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Сажетак
Транзицијабез социјалнеодговорности,ослоњенана
неолибералнимоделзависнемодернизације,довела је
допериферизацијепривреде,друштваикултуреуСр
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Србије.
Кључнеречи:транзиција,периферизација,субразвој,
неједнакости,раднициитајкуни.

N    еолибералнастратегијатранзиције дру штва у Ср би ји до ве-
ла је у про те клих два де сет го ди на до ра ди кал них про ме на у 

ње го вој кла сној струк ту ри. На жа лост, на ши со ци о ло зи за о ку пље-
ни су дру гим те ма ма и “се ку лар ним све штен ством” са ста но ви шта 
* Овај рад  је ре зул тат ауто ро вих ис тра жи ва ња на ма кро про јек ту “Традиција,модерниза

цијаинационалниидентитетуСрбијиинаБалкануупроцесуевропскихинтеграција” 
(179074), ко је ре а ли зу је Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Ни шу а фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку РС.
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по ли тич ке ко рект но сти ра де по сао ана ли ти ча ра за по тре бе вла да-
ју ћих ме ди ја, у ци љу ле ги ти ми за ци је де лат но сти про фе си о нал них 
ре фор ма то ра. И ка да ис тра жу ју про ме не у со ци јал ној струк ту ри 
њих за ни ма ју про ме не у гор њим спра то ви ма дру штва, у па ла ча ма, 
али не и у ко ли ба ма и дру штве ном под зе мљу. О тој тен ден ци ји сам 
го во рио као о фе но ме ну сво је вр сне ари сто кра ти за ци је со ци о ло ги је 
у нас (јер из у ча ва са мо про ме не у са ста ву/мо бил но сти фрак ци ја 
ели та). С дру ге стра не, при сут на је јед на вр ста ет но граф ске ре-
тра ди ци о на ли за ци је со ци о ло ги је да су со ци о ло зи фо ку си ра ни на 
ис тра жи ва ње ни воа ми кро дру штве них струк ту ра, у кљу чу со ци о-
ло ги је раз мр вље ног ра да (ис тра жу ју про ме не у по ро ди ци, од но се 
ме ђу по ло ви ма, род ну про бле ма ти ку, ет но по ли тич ка – ре ли гиј ска 
обе леж ја).

По сле ве ли ких по ду хва та М. По по ви ћа о ис тра жи ва њу со ци-
јал них не јед на ко сти у “Дру штве ни сло је ви и дру штве на свест” 
и са рад ни ка из 80-го ди на С. Бол чи ћа, М. Бог да но вић, М. Ла зи ћа 
(ко ле га са Ин сти ту та за со ци о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду), као да се за ста ло са ис тра жи ва њем про ме на у стра ти-
фи ка ци о ном си сте му срп ског дру штва у тран зи ци ји. Сто га је про-
бле ма ти за ци ја ове те ме у окви ру на уч ног ску па ко ји ор га ни зу је Со-
ци о ло шко дру штво Вој во ди не зна чај на и под сти цај на за ака дем ску 
за јед ни цу со ци о ло га.

У на шем при ло гу чи ни мо по ку шај да про бле ма ти зу је мо/раз-
ма тра мо не ке аспек те/ди мен зи је ове те ме, са фо ку си ра њем на ана-
ли зу по ло жа ја и уло ге екс трем но по ла ри зо ва них гру па/сло је ва у 
кла сно-слој ној струк ту ри са вре ме ног срп ског дру штва: тај ку на/
оли гар ха, као нај бо га ти јег/нај моћ ни јег де ла из ком плек са нео бур-
жо а зи је и па у пе ри зо ва них де ло ва рад ни штва и дру гих мар ги нал-
них гру па (не за по сле них, из бе гли ца и пен зи о не ра).

У сво јој струк ту ри/ком по зи ци ји овај рад/при лог са др жи:
1.контроверзеоприродипостсоцијалистичкогдруштава (од 

но ве иде о ло шке ми то ло ги је о «отво ре ном де мо крат ском 
дру штву» до су ро ве ре ал но сти пе ри фер ног ка пи та ли зма ка-
та стро фе);

2. осврт на до ме те и огра ни че ња до са да шњих ис тра жи ва ња 
про ме на у дру штве ној струк ту ри Ср би је;

3. при лог со ци о ло шкој ана ли зи екс трем но по ла ри зо ва них 
гру па у со ци јал ној струк ту ри са вре ме ног срп ског дру штва 
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(рад ни ка и тај ку на/оли гар ха, рад не сна ге и аге на та ка пи тал-
од но са).

ОЗНАЧАЈУИСТРАЖИВАЊАПРОМЕНА
УДРУШТВЕНОЈСТРУКТУРИ

Још је Рајт Милс у “Социолошкој имагинацији” утвр дио да 
не ма ква ли тет ног ис тра жи ва ча у со ци о ло ги ји ако он ни је оспо со-
бљен да се ко ри сти ка те го ри јом дру штве на струк ту ра. У пој мов-
ној мре жи и со ци о ло шкој ана ли зи дру штве на струк ту ра за у зи ма 
цен трал но ме сто, те ње на ме то до ло шка апли ка ци ја у ем пи риј ским 
ис тра жи ва њи ма по ма же са зна њу исти не, тј. пра вог иден ти те та/со-
ци јал ног ка рак те ра јед ног дру штва.

Од Хе ге ла, пре ко Марк са до Ко си ка – сви ди ја лек ти ча ри су 
сма тра ли да је Исти на це ли на, те да у со ци о ло шкој ана ли зи та це-
ли на нај ви шег ре да упра во је сте друштвенаструктура. Ње но ис-
тра жи ва ње/са зна ва ње омо гу ћу је нам да су штин ски схва ти мо ме то-
до ло шки упут К. Ко си ка “да је сва ка по ја ва про из вод и про из во ђач 
дру штва”.

 На рав но та је це ли на ди на мич ка, про мен љи ва ка те го ри ја по-
ве за на са фак то ри ма со ци јал не ди на ми ке. Сто га ис тра жи ва ње дру-
штве не струк ту ре по ма же раз у ме ва њу не са мо со ци јал не ста ти ке, 
већ и спо зна ју ка рак те ра со ци јал них про ме на и ње них ак те ра. 

Савременодруштво (свет ско и бал кан ско) за хва ће но је про це-
си ма у ра спо ну од гло ба ли за ци је, мо дер ни за ци је, тран зи ци је до ре-
ко ло ни за ци је. У том кон тек сту ин те ре сант но је ис тра жи ти основ не 
прав це про ме на дру штве не струк ту ре у Ср би ји и њи хов ка рак тер, 
као и мо гу ће по сле ди це по бу ду ћи раз вој зе мље.

Учи ни ли се осврт на до са да шња со ци о ло шка ис тра жи ва ња у 
нас, у пе ри о ду 20-го ди шње тран зи ци је, да се за па зи ти две тен ден-
ци је: јед на, да се ис тра жи ва ња дру штве не струк ту ре кон цен три шу 
око уло ге ели та и њи хо вих фрак ци ја и, с дру ге, да се она че сто 
ре ду ку ју на ис тра жи ва ње ми кро дру штве них струк ту ра по себ но ет-
но кул тур них гру па, фол кло ра, ре ли ги је итд.

Вре ме је да се ис тра жи успон и пад ба зич них гру па: дру штве-
них кла са и сло је ва; њи хо ва фи зи о но ми ја, суд би на и уло га у са-
вре ме ним дру штве ним про ме на ма. У на шем ра ду чи ни мо осврт на 
гло бал не про ме не у кла сно-слој ној струк ту ри срп ског дру штва, у 
по след њих 20 го ди на. У ана ли зи ће мо се фо ку си ра ти на ме та мор-
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фо зе у дру штве ном по ло жа ју рад нич ке кла се и нео бур жо а зи је, две 
по ла ри зо ва не гру пе су прот них ин те ре са и иде о ло шких стре мље-
ња; ко је ће, ве ру јем, сво јим бор ба ма обе ле жи ти де це ни је ко је су 
пред на ма. Ис тра жи ва ње ди ја лек ти ке њи хо вих опреч них ин те ре-
са омо гу ћи ће да са зна мо пра ву при ро ду са вре ме ног ка пи та ли зма у 
Ср би ји, као и ин стру мен та ли зо ва ну уло гу по ли тич ке ели те и цен-
та ра мо ћи ко ји су све очи глед ни је под ре ђе ни ин те ре си ма сна га ре-
про дук ци је ка пи тал-од но са у дру штву и све ту.

КОНТРОВЕРЗЕОПРИРОДИПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ
ДРУШТАВА:ИЗМЕЂУМИТАООТВОРЕНОМДРУШТВУИ
РЕАЛНОСТИЕКСТРЕМНОКЛАСНОПОДЕЉЕНОГДРУ

ШТВАПЕРИФЕРНОГКАПИТАЛИЗМА

На про це су исто риј ске ре ста у ра ци је ка пи та ли зма, у пост со ци-
ја ли стич ким дру штви ма, из ни кло је, по пут пе чур ке по сле ки ше, 
број но пле ме ана ли ти ча ра, апо ло ге та/адво ка та овог про це са. Ме ђу 
њи ма у дру штве ним на у ка ма пред ња че еко но ми сти, ко ји су пре ко 
но ћи од док три нар них марк си ста по ста ли нео ли бе ра ли и при ста ше 
ве се ле бе ћар ске на у ке; за тим прав ни ци и по ли ти ко ло зи. На за че љу 
ове гру пе но вог “се ку лар ног све штен ства” (М.Л.) су и  со ци о ло зи. 
Под ма ском на уч не објек тив но сти, ве ћи на њих је се ја ла/ши ри ла 
мит о но вој дог ми о отво ре ном дру штву нео ли бе рал ног кор по ра-
тив ног ка пи та ли зма, оправ да ва ју ћи на тај на чин пре врат у на чи ну 
про из вод ње и си сте му упра вља ња, у име ефи ка сне тр жи шне при-
вре де и де мо крат ске ре во лу ци је. Ако је у по чет ној еуфо ри ји ма са 
– уру ша ва њем јед но пар тиј ског со ци ја ли зма – и би ло оче ки ва ња и 
илу зи ја да ће до ла зи ће дру штво би ти бо ље и бо га ти је, пра вед ни је 
и сло бод ни је, да нас је – по сле 20 го ди на – из ве сно да се тај нео ли-
бе рал ни мит о отво ре ном дру штву «цар ства сло бо де», пре тво рио/
из ро дио/ре а ли зо вао у сво ју су прот ност. На де лу је дру штво пе ри-
фер ног ка пи та ли зма, или ка ко не ки ис тра жи ва чи пи шу «тр жи шни 
ста љи ни зам» («ка пи та ли зам ка та стро фе»), са број ним об ли ци ма 
су ро ве пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла, енорм не екс пло а та ци је 
рад не сна ге, кри ми на ли за ци је и пљач ке.

Иза па ра ва на прав не др жа ве и ви ше пар тиј ске пар ла мен тар не 
де мо кра ти је – у су шти ни има мо вла да ви ну нео бур жу а зи је и пар-
то кра ти је, док су се пар ла мент и вла да пре тво ри ле у бр бља о ни цу, 
у по слов ни од бор но ве бур жу а зи је. Уме сто сли ке отво ре ног де мо-
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крат ског дру штва у прак си смо су о че ни са кла сно по де ље ним и 
ви со ко кон фликт ним дру штвом. Ње го ва со ци јал на струк ту ра – ко-
ја се тек кон сти ту и ше и у об ри си ма пре по зна је; у зна ку је но ве 
пи ра ми де: на вр ху ма ло број на вла да ју ћа кла са (но ва бур жо а зи ја 
и но ви упра вља чи) и на дну; огром на ве ћи на па у пе ри зо ва них дру-
штве них гру па (рад ни ка, се ља ка, за на тли ја, не за по сле них, ин те ли-
ген ци је, из бе гли ца и пен зи о не ра). У по чет ној еуфо ри ји о при ро ди 
дру штве них про ме на (по сле 1989. г.) и про ме на у Ср би ји (2000. г.) 
сво јим из ја ва ма, члан ци ма па и сту ди ја ма при дру жи ли су се и со-
ци о ло зи; пи шу ћи о “де мо крат ској ре во лу ци ји”, о на стан ку “пред-
у зет нич ког дру штва”, о кон сти ту и са њу мо дер ног де мо крат ског и 
отво ре ног дру штва. Ка сни је је тај глас за но са утих нуо/по су стао. 
У су да ру са су ро вим чи ње ни ца ма ствар но сти ка пи та ли зма пе ри-
фе ри је и ко а ли ци је но ве бур жу а зи је и пар то крат ске кла се, по стао 
је све ви дљи ви ји рас цеп из ме ђу илу зор не све сти и де тер ми ни за ма 
ре про дук ци је ре ал них струк ту ра мо ћи и не мо ћи гра ђан ства пред 
гво зде ним за ко ни ма оли гар хи је и су ро вим за ко ни ма тр жи шног 
фун да мен та ли зма/тр жи шног бан ди ти зма. Из тог отре жње ња на-
ста ле су број не ре спек ти бил не сту ди је со ци о ло га о про ти ву реч но-
сти ма дру шта ва у вр тло гу тран зи ци је и ефек ти ма нео ли бе рал ног 
мо де ла «тран зи ци је без со ци јал не од го вор но сти», ко ја је у прак си 
ра зо ри ла при вре ду, до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је зе мље, про из-
ве ла ви со ку не за по сле ност, ма сов ну бе ду и па у пе ри за ци ју, а др жа-
ву фи нан сиј ски пре за ду жи ла и учи ни ла ма ри о нет ски за ви сном од 
спољ ног фак то ра (ММФ, ЕУ, САД).

НЕОЛИБЕРАЛНАСТРАТЕГИЈАЗАВИСНЕ
МОДЕРНИЗАЦИЈЕИПЕРИФЕРИЗАЦИЈА

ДРУШТВАСРБИЈЕ

Имплозијасоцијализма део је ши рег лан ца кри зе ре про дук ци је 
гло бал ног свет ског си сте ма, ова квог ка кав тра је већ ви ше од че ти-
ри ве ка. Уз ле ти/про бо ји со ци ја ли стич ких ре во лу ци ја, на фо ну про-
бу ђе ног/по бу ње ног на ро да/ма са и при вре ме но/про ла зно тра ја ње 
њи хо вих екс пе ри мен тал них про је ка та/по ре да ка, са мо су по ка зи-
ва ли дру го ли це ка пи та ли зма и мо гућ ност ал тер на ти ве. Но, сна ге 
ка пи тал-од но са по вре ме но су од но си ле по бе ду и вра ћа ли исто риј-
ско клат но на су прот ну стра ну. Реч ју, ка пи та ли зам је, из угла свет-
ско-си стем ске те о ри је И. Во лер сти на, још увек си стем у кри зном 
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тра ја њу, пре жи вља ва њу али и про па да њу, чи ји се ци ви ли за циј ски 
крај пред ви ђа до по ло ви не XXI  ве ка. 

Им пло зи ја со ци ја ли зма (1989. г.) део је тог лан ца гло бал не 
кри зе ре про дук ци је ета ти стич ког и ка пи та ли стич ког на чи на про-
из вод ње, уз до дат ну ло ги стич ку по др шку/игру ге о стра те шких ин-
те ре са За па да: да ме ња њем ге о по ли тич ке ма пе све та утре пут ре ко-
ло ни за ци ји и оства ри ва ња ге о е ко ном ских ин те ре са. На том фо ну 
Ју го сла ви ја /Ср би ја/Бал кан – пред ста вља ле су зна чај но ге о по ли-
тич ко чво ри ште и ка пи ју за про дор, им пе ри јал ну ми си ју ка пи та ла 
на Ис ток.

У овом исто риј ском кон тек сту кри зе гло бал ног свет ског си сте-
ма, ре во лу ци ја и ан ти ре во лу ци ја и со ци ја ли стич ко са мо у пра вља-
ње, као је дан од мо де ла ли бе рал ног со ци ја ли зма/пар ти ци па тив не 
де мо кра ти је, у од но су на те шки ета ти стич ки мо дел ре ал ног со ци-
ја ли зма, до жи ве ло је слом. На осно ву са деј ства спољ них и уну-
тра шњих про тив реч но сти, фак то ра. На је дин ству ин те ре са сна га 
би ро крат ске и на ци о на ли стич ке ан ти ре во лу ци је. Иако је са мо у-
пра вља ње на по чет ку по ка за ло из ве сне пред но сти на фо ну со ци-
ја ли за ци је по ли тич ке /дру штве не мо ћи и ор ган ске де мо крат ске 
ин те гра ци је дру штва, на прин ци пу не ан та го ни стич ке асо ци ја тив-
не мо ћи, устав ним про ме на ма из 1971/4. г., тј.“фе де ри ра њем фе-
де ра ци је” до шло је до раз ра ста ња по ли цен трич ног ета ти зма, чи ме 
је по се јан  кар ци ном/се ме зла/бу ду ће си стем ске дез ин те гра ци је и 
уру ша ва ња за јед нич ке др жа ве.

Постсоцијалистичкатранзиција у Ср би ји од ви ја ла се у две 
фа зе: пр ва 1990-2000. г. и дру га од 2000. г. У пр вој фа зи, тзв. бло-
ки ра не/кон тро ли са не тран зи ци је у Ср би ји је су спен до ва но са мо у-
пра вља ње и до ми ни рао је дан мо дел по ли тич ког ка пи та ли зма и др-
жав ног со ци ја ли зма, у спе ци фич ном рат ном окру же њу и ме ђу на-
род них санк ци ја. У дру гој фа зи (2000. г. до да нас) на де лу је мо дел 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма пе ри фе ри је ко ји је остат ке со ци ја ли-
стич ког си сте ма ра зо рио и на плат фор ми laisserfaire,laisserpassér 
еко но ми је тр жи шног фун да мен та ли зма то тал но уни штио на род ну 
еко но ми ју, утро пут ра ди кал ној пе ри фе ри за ци ји при вре де, дру-
штва и кул ту ре. Ка та стро фал ни учин ци овог мо де ла при сил не ге о-
по ли тич ке тран зи ци је, уз аси стен ци ју За па да и за ви сне мо дер ни за-
ци је, да нас бол но осе ћа на сво јој ко жи ве ћи на ста нов ни ка Ср би је. 

Би ланс 20-го ди шње тран зи ци је у Ср би ји је ка та стро фа лан. 
Не кри тич ка апли ка ци ја нео ли бе рал не стра те ги је до ве ла је до су-
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бра зво ја, ра за ра ња при вре де, де ин ду стри ја ли за ци је, уни шта ва ње 
ка па ци те та ре ал не еко но ми је, ма сов не не за по сле но сти и оси ро-
ма ше ња ве ћи не ста нов ни ка. На стра те ги ји за ви сне мо дер ни за ци-
је зе мља је по ста ла отво ре на за нео ко ло ни јал ну екс пан зи ју и про-
тек то ра ци ју. Реч ју, без об зи ра на ори јен та ци ју по ли тич ке ели те ка 
Европ ској Уни ји, Ср би ја да нас ви ше под се ћа на ла ти но-аме рич ка 
дру штва, а цео Бал кан на шао се у зо ну пе ри фер ног за ви сног ка пи-
та ли зма.1) 

НЕКИАСПЕКТИИПРАВЦИПРОМЕНА
СОЦИЈАЛНОКЛАСНЕСТРУКТУРЕ
ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОГДРУШТВА

СРБИЈЕ

Ако ди ја лек тич ко-кри тич ка со ци о ло ги ја кључ за раз у ме ва ње 
из во ра/на чи на кон сти ту и са ња и тран сфор ма ци ју дру штве не, кла-
сно-слој не струк ту ре, тра жи и на ла зи у де тер ми ни стич ком деј ству 
сле де ћих фак то ра: а.) ни воа раз во ја тех но ло ги је и по де ле ра да; б.) 
у об ли ку и ка рак те ру сво јин ских од но са; ц.) у си сте му рас по де ле 
дру штве не мо ћи, он да се по ста вља пи та ње: ко ји су учин ци до са да-
шњих про це са тран зи ци је на про ме не дру штве не струк ту ре у Ср-
би ји.

 По ла зе ћи од ре ал ног ни воа про ме на, ко је су на ста ле у Ср би ји 
у по след њих два де сет го ди на, мо же се ре ћи да су кључ ни узро-
ци, фак то ри и ме ха ни зми – ко ји су ути ца ли на об ли ко ва ње/ме та-
мор фо зу кла сно-слој не струк ту ре пост со ци ја ли стич ког дру штва 
Ср би је ве за ни за а.) де струк ци ју со ци ја ли стич ког на чи на про из-
вод ње – кроз дез ин те гра ци ју дру штве не сво ји не и ин ста ли ра ње 
при ват но-сво јин ског од но са/ка пи тал од но са као до ми нант ног сво-
јин ског об ли ка; б.) у ра за ра њу ин ду стри је и ор ган ски ин те гри са-
не по де ле ра да за сно ва не на њој (оли че не у ма сов ном си сте му ма-
шин ске про из вод ње и но вих тех но ло ги ја), као и фор ми ра њу сит но 
– соп стве нич ке про из вод ње под фир мом (ма лих и сред њих пред-
у зе ћа), ато ми зи ра не и дез ин те гри са не по де ле ра да (што озна ча ва 
ре фе у да ли за ци ју на чи на про из вод ње а не ни ка кву мо дер ни за ци ју 
и ин те гра ци ју); ц.) до ми нант но де ло ва ње ва не ко ном ског и про тив-
прав ног фак то ра у дру штве но-еко ном ским про це си ма и си сте му 

1) Оп шир ни је о то ме ви де ти у на шим сту ди ја ма Путузависнодруштво (2004), Транзи
цијаупериферникапитализам (2009), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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рас по де ле дру штве не мо ћи (у фор ми ма фи ја шке кри ми на ли за ци је 
или по ли тич ког мо но по ла и про тек ци о ни зма, во лун та ри зма /ар би-
трар но сти/ин тер вен ци о ни зма). Реч ју, на су прот ло ги ци тр жи шне 
при вре де у ре про дук ци ји пред у зет нич ке, еко ном ске и дру штве не 
мо ћи и де ло ва ња прав не др жа ве, на де лу су до ми нант ни про це си 
мо но по ли за ци је, кри ми на ли за ци је и при ва ти за ци је др жа ве, су до-
ва, што отва ра про стор за лум пен ра звој и лум пен по ли ти ку и као 
по сле ди цу има, с јед не стра не тај ку ни за ци ју, и оли гар хи за ци ју 
дру штва, а с дру ге – ма сов но оси ро ма ше ње /де при ва ци ју и па у пе-
ри за ци ју гра ђа на. 

Прав ци про ме на кла сно-слој не струк ту ре пост со ци ја ли стич-
ког дру штва Ср би је од ви ја ли су се у ду ху нео кон зер ва тив не ре ста-
у ра ци је ка пи та ли зма пе ри фе ри је. То пак да ље зна чи да су на де лу 
би ли про це си ра ди кал не де струк ци је/ра за ра ња ста ре струк ту ре и 
фор ми ра ње но ве, де ге не ри са не са сли ком ма њи не бо га тих (тај ку на 
и оли гар ха) и ве ћи не оси ро ма ше ног, де кла си ра ног ста нов ни штва 
(се ла и гра до ва) и тан ким сло јем но ве сред ње кла се у гра до ви ма. 

Учи ни ли се осврт на со ци о ло шка обе леж ја/ли ко ве но вих дру-
штве них кла са и сло је ва до би ће се сле де ћа тран зи ци о на сли ка пре-
ла знич ких гру па и ка те го ри ја. Нај пре се, на фо ну ра ди кал не де-
струк ци је дру штве не сво ји не и ин ста ли ра ња (од о зго, пу тем но вог 
«де мо крат ског бољ ше ви зма») при ват ног-сво јин ског на чи на про-
из вод ње – фор ми ра нова буржоазија, ко ја пра ти на ста нак но вог 
ка пи та ли стич ког пе ри фер ног дру штва. Она, као но ва вла снич ка и 
екс пло а та тор ска гру па, за сни ва моћ на при ват ном вла сни штву, ко је 
је нај че шће не ре гу лар но сте че но у по лу рат ним усло ви ма тран зи-
ци је и при сил не мо дер ни за ци је (З. Авра мо вић) дру штва у Ср би ји 
то ком де ве де се тих и у пр вој де це ни ји XXI ве ка.

Необуржоазија се у нас ди фе рен ци ра у три фрак ци је: а. но-
мен кла тур на нео бур жо а зи ја; б. ма фи ја шка-лум пен бур жо а зи ја; ц. 
пред у зет нич ка. Сем пред у зет нич ке бур жо а зи је ко ја је по слов но 
шум пе тер ски ор јен ти са на и но си лац је про гре сив них про це са мо-
дер ни за ци је и раз во ја, оста ле две гру пе су по тро шач ко па ра зит ске 
и шпе ку ла тив не фрак ци је бур жу а зи је чи ја се де лат ност гра ни чи са 
кри ми нал ном ак тив но шћу и ре про дук ци јом по ја ва со ци јал не па-
то ло ги је. Ве ћи на из да на ка но ве бур жо а зи је у нас, због чи ње ни це 
не из гра ђе но сти прав не др жа ве и ци вил ног дру штва, иду ћи за ло-
ги ком свог его и стич ког ин те ре са има ју од ли ке ком пра дор ске бур-
жо а зи је, ко ја је но си лац су бра зво ја и лум пен по ли ти ке. Ње ни пред-
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став ни ци су бес кру по ло зни “тр жи шни бан ди ти”, ана ци о нал ни со-
ци јал дар ви ни сти, еко ном ски фун да мен та ли сти. Свој (опљач ка ни) 
ка пи тал, по пра ви лу, не ин ве сти ра ју у раз вој сек то ра и ка па ци те те 
ре ал не еко но ми је, већ у тр го ви ну, бан ке, где се мо гу ра зним ма-
хи на ци ја ма/шпе ку ла ци ја ма/зе ле на ше њем, на брз на чин обо га ти ти. 
До бар део ове лум пен бур жо а зи је у при ва ти за ци о ним про це си ма 
ба ви се ку по ви ном фир ми по ни жим це на ма и њи хо вом пре про да-
јом. Они су про та го нист  фе но ме на “гла ве ше ће ра”, но ве пр во бит-
не аку му ла ци је ка пи та ла али и хе до ни стич ко-по тро шач ког на чи на 
жи во та; пред став ни ци “до ко ли чар ске кла се” у нас.

Пред став ни ци но ве лумпенбуржоазије у нас да нас ку пу ју/пре-
про да ва ју  по пут ма тра па за, бив ша дру штве на ин ду стриј ска пред у-
зе ћа у гра до ви ма и ве ли ке по се де агро ком би на та у по љо при вре ди. 
Ова те ден ци ја је ви дљи ва ши ром Ср би је, а по себ но у Вој во ди ни. 
Че сто се, под фир мом фор си ра ња «стра те шких ин ве сти то ра»/парт-
не ра, у нас про мо ви шу при кри ве ни пар тиј ски пај то си, та ко да се 
с пра вом го во ри о фе но ме ну на ме ште не/фин ги ра не «бу ра зар ске 
при ва ти за ци је». Крај ња кон се квен ца ових про це са, пре пу них де-
ви ја ци ја и кри ми на ли за ци је, је сте вид на тен ден ци ја ка тај ку ни за-
ци ји у еко но ми ји и оли гар хи за ци ји у по ли тич ком жи во ту зе мље. 
Спојтајкунаиолигархаблокираистинскудемократизацијуираз
војпостсоцијалистичкогдруштвауСрбији.

На ши ем пи риј ски со ци о ло зи, а по себ но ана ли ти ча ри по ли-
тич ких по ја ва, не до вољ но ис тра жу ју не га тив ни ути цај ове не прин-
ци пи јал не ин те ре сне ко а ли ци је (тај ку на и оли гар ха) на са вре ме не 
дру штве не про це се, мо но по ли за ци ју мо ћи у дру штву и бло ка ду 
де мо кра ти за ци је и раз во ја дру штва. Њи хо ва ана ли за на жа лост ре-
ду ци ра на је на уско по ље ели та, пре све га по ли тич ких и еко ном-
ских, на уло гу по ли ти ча ра и ме на џе ра у дру штве ном жи во ту, али 
не и на про ду бље на ис тра жи ва ња но вих об ли ка со ци јал но-кла сног 
гру пи са ња и по ла ри за ци је у дру штву и њи хов ути цај на су ко бе и 
со ци јал ну ди на ми ку. 

По себ но тре ба ис та ћи да је ком плекс про бле ма радничкекла
се, но вих про из во ђач ких на јам них сло је ва дру штва, остао из ван 
вид ног по ља со ци о ло шке ана ли зе. Не ра ди са мо, да кле, о де кла-
си ра ним сло је ви ма тра ди ци о нал не ин ду стриј ске рад нич ке кла се 
(бив ших пла вих око врат ни ка), већ и но ве рад нич ке кла се, као да је 
и она пре пу ште на пу ком ве ге ти ра њу/пре жи вља ва њу на мар ги на ма 
дру штва. 
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Социолошка анализа би по ка за ла ка ко је, у про це си ма нео-
кон зер ва тив не ре ста у ра ци је/ан ти ре во лу ци је, рад нич ка кла са у ери 
тран зи ци је, от пи са на, ато ми зи ра на и ра зним ре фор ма ма нео ли бе-
рал них но во де мо кра та, тр жи шних фун да мен та ли ста, де гра ди ра на 
и уни ште на. Оте ра на на бу вља ке и из цен тра дру штве не мо ћи у 
дру штве но под зе мље. Ско ро да о ње ној дра ма тич ној и тра гич ној 
суд би ни (успо ну и па ду), не ма озбиљ ни је со ци о ло шке сту ди је у 
по след њих 20. год./из у зев сту ди је НадеНоваковић2). Не ма ни ди-
плом ских, ма ги стар ских и док тор ских ра до ва/те за/сту ди ја (из у зев 
Ла зи ће ве сту ди је “Че ка ју ћи ка пи та ли зам”)3). Још јед ном под вла-
чим – ве ћи на на ших ко ле га „гу сла” и ис тра жу је дру ге те ме, че сто 
из праг ма тич них лу кра тив них раз ло га или раз ло га по ли тич ке ко-
рект но сти.

Фе но ме но ло шки при ступ у раз ма тра њу положајапроизвођач
ке класе, најамних радника, у на ста ју ћем ка пи та ли стич ком дру-
штву Ср би је, омо гу ћио бих нам су о ча ва ње с ли ком но вог све та 
обес пра вље них у ле пе зи од на јам них рад ни ка у при ват ном сек то ру 
у гра до ви ма и на се лу, до на јам них рад ни ка у остат ку др жав не при-
вре де. Оно што је за јед нич ки име ни тељ сви ма њи ма то је да су без 
сво ји не, унајм ље ни за туђ ра чун и енорм но, ви со ко екс пло а ти са ни 
и обес пра вље ни. Рад ни ци су у тран зи ци о ним про це си ма до би ли 
фор мал на по ли тич ка пра ва, а из гу би ли со ци јал на. Они су ре ду ко-
ва ни на пу ку рад ну сна гу и објек те екс пло а та ци је. Ка ко су се у 
тран зи ци ји на уда ру ре струк ту и ри ра ња на шли оста ци со ци јал не 
др жа ве, рад ни ци ма је из вр ше на ре дук ци ја пра ва из рад ног и со ци-
јал ног за ко но дав ства. Они су пре пу ште ни на ми лост и не ми лост 
тр жи шту и не кон тро ли са ној екс пло а та ци ји сна га – ка пи тал-од но-
са.

У тран зи ци о ним вр тло зи ма оста ло је пре ко ми ли он рад ни ка 
ван по сла или је при ну ђе но да про ме ни ме сто за по шље ња. Мно ги 
су по тра жи ли по сао ван ме ста жи во та/бо рав ка, а не ки и ван зе мље. 
До бар део ин жи њер ског ка дра, струч ња ка са ви со ким обра зо ва њем 
и про ве ре ним спо соб но сти ма, ми гри рао је ван Ср би је, као што је и 
из ра же на тен ден ци ја, фе но мен «од лив мо зго ва» тј. од ла зак свр ше-
них ака де ма ца у ино стран ство.

2) Ви де ти Н. Но ва ко вић, ДезинтеграцијарадничкекласеДругеЈугославије, ИДН, Бе о-
град, 2008.

3) М.Ла зић, Чекајућикапитализам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011. 
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Рад ни ци ни су са мо нај ек спло а ти са ни део дру штве не струк ту-
ре већ и нај о бе спра вље ни ји. Они су нај че шће син ди кал но и по ли-
тич ки нео р га ни зо ва ни и пре пу ште ни сти хиј ним об ли ци ма нео лу-
ди стич ке бор бе/по бу не, че сто скре ћу ћи па жњу на се бе штрај ко ви-
ма гла ђу, од се ца њем де ло ва те ла или са мо у би стви ма. У Ср би ји, у 
не ким пред у зе ћи ма, још увек има мо за бра ну син ди кал ног ор га ни-
зо ва ња, а по сло дав ци и га зде, као и вла да – нај че шће те же па ци фи-
ка ци ји, ин стру мен та ли за ци ји и ма ни пу ла ци ји син ди ка ти ма, пре-
тва ра ју ћи их у ре жим ске “да ди ље” или при реп ке про ду же не ру ке 
но вих га зди сна га – ка пи тал-од но са. 

У по ли тич ком по гле ду рад ни ци су фор мал но за сту пље ни. Њих 
ско ро да не ма у пар ла мен ту, а ма ло их је и у ло кал ним скуп шти-
на ма. То го во ри и о ан ти-рад нич ком ка рак те ру си сте ма гло бал ног 
дру штва на ста ју ћег ка пи та ли зма у нас. И без об зи ра на не ко ли ко 
пар ти ја со ци ја ли стич ке и ле ви чар ске ори јен та ци је, истин ске ле ви-
це као да не ма или је де мо ни зо ва на и на ла зи се у по лу и ле га ли, та ко 
да рад ни ци оста ју по ли тич ки нео р га ни зо ва ни и оне спо со бље ни за 
ар ти ку ла ци ју сво јих ин те ре са и од бра ну сво јих пра ва. То, да ље, 
омо гу ћу је ма ни пу ла ци ју њи хо вом по ли тич ком во љом у дру штву, а 
по себ но у из бор ним про це си ма.

Нај зад, из ме ђу ових две ју по ла ри зо ва них гру па: ма њи не нео-
бур жо а зи је и ве ћи не па у пе ри зо ва ног про из во ђач ког са ста ва, кри-
ста ли ше се новасредњакласа ко ја је још увек ма ло број на, и са ма 
раз би је на, не до вољ но ор га ни зо ва на. Ва ља ре ћи да је тран зи ци о ним 
про це си ма, ста ра сред ња кла са рас то пље на, де ком по но ва на и да 
се на но вом на чи ну про из вод ње ка пи та ли зма пе ри фе ри је, на про-
це си ма мо дер ни за ци је, ра ци о на ли за ци је и ре фор ме – да нас кри-
ста ли ше, кон сти ту и ше свет но вих сред њих сло је ва у при ват ном и 
др жав ном сек то ру ко ји има не си гу ран по ло жај и ам би ва лент ну по-
ли тич ку ори јен та ци ју. Сто га су ње ни пред став ни ци у по ли тич ким 
про це си ма фло тант ни, скло ни да че сто ме ња ју по ли тич ке оп ци је/
стра нач ке дре со ве ра ди за шти те сво јих ин те ре са, а не из прин ци-
пи јел них раз ло га. 

На жа лост, још ду го ће мо че ка ти да се раз ви је нор мал на ста-
бил на дру штве на струк ту ра у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма, 
ко ја би за ме ни ла са да шњу де ге не ри са ну и кон фликт ну. За то вре ме 
со ци о ло зи ће, пре или ка сни је, за по че ти да ис тра жу ју но ву дру-
штве ну струк ту ру са ци љем да от кри ју не са мо ка рак тер/иден ти тет 
дру штва у тран зи ци ји већ и да уоче и ука зу ју на мо гу ће ал тер на-
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ти ве и ак те ре дру штве них про ме на: раз во ја и на прет ка са вре ме ног 
дру штва Ср би је.

Без ста бил не али и отво ре не дру штве не струк ту ре, ко ја омо гу-
ћу је со ци јал ну мо бил ност, успон, рад ну и со ци јал ну про мо ци ју за 
ве ћи ну ста нов ни ка, не ма здра вог и на пред ног дру штва, без об зи ра 
ка ко се то дру штво на зи ва: ка пи та ли стич ко /пост ка пи та ли стич ко 
или со ци ја ли стич ко.   На жа лост, у зе мља ма у тран зи ци ји, ка ква је и 
Ср би ја да нас, ми има мо на де лу «отворенокласнодруштво», али
безкласнеборбе4) и вла да ви ну ме шо ви те ко а ли ци је сна га де сног и 
ле вог цен тра, док аутен тич на ле ви ца тек тре ба да се ро ди из про-
тив реч ја са вре ме ног ка пи та ли зма. Вла да ју ће сна ге, број ним ма-
ни пу ла ци ја ма, ви ше бри ну о одр жа ва њу по рет ка ка пи тал-од но са, 
не го ли о тра га њу за ал тер на ти вом и су бјек ти ма/ак те ри ма мо гу ћег 
осло бо ђе ња5). Аутентичналевица мо же на ста ти са мо у про це си ма 
ду бо ке струк ту рал не ан ти си стем ске кри зе, об но ве ре во лу ци о нар не 
те о ри је и ра ди кал ног оспо ра ва ња ка пи та ли зма, а не кроз ре фор ми-
стич ки «ду ги марш» у ин сти ту ци ја ма си сте ма. 

LjubisaMitrovic
SERBIANSOCIETYBETWEENPAUPERIZATION

ANDTYCOONISATION
(ContributiontotheStudyofchangesinthesocial-class

structureofasocietyintransition,Serbia)
Summary

Transition without social responsibility, backed by the
neoliberalmodelofdependentmodernizationhasledto
peripherizationeconomy,societyandcultureinSerbia.In
sociologytherearenocomprehensivestudiesofchanges
inthesocialstructureofSerbiansocietyintransition.So
far,mostactivityisreducedintheresearcheliteandtheir
participationinthedistributionofsocialpower.
Thepaperdiscussestheeffectsofthecurrenttransition
andespecially theradicalchanges in theclassstratified
structureofSerbiansocietyanditspolarizationoftherich
minoritytycoons/oligarchsandpauperizovanumajority.
Theauthorexploresthesocialprofileofclassesandstrata
andpossibleimplicationsforthedevelopmentandfuture
ofSerbia.

4) Ви де ти чла нак Т. Ку љи ћа,„Но ва упо тре ба Ти та“, Политика од 24.09. 2012, стр. 18. 
5) У ве зи с тим у пра ву је ко ле га Т. Ку љић ка да твр ди: Сам ка пи та ли зам ви ше стре пи од 

сло ма евра не го од штрај ко ва. Успе шно је вак ци ни сан и бе зал тер на ти ван“ (Исто, стр. 
18). 
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Resume
NeoliberalstrategyoftransitioninSerbiahasledto
radicalchangestoitsclassstructure.Unfortunately,
oursociologistsarepreoccupiedwiththeanalysisfor
themainstreammedia; instead of that they are en
gagedincriticalanalysisofsociety.Modernsociety
is affected by numerous processes – globalization,
modernization,transition,recolonizationetc.Inthis
context it is interesting to explore the basic direc
tionsand thecharacterofsocialstructurechanges,
anditspossibleconsequencesforthedevelopmentof
ourcountryinfuture.Unfortunately,inthetransition
societies, such as Serbia, we have socalled ’’open
classsociety’’,butwedon’thaveclassstruggleand
theruleofmixedcoalitionforcesoftherightandleft
wingpolitics.Rulingclassesareusingnumerousma
nipulationsformaintainingstatusquoofcapitalistic
relations.Authenticleftwingpoliticscanariseonly
intheprocessesofdeepstructuralantisystemiccri
sis,renewalofrevolutionarytheoryandradicalchal
lengestocapitalism.




	P-REVIJA-4-2012
	PR-4-00-0sadr
	PR-4-1-0
	PR-4-1-1


