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ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА ЕКО НОМСКОГ 
И ПО ЛИ ТИЧ КОГ КА ПИ ТА ЛА 
ЕЛИТА У ПОСТ-КО МУ НИ ЗМУ

Резиме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2010, год. VI vol. 9 стр.81-106

95

ли тич ке ели те и да за јед но са њи ма уђу у но ви ели ти стич ко-
хе ге мо ни стич ки аран жман вла сти и мо ћи, чи ји кра так при-
каз сле ди.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POST-COM MU NISM

Sum mary

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

cir cu la tion of eli te, ca pi tal, com mu nist no men cla-
tu ra, class struc tu re, po li ti cal class, he ge mony, in-
tel li gent sia. 
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