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Ре зи ме
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Пред мет ово га ра да пред ста вља про у ча ва ње дру штве-
них ели та у Ср би ји то ком по след њих два де сет го ди на (1990–
2010), и ба ви се њи хо вим пре о бра жа јем, од но сно ре струк ту-
ри ра њем и ре кон фи гу ра ци јом, као и мо гућ но сти ма ула ска у 
дру штве ну ели ту (тзв. проходност). Да би смо да ли од го во ре 
на ова ком пли ко ва на пи та ња нај пре је нео п ход но де фи ни са-
ти пред мет ис тра жи ва ња, и пре ци зно раз ја сни ти шта за пра-
во пред ста вља дру штве ну ели ту, ка ко би смо у дру гом де лу 
ис тра жи ва ња мо гли на при ме ру по јав них об ли ка дру штве-
них ели та у Ср би ји нео ме та но да из ве де мо на лаз и на са мом 
кра ју ра да пред ло жи мо из ве сне ме ре ра ди от кла ња ња па то-
ге на ано мич них ста ња, ста вља ју ћи на јав ни увид мо гућ но сти 
оздра вље ња дру штва ка да је бар реч о дру штве ним ели та ма 
у Ср би ји.

1.Раднаапратура
–теоријскозначењеелите

По јам ели те „по ти че од ла тин ског гла го ла eligere, што 
зна чи иза бра ти“.1 „Реч елита је би ла упо тре бља ва на у се дам-
на е стом ве ку за опи си ва ње ро бе из у зет не фи но ће...“2 Елит на 
ро ба ту ма чи се као ро ба из у зет не ка кво ће; то је фи на ро ба, 
ква ли тет на и ра фи ни ра на, по не кад има зна ча ње лук су зне ро-
бе – јед ном реч ју вр хун ске. С то га у по чет ку ели ти пре пи су ју 
упра во те осо би не. 

У ап со лу ти стич ким др жа ви ма ели та је фи на и суп тил-
на – она је ари сто кра ти ја. Ари сто кра ти ја је огра ни че на гу-
стом мре жом ауто ри тар ног све то на зо ра, ко ји је сво је вр сно 
ин те гра ци о но по ље чи та ве за јед ни це.3 Ме ђу тим, вре ме ном 

1 С. Ан то нић: „Ели та“, Социолошкиречник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, 
стр. 119.

2 Т. Бо то мор: Елитеидруштво, Сед ма си ла, Бе о град, 1967, стр.13.
3 Ево ка ко ита ли јан ски при по ве дач Сал ва то ре Ни гро опи су је ову ме ша ви ну 

ари сто кра ти зма и ауто ри та ри зма вла да ју ћих ели та у до ба ба ро ка: „На вр ху 
хи је рар хи је на ла зио се вла дар чи ја је ду жност би ла да упра вља све том ви
шедабиусавршиосветнегосветњега. Унесебичномдавањусебесвојим
поданицима, вла дар је имао не чег божанског; он је по сту пао та ко што је 
привлачиосвојеподаникесеби,наликујућитимеБогукојипродиреуљудска
срцакористећианђеоскасредства.“ С. Ни гро, Ликовибарока, „Се кре тар“, 
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са про па шћу ари стро кра ти зма, и твр до-кла сног фе у дал ног 
си сте ма, ели та гу би по чет ни ка рак тер. Из ари сто кра ти је дру-
штво за па да у плу то кра ти ју – пр вот на ели та плем ства де ва-
сти ра и у њу ула зе сло је ви круп не бур жо а зи је (пред у зи ма чи 
и обрат ни ци –  фи нан си је ри сва ке вр сте).4 Дру штво по ста је 
про ход ни је, али та про дор ност ни је на вр ли ни, већ на спо соб-
но сти ма.5 Оту да је дан од пр вих са вре ме них озбиљ них про-
у ча ва ла ца ели та, ита ли јан ски со ци о лог и еко но ми ста Вил-
фре до Па ре то, под вид ним ути ском рас па да ари сто крат ског 
и упли ва пред у зи мач ке гра ђан шти не пи ше сле де ће: „Не кој 
ве штој ву ци ба ти ни ко ја уме да ва ра љу де, а да при то ме не 
бу де ка жње на, да ће мо 8, 9, па чак и 10, већ пре ма бро ју љу ди 
ко је је оче ру па ла и пре ма ко лич ни нов ца ко ји је ус пе ла да им 
из ву че. Сто га, да кле, на ста вља Па ре то: одво ји мо кла су љу ди 
ко ји има ју нај ви ше по ка за те ље у сво јој гра ни де лат но сти и 
на зо ви мо их ели том.“6 Од та да па на да ље пре о вла да ва ста-
но ви ште пре ма ко ме ели ту оли ча ва ју спо соб ни: „иза бра ни 
љу ди, од лич ни ци, цви јет не ке гру пе или за јед ни це... оно што 
је нај бо ље или нај от ме ни је...“7 Та ко у при пад ни ке ели те спа-
да ју: „ода бра ни, иза бра ни, нај бо љи по је дин ци, еми нент ни, 
нај и стак ну ти ји, во де ћи при пад ни ци јед не дру штве не гру пе 
или за јед ни це.“8 

105-124, Clio, Бе о град, 2004, стр.106. И још: „Ин ге ње ри је са ве то вао да тре ба 
опо на ша ти вр ли не пу жа (lumaca). По и гра ва ју ћи се раз ли чи тим зна че њи ма 
ове ре чи (lumaca зна чи пуж, али и спи рал но сте пе ни ште), он ће ре ћи: ‘Пи са-
ње на ли ку је спи рал ним сте пе ни ца ма ко ји ма се се кре тар, иза сце не и нај кра-
ћим пу тем, ус пи ње до бли ско сти са сво јим за штит ни ком, до чи јег по ве ре ња 
не мо же да стиг не глав ним сте пе ни штем, од но сно круп ним ко ра ци ма двор-
ске слу жбе.’“, Ibi dem, стр.110. 

4 П. Серна, Човекдобапросвећености, „Племић“,  37-92, Clio, Београд, 2006, 
стр. 54. „ ... током 18. века успоставља право пословно племство, грађанско 
по својим интересовањима, феудално по мотивима.“   

5 Ка да опи су је мо дер ни мен та ли тет гра ђан ске ели те аме рич ки со ци о лог ру-
ског по ре кла Пи трим Со ро кин ка же сле де ће: „Ko su na še vo đe? Pre sve ga to su 
uspe šni za ra đi va či nov ca. Pri to me je ma lo va žno ka ko se do nov ca do la zi. Sa ma-
lim iz u ze ci ma, ta kvi se na la ze na vr hu dru štva; oni do bi ja ju aka dem ska zva nja, 
po sta ju lju di od po ve re nja u sve mu i sva če mu; oni su po li tič ki li de ri i kon tro li šu 
za i sta sve.“, P. So ro kin: Društvenaikulturnadinamika, Slu žbe ni list/CID, Be o-
grad/Pod go ri ca, 2002, str. 394.

6 С. Тар та ља: Скривеникруг–кружењеелита, Пред сед ни штво ССОЈ, Бе о град, 
1976, стр.176.

7 М. Бо са нац, О. Ман дић, С. Пет ко вић: „Ели те“, Рјечниксоциологијеисоцијал
непсихологије, Ин фор ма тор, За греб, 1977, стр. 162.

8 Т. Ин ђић: „Ели та“, Социолошки лексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
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Не што ка сни је под на ле ти ма рад нич ких и син ди кал них 
бун то ва у ва ло ви тим по ку ша ји ма да се зба ци ја рам пред у зет-
нич ког плу то кра ти зма ли бе рал но-ка пи та ли стич ког по рет ка 
фор мал не де мо кра ти је на ста је но ва кри ти ка ели ти зма, али 
и вла да ју ћег по рет ка. Су о чен са твр дим кла сним дру штвом 
ди хо том них су ко ба бур жо а зи је и рад ни штва ита ли јан ски со-
ци о лог, по ли ти ко лог и прав ник Га е та но Мо ска ус твр ди ће: 
„Прин цип су ве ре ни те та на ро да, од но сно вла да ви не на ро да 
је јед на фик ци ја, јер не вла да на род не го ма њи на. Због то-
га што се за сни ва на фик ци ји (тзв. за ма ски ра ва ње су шти не, 
прим. В.С) пар ла мен тар ни ре жим је још го ри од дру гих ко ји 
(бар) отво ре но при зна ју вла да ви ну ма њи не.“9 Ели та се ов де 
за о кру жу је у ма њи ну – до бро ор га ни зо ва ну ма њи ну – или 
вла да ју ћу кла су.10 Та ко је пре ма Мо ски чи та во дру штво по де-
ље но на по ли тич ки ор га ни зо ва ну ма њи ну ели та ко је вла да ју, 
и нео р га ни зо ва ну, па сив ну ма су ко јом се вла да.11 

Из све га по бро ја ног до ла зи мо до са зна ња да у те о ри ји, 
и пре све га у по ли тич кој со ци о ло ги ји, ра зни ауто ри раз ли чи-
то ту ма че шта за пра во пред ста вља ели та, та ко да до да нас, 
упра во у пи та њу ње не опе ра тив не де фи ни ци је, ни је по стиг-
ну та пу на са гла сност. За основ ну ка рак те ри сти ку дру штве-
них ели та Вил фре до Па ре то узи ма способност, за Га е та на 
Мо ску то је „власт, за Кар ла Ман хај ма рационалност, за 
Ро бер та Да ла одлучивање, за Су зан Ке лер положај, за Еву 
Еци о ни-Хе ле ви надзорнадресурсима итд.”12 На осно ву по-

Београд, 1982, стр. 166.
9 А. Се ку ло вић: ПолитичкамисаоГаетанаМоске, Док тор ска ди сер та ци ја, Фа-

кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1975, стр.133.
10 Т. Ин ђић: „Ма са пре ма по ли тич кој кла си – Га е та но Мо сца и ње го во уче ње 

о ма си“, Маса у социолошкојтеорији: 77-118, Ин сти тут за со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 81. „... пре ва га јед не 
ор га ни зо ва не ма њи не, над нео р га ни зо ва ном ве ћи ном (миноранзаорганизза
тавс.маггиоранззадисорганиззата) ус тва ри је фа тал на, чи ње ни ца ко ја се не 
мо же из ме ни ти.“

11  „... на род у тра ди ци о на ли стич ком сми слу по сто ји са мо као пси хо ло шка ка те-
го ри ја, као обје кат и са мо обје кат вла сти оружје ко је тр пи. Од ње га као та квог 
не за ви си ни ти мо же за ви си ти по ли тич ка кре а ци ја, јер је она увек у дру гим 
ру ка ма, или (трај но) у ру ка ма по све ће не ели те ...“, С. Ву јо вић, „Д’ Ме стро во и 
д’ Бо на ло во тра ди ци о на ли стич ко схва та ње ели те и ма се“, Масаусоциолошкој
теорији: 24-34, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те-
та, Бе о град, 1977, стр. 31.

12 С. Ан то нић: „Ели та“, Социолошкиречник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, 
стр. 119.
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вр шне ана ли зе го то во свих по бро ја них ауто ра, ако из у зме мо 
Ман хај мо ву де фи ни ци ју дру штве них ели та (ра ци о нал ност), 
у свим оста лим пре о вла да ва некa од ком по нен ти дру штве не 
мо ћи: спо соб ност, власт, од лу чи ва ње, по ло жај или над зо ру 
над ре сур си ма. Та ко до ла зи мо до кључ ног ста но ви шта пре ма 
ко ме је не мо гу ће дру штве ну ели ту спо зна ва ти без ње не не-
по сред не ве зе са не ким од еле ме на та дру штве не мо ћи.13 

Сто га, из ова ко из ве де не де фи ни ци је дру штве не ели-
те, мо гу ће је  уочи ти да се „тер мин ели та(е) са да ге не рал но 
при ме њу је за функ ци о нал не, углав ном гру пе за ни ма ња, ко-
је има ју (из би ло ко јег раз ло га) високстатусудруштву и 
због то га ћу га ја убу ду ће упо тре бља ва ти без огра да у том 
сми слу.“14 По сле ди ца ово га је да ели те по се ду ју из ве сну ду-
хов ну су пер и ор ност, што не под ра зу ма ва да је та (и та ква) 
су пер и ор ност и ува же на од дру гих.15 Већ са ма чи ње ни ца по-
мањ ка ња ле ги ти ми те та кроз auctoritas [augeo, auctum] чи ни 
да се овај не до ста так ин тер и о ри зо ва ног на го ва ра ња, пре по-
ру ке, при во ле ва ња, зна ме ни то сти и узо ра, осло ба ђа мо рал-
ног све то на зо ра, и ба ца у чврст за гр љај мо ћи. Од та да би-
ти при пад ник дру штве не ели те има за по сле ди цу оба ве зно 
по се до ва ње не ка квог об ли ка дру штве не мо ћи.16 Та ко са да, 
ко нач но, мо же мо ус твр ди ти да ели та „озна ча ва при пад ни ке 
ви ших дру штве них сло је ва ко ји ула зе у те сло је ве на осно ву 
свог дру штве ног по ло жа ја, бо гат ства, при ви ле ги ја, обра зо-
ва но сти, пре сти жа, сти ла жи во та, тј. ко ји има ју во де ће  или 
упра вљач ке по зи ци је у дру штву (без об зи ра на то да ли су 
од ре ђе ни по је дин ци тих сло је ва за и ста су пер и ор ни као лич-
но сти). Тај по ло жај им обез бе ђу је уче шће у од лу чи ва њу о 

13 Милс је отворено назива елита моћи. Видети у: Т. Инђић, „Елита“, Соци-
олошки лексикон, Савремена Администрација, Београд, 1982, стр. 167.  
„Елиту моћи Милс одређује као пирпаднике виших друштвених кругова 
који поседују атрибуте моћи и утицаја, богатства и славе (престижа), који 
у својим рукама усредсређују водеће, командне позиције крупних инсти-
туционалних хијерархија: привредних корпорација, политичко-државних 
институција и војске.“

14 Т. Бо то мор, Елитеидруштво, Сед ма си ла, Бе о град, 1967, стр. 19.
15 P. Thoens, The Elite in the Welfare State, The Free Press, New York, 1966, p. 50-

51.
16 Најужу дефиницију друштвених елита са најчвршћом везом елите и непо-

средне, опипљиве и конкретне моћи даје Ева Ециони-Халеви. Према њој 
друштвена елита није ни могућа без контроле над ресурсима. E. Etzioni-
Halevy, The Elite Conection, Polity Press, Cambridge, 1993, р. 52.
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бит ним дру штве ним по сло ви ма.“17 Та ко „реч ели та озна ча ва 
све оне осо бе ко је се ис ти чу у оба вља њу не ке де лат но сти у 
дру штву, би ло да то по сти жу пр вен стве но, за хва љу ју ћи не-
ким сво јим спо соб но сти ма (на уч ни ци, умет ни ци, фи ло зо фи) 
или у пр вом ре ду за то што рас по ла жу ве ћом дру штве ном 
мо ћи, при че му је по се до ва ње спо соб но сти од со ци о ло шког 
и се кун дар ног зна ча ја (еко ном ски, по ли тич ки и вој ни ли де-
ри).“18 Не по сред на ве за дру штве них ели та и дру штве не мо ћи 
ја сно је из ра же на у де ли ма Па ре та и Мо ске. И за јед ног и за 
дру гог ели те су онa врстa спо соб них ма њи на ко је су овла да-
ле ди рект ним ути ца јем на ре ал ну дру штве ну моћ, би ло да 
по се ду ју ствар ну по ли тич ку власт или је (тре нут но) не ма ју.19 
И упра во у овој тач ки су сре ћу се Па ре то и са вре ме ни те о ре-
ти ча ри ели та. 

Да нас у кон со ци ја тив ном мо де лу по ли тич ке де мо кра-
ти је ели те по ста ју гор њи де ло ви дру штве них кла са, оне на 
из ве стан на чин са у че ству ју у ре ди стри бу ци ји дру штве не мо-
ћи.20 Ка да је реч о вр ста ма ели та он да се из два ја ју: ду хов-
не, по ли тич ке, при вред не, кул тур не ели те...21 Ми ће мо се у 
да љем де лу тек ста на при ме ру Ср би је у по след њих два де-
сет го ди на (1990-2010) по за ба ви ти упра во са ова че ти ри ти па 
ели та.

2.НалазстањадруштвенеелитеуСрбији
упоследњих20година(19902010)

17 Т. Ин ђић, „Ели та“, Социолошки лексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
гард, 1982, стр. 166.

18 М. По по вић, „Ели ти зам и ма са у са вре ме ном дру штву“, Масаусоциолошкој
теорији, 267-282, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул-
те та, Бе о град, 1977, стр. 271.

19 С. Ву јо вић, „Кон зер ва тив на те о ри ја ели те – Па ре то, Мо ска, Ми хелс», Социо
логија, 02/72:193-206, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, 1972, стр.201. „Па ре то 
дру штво де ли на два сло ја: 1. ни жи, неелиту чи ји нас мо гу ћи ути цај на вла-
да ње ов де не за ни ма; 2. ви ши слој или елиту ко ја се са сто ји из: а) владајуће
елите; б) невладајућеелите...“

20 „... Ева Еци о ни-Ха ле ви схва та ели те као гор ње де ло ве дру штве них кла са“. С. 
Ми ла ди но вић, Елитераспада, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 53.

21 Слич но на бра ја и Ман хајм: „Ман хајм ... го во ри о по ли тич кој, ор га ни за ци-
о ној, мо рал ној и вер ској ели ти, за тим о еко ном ској ели ти, а уз гред по ми ње 
и емо ци о нал ну и вој ну ели ту.“ (К. Ча во шки, „Ели та, ма се и де мо кра ти ја у 
де лу Кар ла Ман хај ма“, Масаусоциолошкојтеорији: 139-193, Ин сти тут за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 149. 
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Као што је већ из не то струк ту ром и про ход но шћу у 
дру штве ним ели та ма ба ви ће мо се ис тра жу ју ћи че ти ри но-
се ћа ти па дру штве них ели та.22 Сва ки од ових ти по ва на свој 
на чин ука зу је на де ге не ра тив не про це се, ано мич на ста ња и 
па то ло шке на ла зе ко је је нео п ход но утвр ди ти, ка ко би се дао 
успе шан пред лог ме ра за опо ра вак ста ња. И пре не го што се 
упу сти мо у ди јаг но зу ста ња ме ђу дру штве ним ели та ма у Ср-
би ји у по след њих два дест го ди на, ва ља ло би ис пи та ти оп ште 
ста ње ано мич ног на ла за чи та вог дру штва, ка ко би сни мље на 
сли ка би ла ја сни ја и све о бу хват ни ја.

2.1Општиналаз
Ра то ви за ју го сло вен ско на сле ђе, санк ци је, и по то ња 

агре си ја на СР Ју го сла ви ју од стра не НА ТО-али јан се пред-
во ђе не САД, оста ви ли су трај не по сле ди це на дру штве-
не од но се у Ср би ји, па та ко и на од но се ко ји се ти чу вр сте 
ели та и про ход но сти уну тар истих. Уз све ово до шло је до 
пре о бра жа ја из со ци ја ли стич ког у тр жи шно-ка пи та ли стич-
ки си стем вред но сти, ко ји је са пе то ок то бар ским пре вра том 
за до био убр зан тем по. Санк ци је, огро ман број из бе глих (и 
не пре ста но-ис цр пљу ју ће по ма га ње срп ском на ро ду у ра том 
за хва ће ним под руч ји ма до ју че за јед нич ке др жа ве) до ве ли 
су до уну тра шње при вре де не и со ци јал не де струк ци је све-
оп штих раз ме ра. Пред на ле том спољ ног зи да санк ци ја фа-
бри ке су ста ле са про из вод њом – иза то га ни је мо гло би ти 
лич них при ма ња: до шло је до ра ста и ди вља ња це на што је 
по кре ну ло за ма јац ин фла ци је, а он да и  хи пе рин фла ци је... 
Пре ко но ћи, сви су би ли об у зе ти по тра гом за „жи вим нов-
цем“ – чи та ви сред њи сло је ви пре се ли ли су се у не ки об лик 
„си ве зо не“.23 До њи ни жи сло је ви вра ти ли су се се лу и по-

22 М. Ран ко вић, „Со ци о ло шко зна че ње ма се у Па ре то вој те о ри ји дру штве не рав-
но те же и кру же ња ели та“, Масаусоциолошкојтеорији, 35-76, Ин сти тут за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 44. „... 
сам Па ре то је ука зао да је упра вљач ка ели та та ко ђе сло же на из одиста раз ли-
чи тих гру па ци ја, ка ко по вр ста ма и ни воу над ле жно сти та ко и по пси хо ло-
шким од ли ка ма и вред но сним ор јен та ци ја ма.“

23 С. Ан то нић, „Дру штве на осно ва и са да шњи по ку шај мо дер ни за ци је“, Дру
штвенатрансформација и стратегије друштвених група – свакодневница
Србијенапочеткутрећегмиленијума, 19-37, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра-
жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2004, стр. 31,  „Ра то ви, 
тр го вин ска бло ка да и ин фла ци ја нај ви ше су по го ди ли ста нов ни штво са не про-
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љо при вред ној про из вод њи.24 При вре да је из ин ду стриј ске и 
по стин ду стриј ске фа зе пре шла у аутар кич но при вре ђи ва ње 
са огром ном зо ном швер ца и ра зних сум њи вих услу га. Са-
да се дру штво на но во стра ти фи ко ва ло. Го то во да је не ста ло 
сред њег сло ја. Дру штво се сим пли фи ко ва ло на: гор њи слој 
љу ди про и за шлих из ра то ва, си ве еко но ми је и окру же ња вла-
да ју ћег апа ра та, и огром не ма се ни жег сло ја у ко ме су са да 
при па да ли чи та ви сло је ви сред њег ста ле жа.25 Па ипак, ма ко-
ли ко из ме нио кла си чан со ци ја ли стич ки по ре дак, овај си стем 
је од 1990. до 2000. го ди не био пост со ци ја ли стич ки. Иако је 
до шло до круп них из ме на у ели та ма, про ход ност се из ма се у 
тан ки сред њи (и чак у ви ши) дру штве ни слој, ко ли ко-то ли ко 
од ра жа ва ла.26 Про блем је, ме ђу тим, био у то ме што су са да у 
дру штве ну ели ту спа да ли но ви сло је ви дру штва, по пут: рат-
них про фи те ра, пар тиј ских апа рат чи ка, круп них швер це ра, 
при пад ни ка естра де и не ких дру гих про фе си ја. Дру штве-
на ано ми ја на гри за ла је са мо тки во ши ре за јед ни це на два 
на чи на: по ре ме ћа јем си сте ма вред но сти, и чи ње ни цом да је 
ма ло ко ра дио, или остао да ра ди свој по сао за ко ји се шко-
ло вао.27 По сле пе то ок то бар ских про ме на до ла зи до но вих де-

мен љи вим при хо ди ма.“
24 М. Ла зић, С. Цве јић, „Пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја и фраг мен та ци ја 

рад нич ке кла се – слу чај Ср би је и Хр ват ске“, Друштворизика–промене,не
једнакостиисоцијалнипроблемиуданашњојСрбији, 107-134, Ин сти тут за 
со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008, 
стр. 114. „Та ко је јед ну стра те ги ју пре жи вља ва ња чи нио по вра так на са мо про-
и звод њу, пот пу ним или де ли мич ним по врат ком у по љо при вредн за ни ма ње. 
Дру ги из вор пред ста вљао је ма сов ни ан га жман у си вој и цр ној еко но ми ји, ко ји 
је до био ши рок про стор због сло ма уну тра шњег прав ног по рет ка...“

25 С. Ан то нић, „Дру штве на осно ва и са да шњи по ку шај мо дер ни за ци је“, Дру
штвенатрансформацијаистратегиједруштвенихгрупа–свакодневница
Србијенапочеткутрећегмиленијума, стр. 32. „Со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
ра ђе на то ком 1990- тих у Ср би ји, по ка зи ва ла су из ра зи то по ве ћа ње не јед на-
ко сти ма тер јал них усло ва жи во та из ме ђу сло је ва.“ 

26 О про ход но сти у ели те у со ци ја ли стич ком дру штве ном уре ђе њу со ци о лог Љу-
би ша Ми тро вић ка же: „... со ци ја ли зам ру ши кла сне ба ри је ре ко је су спу та ва ле 
вер ти кал ну по кре тљи вост по је ди на ца и дру штве них гру па...“ Љ. Ми тро вић, 
Општа социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је – Свен, Бе о град, 2003, 
стр. 293.

27 В. Ми лић: Прилозиисторијисоциологије, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1989, 
стр. 88-89- „Два основ на не нор мал на ста ња дру штве ног си сте ма с раз ви је ном 
по де лом ра да је су: ано мич на по де ла ра да и по де ла ра да за сно ва на на при ну ди. 
Пр ва се са сто ји у не до вољ ној дру штве ној ор га ни зо ва но сти из ди фе рен ци ра-
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ва ста ци ја у дру штве ној ин тер ак ци ји ка да је у пи та њу пре-
о бра жај ели та и про ход ност кроз њих.28 Нај пре, уоч љи во је 
да у по ступ ку ли бе ра ли за ци је дру штве них од но са, сма ње ња 
др жав не те ри то ри је (а ти ме и при вред них ре сур са), са да љим 
оси ро ма ше њем, тај ку ни за ци јом и све оп штом ко руп ци јом, 
до дат но  сма ње на про ход ност из ма се у ели ту.29 До та да ду го-
го ди шње ан га жо ва ни на ме сти ма у др жав ном и при вред ном 
апа ра ту, по ста вље ни ци су ета бли ра ли сво је по ло жа је, и за це-
мен ти ра ли про ход ност. Дру штво се до не кле ста би ли зо ва ло 
ка да је реч о ин сти ту ци ја ма, али ко руп ци ја од вр ха до дна и 
не до ста так пра вих ре фор ми, стра те ги је и опре де ље но сти за 
из град њу озбиљ не на ци о нал не при вре де, учи ни ли су да се 
чи тав си стем на ђе пред про па шћу због огром не за ду же но сти 
и ко лап са при вре де и фи нан сиј ских то ко ва.30

2.2.Духовнеелите
У Ср би ји су и ду хов не ели те про шле кроз упа дљив 

пре о бра жај. По чет ком де ве де се тих нај у ти цај ни ји део ду хов-
не ели те би ли су не спор но ин те лек ту ал ци.31 Ме ђу тим, то ком 

них дру штве них де лат но сти, услед че га стал но на ста ју по ре ме ћа ји у дру штве-
ном жи во ту. По де ла ра да, за сно ва на на при ну ди, са сто ји се у то ме што рас по-
де ла дру штве них функ ци ја не од го ва ра рас по де ли ствар них спо соб но сти у 
дру штву, по што се пр ва рас по де ла за сни ва на кла сним по вла сти ца ма.“

28 Д. Стајић: „Друштвене и политичке претпоставке социјалне државе – 
могућности и ограничења у транзицији“, Политичка ревија, 02/09, 11-22, 
Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 13: „У Србији после 
2000. године веома агресивно се намеће монизам решења свих битних, у 
првом реду привредних и државних питања, са становишта неолиберализма 
као јединог решења.“

29 О односу капитализма и проходности у елите више у: Lј. Mitrović, Opšta 
sociologija, Institut za političke studije – Sven, Beograd, 2003, str. 292-293.

30 Тако нпр. у: P. van Dyne, E. Stocco, M. Milenović: „Corruption in Serbia – 
unique or a shared Blakan disease”, Temida, 4/09, 29-58, Viktimološko društvo 
Srbije i Prometej, Beograd, 2009.

31 У периоду социјализма улога цркви и других верских заједница била је ми-
норизована, тако да се буђење верског од деведесетих наовамо код неких 
аутора назива и процесом десекуларизације, што је ипак неодржив став. О 
овим становиштима видети код: М: Благојевић, „Ревитализација религије 
и религиозности у Србији – стварност или мит?“, Филозофијаидруштво, 
02/09:97-117, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2009, 
стр. 98. Сличне паралеле су подвучене и када је у питању Католичка црква у 
Хрватској. Видети у: B. Rebić, „Relations between church and state in Republic 
of Croatia“, Политикологија религије, 02/09:197-207, Центар за проучавање 
религије и верску толеранцију, Београд, 2009. 
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де ве де се тих са зна чај ни јом и за па же ни јом уло гом Срп ске 
пра во слав не цр кве (СПЦ) у дру штву ја ча ути цај све штен-
ства и на ро чи то мо на штва.32 Об но ва ду хов но сти и по вр так 
ма са ате и зи ра них вер ни ка Цр кви до вео је, при мет но, до ве-
ћег зна ча ја и ути ца ја цр кве них кру го ва: об но ве цр ка ва и про-
ши ре ња ма на стир ских ком плек са, ја чег при су ства Цр кве у 
јав но сти, де ли мич ног по врат ка имо ви не не са мо СПЦ већ и 
не ким тра ди ци о нал ним цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма...33 
По себ но је ја ча ла мо рал на, обра зов на и кул тур на ми си ја Цр-
кве, ко ја је још увек на не до вољ ном ни воу.

Са дру ге стра не, се ку лар на ин те лек ту ал на ели та про-
шла је нај пре кроз ста ди јум де марк си за ци је. Је дан део ин-
те лек ту ал них кру го ва у окви ру дру штве не ели те раз ре ше њу 
дру штве не дра ме при сту па крај ње не кри тич ки, ре кло би се 
ин же њер ски (copypaste), при хр лив ши вла да ју ће уз о ре за-
пад них зе ма ља: док три нар ни и еко ном ски ли бе ра ли зам, ми-
ни мал на др жа ва, људ ско пра ва штво, пот пу но укла ња ње уво-
зног про тек ци о ни зма, не при ко сно ве ност при ват ног вла сни-
штва и ап со лут на де на ци о на ли за ци ја (по сва ку це ну)... Дру-
ги део ин те лек ту ал не ели те кри тич ки пре и спи ту је не са мо 
дру штве не то ко ве у срп ском дру штву, већ и свет ска кре та ња, 
и по ка зу је ви ше осе ћа ја за мо де ле ко ји би би ли „при ме ре-
ни ји до ма ћем чо ве ку“.34 За па же ни је ја ча ње цр кве не имо вин-

32 Марксистичка идеологија је негативно конотирала верску парадигму суб-
сти туишући је. О томе више у: J. Rex, „Secular substitutes for Religion in the 
Modern World“, Политикологија религије, 01/07:3-10, Центар за проучавање 
религије и верску толеранцију, Београд, 2007. Слично и у: Драган Јаковљевић, 
„Верске разноликости и толеранција”, Политикологија религије, 02/08:135-
164, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2008.

33 Тако нпр. Сегеј Флере у свом истраживању о друштвеним аспектима ре-
лигиозности код православних Срба, словеначких католика и босанских 
муслимана закључује: „... падом комунизма наилазимо на ситуације верске 
обнове.“ С. Флере, „Верска недоследност и секуларизација“, Муке са светим, 
121-127, Нишки културни центар, Ниш, 2007, стр. 125. 

34 По овом питању значајни су покушаји контекстуирања нпр. привредног 
система у културну и верску парадигму постојећег етоса. Ж. Ђурић, 
„Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска 
политика“, Политикологија религије, 01/07:85-96, Центар за проучавање 
религије и верску толеранцију, Београд, 2007, стр. 85. „... веома су значајна 
теоријска одређења основних категорија на којима се заснива и прожима 
онтолошка целовитост православне религије на једној страни, у односу на 
друге конфесије и у односу на основне принципе и садржаје неолибералне 
економске политике на другој страни. Православна религија кроз ове 
категоријалне разлике и историјске промене исказује свој однос према 
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ске и ста ту сне мо ћи, не пра ти ме ђу тим ја ча ње слич не мо ћи и 
ме ђу ин те лек ту ал ци ма. Раз лог то ме ле жи у чи ње ни ци да су 
ин те лек ту ал ци то ком де ве де се тих па ли из ви шег-сред њег у 
ни жи-сред њи, па чак и ни жи, дру штве ни слој. Фи ло зо фи ја 
пре жи вља ва ња учи ни ла је да мно ги од њих бу ду при ну ђе-
ни да се по ред свог по зи ва ба ве и дру гим по сло ви ма ка ко би 
оп ста ли. Је дан део ин те лек ту а ла ца ве зао је сво ју суд би ну за 
стра не про јек те и до на ци је, и та ко из гу био спо соб ност кри-
тич ког ра су ђи ва ња. На тај су на чин кри ти ку све ли са мо на 
оно што се сме ло кри ти ко ва ти из угла да ро дав ца.35

Ка да је реч о про ход но сти у ду хов не ели те та да је та-
ко ђе упа дљи ва ди хо то ми ја из ме ђу вер ске и ин те лек ту ал не 
ели те. Ме ђу вер ском ели том при мет ни ја је не што ве ћа про-
ход ност, ма да ни овај део ду хов не ели те ни је ли шен кла-
нов ских бор би за пре власт и до ми на ци ју. Са дру ге стра не, 
ин те лек ту ал на ели та по пи та њу про ход но сти ис ка зу је зна-
ча јан за мор у од но су на со ци ја ли стич ки пе ри од. За тво ре ност 
обра зов них и на уч них ин сти ту ци ја, не до ста так пра ви ла или 
њи хо ва ар би трер на при ме на, пре моћ лич ног фак то ра (про-
те жи ра ње, за у зи ма ње, под ми ћи ва ње) до ве ли су до то га да је 
ма са та лен то ва ног и на да ре ног обра зов ног и на уч ног ка дра 
оста ла ван до ма ша ја елит них ин сти ту ци ја.36 До бар део њих 
да нас за у зи ма сла би је це ње не по сло ве, без јав не мо ћи, или је 
трај но на пу сти ло зе мљу и свој рад ни ан га жман по тра жи ло 
ван ње них гра ни ца.

2.3.Политичкаелита
Пред став ни ке по ли тич ке ели те у Ср би ји да нас оли ча-

ва ју нај пре тзв. лидериполитичкихстранака, али и њи хо ви 
нај у жи саборци (по сла ни ци, гла сно го вор ни ци, ми ни стри, др-

неолибералној економској политици.“
35 По питању слободе и независности интелектуалне елите академик Ко-

ста Чавошки је крајње скептичан.. Тако нпр он сматра: „... ljudima od pera 
jedino preostaje da se priklone jednom ili drugom polu uzajamno suprostavljenih 
društvenih sila.“ Видети: K. Čavoški, „Elita, mase i demokratija u delu Karla 
Manhajma“, Masa u sociološkoj teoriji: 139-193, Institut za sociološka istraživanja 
Filozofskog fakulteta, Beograd, 1977, str. 153.

36 С. Миладиновић уочио је разлику између: „... статистички значајну везу 
образовања родитеља, затим образовања на првом радном месту и пред-
ходном радном месту и везу образовања на предходном радном месту и 
положаја унутар елите.“ Слободан Миладиновић, Елитераспада, Службени 
гласник, Београд, 2009, стр. 124.
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жав ни се кре та ри, пар тиј ски опре де ље ни ви со ки чи нов ни ци 
ми ни стар ста ва), као и ма ло бро јан слој пред став ни ка тзв. сед
месиле или јав ног мње ња (ви со ко по зи ци о ни ра ни но ви на ри, 
ана ли ти ча ри, кри ти ча ри), те представницитзв.невладиног,
цивилног сектора. По ли тич ка ели та у Ср би ји у по след њих 
два де сет го ди на ре гру то ва на је из хе те ро ге них дру штве них 
сло је ва. Мо гли би смо сло бод но ус твр ди ти да је по вој у фор-
ми ра њу по ли тич ког плу ра ли зма омо гу ћио да већ то ком де-
ве де стих го ди на про шлог ве ка по сто ји из ве сна отво ре ност ка 
ула ску у по ли тич ки ели ту. 

Ка да је о по ли ти ча ри ма реч, је дан део те ели те ре гру-
то ван је из са ста ва ста рог еста бли шмен та јед но пар тиј ског 
апа ра та; дру ги део ушао је у струк ту ре вла да ју ће оли гар хи је 
то ком де ве де се тих го ди на по во де ћи се лич ним ин те ре си ма, 
тре ћу гру па ци ју са чи ња ва ли су иде о ло шки вер ни ци и „по-
кло ни ци нор мал ног жи во та“. Ка ко год би ло по ли тич ку ели-
ту ни су пред ста вља ли са мо обра зо ва ни ка дро ви „дру штве-
ња ка“ (по ли тич ких, прав них, еко ном ских, фи ло зоф ских или 
ор га ни за ци о них на у ка), већ и мно штво по лу о бра зо ва ног све-
та, не свр ше них сту де на та, пен зи о не ра, за на тли ја, умет ни ка 
свих бо ја... Са про те ком вре ме на про ход ност у уже кру го ве 
по ли тич ких ели та по ста је све оте жа ни ја. Уплив у по ли тич-
ку ели ту се екс клу зи ви ра, а на кључ на ме ста у по ли тич ки 
и при вред ни жи вот до ла зи се го то во ис кљу чи во на осно ву 
на ме ште ња: на осно ву лич них ве за и кон та ка та, не по ти зма 
или ко руп тив них по ста вље ња. Од по ста вље ни ка се зах те ва 
да бу ду „вој ни ци пар тиј ских клу бо ва“ – не ка вр ста на ме ште-
ни ка.37 Од њих се оче ку је да део нов ца од пла та ко је „за ра де“ 
у упра ва ма јав них де лат но сти вра те по ли тич кој ма ти ци из 
ко јих су ин ку би ра ни. На тај на чин они „ис ка зу ју па жњу“, на-
гра ђу ју по ли тич ку стран ку ко ја их је про те жи ра ла, и „по ма-
жу“ пар ти ју из ко је су из ни кли да уче ству је у још бо га ти јој 
по де ли пле на, чи ме би и се би омо гу ћи ли да по тра жу ју још 
уно сни је но ве обли га ци је.38 Но во у спо ста вље ни пар то крат-

37 Д. Марковић, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непо-
средне демократије“, Политичка ревија: 03/09:1-16, Институт за политичке 
студије, Београд, 2009, стр. 8. „Међусобном борбом за власт и око власти 
политичке странке потискују у други план бригу за заједничке интересе 
грађана и опште интересе друштва.“

38 В. Станковић, „Партократија међу демократским инстутуцијама Републи-
ке Србије“, Политичка ревија, 03/09:17-26, Институт за политичке студије, 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.469490

481

ски по ре дак до вео је до оту ђе ња по ли тич ких ели та од сво је 
ба зе и би ра ча, до тзв. политичкихтрансфера, те до са рад ње 
и чак по слов ног сра шћа ва ња при пад ни ка тзв. су про ста вље-
них по ли тич ких ели та у Ср би ји.39 Ме ђу соб но сра шћа ва ње 
кон та ка та и ве за ме ђу при пад ни ци ма „су про ста вље них оп-
ци ја“ још ви ше је по ли тич ку ели ту уда љи ло од ба зе, за це-
мен ти ра ло про ход ност но вих сна га, те оне мо гу ћи ло про ток 
дру штве ног кре та ња (тзв. цир ку ла ци ју) и са мо об на ва ља ње 
ели те.40 Ко а ли ра ње пар ти ја ди ја ме трал но су прот них иде о ло-
ги ја, чак и ге о по ли тич ких усме ре ња учвр сти ло је ко хе зи ју 
ње них по ли тич ких ели та на вр ху.41 

Са дру ге стра не на ла зе се про фе си о нал не и по лу про-
фе си о нал не гру пе ви со ко по зи ци о ни ра них но ви на ра, ра зних 
про фе си о нал них и хо би-ана ли ти ча ра, те пред став ни ка не-
вла ди ног сек то ра ко ји су у уско гр ло по ли тич ке ели те ушли 
сво јим про фе си о нал ним спо соб но сти ма или кон так ти ма са 
стра ним и до ма ћим из во ри ма мо ћи. Ове гру пе иако фи нан-
сиј ски и ста ту сно не по кри ве не, не ста бил них и не е та бли ра-
них по зи ци ја, по се ду ју из ве сну дру штве ну моћ (по не кад и 
не та ко ма лу), јер пред ста вља ју из ве сне кре а то ре по ли тич ког 
и оп ште дру штве ног јав ног мње ња – омо гу ћа ва ју ћи ли ги ти-
ми тет или де ле ги ти ми шу ћи по те зе по ли ти ча ра на вла сти и 
у опо зи ци ји. Мо же се сло бод но ре ћи да ме ђу овим де лом по-

Београд, 2009, стр. 23. „Партократија у Србији доводи до тога да релативно 
мали број партијски најлојалнијих сарадника страначког лидера држе све 
кључне полуге власти у земљи. На овај начин лидер и партија лако контро-
лишу све најглавније токове моћи у земљи.“

39 М. Кнежевић, Жамор кризе, Београд, 2008, стр. 109. Кнежевић запажа: 
„Прхутави прелетачи више ни не памте у чијем су све партијском јату ле-
тели.“ И нешто даље: „Конвертитство је, нажалост, необично значајан део 
српске политичке традиције и недовољно испитани део овдашње политичке 
антропологије.“ (Ibidem, стр.111.)

40 М. Кне же вић, Подељенамоћ, НСПМ, Бе о град, 2006, стр.128.  „Уко ли ко је 
спо ља шња моћ др жа ве на ру ше на а уну тра шња моћ дру штва те гра ђа на и 
на ци је, ума ње на и осла бље на, он да су ди фе рен ци ра не по ли тич ке сна ге не-
из о став но упу ће не на из бор не ко а ли ци је, јер ни јед на за себ но ни је то ли ко 
то ли ко сна жна да би би ла ка дра да са ма до би је из бо ре и пре у зме вр ше ње 
пот пу не вла сти.“ Та ко ђе: „По зи ци ја и опо зи ци ја ће, да кле, за ви си ти од стал-
ног пре го ва ра ња, тра же ња нај бо љих со лу ци ја, ис по ља ва ња осе ћа ја за бо љу 
при ли ку, так тич ког на гра ђи ва ња, ве шти не уве ра ва ња и убе ђи ва ња, украт ко 
ко а ли ци о не уме шно сти...“ Иби дем, стр. 131.

41 О готово немогућим комбинаторикама у формирању коалиционих влада у 
Србији пише и: Д.  Петровић, Српскеполитичкестранке, Култура полиса, 
Београд, 2010, стр. 223 и даље.
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ли тич ке ели те по сто ји до ста ши ро ка отво ре ност, јер је про-
ход ност за сно ва на на спо соб но сти, ко ја тек на кнад но би ва 
те сти ра на ло јал но шћу из ве сној по ли тич кој оп ци ји.

2.4.Привреднаелита
При вред на ели та на ста ла је дво ја ко, у за ви сно сти од 

сво јин ског ка ра те ра ка пи та ла. Је дан њен да на шњи део на-
стао је од бив ших ди рек то ра ве ли ких и ма лих дру штве них 
кон цер на и пред у зе ћа. Овај део при вред не ели те ре гру то ван 
је из упра вљач ког ка дра у при вре ди у до ба со ци ја ли зма, и 
про те зао се до упра вљач ког ка дра јав не имо ви не и у пост-
со ци ја ли стич ко до ба.42 Дру га гру па при пад ни ка во де ће при-
вред не ели те ре гру то ва на је дво ја ко.

Пр ву под гру пу нај че шће са чи ња ва ју де ца при пад ни ка 
не ка да шњег еста бли шмен та из: по ли циј ских и вој них слу-
жби, при вре де, ди пло мат ских пред став ни шта ва... Они су 
за хва љу ју ћи ута ба ним кон так ти ма сво јих ро ди те ља, те оп-
штој дру штве ној ано ми ји то ком де ве де се тих у уме шним по-
слов ним за хва ти ма, a нај че шће у по сло ви ма уво зно-из во зног 
ка рак те ра, ус пе ли да оства ре енорм не за ра де, мно го стру ко 
уве ћа ју ка пи тал и успе шно се по зи ци о ни ра ју на дру штве ној 
ска ли ути ца ја.43

Дру гу под гру пу са чи ња ва ју ли ца ко ја су се то ком де ве-
де се тих оти сну ла у при вред ни аван ту ри зам рат ног окру же-
ња, санк ци ја и све оп ште тр го вач ке анар хи је са спољ ним све-
том.44 За хва љу ју ћи по чет ном ка пи та лу, соп стве ној уме шно-

42 М. Трипковић, Г. Трипковић, „Закаснела транзиција у Србији и не/могућност 
опамећивања српских елита“, Зборник матице српске за друштвене науке, 
124/08:7-30, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 9. „Иако су канали за про-
дор у елиту већ били утрвени ранијим добрим позицијама у социјалистичкој 
номенклатури, ипак су они широм отворени тек с ратовима и свеопштом 
криминализацијом друштва...“

43 Ibidem, стр.9-10: „У поступцима одабирања припадника елите главни 
критеријум тако постаје тесна повезаност с новоуспостављеним механиз-
мима и центрима моћи (нарочито политичким, полицијско-безбедносним и 
војно-обавештајним) и спремност служења сили, пре свега кроз необуздано 
служење насиљем.“

44 Ове елите су „формиране у периоду продуженог трајања режима ин-
клузивне хегемоније, праћеног грађанским ратовима, унутрашњом 
криминализацијом, спољашњим санкцијама и војним интервенцијама“. М. 
Трипковић, Г. Трипковић, „Закаснела транзиција у Србији и не/могућност 
опамећивања српских елита“, Зборник матице српске за друштвене науке, 
124/08:7-30, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 9.
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сти и ве за ма у ста ром или но вом ре жи му они су ус пе ли да из 
сред њих и сред ње-ни жих сло је ва уђу у при вред ну ели ту и 
та ко се би оси гу ра ју ме сто у дру штве ној хи је ра ри ји.45

На осно ву го ре на ве де ног мо же се опа зи ти да је у при-
вред ној сфе ри про ход ност у при вред ну ели ту ми ни мал на, 
ско ро до зап ти ве но сти 46 из бар два ва жна раз ло га: јер је без 
иоле озбиљ ни јег по чет ног ка пи та ла не мо гу ће ући у игру, 
и јер је за успех у по слу нео п ход но по ре кло ко је омо гу ћа-
ва кон так те и за шти ту (у вре ме ни ма ка да прав на др жа ва не 
функ ци о ни ше), или ка кав-та кав озбиљ ни ји ста тус у вла да ју-
ћем пар то крат ском еста бли шмен ту.47 

2.5.Културнеелите
Кул тур на ели та је да нас ви ше не го ика да ра ни је из де-

ље на на: ета бли ра ну кул ту ру мр твих ин сти ту ци ја, и ал тер-
на тив ну сце ну ко ја се осла ња на за ко ни то сти по тра жње на 
тр жи шту кон зу ме на та. Иако је у со ци ја ли стич ко до ба кул-
ту ра би ла оме те на на ме тљи вом, вла да ју ћом, он тич ки-плит-
ком па ра диг мом марк си зма-ле њи ни зма, кул тур на ели та је 
де ло ва ла ис кљу чи во кроз ин сти ту ци је си сте ма, и рас по ла га 
дру штве ном мо ћи да ути че на ши ро ке ма се – при зна та и при-
зва на да из но си суд јав но сти од зна ча ја за кул ту ру јед ног на-
ро да.48 Са пе ри о дом кри зе, ра то ва, изо ла ци је до ла зи до уру-

45 „Же ле ћи да упра вљач ку ели ту што чвр шће ве же за се бе, он јој је до зво лио 
да се мо же не за ко ни то обо га ти ти“. С. Ан то нић, „Дру штве на осно ва и са да-
шњи по ку шај мо дер ни за ци је“, Друштвена трансформација и стратегије
друштвенихгрупа–свакодневницаСрбијенапочеткутрећегмиленијума, 19-
37, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2004, стр. 31.

46 М. Ла зић, С. Цве јић, „Про ме не дру штве не струк ту ре у Ср би ји – слу чај бло-
ки ра не пост-со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је“, Друштвенатрансформацијаи
стратегиједруштвенихгрупа–свакодневницаСрбијенапочеткутрећегми
ленијума, 39-70, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2004, стр. 52. „... док се за дру штве ну по кре тљи вост 
у Ср би ји 80-тих мо гло ре ћи да ка сни у при бли жа ва њу мо де лу ин ду стриј ских 
дру шта ва, на кон 10 го ди на бло ки ра не тран сфор ма ци је и струк тур них спе ци-
фич но сти на ста лих у том пе ри о ду, по сто ји мо гућ ност да због то га бар у не-
ред них не ко ли ко го ди на по кре тљи вост оста не ди вер гент на у од но су на ве ћи-
ну зе ма ља сред ње и ис точ не Евро пе.“

47 Видети у: В. Станковић, „Партократија међу демократским институцијама 
Републике Србије“, Политичка ревија, 03/09:17-26, Институт за политичке 
студије, Београд, 2009, стр. 23.

48 Ово је још уочио још шпански мислилац, теолог и социолог Ортега-и-Газет: 
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ша ва ња сред њег сло ја. При ти сну ти бор бом за оп ста нак са 
све ма ње вре ме на за кул ту ру (а све ве ћом по тре бом за бе гом 
од пр ља ве сва ки да шњи це) у зе мљи ко ја је пре пла вље на из бе-
глим на ро дом из ру рал них под руч ја, кул тур на ели та је до жи-
ве ла по раз. Уво ђе њем тр жи шних прин ци па, де ре гу ла ци јом 
кул ту ре и ли бе ра ли за ци јом прох те ва, укус про сеч ног кон зу-
мен та је из гу био сва ки кри те ри јум, јер је са да на род упро па-
шће ног уку са по чео да тра жи кич и шунд.49 Већ од сре ди не 
де ве де стих дру штво је пре пла вље но ин ду стри јом за ба ве. Не-
ка да за сно ва на на кон цеп ту по при лич но ра фи ни ра них оства-
ре ња ви со ко о бра зо ва них при пад ни ка кул тур ног ста ле жа, са-
да, кул ту ра по ста је раз би бри га и ого ље на јеф ти на за ба ва за 
јед но крат ну упо тре бу ко ју про из во де при ват не ТВ и ра дио 
ста ни це, бу ле вар ски ча со пи си (тзв. жуташтампа), те ти-
ра жне са јам ске књи ге ба нал ног са др жа ја.50 Си ту а ци ју ме ђу 
кул тур ном ели том до дат но оте жа ва и ка та стро фал но ста ње у 
не ка да пре сти жним на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. Мно ге од 
њих го ди на ма не ра де (На род на би бли о те ка, На род ни му зеј), 
а у дру ги ма вла да мо рал но по ли тич ка по доб ност пар тиј ских 
апа рат чи ка ко ји спро во де ка дров ску по ли ти ку на осно ву нај-
гр ђег не по ти зма (де ца де це глу ма ца), ко руп ци је и стра нач ког 
про те жи ра ња. Ово за по сле ди цу има све оп шти пад ква ли-
те та услу га кул ту ре. И упра во да про ход ност бу де оте жа на, 
ви со ко про фе си о на ли зо ва на, чак со фи сти ци ра на (ко ли ко је 
то уоп ште мо гу ће у јед ном ова квом дру штву), ниг де као у 
слу ча ју кул тур них ели та она ни је та ко по ро зна. Ово до во-
ди до да ље еро зи је кул тур них вред но сти, сла бе по се ће но сти 

„За Оре те гу је, еле мен тар ни ства ра лач ки ме ха ни зам сва ког дру штва са др жан 
у чи ње ни ци да се при мер ност ма њи не ар ти ку ли ше у по уч љи во сти и по во дљи-
во сти ве ћи не.“ Пре ма: Т. Ин ђић: „Ма са у де лу Ор те ге y Га се та“, Масаусоцио
лошкојтеорији: 195-239, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског 
фа кул те та, Бе о град, 1977, стр. 196.

49 Р. Тошић: „Ружичаста болест“, http://www.nspm.rs/kulturna-politika/ruzicasta-
bolest.html: „Сјај и гламур. А народ ко народ. Воли шљокице и да сјаји. Народ 
се заморио од сивила деведесетих“.

50 М. Фернандез Куеста: „Ћутање капитализма у култури“, http://www.nspm.
rs/kulturna-politika/cutanje-kapitalizma-u-kulturi.html: „Забава, централни 
еле  мент разоноде, прихваћена је као образац промене у социјалним стру-
ктурама у сталној мутацији. Динамичним социјалним мрежама, поли-
е дри чном погледу, нормализацији преступништва, номадству low cost 
и конзумистичкој размени субјективности (дајући предност осећајној 
интерпретацији наспрам суда аргумената), неопходна је стална промена де-
кора. Досада (јер опада гледаност), синоним је за смрт.“
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кул тур них ин сти ту ци ја (у ко ји ма до ми ни ра ју мо дер не, чак и 
ин те лек ту ал ној јав но сти те шко схва тљи ве по став ке) чи ме се 
ства ра сли ка без и деј ног, без о се ћај ног, чак ма ло ду шног и не-
кре а тив ног дру штва ис пра зних кул тур них фор ми. Са дру ге 
стра не, цве та кул ту ра за ба ве. Ово је цар ство фи нан си је ра и 
ме це на ко ји ула жу но вац „у про јек те“ без ика квих вред но-
сних ме ри ла и узан си. Тр жи ште ки ча но ве кул тур не ели те 
др жи се, та ко, па ро ле: лошукусвећадобит. 

Слич на је си ту а ци ја и у спор ту. Ан тич ки иде ал гим на-
зи у ма (атле ти ка, пли ва ње, гим на сти ка), би ва за ме њен спорт-
ским шоу-би зни сом ко лек тив них дру штве них ига ра два ти ма 
ко ји се ме ђу соб но над ме ћу нај о бич ни јим жон глер ским над и-
гра ва њи ма.51 И у овом по гле ду Ср би ја по ста је ме ка за лов це 
на та лен те.52 Омла ди ни ви ше ни су иде ал нај све ти је дру штве-
не вред но сти: на у ка, обра зо ва ње, ху ма ност, умет ност, кул ту-
ра већ бр зо сти ца ње нов ца у ме ђу на род ном цир ку су спорт ске 
за ба ве. Иде ал ла ке за ра де и бр зе за ба ве за вр тео је то чак суд-
би не над Ср би јом – мо жда у не по врат.

51 К. Миленковић: „Фудбал као најнебитнија споредна ствар на свету“, http://
www.nspm.rs/kulturna-politika/fudbal-kao-najnebitnija-glavna-stvar-na-svetu.
html: „... већини деце из радничких породица једина (револуционарна) 
могућност да својој деци омогуће другачији хабитус од оног који они имају. 
У условима препуштености самима себи, без средстава за школовање и уоп-
ште без упућености на значај образовања, засипани медијским сликама Бе-
кама, Марадоне и сличних, деца из радничких породица, свесна да једино 
ризик (у овом случају сопствени ) доноси капитал, крећу тим путем. Суко-
бити се са законом или бити на исправној страни, питање је у темељу избора 
између нужних опција: криминал или спорт.“

52 Ibidem: „Тело је једино чиме располажу, једини употребљиви капитал који 
уз мало среће може донети корениту промену. У почетку је важан пре-
дани рад: понављање елементарних покрета до изнемоглости. Тиме тре-
нери рутинизују акције играча до тренутка када они почињу интуитивно 
да реагују у истим и сличним ситуацијама. „Играчи тако постају телесни 
објекти којима управљају професионални експерти. Фуко би рекао да се 
„професионални спортисти издвајају у модерним спортским клубовима на 
архипелаг налик на затворски“: вежба, исхрана и одмор строго се контро-
лишу, а сваког појединца прегледа лекар специјалиста како би искључио 
постојање физичких недостатака и карактерних дефеката“. Спорт, а фудбал 
нарочито тако постаје инжењерска делатност пројектовања све способијих 
(туђих) тела ради постизања све бољих резултата. Хуманост и племенитост 
нестају, слабост је исмејана, а повреде редовне...“
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3.Додатак:Предлогмера
- тран спа рент ност над ме та ња за све по сло ве од јав ног 

зна ча ја;
- де мо но по ли за ци ја у при вре ди као пред у слов жи-

вљих ак тив но сти;
- оштар об ра чун са ко руп ци јом у свим сег мен ти ма 

дру штве ног жи во та;
- уво ђе ње над зор них те ла и ор га на за кон тро лу ра да 

слу жби и упра ва;
- оне мо гу ћи ти зло у по тре бу ауто но ми је уни вер зи те та 

и на уч них ин сти ту ци ја ка да је - у пи та њу ка дров ска 
по ли ти ка (по што је реч о ин те ре су од јав ног зна ча ја 
по Ре пу бли ку);

- по о штри ти ме ре и до не ти ко дек се про тив зло у по-
тре бе сло бо де ме ди ја;

- под сти ца ти про фе си о на ли за ци ју у обра зо ва њу, на у-
ци и кул ту ри;

- огра ни чи ти про ход ност у по ли ти ци и кул ту ри (по-
што се ра ди о ин те ре су од јав ног зна ча ја за Ре пу бли-
ку);

- омо гу ћи ти про ход ност у при вре ди под сти цај ним ме-
ра ма и ства ре њем шан си за све.
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VladanStanković

SOCIALELITESINSERBIA–THEIR
TRANSFORMATIONANDPATENCYINLAST

TWODECADES

Sum mary:

Aneliteisnowseenas«mountainpeaks»ofopposingclas
ses,thathavetheresourcesandmanagepositions.Intherepre
sentativesystemofdemocracy,theseelitesnotonlyconfronteach
other,butalsocooperatewitheachotherinordertorepresentthe
interestsoftheirbases.Thealienationoftheelitesfromtheirba
sesmayleadtothiergrowth,increaseofstakeholderwealthand
fusionofpowerintooneclass.InSerbia,at theendof thefirst
decadeof21.centurytherehasbeensomecoalesceofspiritual,
political, economicand cultural elites.The lackof clear rules,
lowanduncertainstandardsinselectingtheelitepositions,acts
ofbriberyandoverallcorruptionforhiringprocessforthenew
staff,havemadetheprocessofrecruitmentfortheelitetobeco
me a full scale pathology leading to complete anomic society.
Thiscontributestotherealizationthat,inSerbia,alloftheseelite
havebeenfusedintoone.Ifthishappenstobethecase,itismo
relikelythatitisMosca’s(ruling)politicalclass,ratherthanthe
eliteswhoarefighting forsupremacy in thesocietybyoffering
theirown:concepts, knowledge, ideas, skills.Poor recruitment
hasresultedinimmature,incompetentandinefficientelitethatis
unabletorespondtothechallengesfacingthissociety.
Keywords:socialelites,socialpower,transition,transformation
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