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1.Увод:одсоциологијеелитадоелитологије

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

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

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

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

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



ЉубишаМитровић НОВАБУРЖОАЗИЈАИЊЕНАЕЛИТА...

252

2.Значајистраживањапроменау
профилудруштвенихкласаиелитау

постсоцијализму

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

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

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

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

3.Стратегијанеолибералнезависне
модернизацијеипроизводњапериферног

капитализмаунас

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

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

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

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

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

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

1 Видети студију Лумпенбуржоазија и лумпенразвој, А. Г. Франк, ЦИД, 
Подгорица, 2002.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.3/2010,год.VIvol.9 стр.249-270

255

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

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

4.Компрадорскабуржоазија
исателитскапсеудоелита

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.ПостсоцијалистичкаСрбијаураљама
неолибералнестратегијезависне

модернизације,компрадорскенеобуржоазије
илумпенелите

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

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

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

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

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

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

6.Транзицијакултурекаоформирање
културезависностиисистемске
компрадорскеинтелигенције

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

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



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.3/2010,год.VIvol.9 стр.249-270

261

„кра ђа и пре кра ђа“ нај е лит ни јег ка дра из сва ке ге не ра ци је, 
чи ме се сла бе људ ски ре сур си ових зе ма ља, а го ле мо зна ње 
ових ка дро ва да ље ко ри сти за свет ску до ми на ци ју и пре жи-
вља ва ње ка пи та ли зма.

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

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

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

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

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

7.Променеукласно-слојнојструктури
постсоцијалистичкихдруштава
ипрофилисањеелитакаоактера

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

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

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

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

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

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

Уместозакључка

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

Ели те у зе мља ма у тран зи ци ји још увек су не зре ле, псе-
у до е ли те. Ср би ји је (и оста лим бал кан ским зе мља ма) по треб-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.3/2010,год.VIvol.9 стр.249-270

265

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.3/2010,год.VIvol.9 стр.249-270

269

LjubišaMitrović

THENEWBOURGEOISIEANDITS
PSEUDO-ELITEINTHESOCIETIESOF

PERIPHERALCAPITALISM

ASketchforaSociologicalPortrait

Summary

Thepaperanalysesthechangesintheclassstructureofthe
post-socialistsocietiesundertheinfluenceoftheneoliberaldeve-
lopmentstrategyandtherestaurationofperipheralcapitalism.

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

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

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

comprador bourgeoisie, pseudo-elite, lumpen-po-
litics.
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