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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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