја 
са оне стра не на ци о нал не др жа ве. 
За ње га по ли тич ка ин те гра ци ја у 
де на ци о на ли зо ва ном све ту пре 
све га зна чи из град ња и ја ча ње ин
тер на ци о нал них и тран сна ци о
нал них ин сти ту ци ја. Оно што је 
за ме ђу на род не ин сти ту ци је пре
суд но је сте да др жа ве и дру ги дру
штве ни ак те ри уре ђу ју сво је по
на ша ње, не оче ку ју ћи за шти ту од 
над ре ђе не цен трал не ин стан це. У 
скла ду са тим Цирн раз ли ку је три 
вр сте упра вља ња: упра вља ње ко је 
вр ши на ци о нал на др жа ва (go ver
nan ce by go vern ment), упра вља
ње уз по моћ др жа ва ( go ver nan ce 
with go vern ment) и упра вља ње 
без др жа ва (go ver nan ce wit ho ut 
go vern ment). Европ ску уни ју, ко ја 
пред ста вља до са да нај ра зви је ни
ји об лик ре ги о нал не по ли тич ке 

ин те гра ци је, по сма тра одво је но 
од оста лих вр ста ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Aутор раз ли ку је 
осам ти по ва ме ђу на род них ин
сти ту ци ја на осно ву че ти ри ди хо
то ми је: ме ђу на род ни и тран сна
ци о нал ни ре жи ми, ме ђу на род не 
и тран сна ци о нал не мре же, ме ђу
на род не и тран сна ци о нал не ор га
ни за ци је и ме ђу на род ни и тран
сна ци о нал ни прин ци пи. За сва ки 
од по ме ну тих ти по ва он на во ди 
при ме ре ко ји су ре пре зен та тив
ни. Та ко се ре жим ме ђу на род не 
тр го ви не по зна ти ји као ГАТТ по
ми ње као при мер за ме ђу на род ни 
ре жим чи ја је су шти на у то ме да 
га до го ва ра ју др жа ве ме ђу со бом 
и да су пра ви ла ко ја они утвр ђу ју 
оба ве зна за све др жа ве пот пи сни
це ( go ver nan ce with go vern ment), 
док пра ви ла о до пин гу у Ме ђу
на род ном олим пиј ском ко ми те
ту при па да ју тран сна ци о нал ном 
ре жи му бу ду ћи да их при ме њу ју 
и не др жав ни тран сна ци о нал ни 
ак те ри (go ver nan ce wit ho ut go
vern ment). Ме ђу на род не и тран
сна ци о нал не мре же  од ли ку је то 
што оне не са др же обра сце по на
ша ња за раз ли ку од ме ђу на род них 
ре жи ма већ са мо про це ду рал не 
нор ме и ког ни тив не за јед нич ке 
чи ни о це. При мер ме ђу на род не 
мре же је су су сре ти ше фо ва вла да 
гру пе Г7 док је  тран сна ци о нал ну 
мре жу аутор  пред ста вио кроз тзв. 
на уч не за јед ни це у под руч ју за
шти те жи вот не сре ди не. Раз ли ко
ва ње ме ђу на род них и тран сна ци
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о нал них ор га ни за ци ја не зах те ва 
до дат но раз ја шња ва ње. Оно што 
је за ни мљи во је сте то што Цирн 
у ти по ве ме ђу на род них ин сти ту
ци ја укљу чу је и прин ци пе и то као 
ме ђу на род но при зна ти кон сти ту
тив ни прин цип он под ра зу ме ва 
су ве ре ни тет док је тран сна ци о
нал ни кон сти ту тив ни прин цип 
кул тур на то ле ран ци ја. Прин ци пи 
су, по ње му, оп шти ји од ме ђу на
род них ре жи ма за то што им се, 
за раз ли ку од њих ко ји ва же са мо 
у пред мет ном под руч ју, ва жност 
про ши ру је на ви ше под руч ја. 
Збир пра ви ла свих по ме ну тих ин
сти ту ци ја чи ни упра вља ње са оне 
стра не на ци о нал не др жа ве тј. glo
bal go ver nan ce.

Аутор у ше стом по гла вљу об
ра ђу је фе но мен по зи тив не по ли
тич ке ин те гра ци је ко ји упо ре ђу је 
са не га тив ном по ли тич ком ин те
гра ци јом при че му је од пре суд не 
ва жно сти са др жај уре ђе ња. Код 
не га тив не по ли тич ке ин те гра ци
је ме ђу на род не ин сти ту ци је за
бра њу ју др жа ва ма да сво јим уред
ба ма за ди ру у тр жи шне про це се 
на ци о нал них еко но ми ја, као што 
је слу чај у Европ ској уни ји. На су
прот то ме, по зи тив на по ли тич ка 
ин те гра ци ја хра бри хар мо ни зо
ва ње на ци о нал них ме ра на ин тер
на ци о нал ном ни воу. Као при мер 
за по зи тив ну ин те гра ци ју он на
во ди три ме ђу на род на ре жи ма у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди
не: ре жим ки се лих ки ша, озон ски 
ре жим и ре жим нафт них тан ке ра. 

Код свих ових ре жи ма др жа ве су 
се спо ра зу ме ле да спро ве ду од
ре ђе не ме ре ка ко би оства ри ле 
од ре ђе не ци ље ве. За раз ли ку од 
по зи тив них ре жи ма,  код не га тив
них уре ђе ња др жа ве се оба ве зу ју 
на не из вр ша ва ње. Сед мо по гла
вље по ку ша ва да од го во ри на пи
та ње да ли ме ђу на род не ин сти ту
ци је др же ко рак са дру штве ном 
де на ци о на ли за ци јом. За кљу чак је 
да се у ве ли ком бро ју под руч ја ја
вља по тре ба за ме ђу на род ним ин
сти ту ци ја ма, ме ђу тим, ни су све 
др жа ве ни ти сва под руч ја исто
вре ме но по го ђе на дру штве ном 
де на ци о на ли за ци јом. Очи глед но 
је да то ком про це са де на ци о на
ли за ци је на ста ју си стем ски не до
ста ци у не ким до ме ни ма као што 
су ор га ни зо ва ни кри ми нал или 
гло бал ни еко ло шки ри зи ци. 

Је дан од си стем ских де фи ци
та ко ји Цирн об ра ђу је у осмом 
по гла вљу је сте не до ста так де мо
крат ске мо гућ но сти кон тро ле са 
оне стра не на ци о нал не др жа ве. 
Пре ма јед ном схва та њу де мо кра
ти ја озна ча ва об лик јав ног фор
ми ра ња во ље по ко ме сви за ин
те ре со ва ни ак те ри има ју јед на ке 
мо гућ но сти ути ца ња. Дру го схва
та ње де мо кра ти је пак, де мо кра ти
ју сво ди на си стем од лу ка до ко јих 
се до ла зи не за ви сно од са др жа ја 
од лу чи ва ња. Ка ко год да схва ти
мо де мо кра ти ју, о де фи ци ту де мо
кра ти је из ван на ци о нал не др жа ве 
мо ра се рас пра вља ти као о не до
стат ку спо соб но сти упра вља ња. 
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до исто вре ме ног ин тен зи ви ра ња 
по ли тич ке ин те гра ци је и по ли
тич ке фраг мен та ци је (дез ин те
гра ци је).

Тре ћа це ли на књи ге до но
си ар гу мен то ва но про ма тра ње 
ка ква је за пра во бу дућ ност ком
плек сног упра вља ња све том са 
оне стра не на ци о нал не др жа ве. 
Аутор нај пре у пр ва два по гла вља 
ука зу је на гра ни це де на ци о на ли
за ци је (по гла вље 10) и мо гу ће ли
ни је су ко ба као прет ње ком плек
сном упра вља њу све том ( по гла
вље 11). Ка да го во ри о гра ни ца ма 
де на ци о на ли за ци је, Цирн твр ди 
да дру штве на де на ци о на ли за ци
ја на пре ду је бр зи ном му ње док 
ства ра ње по ли тич ких ин стан ци 
са оне стра не на ци о нал не др жа ве 
не пра ти у пот пу но сти тај тем по. 
Та ко ђе, он за сту па ста но ви ште да 
је сва ки по вра так на ре на ци о на
ли за ци ју осу ђен на про паст. Свет 
је да нас то ли ко де на ци о на ли зо
ван да оп ста нак оштро одво је них 
на ци о нал них др жа ва ни је мо гућ. 
Ка да го во ри о гло бал ним ли ни ја
ма су ко ба, он ка же да у на ред них 
не ко ли ко де це ни ја не ви ди ве ли
ки су коб свет ских раз ме ра. На 
кра ју, по след ње по гла вље књи ге 
до но си Цир но ву оп ти ми стич ну 
ви зи ју ком плек сног упра вља ња 
све том. Иако сма тра да је та кав 
про је кат по зи тив на уто пи ја, она 
се мо же оства ри ти у од ре ђе ним 
окол но сти ма. Пр во се мо ра схва
ти ти да по јам ком плек сног упра
вља ња зна чи за јед нич ко де ло ва ње 

Ка да се го во ри о де мо крат ском 
де фи ци ту Европ ске уни је, че сто 
се при мед бе од но се на не до вољ ну 
де мо кра тич ност од ре ђе них ин
сти ту ци ја ЕУ – Европ ског пар ла
мен та,    Са ве та ми ни ста ра. Иако 
ни је спор на ова вр ста при ме да ба, 
су шти на је у то ме да се код ЕУ ра
ди о по ли тич ком си сте му од лу чи
ва ња у ви ше рав ни ко ји се са сто ји 
од ис пре пле те них си сте ма  на ци
о нал них и европ ских ин сти ту ци
ја. Аутор се по себ но освр ће на дух 
за јед ни це као услов де мо кра ти је 
ко ји још увек ни је до стиг нут у 
Евро пи. По след ње по гла вље дру
гог де ла сту ди је по све ће но је по
ли тич кој фраг мен та ци ји од но сно 
об ја шња ва се ве за из ме ђу по ра ста 
дру штве не де на ци о на ли за ци је и 
ја ча ња по ли тич ке фраг мен та ци је. 
Оно што је кључ но у овој ре ла
ци ји на ма кро ни воу је сте да дру
штве на де на ци о на ли за ци ја де лу је 
по сред но на по ли тич ку фраг мен
та ци ју кроз: „ра сту ћу не јед на
кост, уки да ње кул тур них раз ли ка, 
не за до вољ ство цен трал ном др
жа вом, по раст ими гра ци је“(стр. 
204). На ми кро ни воу се по ли тич
ка фраг мен та ци ја ма ни фе сту је 
пре ко ја ча ња ре ги о на ли стич ких 
по кре та (Шко ти и Вел ша ни у Ве
ли кој Бри та ни ји, Кор зи кан ци у 
Фран цу ској, ста нов ни ци Кве бе ка 
у Ка на ди) и рас ту ће по др шке екс
трем но де сним пар ти ја ма и по ра
сту ра си стич ких на па да. Та ко до
ла зи мо до па ра док са дру штве не 
де на ци о на ли за ци је  она до во ди 
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раз ли чи тих по ли тич ких рав ни. 
Про је кат ком плек сног упра вља
ња све том пре ма ње го вом ми шље
њу, по чи ва на „об у хва та њу дру
штве не де на ци о на ли за ци је по ли
тич ком де на ци о на ли за ци јом, на 
из град њи ду ха за јед ни це са оне 
стра не на ци о нал них дру шта ва и 
на при ма њу де мо крат ских ква ли
те та по ли ти ке у ви ше рав ни“ (стр. 
260). На кра ју, Цирн из но си 15 
пред ло га за уна пре ђе ње про јек та 
ком плек сног упра вља ња све том 
ана ли зом ко јих се мо же из ве сти 
за кљу чак да мо ра ју ис пу ни ти три 
гру пе за да та ка: пр во пре ко за јед
нич ког де ло ва ња ме ђу на род них, 
на ци о нал них и суб на ци о нал них 
уре ђе ња уна пре ди ти со ци јал
но бла го ста ње од но сно сма њи
ти еко ном ске не јед на кост, за тим 
тре ба де мо кра ти зо ва ти про је кат, 
а по ред то га тре ба да по сто је и ме
ха ни зми ко ји у ком плек сном све
ту за до во ља ва ју по тре бу за иден
ти те том. Цир но во де ло „Упра
вља ње са оне стра не на ци о нал не 
др жа ве“ пи са но је ја сним је зи ком 
ко ји ши ра јав ност мо же раз у ме ти. 
Мно штво по да та ка ко ји се мо гу 
на ћи би ло из дво је но, би ло у ви ду 
гра фи ко на и та бе ла пот кре пљу
ју основ не хи по те зе ко је за сту па 
по зна ти не мач ки по ли ти ко лог. 
Не мер љив је до при нос ове сту ди
је не са мо у про у ча ва њу фе но ме на 
гло ба ли за ци је већ и упра вља њу у 
ком плек сном све ту.
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