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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, 
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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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