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„Екс ху ми ра ти оно што је би ло за то мље но 
 не пре ста ним ра дом на за бо ра ву, мо же да 

 де ста би ли зу је са да шњост, ње на ве ро ва ња, 
 ње не дру штве не, по ли тич ке, кул тур не прак се. 

 То зна чи же ле ти пи са ње исто ри је, не ра ди за ба ве, 
 или успа вљи ва ња уве че, већ пре ки ну ти ти ши не 

 око ко јих је ор га ни зо ван из ве стан тип дру штва, 
 ка ко би са да шњост иза шла из сво је оба мр ло сти, 

 да би је по ре ме ти ли, дез ор га ни зо ва ли, 
 де ран жи ра ли, ис пре ме та ли, ху ма ни зо ва ли.“ 

(Фран соа Фурн, „Из ме ђу исто ри је и за бо ра ва:  
ка кав про је кат пи са ња ? „ )

„Дај му влас', виџ му па мет.“

(Дра го љуб Злат ко вић,  
„По сло ви це и по ре ђе ња у пи рот ском го во ру“)

 По јам ен тро пи је аутор ко ри сти у су же ном зна че њу, у по љу по ли тич ког, ко ри сте
ћи га за де скрип ци ју ста ња срп ског дру штва у ду го трај ном про па да њу, ире вер
зи бил ном ако не бу де за у ста вље но дра стич ним со ци јал ним ан ти ен тро пиј ским 
по ду хва ти ма. Ен тро пи ја до ла зи из не мач ког је зи ка, на дах ну тог грч ким, а пр ви је 
упо тре био овај по јам Cla u si us (1878). На грч ком en tro pe зна чи „вра ћа ње уна зад.“ У 
на у ци озна ча ва ма те ма тич ку функ ци ју ко ја из ра жа ва прин цип де гра да ци је енер
ги је. Ово опа да ње се очи ту је  ста њем не ре да ма те ри је, ко је не пре ста но ра сте. (Le 
Pe tit Ro bert, 1970.) La ro us se(1979) де фи ни ше по јам као при па да ју ћи фи зи ци. То је 
„вред ност ко ја, у тер мо ди на ми ци, омо гу ћу је про це ну де гра ди ра ња енер ги је не ког 
си сте ма.(Ен тро пи ја јед ног си сте ма ка рак те ри ше ње гов сте пен не ре да).“ За пад
на еко ном ска ми сао за по ста вља би о ге о фи зич ке ди мен зи је људ ске ак тив но сти и 
по ри че по сто ја ње би ос фе ре. Има, ме ђу тим, ауто ра, ма те ма ти ча ра и еко но ми ста, 
ко ји от кри ва ју и чи сто еко ло шке исти не: да раз вој не би мо гао да се на ста ви без 
ра ди кал них ре ста у ри са ња и ре о ри јен ти са ња еко но ми је. Ти ауто ри при бли жа ва ју 
ен тро пи ју и еко но ми ју. Ви де ти: Nic ho las Ge or ge scuRo e gen, La Décro is san ce: En
tro pie, éco lo gie, éco no mie; и: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ге о по ли ти ка енер ги је. (Про
ле го ме на), 2010.
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Про ле го ме на

Упу сти ли смо се овим ра дом у ком па ра тив но раз ма тра ње 
фраг ме на та срп ске исто ри је са да шњо сти, ан тро по ло ги је по ли ти
ке, у укр штен по глед на раз вој со ци о ло ги је ели та код нас. Про бле
ма ти ка по ли тич ких ели та је у сре ди шту де мо крат ске ди на ми ке, те 
сма тра мо да је ова сту ди ја са став ни еле мент про јек та ко ји оства ру
је Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је.

Но во „си то чи та ња“ (gril le de lec tu re) на шег до ба сво ју ин спи
ра ци ју на ла зи и у вре ме ну по чет ка српскe тран зи ци је Де ве де се тих, 
до ба ка да по пу ли зам зна чај но по ти ску је де мо крат ске тен ден ци је на 
по ли тич ком об зор ју Ср би је, а де ма го ги ја за ме њу је по ли тич ку рас
пра ву. Ко му ни стич ка но мен кла ту ра, ње на ти то и стич коста љи ни
стич ка из ве де ни ца по ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, цен трал ни је 
по јам ко ји ов де раз ма тра мо. Она и по сле ви ше од три де це ни је тзв. 
тран зи ци је у ка пи та ли зам, др жи, са сво јих ре зер вних дру штве них, 
по ли тич ких и при вред них по зи ци ја, курс исто риј ског плу та ња на 
по вр ши ни. Др жи и зна чај не ка пи та ле и по ли тич ке функ ци је у срп
ском дру штву, за хва љу ју ћи им пре сив ном ди ја па зо ну да ра ми ми
кри је. Срп ска ти то и стич ка но мен кла ту ра исто вре ме но је оти шла 
са сце не, а ите ка ко је при сут на у дру штву, за ма ски ра на и иде о ло
шки пре стро је на.

О срп ском ко му ни зму мо же мо да за пи та мо: ка кво нам на
сле ђе оста вља? Ко му ни зам ге не рал но ни је ус пео у по чет ној иде ји 
да те мељ но ме ња и чо ве ка, а не са мо со ци јал но и по ли тич ко окру
же ње. Ипак, оста вио је све ту и по зи тив не и ху ма не бор бе, ко је и 
да нас вре де, у но вим гло бал ним окол но сти ма ала вог ли бе рал ног 
ка пи та ли зма, 4 ан ти: ан ти-ка пи та ли зам, ан ти-им пе ри ја ли зам, 
ан ти-фа ши зам, ан ти-ра си зам.1 

Пол Ри кер нам, као ин стру мент исто ри је са да шњо сти, да је 
основ ну кла си фи ка ци ју: Ја ку исто ри ју (l'Hi sto i re for te), ко ја је за

1  Ф ра нцуски ња  Ани Криежел  да ла је д еф ини цију, п осле с во је  т езе о Л абрусу 
(E. La br ou sse): „Ко му ни зам је  про извод  јед ног стран ог  пресађивања, на ст-
алог  из ист ор ијс ког а кциде нта ( Р уск а  револуц ија) . Тако  ћ е  КПФ прекину-
ти с а трад иц ијо м рад ничког покре та  у  Франц уској . О н  ће  створити  је дан  
радикал но  н ови  мо дел бољше ви зм а. Совјетск и ком ун изам је  б ио све тск и 
поли т ички систем.“
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пра во исто ри ја Др жа ве, и Сла бу исто ри ју (l'Hi sto i re fa i ble) – ко ја је 
опо зи ци ја и от пор Др жа ви. По сто је два пра ва, две ин стан це. Сла ба 
исто ри ја се ба ви ди со лу ци јом фи ло зоф скопо ли тич ких си сте ма 
ко је смо на сле ди ли (др жа ва и ње на моћ). Ја ка исто ри ја ста би ли зу
је Др жа ву. Не мач ки исто ри чар Рај нхарт (Re in chardt, 2002), сма тра 
да од Хе ро до та до Ма ки ја ве ли ја исто ри ја по ста је на ук за по ли ти
ча ре. Нем ци су ско ва ли још јед ну де фи ни ци ју исто ри је: „Кул тур-
но се ћа ње и уте ме љи тељ иден ти те та“.2 Исто ри ја са да шњо сти у 
Не мач кој у сре ди ште исто риј ске ана ли зе ста вља ди мен зи ју лич ног 
ис ку ства, или ви ше ин ди ви ду ал них ис ку ста ва. Сла ба исто ри ја је 
из раз от по ра ја ки ма, Др жа ви. „Но ва исто ри ја флер ту је са ла ко ум-
но шћу,“ го во ри Сил ва на ЗајдлМен ки.3 

„Ово је исто ри ја са да шњо сти, а кре та њем у њој не ма мо 
оруж ја, јер ар хи ви ни су отво ре ни“, под се ћа ита ли јан ска исто ри чар
ка Са би на Ло ри га. „Ни су отво ре ни ни они из Дру гог свет ског ра та. 
А то је алат ка, јер до ку мент сер ти фи ку је од лу ке у по ли ти ци.“4 То 
нас у Ср би ји под се ћа ко ли ко „срп ска па мет“, и по ли тич ка кла са, 
тра ди ци о нал но, а и да нас, за зи ру од ар хив ске ме то до ло ги је. То ли
ко да ни 2012. ни су отво ре ни сви ар хи ви из Дру гог свет ског ра та, а 
ка мо ли они из Ти то вог, или Ми ло ше ви ће вог постти тов ског до ба. 
Ова чи ње ни ца је је дан од кључ них ме то до ло шких не до ста та ка ко ји 
оте жа ва ју успе шни по глед на срп ску исто ри ју са да шњо сти, успе
шну екс ху ма ци ју фраг ме на та исто ри је, у ко ју на сто ји мо да уро ни
мо ка ко би смо што успе шни је и тач ни је де ко ди ра ли ње ну но мен
кла тур ну са др жи ну. 

У но мен кла тур ној ди мен зи ји исто ри је са да шњо сти Ср би
је, ко ју у овом ра ду аутор по зи ва у по моћ, до ми ни ра не си гур ност, 
не из ве сност. Дру штве не на у ке да нас же ле да пој ме, а не да об ја
шња ва ју. „Ис тра жи ва ње са да шњег вре ме на, екс перт ска функ ци ја 

2 Пр едавањ а  П јера Розанвало на  (Р. Rosanva llon) , Bibliographi es  des com mu nis-
mes, у Шк оли  в ис оких ст удија д рушвених  на ука (EH ES S) , у П ар изу,  јануара 
2003 .

3   Силва на За јд лМенк и(SeidlMen ky),  не мачка и ст оричар ка  са Уни в ерзитета 
Тренте  („ Микроисторијско трет ир ањ е вели ке  те ме“), на  п ред авању  Ж ака 
Р ев ела (R ev el), у Шко ли ви со ких сту ди ја дру шве них на у ка( EHESS), у Паризу, 
2 4. 01. 2003.

4 Предавање италијанске историчарке Сабине Лориге (Loriga), у Школи висо-
ких студија друшвених наука (EHESS), у Паризу, 10. 12. 2002.
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и дру штве на од го вор ност исто ри ча ра, иду ру ку под ру ку“, ка же 
Фран цуз Бе да ри да.5 

Два де се ти век оста ће у се ћа њу као екс трем но бру та ли зо ва
ње дру штве них од но са. То ка та кли змич ко на си ље ко ин ци ди ра ће 
са про ва лом ма са на свет ску по ли тич ку сце ну.6 У про те клом сто
ле ћу, ко му ни замста љи ни зам исто вре ме но је био „си стем др жа ва, 
тип дру штве ног раз во ја, ме ђу на род ни по ли тич ки по крет, мо дел 
пар ти је и из ди фе рен ци ра ни скуп по ли тич ких фор ма ци ја утка ни у 
хе те ро ге не на ци о нал не окви ре.“7 Сва озбиљ на де ла о ко му ни стич
кој ери уочи ла су ту исти ну о оп шти јем фе но ме ну у ве зи са но вим 
пој мом: до шло је до ве ли ког упа да на род них кла са у по ли тич ки 
про стор, не ви ђен до тад.8 

Ова по ли то ло шка сту ди ја не мо же да бу де успе шна ако ни је у 
при сту пу мул ти ди сци пли нар на, а за про у ча ва ње срп ске по ли тич
ке кла се и ели те на раз ме ђу 20. и 21. сто ле ћа, нео п ход не су и исто
риј ске ди мен зи је про бле ма. Вал тер Бен џа мин је го во рио нај че шће 
о „исто риј ском ма те ри ја ли зму,“ ка ко би озна чио свој рад исто ри
ча ра: „Ма те ри ја ли стич ко пред ста вља ње исто ри је во ди про шлост 
у то да ста вља са да шњост у кри тич ку по зи ци ју“.9 Исто ри чар 
Фран соа Фурн го во ри о екс пли ка ци ји по ли тич ких и исто риј ских 
до га ђа ја, ко ји су „исто ри ја ко ја је че сто пу на убе ђе ња, бе со ва, чак 
на сил но сти, а не ки ће ре ћи 'те ро ри стич ка.'“10 Марк Оже у пр вој 
ре че ни ци сво је књи ге пи ше: „За бо рав је нео п хо дан дру штву, као и 
је дин ки.“ 

Алек сан дар Ја ко вљев, бив ши члан По лит би роа КПСС за ду
жен за иде о ло ги ју, те о ре ти чар пе ре строј ке и гла сно сти, по зи вао 
је од 1992. на „вра ћа ње у исто ри ју,“ јер ко му ни зам ни је чи нио део 
исто ри је и ни је имао исто ри ју. 
5 Семинар Франсоа Бедариде (Bédarida), Париз, 1982.

6 Видети: Fran çoi s  FOURN, „Entre l’histoire et l’oubli: quel projet d’écriture  ? „  , 
Revue d’histoire du XIXe siècle, 200225, Le temps et les historiens , 2005. 

7 Видети: Stéphane COURTOIS, Le livre noir du Communisme, Crimes, terreur et 
répression, Paris, Éditions Laffont, 1997.

8 Видети: Siècle des communismes, ouvrage collectif d’Henry Rousso, Paris.

9 Ви де ти: Wal ter BE NJA MIN, Pa ris, ca pi ta le du XI Xe siè cle. Le li vre des pas sa ges, 
Pa ris, Édi ti ons du Cerf, 1997, p. 488.

10 Ви де ти: François FO URN, „En tre l’hi sto i re et l’oubli: qu el pro jet d’écri tu re ? „ , 
Re vue d’hi sto i re du XI Xe siè cle, 200225, Le temps et les hi sto ri ens, Pa ris, 2005
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На ше ви ђе ње срп ске ели те и но мен кла ту ре има на уму да 
одр жи ви раз вој сва ке на ци је и ен ти те та пла не те у 21. сто ле ћу за
хе ва и ди мен зи је одр жи вог ли дер ши па, у ко ји струч ња ци убра ја ју и 
лич не ква ли те те: ем па тиј ску сна гу ка рак те ра (Ver ste hen, ем па тич
ко по и ма ње дру штва  Макс Ве бер), ге не рал ну зре лост, стр пљи-
вост, му дрост, здрав ра зум, страст, ху мор, исти но љу би вост, по у-
зда ност, кре а тив ност, осе ћај ност.

Ср би ја тре ћег ми ле ни ју ма не мо же, ни по сле из бо ра 2012., да 
се по хва ли у сво јој но мен кла ту ри озбиљ ном ге не ра ци јом зна њи ма 
до бро пот ко ва них стра те га, ли де ра ко ји ком пе тент но ин те гри шу и 
ком би ну ју три уло ге ком плет ног стра те га: стра те гиј ских ли де ра, 
стра те гиј ских прак ти ча ра и стра те гиј ских те о ре ти ча ра. На по
ли тич кој сце ни не ма лич но сти ко је „на ци ји пру жа ју ви зи ју и фо кус, 
и ин спи ри шу дру ге да ми сле и де ла ју”. А у све ту већ по о дав но функ
ци о ни шу ком пе тент ни ти мо ви стра те га.11

Не вољ но ка же мо, за рад исти не: по нај ва жни јим мен тал ним 
и пси хо ло шким осо би на ма срп ски при пад ни ци по ли тич ке кла се и 
дру штве не ели те са мо су бле ди оти сак узо ра из ста бил них др жа ва 
и дру шта ва, али су и са мо од сјај пла не тар не кри зе вођ ства, ели те, 
упра вља ча са вре ме них дру шта ва. Сро за ва ње ли дер ских стан дар
да и оп шта по ква ре ност по ли тич ких кла са, на ро чи то бан кар ско
фи нан сиј ских ели та у све ту, на рав но да ни су за о би шли ни Ср би ју. 
Ова кон ста та ци ја, опет, не сме да нас од вра ти од, да нас де вал ви ра
них и по ти сну тих, прин ци па дру штве но ко ри сног вођ ства, ка кве 
же ли мо да по вра ти мо у „раз дроћ ка ној“ и по ли тич ком и кул тур ном 
ен тро пи јом до бра но на гри же ној Ср би ји.

По ли тич ка кла са Ср би је, на жа лост, је тек кон ти ну и тет об
ма на и шу пљих обе ћа ња, оли че на си ро тињ ском оп сед ну то шћу 
ма те ри јал ним до бри ма и по тро шач ким сим бо ли ма. Про јек то ва
ни ли де ри уто ну ли су у при ми тив но по и ма ње по ли ти ке, иако је 
ја сно да у све ту на сту па, још од „Со ли дар но шћи“ у Гдањ ску и ши
ром Пољ ске 1980., епо ха хо ри зон тал них струк ту ра, ван пар тиј ско 
све ра зно ли ки је удру жи ва ње не за до вољ них, све гнев ни јих гра ђа на 
ши ром пла не те. Срп ска по ли тич ка кла са оста је, ме ђу тим, нео бја
шњи во при вр же на ен тро пиј ској уло зи ко ју не гу је не са мо по след
11 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, По ли тич ки ли дер шип.Огле ди о пост-мо-

дер ном вођ ству, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. 
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њих де це ни ја већ, за чу до, го то во два ве ка у сво јој но ви јој, пост
ана дол ској тур ској исто ри ји.

У кул тур ном, ци ви ли за циј ском, со ци јал ном, ге о по ли  тич ком 
сми слу дез о ри јен ти са ној Ср би ји, ипак вре ди да упор но има мо на 
уму: „На ро ди вре де оно ли ко ко ли ко им вре де ели те,” (Да ни јелРопс). 
Та ну шни стра тум дру штва био је у Ср би ји, као и у свим ексју го
сло вен ским ре пу бли ка ма око нас, уоста лом, де це ни ја ма фор ми ран 
на по губ ном ко му ни стич ком прин ци пу не га тив не се лек ци је. 

По глед на Ср би ју дру ге де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма, бол но 
по твр ђу је ви ше де це ниј ску скеп су ауто ра спрам и да нас чвр стог 
кур са срп ског исто риј ског су но вра та. Ели та је истин ски ин те лек
ту ал но ка та стро фал на, ду хов но атро фи ра на, мо рал но из ра зи то 
по ро зна и огре зла у ко руп тив ност. Исти не ква ли тет ма ни фе сту ју и 
по ли тич ка, и еко ном ска, и вој на, и ака дем ска, чак и де ло ви цр кве
не ели те. Ср би ја је и да ље упра вља на вр хун ским по губ ним прин
ци пом – мо но по ли  ма у ру ка ма ма лог бро ја при пад ни ка но мен кла
ту ре. Мо но по ли не пре ста но, и 2013., ву ку Ср би ју уна зад. Ср би ју, 
свој стве ну и у окру же њу, и у све ту, по све пи сут ном мо но пол ском 
прин ци пу др жа ве, ко ји тре се дру штво као нај го ра троп ска гро зни
ца, де це ни ја ма већ. А па жљи ви ји по сма трач ис под те гро зни це, ко
ја пој мов но упу ћу је већ на бо лест „уве зе ну“ из да ле ког све та, мо же 
ла ко да ви ди чи је је глав но упо ри ште ова до бра но раз ва ље на, ис
цр пље на Ср би ја. 

Те ри то ри јал но, тех но ло шки, вој но, и по дру гим ва жним па
ра ме три ма, Ср би ја је јед но од по тен ци јал них упо ри шта Аме ри ке у 
Евро пи, а срп ска (про јек то ва на спо ља) но мен кла ту ра је до ми нант
но ан га жо ва на у овој не ча сној де лат но сти, и у то ме тре ба по тра
жи ти од го вор на пи та ње за што та ко бол но гра ђа ни Ср би је пла ћа ју 
на о па ку де лат ност про јек то ва них де лат ни ка и ма ни пу ла то ра ха о
тич ног и не у спе шног дру штва. Ср би ја је пре ду го за ко ва на за пот
па лу бље Евро пе че лич ним нео – ста љи ни стич ким и ма фи ја шким 
зар ђа лим ек се ри ма, уз без бри жно зви жду ка ње „спољ них фак то ра”, 
ко ји до вр ша ва ју стра те гиј ско уре ђе ње и тзв. но ву без бед но сну ар хи-
тек ту ру Ју го и сто ка Евро пе.

Упр кос све му, аутор је убе ђен у не у мит ност до ла ска све о бу
хват них др жа во твор них про ме на, ко је ће при сти жу ће ге не ра ци је 
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ис пу ни ти оп ти ми змом. То су оне и они ко ји ће при хва ти ти да гле
да ју бу дућ но сти у очи и да у њу не ула зе као у про ду же ње обес хра
бру ју ће, не под но шљи ве, ко рум пи ра не и ен тро пиј ске ствар но сти. 
Ти же не и му шкар ци ће се упу сти ти у тра га ње за ре ше њи ма све
бре ме ни те на ци о нал не кри зе. 

А ка ко ће гра ђа ни пре по зна ти ис кре не сна ге пре по ро да? 
Скре та ње ли ни је су но вра та мо гу ће је је ди но уз огром не на по ре 
обра зо ва ног де ла ста нов ни штва, оних је два 6 од сто, ко ли ко ста
ти сти ка твр ди да их још жи ви у Ср би ји 2013., а ко ји тре ба да по
ста ну знат но број ни ји не би ли на ша „раз дроћ ка на“ Ср би ја до шла 
до исто риј ског оздра вље ња. Са мо кроз обра зо ва не но ве ге не ра ци је 
иза ћи ће на по вр ши ну пер спек ти ва на ду жи рок. На крат ки рок 
смо одав но до жи ве ли све мо гу ће по ра зе, стра те гиј ске пре све га. 
Ср би ја мо ра да ул ти ма тив но по стиг не сва ко ли ку ре ин те гра ци ју у 
свет, мо дер ност, ком па ти бил ност са спољ ним све том, љу бо мор
но чу ва ју ћи свој бо га ти на ци о нал ни иден ти тет, у ко ме је, иако смо 
ма ле ни на род, то ли ко ци ви ли за циј ских кул тур них тра го ва ко ји 
обо га ћу ју ба шти ну чо ве чан ства. 

Срп ски на род је пред Дру ги свет ски рат умно го ме био на лик 
жи ву ћој ге не ра ци ји са по чет ка дру ге де це ни је но вог ми ле ни ју ма, 
да на шња ели та као да је пре сли ка на из 1938. А срп ска ели та би, 
тај та ну шни стра тум дру штва ко ји ву че на пред, тре ба ло да на ро ду 
обез бе ђу је ме сто у ме ђу на род ној утак ми ци, са зда ва му дру штво 
зна ња, га ран ту је му оп ста нак у су ро вом све ту еко но ми је и по ли
ти ке. 

Је дан углед ни Сло ве нац је у Па ри зу сво је вре ме но та мо шњим 
при ја те љи ма из срп ске ди ја спо ре на чи нио за ни мљи во по ре ђе ње 
на ша два на ро да: „Ми има мо 500 љу ди ко ји вре де, и сви су на сво јим 
пра вим ме сти ма. А Ср би ја има 5.000, али ни ко ни је на свом ме сту“. 
Срп ска ели та би ла је де це ни ја ма опи је на шкар том про мо ви са ним 
у елит ни део дру штва. У ви ше де це ниј ском исто риј ском су но вра ту 
Ср би је ме ђу ели ту се опет на сил но уба ци ло, ауто про мо ви са ло, ин
фил три ра ло, ту шта и тма не ква ли тет ног. 

Про сто бо де очи да гро свих из бор них ли ста, од па да Ми ло
ше ви ћа, па до до ла ска То ми сла ва Ни ко ли ћа на че ло др жа ве 2012., 
чи ни за пра во са став жи ла ве постста љи ни стич ке но мен кла ту ре, 
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из ме шан са но во бо га та шком бра ти јом ко ји су до би ли „бе фел“ и 
пра во на ле га ли зо ва ни ста тус од Ва шинг то на и дру гих ва жних др
жа ва све та да игра ју ту тран зи ци о ну екс трем но ка пи та ли стич ку 
уло гу. Про јек то ва ни но ви вла да ри и вла сни ци Ср би је у не у вер љи
вој уло зи ели те и по ли тич ке кла се, у на о кој ра зно ли ко сти оп ци ја, 
за пра во су до би ли са мо јед ну функ ци ју – да Ср би ја „шлај фу је“ и у 
на ред ним го ди на ма, до то тал не ен тро пи је ко ја ће исто риј ски до ку
су ри ти срп ски на род. 

Срп ски про јек то ва ни за го вор ни ци све то на зо ра дру штве но 
су ро вог и не за си тог ли бе рал ног ка пи та ли зма, спе ци ме ни нај но ви
је ге не ра ци је по ли тич ке кла се, за па њу ју ће бр зо су од 2001. сви кли 
на слат ке при ви ле ги је вла сти, уобра зи ли да је до шао и крај срп ске 
исто ри је. Срп ски фу ку јам ци – при пад ни ци по ли тич ке кла се Ср би
је, у сво је ре до ве убра ја ју вла ду, Пар ла мент, при пад ни ке по ли тич
ких пар ти ја, све они ко ји чи не део вла да ју ће ма ши не ри је.12 Ово је 
бол но тач на ди јаг но за на ше ки ла ве ква зи – др жа ве. Ту су и при
реп ци из не дав но сру ше ног, исто вет но ко рум пи ра ног, си сте ма као 
што је ак ту ел ни. До бро пла тив ши за шти ту но вог ре жи ма, про ду
жи ли су свој „вам пир ски“ жи вот иси са ва ња пре о ста лих срп ских 
дру штве них ре сур са. Ка квог је дру штве ног мон стру ма та са рад ња 
из ро ди ла, ја сно је свим гра ђа ни ма Ср би је. Бе ло да но је и да су иза 
не пре ста них про јек то ва них из бор них ци клу са и да ље при пад ни ци 
Слу жби ста рог ре жи ма, чи ји је је ди ни за да так да Ср би ји не пад не 
на па мет да оства ри све ко ли ки уз лет, да уз но ву но мен кла ту ру кре
не у све оп шту срп ску мо ви ду?13 

Ср би јом је овла да ла кул ту ра рав но ду шно сти, а зе мља ва
пи је и за ме то до ло шком об но вом соп стве не исто ри је. Већ је не
12 Фу ку јам ци - ауто ро ва ко ва ни ца ко ја озна ча ва при ста ли це ми шље ња Фран

си са Фу ку ја ме, аме рич ког ауто ра ме диј ски фор си ра ног Де ве де се тих, ауто ра 
те о риј ски кли ма ве, и вр ло бр зо кло ну ле, иде је о кра ју исто ри је, што је и на
слов та да ве о ма по пу лар не исто и ме не књи ге. Фу ку ја ма са да по но во хва ли 
Др жа ву, чи ји је крај то ли ко на ја вљи вао.

13 Mo vi da - ма дрид ски кон тра кул тур ни по крет, на стао у вре ме тран зи ци је 
фран ки стич ке Шпа ни је, ко ји убр зо пре ра ста у шпан ску мо ви ду, про ду жив
ши свој ути цај до сре ди не Осам де се тих. Мо ви да се про ши ри ла као со ци о ло
шки и на ци о нал ни фе но мен, до при не ла ра ђа њу мо дер не Шпа ни је, а та сли ка 
све оп штег на род ног по кре та вре ме ном је у дру ги план од не ла не га тив ну сли
ку фран ки стич ке Шпа ни је у све ту. Мо ви да је „че до“ мла дих со ци ја ли ста Фе
ли пе Гон за ле са, при хва ће на од це ло куп не шпан ске на ци је, а и да нас је сим
бол све оп штег на род ног по кре та за бо љу и ди на мич ну бу дућ ност дру штва, 
ко је је у чи та вој Евро пи угро же но бан кар ским не за си тим апе ти ти ма.
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сно шљив сте пен дог ма ти зо ва ња на ше исто ри је. Увек нам на че ло 
до ла зе чу ва ри осве шта лих вред но сти, кон зер ва тив ци нај кон зер
ва тив ни јих на зо ра, ко ји ста ре „вред но сти“ ап со лут но чу ва ју и кад 
очи то не би тре ба ло, а гро зе се до си те јев ске енер ги је ме ђу Ср би ма. 
Му дрост на ла же и да се уду би мо у пре че сто скри ве не, а Ср би ма 
ите ка ко по треб не, по зи тив не европ ске вред но сти. Не за бо ра ви мо 
да се европ ске вред но сти че сто раз ли ку ју од че сто над ме них аме
рич ких вред но сти. Европ ске су осе тљи ви је на дру штве ну за шти ту, 
не го на при ти ске на ин ди ви дуе, ре ги о нал ни ин те ре си у Евро пи не 
по ти ску ју на ци о нал не ин те ре се. Кроз европ ске по зи тив не вред но
сти Ср би ја ће лак ше оства ри ти дис кон ти ну и тет мо но по ла, истин
ско зло на ше отаџ би не. 

По сто ја ње мо но по ла вла сти и 2013., иако на шмин ка не, али 
есен ци јал но исте као и у вре ме ста љи ни зма, на ша је рак ра на. Ка да 
су ста ре струк ту ре из гу би ле уку пан мо но пол, на сто ја ле су, и са да 
на сто је, да ство ре и очу ва ју пар ци јал не мо но по ле вла сти. Од до ла
ска ДОСа на власт 2000., до да нас, сва ка пар ти ја уче сни ца у де о би 
ко ла ча вла сти узи ма ла је у сво је ру ке по не ки мо но пол, нај че шће 
без бед ност, фи нан си је и прав ду. По сле ди це ДОСове вла сти тр пи
мо и у овом ча су и ви дљи ве су и опи пљи ве. Али, и ко а ли ци ја СНС
СПС Ре ги о ни и 2013. на ста вља са до ка за но по губ ним си сте мом 
ме ђу пар тиј ске по де ле др жав ног пле на. Ма да им је, већ из ис ку ства, 
са свим ја сно да не ма дис кон ти ну и те та сла бе Ср би је без уки да ња 
зла по сто ја ња мо но по ла вла сти. Да но ве вла сти у Ср би ји мо гу ду же 
да во де др жа ву, нео п ход но је спре ча ва ње на ста ја ња би ло ка квих 
но вих мо но по ла. Са сце не пр вен стве но мо ра ју да се по чи сте тај ку
ни и кла но ви. Је дан од основ них, а нео ства ре них, ре зо ва у срп ском 
дру штву је уки да ње ста љи ни стич ких без бед но сних струк ту ра (ко
је на род и да ље по пу лар но на зи ва – Уд ба). То је из вор дру штве не 
за ра зе, је згро зла и не сло бо де.14 

14 А Че си су сво је вре ме но, ру ше њем вла сти, јед но став но на др жав ној Те ле ви
зи ји са оп шти ли да је укји ну та по ли тич ка по ли ци ја. По ли ци ја је бло ки ра
ла про сто ри је, де жур не по сла ку ћа ма, пред сва ко се ди ште ДБа по ста ви ла 
оклоп но во зи ло. По том су до не ли по се бан за кон о Ар хи ви и до ку мен та ци ји 
по ли тич ке по ли ци је. Са мо ме сец да на ка сни је, до не та је од лу ка о осни ва њу 
Слу жбе за за шти ту устав ног по рет ка. Ста ри „уд ба ши„ су пот па ли под за бра
ну ра да у том по слу Уве де ни су дру ги ме то ди и по ста вље ни но ви ци ље ви, а 
ста ри су по ста ли то тал но не ва жни. И нај ва жни је: је ди ни су Че си, ме ђу бив
шим ко му ни стич ким зе мља ма, ка сни је об ја ви ли име на са рад ни ка по ли тич
ке по ли ци је.
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Сло бо дан Ми ло ше вић је сво је вре ме но пре ко без бед но сних 
струк ту ра вла дао Ср би јом, кон тро ли сао и опо зи ци ју и ме ди је. 
Са до ла ском ДОСа, све до да нас, но ва фор ма „Уд бе“ пре ко Вла де 
вла да Ср би јом и од лу чу је о све му што је у ве зи са па ра ма и мо ћи. 
Срп ски си стем је и на кра ју 2012. око ван ка та сто фал ним др жав
ним упра вља њем, за шта Ср би, иначе, ни су по ка за ли зна чај ног да
ра ви ше од два сто ле ћа. Срп ски си стем је скле ро ти зо ван, и са њим 
не мо же ни ка ко да се ухва ти ко рак с вре ме ном и ин сти ту ци ја ма 
у све ту. У Ср би ји ни ка ко не до ла зи до те мељ ног ин сти ту циј ског 
про чи шће ња, већ се са мо сме њу ју иде о ло шки од но си. У све ту не
ма та квих по ла ри за ци ја по пут срп ског иде о ло шког су ко ба ко му но
ста љи ни стич ких ко ме са ра и мон ди ја локо му ни ста.

Срп ској но мен кла ту ри и це ло куп ној по ли тич кој кла си је на 
ши рем, ме ђу на род ном пла ну, као ефи ка сан ин стру мент са о бра ћа
ња са све том, ну жан и до ку мент ко ји је Европ ски са вет об зна нио у 
Ни ци 2001. го ди не.15 Ма ло ко у срп ској но мен кла ту ри уоп ште опе
ри ше овим до ку мен том, што већ пу но го во ри о ди мен зи ја ма ње них 
ин те лек ту ал них хо ри зо на та. Реч је о По ве љи о фун да мен тал ним 
пра ви ма Европ ског са ве та, ко ја је са чи ње на од 54 чла на. По ве ља 
пре све га под се ћа на ци ви ли за циј ске вред но сти ко је на дах њу ју 
ЕУ. То је истин ско по сто ље, мно го вип ше од ба нал ног под се ћа ња 
на људ ска пра ва. Она се осла ња на со ли дар но сти. Шест по гла вља 
По ве ље су: до сто јан ство, сло бо де, јед на кост, гра ђан ство (Ci toyen-
neté – пра во гра ђан ства – прим. З. П.), прав да, со ли дар ност. Пр
ви из бор аутен тич них европ ских вред но сти је је дин ство ве ре, тј. 
„кул тур но, ху ма ни стич ко и вер ско на сле ђе.„ На рав но, под ра зу ме
ва се да је реч о хи шћан ству. Фран цу зи то ме при до да ју „мо рал ну 
ба шти на Евро пе.“

У ме ђу на род ним од но си ма све је ре ђа ми ли тант ност и све 
уоч љи ви је ни јан си ра но на сту па ње, „ме ко“ и ти ме при хва тљи ви је 
за дру гу стра ну. Ср би не ма ју та лен та за пре го ва ра ње, за је зу ит
ске бес крај не ва ри јан те пре го ва ра ња, за те ме љан и упо ран на пор 
у пре го ва ра њу. Ср би ја је ла ка ло ви на већ из ве сно вре ме, у истин
ском неоко ло ни ја ли стич ком си сте му пла не те, а и у еко ном ски не-

15 Под се ти мо да је но во пе че ни Пред сед ник СР Ју го сла ви је 2001, Др Во ји слав 
Ко шту ни ца, том при ли ком био гост Евро пе, на по зив фран цу ског Пред сед
ни ка Жа ка Ши ра ка, уз не у о би ча је не про то ко лар не по ча сти.
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ко ри сној зо ни Евро пе, не спо соб на да схва ти пра ви ла игре спољ ног 
све та, ко ји нам по на вља: не ће те про цес ин те гра ци је, он да бу ди те 
у про це су дез ин те гра ци је. Ни је то ни ка ква за ве ра, ка же За пад, то 
су пра ви ла за ула зак у бу дућ ност – ако ни сте с на ма, ви сте про тив 
нас. Ком па ти бил ност је нор ма за све. Чак ни фран цу ским про из
во ђа чи ма гу шчи је па ште те, бри сел ски за ко ни ви ше не до зво ља ва ју 
кљу ка ње, му че ње гу са ка. Нор ма ин те гри са ња ја ча је и од fo is gras, а 
нек мо ли од не ди сци пли но ва них Ср ба. 

Ели та је не што са свим дру го од овог ја да ко ји гле да мо ка ко 
да ви Ср би ју. Ели та су они ко ји ис пу ња ва ју истин ски ари  сто крат ски 
за да так у на ци ји: да по кре ћу чи та во дру штво на пред. Про блем, чи
ни нам се, оста је онај ко ји два ве ка гу ши Ср би ју ко ја не успе ва да је 
ус по ста ви – ефи ка сна др жав на упра ва. Не до пу сти во ло ша и при ми-
тив на упра ва је кључ ни по јам за од го не та ње Ср би је, да кле и чи та ве 
но мен кла ту ре и ње ног кон ти ну и те та. 

Истин ска ели та ни су ни мно ги из упра вљач ких кла са нај ве
ћег де ла раз ви је ног све та. И та мо се за па ти ла ко руп ци ја, че сто и 
пљач ка др жав них ре сур са, ге не ра ци ја све га вул гар но не за си тих 
пред вод ни ка тих дру шта ва, што све у куп но про из во ди, у „уре ђе
ним“ де мо кра ти ја ма, слич не по сле ди це као и на не раз ви је ном Бал
ка ну, те се пи та мо да ли се ви ше оби та ва у де мо кра ти ји. „Ели та“ је 
озна ча ва ла по зи ци ју и ак ци ју кла се, или фрак ци је кла се, ко ја вр ши 
функ ци ју ин те лек ту ал ног, мо рал ног, или еко ном ског ру ко во ђе ња 
пре ма дру гим кла са ма дру штва, док је „ру ко во де ћа кла са“ из ра жа
ва ла скуп оних ко ји, све при па да ју ћи раз ли чи тим кла са ма, за у зи
ма ју у раз ли чи тим сек то ри ма дру штве ног жи во та ру ко во де ћу по
зи ци ју пре ма дру гим кла са ма, или пре ма чи та вом дру штву. Не ка да 
су ма њи не (по ли тич ке, еко ном ске, ре ли ги о зне, вој не, ин те лек ту ал
не, тех но ло шке, со ци јал не, итд.), би ле сма тра не ру ко во де ћим и до
ми нант ним ели та ма, док ру ко во де ћа кла са ни је увек ко ин ци ди ра ла 
са до ми нант ном кла сом. За огро ман број ис тра жи ва ча „ели та“ да
нас озна ча ва све оне ко ји вр ше ва жне функ ци је, ко је су вред но ва не 
и јав но при зна ва не зна чај ним при хо ди ма, ра зним фор ма ма при ви
ле ги ја, пре сти жа и дру гих зва нич них и по лу зва нич них пред но сти. 
Део ис тра жи ва ча, по пут овог ауто ра, ра ди је ко ри сти по јам „по ли
тич ка кла са“, за озна ча ва ње ма њи не ко ја вр ши по ли тич ке функ ци
је вла де, а по јам „ру ко во де ћа кла са“ ква ли фи ку ју све ко ји ути чу на 
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оне ко ји вла да ју и оне ко ји ма се вла да, у сми слу мо рал ног ауто ри
те та, или пак због еко ном ске и фи нан сиј ске мо ћи ко јом рас по ла жу.

Увек из но ва, као и да нас, на ме ће се пи та ње функ ци је ду хов
не ин те лек ту ал не ели те у ср ском на ро ду. Шта је њи хо ва ду жност? 
Чи ме до при но си ства ра њу стан дар да за срп ску но мен кла ту ру? 
Ну жан је не пре ста ни ин те лек ту ал ни от пор, не у мор но пре и спи ти
ва ње вла сти, ди за ње гла са увек! Ка ква се то кул ту ра рав но ду шно
сти за па ти ла, а дру штво нам је у пер ма нент ном ви ше де це ниј ском 
пред ре во лу ци о нар ном ста њу? Због не ква ли тет не но мен кла ту ре и 
са мо ра за ра ју ће и ко руп тив не по ли тич ке кла се, Ср би ја већ де це ни
ја ма ју ри у су но врат, то не еко ном ски, по ли тич ки, кул тур но, вој но, 
ге о по ли тич ки, ци ви ли за циј ски за пра во. У ду бо кој ко ми је и срп
ски дух др жа во твор но сти.

Све су штин ске рас пра ве у ОУН да нас го во ре о одр жи вом 
раз во ју на ци ја и др жа ва. Ни је дан на род не мо же да обез бе ди свој 
одр жив раз вој без су ве ре ног рас по ла га ња сво јим при род ним ре
сур си ма: во дом, хра ном и енер ги јом. Ни је дан на род не ма бу дућ но
сти ако не мо же да обез бе ди прет по став ке за раз вој и од бра ну свог 
на ци о нал ног иден ти те та. На ша но мен кла ту ра и ели те се го то во и 
не ба ве овим про бле ми ма, нај ви ше сто га што у њи хо вим ин те лек
ту ал ним ба га жи ма и не ма ових кључ них пој мо ва одр жи во сти ХХI 
сто ле ћа.

На ше пре тен зи је у овој те ми за у ста вља ју се, уз до при нос те
ми не ко ли ким но вим еле мен ти ма, код све сти да је за пот пу ну сли
ку нео п ход на ду бља вре мен ска дис тан ца, као и тим ски рад мул
ти ди сци пли нар ног ти ма. Углед ни исто ри чар у ди ја спо ри ка же: 
„Свет се да нас ова ко кла си фи ку је: Аме ри ка је пост-мо дер но дру-
штво, Евро па је транс-мо дер но, а Ср би ја- пред-мо дер но дру штво.“ 
Истин ска срп ска но мен кла ту ра мо ра ла би да не пре ста но има на 
уму чи ње ни цу да се пла не та убр за ва,16 да се ме ња ју се из те ме ља 

16 „Тре ба да се озбиљ но за пи та мо о убр за њу исто риј ске ре ал но сти. Не са мо о 
Исто ри ји, већ и о са мом пој му ње не ре ал но сти у до ба Бр зи не, бр зи не та ла са 
елек тро маг нет ног спек тра, ко ји ће уско ро за вла да ти све том, за хва љу ју ћи 
ки бер не тич кој син хро ни за ци ји, тај ки бер-свет све ден на ни шта, или го то-
во ни шта, тем по рал ном ком пре си јом раз да љи на и за др жа ва ња (ка шње ња, 
од ла га ња). У ства ри, XXI век мо ра ће да из у ме по би ло ко ју це ну по ли тич ку 
еко но ми ју бр зи не, ко ја би би ла пан дан овој по ли тич кој еко но ми ји бо гат ства, 
пло да стра стве ног ра да фи зи о кра та, по пут Фран соа Ке неа и дру гих. Очу ва-
ње де мо кра ти је је по тој це ни.“ Видeти: Paul Vi ri lio, Stratégie de la décep tion 



Зоран Петровић Пироћанац

20

по и ма ње вре ме на, уло га људ ске ин те ли ген ци је, да је експлозијa ин
фор ма тич ке ере је не сма ње на. Ко се у Ср би ји ба ви пој мом „но ос фе-
ре“( no os- са зна ње, ин те ли ген ци јагр.) ко ја убр за но ме ња чо ве ко ву 
би ос фе ру? Срп ска та ко зва на ели та чак у свом пој мов ном апа ра ту 
не ма гро ових фе но ме на, ни ти о њи ма др жа ва ор га ни зо ва но про
ми шља, а та ква про ми шља ња би мо ра ла да бу ду у сре ди шту истин
ске но мен кла ту ре.

(Стра те ги ја оп се не).на ве де но у: З. Пе тро вићПи ро ћа нац, Ма ли пој мов ник 
ге о по ли ти ке, 2004.
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Пр во по гла вље 
 

Ели те, од ста рог до ба и да нас

I.1. О Ели та ма и ели ти зми ма, пи о нир ски ми сли о ци

По јам из ХII сто ле ћа je не ка да шњи пар ти цип про шли од 
гла го ла eli re, а у XIV сто ле ћу до би ја зна че ње „иза бран“, „ода бран“, 
„еми нен тан“, што ква ли фи ку је оно нај бо ље у не кој за јед ни ци ме ђу 
ра зним је дин ка ма. Та ко се да нас го во ри о ели ти у ар ми ји, ко њи ци, 
дру штву, не кој про фе си ји, или за ни ма њу. Реч је нај зад по при ми ла 
осо бе но зна че ње не ке ма њи не ко ја рас по ла же, у да том тре нут ку, 
не ким пре сти жом, „при ви ле ги ја ма ко је про ис ти чу из при род них 
ква ли те та ва ло ри зо ва них дру штве но (на пр. ра са, крв, итд.) или 
сте че них ква ли те та (кул ту ра, за слу ге, при род не на да ре но сти, 
итд.)“17

У плу ра лу, реч ели те ква ли фи ку је „све оне ко ји чи не ма
њин ску гру пу ко ја за у зи ма ви ше ме сто у дру штву и се би при пи
су ју пра во да уре ђу ју за јед нич ке по сло ве чи ње ни цом свог ро ђе ња, 
сво јих за слу га, сво је кул ту ре, или свог бо гат ства.“18 И у јед ни ни и 
у мно жи ни, „по јам озна ча ва су прот ност ма си, схва ће не као мно
штва осо ба, као на ро да у сво јој це ли ни, или као ве ћи ну гра ђа на 
ко ји при па да ју на ро ди ма, или ин фе ри ор них пре ма дру штве ној хи
је рар хи ји“.19 Ђо ва ни Бу зи но сма тра да по јам озна ча ва су прот ност 
ма си,као мно жи не лич но сти, на ро да у це ли ни, или ве ћи не гра ђа на 
из на род них и до њих сло је ва дру штве не хи је рар хи је. 

Жак Ма ле ди Пан, Жо зеф д' Ме стр, Луј д' Бо нал, Алек сис д' 
То квил и Ед монд Бурк су не ки од ми сли ла ца ко ји су пи о нир ски 
про ми шља ли по сле ди це до ла ска ма са на исто риј ску сце ну. На
спрам ма са, као ве ли ког ску па не ди фе рен ци ра них је дин ки, без ко
17 Gi o va ni Bu si no, Éli tes et éli ti smes, Cas bah Edi ti ons, Al ger, 1998, p. 4.

18 Ibid.

19 Ibid.
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хе зи је и ор га ни за ци је, они су ви де ли во ђе, ма њи не, ели те ко је су 
је ди не ка дре да га ран ту ју сло бо де на спрам ега ли та ри зма. Ипо лит 
Тен (Tainе) је пр ви те о риј ски раз ма трао ову исто риј ску су прот
ста вље ност, сма тра ју ћи да у да том дру штву тек огра ни че ни број 
лич но сти има спо соб ност ко ри шће ња ра зу ма, те да, осло бо ђе не 
ма те ри јал них сте га, те лич но сти има ју свест о сво јим ви шим од
го вор но сти ма, док ма са, его и стич на, иг но рант ска, ко јој увек тре ба 
по моћ, „пу шта свој но вац са мо си лом“.

Бу зи но сма тра да „су прот ност ели та/ ма са по чи ва на ру ди
мен тар ној фи ло со фи ји исто ри је ко ја ка же да ма се ни ка да ни су 
има ле и ни ка да не ће има ти кре а тив ну уло гу: исто ри ја је, на вод но, 
де ло ве ли ких лич но сти, ак тив них и де лу ју ћих.“20 Та ква фи ло со фи
ја исто ри је на ла зи глав но из во ри ште у док три ни оли гар хи је, ко ја 
се ве зу је за ми сао Жа на Бо де на.21 Ова док три на сма тра да моћ и 
спо соб ност ко ман до ва ња за у век при па да огра ни че ном бро ју осо
ба, да су вла де од у век би ле, и би ће, вла да ви на ма њи на, без об зи ра 
на фор му ре жи ма. Су ве ре ни тет ће увек кон фи ско ва ти у дру штву 
ма ли број осо ба, при ви ле го ва на кла са, на уштрб ве ћи не. У 18. сто
ле ћу, ова иде ја је сна жно уко ре ње на у европ ској све сти, и код Ру соа. 
Ве ли ки ми сли лац дру штва сма трао је да је у ци вил ном дру штву је
дин ство пра ва хи ме ра и уза луд ност, јер сред ства ко ја би тре ба ло да 
то дру штво одр жа ва ју, за пра во га уни шта ва ју, да уни вер зал ни дух 
за ко на свих зе ма ља увек те жи да фа во ри зу је ја ког на уштрб сла бог, 
а бо га тог на уштрб си ро ма шног.22 

Ру со ће у свом де лу „О дру штве ном уго во ру“ (1762) на пи са
ти: „Про тив но је при род ном по рет ку да ве ли ки број вла да и да се 
ма лим бро јем вла да. Не мо же се за ми сли ти да на род не пре ста но 
оста је оку пљен да би се ба вио јав ним по сло ви ма, а ла ко се уоча ва 
да не би умео да ус по ста ви за то ко ми си је, а да се не про ме ни об лик 
ад ми ни стра ци је. У ства ри, ка да функ ци је вла де де ли ви ше су до ва, 
нај ма ње број ни, пре или ка сни је, сти чу нај ве ћи ауто ри тет, ма кар 
то би ло због ла ко ће ода ши ља ња слу ча је ва ко је их та мо при род ни 
во де.“23 
20 Ibid.

21 Ви де ти: Jean Bo din, De la Répu bli que.

22 Ви де ти: Ј.Ј. Ro us se au, Di sco urs sur l’ori gi ne de l’inéga lité (1754); Émi le (1762)

23 Ви де ти: JeanJac qu es Ro us se au, Du Con trat So cial ou Prin ci pes du dro it po li ti que
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Кра јем 19. сто ле ћа, ове иде је и док три не, на ста ле пре Фран
цу ске ре во лу ци је, уто пи ће се у док три не ко је го во ре да оли гар хи ја 
са ма по ста је су шти на свих по ли тич ких ре жи ма, свих дру штве них 
ор га ни за ци ја та да шње пла не те. Но, ита ли јан ски фи ло зоф исто
ри је Б. Ми ра ља (Mi ra glia, 1866) из но си ра ди кал но не са гла ша ва ње, 
сма тра ју ћи да је пра вед но „гну ша ти се де ге не ри са них и фик тив них 
ари сто кра ти ја. Но, по сто ји и јед на при род на ари сто кра ти ја, ко ју 
ни ка ква си ла ни ка да не ће мо ћи да уга си, тј. ари сто кра ти ја та лен-
та, ари сто кра ти ја оних вр хун ских вред но сти по пут ра зу ма и ду-
ха на ро да. Ода кле и све тост де мо крат ског иде а ла јед на ко сти свих 
пред за ко ном; но, де ма го шки на пор ко ји же ли ујед на ча ва ње свих при-
род них дис па ри те та је не пра ви чан и по ги бе љан“.24

Си ци ли јан ски прав ник с кра ја 19. сто ле ћа, Га е та но Мо ска 
(18581941), на пи сао је 1896: “У свим дру штви ма, пoчевши од оних 
ко ја су ма ло раз ви је на и ко ја су до спе ла да пра го ва ци ви ли за ци је, 
по сто је две кла се осо ба, јед не оних ко ји вла да ју и дру ге оних ко
ји ма се вла да. Пр ва, ко ја је увек ма ло број ни ја, ис пу ња ва све по
ли тич ке функ ци је, мо но по ли ше власт и ужи ва пред но сти ко је су 
јој при дру же не, док је дру га, број ни ја, ко јом упра вља и уре ђу је је 
пр ва, на ма њеви ше јед нак на чин, то јест ви ше ма ње ар би трар но.“25

Вил фре до Па ре то (18481923) ба вио се слич ним пи та њи ма 
као и Мо ска, али уз за по ста вља ње на чи на на ко ји се ели те ор га
ни зу ју и функ ци о ни шу. Ње га су пр вен стве но за ни ма ли за ко ни 
ко ји упра вља ју до ла ском ели та на власт, као и одр жа ва ње и опа
да ње упра вљач ких ма њи на. По Па ре ту, не за ви сна ва ри ја бла ни је 
ор га ни за ци ја, већ пси хосо ци о ло шки фак тор. Он кон ста ту је да се 
у сва ком дру штву, у би ло ком вре ме ну, мо же уочи ти еко ном ска и 
дру штве на стра ти фи ка ци ја. То ни је плод слу ча ја, већ фун да мен
тал них не за ви сних сна га, ко је уре ђу ју уни вер зал ни за ко ни. Не јед
на ко сти оста ју су штин ски ста бил не у вре ме ну. Та ко не јед на ко сти 
не би за ви си ле, по Па ре ту, од еко ном ске ор га ни за ци је дру штва, 
већ пре од при род них фак то ра, ко ји јед ном за у век фик си ра ју кон
стан те дру штве ног ре да. Па ре то та ко на кра ју за па да у за кљу чак да 
је не јед на кост при род ни чин.
24 Ци ти ра но у: Gi o va ni Bu si no, Éli tes et éli ti smes, Cas bah Edi ti ons, Al ger, 1998, p.7

25 Ви де ти: Car lo Lot ti e ri, “Ga e ta no Mo sca”, in: Mic hel Du bo is (éd.), So ci o lo gi es de 
l’en vers. Éléments po ur une autre hi sto i re de la pensée so ci o lo gi que, Pa ris, El lip ses, 
1994.
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Па ре то та ко ђе сма тра да дру штве не ели те мо гу да не ста ну 
нај че шће из три раз ло га: због би о ло шког уни ште ња; због про ме
не пси хо ло шких по на ша ња; и због де ка ден ци је. Он та ко ђе сма тра 
ка ко је дру штве ни и по ли тич ки жи вот ци клич ног арак те ра. За то 
је дру штве на му та ци ја не из бе жна. Њу про у зро ку ју ве чи те ал тер
на ци је ма њи на, ко ји ма је је ди ни циљ да ру ко во де. То су за пра во 
про ме не фор ме, а не струк ту ре вла сти. У ствар но сти по сто ји са
мо јед на ре ал ност: по ли тич ки и дру штве ни жи вот пред ста вља еле
мен тар ну и фун да мен тал ну стра ти фи ка ци ју, ону из ме ђу оних ко ји 
до ми ни ра ју и оних ко ји ма се до ми ни ра. Па ре то уве ре но твр ди да 
је де мо кра ти ја као вла да ви на свих, тј. нај ве ћег де ла свих, за пра во 
илу зи ја, јер по ли тич ка од го вор но сту век при пад не ма њи на ма, ко је 
се ор га ни зу ју кроз пар ти је ко ји ма опет упра вља не ка оли гар хи ја. 26

Ро берт Ми хелс (18761936) је пре у зео и раз ви јао Мо ски но 
ми шље ње, на сто је ћи да про ве ри ор га ни за ци ју и су штин ске ка рак
те ри сти ке ор га ни зо ва них струк ту ра оли гар хиј ске мо ћи, чак и у ле
вим ре во лу ци о нар ним пар ти ја ма ко је су има ле за циљ уни ште ње 
сва ке не јед на ко сти у људ ском дру штву. Ми хелс се ба вио и пи та
њем по ли ти ке ре пре зен та тив но сти. Сма трао је (по пут Ру соа) да од 
ча са ка да де ле ги ра мо наш су ве ре ни тет на по сла ни ке у пар ла мен ту, 
ми пре ста је мо да бу де мо сло бод ни. А сва ка пар тиј ска ор га ни за
ци ја пред ста вља оли гар хиј ску моћ ко ја се осла ња на де мо крат ску 
ба зу. Сву да сре ће мо го то во нео гра ни че ну моћ иза бра них на род
них пред став ни ка над ма са ма ко је су их би ра ле. Та ко оли гар хиј
ска струк ту ра (де мо крат ског) зда ња гу ши су штин ски де мо крат ски 
прин цип дру штва. „Оно што је сте тла чи оно што би тре ба ло да 
бу де“. И сле ди за кљу чак: ма са ни ка да не ће би ти су ве ре на, осим на 
ап страк тан на чин. 

Карл Ман хајм (18931947), ма ђар ски со ци о лог не мач ке кул
ту ре, из бе гли ца у Лон до ну, про у ча вао је иде о ло ги је, уто пи је и ин
те лек ту ал це и го во рио о опа да њу тра ди ци о нал них ели та. Дру штво 
је де фи ни сао као „кон фи гу ра ци ју ан та го ни стич ких си ла ко је се 
бо ре и уза јам но ути чу јед не на дру ге.“ Увек по сто ји у су шти ни кон
тра дик ци ја из ме ђу кла сич не де мо крат ске те о ри је и прак се де мо
кра ти је. Ман хајм сто га сма тра да јед на ин те грал на де мо кра ти ја у 

26 Ви де ти: Gi o va ni Bu si no, Éli tes et éli ti smes, рр.1321
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скла ду са прин ци пи ма те о ри је, ни је оства ри ва, или би се за вр ши ла 
у дру штве ном ха о су. Но, упр кос тој кон тра дик ци ји, Ман хајм сма
тра да су ели те ком па ти бил не са демoкрат ским жи во том, под усло
вом да се без по го вор но под врг ну пра ви ли ма ре пре зен та тив но сти 
и да их би ра чи ре дов но се лек ци о ни шу и кон тро ли шу. 27

Ова кви од но си ели та и ма са, за хва љу ју ћи ко ји ма се по ли ти
ка, јав не од лу ке и ко лек тив ни из бо ри де ле ги ра ју на не ку ма њи ну, 
оста ју за Ман хај ма вр ло ва жни. Он твр ди тим по во дом: „(По сто ја-
ње ели та) не зна чи ка ко дру штво ни је де мо крат ско. До во љан услов 
за де мо кра ти ју пру жен је, у ства ри, чи ње ни цом да гра ђа ни, спре че-
ни да има ју не по сре дан удео и у сва ком тре нут ку у вла да њу, ипак 
за др жа ва ју мо гућ ност да учи не да вред ну ју, у из ве сним трен ци ма, 
сво ја оче ки ва ња и сво је во ље“.28

Не мач ки со ци о лог је сма трао да не по сто ји ком па ти бил ност 
из ме ђу ели та и де мо кра ти је. У де мо крат ским усло ви ма је ди ни про
блем је, уве рен је Ман хајм, је сте на чин фор ми ра ња ели та и њи хов 
ода бир. Он је кри ти ко вао Па ре та и Ми хел са због њи хо вог пре на
гла ша ва ња ста бил но сти ели та у де мо кра ти ји, као и њи хо вог ка па
ци тет вла шћу а упра вља ња ар би трар но и ап со лут но. Ман хајм је го
во рио да де мо крат ски ре жим под ра зу ме ва и да они ко ји ма се вла да 
за др жа ва ју истин ски мо гућ ност опо зи ва ња оних ко ји вла да ју, њи
хо во цен зу ри са ње, при мо ра ва ње да до но се од лу ке на за до вољ ство 
ве ћи не у дру штву.

Ман хајм је сма трао да се ели те фор ми ра ју у свим дру штве
ним гру па ма, чак и у на род ним ма са ма, те да та кве ели те мо гу бо
ље и ефи ка сни је да ра де у ма са ма, да про мо ви шу но ве вред но сти 
и тен ден ци је. У сво јој кла си фи ка ци ја, Ман хајм је твр дио ка ко не 
по сто ји је дин стве ни блок ели та. Раз ли ко вао је ор га ни за ци о не, ин-
те лек ту ал не, умет нич ке, мо рал не и вер ске ели те. По све ћи вао је 
нај ви ше па жње ин те лек ту ал ним ели та ма, ко ји ма при пи су је функ
ци ју ме ди ја ци је и пре ва зи ла же ња пар ти ку лар них ин те ре са су ко
бље них гру па, као и функ ци ју ства ра ња са мих усло ва дру штве не 
ко ег зи стен ци је. У ту спо соб ност ин те лек ту а ла ца био је уве рен сма
тра ју ћи ка ко су они ка дри да се отрг ну од груп них гра ви та ци о них 

27 Ви де ти: Ibid. pp. 2931

28 Ци ти ра но у: Gi o va ni Bu si no, Éli tes et éli ti smes, р. 30.
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си ла, од ути ца ја дру штве не кла се ко јој при па да ју, ка ко по се ду ју 
спо соб ност да си ту а ци је и гле ди шта раз ма тра ју „од о зго,“ ра зло
жно и објек тив но.

Још је дан аустриј ски из бе гли ца, еко но ми ста и про фе сор на 
Хар вар ду, Јо зеф Шум пе тер (18831950), раз ми шљао је о дру штве
ним ели та ма у окви ру свог ши рег раз ма тра ња од у ми ра ња ка пи
та ли зма и пој ма де мо кра ти је. По што се 1912. по ја вио са те о ри јом 
рас ки да ста ци о нар не рав но те же у де лу Те о ри ја еко ном ског раз во ја 
(The o rie der Wirtscha ftlic hen Ent wic klung), Шум пе тер раз ви ја те зу о 
не из бе жном до ла ску ко лек ти ви стич ких ре жи ма у све ту, о че му је 
го во рио у де лу Ca pi ta lism, So ci a lism and De moc racy (1942), у ко ме 
пред ла же ди стинк ци ју из ме ђу де мо кра ти је као иде а ла, „еле мен та 
иде ал ног по рет ка ства ри“, и де мо кра ти је као исто риј ске ре ал но
сти. „ Де мо крат ски ме тод је ин сти ту ци о нал ни си стем ко ји сти-
же на кра ју до по ли тич ких од лу ка, у ко ме је дин ке сти чу власт над 
тим од лу ка ма, по сле кон ку рент ске бор бе ко ја се во ди за гла со ве на-
ро да“.29 

Од те кон ста та ци је, прин цип де мо кра ти је је у чи ње ни ци да 
ли дер шип, ру ко вод ство, „ди зги ни вла де мо ра ју да се по ве ре они ма 
ме ђу по ли ти ча ри ма ко ји рас по ла жу из бор ном по др шком ја чом од 
оне код дру гих гру па, или кон ку рент ских ин ди ви дуа.“ Де мо кра ти
ја по сто ји ка да ели те мо гу да се над ме ћу ка ко би сте кле по ли тич ку 
власт, ка да се ме ђу соб но бо ре за власт и за рад на ме ста. Но, де
мо кра ти ја не зна чи, по Шум пе те ру, ефек тив ну вла да ви ну на ро да. 
„Де мо кра ти ја зна чи са мо да је на род у мо гућ но сти да при хва ти, 
или да укло ни, љу де по зва не да њи ме упра вља ју. Али, као што би 
на род јед на ко мо гао да до не се та кве од лук епри ме њу ју ћи са вр ше
но ан ти де мо крат ске про се дее, ми тре ба да сти сне мо де фи ни ци ју 
уво де ћи ту до дат ни кри те ри јум, иден ти фи ку ју ћи де мо крат ски ме
тод – тј. кри те ри јум сло бод не кон ку рен ци је из ме ђу кан ди да та на 
ру ко во де ћим ме сти ма за глас гла са ча.“30 Шум пе те ров за кљу чак је 
да де мо кра ти ја не мо же да бу де вла да на ро да. Она је на ро чи то вла
да кон ку рент ских ели та ко је су у по тра зи за ле ги тим но шћу ка ко би 
упра вља ле на ро дом од јед них из бо ра, до дру гих. 

29 Ци ти ра но у: Gi o va ni Bu si no, Éli tes et éli ti smes, р. 36.

30 Ibid., pp. 3637.
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Ха ролд Вајт Ла свел (19021979), аме рич ки по ли то лог и спе ци ја
ли ста за ма сов ну ко му ни ка ци ју, на пи та ње шта је власт, и ко по се ду
је власт, од го ва ра: „А spe cial ca se of the exer ci se of in flu en ce“. По ста вио 
је пи та ње при ро де вла сти у пој мо ви ма ре ла тив но јед но став ним и 
ја сним: „Прет ход но се тре ба за пи та ти ко по се ду је власт, на ко ме 
и на че му је он вр ши, ка ко ју је сте као и ко ли ко је има. Од го во ри су 
ма ње очи ти од пи та ња. Власт је ре ла ци о на чи ње ни ца, еле мент су-
штин ски про мен љив и ва ри ја би лан пре ма си ту а ци ја ма, је дин ка ма, 
лич ним про бле ми ма, или гру па ма на ко је се од но си... Ели та је скуп 
осо ба ко је у де тер ми ни са ној гру пи,има ју нај ве ћу власт...Уну тар ели-
те по сто ји до ми нант на кла са (ко ја вр ши власт) и за ви сна кла са 
(ко ја из вла чи ко ри сти из вла сти, али је не вр ши) ...Власт је, да кле, 
пар ти ци па ци ја у до но ше њу од лу ка. Ели та је гру па ин ди ви дуа ко је 
има ју власт да од лу чу ју.“31 

Џејмс Бар нам (Bur nham, 19051987), аме рич ки про фе сор 
фи ло со фи је, про у ча вао је дик та ту ру упра вљач ких ели та у САД и 
сма трао је та ко ђе ка ко је власт не сум њи во у по се ду ма њи не, оли
гар хи је, упра вљач ке и до ми нант не кла се, за пра во – ели те. Ве ко ви
ма је та ма њи на тра ди ци о нал но ре гру то ва на ме ђу ка пи та ли стич
ком бур жо а зи јом. По сле екс пан зи је ин ду стриј ског дру штва и два 
свет ска ра та, на сту пи ле су зна чај не со ци јал не тран сфор ма ци је, из 
ко јих на ста је но ва ру ко во де ћа и до ми нант на кла са. Та но ва ели та 
има дру га чи је со циоеко ном ско по ре кло од ра ни јих ели та, и она 
ће пре у зе ти кон тро лу над про из вод ним ин стру мен ти ма. Та ко ђе 
ће ус пе ти да у рас по де ли бо гат ста ва за се бе обез бе ди по вла шће ни 
трет ман. Но ву ели ту чи не ме на џе ри, тех ноад ми ни стра то ри, за
пра во ди рек то ри, а то је ка те го ри ја у ко ју не спа да ју ви со ко ква ли
фи ко ва ни про фе си о нал ци, ин же ње ри, на уч ни ци. Ипак, ни ме на
џе ри не по се ду ју у та квом са вре ме ном си сте му истин ске ко манд не 
функ ци је, јер је ре ал на до ми на ци ја ипак у ру ка ма вла сни ка сред
ста ва за про из вод њу, тј. ка пи та ли ста, Др жа ве, или пар ти је. У свим 
овим слу ча је ви ма ди рек то ри су у суб ор ди ни са ном по ло жа ју. 

Бар нам је про ми шљао и ди ле му хо ће ли но ве ели те ус по ста
ви ти и но ви тип до ми на ци је, ко ја ће би ти чак и тла чи тељ ски ја но 
прет ход не: „Ка да би истин ски ве ћи на љу ди хте ла мир, оби ље и 

31  Ви де ти: Ha rold, LA SWELL, Po wer and Per so na lity, 1948. 
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сло бо ду и ...ка да би по зна ва ли на чи не да их стек ну; ка да би има ли 
до вољ но во ље, хра бро сти, сна ге, ин те ли ген ци је и ду ха по жр тво ва-
но сти да ко ри сте та сред ства у ове ци ље ве, он да би свет ор га ни-
зо вао без сум ње дру штво на та кав на чин да оства ри мир, оби ље 
исло бо ду. Но ни шта, у исто ри ји про шло сти и са да шњо сти, не до-
ка зу је да су ова три усло ва ика да ис пу ње на.“32 

Фран цу ски аутор Ђо ва ни Бу зи но је на Бар на мо ву ди ле му, на 
ње го во „сум њи ча во пред ви ђа ње, или тра гич но про ро чан ство“ из
ра зио ова кав суд: „Бар нам је с пра вом на зрео да се у са вре ме ним 
дру штви ма јед на мо ди фи ка ци ја упра во вр ши на ра зи ни ло ка ли за-
ци је вла сти. До сад је власт сто ло ва ла у ин сти ту ци ја ма, под кон-
тро лом ели та; она се са да на ла зи у од бо ри ма, ко ми си ја ма, кан це-
ла ри ја ма, у ор га ни за ци ја ма у ко ји ма вла да ју ди рек то ри јал не ели-
те. То мо же да про у зро ку је ра ди кал ну про ме ну си сте ма вред но сти: 
Со ци јал но оси гу ра ње ће по ста ти ва жни је од Сло бо де.“33

Чарлс Рајт Милс (19161962)34, аутор оми љен ме ђу срп ским 
по ли то ло зи ма, сту ди рао је нај пре со ци јал но по ре кло сво је ели те 
мо ћи. Ре гру то ва ње се, по ње му, вр ши, у по ра жа ва ју ћој про пор ци
ји, у окри љу ви ших со ло је ва. Чла но ви ви ших сфе ра се ре гру ту ју у 
ви со ко аме рич ко дру штво и ме ђу 400 па три ци ја ве ли ких гра до ва. 
Пор третро бот ових ин ди ви дуа је лак за ус по ста вља ње: они по ти
чу из по ро ди ца упи са них у Дру штве ни ре ги стар (So cial Re gi ster), 
ан глосак сон ског пре зби те ри јан ског по ре кла, има ју ве ли ка бо гат
ства, по ха ђа ли су је дан од ве ли ких уни вер зи те та Ај ви Ли ге, а пре 
то га не ку од сред њих при ват них шко ла, у ко ји ма ви ша кла са со ци
ја ли зу је сво ју де цу.35 

32 Ibid., p. 41.

33  Giovani Busino, Élites et élitismes, р. 41.

34 Ви де ти: MILLS C.W., The Po wer Eli te, New York, Ox ford Uni ver sity Press, 1956.

35 По јам Ivy Le a gue нај че шће се од но си на „ака дем ску из вр сност, се лек тив
ност у при је му и со ци јал ни ели ти зам“ гру пе нај у глед ни јих уни вер зи тет ских 
ин сти ту ци ја САД. Њу чи ни осам нај бо љих ме ђу нај бо љи ма: Brown Uni ver
sity, Co lum bia Uni ver sity, Cor nell Uni ver sity, Dart mo uth Col le ge, Har vard Uni
ver sity, Prin ce ton Uni ver sity, Uni ver sity of Pennsylva nia, и Yale Uni ver sity.
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I.2. Реј мон Арон и по ли тич ка кла са

Је дан од нај ве ћих по ли тич ких ми сли ла ца Фран цу ске и Евро
пе сре ди не ХХ сто ле ћа, Реј мон Арон, за скуп Фран цу ске асо ци ја
ци је за по ли тич ку на у ку при пре ма 1963. есеј „Упра вљач ка кла са, 
мит или ствар ност“. У ње му је реч би ла и о пи та њи ма во ка бу ла ра, 
на уч ним ди вер ген ци ја ма, и иде о ло шким су прот ста вља њи ма. „Во-
ка бу лар је, у глав ним за пад ним је зи ци ма, јед на ко не из ве стан. На 
фран цу ском го во ри мо о 'упра вљач кој кла си', 'ели ти' (clas se di ri ge an-
te, éli te), кат кад о дру штве ној ели ти и по ли тич кој ели ти, о 'по ли-
тич кој кла си' ('clas se po li ti que').“36

Арон нај пре вр ши лин гви стич кофи ло зоф ску ана ли зу кон
цеп та кла се, ко ји сма тра дво сми сле ним. Има ли кла са исти сми сао 
у из ра зу „упра вљач ка кла са“ и у из ра зу „рад нич ка кла са“? Је ли до
бро да се го во ри о „по ли тич кој кла си“, чак и ако се за др жа ва по јам 
упра вљач ке кла се?37 На ен гле ском, со ци о ло зи и но ви на ри та ко ђе 
упо тре бља ва ју раз ли чи те ре чи, или из ра зе: „rul ling class”, „po wer eli-
te”, „eli te”, не ра чу на ју ћи и по јам ко ји је пот пу но ен гле ски, „esta blis-
hment“ ко ји, ка же Арон, „по чи ње да се про сла вља пре ко Атлан ти
ка, ба рем у Њу јор ку и на Ис точ ној оба ли“.

Арон до да је: „Не из ве сност во ка бу ла ра ти че се ду бо ких раз-
ло га. Упра вљач ка кла са је, у ства ри, или се по ка зу је та квом, ма њи-
на, ма ње-ви ше ко хе рент на и све сна са ме се бе и, за пра во, вла да над 
чи та вим дру штвом (ја ко ри стим на мер но реч вла да, у ши ро ком 
зна че њу: нај че шће по сма тра чи не зна ју до ко је тач ке ова ма њи на 
упра вља и ко јим сред стви ма).“38 Ода тле упра вљач ка кла са за ни ма 
со ци о ло га по што је она за гло бал но дру штво оно што су упра вља
чи за по ли тич ки си стем, до да је Арон. Но, она за ни ма со ци о ло га и 
сто га што је не ка вр ста су первла де, или још ма њи на, ви дљи ва или 
не ви дљи ва, ко ја ма ни пу ли ше упра вља че.
36 Ви де ти: Raymond Aron, „Catégo ri es di ri ge an tes ou clas se di ri ge an te ? „,  Re vue 

française de sci en ce po li ti que, 1965, Vo lu me 15, Is sue 1, pp. 727

37  Арон ко мен та ри ше: „И сâм сам упо тре био, у дру гим окол но сти ма, из раз, јер 
је у те ку ћем го во ру, али сма трам, по сле про ми шља ња, да је бо ље да се го во ри 
о ‘по ли тич ком пер со на лу’“.

38 Ви де ти: Raymond Aron, „Catégo ri es di ri ge an tes ou clas se di ri ge an te ?“, Re vue 
française de sci en ce po li ti que, 1965, Vo lu me 15, Is sue 1, p. 9.
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Про блем је за Аро на исто вре ме но тра ди ци о на лан и об но
вљен. Он сма тра ка ко је Ари сто те ло ва По ли ти ка рас пра ва из со
ци о ло ги је, али и из по ли тич ких на у ка, али ова по след ња об у хва та 
две дру ге ди сци пли не. „Мо жда пре ци зни је, по ли ти ка се не раз ли-
ку је од со ци о ло ги је: град је ко лек ти ви тет у ко ме се ис пу ња ва при-
ро да чо ве ка и ре жим (po li te ia), мо да ли тет ор га ни за ци је Вла сти, 
де фи ни ше сам ка рак тер сва ког гра да. Ма ки ја ве ли, још ви ше од 
Ари сто те ла, про тив ста вља оне ко ји вла да ју и оне ко ји ма се вла да 
(go u ver nants - go u vernés), ма њи не ко ја за по ве да и ве ли ког бро ја ко ји 
је по слу шан, у сре ди шту сво јих оп сер ва ци ја и про ми шља ња.“39 Опо
зи ци ја је ту очи та, у скла ду са нај ма ње оспо ра ва ним чи ње ни ца ма, 
а да уз то не бу де скан да ло зна. Ни ко ме не па да на ум да опо вр га ва 
ка ко јед ни за по ве да ју, а да су дру ги по слу шни, ни ко не су ге ри ше 
ни да су јед ни ми сте ри о зно ује ди ње ни, а дру ги за чу ђу ју ће па сив ни. 
„Ри ва ли те ти из ме ђу пре тен де на та на трон, где су фрак ци је бур-
жо а зи је пре на сил не уну тар кне же ви на, или ита ли јан ских гра до ва, 
ука зу ју се на све тлу да на са пре ви ше не ду жно сти да би по ли циј ско 
ту ма че ње исто ри је ('не ви дљи ва вла да', 'кон спи ра ци ја моћ них) би-
ло ве ро ват но.“40 

Реј мон Арон, вр стан по зна ва лац по ли то ло ги је, фи ло зо фи
је и со ци о ло ги је, ко мен та ри ше у свом ра ду са вре ме ни про блем 
упра вљач ке кла се, она ко ка ко су рас пра вља ли ита ли јан ски ауто
ри Мо ска и Па ре то. У но ве чи ње ни це убра ја пре све га де мо кра та
ске и марк си стич ке иде је. „Ако је де мо кра ти ја вла да ви на на ро да 
од стра не на ро да и за на род, јед но став на по твр да ка ко на род не 
упра вља сам, ка ко они ко је је он ода брао да га пред ста вља из вла че 
ко рист из вла сти ко ју вр ше, по ста је на не ки на чин све то гр ђе – 
што не зна чи да она пре ста је да бу де исто та ко не у ку сност или 
ба нал ност. Исто та ко, на на чин марк си ста-ле њи ни ста, де кре ту-
је се ка ко се со вјет ски ре жим по и сто ве ћу је са дик та ту ром про ле-
та ри ја та, а до вољ но је да се кон ста ту је ка ко ову дик та ту ру вр ши 
јед на пар ти ја, пре зи ди јум, или је дан чо век, ка ко би се се би при зва-
ле ин век ти ве истин ских вер ни ка (а, ме ђу тим, ко је ика да озбиљ но 
ми слио ка ко би ми ли о ни рад ни ка мо гли да бу ду за јед но је дан дик-
та тор?).“ 41

39 Ibid. p. 7.

40 Ibid. pp.78.

41 Ibid. p.13.
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Арон та ко ђе под се ћа да се по се би раз у ме ка ко не пре тен
ду је да у не ко ли ко ре до ва ре зи ми ра кон цепт ко ји је Маркс, со ци о
лог, имао о од но си ма из ме ђу дру штва и Др жа ве, дру штве не кла се 
и по ли тич ке мо ћи, Арон на зна чу је да под се ћа тек на иде о ло шке, 
или ми то ло шке те ме. Ипак, Арон ја сно и не ми ло срд но кри ти ку
је Марк со ву ми сао, што на ред ни ци тат и до ка зу је. „Ту ма че ње фор-
мал не де мо кра ти је (или пар ла мен тар не) ко је су ге ри ше по јам плу-
то-де мо кра ти је је сте, ба рем јед ним де лом, марк си стич ке ин спи ра-
ци је. Марк со ва ми сао има ла је за по ре кло, 1840-1841, про ми шља ње 
о Хе ге ло вој фи ло зо фи ји пра ва. Ре ал ни чо век је онај из ци вил ног дру-
штва ('bur ger lic he Ge sellschaft'). Гра ђа нин ко ји, пре ко из бо ра, уче-
ству је у це ло куп но сти Др жа ве, је сте у од но су на рад ни ка оно што 
је дру ги жи вот по сле смр ти у од но су на по сто ја ње са да ов де. По-
ли тич ки ауто ри тет је илу зи ја ко ја ка му фли ра моћ вла сни ка про-
из вод них сред ста ва, ди рект на и ви дљи ва власт у дру штву, при-
кри ве на власт, али уто ли ко стра шни ја, над Др жа вом. Из те схе ме 
Маркс ни је де ду ко вао, на на чин сен-си мо но ва ца, да ин ду стри јал ци, 
или бан ка ри (или па три ци ји, пре ма је зи ку Оги ста Кон та) мо ра-
ју да бу ду про мо ви са ни у упра вља че. Он де ду ку је из то га да ће се 
од мах по ре во лу ци ји, из ве де ној од стра не огром не ве ћи не у ко рист 
огром не ве ћи не, Др жа ва ре сор бо ва ти, да та ко ка же мо, у дру штво. 
По сле тран зи ци је обе ле же не дик та ту ром про ле та ри ја та, Др жа ва 
ће од у мре ти и дру штвом ће упра вља ти 'удру же ни про из во ђа чи'. 
Упра вља ње ства ри ма за ме ни ће упра вља ње лич но сти ма.“42

I.3. Пјер Бур ди је, до ми на ци ја, ели те

Истин ски „на род ни со ци о лог“, пре да вач на пре сти жној Шко
ли ви со ких сту ди ја дру штве них на у ка (EHESS) у Па ри зу, Пјер Бур
ди је, спа да у европ ске ми сли о це ко ји су за со бом оста ви ли зна чај
не на уч не тра го ве и ре зул та те ко ји ће ду го тра ја ти.43 За на шу те му 
42 Видети: Raymond Aron, Catégories dirigeantes ou classe dirigeante ? Revue 

française de science politique, 1965, Volume 15, Issue 1, p. 25

43 Бур ди је о во де ло раз ви ло се око јед не кон зи стент не иде је, ко ју је те о ре ти сао 
у ви ше од 20 сво јих де ла. Сна жна ин ту и ци ја ко ју му при пи су ју ње го ви ђа ци, 
ар ти ку ли са на је око не ко ли ко глав них кон це па та: ха би тус, „по ља“, сим бо-
лич ка моћ, кул тур ни ка пи тал. („По ље је ауто ном ни ми кро ко смос уну тар 
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ели та Пјер Бур ди је је зна ча јан сто га што је сво је вре ме но по ста вио 
по сту лат да у сва ком дру штву по сто је они ко ји до ми ни ра ју и они 
ко ји ма се до ми ни ра (les do mi nants et les do minés) и да ова раз ли ка 
оби та ва у основ ном прин ци пу дру штве ног ор га ни зо ва ња. То ком 
на уч не ка ри је ре, Бур ди је је био при вр жен из у ча ва њу од но са до ми
на ци је ко ји по сто је из ме ђу је дин ки у свим обла сти ма дру штва.44 

Ње го ва те о ри ја ка же да они ко ји до ми ни ра ју (les do mi nants), 
у ко је спа да ју дру штве не гру пе, ет нич ке це ли не, по ло ви, на ме ћу 
сво је вред но сти они ма ко ји ма се до ми ни ра (les do minés), ко ји, ин
тер и о ри зу ју ћи их, по ста ју ства ра о ци соп стве не до ми на ци је.45 По
ла зе ћи од тог „ре ше та чи та ња“, Бур ди је ана ли зу је по лу ге му шке 
до ми на ци је.46 На пи та ње ка ко се ту ма чи веч ност „ан дро ге нич не 
ви зи је“ ко ја и да ље уре ђу је од но се ме ђу по ло ви ма у дру штву, Бур
ди је од го ва ра: „Струк ту ре до ми на ци је су про из вод не пре ста ног 
ра да ре про дук ци је ко ме до при но се раз ли чи ти аген си: му шкар ци (са 
оруж ји ма по пут фи зич ког на си ља и сим бо лич ког на си ља), же не жр-
тве не све сне свог ха би ту са и ин сти ту ци је: по ро ди ца, Цр ква, шко-
ла, Др жа ва.“47

Као со ци о лог, Бур ди је је по знат још из сту дент ских не ми ра 
1968., а ње го ве те о риј ске ори јен та ци је у ра ду и рас пра ве ко је су 
иза зи ва ле у фран цу ској јав но сти ту ма чи ле су ње го ву по пу лар ност 
у на ро ду, из ра зи то ле ву ори јен та ци ју и по ли тич ку ак ци ју. Ње гов 
ан га жман је увек био кри тич ки у јав ном про сто ру, а на ро чи то по

дру штве ног ма кро ко смо са“.) Кул тур ни ка пи тал ди пло ме, сте че на зна ња, 
кул тур ни ко до ви, на чин го во ре ња, ле по по на ша ње“, и дру штве ни ка пи тал 
од но си, мре же од но са, је су ре сур си исто та ко ко ри сни као и еко ном ски ка
пи тал .

44 Вред но је по ме на и сле де ће. У По ли тич кој он то ло ги ји Мар ти на Хај де ге ра 
(Mi nu it,1988), Бур ди је фрон тал но на па да ве ли ког фи ло со фа, ко ји је био из
у зет но оми љен ме ђу фран цу ским ин те лек ту ал ци ма. Ап стракт ну и обез те ле
шње ну про зу Хај де ге ра сма трао је из ра зом ве о ма осо бе не ви зи је све та, оног 
то ка не мач ке кон зер ва тив не ре во лу ци је ко ји је био у са вр ше ном скла ду са 
на ци стич ким иде а ли ма.

45 Реј мон Арон, не ка да шњи Бур ди је ов учи тељ, у сво јим Се ћа њи ма (Mémo i res, 
Jul li ard, 1993) же сто ко кри ти ку је свог не ка да шњег аси стен та, ого љу ју ћи га 
као осо бу кoја ни је баш на ви си ни прин ци па за ко је се сам за ла же у дру штву: 
„Шеф сек те, си гу ран у се бе и до ми на тор, екс перт за уни вер зи тет ске ин три-
ге, не ми ло ср дан пре ма оним на ко ји би мо гли да га за се не“.

46 Ви де ти: Pi er re Bo ur di eu, La Do mi na tion ma scu li ne, Se uil, 1998.

47 Ibid.
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сле ве ли ких же ле знич ких штрај ко ва 1995. Сма тра се да су упра
во ње го ви пој мо ви по ља и ха би ту са би ли „крив ци“ ожи вља ва ња 
дру штве не кри ти ке у Фран цу ској. Бур ди је за пра во ну ди над град
њу стан дард ном марк си зму ко ји је, кад „за гу сти“, тра ди цо нал но, 
па и у но во до ба, при бе га вао екс пли ка ци ји дру штве ног тре нут ка 
еко ном ском ин фра струк ту ром . Бур ди је је са здао плу ри ди мен зи о-
нал ну ви зи ју дру штве ног про сто ра. Тај про стор чи ни, а то је и зна
ча јан де таљ за на шу ана ли зу ели те, но мен кла ту ре, реч ју са вре ме не 
до ми на ци је у дру штву, мно штво ауто ном них по ља. Она упра во 
де фи ни шу спе ци фич не мо ду се до ми на ци је (кул тур ну, по ли тич ку, 
пол ну, итд., а не са мо еко ном ску).

Та кво про ми шља ње до во ди нас до све сти ка ко до ми на ци ја 
да нас ви ше ни је по сма тра на са мо на осно ву сво јих спољ них ефе
ка та, већ и уну тар њих (ха би тус). Сто га по ли тич ка и друш твенa 
тран сфор ма ци ја да нас мо же да се по сма тра и као кон јунк ци ја ра да 
на са мом се би и ко лек тив не ак ци је.48 Бур ди је је ова квим ста вом 
пот пу но раз мр дао од Осам де се тих за то мље ну и по су ста лу јав ну 
рас пра ву у Фран цу ској и на ја вио до ба по бу не про тив нео ли бе рал
ног кон цеп та дру штва и до ми на ци је, ко ја се за хук та ва у нај но ви је 
вре ме у мно гим зе мља ма све та, од САД, до Бли ског Ис то ка. Аутор 
је убе ђен да је и Бур ди је о ва ми сао би ла на дах ну та по ле том хо ри-
зон тал них струк ту ра, чи је је род но ме сто у исто ри ји са да шњо сти 
за пра во у Гдањ ску, Шће ћи ну, По зна њу, Вар ша ви и дру гим пољ
ским гра до ви ма, у вре ме ра ђа ња „Со ли дар но шћи“ 1980. 

I. 4. Ис тра жи ва ње по ли тич ких ели та,  
по Вин ку Ђу ри ћу

Сма тра мо да је увр шћи ва ње срп ског по ли то ло га Вин ка Ђу
ри ћа ме ђу зна чај не те о ре ти ча ре ели та за слу же ни омаж пре ра но 
умр лом ис тра жи ва чу из Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о
гра ду, јер по по зна ва њу со ци ја ли стич ког по ли тич ког си сте ма не 
за о ста је за по зна ти јим свет ским име ни ма. На про тив, у мно гим 
де та љи ма их над ма шу је. Ђу ри ћев фо кус ис тра жи ва ња у СФР Ју
48  Pi er re Bo ur di eu, Pro pos sur le champ po li ti que, Pres ses uni ver si ta i res de Lyon, 

2000.
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го сла ви ји и Ср би ји је по след ња че твр ти на бур ног ХХ ве ка, ка да 
су „ус по ста вље ни та кви си сте ми кон тро ле ко ји су озна чи ли крај 
ауто но ми је еко ном ског по рет ка. По ли ти ка је та ко ја од лу чу је о 
суд би на ма на ро да.“ (М. Ја ни ћи је вић, 1992/ 2, 20).

Ђу рић је озбиљ но про у ча вао зби љу Ср би је у пе ри о ду свог 
ис тра жи ва ња (19861992), вре ме ре пре си је по ли тич ког, еко ном
ског и кул тур ног жи во та ње них гра ђа на, „што је по сле ди ца вла да-
ња ели те у чи јим су ру ка ма ап со лут на власт и моћ. За то је и би ло 
ну жно 'обо га ти ти' ели ту епи те том 'по ли тич ка', што јој да је мо-
гућ ност да по ред по зи тив не има и не га тив ну вред но сну ко но та-
ци ју.“49

При хва тив ши кла сич ну ти по ло ги ју ели та на по ли тич ку, 
ду хов ну и фи нан сиј ску, В. Ђу рић у по ли тич ку ели ту убра ја при
пад ни ке из вр шне вла сти, вој ске, по ли ци је, вла да ју ћих пар ти ја. У 
нај и стак ну ти ји при пад ни ке дру ге две елит не гру па ци је он убра ја: 
ру ко во ди о це нај и стак ну ти јих кул тур них и на уч них ин сти ту ци ја и 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, нај у ти цај ни је бан ка ре и ру ко во ди
о це при вред них су бје ка та. У тим елит ним кру го ви ма по ли тич ких, 
при вред них и кул тур них функ ци о не ра на ла зи се, у свим дру штве
ним си сте ми ма, „од лу чу ју ћа моћ не јед на ко ди стри бу и ра на из ме ђу и 
уну тар њих са мих.“ (Зо ран Ви до је вић, 1992/2, 62).

Вин ко Ђу рић ка же да је по ли тич ка ели та и вла да ју ћа ели та. 
Он ука зу је да су постсо ци ја ли стич ки про це си до ве ли на власт у 
постти тов ској Ју го сла ви ји по ли тич ку ели ту ко ја је, ка ко је пи сао и 
Сло бо дан Ву че тић у то до ба, „на осно ву сим би о зе вла сти и нов ца, 
при ва ти зо ва ла др жа ву и за то јој ни је ста ло до тран сфор ма ци је 
дру штве не сво ји не у при ват ну, ни ти до де мо крат ске тран сфор-
ма ци је дру штва. Њен основ ни ин те рес је очу ва ње мо но по ла вла-
сти и уве ћа ва ње при ват ног бо гат ства“ (Ву че тић, 1996). Ова кво 
де ло ва ње „но ве по ли тич ке ели те“ до ве ло је до дра стич ног ра сло ја
ва ња дру штва, при че му се сред њи ко хе зи о ни дру штве ни слој рас
пао и со ци јал на струк ту ра дру штва до би ла из у зет но пи ра ми да лан 
об лик. 

49  Ви де ти: Вин ко Ђу рић, „Ис тра жи ва ње по ли тич ке ели те“, По ли тич ке све ске 
1/96, ИПС, Бе о град. 
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На вр ху те пи ра ми де, по В. Ђу ри ћу, за се ла је по ли тич ка ели
та ко ја кре и ра стра те ги ју и так ти ку по ли тич ког жи во та Ср би је, не 
оба зи ру ћи се на со ци јал ни ста тус сво јих при пад ни ка. Ђу рић је те
о риј скопрак тич но по сма тра ње си ту а ци је по ли тич ких ели та у све
ту свео на сле де ћу по де лу ели та: ре гре сив на, ега ли тар на и про гре-
сив на, раз гра ни ча ва ју ћи ста ту сну од си ту сне ели те. „Ре гре сив на 
по ли тич ка ели та ви ше се слу жи си ту сним не го ста ту сним при-
ви ле ги ја ма, и увек јој је глав ни циљ да оства ри што ви ше лич них 
ин те ре са, од бо гат ства до ви со ких по ли тич ких функ ци ја, и то све 
на име бор бе за де мо кра ти ју.“

„Ста ту сна ели та мо же би ти по ли тич ка, ду хов на и фи нан
сиј ска, а пред ста вља ону ели ту ко ја се по на ша у окви ру прав ног 
ста ња ко је ре гу ли ше њен по ло жај, пра ва и оба ве зе, као и при ви
ле ги је ко је тај по ло жај до но си.“50 Си ту сна ели та зло у по тре бља ва 
свој по ло жај по сред ним и не по сред ним шпе ку ла ци ја ма, про ниц
љи вим ко ри шће њем окол но сти ко је им да је њи хов „при род ни“ по
ло жај у од но су на око ли ну, ко ри сте ћи си ја сет „иле гал них“ при ви
ле ги ја.51 Пра ви при мер ситуснe елитe Ђу рић на ла зи у Ср би ји, где 
је она осми сли ла и спро ве ла у жи вот нај ра зор ни је хи пе рин фла ци је 
у исто ри ји људ ског ро да.52 В. Ђу рић за кљу чу је ка ко и стра те шке 
ели те, по ли тич ке, и сег мен тар не ели те (Ке лер, 1963) упра жња ва ју 
иле гал не при ви ле ги је на ста ле на осно ву си ту сних по зи ци ја.

Што се ти че си ту сне при ви ле ги је, „си ту сна ели та зло у по-
тре бља ва свој по ло жај по сред ним и не по сред ним шпе ку ла ци ја ма, 
про ниц љи вим ко ри шће њем окол но сти ко је им да је њи хов ’при род-
ни’ по ло жај у ком се на шла по во љи на ро да, у од но су на око ли ну, 
ко ри сте ћи си ја сет иле гал них при ви ле ги ја.“

50  Ibid.

51  При мер си ту сне ели те у Не мач кој, „По ли ти ка“, 29.11.1996. Су ди ја Хорст 
Хен рих, као пред сед ник По кра јин ског су да и шеф Окру жног су да у Франк
фур ту, до био је од фир ме „ИГ Ме тал“ хо но рар од 1,34 ми ли о на ма ра ка за 
хо но рар ни по сао. Ис тра га је от кри ла це хов ску уме ша ност. Од 508 су ди ја на 
са ве зном ни воу, 78 има ли не ки хо но рар ни по сао. Ци ти ра но у: Вин ко Ђу рић, 
„Ис тра жи ва ње по ли тич ке ели те“, По ли тич ке све ске 1/96 

52 Хи пе рин фла ци ја ни је еле мен тар на не по го да, ни ти бо жи ја во ља, а нај че шће 
ни еко ном ска ну жност. Њу мо гу би ло где, у би ло ко је до ба, по во де ћи се за соп-
стве ним се бич ним ин те ре си ма, а из ја шња ва ју ћи се у име на ро да, ини ци ра ти 
љу ди ко ји има ју мо гућ ност и не пре за ју да зло у по тре бе мо не тар ну и по ли-
тич ку власт“. (В. Дин кић, 1996, 11); Ци ти ра но у: Вин ко Ђу рић, „Ис тра жи
ва ње по ли тич ке ели те“, По ли тич ке све ске 1/96, ИПС, Бе о град. 
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„Ста ту сна ели та, пи ше Вин ко Ђу рић, мо же би ти по ли тич-
ка, ду хов на, фи нан сиј ска, кул тур на. Пред ста вља ону ели ту ко ја се 
по на ша у окви ру прав ног ста ња ко је ре гу ли ше њен по ло жај, пра ва и 
оба ве зе, као и при ви ле ги је ко је тај по ло жај до но си.“

Ега ли тар ну ели ту пред ста вља ју др жав ни ци ве ћи не европ ских 
др жа ва ко је јед но став но же ле да одр же сте пен бла го ста ња до ко јег су 
до шли сви за јед но. На ру ској по ли тич кој сце ни то је тре ћа сна га. 

Ђу рић де фи ни ше и ели ту ко ја пред ста вља сна гу от по ра, или 
про гре сив ну ели ту, ко ја је све сна чи ње ни це да она мо ра да има нај
ви ше нов ца, при ви ле ги ја и по ча сти. Ме ђу тим, сна га про гре сив не 
ели те је у то ме да она схва ти да ће се све њи хо ве при ви ле ги је мо ћи 
да оства ре са мо ако сви жи ве у бо га том и еко ном ски про спе ри тет
ном дру штву, ко је у по ре ску ка су до но си, из да на у дан, све ви ше 
све жег нов ца. Та ква ели та те жи да сво јим гра ђа ни ма обез бе ди што 
ве ћи стан дард и за ра де, не за то што во ли на род, већ за то што во ли 
сво је, на по штен на чин за ра ђе не, при ви ле ги је, ко је за ви се од ко ли
чи не ’убра ног’ по ре за. 

„Про гре сив на по ли тич ка ели та“, по В. Ђу ри ћу, „пред ста вља 
ону ели ту ко ју од ре ђу је са мо ста ту сни по ло жај и ле гал не при ви ле-
ги је при сте кле из прав них нор ми, ко је су од ре ди ле по на ша ње при-
пад ни ка по ли тич ке ели те на од ре ђе ним по ли тич ким функ ци ја ма, 
или у про фе си о нал ним де лат но сти ма. Ка рак те ри сти ка ове ели те 
је да она по се ду је ви зи ју раз во ја, же ли да је ре а ли зу је и има за то 
усло ве.“53

Ега ли тар на по ли тич ка ели та је, де фи ни ше В. Ђу рић, она 
ко ја „успе ва да одр жи за те че но ста ње од но са и ре зул та та прет-
ход не ели те. (При мер: зе мље ЕУ, ко је одр жа ва ју сте че ни ни во дру
штве но стан дар да у окви ри ма не знат них па до ва, или успо на.) Ова 
ели та по се ду је, или не по се ду је, ви зи ју на прет ка, али не ма усло ва за 
ње но оства ри ва ње. При пад ни ци ове ели те та ко ђе ко ри сте, у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва, са мо ста ту сни по ло жај и ле гал не при ви ле-
ги је.“54 

53 Ibid.

54 Ibid; Напоменимо да се Ђурић реферише код ових дефиниција на период 
19921996.



Nomenclatura Serbica 19822013

37

Про блем вла сти и мо ћи је за Вин ка Ђу ри ћа био сре ди ште 
ин те ре со ва ња за по ли тич ке ка те го ри је. Ели та на вла сти по ње му 
пред ста вља „за тво ре ну гру пу моћ ни ка чи је се по пу ња ва ње не вр ши 
ре гру то ва њем нај спо соб ни јих из свих сло је ва дру штва, већ са мо из 
оних нај ви ших, и то не пу тем де ле ги ра ња и из бо ра у ат мос фе ру ко-
о пе ра ци је и ком про ми са опо зи ци је и по зи ци је, већ са мо во љом ма лог 
бро ја по је ди на ца при зна те ели те из усло ва вла да ју ће гар ни ту ре.“55 

По сле го то во три де се то го ди шње еко ном ске стаг на ци је, ка
же Ђу рић, јед на од не ми нов них по сле ди ца (ко је от кри ва ју оно што 
Ве бер твр ди – „да сва ко успо ра ва ње еко ном ских по ме ра ња во ди по-
ра сту ста ле шке струк ту ре“) је сте то „да се нај ви ши сло је ви дру-
штва ра сло ја ва ју на ста ле шкој осно ви и при пад ни ци по ли тич ке 
ели те ре гру ту ју баш из тих де ло ва кла сне струк ту ре ко ји има ју 
обе леж је ста ле жа. Нај ви ше при пад ни ка по ли тич ке ели те ре гру ту-
је се из по ли тич ко-функ ци о нер ске кла се, где је вла да ју ћи ста леж 
са ста вљен од по ли тич ких, при вред них, фи нан сиј ских, кул тур них и 
вој них моћ ни ка ко ји чи не кру ту и за тво ре ну дру штве ну гру пу ко ја 
се на аутен тич но еснаф ски на чин бра ни од кон ку рен ци је.“56

Ђу рић та ко уоча ва ка ко се ово „ста ле шко ра сло ја ва ње дру-
штва, ти пич но за со ци ја ли стич ке зе мље, на ста ви ло у свим пост-
со ци ја ли стич ким зе мља ма ко је ни су за у зе ле ја сан курс пре ма тр-
жи шно ори јен ти са ној при вре ди, и то је до ве ло до већ по ме ну тог 
ка та кли змич ног рас па да сред њег дру штве ног сло ја. Уз све ово, еви-
дент но је да се власт на вр ху сво је пи ра ми де вре ме ном све ви ше 
ба ви са ма со бом, за по ста вља ју ћи ста ње у дру штву, та ко да кри за 
по чи ње да вла да и у ре до ви ма по ли тич ке ели те. Та ко се у по след њих 
шест го ди на мо же го во ри ти о кри зи ле ги ти ми те та, кри зи ра ци о-
нал но сти, кри зи по ли тич ких ин сти ту ци ја, кри зи со ци јал но-кла-
сних од но са, иде о ло шкој кри зи, итд., и све то у ре жи ји ак ту ел не 
по ли тич ке ели те.“57

За раз ли ку од број них дру гих ис тра жи ва ча по ли тич ке сфе
ре, Вин ко Ђу рић је на гла ша вао да се ба ви „са мо ели том ко ја вла да, 
док пр ва ци и ру ко во ди о ци опо зи ци о них стра на ка и пр ва ци на ших 

55 Ibid.

56 Ibid.

57 Ibid.
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син ди кал них ор га ни за ци ја са свим си гур но не при па да ју вла да ју ћој 
ели ти. За на ше под не бље је ка рак те ри стич но, сма трао је Ђу рић, 
да кључ ни при пад ни ци по ли тич ке ели те ни у прет ход ној, ни у са-
да шњој Ју го сла ви ји ни су се де ли у по сла нич ким клу па ма. “58

Ђу рић ис ти че и за ни мљи вост и ко ри сност ре зул та та ис тра
жи ва ња про јек та „Ства ра о ци јав ног ми шље ња у Ју го сла ви ји“. Та
да шњи узо рак је и да нас ак ту е лан, јер је успе шно при ка зао кла
си фи ка ци ју на шест глав них сек то ра дру штве них ак тив но сти: 
1. Дру штве нопо ли тич ке ор га ни за ци је: СК, син ди ка ти со ци ја ли
стич ки са вез, итд; 2. За ко но дав ство, Са ве зна скуп шти на; 3. Вр хо ви 
са ве зне ад ми ни стра ци је; 4. При вре да: ве ли ка пред у зе ћа, Са ве зна 
ко мо ра и сл.; 5. Сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја; 6. Ин те лек ту ал
цина уч ни ци, кул тур ни ства ра о ци, итд.59

Вин ко Ђу рић про у ча вао је и обра зов на обе леж ја срп ске по
ли тич ке ели те Ср би је. Пре ма ис тра жи ва њи ма из 1988., школ ска 
спре ма он да шњих др жав нопо ли тич ких функ ци о не ра би ла је: 
основ на 1,1%; сред ња 24,7%; ви ша 19,1 %; ви со ка 51,7%; а ма ги стри 
и док то ри на у ка  3,4% .60 

У Ср би ји су у пост ти тов ско до ба кључ ни љу ди из ста рог по
рет ка за др жа ли сво ју по ли тич ку моћ и у пе ри о ду тран зи ци је, или 
су се пре о бра зи ли у ис так ну те при вред ни ке (у при ват ном, или др
жав ном сек то ру), или обр ну то – при вред ни ци су се пре о бра ти ли 
у ис так ну те по ли ти ча ре. Ов де је од из у зет не за ни мљи во сти ис тра
жи ва ње ко је је спро ве ла Ин фор ма тив на аген ци ја – ИПРЕСС. За
кљу чак је био да је 2,37% (пре сек у три ис пи ти ва ња јав ног мне ња) 
еко ном ски нај моћ ни јих гра ђа на Ср би је сво ју пр во бит ну аку му ла

58 За В. Ђу ри ћа је без ика квог дво у мље ња би ло не а де кват но ис тра жи ва ње ко је 
је кра јем 1994. и по чет ком 1995. из вр шио ње гов ко ле га Сло бо дан Ан то нић, 
на узор ку од 200 ис пи та ни ка. Они су по стра нач кој при пад но сти при бли жно 
од ра жа ва ли стра нач ки са став у Скуп шти ни Ср би је, у ко ме су се као пред
став ни ци по ли тич ке ели те на шли нај и стак ну ти ји по сла ни ци у Скуп шти ни 
Ср би је, пр ва ци и ру ко во ди о ци пар ла мен тар них стра на ка, је дан број окру
жних пр ва ка и не ко ли ко др жав них и син ди кал них чел ни ка. Ђу рић је увек 
ја сно од би јао да го ре на ве де не ка те го ри је свр ста у вла да ју ћу ели ту.

59 Не за бо ра ви мо и Ђу ри ће во ука зи ва ње на то да је наш зна чај ни со ци о лог Ми
ха и ло По по вић још 1973. по себ но об ра дио со ци јал но по ре кло при пад ни ка ју-
го сло вен ске по ли тич ке ели те. Ме ђу тим, код „тре ће“ Ју го сла ви је, у од но су на 
СФРЈ, тренд се окре ће ка све ве ћој за сту пље но сти по ли тич ке ели те ко ја по
ти че из сред њих и ви ших сло је ва.

60 Ви де ти: С. Ан то нић, Срп ска по ли тич ка ми сао, 4/1995.
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ци ју оства ри ло: 1. На бав ком и про да јом стра те шких си ро ви на у 
вре ме бло ка де за ра чун др жа ве; 2. Кре ди ти ра њем или ино стра ним 
ула га њем, а нај че шће зе мље по ре кла та квог ка пи та ла би ле су Изра
ел, Швај цар ска, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка и Не мач ка; 3. Пре ли ва
њем дру штве ног у при ват ни ка пи тал при ва ти за ци јом (за ко ни том 
и про тив за ко ни том) дру штве не имо ви не; 4. Шпе ку ла тив ним нов
ча ним тран сак ци ја ма у вре ме пе ри о да хи пе рин фла ци је 1993; 5. 
Рат ним про фи тер ством; 6. Нор мал ним и за ко ни тим по сло ви ма, 
али са мо код 0,45% ис пи та ни ка од укуп но 2,37% нај и мућ ни јих, и 
то у це ло сти из оног де ла об но вље не еко ном ске ели те ко ја се еко
ном ски опо ра ви ла од екс про при ја ци је спро ве де не по за вр шет ку 
Дру гог свет ског ра та.61

За про у ча ва ње по ли тич ке ели те, сма трао је В. Ђу рић, ни су 
до вољ ни ме то ди ко ји се осла ња ју на стра ти фи ка ци ју дру штва, већ 
се мо ра по за ба ви ти и стра те шком по де лом у окви ру кла се, што из
и ску је ни јан си ра на са зна ња о ути ца ју по је ди них дру штве них сло
је ва, на ро чи то оних ко ји при па да ју ели ти дру штва. Ка да је у пи
та њу по ли тич ка ели та у Ср би ји, Ђу рић је са гла сан са дру гим те
о ре ти ча ри ма дру штве них струк ту ра да из во ре срп ске по ли тич ке 
мо ћи тре ба тра жи ти у пер со нал ним атри бу ти ма но си ла ца вла сти 
и мо ћи, а у пр вом ре ду то су:

1.„Оба вља ње упра вљач ких функ ци ја: по ли тич ких, тех нич-
ких, фи нан сиј ских. (Код лич них из во ра мо ћи на пр вом ме сту тре ба 
ис та ћи оба вља ње упра вљач ких функ ци ја јер је то нај зна чај ни ји из
вор мо ћи срп ске по ли тич ке ели те. Оба вља ње упра вљач ких функ
ци ја пр вен стве но у вла да ју ћој СПС, од не дав но и ЈУЛу, а исто вре
ме но и у др жав ном апа ра ту, јав ним и др жав ним пред у зе ћи ма, као 
и фи нан сиј ским уста но ва ма, омо гу ћу је да се ин сти ту ци о на ли зо ва
на др жав на моћ тран сфор ми ше у лич ну моћ.); 

61 Ин фор ма тив на аген ци ја ИПРЕСС (јун 1994  јун 1995  сеп тем бар 1996). 
Аген ци ју су осно ва ли Вин ко Ђу рић, и Жи во јин Ђу рић. В. Ђу рић је сло вио 
за јед ног од нај та лен то ва ни јих струч ња ка за ис тра жи ва ње јав ног мне ња у 
Ср би ји. Ма ло се у јав но сти зна ло да се за кан ди да та срп ске опо зи ци је на 
из бо ри ма 2000. до шло ми ну ци о зним Ђу ри ће вим ис тра жи ва њем по тен ци
ја ла по ли тич ких лич но сти опо зи ци је за Ми ло ше ви ће вог про тив кан ди да та. 
Упра во је Ђу рић су ге ри сао, још у мар ту 2000., да ће Ко шту ни ца је ди ни мо ћи 
озбиљ но да се су прот ста ви Ми ло ше ви ћу, иако Ко шту ни цу аме рич ка аген
ци ја за јав но мне ње „Га луп“ уоп ште ни је ни ста ви ла на ли сту по тен ци јал них 
Ми ло ше ви ће вих про тив кан ди да та.
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2. По се до ва ње сред ста ва за про из вод њу (дру штве но и при-
ват но) и по се до ва ње лич ног бо гат ства (У дру штве ним и јав ним 
пред у зе ћи ма ди рек то ри на осно ву За ко на о пред у зе ћи ма има
ју та кве ин ге рен ци је да се сло бод но мо же ре ћи да на осно ву свог 
по ло жа ја рас по ла жу дру штве ним сред стви ма за про из вод њу као 
лич ном имо ви ном.) (1995 10% нај бо га ти јег де ла ста нов ни штва ко
ри сти ло је 28,4% на ци о нал ног до хот ка „По ли ти ка“, 15 Х 1996., док 
је 10% нај си ро ма шни јих рас по ла га ло са са мо 2,2% на ци о нал ног до
хот ка); 

3. Рас по ла га ње зна њем (по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да су у 
пи та њу ста ту сна ста ња – ка да се при пад ник по ли тич ке ели те ба ви 
мал вер за ци ја ма и шпе ку ла ци ја ма и та ко учвр шћу је сво ју по ли тич
ку и фи нан сиј ску моћ); 

4. Лич не ве зе (пред ста вља ју еле мент зна чај ног из во ра мо ћи, 
ко ји про ис ти че из чи ње ни це да слич не вред но сти и скло но сти ме ђу 
при пад ни ци ма ви ших сло је ва дру штва, а по себ но у ре до ви ма по ли
тич ке ели те, чи не осно ву уза јам ног по ве ре ња, што омо гу ћу је не сме
та ну уза јам ну ко му ни ка ци ју и ус по ста вља ње лич них ве за уну тар и 
ван ели те на вла сти); 

5. Оба вља ње де лат но сти са из у зет ним ква ли фи ка ци ја ма 
нео п ход ним за функ ци о ни са ње дру штва и ње го вих ин сти ту ци ја 
(Све че шће смо све до ци по тре бе да за са вре ме но во ђе ње по ли ти ке 
и еко но ми је тре ба ан га жо ва ти љу де са из у зет ним ква ли фи ка ци ја
ма ма ги стри, док то ри, ака де ми ци. При мер: Дра го слав Авра мо вић 
као гу вер нер На род не бан ке.);

6. По се до ва ње при род них осо би на: из у зет на сна га ду ха и во
ље, та ле нат, спо соб ност ути ца ја на ма се (ха ри зма као нај ве ћи лич
ни из вор мо ћи, као при род на осо би на. Су бјект ко ји по се ду је дар 
ха ри зме ужи ва ће по ве ре ње ма се ко ја ће је сма тра ти из у зет ном 
лич но шћу. Он мо же би ти про рок, хе рој, де ма гог, и би ло шта дру
го.) Ра спон ка рак те ра ши рок је за то штро ха ри зму ства ра из у зет на 
сна га и нат про сеч на спо соб ност за кре и ра ње по зи тив них, али и 
не га тив них ути ца ја на ма се. (Овај из вор лич не мо ћи не рас ки ди во 
је ве зан за лич ност во ђе и по др шку след бе ни ка).“62

62 Ци ти ра но у: Вин ко Ђу рић, „Ис тра жи ва ње по ли тич ке ели те“, По ли тич ке 
све ске 1/96, ИПС, Бе о град.
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Вин ко Ђу рић та ко ђе сма тра да „ко лек тив ни из во ри мо ћи 
по ли тич ке ели те про ис ти чу из хи је рар хиј ског ор га ни зо ва ња дру-
штве них ин сти ту ци ја. Зна чај ин сти ту ци о нал ног устрој ства 
дру штва и ко лек тив ног вред но ва ња њи хо ве уло ге и зна ча ја вид на 
је на при ме ру рас па да СФРЈ.“63

I. 5.  Фран цу ска но мен кла ту ра: 
се лек ци ја, ме ри то кра ти ја, „ре пу бли кан ске ели те“  
и дру штве не за слу ге 

Ка да је у Фран цу ској сре ди ном Осам де се тих, об ја вље на 
књи га по ли то ло га Алек сан дра Ви ка ма и еко но ми сте Со фи Ко а
њар, „Фран цу ска но мен кла ту ра, мо ћи и при ви ле ги је ели те,“64 сла
ва Ми ха и ла Во слен ског и ње го ве „Но мен кла ту ре“ већ је по ста ла 
пла не тар на, а СССР за по чи ње сво ју пе ре строј ку и убр за ни марш 
ка ка пи та ли зму. Фран цу ски ауто ри та ко ђе су пот па ли под ути цај 
со вјет ског ди си ден та, али их Во сле ски ипак ни је „гу шио“ у ра ду. 
На про тив, дао им је ин спи ра ци је и по ле та да на чи не успе шну ра
ди о гра фи ју фран цу ског дру штва. Опи са ли су ка ко жи ве при па ди
ци фран цу ске но мен кла ту ре – ме ха ни зме њи хо вог ре про ду ко ва ња, 
ме ха ни зме вла сти ко ји са мо њи ма при па да ју. Сту ди ја је, на из не
на ђе ње јав но сти, по ка за ла да, ма ка ко раз ли чи ти би ли фран цу ски 
ка пи та ли стич ки си стем, и со вјет ски ко му ни стич ки, њих по ве зу ју 
су штин ске слич но сти вла да ју ћих вр ху шки.

Ауто ри то и сли ко ви то ком па ри ра ју на по чет ку сту ди је. „Ка-
же те Но мен кла ту ра? Скан дал! Зар тај на зив ко ји се осе ћа на сум-
пор, ни је ре зер ви сан екс клу зив но за кла су при ви ле го ва них у не ка да-
шњем СССР-у, ка ко ју је опи сао Ми ка ел Во слен ски у сво јој слав ној 
књи зи из 1980? Зар та кла са ни је ор га ни зо ва на и оја ча на до ла ском 
на власт Ста љи на, око КП, ре пре сив них ор га на и др жав ног апа ра-
та? М. Во слен ски је от крио њи хов стил жи во та, ме ха ни зме ре про-
дук ци је, ари ви зам и фан та стич не по лу ге мо ћи, ко ји ма са мо Пар-
ти ја, и је ди но она, рас по ла же. 

63 Ibid.

64 Ви де ти: Ale xan dre Wic kham, Sop hie Co ig nard, La No men kla tu ra française. Po u-
vo irs et pri vilè ges des éli tes, р. 12.
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Али, на За па ду? Зар чла но ви упра вљач ке кла се ни су под врг ну-
ти ма ње екс тра ва гант ним жи вот ним пра ви ли ма? 'Схва тио сам', 
пи ше Во слен ски, 'да на За па ду ми ни стри има ју са мо сво је пла те 
за жи вот. Та пла та је сва ка ко ви со ка, али ни је пре те ра на... Ако 
они же ле да се би са гра де ку ћу на се лу, при ну ђе ни су да ште де у ду-
гом вре мен ском пе ри о ду и, да кле, да се ли ша ва ју из ве сних ства ри... 
Они не ма ју увек по моћ у ку ћи, њи хо ве су пру ге са ме ку ва ју и бри ну се 
за ку ћу... Је дан за пад ни ми ни стар, под пред сед ник ве ћин ске пар ти-
је, оште ти не па жљи во во зи ло свог су се да. По ли ци ја ће му од у зе ти 
во зач ку до зво лу, а суд ће га осу ди ти да пла ти ште ту и ин те рес... 
Опис ко ји га не о јед но став но сти пре ми је ра јед не скан ди нав ске зе-
мље – ко ји и да ље ста ну је у ма лој ку ћи на пе ри фе ри ји пре сто ни це 
и у ка би нет од ла зи ауто бу сом – или по пут аустриј ског кан це ла ра 
– по пут Бру на Крај ског, ко ји је јед ном на те ле ви зи ји дао свој лич ни 
број те ле фо на те ле ви зиј ским гле да о ци ма да би га на зва ли.“ 65

Ауто ри по том ци нич но при ме ћу ју да би био неп хо дан озби
љан има ги на тив ни на пор да се за ми сли со ци ја ли стич ки по ли ти чар 
„Ло ран Фа би јис ко ји пра ви при ја тељ ски за пи сник са ауто мо би ли-
стом ко га је уда рио, или Го спо ђа Ши рак ка ко уси са ва сво ју дво соб ну 
ку хи њу.“ Ци ни зам спрам по ли тич ке Фран цу ске у до ба Ми те ра на, 
ко јим оди ше ова сту ди ја фран цу ског дру штва сре ди не Осам де се
тих про шлог сто ле ћа, од сли ка ва у мно гим еле мен ти ма и са вре ме ну 
Фран цу ску, иако је про шло већ три де це ни је. 

Са мо ма ју шна про пор ци ја „фран цу ске но мен кла ту ре - по-
ли тич ке кла се – под врг ну та је ри зи ци ма оп штег пра ва гла са ња.“ 
Об на вља ње ели та уоп ште не до ди ру је по сла ни ке, или ми ни стар ске 
еми нен ци је. И све ве ћи број ме ђу њи ма рас по ла же, ра ди за шти те 
од ка при ца гла са ча, из вр сним па до бра ном ко ји ну ди ста тус јав не 
функ ци је (Fon ction pu bli que).66

Ви кам и Ко а ња ро ва сма тра ју да фран цу ска Но мен кла ту ра 
не ма бри гу да се до па да свом на ро ду. Она чвр сто за у зи ма те рен 
и, за шти ће на си сте мом за сно ва ним на ко оп ти ра њу, упра вља у 
за тво ре ном су ду сво јим по сло ви ма, на род ним по сло ви ма. И чак, 

65 Ibid. pp. 1112.

66 Ви де ти: Alexandre Wickham, Sophie Coignard, La Nomenklatura française. 
Pouvoirs et privilèges des élites, р. 12.
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ка да не ка не пред ви ђе на ал тер на ти ва мо ди фи ку је при вре ме но ње
не пла но ве, „та ка ста са вр ше но уме да се при ла го ди иде о ло ги ја ма, 
ам би ци ја ма за ре фор ме, или лу ди ли ма прин че ва јед ног сед мо го ди-
шњег ман да та.“

Кри те ри јум де мо крат ског из бо ра, на оп штем гла са њу, из гле
да са свим не до во љан да би се за у век укло ни ло по сто ја ње не до дор
љи ве фран цу ске но мен кла ту ре. Но, сло бо де ко је вла да ју у Фран цу
ској, у од но су на СССР су та кве да фран цу ски по ли тич ки ру ко во
ди о ци чи не тек ма ли део оних ко ји др же власт, или ба рем из ве сну 
власт.67

Сле де ћи ана ло ги је у со вјет ском и фран цу ском си сте му но
ми но ва ња, ауто ри ка жу: „'Мо же те да бу де те иза бра ни за пред сед-
ни ка кол хо за, док је у те о ри ји реч о из бор ном ме сту', ка же Во слен-
ски. То јест, по при ме ру свих со вјет ских гра ђа на, кол хо зни ци да ју 
сво је гла со ве лич но сти ко ја им је би ла 'пре по ру че на'.“ 

Сна жно на след нич ки ка рак тер две ју упра вљач ких кла са по
ка зу је и да су не ки об ли ци се лек ци је, за сно ва ни на ме ри то кра ти
ји, или при зна ва њу „ре пу бли кан ске ели те“, суп тил ни ји у хек са го
ну не го у ср цу Ру си је. Ни јед на при пад ност пар ти ји ни је до вољ на 
про пу сни ца за си гур но сла ње сво је де це у „до бре шко ле“ и да се 
она удо ме, ка да до ђе час, на функ ци је ко је се би ре зер ви шу при
ви ле го ва ни. „Као до ми нант на кла са, Но мен кла ту ра је тре ба ло да 
ре ша ва про блем сво је ре про дук ци је“, пи ше Во слен ски. „Сва ка до ми-
нант на кла са у то ку кон со ли до ва ња ци ља на то да пре но си сво је 
при ви ле ги је на сво ју де цу, то јест да се са мо ре про ду ку је и да спре ча-
ва свим сред стви ма на ва лу но во до шлих. То се са да де ша ва у со вјет-
ској но мен кла ту ри. Кор пус са да шњих ру ко во ди ла ца у СССР-у имао 
је тек то ли ко вре ме на да од га ји сво ју де цу. Она су да нас до се гла 
до ба да по ста ну и са ма но мен кла ту ри сти. Да нас су та де ца сти-
гла у до ба да пре у зму, у све ве ћем бро ју, функ ци је Но мен кла ту ре.“68

У књи зи „Дру штве ни успех“, Алан Жи рар, је дан од пр вих 
фран цу ских ауто ра ко ји је про ми шљао овај про блем, пи сао је 
још 1965: „Све се до га ђа као да по сто ји не ка пра ва про фе си о нал на 
тран сми си ја од ге не ра ци је на ге не ра ци ју, што до зво ља ва да се го-

67 Ibid. р. 13.

68 Ibid. р. 15.
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во ри о 'хе ре ди тар ној тран сми си ји' про фе си ја и ви со ких функ ци ја 
у сва кој про фе си ји. Две тре ћи не лич но сти при зи ла зе из со ци јал но 
нај ви ше гру пе ста нов ни штва ко ја под ра зу ме ва ви со ке ка дро ве и 
слу жбе ни ке, ше фо ве ва жних пред у зе ћа, ли бе рал не про фе си је. Да кле, 
узи ма ју ћи у об зир са мо ак тив не љу де, ова гру па пред ста вља тек 5 
од сто ста нов ни штва.“69

У истом пе ри о ду, Пјер Бур ди је је ин си сти рао, у ко а у тор ској 
књи зи На след ни ци, са Пје ром Бир нбо ом, на спе ци фич но сти си сте
ма „со ци јал не ре про дук ци је фран цу ске бур жо а зи је: на ва жно сти 
школ ске и кул тур не ба шти не,чи ја је тран сми си ја са ге не ра ци је на 
ге не ра ци ју олак ша на, чак и охра бри ва на, при род ном на шег школ-
ског си сте ма.“70

Ови ра до ви по твр ђе ни су де лом Кло да Те лоа, „Ка кав отац, та-
кав син,“ а и ра до ви со ци о ло га Пје ра Бер нбо ма ишли су у истом 
сме ру.71 У Бер нбо о вој књи зи Фран цу ска упра вљач ка кла са, не пре
ста но се ис ти че ши ри на фе но ме на ре про дук ци је и ен до га ми је. 
Пјер Бер нбом за кљу чу је, из им пре сив ног ску па ста ти сти ка при
ку пље них у књи зи: „Ако се чла но ви ру ко во де ћих ка те го ри ја ба ве, 
нај че шће, про фе си јом раз ли чи том од оца, то ни је сто га што су се 
ус пе ли сте пе ни ца ма дру штве ног успо на: они го то во сви при па да ју, 
по по ре клу, до ми нант ној кла си. И знат но ви ше, те про ме не про фе-
си је уоче не од ге не ра ци је до ге не ра ци је, ко је осве тља ва ју сла бље ње 
тра ди ци о нал них ба ри је ра из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра, по-
твр ђу ју фе но ме не ин те гри са ња упра вљач ких ка те го ри ја“.72

Дру ги фак тор ко ји Фран цу ску ву че на Ис ток кон цен тра ци ја 
ве ћи не вла сти у ру ке ма ле ма њи не. Ми ха ил Во слен ски је сво јим 
ра ди о граф ским по гле дом по но во дра го це ни све док и за фрaнцуску 
сту ди ју: „По сто ји са мо је дан спољ ни по сма трач да би се мо гло ве-
ро ва ти ка ко је то та ли тет мо ћи у СССР-у у ру ка ма По лит би роа 
и ЦК(...) У ствар но сти, По лит би ро – ма ка ко огром но мо ћан – мо-
же да ево лу и ра са мо уну тар од ре ђе ног окви ра(...) Та ко ће По лит би-
ро увек мо ћи да име ну је не ког пред сед ни ка кол хо за, или га 'пре по ру-
69 Ви де ти: Alain Gi rard, La réus si te so ci a le, PUF, 1965.

70 Видети: Pierre Bourdieu et JeanClaude Birnbaum, Les héritiers, éd. De Minuit, 
1966.

71 Ви де ти: Cla u de Thélot, Tel père, tel fils, Du nod, 1982.

72 Ви де ти: Pi er re Bir nba um, La clas se di ri ge an te française, Se uil, 1977.



Nomenclatura Serbica 19822013

45

чи ти', али би то би ло озбиљ но ис кри вља ва ње пра ви ла и оста так 
Но мен кла ту ре би га при ми ло са ћу тљи вим чу ђе њем. По на вља ње 
тог не ис пу ња ва ња пра ви ла игре тран сфор ми са ло би бр зо чу ђе ње у 
нео до бра ва ње исто та ко ћу тљи во, али не ма ње ин тен зив но. Због 
то га ће По лит би ро ви ше во ле ти да од у ста не од та кве вр сте ис-
ку ства .“73

Гор ба чов, и ка да не би био очи то све ден на де ко ра тив ну уло
гу, не рас по ла же оба ве зно то тал ном сло бо дом де ла ња. У Фран цу
ској тре ба при зна ти да, ка ко ауто ри кр сте по зи ци ју Пред сед ни ка 
Ре пу бли ке – пред сед ник Но мен кла ту ре – не тре ба да бу де жа љен у 
том аспек ту. Име ну ју ћи, ка ко то пред ви ђа Устав, „све ви ше др жав не 
слу жбе ни ке“, би ло да су „ци вил ни, или вој ни“, он под јед на ко од ре
ђу је ру ко во ди о це јав них пред у зе ћа и, пре ко умет ну те де ле га ци је, 
оне без број не ор га ни зме под ту тор ством не ког ми ни стар ства. Не 
тре ба за бо ра ви ти ни сек то ре ауди о ви зу ел ног, здрав ства и уре ђе ња 
те ри то ри је, итд.74

По сма тра чи или ак те ри фран цу ског по ли тич ког жи во та, ко
ји су за бри ну ти због та кве си ту а ци је, до ла зе из свих по ли тич ких 
по ро ди ца. Фран соа Ми те ран, ко ји је пре соп стве ног до ла ска на 
власт по ми њао на чин на ко ји је Ва ле ри Жи скар д'Естен ис пу ња вао 
сво је функ ци је, пи сао је: „Већ снаб де вен ве ли ким мо ћи ма ко је му да-
је Устав Пе те Ре пу бли ке и ко је су на сле ђе не упо тре ба ма и зло у по-
тре ба ма ко ји су му про ши ри ли по ље, он се до че пао оних ко ја су му 
не до ста ја ла“, ре ду ку ју ћи Пре ми је ра у ред ма јор до ма'(...). Ег зе ку ти-
ва, то је он, ле ги сла ти ва, то је он (...) суд ско је он, от ка ко је, због 
не мо ћи да увек са вла да са вест су ди ја, се би уту вио у гла ву да си ли 
пра во, ка зне не и про це ду рал не за ко ни ке за јед но(...) Штам па, то је 
он... Де ша ва ми се да по на вљам да, ако ми ви ше ни смо пот пу но у 
Ре пу бли ци, би ло би пре те ра но да се име ну је дик та ту ром овај ре-
жим, по ма ло без у ку сан, у ко ме се ап со лут на власт вр ши са мо да би 
се удо во љи ло Вла да ру.75 

73  Ци ти ра но у: Ale xan dre Wic kham, Sop hie Co ig nard, La No men kla tu ra française. 
Po u vo irs et pri vilè ges des éli tes, Pi er re Bel fond, 1986., p.

74 Ibid. p. 16.

75 Ви де ти: François Mit ter rand,“Le tri an gle du po u vo ir“, Le Mon de, 11. 02. 1981.
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По сле ове „уби лач ке фи ли пи ке“ (из раз Ви камКо а њар), об
ја вље не 1981. у Л'Мон ду, Фран соа Ми те ран се угод но сме стио на 
„кра љев ски трон,“ ода кле је име но вао, ди рект но или ин ди рект но, 
не ко ли ко хи ља да од го вор них, чи ја суд би на је за ви си ла нај пре од 
ње го ве до бре во ље.76 Та ко је и Ка трин Ла ли ми јер (ка сни је ми ни
стар ка код Ми те ра на) 1981. осу ђи ва ла „Жи скар-др жа ву, ко ју нај пре 
ка рак те ри ше то ста вља ње ша пе на све кључ не функ ци је“.

Дик та ту ре се не осла ња ју увек на Но мен ла ту ру, по пут слу
ча је ва „ба на наРе пу бли ке“, или не ког ко рум пи ра ног африч ког ре
жи ма, ко ји за је ди не по др шке има ју јед ног чо ве ка и ње гов клан. У 
Фран цу ској су, ме ђу тим, при ме ћу ју ауто ри Ви кам и Ко а њар, до ла
ском Ми те ра на на власт, глав ни функ ци о не ри ве ли ких пред у зе ћа 
ипак сви од ре да би ли на и ме но ва ни од по ли тич ке вла сти. 

У исто вре ме, Пјер Бур ди је је ин си сти рао у књи зи На след ни-
ци (Les héri ti ers) на спе ци фич но сти си сте ма „со ци јал не ре про дук
ци је“ фран цу ске бур жо а зи је: на ва жно сти школ ске ба шти не и кул
тур не у тран сми си ји с ге не ра ци је на ге не ра ци ју ко ја је олак ша на, 
чак и охра бри ва на, при ро дом на шег школ ског си сте ма.

Пјер Бер нбом (Bir nba um) пи ше у књи зи Фран цу ска упра вљач-
ка кла са (La clas se di ri ge an te françaisе): „Ако чла но ви упра вљач ких 
ка те го ри ја вр ше, нај че шће, про фе си ју раз ли чи ту од оче ве, то ни је 
сто га што су се ус пе ли уз сте пе ни ке дру штве ног успо на: они при-
па да ју, го то во сви, ори ги нал но, вла да ју ћој кла си. И ви ше од то га, 
те про ме не про фе си је по сма тра не из ге не ра ци је у ге не ра ци ју, ко је 
осве тља ва ју сла бље ње тра ди ци о нал них ба ри је ра из ме ђу јав ног и 
при ват ног сек то ра, по твр ђу ју са мо фе но ме не ин те гра ци је упра-
вљач ких ка те го ри ја“.77 То ме не ма екви ва лен та у дру гим зе мља ма, 
по себ но не у САД, где Пред сед ник не мо же да се осло ни ни на је
дан ме диј Др жа ве и рас по ла же сла бим сред стви ма при ти ска да уве
ри Се нат, ка да се он по ка же не при ја тељ ски пре ма не ком ње го вом 
про јек ту.

Под псе у до ни мом Сен Ги јом, об ја вље на је у Фран цу ској 
(1984) књи га, Ра сип ни штво ели та (Le ga spil la ge des éli tes), за јед

76 Ци ти ра но у: Ale xan dre Wic kham, Sop hie Co ig nard, La No men kla tu ra française. 
Po u vo irs et pri vilè ges des éli tes, р. 17.

77 Pi er re Bir nba um, La clas se di ri ge an te françaisе, Se uil, 1977.
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нич ко де ло тро ји це ви со ких функ ци о не ра и јед ног про фе со ра 
уни вер зи те та, ко ји при па да ју но мен кла ту ри. Хлад но су опи са ли 
по ло жај обич ног подпре фек та: „Ње го ва си ту а ци ја илу стру је по-
ло жај Но мен кла ту ре у јед ном со ци ја ли стич ком дру штву: осред ња 
нов ча на на док на да, број не по год но сти у на ту ри, сме штај, гре ја ње, 
елек трич на енер ги ја, те ле фон, но ви не, тро шко ви ре пре зен та ци је, 
хра на.“78 

Фран соа д'Кло зе је Осам де се тих обо га тио фран цу ску по ли
тич ку тер ми но ло ги ју из ми слив ши скра ће ни цу FNM (Les Fac te urs 
Non Mo ne ta i res – Немо не тар ни Фак то ри). Овом ду хо ви том ко ва
ни цом озна чио је „ра зно ли ка до бра“, ко ја су че сто до би ја ла об лик 
„не по сред них, или по сред них, фи нан сиј ских ко ри сти“. Д' Кло зе је у 
књи зи „Увек ви ше“ о том фе но ме ну још ре као: „Са мо исто вре ме но 
узи ма ње у об зир по ло жај и Немо не тар них Фак то ра омо гу ћу је да се 
де фи ни ше по ло жај осо бе, ко ји од го ва ра ко ли ко мо ћи ње не 'кор пор-
ци је', то ли ко ње ној лич ној за слу зи... За по ре ђе ње без број них 'при ви-
ле ги ја ту ра' фран цу ског дру штва ка пи тал но је да рас по де ла FNM 
пра ви ла, ко ја се мо гу по ре ди ти са они ма у би ци за но вац, на та кав 
на чин да не јед на ко сти те же да се го ми ла ју из јед ног си сте ма у дру-
ги... Ме ђу овим FNM су пре ми је и на гра де, по себ ни по ре ски ре жи ми, 
ста но ви и слу жбе ни ауто мо би ли (у Фран цу ској их има ба рем 400 
000!) и ра чу ни за слу жбе не руч ко ве.“79

Број не тра ди ци о нал не при ви ле ги је вла да ју ћих сло је ва, од 
Осам де се тих до да нас, су би ле на уда ру јав ног мне ња, па су и „скре
са не“. Но, су штин ски је си ту а ци ја оста ла слич на Ми те ра но вом и 
Ши ра ко вом до бу, а ни да нас ни су рет ки ме диј ски при ме ри не за
до вољ ства јав но сти због по на ша ња вла да ју ће но мен кла ту ре, ко ја 
је не про ме ње но вер на тра ди ци ји и да ље глад не при ви ле ги ја про
ху ја лих вре ме на.

По сле па да са вла сти, Ни ко ла Сар ко зи ће, за хва љу ју ћи тра
ди ци о нал ним пред сед нич ким при ви ле ги ја ма, и сам ужи ва ти број
не при на дле жно сти, не ке до кра ја жи во та. На при мер: 6.000 евра 
пен зи је, бес плат на пу то ва ња, би знис кла сом „Ер Фран са“ и пр вом 
кла сом во зо ва фран цу ске же ле зни це (SNCF), стан, два по ли цај ца 

78 Le ga spil la ge des éli tes, con fes si ons d’un No men kla tur ste français, Laff ont, 1984.

79 Ви де ти: François de Clo sets, To u jo urs plus !; Gras set, 1982.
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за лич но обез бе ђе ње, ауто мо бил са два шо фе ра, 7 са рад ни ка. Као 
бив ши Пред сед ник, за се да ће у Устав ном са ве ту и за то до би ја ти 
11.500 евра ме сеч но. Др жа ву ће све ста ја ти го ди шње око 1,5 ми ли
о на евра.80

С дру ге стра не, оби чај је и да но во и ме но ва ни Пред сед ник у 
Фран цу ској да је пред из бор на обе ћа ња, ме ђу ко ји ма су и она о кре
са њу бу џе та др жав не ад ми ни стра ци је, по чев од са мог Пред сед ни
ко вог ти ма. Фран соа Оланд, „Нор мал ни Пред сед ник“ и ње гов тим 
ис ти ца ли су у кам па њи те де та ље при ви ле ги ја упра вљач ке кла се, 
ко ји то ли ко ири ти ра ју Фран цу зе у до ба ве ли ке кри зе. Оланд је од
мах по до ла ску на власт и же лео да по ка же ка ко со ци ја ли зам још 
ни је иш чи лео из про гра ма ње го ве по бед нич ке пар ти је, па је озва
ни чио низ ме ра, да по ка же раз ли чит жи вот ни прин цип у од но су 
на „ко лек ци о на ра ску пих руч них са то ва,“ „Блингблинг Сар ко зи
ја“. „Нор мал но пред сед ни штво“ за ко је се Оланд то ком кам па ње 
за ла гао, сна жно је са да и за не при стра сну Др жа ву (Etat im par tial). 
За то је Пред сед ник Оланд до нео Де он то ло шку по ве љу, ко ја је иза
зва ла бу ру у јав но сти, од по др шке ве ћи не на ро да, до оп ту жби де
сни це за јеф ти ну де ма го ги ју. 

На спрам срп ске по ли тич ке кла се, ко ја тра ди ци о нал но спо
ро са ста вља но ву вла ду, у Фран цу ској је Вла да, већ не пу них ме сец 
да на по мај ским из бо ри ма 2012., у функ ци ји, па до но си оба ве зу ју
ћи етич ки ко декс но вог ти ма ми ни ста ра. Де он то ло шку по ве љу су 
пот пи са ли сви чла но ви Еро о ве вла де (њих 34, од ко јих 29 ни ка
да ра ни је ни је оба вља ло јав не функ ци је). До ку мент је, по лич ном 
Олан до вом на ре ђе њу, са ста вио тим Ло ра на Фа би ји са, ми ни стра 
спољ них по сло ва, а ис пу ње ње је не ких од пред из бор них обе ћа ња 
пред сед ни ка Олан да.81

По ве ља ни је оста ви ла ми ни стри ма про стор за ика кве ма не
вре: „Ако ми ни стар не по шту је По ве љу де он то ло ги је, вр ло је ја-
сно- он од ла зи из вла де“. И сви су истог да на пот пи са ли пет јед но
став них прин ци па ко ји тре ба да во де по на ша ње чла но ва вла де: 1. 
Со ли дар ност и ко ле ги јал ност; 2. До го ва ра ње и тран спа рент ност; 

80 Ви де ти: René Do siè re, L’ar gent de l’Etat, Se uil, 2012.,

81  Пун на зив По ве ље је: По ве ља де он то ло ги је чла но ва Вла де (Char te de déon to lo-
gie des mem bres du Go u ver ne ment). Ви де ти: Prési den ce de la Répu bli que, Ser vi ce 
de pres se, Pa ris, le 17 mai 2012.  
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3. Не при стра сност; 4. Рас по ло жи вост; 5. Ин те гри тет и ег зем плар-
ност. Оланд и вла да ти ме су сиг на ли зо ва ли фран цу ским гра ђа ни ма 
да истин ске про ме не по чи њу нај пре ме ња њем по на ша ња по ли тич ке 
кла се. Текст По ве ље ка же: „До бро функ цо ни са ње де мо кра ти је иде 
уз по сто ја ње ли ни је по ве ре ња ме ђу гра ђа ни ма и они ма ко ји вла да-
ју. То по ве ре ње се не бр ка са да том ле ги тим но шћу, не по сред но или 
по сред но, оп штим пра вом гла са. Гра ди се дан за да ном, на очи глед 
ак ци је вла де и сли ке ко ју пру жа ју они ко ји су ње ни чла но ви.“

Со ли дар ност и ко ле ги јал ност под ра зу ме ва ју нај пре „из ра жа-
ва ње ста во ва, су прот ста вља ње иде ја у пот пу ном по ве ре њу, ко ле ги-
јал но ве ћа ње, ис тра жи ва ње нај пра вич ни јих ме ра и из бе га ва ње за блу-
да. Сва ки члан вла де има пра во да се из ра зи, по што ва њем по вер љи-
во сти ко је се ве же за рас пра ве вла де о сва кој те ми, укљу чу ју ћи те ме 
из ван њи хо вих над ле жно сти. Ка да је од лу ка јед ном до не та, и кад кад 
по сле ар би тра же ше фа вла де, при ме њу је се прин цип со ли дар но сти.“

До го ва ра ње и тран спа рент ност на ла жу „да вла да ослу шку је 
гра ђа не, да има за да так тран спа рент но сти, да бри жљи во по шту-
је од ред бе ко је гра ђа ни ма га ран ту ју при ступ ад ми ни стра тив ним 
до ку мен ти ма, да ста вља на рас по ла га ње на ин тер не ту ве ли ки 
број јав них по да та ка.“

Не при стра сност на ла же да чла но ви вла де увек бу ду „у слу-
жби оп штег ин те ре са, да до ка зу ју са вр ше ну не при стра сност, да 
пред у пре ђу ју сва ку сум њу у при ват ни ин те рес. То је раз лог пот-
пи си ва ња из ја ве о ин те ре си ма то ком сту па ња на функ ци је. Они 
по ве ра ва ју упра вља ње сво јим ба шти ном не крет ни на овла шће ном 
по сред ни ку, на осно ву ман да та ко ји га ран ту је да не ће мо ћи не по-
сред но да ин тер ве ни шу у то упра вља ње...Чла но ви вла де не од го-
ва ра ју ни на ка кав по зив за при ват ни бо ра вак ко ји би до ла зио од 
стра не вла де, или од фи зич ких или мо рал них осо ба чи ја ак тив ност 
је у ве зи са њи хо вим ми ни стар ским ре со ром. Они пре да ју слу жби 
ми ни стар ста ва по кло не вред но сти ве ће од 150 евра. Од би ја ју сва-
ко уче шће у не кој ор га ни за ци ји, чак и са лу кра тив ним ци љем, чи ја 
ак тив ност за ни ма њи хо во ми ни стар ство. Ап со лут но не уче ству-
ју ни у ка квој ин тер вен ци ји ко ја се ти че си ту а ци је не ког чла на њи-
хо ве по ро ди це, или не ког бли ског.“
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Рас по ло жи вост из ри чи то зна чи да „чла но ви вла де по све ћу ју 
све сво је вре ме из вр ша ва њу ми ни стар ских функ ци ја, те том чи ње-
ни цом од у ста ју од из вр шних ло кал них ман да та.“

Ин те гри тет и ег зем плар ност су прин ци пи ко ји опо ми њу 
ми ни стре да су сред ства ми ни стар ста ва ре зер ви са на за ис пу ње
ње њи хо ве ми си је. „Је ди но тро шко ви не по сред но ве за ни за вр ше-
ње функ ци ја иду на те рет Др жа ве. Чла но ви вла де ко ји рас по ла жу 
слу жбе ним ста ном об ја вљу ју о ка квој не крет ни ни је реч... Чла но ви 
вла де од лу чу ју се за воз за пу то ва ња у тра ја њу ма њем од три са та. 
Осим из у зет не пре пре ке ко ји оправ да ва мо то ци кли стич ку прат-
њу, њи хо ва пу то ва ња ауто мо би лом оба вља ју се дис крет но и уз по-
што ва ње пра ви ла пут ног ко дек са.“82 

Де он то ло шка по ве ља озна ча ва, на да ју се Фран цу зи –  ире вер зи
бил но, крај оби ча ја по кло на и пот ку пљи ва ња бес плат ним при ват
ним по зи ви ма на ужи ва ње за ми ни стре, крај пре те ра них при ви ле
ги ја, не до пу сти вих у Ре пу бли ци, крај бес по треб них јав них тро шко ва, 
у шта спа да ју и ра зна пер верз на пре те ри ва ња по ли ти ча ра на вла сти.83

Олан дов кон цепт је усво јио и сим бо лич но сма ње ње пла та 
за 30% , ка ко Пред сед ни ка, та ко и ми ни ста ра. Уме сто Сар ко зи је ве 
пла те од 21. 300 евра, Оланд ће при ма ти „со ци ја ли стич ку“ 14. 900 
евра. Ми ни стри ће са да при ма ти, уме сто 14. 200 евра Фи јо но вих 
ми ни ста ра, 9. 940 евра. До та ци је за ми ни стар ске ка би не те из но си
ће са мо 10%.84 

Под се ти мо да је и у вре ме пре ми је ра Фи јо на би ло не ко ли
ко цир ку ла ра ко ји су же ле ли при ме ну уште де у тро шко ви ма. Фи јон 
је 2007. го ди не упо зо ра вао на по кло не чла но ви ма вла де, или су пру
жни ци ма, као и на ак тив но сти ко је су не ком па ти бил не са функ ци јом. 
На тек из у зет но ко ри шће ње по ли циј ских мо тор ци кли ста за прат њу, 

82 Сам Оланд и не ки ми ни стри у прат њи тај прин цип су де мон стри ра ли при
ли ком пр вог пу то ва ња у се ди ште ЕУ у Бри се лу, а Пред сед ник се и вра тио са 
ав гу стов ског го ди шњег од мо ра во зом, а не ави о ном. Од лу ку је до нео уто
ли ко лак ше што се од ма рао, за раз ли ку од Сар ко зи ја, у Фан цу ској, па ави он 
ни је био нео п хо дан.

83 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Ин спи ра ци ја у Олан до вој етич кој по
ве љи“, По ли ти ка, 16 . 06. 2012.

84 Ме ђу тим, но ва Вла да не ма пра ва да бив шем пред сед ни ку Сар ко зи ју сма њи 
го ди шње тро шко ве од око 700. 000 евра за ње го ву за шти ту, ко ја би под ра зу
ме ва ла и пла ћа ње де се так по ли ца ја ца то ком чи та ве го ди не, и до жи вот но.
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Фи јон је упо зо ра вао још 2007. Би ло је и скан да ла. Ми ни стар ка Алио
Ма ри ле то ва ла је, бес плат но, у Ту ни су, на ра чун ту ни шан ског по ли
ти ча ра, баш пред „арап ско про ле ће“. Ми ни стар Верт је био уме шан 
у скан дал са хи по дро мом у Ком пи је њу. Се кре тар за пре ко мор ске 
зе мље, Естро зи, во зио се при ват ним мла зња ком, чи је је ко ри шће ње 
ко шта ло 138.000 евра, па је Фи јон пре по ру чио да се ко ри сте нај пре 
ре дов не авио ли ни је и во зо ви. Ми ни стар Блан је на др жав ни ра
чун ку по вао ци га ре за хи ља де евра. Сар ко зи је при хва тио по зив 
мек сич ког ми ли јар де ра осум њи че ног за ве зе са швер це ри ма дро ге. 
Ми ни стар Верт је за по слио су пру гу код Ли ли јан Бе тан кур, ми ли
јар дер ке. Алан Жо ан де, ми ни стар за са рад њу, за др жао је, упр кос 
очи том су ко бу ин те ре са, сво је пред у зе ће за ску по це но др во, уве зе
но из африч ких зе ма ља. Пре ми јер Фи јон је ко ри стио др жав ни ави
он ти па „Фал кон“ за ре до ван по вра так са ви кен да у обла сти Сарт 
(27. 000 евра по ле ту).

За Сар ко зи је ву вла да ви ну Фран цу зи су ско ва ли из раз 
„блинг-блинг“, што озна ча ва онај „зве че ћи“ (не)укус бо га тих. И сам 
Сар ко зи ни је одо ле вао ску пом жи во ту, лук су зу, ску пим са то ви ма 
ге не рал но, што је из у зет но ири ти ра ло фран цу ску јав ност. Ти де
та љи су све вре ме кр њи ли Сар ко зи јев углед, и до ве ли га и до гу
бит ка из бо ра у ма ју 2012. А за „блингблинг за слу гу“ је нај бо љи 
при мер не у спе ло до во ђе ње Пред сед ни ко вог си на, Жа на Сар ко зи ја, 
још не свр ше ног сту ден та пра ва, на че ло ве ли ке др жав не при вред не 
ин сти ту ци је. Фран цу ска јав ност је би ла же сто ко про тив ова квог 
при ми тив ног не по ти зма и Жан Сар ко зи на кра ју афе ре, уз ве ли ки 
пи ти сак јав но сти и ме ди ја, ни је по стао ге не рал ни ди рек тор. 

Под се ти мо та ко ђе и да су со ци ја ли стич ки пре ми јер Ли о нел 
Жо спен и де го ли стич ки пред сед ник Жак Ши рак сво је вре ме но за
бра њи ва ли сво јим ми ни стри ма да бу ду гра до на чел ни ци, или пред
сед ни ци ре ги о на, или де парт ма на. Пре ми јер Ра фа рен је фик си рао 
пра ви ла о ста но ви ма, а Фи јон о го ди шњим од мо ри ма.

Сар ко зи је кре нуо са вла дом од 15 ми ни ста ра и 4 др жав на се
кре та ра, али је она убр зо до сти гла број ку од 34, као и Еро о ва да нас. 
Из ра чу на то је да је пр ва Фи јо но ва вла да ко шта ла по ре ске об ве зни
ке ма ње од са да шње Еро о ве – за 70. 000 евра ме сеч но. Али, Фи јон је 
са 34 ми ни ста ра ко штао ка сни је 160. 000 евра ви ше. Да је би ло ових 
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Олан до вих пра ви ла, Фи јо но ва вла да би ко шта ла 1,7 ми ли о на евра 
го ди шње ма ње. 

Хо ће ли Оланд ус пе ти да одр жи ову етич ку и де он то ло шку 
ди сци пли ну но ве вла де, сум њи ча во се пи та ју мно ги у Фран цу ској, 
јер је упра вљач ка кла са, но мен кла ту ра, још од вре ме на На по ле о
но ве ина у гу ра ци је са вре ме не фран цу ске др жав не упра ве, на ви кла 
на број не по год но сти и ко мо тан жи вот. Хо ће ли свет ска ре це си ја 
и све оштри ја кри за ипак уста ли ти у бу дућ но сти ме ре Олан до ве 
со ци ја ли стич ке вла де, или ће ипак пре вла да ти ко мот ни, при јат ни 
и ге не рал но раз ма же ни ста тус „ка ви јар ле ви це“ (la ga uc he ca vi ar), 
ка ко се че сто кри тич ки ци нич но де фи ни ше фран цу ска ле ви ца? 
Об зи ром да се на вла сти сви фран цу ски по ли ти ча ри слич но по на
ша ју, нај ре ал ни је је оче ки ва ти да ће и Олан до ви со ци ја ли сти у јед
ном тре нут ку вла да ња „ле ћи на ру ду“ кла сич ног но мен кла тур ног 
по на ша ња. 85 

I.6. „За што аме рич ке ели те за у да ра ју?,  
по Кри су Хеј су

Крис Хејс, са рад ник не дељ ни ка На ци ја (The Na tion), во ди тељ 
ан га жо ва ног (ле вог по аме рич ким узу си ма) токшоу про гра ма на 
те ле ви зи ји MSNBC, иза звао је то ком 2012. ве ли ку јав ну бу ру ви
ше ме сеч них рас пра ва, об ја вив ши књи гу од лич ног на сло ва, Су мрак 
ели та: Аме ри ка по сле ме ри то кра ти је,“86 оце ње ну као „нео че ки ва
но зре ло де ло.“ Аутор Хејс под ста као је и мно ге углед не со ци о ло ге, 
по ли то ло ге, па и по ли ти ча ре САД, да се при дру же кри ти ци по су
ста лог аме рич ког по ли тич ког си сте ма.

85 За ми сли мо ка ква би би ла јав но об зна ње на ком плет на ли ста не по чин ста ва 
број них по ли ти ча ра и це ло куп не срп ске по ли тич ке кла се на вла сти то ком 
де це ни ја. У на шој све ко рум пи ра ној зе мљи но ва власт се сим бо лич но од лу
чи ла да про ме не за поч не слич ним стро гим при ме њи ва њем прин ци па со ци
јал не озбиљ но сти, ка да је гу вер нер ка Јор го ван ка Та ба ко вић се би сни зи ла 
пла ту за 25%. Ме ђу тим, тек те мељ ним оства ре њем ових на о ко сит ни јих за
да та ка за вла ду и Пред сед ни ка др жа ве, то јест уно ше њем прин ци па штед ње 
и по на ша ња но мен кла ту ре у чвр сти за кон, мо гли би смо са до зом оп ти ми зма 
да гле да мо на бу дућ ност др жа ве и успе шно су о ча ва ње са Ве ли ком ре це си јом 
са вре ме ног све та.

86 Ви де ти: Chris Hayes, Twi light of the Eli tes: Ame ri ca Aft er Me ri toc racy , Crown, 
2012.
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Књи га је ори ги на лан ар гу мент ко ји ука зу је на ко ре не са да
шње кри зе ауто ри те та – ме ри то кра ти ју, као и со ци јал на кри ти ка. 
Хејс, „мла ди ле ви еру ди та“, ка ко га че сто ква ли фи ку ју, (28), ту мач 
„про ма ше не де ка де“, твр ди да све ве ћа не јед на кост бол но ме ња 
аме рич ко дру штво. Пи та ње је сто га и ко ли ко још ме ри то крат ска 
ели та САД мо же да оста не ме ри то крат ска у бу дућ но сти. Хејс та ко
ђе пи та за што је ве ли ка на да у  ре во лу ци ју про ме не 2008. оста ви ла 
пот пу но не так ну тим sta tus quo не јед на ко сти. Аме рич ка на ци ја је и 
да ље исто вре ме но за љу бље на у сво је ели те, али и не скри ва да јој 
сме та ју. Хеј со ва те ма о ели та ма спа да и у оно што се на зи ва the Next 
Big Thing на ко ју се че ка у САД, исти ни та при ча Аме ри ке 21. сто ле
ћа, ван до ма ша ја ауто ри те та. 

Ка та ри на ван ден Хој вел, Хеј со ва уред ни ца и из да вач у На-
ци ји, о књи зи мла дог ко ле ге ка же: „Крис Хејс је бри љант ни хро ни-
чар цен трал не кри зе на шег до ба- не у спе ха аме рич ких ели та. Ње го-
во људ ско из ве шта ва ње, са ду хом, као и ана ли за, ухва ти ла је оно 
што ми ли о ни Аме ри ка на ца већ зна ју у се би – цар је остао го. Ипак, 
то ни је књи га ко ју де фи ни шу очај, или ци ни зам. Хејс хва та овај 
тре ну так кри зе да по ну ди зна чај не и не кон вен ци о нал не иде је, по-
пут то га ка ко об но ви ти и по но во про ми шља ти на шу по ли ти ку 
и дру штво. 'Су мрак ели та' је књи га ко ју мо ра ју да про чи та ју они, 
ши ром по ли тич ког спек тра, ко ји ве ру ју ка ко и да ље има вре ме на да 
се из ле че струк тур не бо ле сти на шег по ли тич ког те ла.“87

Хејс по ка зу је и ве зе ин ве сти ци о них бан ка ра, бес ко ри сне јав
не рас пра ве о во ђе њу ра та у Ира ку, као и о Ка то лич кој цр кви ко ја 
шти ти си ло ва те ље де це. Аме рич ке глав не ин сти ту ци је, про из и ла
зи из Хеј со вог кон тек ста, ни су ви ше са моко рек тив не, и по све ти ле 
су се за шти ти ин сај де ра по сва ку це ну.

Углед ни ко лум ни ста „Њу јорк Тај мса“, Деј вид Брукс, ин спи
ри сан овом књи гом, ви ди кроз 19. и 20. сто ле ће, про те стант ски 
еста бли шмент на вр ху аме рич ке струк ту ре мо ћи (Ame ri can po wer 
struc tu re). Ре ла тив но ма ла мре жа бе лих про те ста на та до ми ни ра ла 
је уни вер зи те ти ма, све том фи на си ја, ло кал ним кан три клу бо ви ма 
и чак ви шом вла ди ном слу жбом. „У по след њих по ла ве ка, ра зно-
ли ки ја и ме ро крат ски ја ели та је сме ни ла Про те стант ски еста-
87  Видети: “Twilight of the Elites: A Conversation with Christopher Hayes and 

Katrina vanden Heuvel”, June 14, 2012., на Мрежи. 
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бли шмент. Љу ди ви ше на пре ду ју на осно ву чи но ва, тест ре зул та-
та, на по ра и пер фор мант но сти. Ипак, ка ко је та ме ри то крат ска 
ели та пре у зе ла ин сти ту ци је, ве ра у њих је оте жа ла. Чак ни је ни 
ја сно да па мет на ели та (brainy eli te), оба вља бо љи по сао упра вља-
ју ћи њи ма, од мре же ста рих мо ма ка (the old boys’ net work). Да ли 
би смо ре кли да Вол стрит ра ди бо ље са да не го што је то чи нио пре 
60 го ди на? Или вла да? Си стем је пра вич ни ји, али ре зул та ти су из-
ме ша ни. Ме ри то кра ти ја ни је ис пу ни ла сво је обе ћа ње.“88

По Брук су, Хејс ве ру је да је про блем ин хе рен тан при ро ди 
ме ри то кра ти ја. У књи зи „Су мрак ели та“ твр ди се да ме ри то крат
ске ели те мо гу да се усп ну на осно ву гра ди ра ња на по ра и за слу ге, 
али, да би очу ва ле свој ста тус, оне по ста ју ко руп тив не. Ства ра ју 
ши ро ко не јед на ка дру штва, и он да вр ше пре ва ре, та ко да не ко ли
ци на мо же да се усп не уз сте пе ни ке иза њих. Ме ри то кра ти ја во
ди у оли гар хи ју. Брукс на во ди и не ко ли ко ва жних при ме ра. Хејс 
нај пре, пи ше Брукс, ука зу је на соп стве ну елит ну тре нинг осно ву, 
Хан тер Ко леџ сред њу шко лу у гра ду Њу јор ку. У њој мо ра да се бу де 
пра ви ас на упи сном ис пи ту да би вас при ми ли, али ути цај ни ро
ди те љи ша љу сво ју де цу у цен тре за при пре ме пи јем ног ис пи та са 
ри го ро зним те сто ви ма. Од не дав но са мо по не ки цр ни, или Ла ти но 
сту ден ти, мо гу да уђу у шко лу. Беј збол игра чи до спе ва ју у ви со ке 
ли ге пре ко за слу ге, али он да не ки узи ма ју дро ге ка ко би очу ва ли 
свој ста тус. Фи нан си је ри на пор но ра де, ка ко би до би ли по сао у ве
ли ким бан ка ма, али он да не ки ва ра ју у игри за соп стве ну ко рист. 
Да ле ко од то га бу де нај ви ше фер ме ђу свим си сте ми ма, за кљу чу
је Хејс, „ме ри то кра ти ја про мо ви ше ги гант ску не јед на кост и су-
штин ски је дис функ ци о нал на. Ни је чу до што је ин сти ту ци о нал ни 
не у спех био лајт мо тив на шег до ба.“89

За Брук са је ово иза зо ван, али по гре шан ар гу мент. „Ре као 
бих да да на шње ме ри то крат ске ели те по сти жу и чу ва ју свој ста-
тус не углав ном би ва ју ћи ко руп тив ни, већ углав ном би ва ју ћи ам би-
ци о зни и ди сци пли но ва ни. Они по ди жу сво ју де цу у ор га ни зо ва ним 
по ро ди ца ма. Тро ше огром не су ме нов ца и вре ме на у бо га ће њу. Ра де 
мно го ви ше са ти не го љу ди ис под њих на ле стви ци при хо да, во де ћи 

88 Ви де ти: Da vid Bro oks, „Why Our Eli tes Stink?“, The New York Ti mes, Ju ne 12, 
2012.

89 Ibid.
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сво ју де цу на ча со ве кла ви ра и он да уче ству ју ћи у кон фе рен циј ским 
по зи ви ма из че ка о ни це.“90

Фе но ме ни по пут ин ду стри је при пре ма ња за те сто ве „да ју не
ким апли кан ти ма из ви ше сред ње кла се ма ле ну пред ност над дру
гим апли кан ти ма ви ше сред ње кла се.“ Пра ве пред но сти су знат но 
ду бље и по ште ни је. Ко руп ци ја, ко ја се са да уву кла у свет фи нан си ја 
и дру гих про фе си ја, ни је ен дем ска за ме ри то кра ти ју, ка ко то ви ди 
Хејс, већ за спе ци фич ну кул ту ру аме рич ке ме ри то кра ти је. Брукс 
да ље ка же: „Про блем је што да на шње ме ри то крат ске ели те не мо-
гу да при зна ју са ми ма се би да су ели те. Сва ко ми сли да су оне кон-
тра кул тур ни по бу ње ни ци, уста ни ци про тив истин ског еста бли-
шмен та, ко ји је увек не где дру где. То по на ша ње пре вла да ва у Ај ви 
ли ги (Ivy Le a gue), у кор по ра циј ским ру ко во де ћим про сто ри ја ма и 
чак у те ле ви зиј ским сту ди ји ма, где го сти са Хар вар да, Стен фор-
да и Бра у на гр де еста бли шмент. Као ре зул тат, да на шњој ели ти 
не до ста је са мо све сни ли дер шип ски етос ко ји су ра си стич ки, сек-
си стич ки и ан ти се ми от ски ста ри мом ци по се до ва ли. Да сте пре 
јед ног сто ле ћа ишли на Гро тон, зна ли би сте да сте при ви ле го ва ни. 
Учи ли су вас ка ко је мо рал но не из ве сна при ви ле ги ја би ла и ка о ли ко 
је од го вор но сти то но си ло са со бом. Би ли би сте сме ште ни у спар-
тан ској коц ки 6 сто па са 9 сто па, да вас спре ма ју за стро го сти ли-
дер ши па. Нај бо љи од WASP ели та има ли су мен та ли тет упра вља-
ча, па су при вре ме но би ва ли скрб ни ци ин сти ту ци ја ко је би спа ја ле 
ге не ра ци је. Они би су ро во про га ња ли љу де ко ји се ни су про др жа ва ли 
сво јих ко дек са џентлмен ског по на ша ња и скру пу ло зно сти. Би ли су 
из дво је ни и но си ли се са ин тим но шћу, али су ве ро ва ли у су здр жа ва-
ње, ћу тљи вост и слу же ње.“91

Да на шња ели та је на да ре ни ја и отво ре на, оце њу је Брукс, 
ко ји је бра ни од Хеј со ве књи ге, али јој не до ста је ко декс са мо све
сног ли дер ши па. „Је зик ме ри то кра ти је (ка ко ус пе ти) пре о кре нуо 
је је зик мо рал но сти (ка ко би ти са вр ли ном). Вол стрит фир ме, на 

90 Ibid.

91 WASP ари сто кра ти ја, Whi te An glo Sa xon Pro te stants, „но се ћа“ гру па ци ја аме
рич ке ели те то ком 19. и 20. сто ле ћа. „Вр ста у од у ми ра њу,“јер у по след њих 
не ко ли ко де це ни ја сли ка дру штва је све ма ње са од ред ни цом “бе ли“, а у 
еста бли шмент и у вла да ју ћу но мен кла ту ру про сто на ди ру Азиј ци, Ла ти но
си, Афро а ме ри кан ци, и дру ги успе шни и обра зо ва ни пред став ни ци број них 
ет нич ких гру па у САД, ко ји ни су ви ше „Бе ли ан гло сак сон ски про те стан ти“.
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при мер, са да за по шља ва ју на осно ву мла до сти и па ме ти, не ис ку-
ства и ка рак те ра. Ве ћи на њи хо вих про бле ма мо же да се про на ђе у 
ово ме. Ако чи та те елек трон ску по шту из скан да ла Ли бор, сти че-
те исто осе ћа ње ко је сти че те из чи та ња имеј ло ва у то ли ко пу но 
ско ра шњих скан да ла: ти љу ди су де ри шта; они не ма ју осе ћај да су 
чу ва ри не ке ин сти ту ци је од ко је за ви си свет. Они не ма ју све сност 
о сво јој ши рој дру штве ној уло зи. Раз ли ка из ме ђу Хеј со вог и мог ми-
шље ња је мал чи це као раз ли ка из ме ђу Фран цу ске Ре во лу ци је и Аме-
рич ке Ре во лу ци је. Он же ли да осо ви на но ге дру штве ни по ре дак. Ја 
же лим да за др жим са да шњи дру штве ни по ре дак, али же лим да му 
дам дру га чи ји етос и ин сти ту ци је ко је су мно го кон си стент ни је са 
сво јим по сто је ћим иде а ли ма.“92

Хеј со ва књи га под ста кла је и дру га огла ша ва ња о аме рич ком 
дру штву да нас. За раз ли ку од ве ли ких на уч них име на у про шло сти, 
ко ја су сво је ана ли зе дру штва углав ном са оп шта ва ла уском кру гу 
ели те и елит них обра зов них ин сти ту ци ја, Хеј со ва књи га се пре
ли ла у јав ност. Она по сле са мо не ко ли ко ме се ци, не ве ро ват но по
кре ће аме рич ки на род да на број не на чи не де мо кра ти зу је рас пра
ве ове вр сте. Ни ка да ауто ри по пут Ла све ла, или Рај та Мил са, ни су 
ра ни јих де це ни ја при ву кли на род да рас пра вља о те ма ма ко ји ма 
су се ба ви ли. Сто га је Хеј сов из не на ђу ју ће отре жња ва ју ћи по глед 
на аме рич ко дру штво и пре ми је ра но ве де мо кра ти за ци је рас пра ва 
о бу дућ но сти кри зом уз др ма не аме рич ке ци ви ли за ци је, тог пост
ин ду стриј ског дру штва, ми сли ли смо, не по врат но из ма клог пред 
остат ком све та.

У јав ним рас пра ва ма у САД, по но ви на ма, сај то ви ма, бло
го ви ма, мо же да се про чи та и да „аме рич ке ме ри то крат ске ели те 
ни су по себ но ко рум пи ра не, нај ве ћи део њих. Оне су део ко руп тив ног 
си сте ма.“ Или да је у про ху ја ла вре ме на, WASP ари сто кра ти ја, ко
ја је не кад кон тро ли са ла Вир џи ни ју, има ла ве о ма ја ко осе ћа ње да 
су они при вре ме ни скрб ни ци Ју жњач ког на чи на жи во та и Оче ва 
Осни ва ча (ко ји су би ли и ро бо вла сни ци, не за бо ра ви мо!  прим. 
ЗПП ). Би ли су од луч ни да очу ва ју што је ви ше мо гу ће ста рог дру
штва, упр кос њи хо вом по ра зу у Гра ђан ском ра ту. И до ме ре од
врат ног, би ли су успе шни. Са аспек та де кла ра ци је о Не за ви сно сти, 

92 Ви де ти: Da vid Bro oks, „Why Our Eli tes Stink?“, The New York Ti mes, Ju ne 12, 
2012
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њи хов ко декс са мо све сног ли дер ши па био је из да ја, вр ста ето са ко
ме су при ме ри ап со лут ни мо нар си Евро пе. 

Аме ри кан ци, под стак ну ти Хеј со вом ана ли зом дру штва, сма
тра ју и да се ам би ци о зан и ди сци пли но ван на род из ди же до вр ха у 
свим си сте ми ма ко ји ни су за сно ва ни на не по ти зму и на след но сти, 
укљу чу ју ћи на ци стич ку Не мач ку, Со вјет ски са вез, постсо вјет ску 
Ру си ју, чак и Се вер ну Ко ре ју. „Они се из ди жу до вр ха у си сте ми ма 
са ма ње ко руп ци је и у си сте ми ма са ве ли ком ко руп ци јом. У си сте-
ми ма са ма лом ко руп ци јом, они раз ви ја ју ком пе тент но сти. У ко-
рум пи ра ним си сте ми ма, они су ам би ци о зни и ди сци пли но ва ни да 
под ми ћу ју ко рект но, или се без гра нич но до дво ра ва ју моћ ни ма. Они 
сми шља ју ка ко да по бе де да ти си стем, и ни су за ин те ре со ва ни за 
дру ге си сте ме ко ји те о рет ски мо гу да бу ду мо гу ћи, али где њи хо-
ви та лен ти и ве зе не би би ли од то ли ке ко ри сти.“93 Или: „Вред но-
сти, мо рал ност, то су фе но ме ни сред ње кла се. Си ро ма шни не мо гу 
да до ђу до њих, а бо га ти ма оне не тре ба ју. Истин ски про блем је 
што се до зво ли ло по га ђач кој мо ћи да се кон цен три ше на вр ху. Овај 
дис па ри тет при вла чи пси хо па те ме ђу на ма, до кон цен тра ци ја по-
зи ци ја бо гат ства. У ме ђу вре ме ну, по сле ди це си ро ма штва по ста ју 
све стра шни је, иза зи ва ју ћи по мут њу на вр ху и шу ти ра ње по след-
њег, да се бу де то ли ко фре не тич ни ји и не ми ло срд ни ји..“94

Хејс сво јим ле ви чар ским по гле дом на бу дућ ност дру штва 
под сти че на рас пра ву број не кри ти ча ре ре пу би кан ског по гле да на 
свет у САД. „Има ју ћи на уму шта је све по тро ше но у ства ра њу са-
вре ме ног ре пу бли кан ског еста бли шмен та, укљу чу ју ћи тинк-тен-
ко ве, про фе сор ске ка те дре, чи та ве еко ном ске де парт ма не, фон да-
ци је ко је ин фил три ра ју ре ли ги је, мас ме ди је и ка блов ске но вин ске 
аутле те, као и ку по ви ну по ли ти ча ра, го спо да ри уни вер зу ма, си-
гу ран сам, то ипак не ће до пу сти ти. Ти пи чан текст Брук са. Он 
се бе уви ја у аме рич ку за ста ву, са сме шним ар гу мен ти ма, ча сте ћи 
дру гу осо бу име ном 'стран ца', да има не-аме рич ку уло гу. Ром ни је во 
ко ри шће ње оф-шор ра чу на је бра ње но, чак хва ље но од дру гих ре пу-
бли ка на ца, па је за то не са мо ОК, већ и до бро и хва ле вред но да се 
из бе га ва пла ћа ње по ре за свим 'за кон ским' сред стви ма.“95 

93 Видети: Расправа о колумни Дејвида Брукса на блогу, у: The New York Times, 
June 12, 2012.

94 Ibid.

95 Ibid.



Брук со ва кри ти ка, иако за ни мљив по глед на исто ри ју, ипак 
се сма тра ин фе ри ор ном у од но су на Хеј со ва сме ла „раз го ли ћа ва
ња ца ра“. Кри ти ча ри по пут Брук са, го во ре да „Њу јорк Тајмс“, ко ји 
се сма тра ли бе рал ним, ле вим, не успе ва да се но си са чи ње ни цом 
да су нај ве ће про бле ме ге не ра ци је пре ове ство ри ли они са ето сом 
упра вља ња ли дер ши па. „Исте ели те су до ве ле свет на иви цу ка та-
стро фе у ви ше од јед не при ли ке. Упра вља ње је са вре ме но ве ро ва ње са 
озбиљ ном од го вор но шћу, али оно што би ло ко ја гру па ели та на сто ји 
да про пу сти је сте да траст ни је овла шће ње. У ра ни јој ге не ра ци ји 
ве ро ва ло се да је плашт ли дер ши па овла шће ње за сно ва но на пра ву 
ро ђе ња, а са да је то овла шће ње за сно ва но на за слу зи. Ели та ма не до-
ста је на ша из др жљи вост и упор ност, што об ја шња ва за што они 
мо ра ју да гра де сво је ку ће та ко ви со ко и да ле ко од на шег су сед ства и 
ћор со кач ких ули ца. Због дру штве не дис тан це ко ју одр жа ва ју из ме ђу 
се бе и нас, ми по ста је мо стран ци у њи хо вим очи ма, ци фре са те о-
рет ским про ра чу ни ма на њи хо вим ра чу ни ма. Ми им сме та мо. Њи-
хов нај ве ћи страх је да на кра ју жи ве по пут нас. Ми смо сле па мр ља 
у окви ру њи хо вог ви ђе ња аме рич ког сна.“96

96 Ibid.
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Дру го по гла вље  
 

Со ци ја ли стич ка но мен кла ту ра,  
од СССР-а и тран зи ци је до ка пи та ли зма

II. 1.  Но мен кла ту ра и моћ у Но мен кла ту ри Ми ха и ла 
Во слен ског

 По чет ком Осам де се тих про шлог ве ка, об ја вље на је у Па ри
зу, уз ве ли ки пу бли ци тет, књи га Ми ха и ла Во слен ског Но мен кла-
ту ра/При ви ле го ва ни у СССР. На рав но, књи га се на шла у књи жа
ра ма са мо ван СССРа, на За па ду. Био је то сна жан шок за мно ге у 
све ту. Аутор је био про фе сор исто ри је на Уни вер зи те ту Лу мум ба у 
Мо скви, члан Ака де ми је дру штве них на у ка при ЦК, а на За па ду је 
сма тран, и пре пре бе га 1972., за еми нент ног струч ња ка за со вјет ску 
по ли ти ку. Бр зо је, са сво јим ре фе рен ца ма, до био по сао на уни вер
зи те ти ма у Не мач кој и Аустри ји. Реч је о спе ци ме ну при ви ле го ва
них у со вјет ској но мен кла ту ри, па је Во слен ски по пр ви пут опи сао 
тај си стем из ну тра (ре кло би се да нас као in si der), па је ње го ва не
сум њи ва за слу га у до бром раз у ме ва њу овог фе но ме на со ци ја ли
стич ког све та. 

Кри ти ча ри су из ре кли мно ге по хва ле књи зи, а струч њак за 
со ци ја ли зам, Жан Елен стајн, је чак ре као да је то био „до га ђај ва-
жан ко ли ко и књи ге Троц ког и Ђи ла са“.

No men cla tu ra се, по реч ни ку Ro bert, по ја вљу је као по јам у 
упо тре би пр ви пут 1559., као из ве де ни ца из ла тин ског је зи ка. „No-
men cla tu ra, ‘ак ци ја по зи ва ња (ca la re) по име ну (no men)’. Скуп пој-
мо ва ко ри шће них у на у ци, не кој тех ни ци, умет но сти...ме то дич-
ки кла си ра них; ме тод кла си ра ња ових пој мо ва.Тер ми но ло ги ја: 
Си сте мат ска но мен кла ту ра. ‘Јед но име ко је из гле да још ни је би ло 
зва нич но усво је но у бо та нич кој но мен кла ту ри' (Ro ma ins). Ме тод-
ска ли ста пред ме та, еле ме на та јед не ко лек ци је. Ка та лог, ин вен-
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тар, збир ка, ре пер то ар. Но мен кла ту ра ца ри не. Скуп фор ми (ре чи, 
из ра за, мор фе ма) по пи са них у не ком реч ни ку, лек си ко ну и ко ји чи не 
пред мет раз ли чи тог члан ка. Ли ста, збир ка. Ком пле ти ра ти но-
мен кла ту ру јед ног реч ни ка не ком до пу ном.“97

Ла тин ска реч no men cla tu ra је ру си фи ко ва на у фор ми ко ри
шће ња у ин тер ном по ли тич ком је зи ку у Со вјет ском Са ве зу то ком 
де це ни ја. Во слен ски пи ше по во дом де фи ни ци је пој ма: „ Да ли ова 
књи га, да кле, тре ти ра про бле ме упра вља ња, или ад ми ни стри ра-
ња? Не. Али ми већ бо ље об у хва та мо кон цепт 'Но мен кла ту ра'. 
Овај не ма ни чег са при род ним на у ка ма, али за пра во ни је без од но са 
са ад ми ни стра тив ном упра вом. Да би смо би ли пре ци зни ји: он ни је 
без од но са са упра вља њем, она квом ка ква се упра жња ва у зе мља ма 
'ре ал ног со ци ја ли зма', све моћ на по ли тич ка ад ми ни стра ци ја, то 
јест су шта стве но по ли тич ки би рои и се кре та ри ја ти цен трал-
них ко ми те та ко му ни стич ких пар ти ја на вла сти. На то чи ње-
нич но ста ње се ре фе ри ше је ди на де фи ни ци ја Но мен кла ту ре ко ја је 
до сад би ла об ја вље на у Со вјет ском са ве зу. Њу на ла зи мо у јед ном 
при руч ни ку на сло вље ном 'Из град ња Пар ти је'. 

'Но мен кла ту ра чи ни ли сту нај ва жни јих функ ци ја; кан ди да-
ту ре су прет ход но ис пи та не, пре по ру че не и одо бре не од ко ми те та 
Пар ти је ре о на, гра да, ре ги је, итд. По тре бан је јед на ко и при ста нак 
ко ми те та пар ти је ка ко би би ли осло бо ђе не сво је функ ци је осо бе 
ко је су при хва ће не да чи не део Но мен кла ту ре на ре че ног ко ми те та. 
Но мен кла ту ра под ра зу ме ва осо бе ко је за у зи ма ју кључ не функ ци-
је.'“98

Књи га Во слен ског је јед на од нај те мељ ни јих ра ди о гра фи
ја со вјет ског си сте ма, ње го вог „чвр стог је згра”– но мен кла ту ре  
ауто ри тар не ели те ко ја је од лу чи ва ла о свим сег мен ти ма дру штва 
у СССРу. Ге не рал но су уоча ва не мно ге слич но сти свих со ци ја ли
стич ких дру шта ва Ис точ ног бло ка у то вре ме, па та ко и слич но
сти но мен кла ту ра. Чак је и од мет ну та од ма ти це СССРа, ју го сло
вен ска но мен кла ту ра, у мно го ме на лик со вјет ској, што је са свим 

97 Видети: Pаul Robert, Le Petit Robert, Dictionnairre alphabétique&аnаlogique de 
lа lаngue française, Société du Nouveau Littré , Paris, 1970.

98 Ви де ти: „Пар тиј ное стро и тел ство“ при руч ник за сту ди ра ње, Мо сква, 
1978. Пред ста вио га Ми ха ил Во слен ски, у: La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en 
URSS, Pi er re Bel fond, Pa ris, 1980, pp. 280281. 
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ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду ви ше де це ниј ски ути цај Ко мин тер не и 
со вјет ских ко му ни ста на Ти тов ко му ни стич ки по крет. M. Во слен
ски ова ко пред ста вља вла да ју ћу кла су СССРа. „Ко ли ко их је? Број 
Но мен кла ту ри ста у Со вјет ском Са ве зу кре ће се око 750 000. Ка да 
се го во ри о јед ној кла си, не ми сли се са мо на оне ко ји уче ству ју не по-
сред но у про из вод њи, већ и и на њи хо ве по ро ди це. До спе ва мо (укљу-
чу ју ћи у на ше ра чу не су пру ге и де цу но мен кла ту ри ста) до ци фре од 
3 ми ли о на. То је при бли жна ну ме рич ка ва жност вла да ју ће кла се у 
СССР-у. Ин те гри шу ћи це ло куп ну по ро ди цу, ова кла са пред ста вља 
ма ње од 1.5 од сто по пу ла ци је зе мље. Тих 1.5 од сто про гла ша ва се бе 
за ру ко во де ћу сна гу и во ди ча зе мље,’ин те ли ген ци ју, част и свест 
на ше епо хе’,’ ор га ни за то ра и ин спи ра то ра свих по бе да со вјет ског 
на ро да’. Упра во тих 1.5 од сто осве тља ва ју све пла ме но ве про че ља 
по зор ни це и они се, без сти да, де кла ри шу као порт-па ро ли на ро да 
од 260 ми ли о на ду ша и чак ’чи та вог на пред ног чо ве чан ства’... 99

Жан Елен стајн, вр сни по зна ва лац иде је и све та со ци ја ли зма, 
ру ко во дио је ства ра њем ко лек тив не свет ске ен ци кло пе ди је со ци ја
ли зма и тим ра дом оста вио је ве ли ки траг у свет ској со ци ја ли стич
кој ми сли.100 Фран цу ски при ре ђи вач је због то га Жа на Елен стај на 
и иза брао за пи са ње увод ног тек ста књи ге Ми ха и ла Во слен ског. 
Елен стајн је од мах и дао, и до да нас ва же ћу, де фи ни ци ју пој ма ко ји 
је по зна ва ло ма ло љу ди на За па ду. „Но мен кла ту ра, ова ру си фи ко-
ва на ла тин ска реч, не по зна та до сад, осим од не ко ли ких спе ци ја ли-
ста, за слу жу је да бу де исто то ли ко слав на као и по јам Гу лаг, за ко ји 
се ни је зна ло док Сол же њи ци ну ни је па ло на па мет да је ко ри сти 
као на слов де ла ко је је на пи сао о со вјет ском кон цен тра ци о ном си-
сте му. Ми ха ил Во слен ски ни је из у мео ову реч, баш као што ни Сол-
же њи цин ни је Гу лаг. Он има за слу гу што јој је дао но ву ди мен зи ју, 
сим бо лич ког ка рак те ра, јер иза ове ре чи се на ла зи, ка ко је го во рио 
Мо ли јер, ствар, и та ствар је ру ко во де ћа кла са Со вјет ског са ве за. 
Озна ча ва кла су но вих при ви ле го ва них у СССР-у, те цр ве не ари сто-
кра ти је ко ја рас по ла же вла шћу ка ква ни је ви ђе на у Исто ри ји, јер је 
она са ма др жа ва. Се би је до де ли ла огром не и нео ту ђи ве при ви ле ги је 

99 Ви де ти: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en U.R.S.S., Pi er re 
Bel fond, 1980.

100 Ви де ти: Hi sto i re mon di a le des so ci a li smes, Ar mand Co lin, Pa ris, 1984.
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(да че, лук су зне ста но ве, ли му зи не, шо фе ре, ре сто ра не, бу ти ке, кли-
ни ке, спе ци јал не и го то во бес плат не цен тре за од мор).”101

У со вјет ском си сте му би ро крат ски фе но мен био је без по го
вор но до ми нант на ка рак те ри сти ка ста љи ни зма, а исто вре ме но и 
ема на ци ја и утвр ђе ње Но мен кла ту ре. Она је упра вља ла Др жа вом 
ко ја је игра ла ре ла тив но ауто ном ну уло гу у од но су на дру штве не 
кла се. Но мен кла ту ра је пре тр пе ла чист ке ко је је др жа ва по вре ме но 
вр ши ла и у ње ним ре до ви ма, а жи ве ла је у окру же њу пер ма нент ног 
те ро ра и не из ве сно сти. Елен стајн се чак пи та „ни је ли Хру шчов, ба-
рем у по чет ку, био новo ова пло ће ње Но мен кла ту ре, на ме њен да јој 
до не се си гур ност и до бро бит?“102

Кон цепт по сто ја ња до ми нант не кла се у СССРу по сте пе
но је ја чао. Од 1956., Но мен кла ту ра је ужи ва ла си гур ност. Кр ва во 
чи шће ње ста љи ни стич ког пе ри о да окон ча но је. Но мен кла ту ра је 
оја ча ла и због еко ном ског и кул тур ног раз ло га. Си стем со циокул
тур не ре про дук ци је, ка ко га ана ли зу је Елен стајн, функ ци о ни ше са 
знат но ве ћом ефи ка сно шћу. „На след ни ци“ но мен кла ту ре за и ста 
по сто је, па ка да на њих до ђе ред (за ко ни фи зи о ло ги је де лу ју, чак и 
у та квом си сте му) за у зи ма ју по ло жа је ко је су оста ви ли сло бод ним 
њи хо ви ро ди те љи. Ни су увек у пи та њу иден тич не дру штве не и по
ли тич ке функ ци је, али су оне сва ка ко екви ва лент не.

Но мен кла ту ра ни је не ка ба нал на кла са. Она рас по ла же вла
шћу без пре се да на у исто ри ји, по што је она Др жа ва са ма. Но мен
кла ту ра се, сма тра Елен стајн, у ства ри сра ми са ме се бе. „Она не же-
ли да мо же мо да је пре по зна мо, не при хва та да је та ква. Она жи ви 
са мо но ћу, бо ји се све тло сти. Кри је се у ис ко па ној ру пи у зе мљи, 
где је со ци о ло ги ји те шко да је ис те ра из бр ло га. Она ма ски ра сво-
је при ви ле ги је. У то тал ној је кон тра дик ци ји са иде ја ма ко је уту-
вљу је гра ђа ни ма сво је зе мље. Рет ко је јаз био то ли ко ду бок из ме ђу 
оно га што го во ри до ми нант на кла са и што она са ма чи ни, из ме ђу 
иде а ла ко ји твр ди да ре а ли зу је и ре ал но сти ње не до ми на ци је. То је 
оно што Но мен кла ту ру чи ни по себ но опа сном и исто вре ме но ра-
њи вом.“103

101 Ви де ти: Јеan El len stein, у: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en 
U.R.S.S., In tro duc tion, рр.1528.

102 Ibid.p. 20

103 Ibid., pр.2021
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Во слен ски је у пра ву кад твр ди да, „за раз ли ку од ка пи та ли-
стич ког За па да, где ви со ка бур жо а зи ја по се ду је, па због тог раз ло га 
и упра вља, у Со вјет ском са ве зу Но мен кла ту ра упра вља и из тог 
раз ло га по се ду је.“104 По мна ана ли за си сте ма со вјет ског дру штва 
ука зу је да део про из ве де ног ра да ко ји за се бе из вла чи Но мен кла
ту ра, не мо же да се ре ин ве сти ра. Он се, да кле, тро ши, што је са 
еко ном ског гле ди шта пре не у год ност не го пред ност. За кљу чак је да 
„по сто ја ње ове до ми нант не и екс пло а ти шу ће кла се чи ни пре пре ку, 
коч ни цу раз во ју про из вод них сна га.“ 

Но мен кла ту ра рас по ла же про ши ре ним при ви ле ги ја ма у 
свим до ме ни ма. Елен стајн раз вр ста ва те при ви ле ги је на ма те ри
јал не, фи нан сиј ске, и сма тра да је то мно го ви ше но што се за ми
шља на За па ду. „Нај ве ће су при ви ле ги је вла сти. То тал но од су ство 
по ли тич ке де мо кра ти је и јав них сло бо да да је Но мен кла ту ри још 
ве ће олак ши це за раз вој ње не уну тар ње хе ге мо ни је и да про ши ри 
сво ју власт чак и ван СССР-а.“105

Као рет ко ко ји за пад ни ана ли ти чар и струч њак за СССР, 
Елен стајн хра бро ја сно ка же да се не мо же би ти оп ти ми ста на крат
ки рок по пи та њу ево лу ци је Со вјет ског са ве за, али „мо же да се ми-
сли да ће, у де сет-пет на ест на ред них го ди на, ова зе мља упо зна ти 
зна чај не тран сфор ма ци је. Оне ће до ве сти у пи та ње, на овај или 
онај на чин, мир ним пу тем, или не, моћ Но мен кла ту ре.“106

Свој ан ти ци па циј ски увод за књи гу Во слен ског Елен стајн 
за вр ша ва ста вом да Со вјет ским са ве зом до ми ни ра ју две су штин
ске кон тра дик ци је, ко је ње га на го не да бу де пе си ми ста у по гле ду 
бу дућ но сти. „Но мен кла ту ра ко чи еко ном ски раз вој зе мље, ода кле 
не у спех свих по ку ша ја ре фор ми пред у зе тих у по след њих 25 го ди на. 
Њен је ди ни истин ски успех се ви ди у вој ном до ме ну. Сво јим дис кур-
сом, она пот хра њу је сна ге ко је мо гу да је по бе де. Са ха ров у свом ег-
зи лу у Гор ком, уред ни ци 'Ал ма на ха Ме тро пол', ауто ри брoјних ро-
ма на, фил мо ва, об ја вље них по зо ри шних ко ма да, сни мље них и игра-
них у Со вјет ском са ве зу, – чак и де ла Зи но вје ва, Сољ же ни ци на или 
Во слен ског, об ја вље них на За па ду- сва ка ко су исто то ли ко опа сни 

104 Ibid, .p. 25

105 Ibid, .p. 26

106 Ibid, .p. 26
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за Но мен кла ту ру као што су то би ли спи си фи ло зо фа, Вол те ра, 
Ди дроа и Ру соа за фран цу ски Ста ри ре жим... Мо же мо очи то да се 
на сме је мо при чи на кра ју књи ге Во слен ског о јед ном да ну у жи во ту 
Де ни са Ива но ви ча Во ку ха, ше фа сек то ра ЦК КПСС.“107

Све је за по че ло са епо хом Ле њи на, ко ји је за чео ор га ни за ци ју 
про фе си о нал них ре во лу ци о на ра.108 За пра во, све го во ри да је тек 
Ста љин ство рио истин ску Но мен кла ту ру у Со вјет ском са а ве зу. Во
слен ски сма тра да је „Ста љи нов изум био апа рат ко ји је омо гу ћио 
ру ко во ђе ње Ру си јом. Он се по ка зао бес крај но трај ни јим“. Со вјет ска 
Но мен кла ту ра по чи ње у ствар но сти у тре нут ку ка да Ста љин по
ста је ге не рал ни се кре тар Цен трал ног ко ми те та, 1922. Исте го ди не 
по ја вљу је се по пр ви пут ли ста функ ци о не ра Пар ти је. Њих је 325 
у Мо скви, 2.000 у ре ги о ну, 8.000 у пред у зе ћи ма и ад ми ни стра ци ји 
ди стрик та, што је све у куп но 15. 325 осо ба. 109

Осам де се тих го ди на про шлог ве ка со вјет ски би ро крат ски је
зик де фи ни ше Но мен кла ту ру као ли сту функ ци ја (рад них ме ста) 
упра вља ња ре со ром ви ших вла сти, те као ли сту осо ба ко је за у зи
ма ју те функ ци је, или ко је се др же у ре зер ви за те функ ци је. 

Во слен ски та ко ђе ци ти ра и ве о ма ре дак по да так о со вјет ској 
Но мен кла ту ри, ко ји је за бе ле жио Ста љин лич но, по што је о ње му 
го во рио на Пле ну му ЦК 1937, опи су ју ћи КПСС вој ним пој мо ви ма. 
Вој нич ка тер ми но ло ги ја из уста Ста љи на ја сно ука зу је на хи је рар
хи ју ко ја је пред се да ва ла про це су ства ра њу Но мен кла ту ре. У то му 
XIV Ста љи но вих „Де ла“, већ по сто ји лин гви стич ко ми ли та ри зо ва
ње је зи ка но мен кла ту ре. На Пле ну му ЦК 1937., „Ко џа“ да је но ве 
број ке ко је се ти чу Но мен кла ту ре. Пар ти ја (ко манд ни ефек ти ви) 
има од 3.000 до 4.000 ру ко во ди ла ца на нај ви шој ра зи ни („ге не ра
ли“). Има та ко ђе 30.000 до 40.000 ру ко во ди ла ца на сред њој ра зи

107 Јеan El len stein, у: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en U.R.S.S., 
In tro duc tion, р. 27

108 Ту ше му су пре у зе ле и дру ге КП ка сни је, па и КПЈ. Ти то је, у иле гал ној фа зи 
де ло ва ња КПЈ, око се бе имао све са ме про фе си о нал не по ли ти ча ре, ко ји ни су 
мо ра ли да бри ну о хле бу на су шном, већ су има ли ме сеч не при на дле жно сти 
за пот пу но пре да ва ње пар тиј ском ра ду. Па ре су до ла зи ле од члан ства, кат
кад и бо га тих сим па ти зе ра, па и из ка пи та ли стич ких фир ми ко је су во ди ли 
њи хо ви сим па ти зе ри.

109 Ин тер ни до ку мент КПСС, на сло вљен „ВКП(б) в ре зо љу цу и јах I”, стр. 729, ци-
ти ра но у: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en URSS, p. 281.
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ни („офи ци ри“), из ме ђу 100. 000 и 150. 000 ру ко во ди ла ца на ни
жој ра зи ни („под о фи ци ри“).110 Со вјет ским са ве зом упра вља око 
200 000 „вој ни ка и офи ци ра Ре во лу ци је, чла но ва Но мен кла ту ре.“ 
Али, Осам де се тих го ди на, со вјет ска Но мен кла ту ра под ра зу ме ва 
на свим ра зи на ма дру штва око 750. 000 ме ста. То зна чи да за свих 
750.000 ме ста но ми на ци је за ви се од Др жа ве и Пар ти је, пре ци зни је 
ре че но.111

Ор га ни за ци ја но мен кла ту ре је та ква да ода бра не лич но сти 
ни ка да не мо гу да ути чу на из бор функ ци ја. Без „ами но ва ња“ Пар
ти је, ни ко не мо же да бу де иза бран, али ни сме њен. Сви пар тиј ски 
ор га ни мо ра ју да да ју свој прет ход ни при ста нак за сва ку но ми
на ци ју на не ко ме сто, на би ло ко је ме сто ко је фи гу ри ше на ли сти 
Но мен кла ту ре. Ко му ни сти су ту то тал ну моћ у Со вјет ском са ве
зу сте кли нај пре на по ли тич ком пла ну, по том и на еко ном ском. У 
со ци ја ли стич ком си сте му со вјет ског ти па, по ли тич ка моћ је из над 
вла сни штва, па су ко му ни сти од по чет ка као пр вен стве ни циљ 
има ли да по ста ну го спо да ри вла де.112 

Во слен ски по ка зу је сво је те мељ но по зна ва ње со вјет ског дру
штва и је згро ви тим де фи ни са њем со вјет ског дру штва. „Апа рат-
чик Ста љин из у мео је Но мен кла ту ру. Ле њи нов изум био је по лу га 
ко ји му је мо гу ћио да пре о кре не Ру си ју-она је уско ро ушла у му зеј 
Ре во лу ци је, ка ко је то на пи сао Сул гин. Ста љи нов изум био је апа-
рат ко ји му је омо гу ћио да упра вља Ру си јом.Он се по ка зао не у по ре-
ди во трај ни ји. У да на шњем со вјет ском би ро крат ском је зи ку, 'Но-
мен кла ту ра' зна чи: 1. Ли сту управ них функ ци ја из ре со ра ви ших 
вла сти; 2. Ли сту осо ба ко је за у зи ма ју те функ ци је или ко је се др же 
у ре зер ви за та ме ста.“113

110 Ви де ти: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en URSS, p.81.

111 Ви де ти: Ста љин, Де ла, том 14, стр. 141; на ве де но у: Mic hael Vo slensky, La No-
men kla tu ra, Les Pri vilégiés en U.R.S.S., р. 81.За пад ни ауто ри S. Whi te, J. Gard ner 
и G. Schop flin про це њу ју но мен кла тур на ме ста на чак 3 ми ли о на. У: Vla di
mir Go a ti, Po li tič ka ana to mi ja ju go slo ven skog dru štva, Na pri jed, Za greb, 1989, стр. 
112.

112 Та ко је би ло у Мо скви, али и би ло где дру где у све ту где су ко му ни сти узе ли 
власт, па је та ко би ло и у Ти то вој Ју го сла ви ји, ко ја је, по ред свих на сто ја ња да 
не ли чи на СССР, ипак увек би ла је ди но узур па тор ска власт ко ја се ис пи ле ла 
из Ко мин тер не и тај дух за др жа ла све до свог исто риј ског кра ја.

113 Ви де ти: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en U.R.S.S., рр. 75
82
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Иако је ова ка пи тал на сту ди ја со вјет ског дру штва у мно гим 
еле мен ти ма на ра зи ни Ђи ла со ве Но ве кла се, а че сто по до ку мен та
ри стич ким „ин сај дер ским“ свој стви ма и из над ње, до да нас књи га 
Во слен ског ни је пре ве де на на срп ски је зик. Мла ђим ис тра жи ва чи
ма со ци ја ли зма и тран зи ци је ово де ло је нео п хо дан ис тра жи вач ки 
алат, па се од лу чу је мо да чи та о цу по ну ди мо пре вод од лом ка ко ји 
убе дљи во упу ћу је на де таљ ни је чи та ње, у овом слу ча ју фран цу ског 
из да ња из 1980. го ди не. 

„За раз ли ку од бур жо а зи је, при ват но вла сни штво ни је су-
штин ски осо бе ни знак Но мен кла ту ре. На след ни ца про фе си о нал-
них ре во лу ци о на ра, Но мен кла ту ра ни је кла са оних ко ји по се ду ју, 
она је кла са упра вља ча. Упра вља ти и вр ши ти власт две су основ не 
функ ци је Но мен кла ту ре. Пре ма Марк су, вла да ју ће кла се увек оба-
вља ју функ ци ју упра вља ња дру штве ном про из вод њом. Но, би ло би 
по гре шно не по зна ва ти су штин ску раз ли ку из ме ђу бур жо а зи је и 
Но мен кла ту ре. Бур жа о а зи ја вр ши сво је упра вља ње дру штве ном 
про звод њом нај пре на еко ном ском те ре ну. На те ре ну про из вод ње 
ма те ри јал них до ба ра, на тој осно ви по чи ва ње на по ли тич ка ва-
жност. Исто ри ја бур жо а зи је иде од за нат ства до тр го ви не, од 
од су ства пра ва тре ћег ста ле жа, до осва ја ња вла сти. Исто ри ја 
Но мен кла ту ре је са свим дру га чи ја. Она иде од за у зи ма ња др жав не 
вла сти, до за у зи ма ња вла сти у еко ном ској обла сти. Но мен кла ту-
ра оте ло вљу је нај пре по ли тич ко ру ко во ђе ње дру штвом. Тек по сле-
дич ним пу тем она вр ши власт у еко ном ској обла сти. По ли тич ко 
упра вља ње је њен пр вен стве ни за да так. Це ло куп ност со ци ја ли-
стич ке др жав не вла сти је кон цен три са на у ње ним ру ка ма. Она је 
је ди на ко ја до но си по ли тич ке од лу ке. 

Ова осо бе ност чи ни ну жном пре ци зну по де лу из ме ђу чи сто ад-
ми ни стра тив ног ра да и по ли тич ког ра да уну тар Но мен кла ту ре. Ова 
по де ла по сто ји, али је ни је увек ла ко по што ва ти. Са мо спољ ни по-
сма трач би мо гао да ве ру је ка ко је све у куп на власт у СССР-у у ру ка ма 
По лит би роа ЦК или, још на ив ни је, у ру ка ма чи та вог ЦК. У ствар но-
сти, По лит би ро (иако не из мер но мо ћан) мо же да ево лу и ра са мо уну-
тар од ре ђе ног окви ра. Гра ни ца вла сти По лит би роа ни шта не ду гу је 
де мо кра ти ји: она је са мо по де ла ра да уну тар Но мен кла ту ре. На тај 
на чин ће По лит би ро увек мо ћи да име ну је пред сед ни ка кол хо за, или 
да га ’пре по ру чи’, али би то би ло озбиљ но из вр та ње пра ви ла и оста-
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так Но мен кла ту ре би га при мио са ћу тљи вим иш чу ђа ва њем. По на-
вља ње ове по вре де пра ви ла игре бр зо би тран сфор ми са ло иш чу ђа ва ње 
у нео до бра ва ње ко је је под јед на ко ћу тљи во, али не ма ње ин тен зив но. 
Због то га ће По лит би ро ра ди је да се од рек не ова кве вр сте ис ку ста ва 
и вра ти ће се уоби ча је ним ’пре по ру ка ма’ за пред сед ни ка кол хо за од ре-
јон ских ко ми те та Пар ти је. 

Одва ја ње по ли тич ког ра да и ад ми ни стра ци је ра да на ла зи 
под јед на ко свој из раз у бо га том жар го ну Но мен кла ту ре. Они има ју 
оби чај да ка жу као љу ди од о зго не тре ба да ’за у зи ма ју ме ста’ љу ди 
од о здо (не под ме њат). Сва ком но мен кла ту ри сти по ве рен је пре-
ци зан про стор вла сти. Про на ла зи се ту слич ност са фе у дал ним 
си сте мом: сва ком но мен кла ту ри сти по ве ра ва се по сед као што је 
сва ки ва зал до би јао по сед од си зе ре на. Зна се да по сед из Сред њег 
ве ка ни је са др жа вао са мо те ри то ри ју: би ло је ту и пра во да се зах-
те ва из ве сни да нак од ста нов ни ка. Упра во Маркс, а не не ко дру-
ги, го во ри о ’ва зал ству без по се да, или са по се дом, ко је се са сто ји у 
на ме ти ма’. По сед Но мен кла ту ре, то је власт. У фе у дал ној Ру си ји 
го во ри ло се да је ва зал ’до био’ је дан град, или област од свог си зе ре-
на. Да нас се обич но ка же у Но мен кла ту ри да је друг X, или Y, ’до био’ 
не ко ми ни стар ство или област. 

Нај ва жни је за Но мен кла ту ру ни је вла сни штво, већ власт. 
Бур жо а зи ја је кла са по се до ва ла ца и због то га је упра вљач ка кла-
са. Обр ну то, Но мен кла ту ра је упра вљач ка кла са и због то га кла са 
ко ја по се ду је. Ка пи та ли стич ки маг на ти не де ле сво ја бо гат ства 
ни са ким. С дру ге стра не, они ра до де ле власт са про фе си о нал-
ним по ли ти ча ри ма. На про тив, но мен кла ту ри сти се кло не то га 
да де ле и нај ма њу пар це лу по ли тич ке вла сти. Је дан шеф сек то ра 
Цен трал ног ко ми те та ни ка да не ће би ти уз бу ђен за то што не ки 
ака де мик или пи сац по се ду је ви ше нов ца, или до ба ра, не го он, а са 
дру ге стра не, он ни ка да не ће до зво ли ти да је дан или дру ги не из вр-
ша ва ју ње го ва на ре ђе ња. ’Ле њин град ски про грам’ то ја сно го во ри:’ 
У Но мен кла ту ри се уди ше осо бе ни ам би јент- ам би јент вла сти (С. 
Зо рин, Н. Алек се јев, Вре мја не здет...)’ Не знам је ли аутор овог про-
гра ма пу но цир ку ли сао у кру го ви ма Но мен кла ту ре, али је умео да 
пре ци зно опи ше ат мос фе ру ових ме ста. 

Хо да те пре чи стим ход ни ци ма згра де ЦК. Све тли и пот пу но 
но ви пар ке ти, мом ци чи ја се стр ка не да опо на ша ти, по ли це гар-
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ни ра не бо ца ма со де. На сва ким вра ти ма пот пу но иден тич на та-
бли ца (из ра да штам па ри је ЦК). На сва кој та бли ци, пре зи ме на са 
ве ли ким сло ви ма и ини ци ја ли, ни шта ви ше. Име чла на По лит би-
роа се пред ста вља на исти на чин као и име нај мла ђег по моћ ни ка: 
по сле ди ца ’ин тер не пар тиј ске де мо кра ти је’... Гур не те вра та: рад-
ни сто, ле во те ле фон на че твр та стој по ли ци, не да ле ко ка са, књи-
ге у за ста кље ној би бли о те ци. У кан це ла ри ји ше фа сек то ра, на ћи 
ће те ма ли сто и две сто ли це за по се ти о це, по крај рад ног сто ла. У 
кан це ла ри ји за ме ни ка ше фа оде ље ња дуг кон фе рен циј ски сто и ма-
ло пре двор је у ко ме ра ди ње го ва се кре та ри ца. Се кре тар Цен трал-
ног ко ми те та рас по ла же пред со бљем ко је је знат но ве ће, у ко ме 
вла да но мен кла ту ри ста ко ји но си ти ту лу ’се кре тар Се кре та ра 
ЦК КПСС’! По ред то га, опа зи ће те за тво ре ну кан це ла ри ју ше фо вог 
аси стен та. Иза про стра не кан це ла ри је Се кре та ра ЦК на ла зи се 
са ла за од мор. На зи ду пор тре ти: Ле њи нов, и пор трет Ге не рал ног 
се кре та ра на функ ци ји. Сав на ме штај је стан дард не из ра де, на ру-
чен да би за ме нио стро ги на ме штај ста љи ни стич ке епо хе. Ни је се 
упу сти ло у ри зик да се бу де пре ви ше са вре мен и ство рен је осо бен 
стил:’би ро крат ски по лу-мо дер ни’. 

Ево га: се ди за сво јим сто лом, но си до бро, али не пре те ра но 
мо дер но, оде ло, па жљи во је обри јан и оче шљан- опет не на ро чи то 
мо дер но. Ни шта од анар хи стич ког не ма ра, ни шта од дан ди зма 
бур жо а ског, све у ’би ро крат ско по лу-мо дер ном’. Не ка да је он – или 
ње гов прет ход ник – имао стил ’пред став ни ка про ле та ри ја та’, 
отво ре но нео бра зо ван, вул га ран и ене ре ги чан. За тим се пред ста-
вљао као ћу тљив, строг, сте на ле де не од луч но сти. Да нас је он го-
вор љив. Пи та вас за здра вље и љу ба зно вам ка же: ’Шта ми сли те, 
Ива не Ива но ви чу, не би ли би ло бо ље да се учи ни ова ко?’

Стил је раз ли чит, али су шти на оста је иста: то је увек на-
ре ђе ње. Ето шта га оча ра ва: да да је на ре ђе ња. Он да је на ре ђе ња и 
сви мо ра ју да их из вр ша ва ју. Не ка не ко по ку ша да га не по слу ша! 
Од мах ће он на па сти по пут бул до га, по зва ће на ред не ди сци пли но-
ва ног, та ко да ће овај из гу би ти во љу да га не по слу ша. Фа на тич ни 
је при ста ли ца вла сти, што не зна чи да је не за ин те ре со ван за све 
оста ло. По при ро ди он уоп ште ни је аске та. Во ли да до бро по пи је, 
пу но и до бро, јер мен ски ко њак на ро чи то. Је де са за до вољ ством – 
пу но во ли ка ви јар, је се тру, ло со са, све ства ри ко је се мо гу на ћи у 
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кре маљ ском ре сто ра ну и у би феу ЦК. Он има хо би ко ји је у мо ди у 
ње го вом кру гу: не ка да фуд бал или хо кеј, ју че ри бо лов, да нас лов. На-
ру чу је се би фин ски на ме штај за свој но ви стан и ку пу је књи ге ко је 
се не мо гу про на ћи на тр жи шту на руџ бом – ’књи ге’ ЦК – књи ге на 
ли ни ји, ра зу мљи во. 

Али, ње го ва жи вот на ра дост, је ди на страст, то је да се ди 
за сво јим рад ним сто лом, са др жав ним те ле фо ном (Вер ту шка) на 
до хват ру ке, и да пре гле да и по твр ђу је од лу ке ЦК ко је ће по ста ти 
за ко ни су тра. Да су ве ре но од лу чу је о ано ним ним суд би на ма, да ка-
же у те ле фон: ’Раз ми сли те до бро, чи ни ми се, ме ђу тим, да би би ло 
бо ље учи ни ти ова ко’, а за тим ће да се по но во ува ли у сво ју фо те љу 
са са зна њем да да ће ње го во на ре ђе ње би ти из вр ше но. Или да се пак 
по ја ви на кон фе рен ци ји ко ју су ор га ни зо ва ли ње го ви пот чи ње ни, 
по зна ти на уч ни ци, слав ни умет ни ци, или пи сци. Та ко је при јат но 
скром но се сти у не ки угао и ви де ти их ка ко при ска чу на на ре ђе ња. 
Да би ужи вао у том вр хун ском за до вољ ству, он би био спре ман да 
се одво ји од све га, од фин ског на ме шта ја, као и од јер мен ског ко ња-
ка. По сле од ла ска у пен зи ју, Хру шчов је го во рио да се мо же умо ри ти 
од све га, од ве че ра, же на, чак и од вот ке... Би ла је са мо јед на ствар 
ко је ни ка да ни је би ло до вољ но: власт. 

Ђи лас, ко ји је и сам ве о ма до бро упо знао тај ми ље, на зи вао је 
власт ’на сла дом над на сла да ма’. Та на сла да, већ зна чај на на ни воу 
јед ног гра да, ре јо на или обла сти, по ста је пре ко мер на на ни воу зе-
мље ко ја се про сти ре од Швед ске до Ја па на. Она је још при јат ни ја 
ка да се пре ко те ле фо на мо гу да ва ти при ја тељ ска на ре ђе ња дру гим 
зе мља ма за ко је се зна да су да ле ке и ег зо тич не: Вар ша ва, Бу дим пе-
шта, Со фи ја, Праг, Ка бул, Ха ној, или Ха ва на, та ко див но да ле ка. 
То ком јед ног ин тер вјуа да тог до пи сни ци ма 'Штер на', ко ји је во ђен 
у ње го вој кан це ла ри ји, Бре жњев ни је из др жао а да не по ка же но-
ви на ри ма те ле фон са цр ве ним дир ка ма, за хва љу ју ћи ко ме он ди-
рект но до би ја пр ве се кре та ре свих зе ма ља со ци ја ли стич ког бло ка 
(Stern, 1973.) При ти сне се на дир ку, пи та се за здра вље са го вор ник, 
пре не су се по здра ви ње го вој по ро ди ци, за тим се да је ’са вет’. За тим 
се по но во удоб но за ва ли у сво ју сто ли цу и ми сли – са ка квим за до-
вољ ством – на тај стра ни глав ни град где се већ ак ти ви ра ју да се, 
што је бр же мо гу ће, сле ди ’са вет’„114 

114 Пре ве де но из: Mic hael Vo slensky, La No men kla tu ra, Les Pri vilégiés en U.R.S.S. 
Пре вео: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац 
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Ми ха ил Во слен ски де фи ни ше и ели ту у СССРу. „ Ели ту чи-
не не са мо вла да ју ћа кла са, не го и сви ко ји су се ис та кли у по гле ду 
на ци о нал них кри те ри ју ма и по сти гли су при зна ња вла да ла ца(...) 
Ми смо већ по ме ну ли за пад не ауто ре ко ји убра ја ју ин те ли ген циј ху 
у ред вла да ју ће кла се у Со вјет ском Са ве зу. Чи не ћи то, они бр ка-
ју ели ту дру штва са вла да ју ћом кла сом. Дми триј Шо ста ко вич је 
био де о со вјет ске ели те, али не и вла да ју ће кла се. Свет ски по знат 
и ма те ри јал но вр ло ко мо тан, он ни је имао ни ка кве атри бу те ко је 
ужи ва оп скур ни но мен кла ту ри ста Ива нов“.115

II.2. Ми ло ван Ђи лас и за пад ни ан ти ци па то ри  
рас па да Но мен кла ту ре 

Де ло цр но гор скосрп ског ко му ни стич ког ди си ден та Ми ло ва
на Ђи ла са, Но ва Кла са, и по су ду Елен стај на, као и дру гих зна чај них 
те о ре ти ча ра ко му ни зма тог до ба, игра ло је од лу чу ју ћу уло гу у тој 
рас пра ви. Сва ка ко, Ђи ла со ва де мон стра ци ја ти ца ла се Ју го сла ви је, 
али је би ло ла ко да се схва ти ка ко је то још исти ни ти је за Со вјет
ски са вез, где је Ре во лу ци ја знат но ста ри ја. „Код Ђи ла са су број ни 
ауто ри про у ча ва ли функ ци о ни са ње со вјет ског ре жи ма, или ре жи ма 
овог ти па, и до шли су до ана лог них за кљу ча ка, кат кад још же шћих. 
То је био осо би то слу чај Ру дол фа Ба роа, чи ја 'Ал тер на ти ва', об ја вље
на 1977, чи ни је дан од по ку ша ја јед не од нај ду бљих ана ли за ре жи ма 
со вјет ског ти па.“116

Они ко ји су упра вља ли зе мљом, на че лу са Ти том, тран сфор
ми са ли су се та ко ђе у но ви по ли тич ки ен ти тет, ко ји је Ми ло ван 
Ђи лас та ко успе шно и пре ци зно де фи ни сао као но ву кла су. „Са-
вре ме ни ко му ни зам ни је са мо пар ти ја но вог ти па, или би ро кра ти-
ја ро ђе на из др жав не сво ји не, или др жав не ин тер вен ци је у чи та ву 
при вре ду. Ви ше но би ло ко ја дру га ствар, су штин ски аспект са вре-
ме ног ко му ни зма је по сто ја ње јед не но ве кла се вла сни ка и про фи-
те ра“.117

115 Ibid.

116 Ibid., p. 21

117 Ви де ти: Mi lo van Dji las, Pad no ve kla se, Po vest o sa mo ra zra nju ko mu ni zma, Slu
žbe ni list SRJ, Be o grad, 1994, p. 204.
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Иако изо ло ван Пе де се тих го ди на, је дан од пр вих ве ли ких 
ди си де на та Ти то вог ре жи ма, Ми ло ван Ђи лас (по ред Ми хај ла Ми
хај ло ва), ко ји је ба чен у там ни цу и за ко га ње го ви рат ни и пред
рат ни дру го ви из Пар ти је ни су има ли ни трун ке ми ло сти (јер је 
из дао Ти та), сво јим де лом је огром но ути цао на чи та ве ге не ра ци је 
ин те лек ту а ла ца по страт не Ју го сла ви је, али и ши ром све та. Био је 
за то чен у нај стро жим усло ви ма пу них 9 го ди на, али ни је сло мљен, 
већ је из ра стао у нај слав ни јег ко му ни стич ког ди си ден та све та.118 
Ме ђу тим, и да нас је и да ље те шко, на про сто ру ексЈу го сла ви је, да 
се Ми ло ван Ђи лас де фи ни ше као ан тико му ни ста. Ипак је све до 
смр ти овај ин те лек ту а лац и ате и ста (ко га су при са хра ни ипак опо
ја ла чак тро ји ца вла ди ка СПЦ) остао нај бли жи иде ја ма ле ви це. 

По ми њан по сле Дру гог свет ског ра та као је дан од мо гу ћих 
Ти то вих на след ни ка, Ми ло ван Ђи лас је на пу стио По лит би ро КПЈ 
сво је вољ но, „на гри зан“ већ из ве сно вре ме, у ми ру, иде ја ма ко је су 
се кон фрон ти ра ле са зва нич ном Ти то вом ли ни јом град ње со ци ја
ли зма. Сва ка ко да је био и пот пу но све стан суд бин ске ду би не свог 
чи на одва ја ња од Ти та, али тај чвр сти и твр до гла ви Цр но го рац се 
ни је бо јао сво је од лу ке, не за ми сли во хра бре за до ба уте ме љи ва ња 
не у пит ног„ли ка и де ла“ Јо си па Бро за Ти та.Ђи лас је био и у тим мо
мен ти ма убе ђен ка ко бра ни иде а ле сво је мла до сти и пре ло мио је 
да не ће да при хва ти са у че ство ва ње у то тал ној де ге не ра ци ји аутен
тич не иде је со ци ја ли зма и не за др жи во кли за ње у ње го во тра гич но 
пер вер то ва ње. Сто га ње го ва ана ли за је сте не ми ло срд на и нео бо
ри во исти ни та. „Ви рус Ђи лас“ је био суб вер зи ван, на рав но, јер је 
су ге ри сао ју го сло вен ској ин те ли ген ци ји, фи ло зо фи ма, пи сци ма, 

118 Рет ко је о Ђи ла су јав но из ра жа ва но кри тич ко ми шље ње о ње го вој то та
ли та ри стич кој ре во лу ци о нар ној фа зи жи во та (ду жој од ро би ја шког и по
стро би ја шког пе ри о да). Исто риј ски је кри во тво ре ње на мер но за бо ра вља ње 
не по чин ста ва за ко је је оп ту жи ван као је дан од стра шних ко му ни стич ких 
ру ко во ди ла ца и при ље жни ста љи ни ста, пре но што је ре шио да на пу сти 
иде ју ко му ни зма на вла сти, ка кву је и сам јед но вре ме при гр лио уз Ти та. 
„Цр ве ни Ге белс“ (ка ко га је овај аутор про звао по чет ком Де ве де се тих) био 
је гла сно го вор ник и иде о лог то та ли тар ног си сте ма, бес ком про ми сни про
тив ник де мо крат ских на че ла др жа ве и дру штва, су кри вац за рат не зло чи не 
про тив соп стве ног на ро да то ком ра та, у Цр ној Го ри, а и су кри вац гро зо мор
них ли кви да ци ја срп ске ели те по до ла ску у Бе о град 1944. Он је су кри вац и за 
исто риј ски штет на ге о граф ска раз гра ни ча ва ња са Хр ва ти ма по сле ра та. То 
се пре че сто за бо ра вља у ево ци ра њу жи во та и де ла не спор но из у зет но про
ниц љи вог и ин те ли гент ног по ли ти ча ра, али и ин ге ни о зног по бу ње ног кри
ти ча ра ко му ни стич ке но мен кла ту ре, ко ји је Пе де се тих за дао нај стра шни ји 
уда рац Ти то вом и дру гим ста љи ни стич ким си сте ми ма Ис то ка Евро пе. 
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умет ни ци ма, про ми шља ње дру штва на нов, кри тич ки на чин, одво
је но од све при сут не Пар ти је. Отво ре но се су прот ста вљао си сте му 
у чи јем је са зда ва њу зна чај но уче ство вао. И за и ста је иза звао вре
ме ном пр ву опа сну ин те лек ту ал ну на пр сли ну Ти то вог дру штва и 
то та ли тар не ми сли КПЈ. 

По јам но ве кла се је за о кру жио 1994., у књи зи „Пад Но ве кла-
се, Исто ри ја са мо ра за ра ња ко му ни зма“: „Тран сфор ма ци ја пар тиј-
ског апа ра та у при ви ле го ва ну кла су ко ја за др жа ва мо но пол („но ва 
кла са“, „но мен кла ту ра“) чи је кли це су ме ђу 'про фе си о нал ним ре-
во лу ци о на ри ма' пре ре во лу ци је, а тај апа рат се већ учвр стио под 
Ле њи ном- та тран сфор ма ци ја је исто вре ме но глав ни раз лог рас-
та ка ња ко му ни зма. 'Бо де очи' да се ова кла са окре ну ла од сво јих 
иде а ла и сво јих обе ћа ња, али на ро чи то за то што она - та 'но ва 
кла са', та 'но мен кла ту ра' – сво јим атри бу ти ма ни је би ла ка дра 
да из гра ди чврст, тра јан по ре дак, и ти ме ни је би ла ка дра ни да се 
учвр сти у јед ну трај ну упра вљач ку сна гу дру штва и на ци је...Пар-
тиј ска би ро кра ти ја се пре о бра зи ла у па ра зи ти ра ју ћи слој ко ји ко-
чи и ко ро ди ра соп стве но де ло и рас пу шта соп стве ну иде о ло ги ју.“119

На крат ко скре ће мо па жњу на Ђи ла сов ма ње ци ти ран есеј 
„Ју го сла ви ја и екс пан зи ја со вјет ске Др жа ве“, об ја вљен 1980. го ди не 
у САД, као и на Ка сто ри ја ди со ву књи гу. Ђи лас сма тра ка ко „пре ви-
ше зна мо о ра њи во сти на ших ана ли за и хи по те за, а ка да се при ме-
не чак и на 'нај о тво ре ни је' и нај флек си бил ни је по ли тич ке си сте ме, 
не пре ста је мо да бу де мо за чу ђе ни пред там ном не по пу стљи во шћу 
'за тво ре ног', 'ри гид ног', 'пер фект ног' си сте ма Со вјет ског са ве за и 
ње го вој не у пит ној ре ал но сти у на шем вре ме ну.“120 Ђи лас сто га сма
тра да „чак и ако би би ле мо гу ће по ву че не ли ни је из ме ђу со вјет ског 
си сте ма и де спот ских ре жи ма Ази ја и на Ис то ку, сум њив пре стиж 
со вјет ске фор ме вла да ви не сто ји као нај не у мор ни је не по мер љив и 
око шта ли си стем у са вре ме ној исто ри ји.“ 121

Ми ло ван Ђи лас та ко су ве ре но да ље ана ли зу је при ро ду су
штин ских еле ме на та уну тар си сте маиде о ло ги је, мо ћи и ка пи та ла 

119 Ви де ти: Ми ло ван Ђи лас, Пад но ве кла се, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1994.,  
стр. 324

120 Ви де ти: Mi lo van Dji las, „Yugo sla via and the Ex pan si on of the So vi et Sta te,“ Fo re-
ign Af a irs, Spring 1980.

121 Ibid.
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ко ји су, по ње му, не де љи во ме ђу соб но по ве за ни. „Осла би ти или 
обо ри ти јед ну ру ку овог три јум ви ра та до вео би јед ну, или обе пре-
о ста ле, у очај нич ку опа сност. На при мер: на пу шта ње кон цеп та 
'ко лек тив ног' вла сни штва би фа тал но не ги ра ло ствар ност мо но-
по ли стич ке вла сти. До зво ља ва ње то ле ри са ња 'стра них' иде о ло ги-
ја ба ци ло би отво ре но у не ми ло срд но пре и спи ти ва ње не е фи ка сно-
сти са мих пре ми са на ко ји ма по чи ва ко манд на иде о ло ги ја“. 122

Но мен кла ту ру Ђи лас де фи ни ше као при ви ле го ван стра тум 
чи ју функ ци ју ова ко ви ди: „Да би се обез бе ди ло да се ни ка кво та кво 
сла бље ње, или пу ко ти на у овој мо но лит ној струк ту ри не де си, из-
ро ни ла је јед на иде о ло шка кла са, при ви ле го ва ни стра тум ро ђен да 
оста не до ми нант на, ако не то тал на, кон тро ла над про из вод њом 
нај о снов ни јих ма те ри јал них до ба та. Овај стра тум има пот по ру 
у си сте му ко ја не мо же да бу де пре на гла ше на. Ње го во бде ње у над-
гле да њу сва ке ком по нен те це ли не је кон стант но. За и ста, мо же да 
се ка же да де ри ви ра из си сте ма не са мо ње го ва све сна сна га, већ и 
ње го ва ви тал на ег зи стен ци ја.“123

Ле ви чар ски ми сли лац Ернст Ман дел, одав но је ова ква дру
штва на звао Де ге не ри са но би ро крат ско дру штво (La so ciété bu re
a uc ra ti que dégénérée).124 Бoрис Мајс нер (Мeissner), спе ци ја ли ста за 
СССР из Се дам де се тих, та ко ђе је имао за ни мљив по глед на со вјет
ско дру штво: „Со вјет ско дру штво се де ли на 5 со ци јал них сло је ва, 
а ви ша кла са је са чи ње на од би ро кра та ви со ког ни воа и ве о ма спе-
ци ја ли зо ва них ели та“. 125 Овај ру ски Не мац био је члан Ко ми си је 
за ме ђу на род не од но се пар тиј ског Из вр шног ко ми те та у пе ри о ду 
19701976. По сле од ла ска у Не мач ку, на ста вио је ана ли тич ки по сао 

122 Ibid.

123 Ви де ти: Mi lo van Dji las, „Yugo sla via and the Ex pan si on of the So vi et Sta te,“ Fo re-
ign Af a irs, Spring 1980.

124  Ви де ти: Er nest Man del, ‘What is the Bu re a uc racy?’ in Ta riq Ali ed.,The Sta li nist 
Le gacy: Its Im pact on 20thCen tury World Po li tics, Har mondsworth, 1984, p.78.; 
Е. Man del, „In De fen se of So ci a list Plan ning“, New Left Re vi ew , n°159, Sep tem bre/
Octobеr 1986, p.5. ; Ви де ти и рас пра ве: Man del Hil lel Tic ktin, „On ce Again on 
the Trotskyist De fi ni tion of the So cial Na tu re of the So vi et Union“, Cri ti que , n°12, 
Autom ne/Hi ver 19791980, pp.11726. ; E. Man del, „The Tran si ti o nal Re gi mes in 
the East“, in Re vo lu ti o nary Mar xism To day, Lon don 1979, pp. 1512

125 Ви де ти: The Com mu nist Party of the So vi et Union: Party Le a der ship, Or ga ni za-
tion, and Ide o logy ,1976; И: Gros ser Al fred, Po li ti que étrangère, 1955, Vo lu me 20, 
Is sue 2 ; Bo ris Me is sner, „Im pli ca ti ons of Le a der ship and So cial Chan ge for So vi et 
Po li ci es. „
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са вет ни ка кан це ла ра Хел му та Ко ла у Осам де се тим и Де ве де се тим. 
И ра ни је, пре од ла ска на За пад, Мајс нер је при ву као па жњу спе ци
ја ли ста за ме ђу на род на пи та ња по зна ва њем ру ко во де ћих сре ди на 
СССРа

Мајс нер се пи та о уну тар њим про ме на ма со вјет ског дру штва, 
али у пер спек ти ви по себ не ти по ло шке при ро де Др жа ве у СССРу, 
ко ја је „мо но пар тиј ска и оли гар хиј ска“. Ре ше ње про бле ма сук це
си је и ре гру то ва ња у ли дер шип, као и њи хо ви од но си са вој ним 
еста бли шмен том, би ли су и оста ју за Мајс не ра и да ље му чан про
цес. Он сма тра да се чи та ва еко ном ска по ли ти ка Гор ба чо ва са сто
ји у про мо ви са њу мо де ли са ног раз во ја пре ма фор му ли „на пред ни 
со ци ја ли зам“. Та по ли ти ка, ко ја ци ља на про ме ну у “дру штве ној 
све сти,“ мо же, ме ђу тим, да осло бо ди дру штве ни ди на ми зам, ко
ји ће мо ћи да по го ди власт и пр ви ле го ва ни ста тус Ко му ни стич ке 
пар ти је. 

У са мом СССР, по ја ви ли су се Се дам де се тих и Осам де се тих 
и дру ги зна чај ни по зна ва о ци со вјет ске но мен кла ту ре и дру штва, 
по пут ауто ра Ви а тра, Лон ги на, Па стуш ја ка и Јо зе фа Ку кул ке, ко
ји су се одав но ра то си ља ли иде о ло шких вла да ју ћих оба ве за „марк
си стич ко ле њи ни стич ке ме то до ло ги је“ и ба ве се истин ским дру
штве ним на у ка ма. Ре ла ти ви зу је се и „др ве ни је зик“ (lan gue de bo is), 
тај око шта ли ста љи ни стич ки је зик, та ко че сто без са др жа јан, пре
пун бе сми сле них фло ску ла, ко ји је све ви ше про из во дио не за до
вољ ство ми сле ћих у дру штву.

Ди ми триј Па нин, пи сац у из гнан ству, Сол же њи ци нов друг 
са ро би је то ком 10 го ди на, укуп но 16 го ди на на ро би ји (19401956), 
јер се про ти вио ре жи му, ин же њер са По ли тех нич ке шко ле, аутор 
је зна чај ног де ла „О ре во лу ци ји у СССР-у, О при ро ди екс о пло а та-
ци је“, из да тој у Франк фур ту, 1972. У њој је Па нин го во рио о „но вим 
тла чи те љи ма ко ји су за и ста ‘но ва кла са’ ко ју је де фи ни сао Ђи лас: 
‘кла са нај ви ших функ ци о не ра Пар ти је’. Чла но ви те кла се су они 
„ко ји де ле ме ђу со бом власт у свим сек то ри ма ад ми ни стра ци је“.126

Ту тре ба, су ге ри ше Па нин „при до да ти офи ци ре Ар ми је и 
КГБ-а, као и ди рек то ре и ви со ке ка дро ве еко ном ских сек то ра, по-

126  Ви де ти: Ди ми три Па нин, „О ре во лу ции в СССР. О при ро де екс пло а та циј“, 
Франк фурт 1972.
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том пар тиј ске функ ци о не ре у ре ги о нал ним ко ми те ти ма.“Па нин 
при дру жу је но вој кла си „на уч ни ке и ин же ње ре у рат ној ин ду стри-
ји, чла но ве КГБ-а, мла де ак ти ви сте и ка ри је ри сте Ком со мо ла, чу-
ва ре за тво ра, чу ва ре конц-ло го ра и спе ци јал них је ди ни ца за уну-
тра шњу ре пре си ју.“127 По ње му, Ста љин је на ста вио за да так Ле њи
на, а ужа се пси хи ја триј ских ази ла ство рио је Хру шчов. Ре жим и 
на род су смрт ни не при ја те љи, јер на род не ве ро ват но па ти. У Фран
цу ској је Па нин из бе гли ца од 1972, пи ше „Се ћа ња Со лог ди на“ ка ко 
би упо зо рио За пад на си ту а ци ју у сво јој зе мљи, и у књи зи го во ри 
о струк ту ри дру шта ва. Ни ка да, као и ве ћи на ге не ра ци је, ни је био 
ко му ни ста, али је и да ље за ко му ни зам без те ро ра. Он пи ше: „Већ 
од пр вих да на ре во лу ци је, Ле њин је ор га ни зо вао те рор ко ји оп ста је 
и да нас, ми смо на у чи ли да по зна мо на шег не при ја те ља ка ко би смо 
се бо ри ли.“

Ан дреј Амал рик (19381980), осни вач Со вјет ског де мо крат-
ског по кре та, до да је: „По сто ји јед на при ви ле го ва на кла са би ро-
кра та. Со вјет ско дру штво је је дан сен двич на три спра та, чи ји 
је гор њи слој би ро кра ти ја.“128 Нео р то док сна пи та ња о со вјет ском 
дру штву не по ста вља не ки за пад ни исто ри чар, већ мла ди со вјет
ски гра ђа нин ко ји жи ви у зе мљи. Пи та ње се ти ца ло дру штва и ре
жи ма, усло вља ва ња чо ве ка,“де фи гу ри са ња кул ту ре“, „иде о ло шког 
де ли ри ју ма“, вла сти ко ју има иде о ло ги ја да „др жи не све сним оно 
што свест не мо же да то ле ри ше“, али и ру ско пси хич ко, на при мер 
ње гов „ма зо хи зам са хри шћан ским пре о бла че њем, ма ски ра њем“ у 
са у че сни штву жр тве и крв ни ка.129

Ота Шик, ми ни стар че шке при вре де Ше зде се тих, по том про
фе сор еко но ми је у Швај цар ској, ак тив ни уче сник „Пра шког про
ле ћа“ 1968., че шко дру штво је ви део слич но као и ру ски струч ња ци 
со вјет ско: „Пар тиј ска би ро кра ти ја је по ста ла је ди на до ми нант на 
дру штве на кла са у зе мљи у ко јој вла да др жав ни мо но пол.“130

127  Ibid.

128 Видети: Andrei Amalrik, L’Union soviétique survivratelle en 1984 ?, Paris, 
1970. Préface de Alain Besançon.

129 Ibid.

130 Еко но ми ста Ота Шик је је дан од во ђа „Пра шког про ле ћа“ 1968. Ка да су тру
пе Вар шав ског пак та оку пи ра ле ње го ву отаџ би ну, Шик се за те као у по се ти 
Ју го сла ви ји. Ода тле се до мо гао по ли тич ког ази ла Швај цар ске, чи је је др жа
вљан ство сте као тек 1983. Од 1970. је пре да вао упо ред ну еко но ми ју у Сен 
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Аутор Џ. Да глас у свом де лу „Од лу чи ва ње у ко му ни стич кој 
зе мљи, Уну тра шњи по глед“, ну ди та ко ђе за ни мљи ву де фи ни ци ју 
но мен кла ту ре. „Но мен кла ту ра је име за си стем ко ји пар ти ји обез-
бе ђу је кон тро лу над спе ци јал ним по зи ци ја ма. Сва ки рад до ла зи под 
кон тро лу јед ног те ла Пар ти је. То те ло има моћ да име ну је и ели-
ми ни ше ин ди ви дуе на тим функ ци ја ма, укљу чу ју ћи ту њи хо ву обу-
ку, обра зо ва ње и про мо ви са ње. Та моћ је но мен кла ту ра.“131

А. Шев чен ко, бив ши члан со вјет ске но мен кла ту ре, је дан је 
од ње них број них опа да ча Се дам де се тих и Осам де се тих. Он је био 
со вјет ски по ли тич ки ру ко во ди лац, ви со ко по зи ци о ни сан све до 
1985. Шев чен ко је чак био и са вет ник ми ни стра спољ них по сло
ва, чу ве ног Ан дре ја Гро ми ка, а до спео је и до функ ци је по моћ ни ка 
Ге не рал ног се кре та ра ОУН. Ње го во све до чан ство о при ро ди ка
ста со вјет ске но мен кла ту ре је из у зет но ко ри сно: „Ови раз ли чи ти 
ни вои ужи ва ју раз ли чи те сте пе не при ви ле ги ја, у функ ци ји сво је 
функ ци је. За По лит би ро не ма гра ни ца, или ре стрик ци ја у при ви ле-
ги ја ма. Ис под овог ни воа по чи ње гра да ци ја. Нај ви ша гру па у но мен-
кла ту ри је, у ства ри, одво је на од ве ћи не гра ђа на јед ном ба ри је ром 
ви со ком као Ки не ски зид.“132

Го во ре ћи о при ви ле ги ја ма, Шев чен ко на бра ја, из ме ђу оста
лог: пла ће не лук су зне ста но ве, да че, слу жбе ни ауто мо бил са во за
чем, кон фор ни је спе ци јал не ва го не на же ле зни ци, VIP трет ман на 
аеро дро ми ма, при ступ при ват ним ме ди цин ским уста но ва ма, спе
ци јал не шко ле за њи хо ву де цу, пра во да ку пу ју про из во де не при
сту пач не дру гим гра ђа ни ма, по це ни ко ја пр ко си сва кој кон ку рен
ци ји, итд.133 

Не тре ба да за бо ра ви мо да је пад Со вјет ског са ве за пред ви
де ло ма ло љу ди и ин сти ту ци ја на За па ду, да је огром но из не на ђе ње 
углав ном пре о вла да ва ло у тре ну ци ма рас та ка ња моћ не со вјет ске 

Га лу, све до 1990.( умро 2004). Ка да се вра тио из ег зи ла, по стао је са вет ник 
пред сед ни ка Ха ве ла. Но, ни су му се до па ле ли бе рал не ре фор ме, па се вра тио 
у Швај цар ску.

131 Видети: J. Douglass, Decisionmaking in Communist Country, An Inside View, 
Pergamon Brassey’s, Washington, 1986

132 У: Ale xan dre Shev chen ko, Bre a king with Mo scow, Bal lan ti ne Bo oks, New York, 
1985, p. 230.

133 Ви де ти: Ale xan dre Shev chen ko. Ibid, p. 231.
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др жа ве. Не ки ин те ли гент ни ана ли ти ча ри и по зна ва о ци при ро
де овог си сте ма ипак су го ди на ма уна пред на го ве шта ва ли крах 
СССРа, на и ла зив ши на не ра зу ме ва ње, а че сто и под смех на уч не 
и по ли тич ке за јед ни це ши ром све та. Не ко ли ко фран цу ских ин те
лек ту а ла ца, пре свих дру гих, вред ни су по ме на због ин те ли гент ног 
ана ли зо ва ња со вјет ског дру штва, по сле три де сет го ди на од њи хо
вих ан ти ци па циј ских раз ми шља ња.

Та ква је би ла и пр ва књи га фран цу ског углед ног не за ви сног 
ин те лек ту ал ца Ема ни е ла То да, Фи нал ни пад (La Chu te fi na le), об
ја вље на 1976. У њој Тод пред ви ђа „рас па да ње со вјет ске сфе ре.“ У 
књи зи и отво ре но пред ви ђа иш че за ва ње СССРа кон та ми на ци јом 
за пад них иде ја.134 Уз гред по ме ни мо и да је Тод об ја вио још јед но 
ан ти ци па циј ско де ло 2002., По сле цар ства, у ко ме је не по гре ши во 
ди јаг но сти ко вао аме рич ку ци ви ли за ци ју и по ка зао до ла зак ве ли ке 
кри зе ко ју ће иза зва ти упра во аме рич ке фи нан сиј ске и при вред не 
струк ту ре, са пла не тар ним по сле ди ца ма ве ли ком кри зом у ко јој 
оби та ва мо и у овом ча су.135

II. 3. Кор не ли ус Ка сто ри а дис и ру ска  
 стра то кра ти ја

Кор не ли ус Ка сто ри а дис (Ca sto ri a dis), фран цу ски еко но ми
ста и пси хо а на ли ти чар грч ког по ре кла, об ја вио је 1980. у Па ри

134 Ви де ти: La Chu te fi na le, Édi ti ons Ro bert Laff ont, Pa ris, 1976. Ема ни ел Тод (Em
ma nuel Todd, 1951) фран цу ски по ли то лог, исто ри чар, со ци о лог, де мо граф и 
пи сац. Ди пло ми рао на па ри ском Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, а док то
ри рао на Уни вер зи те ту Кем бриџ.

135  Ви де ти: Em ma nuel Todd, Après l’em pi re, Es sai sur la décom po si tion du système 
améri cain, Gal li mard, Pa ris, 2002. Књи га је про спек тив на ре флек си ја опа да ња 
мо ћи Сје ди ње них др жа ва, њи хо вог еко ном ског и стра те гиј ског уру ша ва ња, 
као и њи хо ве не мо ћи да се по твр де као је ди на су пер си ла све та. За То да је 
ова сту ди ја би ла при ли ка да ан ти ци пу је ве ли ку фи нан сиј ску кри зу: „Шта је 
то ова еко но ми ја у ко јој су фи нан сиј ске, оси гу ра ва ју ће и не крет нин ске услу ге 
(слу жбе) на пре до ва ле два пу та бр же од ин ду стриј ске, у пе ри о ду од 1994 до 
2000?“ Он до ла зи до сле де ћег за кључ ка: „Ми још увек не зна мо ка ко ће, и у 
ком рит му, европ ски, ја пан ски и дру ги ин ве сти то ри би ти оче ру па ни, али ће 
то би ти. Нај ве ро ват ни ја је јед на бер зан ска па ни ка ни кад ви ђе не ши ри не, за 
ко јом сле ди уру ша ва ње до ла ра, лан ча ност ко ја ће за ефе кат има ти окон ча-
ва ње „им пе ри јал ног“ еко ном ског ста ту са Сје ди ње них др жа ва“.
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зу зна чај но де ло, на сло вље но Пред ра том, ко је је из зва ло ве ли ко 
за ни ма ње европ ске јав но сти. Књи га је, ка ко је ре че но, „ана ли за 
са вр ше ног све та, по ку шај рас пр ши ва ња ма гле про па ган де и иде
о ло ги је“136 Но, та књи га је об ја вље на три го ди не по што је, 1977., у 
Ве не ци ји, Ка сто ри ја дис на ме ђу на род ном ску пу, Исто риј ском се-
ми на ру Би је на ла у Ве не ци ји, по све ће ном ди си дент ству у Ис точ ним 
зе мља ма, имао увод ни из ве штај. Та да је из го во рио и ово: „Већ је 
три де сет пет го ди на, от ка ко ни кад ни сам пре стао да ми слим оно 
што сам пи сао по но во 1977.: 'ме ђу ин ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма, 
Ру си ја оста је пр ви кан ди дат за со ци јал ну ре во лу ци ју' “.137

У де лу Пред ра том Ка сто ри ја дис твр ди да „од сад ни иде о ло ги-
ја ви ше не по сто ји. Нео те са ни Ста љи но ви ка те хи зми (или, дру где, 
Ма о ви), мо гло су за ду го, не за ви сно од њи хо вог „бит ног“ („ор ган ски 
свој стве ног“) ква ли те та, да игра ју дру штве ну и исто риј ску уло гу. 
Они је игра ју, уоста лом, и да ље- али дру где: у Афри ци, или Ла тин-
ској Аме ри ци. Чи ње ни ца је да ту уло гу ви ше не игра ју у Ру си ји: ни-
ко у то ви ше не ве ру је, би ро кра ти ја Пар ти је не ви ше не го оста так 
ста нов ни штва. Ру ско дру штво по ста је- те жи да по ста не- ци нич но 
дру штво.“138

Ка сто ри ја дис ви ди со вјет ску Пар ти ју са мо као „пу ки скуп са-
мо ко оп ти ра них ка ри је ри ста и ско ро је ви ћа. Она је, и да ље мо ра да 
пре тен ду је да је, Све, а прак тич но, ни је Ни шта. У јед ном сми слу, 
она је са ма про гла си ла соп стве ну смрт, и то на ви ше на чи на, оно га 
да на ка да је, Бре жње вље вим усти ма, из го во ри ла: не оче куј те не-
што дру го, не ма дру гог со ци ја ли зма“ пред на ма, је ди ни со ци ја ли зам 
је онај ко ји по сто ји ов де и са да, у Ру си ји, 'ефек тив но оства ре ни со-
ци ја ли зам'. Реч ју: без дру ге 'исто риј ске бу дућ но сти до ли ове гро зне 
са да шњо сти.“139

У раз го во ру са аутором студије, кра јем 1981. у Па ри зу, аутор 
књи ге „Пред ра том“ де фи ни сао је нај пре ру ску Пар ти ју. „Рад нич ка 
Ок то бар ска ре во лу ци ја ја сно је на по чет ку по ка зи ва ла сво ју со ци-

136 Ви де ти, Cor ne li us Ca sto ri a dis, De vant la gu er re, Fayard, 1981. pр. 2728.

137 Ви де ти: Rap port in tro duc tif au Sémi na i re hi sto ri que de la Bi en na le de Ve ni se 
(no vem bre 1977) sur la dis si den ce dans les pays de l’Est. Pu blié so us le ti tre „ Le 
régi me so cial de la Rus sie“, in: Esprit, No. 78, ju il letaout 1978, p. 8.

138 Ви де ти, Cor ne li us Ca sto ri a dis, De vant la gu er re, Fayard, 1981. p. 24.

139 Ibid. p. 25.
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ја ли стич куо ри јен та ци ју. Но, Пар ти ја је јед но став но екс про при-
са ла Ре во лу ци ју. Пар ти ја, та 'ге ни јал на' кре а ци ја Ле њи на, за пра во 
је пр ва то та ли тар на пар ти ја са вре ме ног све та...Пар ти ја екс про-
при ше ре во лу ци ју и из гра ђу је соп стве ну власт.“140

Пaртија, „функ ци о нал но“ од у век па ра зит, са ма се про гла
си ла исто риј ским па ра зи том. Она је „ис пу ни ла сво ју исто риј ску 
ми си ју,“ да во ди Ру си ју у со ци ја ли зам – тј. да про из ве де ту „ћо па-
ву и кри во шиј ску ин ду стри ја ли за ци ју.“ „Функ ци ју“ ко ја јој оста је 
– „упра вља ње дру штвом“ – Ка сто ри ја дис оце њу је да она оба вља 
ко ли ко год је мо гу ће ло ше, и то пред очи ма и уз зна ње свих. „По 
ко зна ко ји пут, Бре жњев је при ну ђен, кра јем про те кле го ди не, да 
јав но про гла си ка ко го то во ни шта не иде, да при вре да стаг ни ра, 
про дук тив ност та ко ђе, да су се све пред у зе те ме ре, уки ну те, по но-
во до но ше не, по ка за ле уза луд ним. 141

Ка сто ри ја дис лан си ра и нео ло ги зам стра то крат ско дру штво, 
ко јим од ре ђу је при ро ду со вјет ске са вре ме но сти. „Ра ни јих го ди на 
ис тра жи ва ња до шао сам до пој ма то тал ни би ро крат ски ка пи та ли
зам, али ми слим да је при ме ре ни ји овај но ви по јам.У СССРу све 
го во ри о по сто ја њу два па ра лел на дру штва у: вој но, ко је је не што 
спе ци фич но у од но су на дру ге,и 'ци вил но'. Мо је основ но за па жа ње 
је за пра во за кљу чак да је то 'вој но дру штво'ква ли та тив но дру га чи је 
од за пад ног вој ног еста бли шмен та. Ми слим да је Ар ми ја, као дру
штве но те ло, по ста ла ва жни ја од би ро кра ти је оли че не у Пар ти ји 
(Др жа ви), да је пре у зе ла у нај ви шим ин стан ца ма СССРа упра вља
ње над глав ним ори јен та ци ја ма дру штва, да се мо же го во ри ти о 
стра то кра ти ји( stra tosар ми ја). Де ду ко вао сам да то вој но дру штво 
функ ци о ни ше дру га и је од оста лог дру штва. По сто ји спе ци јал ни 
ре жим про из вод ње, као и зна ча јан број љу ди у тој ин ду стри ји...То 
је део би о крат ског апа ра та. Стра то кра ти ју мо же мо опи са ти и као 
љу де ко ји по се ду ју исти ну и ре ал ност мо ћи.“142

Ка сто ри а дис ка же ка ко не тре ба ви ше го во ри ти о Ру си ји као 
о дру штву ко јим до ми ни ра Пар ти ја/ то та ли тар на Др жа ва, та Ле

140 Видети: Зоран Пироћанац, „Трагична епоха“, разговор са Корнелиусом Ка
сториадисом, у: „Идеје“, бр. 2, мартаприл 1982.

141 Ви де ти, Cor ne li us Ca sto ri a dis, De vant la gu er re, Fayard, 1981. pр. 27  28.

142 Ви де ти: Зо ран Пи ро ћа нац, „Тра гич на епо ха“, раз го вор са Кор не ли у сом Ка
сто ри а ди сом, у: „Иде је“,бр. 2, мартаприл 1982.
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њи но ва кре а ци ја ко ју је уса вр шио Ста љин. „Све ука зу је да све ви ше 
тре ба сма тра ти ру ско дру штво стра то крат ским дру штвом, у 
ко ме је дру штве но те ло Ар ми је крај ња ин стан ца ефек тив не до-
ми на ци је (а не са мо крај њи га рант ус по ста вље ног по рет ка, уну-
тра шњег и спо ља шњег)  ко ја, из број них раз ло га, исто риј ских и 
ак ту ел них, мо ра и мо ра ће да очу ва у по сто ја њу, као ма ску и као 
ин стру мент (исто вре ме но нео п хо дан и жа ло стан), Пар ти ју.“143

Глав но свој ство СССРа 1980., по Ка сто ри ја ди су по ста је, све 
ви ше, с јед не стра не упра вља ње, по пут подиз во ђа ча „не ми ли тар
ног“ дру штва на мар ги на ма оста вље ним пре ма по тре ба ма Ар ми је. 
С дру ге стра не, да бу де уну тар њи, и на ро чи то спо ља шњи Pro pa gan-
da staf el, ге не рал штаб ру ске Ар ми је. Она не мо же да кре не у осва
ја ње све та у име Хри ста, Ца ра, или Све те Ру си је. Бес крај но рен
та бил ни је и ефи ка сни је је сте да го во ри као њен гла сно го вор ник 
Мар ше (Ген. сек. КПФ прим. а.)  о „кла сној бор би на ме ђу на род ној 
ле стви ци“.144

У ру ском дру штву, у овој фа зи у ко јој то та ли та ри зам ста рог 
сти ла (ста љи ни стич ког) пу ца и рас та че се, Ар ми ја се чи ни је ди ном 
ефек тив ном си лом ко ја још мо же да др жи дру штво за јед но.145 „Зе-
ки, у Гу ла гу, те то ви ра ли су на свом че лу: „роб Ко му ни стич ке пар-
ти је Со вјет ског Са ве за“. Мо жда је куц нуо час да се, на че лу сва ког 
гра ђа ни на СССР-а, де ши фру је она дру га та ту а жа ис пи са на не ви-
дљи вим ма сти лом: „кмет Ве ли ке Ар ми је ру ског Цар ства“.146 

143 Ibid. p. 26

144 Ibid. p. 26

145 „Све у куп но, Ру си су 1980. Лан си ра ли де вет но вих ну кле ар них под мор ни ца: по 
јед ну сва ких шест не де ља.“ In ter na ti o nal He rald Tri bu ne, 12.11.1980.  Ци ти ра-
но у: Cor ne li us Ca sto ri a dis, De vant la gu er re р. 65.

146 Ви де ти, Cor ne li us Ca sto ri a dis, De vant la gu er re, Fayard, 1981. pр. 2728.
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Тре ће по гла вље  
 

Срп ска но мен кла ту ра, од Бро за  
до Стам бо ли ћа-Ми ло ше ви ћа, Та ди ћа и Ни ко ли ћа

III.1.  Ели те и но мен кла ту ра срп ске исто ри је  
са да шњо сти

Са вре ме ни исто ри чар ле ве про ве ни јен ци је, Ерик Хоб сбон, 
го сту ју ћи сво је вре ме но у еми си ји но ви нар ке Ло ре Адлер, на Тре
ћем ка на лу фран цу ске те ле ви зи је, из ре као је сво ју де фи ни ци ју за
дат ка исто ри ча ра: „По сао исто ри ча ра је да се се ћа оно га што дру-
ги же ле да за бо ра ве“.147 Сту ди ја срп ске но мен кла ту ре из пе ри о да 
1982 2012., са др жа ва еле мен те исто ри је са да шњо сти. Хоб сбо но ва 
упо зо ра ва ју ћа ре че ни ца је зна чај на у вре ме ну ка да се, ка ко на гло
бал ној, та ко и на ло кал ној ра зи ни, уоча ва ју нена уч не тен ден ци је 
за бо ра вља ња, фал си фи ка тор ског ре ви зи о ни зма, број них по ку ша ја 
за па њу ју ћих но вих кон струк ци ја, ко је се ну де но вим на ра шта ји ма.

„Ово ни је бал кан ска крч ма, тре ба увек из ра жа ва ти кон се-
квент ни скеп ти ци зам“, са ве ту је фран цу скосрп ски исто ри чар Бо
шко И. Бо јо вић. У до га ђа ји ма, ко је мо же мо да ви ди мо и као бу ји цу 
ре ке, за да так ис тра жи ва ча је сте да пру жи зна че ње са гле да ва ном 
вре ме ну да са зда ред, удах не сми сао, да све су бли ми ше, из диг не на 
ра зи ну нај ви шег узроч нопо сле дич ног од но са. 

Струч њак за ели те Мо ник д' СенМар тен (de Sa intMar tin) 
упо зо ра ва да се ис тра жи вач увек су здр жа ва од вред но сних су до
ва и са ве ту је објек ти ви зи ра ју ће др жа ње (рo stu re ob jec ti van te), што 
ће ре ћи став све до ка, жр тве, ак те ра, што је вр ло осе тљи во. Али, 
сма тра она, „објек тив ност ни је ну жно и не у трал ност.“ Ан тро по
ло ги ја по ли ти ке и исто ри ја са да шњо сти пре пли ћу се у на шој те ми 
и увек је те шко да се бу де још објек тив ни ји, по го то во што та те ма 

147 Е. Hob sbawn, chez La u re Adler, Fr3, 29. 7. 2005.
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у Ср би ји, спа да у на уч не “цр не ру пе“, по сма тра но из европ ских ис
тра жи вач ких сре ди на.148

У ис тра жи ва њу срп ске но мен кла ту ре 19822012., наш глав ни 
ис тра жи вач ки пра вац је да ука же мо и на то ка ко у Ср би ји (а го то во 
ре дов но и у свим дру гим бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ), ни ко му ни
стич ка по ли тич ка кла са, ни ти ко му ни стич ки си стем, ни су на пу
сти ли исто риј ску сце ну. По за ди на (to i le de fond) је со вјет ска су шти
на но мен кла ту ре у Ср би ји, још увек у тра го ви ма сна жна. Сло бо дан 
Ми ло ше вић, али и Иван Стам бо лић пре ње га, је су за сво је вре ме, 
ко је ула зи у оквир ис тра жи ва ња као чво ри ште, нај бо љи при мер за 
ту тврд њу.

По ми ње мо по но во, пре упу шта ња у нај но ви ји пе ри од срп-
ске исто ри је са да шњо сти, не из бе жан при мер Ми ло ва на Ђи ла са, 
ње го ве Но ве кла се, без на ме ре да га пре ви ше ра би мо. До вољ но је 
про у че но као дра го це ни пла не тар ни до при нос кри ти ци ко му ни
стич ког си сте ма и ње го ве но мен кла ту ре. Ђи лас је ре ма нент ни при-
мер, не пре ста но се по на вља. По сле 1945., со вјет ска власт је има ла 
зна тан ути цај на на шем про сто ру. По сто јао је са мо је дан мо дел 
мо сков ски, ма да су лан си ра не ко му ни стич ке ва ри ја ци је у сва кој 
зе мљи „на род не де мо кра ти је“. Ис так ну те вер зи је су пред ста вља ле, 
од мах по по ра зу на ци зма, ДежЧа у ше ску ов на ци о нал ни кон цепт 
ко му ни зма, као и Ти тов мо дел. То су, од мо сков ског ко мин тер нов
ског иде о ло шког по ји ла, две нај у да ље ни је иде о ло шке из ве де ни це, 
још пре за по чи ња ња Хлад ног ра та. И да бу де мо објек тив ни, ови 
при ме ри не мо гу ипак да се све ду на пу ке ко пи је со вјет ског мо де ла. 
У Ју го сла ви ји је би ла реч о ти то и зму, ју го сло вен ској ауто ри тар ној 
вер зи ји, али је ту би ло и дру гих иде о ло шких на тру ха и иде ја (по
пут са мо у пра вља ња, не ко ли ко го ди на по ра ту). Но, у сва кој ана ли
зи тог дру штва на кра ју за кљу чу је мо да је у СФРЈ и Ср би ји реч о 
ре про дук ци ји по ли тич ких и ин те лек ту ал них ели та мо ћи, од Ти та, 
до да нас.

Сто га је не мо гу ће и да се све ту ма чи го лим не по ти змом епо хе 
Стам бо лићМи ло ше вић. И у вре ме Ми ло ше ви ћа ема ни ра ју исти 
ме ха ни зми (нпр. кли јен те ли зми), али то ни је је ди на од ли ка дру
штва, ни ти су све фа зе ме ха нич ке. Но, ис тра жи вач до ла зи и до 
148 Ма стер пре да ва ња про фе сор ке Мо ник д’ СенМар тен, 20022003., на „Ве ли

кој шко ли“ у Па ри зу EHESS.
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број них по ка за те ља да ни је баш све би ло не из бе жно у на шој исто
ри ји са да шњо сти. За то је по сао ис тра жи ва ча сву да, па и у по ли тич
кој исто ри ји, де ми сти фи ко ва ње ге о по ли тич ког, кул тур ног, др жав
ног ор га ни зма. 

Кат кад се пи та мо је ли ово ду штво вр ста „ори јен та лог де спо
ти зма“. То је тен ден ци о зно, али, шта ако је исти на? Стам бо лић и 
Ми ло ше вић су раз ли чи те ин тер пре та ци је иде о ло шког истог, ли це 
и на лич је. Су штин ска раз ли ка је ма ла. За срп ску ели ту и но мен кла
ту ру од Осам де се тих про шлог сто ле ћа ва жан је од нос Сло бо дан 
Ми ло ше вићИван Стам бо лић, то јест про-со вјет ски и ан ти-со-
вјет ски све то на зор. Реч је о ет но цен трич ном, ме га ло ма ни јач ком 
при сту пу дру штву та да. Ср би ја и ње на ели та, ге не рал но, не схва та 
та да ко ли ко је свет ве ли ки, а ко ли ко смо ми ма ли, не све сна је ди
мен зи ја. Исто та ко, број ни ауто ри ни су схва ти ли од но се Кла но ва у 
Ср би ји тог вре ме на. Ни ко не по ми ње јав но бор бе ути цај них по ро
ди ца.149 Ни ко и дан  да нас не ка же отво ре но: ма њи ста љи ни ста су
прот ста вљен је ве ћем. Де ми сти фи ка ци ја Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 
не иде без ми сти фи ка ци је Ива на Стам бо ли ћа.

Срп ски пад у су но врат је за по чео у СФРЈ још Се дам де се тих, 
„се чом“ тзв. „ли бе ра ла“ и на ста вио се Ми ло ше ви ће вим пе ри о дом. 
Раз ло зи за тај про цес су уну тра шњи, али и спољ ни. Еко ном ски си
стем ни је до бро функ ци о ни сао од са мог по чет ка со ци ја ли зма, али 
са ма чи ње ни ца об у ста вља ња по мо ћи Ју го сла ви ји Осам де се тих би
ла је до вољ на на по чет ку низ бр ди це. Пре па да Бер лин ског зи да, по
сто ја ла је бри га за „Тро јан ске ко ње“, ка ко би СССР имао кон ку рен
те по пут Ју го сла ви је. А по сле па да Бер лин ског зи да, док ХДЗ сту па 
на власт у Хр ват ској, срп ски ру ко во ди о ци де мон стри ра ју на ме ру 
да спа су по тро ше ни дру штве ни мо дел. 

Пост ко му ни стич ка дру штва жи ве, већ пре ма слу ча је ви ма, 
од 1989., или 1991., про цес „тран зи ци је“. Она упра вља исто вре ме
но ре ал ном чи ње ни цом и дис кур сом ко ји не ма ни чег не у трал ног. 
Кри за или тран зи ци ја, пре кид или кон ти ну и тет, ре чи или ре ал но
сти? Крај ко му ни зма про у зро ко вао је по пла вом сли ка, ме та фо ра, 
ре че нич ким обр ти ма, дис курс „тран зи ци је“.

149 Кла но ви има ју и моћ да до де љу ју тзв. ка дров ске ста но ве сво јим љу ди ма у но
мен кла ту ри, да их име ну ју на ва жне функ ци је, на прак тич но сва ку функ ци ју 
у дру штву. 
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Бо сна и Хер це го ви на би ра Изет бе го ви ћа 1990. Туђ ман има 
хи ља ду го ди шњи сан, Ми ло ше вић са ња ја ку фе де ра ци ју. Ет нокон
фе си о нал на хо мо ге ни за ци ја се од ви ја и у СКЈ, и у фе де рал ној Др
жа ви, и то су ви дљи ви исто риј ски про це си. Тај хр ват ски и срп ски 
по ли тич ки и дру штве ни при ми ти ви зам су са мо раз ли чи те ин тер
пре та ци је јед не исте по зи ци је. У Ср би ји је пра те ћи фак тор тог 
про це са уве ре ње ка ко је све ва же ће, осим до во ђе ње у пи та ње тог 
си сте ма. То чак мо же мо да схва ти мо као „срп ску кул тур ну ре во лу
ци ју“ на на чин „бан де Че твор ке“ у Ки ни. На рав но, за тим ће сле ди
ти су коб са све том, па и са Бо гом. И до би ли смо но во бо гу мил ство 
на кра ју ми ле ни ју ма. 

У Де ве де се тим, срп ска но мен кла ту ра иде бу квал но су прот
ним прав цем од европ ског. Евро па се кре ће ка надна ци о нал ном, а 
Ср би ја од су прана ци о нал не др жа ве ка на ци о нал ној др жа ви. „Им-
пло зи ја“ со ци ја ли зма иде уз „екс пло зи ју“ на ци о на ли зма. Отво ри ла 
се кри за ко лек тив них иден ти те та. Син дром је за хва тио ве ћи ну ис
точ ноевроп ских постко му ни стич ких дру шта ва. Кла ус Оф је овај 
про цес на звао ет ни фи ка ци јом по ли ти ке, Ерик Хоб сба ум се па рат-
ним на ци о на ли змом.

И дру ге но мен кла ту ре се кре ћу слич но срп ској, али исто вре
ме но лу ка вим ма не ври ма успе ва ју да се укљу чу ју и у су прана ци о
нал ни ни во. То ра де ћи, успе ва ју да им се до де љу ју на гра де, ком пен
зу ју их, по др жа ва ју, то ле ри шу и при хва та ју на ци о нал ну кон ту зи ју, 
нај пре Хр ва та и Сло ве на ца. Срп ски си стем је исто вре ме но ве штач
ки одр жа ван, иако је не спо со бан за жи вот. Ве штач ки се исто вре
ме но са мо у ни шта ва. Срп ски ру ко во ди о ци су пре ко но мен кла ту ре 
у но вим усло ви ма не ка ко же ле ли да спа су тај ис тро ше ни мо дел. 150 
150  Ми ло ше вић је та ко че сто пу то вао као бан кар у САД, уз мен тор ско при су

ство Бор ке Ву чић, а то се де ша ва ло пре па да Бер лин ског зи да, ка да је Ју
го сла ви ја ,и да ље ва же ћи за раз ли чи ту од остат ка све та ко му ни зма, би ла 
аван гар да. При бли жа ва ње бан кар ском и по ли тич ком сек то ру САД и Ка на
де( су сре ти са Ро ке фе ле ром и дру гим моћ ни ци ма) је ка сни је ми сте ри о зно 
пре ки ну то, али су Ми ло ше ви ћа „пре ко ба ре“ сва ка ко ви де ли као зна чај ну 
ли чост за прет хо де ћи пад ко му ни зма, као „Гор ба чо ва пре Гор ба чо ва“. Не
дав но пре ми ну ли ле ген дар ни ди рек тор фа би ке „1. Мај“ из Пи ро та, Дра ган 
Ни ко лић, био је бли зак Ми ло ше ви ћу док је овај био ди рек тор Бе о град ске 
бан ке, и пу то вао је са њим у Њу јорк, на отва ра ње фи ли ја ле. Ни ко лић је ауто
ру де таљ но опи сао ат мос фе ру, као и та ле нат Ми ло ше ви ћа за раз го во ре са 
ве ли ким бан ка ри ма Аме ри ке. Ви де ти: Zo ran PE TRO VIĆ, Ana to mie d’une auto 
dégra da tion. La Ser bie et l’ascen sion de Slo bo dan Mi lo se vic (1982 - 1992), THÈSE 
présentée et so u te nue pu bli qu e met en vue de l’ob ten tion du gra de de Doc te ur de 
l’EHESS ,So u te nue le 03 Juin 2009.
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Ми ло ше ви ћа на власт до во де „Слу жбе“, вој не и ци вил не оба
ве штај не и без бед но сне струк ту ре. Онај нај ор га ни зо ва ни ји, али и 
нај мрач ни ји сег мент на шег дру штва, „слу жбе“, ко ји су успе шно и 
да ље при ме њи ва ле Ти тов са вр ше ни ре цепт ду го трај но сти ре жи ма 
– пре све га осла ња ње на ГРУме то до ло ги ју чвр сте и не ми ло срд не 
вој не ор га ни за ци је, ко ја бра ни Во ђу и све при ви ле ги је Вр ха, али 
и њих са мих, по слу шних и та ко ђе при ви ле го ва них при пад ни ка 
без бед но сне ко хор те у пр вом кру гу за шти те не ка да шњег офи ци ра 
ГРУа, Мар ша ла Ти та. Офи ци ри и без бед ња ци срп ског де ла „пре
те кле“ из Ти то вог гру ов ског брат ства (а они су око Бро за увек 
би ли нај број ни ји по слу шни ци) од лу чи ли су се за ма ле ну ре пли ку 
Мар ша ла за њи хо ве срп ске по тре бе за апа рат чи ка Сло бо да на Ми
ло ше ви ћа, по ли тич ки ста са лог у ко лев ци Пе тра и Ива на Стам бо
ли ћа, 20 го ди на про те жи ра ног од ше фа срп ске пост ти тов ске, а та ко 
ти тов ске, др жа ве.

Има пу но раз ло га да се ве ру је у ову тврд њу. А сам Ми ло ше
вић, у та ко по ста вље ном си сте му, ни је мо рао да има огром ни лич
ни ка па ци тет. По сто је сце на ри сти иза ку ли са, у па рапо ли тич кој 
сфе ри. Очи глед но је да су те лич но сти има ле јак ути цај и ве ли ку 
моћ од лу чи ва ња, да ва ња на ре ђе ња и пра ва ца. Ти ме су пред ста вља
ле сна жан сек тор но мен кла ту ре, онај ко ји је ре пли ка со вјет ског 
ГРУа, ти ме не до дир љив за све оста ле сег мен те но мен кла ту ре. То 
је нај зна чај ни ји раз лог ду гог тра ја ња ко му ни стич ког си сте ма. За 
раз ли ку од по ли ти ча ра на сце ни, ове струк ту ре „слу жби“ има ју 
нај ви ше ко ри сти, а не ви ди се да за не што ико ме од го ва ра ју. Мо ра 
се при зна ти да тек по не где на пла не ти по сто ји та кав по ли тич ки 
си стем.

Из ана ли зе срп ске ко му ни стич ке но мен кла ту ре про из и ла зи 
и пи та ње за што се за та ко крат ко вре ме си стем де струк ту ра ли зо
вао, за што је до шло до то тал не де ком по зи ци је? Реч је, ме ђу тим, о 
20. го ди шњем про це су, о пра вом ду гом па да њу у су но врат. Има ту 
и уну тра шњих и спољ них фак то ра. Ср би ја је, уле тев ши у ју го сло
вен ски гра ђан ски рат та ко ђе аку ми ли са ла на сво јим ле ђи ма у Де ве
де се тим и хи ља ду го ди на „кри ви це“ Је вре ја, и оди јум све та ко ји је 
ди зај ни ран слич но као ста ње не ко ли ко де це ни ја на ци стич ке кри
ви це не мач ког на ро да. Ка да по том у том ха о су по ли ти ка иде ис
пред еко но ми је, све по ста је не из др жи во. По че так кра ја је Ко смет. 
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Али, и без Ко сме та то не би би ло бит но раз ли чи то за Ср бе. Ко смет 
је у мно го ме био пу ки Ми ло ше ви ћев ин стру мент. И Ср би ја, уме
сто да се мо дер ни зу је, то не. То је уло га ње не но мен кла ту ре, то је тај 
исто риј ски сал до ко ји Ср би ја не ће мо ћи да за бо ра ви, из ко га има 
то ли ко то га да се учи.

Ка ква је уло га ели та, уло га лич но сти по пут Ми ло ва на Ви
те зо ви ћа, или Бра не Црн че ви ћа, у Ми ло ше ви ће вој офан зи ви на 
власт? Или Ми ло ша Алек си ћа, јав ног ту жи о ца, па по том Ми ло
ше ви ће вог ку ма? И дру гих број них ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра 
ко ји су гра ви ти ра ли Ми ло ше ви ћу? То је вре ме зна чај них про ме на 
дру штва, нај ве ћих још од 1945. У то ме су по ма га ла и ин фил три ра
ња Ми ло ше ви ће вих љу ди у ре до ве Ива на Стам бо ли ћа, што ка рак
те ри ше на од ре ђе ни на чин при ро ду по ли тич ког си сте ма са Ми ло
ше ви ће вим ино ва ци ја ма. 

По ли тич ки ло би ји су на ша ва жна те ма, а основ но пи та ње је: 
где за по чи ње њи хо ва истин ска по ли тич ка моћ? Ми ра Мар ко вић је 
ве ли ки ор га ни за тор, spi ri tus mo vens на Уни вер зи те ту, а Сло бо дан 
Ми ло ше вић је то исто, али у вр ху Пар ти је. Ема на ци је брач ног па ра 
Ми ло ше вић су ло би ји, пре свих вој ни и ме диј ски. Пи та ње је и ко
ји је ло бирас кр шће дру гих ло би ја? Ка ко функ ци о ни ше Врх то ком 
Ми ло ше ви ће ве вла да ви не? Ка ква је њи хо ва тех но ло ги ја вла сти? И 
ка ко су Ми ло ше ви ћи ус пе ли? Од ина у гу ри са ња Ми ло ше ви ће вог 
ре жи ма, до шло је до не спор ног на за до ва ња чи та вог дру штва и Ср
би је. И где је ту но ва кла са? Је ли јед но став но „оти шла на ви кенд“? 
Где је огром ни дру штве ни но вац? Где је од го вор ност? Ова ква пи та
ња та ко ђе ука зу ју на пред мет на шег ис тра жи ва ња.

За ни мљи ва би би ла и ана ли за ели та из кру га Сло бо да на Ми
ло ше ви ћа, по пут ви ше де це ниј ског ка дра УН Дра го сла ва Авра мо
ви ћа, или ака де ми ка Ко сте Ми хај ло ви ћа. Ка ко су они уоп ште би ли 
то ли ко ути цај ни на Ми ло ше ви ћа, ко ји ни је тр пео ути ца је? Ути цај 
Ни ко ле Љу би чи ћа (ина че лу ка вог офи ци ра, обра зо ва ног скром но, 
по праг ма тич ним узу си ма Ре во лу ци је), пред став ни ка „ста ре гар де“ 
у Вој сци и Пар ти ји, је зна ча јан. Кључ на је уло га „ста ра ца“ у усто ли
че њу Цр но гор ца из По жа рев ца на власт, а до дај мо да ка да се учвр
стио, ви ше ни њих ни је слу шао, у че му су му до бра но по ма га ли 
и не ми нов но де лу ју ћи за ко ни фи зи о ло ги је, ко ји су про ре ђи ва ли 
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„ста ре“ и ти ме је хла пио и њи хов ути цај. По чи сто би о ло шком за
ко ну, сти гли су и оја ча ли до дрч но сти, „мла ди ла во ви“, ко ји су се 
пре ма Ми ло ше ви ћу по на ша ли по ни зно, слич но као и Љу би чић и 
дру ги пре ма Ти ту не ка да. Не тре ба за бо ра ви ти ни пар тиј ске ка дро
ве по пут Ни шли је, Др Ми ле та Или ћа, ко ји је чак пред ло жио да се 
Ми ло ше вић кан ди ду је за Но бе ло ву на гра ду за мир(sic!). Бу ду ћим 
ис тра жи ва чи ма овог пе ри о да не би сме ла да из мак не ни ана ли за 
сна га ко је су се ве о ма ра но одво ји ле од Ми ло ше ви ћа. Та кав је, на 
при мер био Проф. др Во ји слав Ми тић, из ни као из ре до ва ССОа, 
из у зе тан елек тро ни чар, ко ји је имао хра бро сти да на пу сти си гур ну 
по ли тич ку ка ри је ру и успон у сам врх но мен кла ту ре Ми ло ше ви ће
вог до ба, и да у ре до ви ма опо зи ци је по ка же из ван ред не ор га ни за
ци о не и стра те гиј ске спо соб но сти.

III. 2.  Из град ња ју го сло вен ске но мен кла ту ре:  
со вјет ски при мер и ин спи ра ци ја

Пре ма кла си фи ка ци ји ауто ра Лин ца и Сте па на (Linz & Ste
pan),151 Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја про шла је од 1945. кроз пет 
пе ри о да: 1. 1945-1950: То та ли та ри зам; 2. 1951-1966: Пост-то та-
ли та ри зам у на ста ја њу; 3. 1967-1980: Пр ви пе ри од кон со ли до ва ног 
пост-то та ли та ри зма; 4. 1973-1980: За мр зну ти пост-то та ли-
та ри зам; 5. 1981-1989: Дру ги пе ри од кон со ли до ва ног пост-то та-
ли та ри зма.152 

Срп ски по ли то ло зи и исто ри ча ри озна ча ва ју срп ски ко му
ни стич ки ре жим као „ре пу бли кан ски ауто ри та ри зам до жи вот-

151  Ци ти ра но у: Ан то нић, Сло бо дан, За ро бље на зе мља- Ср би ја за вла де Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа, От кро ве ње, Бе о град, 2002 p. 47.

152 “The Com mu nist Party of Yugo sla via un der Ti to car ried out an ex ten si ve post war 
pur ge, eli mi na ting physi cally or si de li ning anyone they con si de red to be an ob stac le 
to the ir pro ject of cre a ting a ‘new man’ on an hi sto ri cal ta bu la ra sa, and of which 
they we re go ing to be the grand ar chi tects. Fa ith ful to Sta lin and Sta li nism to a fa na-
ti cal de gree, Ti to and his party ne vert he less be ca me ra pidly di sil lu si o ned with Sta lin’s 
at tempt to sat te li se them. In 1948 they we re ex pel led from the Co min form, as un co-
o pe ra ti ve part ners and he re tics. They then em bar ked on a grand po li ti cal and so cial 
(com mu nist) ex pe ri ment which was to lead thro ugh a pe riod of pro spe rity and de ve-
lop ment-pun ctu a ted by cri ses and ten si ons- to the bre ak-up of Yugo sla via in 1991.”; 
Ци ти ра но у: Da vid A. Dyker, Ivan Vej vo da, Yugo sla via and Aft er –I. Vej vo da: The 
Yugo slav com mu nist ex pe ri ment, Long man, Lon don, 1996, p. 12.)
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ног ко му ни стич ког дик та то ра“ (Ч. Чу пић). Овај со вјет ски мо дел 
је, за пра во, глав ни ар хе тип. А да би смо бо ље пој ми ли те до га ђа
је, пе ри од екс пан зи је пар ти ја у ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, тре
ба бо ље упо зна ти и иде о ло шке ко ре не ју го сло вен ског ко му ни зма. 
Тре ба из ло жи ти кри тич ком оку и тех но ло ги ју вла сти, ка дров ску 
по ли ти ку, оба ви ти сво је вр сну ра ди о гра фи ју те но мен кла ту ре ко ја 
у пот пу но сти по ти че из ле њи ни стич коста љи ни стич ког со вјет ског 
све та. 

КПЈ и Ти то, од лич ни Ста љи но ви ђа ци, на сто ја ли су да ле ги
ти ми зу ју сво ју власт по сле по бе де пар ти за на про тив сна га Осо ви
на у Дру гом свет ском ра ту. Офи ци јал на исто ри ја по сле тог ра та, 
ко ју је, на рав но, кон тро ли са ла све при сут на Пар ти ја, же ле ла је да 
уве ри ка ко је ју го сло вен ски ко му ни зам те мељ но дру га чи ји од со
вјет ског си сте ма, од ко га ће се и одво ји ти Пе де се тих го ди на. Ипак, 
не ма богзнашта ори ги нал ног код ју го сло вен ских ко му ни ста и у 
си сте му ко ји су са зда ли као на о ку ал тер на ти ву со вјет ском. Ти то, 
и сам кадар ГРУа (Вој на оба ве штај на слу жба – прим.а.) и Ко мин
тер не, оку пљао је око се бе са мо се би на лик – твр до кор не и не ми ло
срд не ста љи ни сте, од луч не да на мет ну сво ју ста љи ни стич ку ви зи
ју це ло куп ном дру штву, чак и да бу ду уби це, кад за тре ба Пар ти ји. 
Као и код Со вје та, Ти то и ње го ва иде о ло шка еки па на ме ра ва ли су 
да за у век оста ну на вла сти. Већ по чет ком Пе де се тих, они су и бу
квал но за тр ли сва ки траг плу ри пар ти зма, да ју ћи ја сно на зна ње да 
сви у Ју го сла ви ји мо ра ју да се на вик ну на со вјет ски кон цепт дру
штве ног раз во ја. Ти то је 1973., у дру штву сво ја два глав на са рад
ни ка, бли ских иде о ло га, Ба ка ри ћа и Кар де ља, из го во рио ре че ни цу 
ко ју су сви за пам ти ли, а ко ја је ја сно оцр та ва ла дру штво ко је су 
гра ди ли: „Би ли смо пре ви ше фа сци ни ра ни де мо кра ти јом“.153 Ка ко 
Иван Веј во да на во ди Ле фо ра: „Они су ство ри ли си стем во ђен ло-
ги ком то та ли та ри зма. Два кључ на аспек та то та ли та ри стич-
ког про јек та, не раз двој ни је дан од дру гог, је су до ки да ње гра нич не 
ли ни је раз два ја ња из ме ђу др жа ве и дру штва, и обри са уну тар ње 
дру штве не по де ле.“154

153 Ви де ти: Сло бо дан Ан то нић, За ро бље на зе мља Ср би ја за вла де Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа, От кро ве ње, Бе о град, 2002, p.55.

154 У свом есеју “ The Legacy of communism from hard to soft totalitarianism”, 
Иван Вејвода још пише: “The criteria of law and of knowledge remain a rigorously 
enforced monopoly of political power, and are defined and implemented by that 
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Ауто ри по пут Ф. Фе хе ра, А. Хе ле ро ве, Ђ. Ма кру са и А. Но
ве, твр де да у Со вјет ском са ве зу, „упр кос раз ли ка ма из ме ђу Пар
ти је, вла де, дру гих дру штве них ор га ни за ци ја, у зна чај ном сми слу 
оне све чи не део ве ли ке ује ди ње не хи је рар хи је“. дру штве на кла са 
у зе мљи у ко јој вла да мо но пол Др жа ве“. Т. Ло вит при ме ћу је та ко ђе 
ка ко „ове ма сов не ор га ни за ци је при па да ју је ди ној Пар ти ји у ре жи
ми ма со вјет ског ти па, а исто је и у Ју го сла ви ји. Мно штво ин сти
ту ци ја у зе мља ма Ис то ка са мо је при вид но. То су са мо име на на 
па пи ру“.155

Ју го сло вен ски ауто ри при ме ћу ју са сво је стра не ка ко је lo-
cus вла сти у Пар ти ји (Го а ти). Из ме ђу Пар ти је и дру гих ин сти ту ци ја 
по сто ји јед но ста ван и ја сан од нос тран сми си је. Они не ма ју ни ка
кав од нос, ма да ин сти ту ци је опо на ша ју њи хо во функ ци о ни са ње. 
Власт функ ци о ни ше са мо ка да струк ту ре Пар ти је има ју за тим 
по тре бу, ина че је све фик тив но. Со ци о лог Го а ти да је и соп стве ну 
де фи ни ци ју но мен кла ту ре. „Но мен кла ту ра је ме ха ни зам до ми на-
ци је ка дро ви ма, прин цип вла да ња, си стем се лек цо ни са ња ка дро ва, 
фор мал на ли ста ру ко во де ћих ме ста и ка дро ва. Но мен кла ту ра је 
на ро чи то си стем мо ћи.“156

Али, при ви ле ги је ју го сло вен ских ко му ни ста су го то во исто
вет не они ма со вјет ских ко му ни ста. По сле до ла ска на власт, Пе де
се тих je Ти то до зво лио отва ра ње спе ци јал них про дав ни ца за чла
но ве по ли тич ке и вој не но мен кла ту ре. Јаз из ме ђу гра ђа на и чла но
ва но мен кла ту ре та ко ра сте. Већ тих Пе де се тих, по ли тич ка и вој на 
ели та има ла је на рас по ла га њу лук су зна ле то ва ли шта (код Ду бров
ни ка, у Хер цег Но вом, у пла ни на ма та ко ђе, сву да по Ју го сла ви ји), 

power. So it was in Yugoslavia. The weak surviving elements of post war civil society 
were destroyed or engulfed by the party-state, and there was a de-diferentiation of 
the (weak) autonomous social spheres (economic, legal, educational, scientific). The 
party became ubiquitous, omniscient, omnipotent. Ideology and terror induced fear 
and crippled any potentially significant political opposition to the regime. The party 
was the state, and the secret police, army and transmission organisations (trade 
unions, youth organisations, women’s organisations, mass organisations) were all cast 
in the role of instruments of militarisation and politicisation- homogenising or, more 
precisely dissolving, the social fabric, destroying the horizontal and strenghtening the 
vertical links”. Видети: David A. Dyker and Ivan Vejvoda, Yugoslavia and after, 
London, 1996. p. 13.

155 Ви де ти: Th. Lo witt, “Le par ti polymorp he en Euro pe de l’Est”, Re vue fran ca i se de 
sci en ces po li ti qu es, N. 45, Pa ris, 1979.

156 Ви де ти: Вла ди мир Го а ти, По ли тич ка ана то ми ја ју го сло вен ског дру штва, 
„На при јед“, За греб, 1989.,стр. 115.
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где им је све би ло бу квал но бес плат но. Ти то и ње го ва упра вљач ка 
еки па ко рум пи ра ју све сно сво ју но мен кла ту ру ка ко би је учи ни
ли још ло јал ни јом и вер ни јом. А за чла но ве По лит би роа, при ви
ле ги је су би ле без гра ни ца. Чак су и чла но ви ЦК ужи ва ли зна чај не 
при ви ле ги је, та ко да је чи ње ни ца ка ко је не ко већ био кан ди дат за 
чла на ЦК пред ста вља ла до каз дру штве ног успе ха. Вла ди мир Го а ти 
је опи сао ко му ни стич ки ре жим у Ју го сла ви ји као „БПТ ком плекс“- 
би ро крат ско-по ли тич ко-тех но крат ски“. Он при ме ћу је, од 1963., 
до ми нант ни упра вљач ки слој у два до ма На род не Скуп шти не, ко ји 
пред ста вља из ме ђу две тре ћи не и три че твр ти не свих по сла ни-
ка.“157

Ни ко ни је уста но вио та чан број чла но ва Но мен кла ту ре у 
со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји и Ср би ји. Но, сва ка ко је за ни мљи во 
да по гле да мо струк ту ру вла сти у зе мљи у со ци ја ли стич ко вре ме. 
Кра јем Се дам де се тих, по сто ја ло је 353 оп шти на у чи та вој зе мљи. 
У сва кој од њих би ло је за по сле но ба рем 10 про фе си о нал них слу
жбе ни ка, што чи ни ви ше од 8.000. По ред то га, би ло је и ба рем 6.000 
љу ди у ад ми ни стра ци ја ма ви шег ран га (град, ре ги он, ауто ном на 
област, ре пу бли ка, фе де ра ци ја). Го а ти сво ди број но мен кла ту ри ста 
на 14.000, што је ви ше не го скром на про це на. Ако се то ме при до
да ју сви раз ли чи ти ка дро виде ле га ти у ма сов ним ор га ни за ци ја ма, 
ди пло мат ски ка дро ви, тр го вин ски ка дро ви и дру ги ода сла ни по 
чи та вом све ту, па се при до да ју и вој ни ка дро ви, као и дру ги ата
шеи са без број ним фик тив ним функ ци ја ма ко је су про сто цве та ле 
у дру штву, он да тре ба ра чу на ти са број ком из ме ђу 25.000 и 40.000 
ју го сло вен ских но мен кла ту ри ста. Ни ко од њих ни је же лео да из
гу би сво је при ви ле ги је на спрам ли бе рал них прет њи ко је су се све 
ви ше уоча ва ле. 

Срп ски со ци о лог Мла ден Ла зић пи сао је о „ко лек тив ним 
вла сни ци ма“ у ју го сло вен ском дру штву: „Упра вљач ка кла са је ко
лек тив на кла са вла сни ка, јер она упра вља чи та вом про из во њом, 
ре про дук ци јом дру штве ног жи во та. Она је кла са, јер је ру ко во ђе
ње њен мо но пол, што у исто вре ме зна чи ис кљу чи ва ње рад ни ка и 
су ко бља ва ње ме ђу две ма гру па ма. Она је кла са ко лек тив них вла
сни ка јер она упра вља чи та вом про из вод њом као јед на хи је рар хи ја 

157 Ibid., p. 181.
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за сно ва на на си сте му по ло жа ја ко је др же њи хо ви чла но ви у раз
ли чи тим сек то ри ма про це са об је ди ње не про из вод ње.“ Та кла са је 
са чи ње на, сма тра Ла зић, од свих је дин ки ко је за у зи ма ју ру ко во де ћа 
ме ста, у свим сфе ра ма дру штве не ак тив но сти. Ла зић нам пру жа и 
кла си фи ка ци ју три сло ја ове кла се: по ли тич ки ру ко во ди о ци, ру ко
во ди о ци у при вре ди, ру ко во ди о ци у ад ми ни стра тив ном апа ра ту и 
па радр жав ним ин сти ту ци ја ма.158

Кри ти ке ју го сло вен ских со ци о ло га до бро уоча ва ју, Се дам
де се тих и Осам де се тих, из вор про бле ма у на шем дру штву. Оне су 
усме ре не про тив Пар ти је, јер је очи то да СКЈ мо ра у пот пу но сти да 
се ме ња, ако же ли да на ста ви да вла да. Сло бо дан Ви та но вић, углед
ни уни вер зи тет ски про фе сор, та ко ђе тач но ви ди при ро ду по ли
тич ког си сте ма у Ју го сла ви ји те епо хе: „Је дан ре жим то та ли тар не 
при ро де, или по ре кла, ни ка да не мо же да ево лу и ра ка де мо кра ти-
ји по ла зе ћи од соп стве них осно ва. Он мо же да бу де ли бе ра ли зо ван, 
при вре ме но или трај но, што зна чи да сло бо де ту ни су сте че не и га-
ран то ва не уста вом, за ко ни ма и ин сти ту ци ја ма, већ да оне у пот-
пу но сти за ви се од до бре или ло ше во ље ре жи ма и ње го вих не по ре ци-
вих и ста ме них ру ко во ди ла ца. До пу ште не бла го на кло но, оне мо гу 
да бу ду уки ну те бру тал но шћу. Шта ви ше, сло бо де у јед ном то та-
ли тар ном ре жи му, ко је про у зро ку ју ра за ра ње прет ход но ус по ста-
вље ног по рет ка, не гу ра ју тај ре жим ка не ком но вом по рет ку, већ 
ка не ре ду. Та ко ђе, истин ска де мо кра ти за ци ја у зе мља ма Ис то ка 
је мо гу ћа тек по сле ин сти ту ци о нал не дез ин те гра ци је прет ход ног 
си сте ма. То та ли тар ни си стем по сле свог исто риј ског не у спе ха 
оста вља у на сле ђе пар тиј ске апа ра те, ко ји су ве о ма ис ку сни и го-
то во не дир ну ти, као и на чи не жи вље ња, ра да и ми шље ња, чак код 
оних ко ји ни ка да ни су при хва ти ли ње го ву иде о ло ги ју.“159

Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ) не сле ди ге не рал ну тен
ден ци ју уоче ну у дру гим со ци ја ли стич ким зе мља ма тог до ба. Мно
го о спо ра ва ни Устав из 1974., ко ји је Ср би ји од ре дио суд би ну рас
пар ча ва ња ње не те ри то ри је 25 го ди на ка сни је, за пе ча тио је СКЈ у 

158 Ви де ти: Мла ден Ла зић,  Си стем и слом, Бе о град, 1994, str.1516.

159 Ви де ти: Сло бо дан Ви та но вић, Пре и спи ти ва ња, Срем ски Кар лов ци, Но ви 
Сад, 2001. NB: Про фе сор фран цу ске књи жев но сти са Фи ло ло шког фа ку лу
е та у Бе о гра ду, др Ви та но вић, об ја вио је ове тек сто ве на фран цу ском је зи ку 
код но во сад ског из да ва ча.
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апа ра ту вла сти.160 То је уоч љи во у окри љу Со ци ја ли стич ког са ве за 
рад ног на ро да Ју го сла ви је (ССРНЈ), нај ва жни јој ма сов ној ор га ни
за ци ји си сте ма, ва жном ме сту на ко ме је по вре ме но мо гла да се 
осе ти го то во де мо крат ска ат мос фе ра.

Са Уста вом из 1974. СКЈ та ко ђе де ле ги ра сво је чла но ве у 
ССРНЈ, а и уче ству је на тај на чин ди рект но у во ђе њу др жа ве. Тре
ба ипак при зна ти да ССРНЈ пред ста вља исто вре ме но скром ну спе
ци фич ност Ју го сла ви је у од но су на Ис точ ни блок. Реч је о тех ни ци 
би ра ња ка дро ва у но мен кла ту ру пре ко ССРНЈ, а не ди рект но из 
Пар ти је. Ка дро ви се би ра ју нај пре од оп шти не, по том по кра ји не, 
ре пу бли ке, све до фе де рал ног ни воа. Ско ва ни су пој мо ви по пут 
„ ко ор ди на ци о ни од бо ри“, „ка дров ске ко ми си је“, „ка дров ска те ла“, 
„ужа ка дров ска те ла“, „ка дров ска гру па“. То су она те ла ко ја би ра ју 
ру ко во де ће ка дро ве на свим ра зи на ма. Де ле га ти СКЈ су и у њи ма, 
али они чи не са мо део те ла ко ја упра вља ју ка дро ви ма. „То нам да-
је за пра во да не оста вља мо ка дров ски мо но пол СКЈ, већ чи та вом 
упра вљач ком стра ту му, по ли то кра ти ји.“161

Али, иза на о ке де мо кра ти је по сто је си гур ни ме то ди ка ко би 
иза бра ни ка дро ви увек би ли на ко му ни стич кој стра ни. Овај си
стем кон тро ле на зи ван је мо рал но по ли тич ка по доб ност, ко ја је 
зах те ва ла „ква ли те те“ од сва ког кан ди да та за јав ну функ ци ју. У 
пи та њу је ста љи ни стич ка кре а ци ја ко ја је упра вља ла жи во том у 
Ју го сла ви ји до са мог ње ног кра ја. На тај на чин се ма ни фе сто ва ла 
до не слу ће них раз ме ра и „не га тив на се лек ци ја“, ко ја је те шко оп те
ре ћи ва ла дру штве ни и по ли тич ки жи вот зе мље и не пре ста но де
гра ди ра ла дру штво. За по зи ци ју ко му ни ста Се дам де се тих и Осам
де се тих, ин ди ка ти ван је и Члан 321 Уста ва СФРЈ. Он сти пу ли ше 
да је „Пред сед ник СКЈ, сво јом функ ци јом, и члан Пред сед ни штва 

160 При мед ба је тач на, ба рем за пре о вла ђу ју ћа ми шље ња у Ср би ји, због пер верз
не и, по ка за ће се на кра ју, под ле уло ге ру ко вод ства СКЈ, ме ђу ко ји ма се ис ти
цао у то ме Ки ро Гли го ров. Он је пот пи сник про гла ше ња тог Уста ва, уме сто 
Ти та, ко ји је отво рио пут кр ва вој за вр шни ци и НА ТО бом бар до ва њу Ср би је 
1999., док је по ме ну ти ма ке дон ски ста љи ни ста Гли го ров уче ство вао у ма
ју те го ди не на све ча ној про сла ви 50. го ди шњи це НА ТО пак та у Ва шинг то
ну, се де ћи у јед ној од по ча сних фо те ља. „Ди ван“ крај јед не ви ше де це ниј ске 
аутен тич но под ре па шке ти то и стич кеста љи ни стич ке ка ри је ре, у свет ском 
се ди шту сво је вр сног „ка пи та ли стич ког ста љи ни зма“ САД, у са мој Ва шинг-
тер ни.

161 Видети: Vladimir Goati, Politička anatomija jugoslovenskog društva, Naprijed, 
Zagreb, 1989, p.115.
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СФРЈ“. Исти прин цип пре нет је и са Фе де ра ци је на Ре пу бли ке и 
Ауто ном не обла сти, па су и та мо ше фо ви Пар ти је ауто мат ски чла
но ви Пред сед ни штва др жа ве. Овај де таљ ука зу је и на очи ту ре гре
си ју Пар ти је у од но су на Про грам СКЈ из 1958. го ди не. Ју го сло вен
ски ко му ни сти су се у то до ба хва ли са ли ка ко су пр ви ко му ни сти 
на све ту ко ји су из бе гли уни фи ко ва ње Др жа ве и Пар ти је, ко ји су 
пред у зе ли нео п ход не ме ре за то. То ком ре гре си је, Пар ти ја се за у
век од ре кла иде је са мо у пра вља ња у дру штву, те та ко не ка да атрак
тив не иде је за ле ви ча ре ши ром пла не те.

Ка дро ви ко му ни стич ке но мен кла ту ре то тал но до ми ни ра ју у 
На род ној Скуп шти ни са зва ној 1974., све до 1986. У овим Скуп шти
на ма има ма ње од 1 од сто не  ко му ни стич ких де ле га та (Го а ти). Но, 
ко му ни сти су та ко ђе уме ли да ве о ма раз ли чи то де ла ју. На при мер, 
ка да је њи хо ва власт у опа сно сти, по пут 1948., спрам Ста љи на ко ји 
је на ме ра вао да из вр ши ин ва зи ју на Ју го сла ви ју, ко ју је сма трао не
ди сци пли но ва ном. Иако је кри за екс трем на, Ти то је пре у зео ри зик 
да не го ми ла мо ћи у свом ли ку. Та да је, до ду ше при вре ме но, чак 23 
од сто по сла ни ка На род не Скуп шти не, ко ја је има ла 542 де ле га та, 
неко му ни ста.162 

Све до Осам де се тих, сто па уче шћа неко му ни стич ких по
сла ни ка у са зи ви ма На род них Скуп шти на ко му ни стич ког бло ка 
осци ли ра ла је из ме ђу 20 и 30 од сто, а у Ју го сла ви ји је пред ста вља
ла ма ње од 1 од сто, осим у пе ри о ду рас ки да са Мо сквом, 1948. Ју
го сло вен ски ко му ни сти на ста вља ју да ку му ли шу функ ци је по сле 
1974. Ова „по ли морф на пар ти ја“ сти че на тај на чин кон тро лу стра
те гиј ских та ча ка ју го сло вен ског по ли тич ког си сте ма. Мо но пол 
функ ци о не ра је та ко ђе је дан од нај зна чај ни јих у Ју го сла ви ји, а за
ви си од но мен кла ту ри стич ког си сте ма. 

Два ми ли о на чла но ва СКЈ (од 23 ми ли о на ста нов ни ка, кра
јем Се дам де се тих) ни су тач но зна ли ко ји су раз ло зи ове иде о ло шке 
ре гре си је сим би о зе Др жа ва  Пар ти ја, ни ти ко су ар хи тек те то га, 
осим Ти та и Кар де ља, ни ти су зна ли за што су се ови од лу чи ли на 
пре о кре та ње исто риј ског то ка њи хо ве зе мље у од но су на све дру
ге европ ске со ци ја ли стич ке зе мље тог до ба. Ипак је ја сно да ове 
ре гре сив не тен ден ци је ема ни ра ју из уског кру га у вр ху фе де рал не 

162 Ви де ти: V Кон грес КПЈ, Бе о град, 1949, p.157.
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Пар ти је. СКЈ кон тро ли шу „ста ри“, пр во бор ци ге не ра ци је Ти то вих 
са бо ра ца, као и не ко ли ци на мла ђих функ ци о не ра, до ду ше ра ди
кал них, ко му ни стич ких спе ци ме на ко ји ни ка да не би од у ста ли од 
вла сти, ни ти од огром них при ви ле ги ја ко је су се под ра зу ме ва ле. 
Сти пе Шу вар, на при мер, не у спе ли ре фор ма тор обра зов ног си сте
ма у Ју го сла ви ји, пред ста вља тип ски мо дел ове но ве по ли тич ке ге
не ра ци је, ко ја се свр ста ва уз „ста ре“ из Пар ти је.163 Но, ве о ма бр зо 
су сви схва ти ли ка ко су ове не ра зу мљи ве устав не но во та ри је би ле 
смет ња у свим ме ха ни зми ма си сте ма и у функ ци о ни са њу Др жа ве.

III. 3.  Мо ни зам vs. ци вил но друш твo, пар тиј ске ели те 
vs. ре ги о нал не но мен кла ту ре

У со ци ја ли зму Осам де се тих, са јед но пар тиј ским си сте мом, 
по ја вљу ју се но ви пој мо ви: прав на др жа ва, по де ла вла сти, плу ра-
ли стич ки из бо ри, гра ђа нин, људ ска пра ва, отво ре но дру штво. Ка
да иде о ло зи Пар ти је су че ља ва ју но ву тер ми но ло ги ју и пој мо ве „др
ве ног је зи ка“ (кла сна бор ба, дик та ту ра про ле та ри ја та, ру ко во-
де ћа уло га Пар ти је) сва ка ко да осе ћа ју жмар це пред бу дућ но шћу.

Ју го сло вен ски ко му ни стич ки ру ко во ди о ци до бро ана ли зу
ју по кре те и „ја сно уоч љи ве фак то ре“. Ту је, нај пре, по ја ва КОРа 
у Пољ ској, 1976., по сле штрај ко ва у фа бри ка ма „Ур сус“ и „Ра дом“ 
(Ко ми тет по мо ћи рад ни ци ма жр тва ма ре пре си је). У Че хо сло вач
кој на ста је 1977. ор га ни за ци ја ин те лек ту а ла ца, По ве ља 77. У Ма
ђар ској се по том фор ми ра па ци фи стич ки по крет Ди а ло гус, што је 
зна ча јан де таљ, јер па ци фи зма као по кре та до тад на Ис то ку ни је 
би ло. У Ис точ ној Не мач кој, нај зад, ра ђа се па ци фи стич ки по крет 
под по кро ви тељ ством Лу те ран ске цр кве Но јес Фо рум. Па нич не ре
ак ци је ме ђу ко му ни стич ким ру ко во ди о ци ма у Ис точ ној Евро пи, 
укљу чу ју ћи ју го сло вен ске, до се же тач ку кул ми на ци је то ком рад
нич ких по бу на у бро до гра ди ли шту „Ле њин“ у Гдањ ску, 1980. Чак и 
шеф КГБа, Ан дро пов, ко ји је угу шио по бу ну у Бу дим пе шти 1956., 
ви део је ве о ма до бро да ће уско ро свет те мељ но би ти про ме њен.

163  Ов де је за ни мљив де таљ да ће упра во Сти пе Шу вар, ме ђу гру пом по ли ти ча
ра у ЦК СКЈ би ти ка сни је тај ко ји ће да ти под ршку Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу 
у ње го вом осва ја њу вла сти у Ср би ји. 
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Око 1977., глав ни Ти тов иде о лог, „Мар ша лов Су слов“, Едвард 
Кар дељ, пи ше сту ди ју „Ли ни је раз во ја по ли тич ког си сте ма.“ Он 
при зна је по сто ја ње но вих дру штве них еле ме на та, не по зна тих њи
хо вој ри гид ној марк си стич кој те о ри ји. Кар дељ до пу шта „не пред ви-
дљи вост ак ци ја уче сни ка у плу ра ли стич ком по ли тич ком про це су“. 
Реч је очи то о не кој вр сти „не у ро ти зо ва ног плу ра ли зма“ ко ји по се
ду је екс пло зив ни по тен ци јал. Те о ре ти ча ри но мен кла ту ре сва ка ко 
су пред о се ти ли и суб вер зив ну ди мен зи ју но вих дру штве них фе но
ме на у од но су на ко му ни стич ку но мен кла ту ру. Со ци о ло зи по чи њу 
да го во ре о „раз во ју по ли тич ких ми кро-кли ма, сти ло ва, нор ми.“ 
По ла ко на и ла зи та лас ди вер си фи ко ва ња ју го сло вен ског по ли тич
ког по ља, истин ска дехо мо ге ни за ци ја по ли тич ке ат мос фе ре.

Го то во од мах по про гла ше њу но вог Уста ва 1974., умно жа ва ју 
се су ко би ме ђу ре пу бли ка ма, ко ји не окле ва ју да се иден ти фи ку ју 
као про то-др жав ни. Та кав су коб је ло ги чан, по што је Ју го сла ви ја и 
да ље јед но пар тиј ска зе мља. Масме ди ји игра ју пре о вла ђу ју ћу уло гу 
у вер бал ним кон флик ти ма. Они су ис кљу чи во на стра ни ло кал них 
но мен кла ту ра и ба ве се „па ље њем“ јав них мне ња по ре пу бли ка ма, 
пре ба цу ју ћи увек кри ви цу у дру ги та бор. Па ра лел но се при су ству
је „ја ча њу па рок си зма на ци о нал ног у по ли тич ком жи во ту“.164 Бра
не се са мо ин те ре си сво је на ци је. 

Кри за се ге не ра ли зу је и по при ма но ву ди мен зи ју, ге о по ли
тич ку. Ду го је Ти то „сур фо вао“ ге о стра те гиј ским во да ма из ме
ђу За па да и Со вје та. По сле рас ки да са со ци ја ли стич ким та бо ром 
1948., Ти то је до био ве ли ку по моћ од Аме ри ка на ца и не ко ли ко за
пад но е вроп ских зе ма ља, све одр жа ва ју ћи јед но пар тиј ски си стем 
(на шта та да За пад ни је био то ли ко „га дљив“), јер је тре ба ло да 
ста не на спрам Со вје та. Мно ги су Ти тов ре жим кр сти ли та да „soft 
to ta li ta ri a nism“. Тих Пе де се тих За пад је по сва ку це ну же лео Ти то
ву Ју го сла ви ју у НА ТО пак ту, што је ди рект но пред ло же но 1953. 
Ка сни је, 1967., Са вет Евро пе је та ко ђе по же лео да му се Ју го сла ви ја 
при дру жи. По чет ком Се дам де се тих, иза сла ник Фран цу ске, ми ни
стар ЖанФран соа Де нио, по се тио је Ти та не би ли га по но во при
во ле ли да уђе у за јед нич ку Евро пу. Овом ауто ру Де нио је ре као у 
ин тер вјуу у За гре бу 1991: „До шао сам у Бе о град и пред ло жио Мар-

164 Ви де ти: Vla di mir Go a ti, Po li tič ka ana to mi ja ju go slo ven skog dru štva, Na pri jed, 
Za greb, 1989, p. 6.
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ша лу Ти ту да се при дру жи За јед нич ком тр жи шту, чак пре Шпа ни-
је и Пор ту га ла. Он ме је од ли ко вао и по слао ку ћи“.165

Ти то је одо лео свим мо гу ћим по ну да ма, а до би јао је обил ну 
по моћ упр кос од би ја њу да пре ђе у ка пи та ли стич ки та бор. Др жао 
се на дис тан ци са Вар шав ским пак том, али ни је оти шао у НА ТО. 
Фран цу ски исто ри чар Труд из ра чу нао је да је За пад у пе ри о ду од 30 
го ди на пру жио Ју го сла ви ји по моћ од 80 ми ли јар ди, што је за он да
шње вре ме огром на су ма.166 

Из ме ђу 1974. и 1978., Ју го сла ви ја се још до бро др жи, а жи
вот ни стан дард је у по ра сту. У ве зи са Ју го сла ви јом по ми ње се 
и еко ном ско чу до, а еко но ми сти при ме ћу ју зна чај но по ве ћа ње 
НБДа. Еко ном ски шок по га ђа пу ном сна гом мно ге еко ном ске си
сте ме, а тек је окр знуо ју го сло вен ску при вре ду. Тек на ред не де це
ни је, по чет ком Осам де се тих, Ју го сло ве ни ће оства ри ти то „чу до“, 
ка да кри за по го ди зе мљу као уда рац би ча. Јав но мне ње ће ко нач но 
схва ти ти ка ко је еко ном ски успех био кри во тво рен. Не ве ро ват но 
за ду жи ва ње ју го сло вен ске но мен кла ту ре за пра во об ја шња ва ову 
илу зи ју про спе ри те та.167

Је дан од нај бо љих ана ли ти ча ра ове епо хе, со ци о лог Вла ди
мир Го а ти, кон ста ту је огром ни про цеп из ме ђу мо ћи и вла сти то ком 
овог пе ри о да по сле Уста ва од 1974., где смо та ко ђе све до ци ве о ма 
ни ске ин те лек ту ал не ра зи не ру ко во де ће гру пе  по ли то кра ти је. 
„Сфе ра дру штве не пси хо ло ги је: бор ба ме ђу дру штве ним гру па ма 
за сти ца ње 'рет ких вла сни штва', пре вас ход но еко ном ских пред но-
сти - што је у ства ри са др жај по ли ти ке - од ви ја се у на шој зе мљи 
док дру штве на кли ма од би ја при ват но вла сни штво, и све што је 
у то ме по ве за но. Због то га тврд ња да се не ко - јед на дру штве на 
гру па, или ин ди ви дуа - обо га тио, зву чи као не ка осу да, а не као пу-

165 Ви де ти: Ин тер вју З. Пе тро ви ћа  Пи ро ћан ца са углед ним фран цу ским ди
пло ма том ЖанФран соа Де ни о ом за ју го сло вен ску те ле ви зи ју, у За гре бу, 21 
ав гу ста 1991. Игром слу ча ја, тог да на је у Мо скви до шло до на па да на Бе ли 
дом. Тек у је сен 1991. ин тер вју је еми то ван на ТВ Са ра је во, а од би јен је на ТВ 
За греб и ТВ Бе о град.

166 Ви де ти: Tro u de, Gil les, Con flits iden ti ta i res dans la Yougo sla vie de Ti to 1960-1980. 
Pa ris, As so ci a tion Pi er re Be lon, 2007.

167 „У 1987., на при мер, не за по сле ност до сти же 19%. У 1984., из ме ђу Сло ве ни је 
и Ко со ва по сто ји раз ли ка у дру штве ном про из во ду per ca pi ta од 7,7: 1. То је 
ју го сло вен ски Се вер и Југ“. У: Vla di mir Go a ti,  Po li tič ka ana to mi ja ju go slo ven skog 
dru štva , Na pri jed, Za greb, 1989, p.15.
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ки опис чи ње ни ца. Јед на та ква си ту а ци ја на гла ша ва дру штве ну 
ми ми кри ју“.168 Го а ти ви ди у овом пе ри о ду „про цес дра ма тич не де
са кра ли за ци је по ли ти ке“. У јед ној де це ни ји (19741984) сви ан та
го ни зми и кон флик ти ме ђу ре пу бли ка ма и ауто ном них обла сти су 
се кри ста ли зо ва ли. Па ра лел но, неин сти ту ци о нал ни дру штве ни 
фак то ри за ме њу ју, „миц по миц“, тра ди ци о нал не ма сов не ор га ни
за ци је ко је кон тро ли ше СКЈ.

Мо ни стич ки свет со ци ја ли стич ког дру штва сву да у Ис точ
ној Евро пи се де ста би ли зу је Се дам де се тих и Осам де се тих. Ни чу 
по кре ти гра ђа на у по тра зи за ауто но ми јом у од но су на ри гид ни 
ди ри жи зам ко му ни стич ке др жа ве. У Ју го сла ви ји, мо ни стич ки по
ли тич ки си стем све ви ше сла би и ја сно је да се сву да за пу ћу је ка 
кра ју овог ви да по ли тич ког ре жи ма.169

У со ци ја ли стич кој Евро пи, су коб је ди рек тан из ме ђу мо ни
стич ке др жа ве и ра ђа ју ћег ци вил ног дру штва. У Ју го сла ви ји се рас
ки ди и пре ки ди ја вља ју као по сле ди ца су ко ба у окри љу Пар ти је, 
чак као су коб из ме ђу ру ко во ди ла ца тих про тодр жа ва, Ре пу бли ка 
оја ча них Уста вом из 1974. Мо же мо чак да ка же мо ка ко је овај кон
фликт из ме ђу но мен кла ту ра Пар ти ја ре пу бли ка, сво јим тра ја њем 
и оштри ном, знат но же шћи од су ко ба из ме ђу ци вил ног дру штва 
и но мен кла ту ра у зе мља ма Ис то ка (ба рем у по чет ку, сре ди ном Се
дам де се тих). 

Ру ко во ди о ци СКЈ су ели те Пар ти је у ре пу бли ка ма и ауто
ном ним обла сти ма. А упра во се у окри љу се ди шта СКЈ у Бе о гра
ду, из два де сет дво спрат ног со ли те ра (по зна ти јег као „ЦК“) во ди ла 
по ли ти ка по ли тич ког фраг мен ти зо ва ња зе мље. Власт у ЦК је од
лу чу ју ћа за ја ча ње ре пу бли ка  др жа ва ко је бра не прин цип „су ве
ре но сти на ро да“. СКЈ је та ко ја ле га ли зу је по ли цен трич ни ета ти-
зам, но ву по ли тич ку фор му у ко јој сва ка Пар ти ја ушан че на у сво ју 
ре пу бли ку, та мо то тал но упра вља, и по ли ти ком, и при вре дом.Али, 
за што СКЈ од лу чу је да фор ми ра и оја ча ре ги о нал не но мен кла ту ре?

За стра ше ни пост  ко му ни стич ком епо хом ко ју су плу ра
ли стич ка дру штва За па да пред ви ђа ла, ру ко во ди о ци СКЈ од лу чу
168 Ibid., p. 13.

169 Ви де ти: Ко шту ни ца, Во ји слав, Ча во шки, Ко ста, Стра нач ки плу ра ли зам или 
мо ни зам: дру штве ни по крет и по ли тич ки си стем у Ју го сла ви ји 1944-1949, 
Цен тар за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 1983.
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ју да про ду же ре жим Др жа веПар ти је. Ре ги о нал на но мен кла ту ра 
је је ди ни га рант да ће тај про је кат мо ћи да тра је ба рем још ма ло. 
Цен трал ни ко ми те ти СКЈ све сно оста вља ју ре ал ну моћ ре пу бли ка 
и ауто ном них обла сти да ево лу и ра ју ка про це су ет ни фи ка ци је по
ли ти ке (D. Dyker).

III. 4.  Си стем мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је,  
по Нај да ну Па ши ћу

Мо жда ни ко бо ље од срп ског по ли то ло га, про фе со ра Нај да
на Па ши ћа, ни је у Евро пи и све ту Де ве де се тих про шлог сто ле ћа 
му дри је ви део по ли тич ки си стем у ко ме су се рас та ка ле со ци ја ли
стич ке зе мље, то ком шест дра ма тич них „го ди на рас па да“ (1987
1992), а и Ју го сла ви ја и Ср би ја. За Н. Па ши ћа зби ва ња у овом ло
ме ћем пе ри о ду „по сво јој ра ди кал но сти, ствар ној и пр вид ној, по 
ши ри ни ге о по ли тич ког про сти ра ња и по да ле ко се жним по сле ди ца-
ма за од но се сна га у са вре ме ном све ту, ова зби ва ња не ма ју ни пре се-
да на, ни бли же ана ло ги је у свет ској исто ри ји.“

Нај дан Па шић је уочио и да из не на ђу ју ће по сле ди це тог 
„ве ли ког по ли тич ког зе мљо тре са“ по ка зу ју и ка шње ње свих дру
штве них на у ка, „њи хо ву по ра зну не спо соб ност да пред ви де, или да 
ба рем при бли жно на слу те, оно што ће се до го ди ти у нај ско ри јој 
бу дућ но сти и што ће, ствар но или при вид но, ра ди кал но про ме-
ни ти по сто је ће ста ње.“170 За Па ши ћа је ста љи ни стич ки си стем 
дру штве нопо ли тич ке ор га ни за ци је с пра вом нај ра зви је ни ји узор, 
„иде ал ни тип“, али исто вре ме но „ре ал на по ли тич ка тво ре ви на ко ја 
из ра жа ва све ка рак те ри стич не цр те са вре ме них си сте ма мо но ор
га ни за ци о не хи је рар хи је.“171 По ка за ло се да су пот пу но по гре шна 
пред ви ђа ња уну тар ова квог по ли тич ког си сте ма „да ће при зна ва ње 
еко ном ског и по ли тич ког плу ра ли зма би ти са мо по се би до вољ но 
да до ве де до те мељ не де мо крат ске ре кон струк ци је ета ти стич ких 
си сте ма, и да ће вр ло бр зо усле ди ти еко ном ски на пре дак. По вра-

170 Ви де ти: Нај дан Па шић, Исто риј ски фи ја ско си сте ма мо но ор га ни за ци о не хи-
је рар хи је. Го ди не рас па да (1987-1992)“ , ФПН, Уни рекс, 1996, р. 5

171 Ibid. p. 7.
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так прин ци пи ма тр жи шне при вре де и ви ше пар тиј ског по ли тич-
ког жи во та до вео је до про бле ма ко ји ра ни је ни су ни са гле да ва ни, 
ни уоче ни.“172

Са до ла ском све оп ште кри зе со ци ја ли зма си стем мо но ор
га ни за ци о не хи је рар хи је ис ка зао је рас пад иде о ло шких апа ра
та. „Тре ба ис та ћи из ра зи то те ле о ло шки ка рак тер овог си сте ма 
по че му су они вр ло слич ни си сте ми ма ре ли гиј ског ми шље ња кроз 
исто ри ју и има ју фра пант но мно го за јед нич ких цр та са цр кве ним 
ор га ни за ци ја ма, од но сно ре ли ги ја ма ду хов ним и све тов ним.“173

Про фе сор Па шић уме сто тер ми на тран зи ци ја де фи ни ше по
јам си стем мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је. „То је од ли ка дру штве-
но-еко ном ских и по ли тич ких си сте ма у ко ји ма је до след но и до кра-
ја уки нут плу ра ли зам цен та ра по ли тич ке мо ћи и са мо стал ног од-
лу чи ва ња, и то ка ко уну тар по је ди них сег ме на та дру штве них жи-
во та, та ко и у дру штве ном си сте му у ње го вом то та ли те ту.“174

Н. Па шић је сре ди ном Де ве де се тих већ ја сно ви део ка ко ће 
ли бе рал ноде мо крат ска не га ци ја не по др жа вље ног „ци вил ног дру
штва“ ко ри сти ти са мо про фе си о нал ним упра вља чи ма: „др жа ви 
бла го ста ња“ и кор по ра ти зму. Он од ба цу је „та кав об лик дру штве
ноеко ном ског и по ли тич ког устрој ства дру штва ко ји од ре ђи ва
ња оп штег ин те ре са пре пу шта сти хиј ном су да ра њу пар ци јал них 
ин те ре са на ‘сло бод ном’ тр жи шту.“ Па шић је же сто ки кри ти чар 
на до ла зе ће кор по ра ти ви стич ке стру је ми шље ња, за сно ва не на „ло-
кал ним про пи си ма, ин сти ту ци ји пар ци јал них ин те ре са и нор ма-
тив но утвр ђе ним об ли ци ма и на чи ну ре ша ва ња су прот но сти из-
ме ђу пред став ни ка др жав не би ро кра ти је, но си ла ца ин те ре са при-
ват ног ка пи та ла и син ди кал них ор га ни за ци ја и за јед ни ца. Тај тзв. 
'ор га ни зо ва ни ка пи та ли зам' ко ји је на ро чи то успе шно де фи ни сао 
Хер берт Спен сер, пред ста вља јед ну вр ло зна чај ну стру ју ми шље ња 
у са вре ме ним иде о ло шким кон фрон та ци ја ма.“175 Иден ти фи ко ва
њем гло бал не опа сно сти за ме не си сте ма мо но ор га ни за ци о не хи
је рар хи је ди вљим ауто ри тар ним кор по ра ти змом, Нај дан Па шић се 

172 Ibid. p. 7. 

173 Ibid. p. 8.

174 Ibid. p. 11.

175 Ibid. p. 17
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свр стао у пла не тар ну те о риј ску ели ту, ме ђу рет ке ко ји ан ти ци пи
ра ју до га ђа је ко је, од до ба пи са ња ове сту ди је, већ жи ви мо у свим 
де ло ви ма пла не те. 

Про фе сор Па шић је и Ср би ју упо зо ра вао „да су нај о па сни ји 
пар ци јал ни ин те рес – ужи упра вљач ки ин те ре си оних ко ји про фе-
си о нал но и овла шће но из ра жа ва ју и бра не оп шти дру штве ни ин-
те рес. Уме сто уки да ња свих об ли ка еко ном ске и по ли тич ке ре пре-
си је ко је је марк си зам обе ћа вао рад нич кој кла си, раз вио се си стем 
по ја ча не ин тен зи ви ра не опре си је, чи ји је циљ упра во да спре чи про-
јек то ва ну ево лу ци ју и да дру штве ну ре ал ност 'ре ал ног со ци ја ли-
зма' све де на ве ли ку со ци јал ну уто пи ју – нај ве ћу 'фан та зи ју' на шег 
вре ме на, – ка ко кон ста ту је Ле шек Ко ла ков ски. Уза лу дан ће оста-
ти сва ки по ку шај да се све стра ни је и ду бље са гле да су шти на кри зе 
свет ског си сте ма мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је, ко ји не при да је 
до вољ но зна ча ја кар ди нал ној исто риј ској чи ње ни ци – фор ми ра њу 
оса мо ста ље них упра вљач ких струк ту ра ко је су спрем не да при-
хва те би ло ко ју за ста ву, би ло ко ји фор мал ни про грам дру штве ног 
раз во ја, уко ли ко је то пут и сред ство да се њи хо ва вла да ви на са-
чу ва.“176

По ли тич коупра вљач ке струк ту ре Па шић је озна чио као оне 
чи ји су при ви ле го ва ни по ло жај и ви тал ни ин те ре си угро же ни, „и 
у Ју го сла ви ји, ко лев ци иде ја, па и це ло ви тог про јек та са мо у прав не 
не га ци је и суп сти ту ци је би ро крат ске вла сти. И баш у овим кри-
тич ним тре ну ци ма кри зе и рас па да по сто је ћих си сте ма вла сти и 
упра вља ња у це ли ни, по ка за ло се ко ли ко је тај слој (на ро чи то ње-
го ве чел не гру пе и по је дин ци) и спре ман и спо со бан да у тре ну ци ма 
бро до ло ма жр тву је све - бу квал но све: до та да шње прин ци пе, про-
грам, основ не ци ље ве и ме ри ла вред но сти, са мо да би се 'одр жао у 
се длу', да би и у но вим усло ви ма и но вом 'раз ме шта ју сна га' за др жао 
у сво јим ру ка ма, од но сно под сво јом кон тро лом, ко манд не пунк то-
ве др жав не упра ве и па ра др жав них ор га ни за ци ја са атри бу ти ма 
др жав не вла сти.“177

Па шић је опо ми њао и на на бу ја ли на ци о на ли зам и на ци о
цен три зам, ко ји су пре ти ли да по ти сну и да „уки ну про кла мо ва ни 

176 Ibid. pр.1718

177 Ibid. p. 26.
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плу ра ли зам рав но прав них, де мо крат ски кон сти ту и са них су бје-
ка та по ли тич ког од лу чи ва ња. За то бор ба за 'на ци о нал ни бар јак' 
по ста је сре ди шна тач ка и глав ни пред мет по ли тич ке бор бе уоп-
ште! У та квим усло ви ма, у та квој 'по ли тич кој кли ми' све по ли-
тич ке стру је и пар ти је ко је пре тен ду ју на ве ћи ути цај у би рач ком 
те лу и ко нач но, на осва ја ње де мо крат ске пар ла мен тар не ве ћи не, 
по ста ју no lens-vo lens на ци о на ли стич ке и укљу чу ју се у бе со муч но 
ли ци ти ра ње ми сти фи ко ва ним и фе ти ши зи ра ним ‘на ци о нал ним 
ин те ре си ма’, и у де ма го шку игру до дво ри ва ња рас па ље ној на ци о-
нал ној ме га ло ма ни ји.“178

За ауто ра су ова Па ши ће ва раз ма тра ња си сте ма мо но ор га
ни за ци о не хи је рар хи је дра го це на ин те лек ту ал на остав шти на за 
бу дућ ност срп ским по ли то ло зи ма, ко ји тек тре ба да гра де чвр сту 
срп ску др жа ву ко ју и да ље не ви ди мо на исто риј ском об зор ју ни 
2012., а ве ро ват но ни на ред них го ди на. Нај дан Па шић нам је обра
тио па жњу и на „не са вла да ну тен ден ци ју ре ста у ра ци је ауто ри тар
ног мо но по ли зма“, и на „по ли тич ко јед но у мље“ (стр. 27), а он да и 
на „не са вла да ни (не са вла ди ви) пут: од пар тиј ске до прав не др жа ве 
(стр. 44).

Па шић та ко ђе сма тра да „при ро ди те ле о крат ских си сте-
ма од го ва ра по ли тич ки си стем мо но ор га ни за ци о не хи је рар хи је, 
тј. си стем усме рен на уки да ње са мо стал но сти свих дру штве них 
су бје ка та ко ји су део др жав не струк ту ре, усме рен на њи хо во пре-
тва ра ње у 'тран сми си је' вла да ју ће пар ти је, у ор га ни за ци о не по лу-
ге пре ко ко јих пар тиј ско - др жав ни врх под ре ђу је сво јој кон тро ли 
и ути ца ју све обла сти дру штве не ак тив но сти и идеј ног жи во та 
дру штва.“179

Нај дан Па шић сма тра кључ ним еле мен том бу ду ћег дру штве
нопо ли тич ког раз во ја дру штва Гло бал ну со ци јал ну иден ти фи ка-
ци ју и сма тра ка ко дру штва тран зи ци је па те „од исте основ не сла-
бо сти, од ви со ког сте пе на ано ми је у дру штву. Оне има ју ко ре не и у 
про шло сти ( ути цај спољ них фак то ра ве ћи од уну тра шњег раз во-
ја, дру штве ни од но си се сво де на узак круг асо ци ја ци ја, не по сред но 
ве за них, за жи вот по је дин ца у ло кал ној за јед ни ци и од су ство гло-

178 Ibid. p. 27.

179 Ibid. p. 58.
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бал не ин зте гра ци је на ши рем дру штве ном пла ну) ...А де мо крат ска 
плу ра ли за ци ја су бје ка та сло бод ног од лу чи ва ња гра ђа на и њи хо вих 
асо ци ја ци ја о свим пи та њи ма дру штве ног раз во ја по ста је глав ни 
са др жај по ли тич ког жи во та и дру штве ног жи во та уоп ште. Гра-
ђа нин тре ба да бу де по ли тич ки кон сти ту и са ни гра ђа нин, сло бод-
на све стра но со ци ја ли зи ра на људ ска лич ност, око сни ца де е та ти-
зо ва ног ци вил ног дру штва.“180 

Про фе сор Па шић је по нов ним за ла га њем за ак тив ну и пре
суд ну уло гу гра ђа ни на у дру штву, и у то у го ди на ма ка да је со ци
ја ли зам до жи вео исто риј ски фи ја ско, ис ка зао сво ју на уч нич ку 
зре лост, хра брост, ре ше ност да упр кос све му увек бу де ка дар за 
ан ти ци па ци ју, па и уве ре ност да ће у 21. сто ле ћу по но во оја ча ти 
иде ја истин ског дру штве ног и по ли тич ког са мо у пра вља ња. Ње му 
су, од сре ди не Де ве де се тих, да ле за пр во и све сна жни је пла не тар не 
тен ден ци је хо ри зон тал них струк ту ра. Аутор сто га и на во ди Па
ши ће ву крат ку де фи ни ци ју овог пој ма кон крет не дру штве не уто
пи је, по ку ша не од Пе де се тих про шлог сто ле ћа и у Ју го сла ви ји, под 
ауто ри тар ним над зо ром Ти то вог ста љи ни стич ког си сте ма. „По јам 
са мо у пра вља ње, са ма реч са мо у пра вља ње (self-ma na ge ment, auto ge-
stion, са мо у пра вља ње), итд. ре ла тив но је ско ри јег да ту ма и ње го ве 
ин тер пре та ци је од по чет ка кре ћу се од схва та ња са мо у пра вља-
ња као кон крет ног об ли ка огра ни ча ва ња ауто крат ске вла сти ка-
пи та ла у пред у зе ћу и у еко ном ском жи во ту уоп ште, до схва та ња 
овог пој ма као тер ми на ко јим се озна ча ва гло бал на де мо крат ска 
ал тер на ти ва си сте му ауто крат ске вла да ви не.“181

180 Ви де ти: Нај дан Па шић, Исто риј ски фи ја ско си сте ма мо но ор га ни за ци о не хи-
је рар хи је. Го ди не рас па да (1987-1992)“, р. 171.

181  Ibid. p. 172.
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Че твр то по гла вље  
 

Че твр ти Клан Ср би је - Сло бо дан Ми ло ше вић 
и Мир ја на Мар ко вић 

IV. 1.  Дис крет ни парaполитички Spi ri tus mo vens 
срп ског нео-стаљинистич ког иде о ло шког  
про јек та – професор Мирјанa Мар ко вић 

 Пе ри од по сле Уста ва 1974. је су штин ски за по и ма ње до га
ђа ја у Ср би ји из ме ђу 1979. и 1987., То је пе ри од успо на мо ћи „Кла на 
Ми ло ше вићМар ко вић“. Те го ди не, до ба ка да Ми ло ше ви ће ва по
ли тич ка еки па кре ће с њим ка вла сти, пред ста вља ју кључ за по и
ма ње свих по то њих до га ђа ја у Ср би ји и на про сто ру Ју го сла ви је. 
Про фе сор Мир ја на Ми ло ше вићМар ко вић, со ци о лог по во ка ци ји, 
и ње но окру же ње су, у ства ри, оба ви ли огром ни рад иде о ло шког 
„чи шће ња“, нај пре на ра зи ни Бе о гра да, а ка сни је и чи та ве Ср би
је. Она и ње на ви зи ја дру штва отво ри ли су по ли тич ки пут Ми ло
ше ви ћу. Про фе сор Мир ја на Мар ко вић и ње на иде о ло шка „ер ге ла“ 
мла дих из УК ССО су за чет ни ци и ро до на чел ни ци но ве но мен кла
ту ре у Ср би ји, су штин ски до ми нант не и 2012. у срп ском дру штву 
„ко је те жи европ ским ин те гра ци ја ма.“

Упра во она, од са мог по чет ка по ли тич ке ак тив но сти (за сно
ва не на за ве ра ма), лан си ра иде ју да ће њен су пруг по ста ти но ви Ти
то Ју го сла ви је. Ње на еки па на кра ју успе ва да за тре сва ки траг ина
че крх ке де мо кра ти је уну тар Пар ти је, као и да про ме не чи тав њен 
ток. Мир ја на Ми ло ше вићМар ко вић је ар хи тек та свих по ли тич ких 
сле пих ули ца у ко је је за па ла Ср би ја на кра ју ње них опе ра ци ја. Ср
би ја је и данда нас у сло бод ном па ду и по ни ра њу, по ли тич ки, дру
штве но, кул тур но, еко ном ски, ци ви ли за циј ски. 

Пре све га за хва љу ју ћи ак ци ја ма иде о ло шке еки пе про фе сор
ке Мар ко вићМи ло ше вић, Сло бо дан Ми ло ше вић је ус пео да се до
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мог не вла сти и про ме ни курс Пар ти је и др жа ве. Ду го је ње на еки па 
оста ја ла дис крет на и ти ме не по зна та у јав ном мне њу. И ра ди ла је 
исто вре ме но ин тен зив но, по др жа ва ју ћи го то во фа на тич но Ми ло
ше ви ћа у на по ри ма да пре у зме власт у Пар ти ји.

Мир ја на Мар ко вић и ње на Гру па би ли су оку пље ни у окри
љу Уни вер зи тет ског ко ми те та СК. Код њих је по сто јао су штин ски 
иде о ло шки и ин те лек ту ал ни кон ти ну и тет са ти то и стич ким ре жи
мом и не скри ве на ин спи ра ци ја Ти том, па се ни су ус те за ли да тај 
дух ши ре Уни вер зи те том. Ми ло ше вић је у то ме био пот пу но са гла
сан са еки пом сво је су пру ге. 

Број ни су љу ди из окру же ња Ива на Стам бо ли ћа, та да шњег 
„га зде“ Ср би је, ко ји су пот це њи ва ли ову та јан стве ну по ли тич ку 
гру пу ску лу. Иде о ло шки мла ди тим про фе со ра Мар ко вић је у по
чет ку „др жао је зик за зу би ма“ и де лао, а про фе сор Мар ко вићМи
ло ше вић је лич но и не пре ста но учвр шћи ва ла сво је ре до ве но вим 
уни вер зи тет ским ка дро ви ма.

Tе го ди не иде о ло шког за ле та ове гру пу ску ле са бе о град ског 
Уни вер зи те та, ба рем до кра ја 1987., је су и пр ви иде о ло шки ус пе си 
Мир ја не Мар ко вић на по ли тич кој сце ни Ср би је спрам „ан тисо
ци ја ли стич ких сна га на Уни вер зи те ту“. То је и тре ну так исто ри-
је са да шњо сти Ср би је ко ји мо же мо да сма тра мо кру ци јал ним за 
за по чи ња ње по ли тич ког пу та „но вог Ти та“ – Сло бо да на Ми ло ше
ви ћа. Oва пр ва по бе да би ће од пре суд не ва жно сти по том у то тал
ном осва ја њу Др жа ве, све до иде о ло шког и ин те лек ту ал ног „чи
шће ња“ раз ли чи тих вр ста ка дро ва и функ ци о не ра. Но, чи та ва ова 
ак тив ност Мир ја не Мар ко вићМи ло ше вић, „Сло би ног Су сло ва“, 
по ка за ће се на кра ју као ре гре сив но иде о ло шко де ло, неоста љи
ни стич ка ак ци ја ко ја је, још јед ном у ХХ сто ле ћу, оме ла Ср би ју да 
се за пу ти у ли бе рал ни раз вој.

Иза, го то во бра ће, Ива на Стам бо ли ћа и Сло бо да на Ми ло ше
ви ћа, у сен ци, од са мог по чет ка њи хо вог при ја тељ ства, за вр ше ног 
тра гич ном ли кви да ци јом Ива на Стам бо ли ћа, на ла зи се Мир ја на 
Ми ло ше вић. Она је истин ски pri me mo ver, ар хи тек та зла (по М. 
Кне же ви ћу, и она је сукре а тор ка по ли тич ког про јек та зва ног Сло
бо дан Ми ло ше вић. Чак је и чи та ва тра гич на исто ри ја Ср би је из ме
ђу 1979. и 2000. под ути ца јем иде ја ове же не, на пр ви по глед ве о ма 
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бла ге, ти хе, при јат не. Не ка да шњи се кре тар Уни вер зи тет ског ко ми
те та, Ми лош Кне же вић, де фи ни ше Мир ја ну Мар ко вић као „ср це 
мра ка“. Кне же вић је кре ди би лан све док, јер је Осам де се тих, до буч
ног раз ла за са ње ном ли ни јом, то ком ви ше од две го ди не на ра ду у 
УК (у дру гом ман да ту Ми ре Мар ко вић) и до бро ју је упо знао. 

Ве ћи на срп ских ана ли ти ча ра и да нас има ви зи ју до га ђа ја из 
овог пе ри о да ко ја мо же да се ка рак те ри ше као сим пли ци стич ка. 
Њи хо ва зна ти жељ ност се го то во ре дов но за у ста вља на до га ђа ји
ма из је се ни 1987., на два да на Осме сед ни це срп ске Пар ти је, ка да 
су Иван Стам бо лић и ње го ва еки па по ра же ни од дру ге пар тиј ске 
фрак ци је, Ми ло ше ви ће ве. А у том ста ди ју му до га ђа ја, све што је 
кре и ра ла Мир ја на Мар ко вић са сво јим су пру гом, већ је би ло од и
гра но у срп ској по ли ти ци. 

У на шој ана ли зи тог пе ри о да, ко ји се про те же од 1979., пре ко 
1982., до 1987., на ро чи то је ва жно обра ћа ње па жње на до мен срп
ске ме та-по ли ти ке,та ко оми ље не ди сци пли не срп ских по ли ти ча
ра од у век. Не ми сли мо на те о ри је за ве ре, већ на уну тар пар тиј ске 
бор бе у окри љу бе о град ске Пар ти је, ко ја је ма ло по зна та ши рој јав
но сти, и све ту.

Ути цај на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа не мо же се, на рав но, об
ја сни ти са мо ло гич ним ути ца јем ме ђу су пру жни ци ма. По сто ји још 
јед на ди мен зи ја и дру ги мо ти ви и по кре та чи иза то га, по сто ји ми-
сте ри о зна ин те лек ту ал ка др Мир ја на Мар ко вић. При да ју ћи јој 
по себ ну па жњу и ње на уло га у свим по ли тич ким до га ђа њи ма овог 
до ба мо же лак ше и убе дљи ви је да се рас ту ма чи. На гла си мо и да је 
мо гу ће да се осве тле знат но бо ље но до сад ње не истин ске ак тив
но сти и од го вор но сти у срп ској по ли ти ци, а оне су и да ље при
кри ве не, уз вид но ус те за ње ис тра жи ва ча ко ји се кри ју иза про це не 
не до вољ не исто риј ске дис тан це. Пе ри од 1979. 1987. је, по ме ну ли 
смо већ, кључ ни за „Ми ло ше ви ће ве го ди не“ у Ср би ји. А она и ње на 
иде о ло шка еки па, уски круг ка дро ва са Уни вер зи те та, истин ски су 
пи о ни ри „Ми ло ше ви ће ве ства ри“. 

Пре но што је по че ла да пре да је со ци о ло ги ју на Уни вер зи те
ту у Бе о гра ду, Мир ја на Мар ко вић је од бра ни ла док тор ску ди сер та
ци ју на Уни вер зи те ту у Ни шу, код про фе со ра Љу би ше Ми тро ви ћа, 
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1979.182 Те за др Мир ја не Мар ко вић ба ви се те мом шко ло ва ња рад
нич ке кла се уз рад, што је би ло мо да у до ме ну на ци о нал ног обра
зо ва ња Се дам де се тих и по чет ком Осам де се тих. Ми ра Мар ко вић је 
та да под иде о ло шким сна жним и не скри ве ним ути ца јем Ти то вог 
иде о ло га Едвар да Кар де ља, ујед но и глав ног те о ре ти ча ра ју го сло
вен ског со ци ја ли зма, као и под ути ца јем Сти па Шу ва ра, но ве марк
си стич коле њи ни стич ке зве зде Хр ват ске.183 

Ка да Мир ја на Мар ко вић ула зи на Уни вер зи тет као пре да вач, 
још ни је на пу ни ла 40. Нај пре је де та ши ра на у од сек за ту ри зам, 
на При род нома те ма тич ком фа кул те ту.Чо век ко ји јој је „на чи нио 
про лаз“ на фа кул тет је про фе сор Сло бо дан Ун ко вић (са на дим ком 
„Кел нер“), ко ји ће јој оста ти ло ја лан све до њи хо вог па да 2000. И 
са овог фа кул те та Мир ја на Мар ко вић по чи ње да ор га ни зу је сво
ју гру пу, свој ло би, и на кра ју и соп стве ни Клан. Ка да се до мог
не члан ства УК, то ће пред ста вља ти но ву ета пу у ду гом на сто ја њу 
осва ја ња вла сти у Ср би ји. 

Уни вер зи тет ски ко ми тет (УК) СК Бе о гра да био је ва жна 
ка ри ка у функ ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма тог вре ме на. То је 
та ко ђе и ре зер во ар ка дро ва, „но ве кр ви Пар ти је“. Зна ло се одав
но би ти члан УК СК зна чи ло је пу но за по ли тич ко и дру штве но 
про мо ви са ње мла дих ка дро ва. Би ти у том те лу зна чи ло је и да сте 
на ли сти Но мен кла ту ре ре жи ма, да вас че ка оси гу ра на бу дућ ност. 
Уни вер зи тет ски ко ми тет за се да у истом зда њу као и град ска Пар
ти ја, на Сту дент ском тр гу (где је да нас и се ди ште на след ни ка СК 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је). Ње га чи ни 30 чла но ва, од че га 
два де се так уни вер зи тет ских про фе со ра, ко ји су ода бра ни пре ко 
де ле гат ског си сте ма на свим фа кул те ти ма ко ји за јед но чи не Уни
вер зи тет у Бе о гра ду. И про фе сор со ци о ло ги је на ПМФу, Мир ја на 
Мар ко вић, је члан УК. Ши ра јав ност је Се дамд се се тих још не по
зна је, а не по знат је ши рој јав но сти и њен су пруг, Сло бо дан Ми ло
182 Мно ги спе ку ли шу ка ко је док то ри ра ла код про фе со ра Да ни лаДа че Мар ко

ви ћа, ко ји ће ка сни је по ста ти део ње не иде о ло шке еки пе, али је то не тач но. 
Она ни ка да ни је об ја сни ла за што је мо ра ла да оде у Ниш за од бра ну те зе, 
ка да је жи ве ла од у век у Бе о гра ду, где је и за вр ши ла фа кул тет.

183 Пр во рад но ме сто Мир ја на Мар ко вић је рад нич ки уни вер зи тет „Ђу ро Са
лај“, је дан од марк си стич ких цен та ра Бе о гра да. Ова вр ста ин сти ту ци је би ла 
је ра ши ре на и уче ство ва ла је у иде о ло шком обра зо ва њу. рад нич ке кла се пре 
све га, и у ње га су до ла зи ли и рад ни ци на марк си стич ка пре да ва ња.
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ше вић, иако је ге не рал ни ди рек тор моћ не „Бе о бан ке“ (УББ), у ко јој 
ра ди од 1973.184

И по сле смр ти Ти та, 1980., Мир ја на Мар ко вић је Mrs No body. 
Њен лич ни стил обе ле жа ва дис кре ци ја у све му што чи ни. Ви ше 
јој од го ва ра оста ја ње у сен ци, low pro fi le, где се осе ћа ла год но и 
има зна чај ни ју сло бо ду ак ци је. У УК успе ва да за до би је вре ме ном 
стра те гиј ски по ло жај у Иде о ло шкој ко ми си ји. То је јед но од кључ
них ка дров ских ме ста ме ђу свим ко ми си ја ма ко је чи не Ко ми тет. 
Ја сно је да Мир ја на Мар ко вић ту до спе ва нај пре за хва љу ју ћи свом 
су пру гу, ко ји је ин тим ни при ја тељ и про те же Ива на Стам бо ли ћа, 
срп ског Пре ми је ра. Упра во је ути цај Стам бо ли ћа њој отво рио вра
та УК. 

IV. 2. По ја ва кла но ва у окри љу срп ске Пар ти је 

Ме ђу ко му ни стич ким ак ти ви сти ма на Уни вер зи те ту че сто 
се на ђу по ли тич ке ана ли зе ко је не мо гу да се чи та ју у штам пи. По
чет ком осам де се тих у Бе о гра ду, го во ри се о фор ми ра њу че ти ри 
Кла на ко ји сво јим мре жа ма љу ди по кри ва ју чи та ву по ли тич ку сце
ну Ср би је.

1. Клан Дра жа Мар ко вић – чи ни га „ста ра гар да“ Пар ти је. 
Дра го слав – Дра жа Мар ко вић је та да шеф Пар ти је, као и Пред сед
ник Ср би је (та да на зи ван: Пред сед ник Пред сед ни штва), ве ран Ти
ту, „чи стач“ срп ских „ли бе ра ла“ 1972., стриц Мир ја не Мар ко вић. 
Око ње га су углав ном чла но ви ЦК, апа рат про фе си о на ла ца у Пар
ти ји, сви они ко ји би мо гли да из гу бе све при ви ле ги је, о ко ји ма је 
по чео пр ви да го во ри Иван Стам бо лић, а на ро чи то ње го во окру
же ње. То су струк ту ре ко је, из ла же њем на по ли тич ку сце ну, не ће за 
со бом оста ви ти осе ћа ње ту го ва ња, ко ји ће бр зо уто ну ти у то тал ни 
за бо рав. Осим Дра же Мар ко ви ћа, из у зет но ве ште по ли тич ке „зве
ри“ и лу ка вог шу ма диј ског по ли ти ча ра, по ме ну ти сце на рио о дру
гим чла но ви ма Кла на се та ко и од и грао, па су сви ти љу ди одав но 
184 У ар хи ви РТСа мо же да се про на ђе ви део за пис са јед ним од пр вих Ми ло

ше ви ће вих по ја вљи ва ња на те ле ви зи ји, сре ди ном Се дам де се тих. Та да је лан
си рао, пр ви пут у Ср би ји и СФРЈ, из раз „про ме не“, ко ји ће 20 го ди на ка сни је 
би ти оку пљач бор бе упра во про тив Ми ло ше ви ћа као Пред сед ни ка Ср би је.
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то тал но за бо ра вље ни од јав ног мне ња, али и од са вре ме не срп ске 
исто ри је.185

Пр ви по ли тич ки кон фликт срп ске но мен кла ту ре по чет ком 
Осам де се тих, до га ђа се упра сво на ме тапо ли тич кој ра зи ни из ме ђу 
кла на Ива на Стам бо ли ћа и кла на Дра же Мар ко ви ћа. Срп ску по
ли тич ку сце ну у то вре ме ком пли ку ју и не сла га ња кла но ва Ива на 
Стам бо ли ћа и Дра же Мар ко ви ћа. Обо ји ца се ни су баш во ле ла, да 
еуфе ми стич ки ис ка же мо за пра во њи хо ву ме ђу соб ну не тр пе љи
вост. Би ло је уоч љи во да Дра жа Мар ко вић увек има при мед бе на 
ис ту пе И. Стам бо ли ћа на се си ја ма вр ха Пар ти је и Др жа ве.186 

Дра жа Мар ко вић је био про тив из бо ра Ми ло ше ви ћа за ше
фа Пар ти је. По сле Осме сед ни це он осу ђу је на ци о налшо ви ни зам 
у Ср би ји, Ми ло ше ви ћев по пу ли зам и дог ма ти зам. Од мах по сле 
Осме сед ни це, за раз ли ку од прет ход не си ту а ци је, ка да је био оква
ли фи ко ван као „срп ски на ци о на ли ста и уни та ри ста“, на из бо ри ма, 
јав но, он је сву да осу ђи ван као „из да ји ца ср ског на ро да, чо век ко ји 
је ана ци о на лан, ко ји је слу жио дру ги ма у Ју го сла ви ји ра ди соп стве не 
ка ри је ре.“ 187

2. Клан Иван Стам бо лић – пред во ди га срп ски Пре ми јер, чо
век бу дућ но сти, бра ни тељ срп ских ин те ре са на фе де рал ном ни воу, 
та ко зва но ли бе рал но кри ло у Пар ти ји, што је тер мин ко ји ипак 
спа да у con tra dic tio in adi ec to, ка да се го во ри о ко му ни сти ма. У ње
му је не ко ли ци на од ва жних и по ште них ин те лек ту а ла ца, по пут 
Пе траПје ра Жи ва ди но ви ћа, Ве сне Ја њић, Ми ле Ко ру гић, Шпи ра 
Га ло ви ћа, и дру гих, ко ји су кич ма Стам бо ли ће ве по ли тич ке оп ци је. 
Али, Иван Стам бо лић чи ни, у ча су фор ми ра ња Кла но ва у Ср би ји, 
лош ини ци јал ни из бор, би ра ју ћи љу де ко ји ће га ка сни је и звер ски 
уби ти. “Стам бо лић има две ру ке. Ле ва је Бу ца Па вло вић, ин те лек-
ту а лац, прет ход ник Ко шту ни це сво јим вла да њем, јер он не из ла зи 

185 Ако упо ре ди мо срп ске по ли тич ке дуете ко је су пред ста вља ли Иван Стам бо
лић с јед не стра не, и Дра жа Мар ко вић с дру ге, ла ко уви ђа мо ин те лек ту ал ни 
сраз у од но су на Мар ка Ни ке зи ћа и Ла тин ке Пе ро вић де це ни ју ра ни је. 

186 „На са стан ци ма Дра жа Мар ко вић че сто по чи ње сво ја из ла га ња ре че ни цом 
ко ја ка же да се не са гла ша ва са мном, али све што из го ва ра по том ка же да је 
са гла сан са мном. Имао је по тре бу да ка же ка ко се не са гла ша ва са мном“ (И. 
Стам бо лић, стр. 133)

187 У: Дра жа Мар ко вић, Дис кон ти ну и тет, Ra di o Free Euro pe, са Бран ком Ми
хај ло вић.
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из свог ка би не та, он гун ђа, ве о ма је тих. Дру га ру ка, то је ру ка ису-
ка ног ма ча – Ми ло ше вић. Да кле, је дан је иде о лог и те о ре ти чар, а 
дру ги, Сло ба, опе ра ти вац за све прак тич не ства ри у Пар ти ји.“188

Ме ђу тим, ове две ру ке ни су се под но си ле, од са мог по чет ка. 
Док Иван Стам бо лић ни је чак ни мо гао да за ми сли да Ми ло ше вић 
и ње го ва су пру га има ју не ка кве дру ге пла но ве, и то без ње га, ја сно 
је да Клан Ива на Стам бо ли ћа ула зи у све као гу бит ник у са мом за
чет ку тр ке за власт у Ср би ји. Ми ло ше вић, на и ме, по чи ње исто вре
ме но из град њу соп стве не струк ту ре Че твр тог Кла на, и то истог 
мо мен та ка да му Иван Стам бо лић де ле ги ра део вла сти. Стам бо лић 
се љу то пре ва рио у два ма нај ва жни јим из бо ри ма – Ми ло ше ви ћу 
и Мир ја ни Мар ко вић. Нај пре за то што је брач ни пар иде о ло шки 
убе ђе ни ти то и стич ки мен та ли тет (ма да је, ру ку на ср це, и И. Стам
бо лић ти то и ста). Ни су на ци о на ли сти, ка ко би мо гло да се по ве ру је, 
већ јед но став но ве о ма ауто ри тар ни и про сто за љу бље ни у крип то
по ли ти ку. Тај де таљ је свој ство њи хо ве по ли ти ке, а они ће то по
ка за ти у на ред ним го ди на маупра во из ван ре дан та ле нат за уме ће 
крип то-по ли тич ког. 

3. Клан Ми лош Ми нић - бив ши ми ни стар спољ них по сло ва 
СФРЈ, убе ђе ни и не из ле чи ви ти то и ста, чо век за нај тај ни је за дат ке 
ко је му је по ве ра вао Ти то за Ср би ју још од Се дам де се тих, нај чи сти
ји спе ци мен ста ре ста љи ни стич ке гар де срп ских ко му ни ста. Клан 
је сре ди ном Се дам де се тих од и грао кључ ну уло гу у обез бе ђи ва њу 
ал бан скогшип тар ског пу та у се це си ју. Ми нић је, са сво јим кла
ном, у ко ме су и вој во ђан ски и шип тар ски ауто но ма ши и се це си
о ни сти, ме ђу нај за слу жни јим Ср би ма ко ји су ута ба ли шип тар ски 
се це си о ни стич ки пут, ко ји на по чет ку 21. сто ле ћа „књи жи“ дру гу 
ал бан ску др жа ву у Евро пи – Ко со ву. Не ма ја сни је оп ту жбе про тив 
Ми ни ћа од ње го вих ак тив но сти про тив „Пла ве књи ге“, све о бу
хват не ана ли зе ал бан скихшип тар ских ра до ва на раз гра ђи ва њу 

188 Срп ски на род ни ка да ни је опро стио пу ков ни ку Ми ло шу Ми ни ћу ни не до
стој ну уло гу ре пу блич ког ту жи о ца на су ђе њу ге не ра лу Дра жи Ми ха и ло ви ћу, 
во ђи сна га Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни и ве ли ком Ти то вом про тив ни
ку. Ге не рал Ми ха и ло вић је у ма ју 1946. и стре љан, а Ми лош Ми нић ни ка да 
ни је об ја снио јав но сти шта су Ти то ви ег зе ку то ри учи ни ли са ње го вим по
смрт ним оста ци ма. И ово је јед на од илу стра ци ја мен тал ног про фи ла вер
них след бе ни ка Ти та и фа на тич но сти чи та вих ге не ра ци ја то та ли тар но за
до је них, ко је су и у смрт од но си ле ин фор ма ци је по пут ове о суд би ни те ла 
ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа.
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Ср би је, ко ју су бри љант но са чи ни ли на ши нај у глед ни ји по ли то ло
зи. Ипак, у вре ме ка да се рас плам са ва ју бор бе за власт, по сле Ти
то ве смр ти, Ми нић ви ше ни је то ли ко мо ћан, на за ла ску је, и ни ко 
за пра во не це ни ње го ва ви ше де це ниј ска упи ња ња да, вер но као 
пас, слу жи Ти то вој ли ни ји, ве о ма че сто про тив срп ских на ци о нал
них ин те ре са. Ми лош Ми нић од и грао је, дакле, исто риј ски срам ну 
уло гу у гу ше њу ра да на тзв. „Пла вој књи зи“, 1976., ка да је стао уз 
Ал бан цеШип та ре, на спрам пре ци зне ана ли зе ста ња од но са са Ко
сме том. Ана ли зу су из ра ди ли нај бо љи срп ски струч ња ци, пред во
ђе ни про фе со ри ма Нај да ном Па ши ћем и Ра до сла вом Рат ко ви ћем. 
У ра ду су уче ство ва ли, по ред оста лих и: В. Мар ко вић, М. Дра шко
вић, М. Зе че вић, Л. Мар ко вић, Ву ка шин Стам бо лић. Чак ни на слов 
ове ана ли зе ни је уоште био по во ка ти ван: СР Ср би ја и ауто ном не 
обла сти ко је јој при па да ју. Ми нић је, са нај ви шим но мен кла тур
ним шип тар ским ру ко во ди о ци ма (ме ђу ко ји ма је и Фа диљ Хо џа) 
пот пу но иг но ри сао основ не за кључ ке ове ана ли зе: „Ал бан ци не же-
ле да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је: 

1. За шти ту љу ди и жи во ти ња про тив епи де ми ја; 
2. За шти ту кул тур них спо ме ни ка од на ци о нал не ва жно-

сти; 
3. Рад не од но се; 
4. Здрав стве но оси гу ра ње и пен зи ју; 
5. Ре жим во да.“189 
Иван Стам бо лић је го во рио ка ко „не по шту је пу но Ми ни ћа.“ 

Ни су му се до па да ле Ми ни ће ве „за гри же ност, твр до ћа, као и ве о-
ма би зар на ис кљу чвост,“ као ни то да је био „на стра ни Ал ба на ца, 
са њи ма“ (Стам бо лић, стр. 113).

4. Клан Сло ба и Ми ра – Че твр ти Клан је бр зо ста сао, че ти ри 
го ди не по Ти то вој смр ти. Клан је прак тич но на стао под ши ње лом 
Ива на Стам бо ли ћа. Ми ло ше вић и Мар ко ви ће ва успе ва ју да на чи не 
им пре си ван на пре дак у че ти ри го ди не де лат но сти Кла на. Мно ги су 
189 Српски народ никада није опростио пуковнику Милошу Минићу ни не до–

стојну улогу републичког тужиоца на суђењу генералу Дражи Михаи ло вићу, 
вођи снага Југословенске војске у отаџбини и великом Титовом противни
ку. Генерал Михаиловић је у мају 1946. и стрељан, а Милош Минић ника
да није објаснио јавности шта су Титови егзекутори учинили са његовим 
посмртним остацима. И ово је једна од илустрација менталног профила 
верних следбеника Тита и фанатичности читавих генерација тоталитарно 
задојених, које су и у смрт односиле информације попут ове о судбини тела 
генерала Михаиловића.
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се нај пре за чу ди ли по ја ви „Кла на Сло бе и Ми ре“. Че твр ти клан се 
по ја вљу је у вре ме ко лек тив ног ру ко вод ства.190 

Ма да су пру гу Сло бо да на Ми ло ше ви ћа јав ност још не по зна
је, она не у мор но ра ди на фор ми ра њу чвр сте еки пе „ду го пру га ша“. 
Сви ње ни љу ди при пре ма ју се у ти ши ни, ус пут ја ча ју ћи сво је ре до
ве и пла ни ра ју бу дућ ност Ср би је.

Од ли ка Че твр тог Кла на је да је са чи њен од два де ла, два под
Кла на: Кла на Сло бе и Кла на Ми ре. Стра те ги ја Мир ја не Мар ко вић 
је „да хо да у две ко ло не“, јер она има не што дру га чи је кри те ри ју ме 
за из бор са рад ни ка у од но су на свог су пру га. Они ко је она би ра су 
ин те лек ту ал ни јег про фи ла и окре ну ти су иде о ло шком ра ду, док је 
окру же ње Ми ло ше ви ћа са чи ње но од праг ма тич ни јих љу ди, окре
ну тих би зни су. У Кла ну Сло ба су нај пре ње го ве ко ле ге еко но ми сти 
и бан ка ри, ње го ви са рад ни ци из „Бе о бан ке“, по пут мла дог еко
но ми сте Ју ри ја Ба је ца, ко ји ће у јед ном тре нут ку по ста ти и де сна 
ру ка Мир ја не Мар ко вићМи ло ше вић.191 Ту су се на шли и си но ви 
ва жних чла но ва ти то и стич ке но мен кла ту ре, по пут Сло бо да на Ко
ра ћа, си на ге не ра ла Ду ша на Ко ра ћа, или Ми ха и ло Цр но бр ња, син 
не ка да шњег Ти то вог ше фа ка би не та.192 Уз ове мла де је, а то ће би ти 
и од лу чу ју ће за пр ву фа зу на ле та на власт, и гру па Ти то вих ге не ра
ла. Пре све га ге не рал Ни ко ла Љу би чић, бив ши шеф ге не рал шта ба 
Ар ми је, нај ва жни ја Ми ло ше ви ће ва „акви зи ци ја,“ об зи ром на ње
го во ве ли ко ис ку ство у ра ду са КОСом.Ту је и ге не рал Пе тарПе
ри ца Гра ча нин, па ге не рал Ђо ко Јо ва нић. По сто је уз Ми ло ше ви ћа 
и по ли циј ске струк ту ре, а на ро чи то тај не слу жбе Ар ми је и По ли
ци је, али ће они ду го оста ти у сен ци.
190 Има струч ња ка за срп ску но мен кла ту ру, по нај пре Ми лош Кне же вић, ко ји 

сма тра ју да је Пе ти Клан онај ге не ра ла Ни ко ле Љу би чи ћа. Ње го ва гру па ци ја, 
ипак, ни је би ла та ко ја сно про фи ли са на и скло на отво ре ном де ла њу слич
ном по ме ну тим кла но ви ма, већ је реч о твр дим ти то и сти ма из вој нопо ли
циј ских струк ту ра, ко ји су из сен ке де ла ли у ко рист Ми ло ше ви ће вог Кла на. 
Они су у ства ри кључ успе шног ин ста ли ра ња Ми ло ше ви ћа на власт, та гру па 
вој них и по ли циј ских твр дих ста љи ни ста.

191 При ла го дљив на све иде о ло ги је, Ју риј Ба јец ће се и ка сни је при дру жи ва ти 
моћ ним љу ди ма Ср би је. Као и Ми ра Мар ко вић, до би јао је, као про фе сор, 
ве ли ку пла ту од Ка ри ћа Де ве де се тих, по ма гао му је да се ле гал но до мог не не
крет ни на, по пут Ин сти ту та за еко ном ску екс пер ти зу на Но вом Бе о гра ду, а 
на кра ју је по стао и са вет ник пре ми је ра Цвет ко ви ћа, до па да де мо кра та 2012.

192 Про фе сор Цр но бр ња се ка сни је пот пу но дис тан ци рао од Ми ло ше ви ћа, да 
би на кра ју по стао пре да вач еко но ми је на углед ном ка над ском уни вер зи те ту 
Мек Гил. 
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У Че твр том кла ну по сто је и „клан чи ћи“: „Ше зде се то сма ши“ 
(Ми ло рад Ву че лић, Љу би ша Ри стић, и др.); „По жа ре вља ни“ (Сто
јиљ ко вић, Жи ка Пе тро вић и др.); ССОЈ (Ха са но вић, Три ван, Ан
ђел ко вић, Чи го ја, це ла гру па по то ње „Но ве де мо кра ти је, и др.); Би-
знис-ко му ни сти ( Пе ру чић, Ду шко Ми хај ло вић, Ша ре нац, Јак нић, 
То мић „Сим по“, ка сни је Зо ран Чи чак, Ми рин би зни смен „Ју ро 
би знис ен тер прајз“); „Пре ко дрин ци“ (Мир ко Ма ја но вић, итд). 

Све ове струк ту ре по ма жу Ми ло ше ви ћу у пр вој фа зи за у зе
ћа вла сти, на ро чи то град њом мре жа у срп ској про вин ци ји. Број ни 
ге не рал ни ди рек то ри ве ли ких срп ских ком па ни ја по про вин ци ји 
при шли су Ми ло ше ви ћу, ко ји је бр зо по стао по пу ла ран ме ђу ти
то и стич ким кру го ви ма Ср би је, ко ји су и да ље из у зет но ја ки. Док 
Сло вен ци и Хр ва ти, па и Ал бан циШип та ри и дру ги ши ром Ју го
сла ви је, бр зо за бо ра вља ју ти то и зам, чак из ра жа ва ју кри ти ку тог 
до ба, Ср би и да ље ис ка зу ју сво ју пер верз ну на кло ност умр лом, а 
не у мр лом, во ђи Ти ту. И оста ће ти то и сти и у гра ђан ском ра ту, све 
до сво је то тал не ка та стро фе и ко ма да ња Ср би је по чет ком но вог 
ми ле ни ју ма. 193 

Истин ска сна га ути ца ја Ми ло ше ви ће вих при ста ли ца на ко
ме је ра дио ње гов Клан, из би ће на по вр ши ну тек ок то бра 1987., то
ком и по сле Осме сед ни це ЦК СКС. Та да ће Ми ло ше вић по ра зи ти 
до но гу Клан Ива на Стам бо ли ћа, као прет ход но и ње го ву „де сну 
ру ку“ Дра ги шуБу цу Па вло ви ћа, ко ји је Ми ло ше ви ћа вид но фру
стри рао и ба цао у ин те лек ту ал ни очај због соп стве не ин те лек ту ал
не ин фе ри ор но сти спрам глав ног Ива но вог те о ре ти ча ра.

Ми ло ше ви ће ва „ар ми ја“ се у том пе ри о ду „обо га ћу је“ про
фи лом љу ди без ку ра жи и лич ног ин те лек ту ал ног ста ва, што је 
упра во тре ба ло па ру Ми ло ше вићМар ко вић, ка ко би Ср би ју на 
кра ју ре ду ко ва ли на кра љев ство без ре да и за ко на. Ми ло ше вић, 
ко ји је иза бран за чла на ЦК 1982. го ди не, исто вре ме но по ста је и 
пред сед ник Ко ми си је за еко ном ске од но се. Из овог пе ри о да, ве ћи
на љу ди ко ја га је упо зна ла и ра ди ла са њим, се ћа се ње го вог осо би
тог лич ног сти ла и ди фе рен ци ра них ста во ва. Ода вао је ути сак ве
о ма са вре ме ног чо ве ка, ве о ма отво ре ног, из ра же ни је тех но крат ски 

193 И ово је јед на од па то ло шких ма ни фе ста ци ја у би ћу Ср ба, ко ја за вре ђу је ду
бље ана ли зе пси хо а на ли ти ча ра и дру гих струч ња ка. 
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рас по ло же ног од око ли не, ко ји је у го во ру ко ри стио је зик за пад них 
бан ка ра. 

Че твр ти Клан је нај мла ђи, а Ми ра Мар ко вић обез бе ђу је 
сво јим ме тапо ли тич ким рас ко шним та лен том да њен по ли тич ки 
ло би не ма смет њи, али и да не сме та су пру жнич ким за јед нич ким 
на по ри ма у успо ну на власт. Ода кле про ис ти че истин ска по ли ти ка 
моћ њи хо вог Кла на? Нај пре из УК. Упра во је УК иде ал но ме сто за 
ис трај ни, а нео ме та ни рад ка квим се ба ви ла. 

Мир ја на Мар ко вић је истин ски spi ri tus mo vens, док се Ми ло
ше вић ба ви Пар ти јом. То мо же да се сма тра до бром и ин те ли гент
ном ди стри бу ци јом за да та ка у окви ру брач ног па ра. Њи хов је циљ 
да власт за у зму у пар тиј ским струк ту ра ма пост пе но. За то је и за да
так Мир ја не Мар ко вић из у зет но те жак – да еки па ко ју ство ри у УК 
по ста не истин ски ге не рал штаб Кла на. Али, 1982., ка да је Клан из
во је вао сво ју пр ву зна чај ну по бе дутест, Ми ра Мар ко вић још ни
је „га зда ри ца“ Уни вер зи те та, а Ми ло ше вић још увек ни је „га зда“ 
Пар ти је и Др жа ве. Пре о ста ја ће још 5 го ди на не у мор них ак тив но
сти. Мир ја на Мар ко вић мо ра нај пре да ком пле ти ра пот чи ња ва ње 
УК, а по том да на пад не на Град ски ко ми тет, па да три јум фал но до
крај чи ЦК. Њен тим ће стр пљи во, али као ба гер, кре ну ти на све те 
ин сти ту ци је.

Су коб са Ми ло ше ви ћем за по че ла је Стам бо ли ће ва гру па, пре 
но што је Иван Стам бо лић и сам по стао жр тва. У УК са Кла ном 
Ми раСло ба по чео је пре ко гру пе љу ди, не за ви сно од гру пе око Бу
це Па вло ви ћа, Рад ми ла Кља ји ћа и дру гих. Кон такт са Стам бо ли ће
вом гру пом по ста је та да те жак. Клан про фе сор ке Мир ја не Мар ко
вић на ни воу УК је био без ко ор ди на ци је са Стам бо ли ћем, што у 
по ли ти ци пре то га ни кад ни је ви ђе но. И су коб је окон чан пре Осме 
сед ни це. За пра во је у тај но сти су коб по чео 1986., а тра јао до ју на 
1987 (док је Осма сед ни ца одр жа на тек у ок то бру 1987.) 

Су шти на су ко ба би ла је у са мом УК. Нај ја ча про ми ло ше ви
ћев ска гру па упра во се на ла зи ла у УК. Са ма Ми ра Мар ко вић ин
ста ли ра ла се ту још 1985. Су шти на по и ма ња чи та ве тех но ло ги је 
вла сти гру пе Мир ја не Мар ко вић је сте са став УК из пе ри о да 1986
88. За тог ман да та, Клан је ели ми ни сао Иви цу Стам бо ли ћа и по
стао је су ве рен у Ср би ји на три ни воа: УК, ГК, ЦК.
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Та, нај моћ ни ја гру па, по том ода ши ље из УК сво је ка дро ве 
сву да. То је истин ско ме сто ро ђе ња про ме на у Ср би ји са до ла ском 
Ми ло ше ви ћа и ње го вог Кла на. Ми ра Мар ко вић је та да по ста ла 
члан иде о ло шке ко ми сје УК СК, за хва љу ју ћи ути ца ју Ива на Стам
бо ли ћа, Ми ло ше ви ћа и ње го вог кла на. То је нај ва жни ја ко ми си ја. 
По зна ва о ци Кла на увек на гла ша ва ју и да је ово исто риј ско чвр сто 
је згро не што дру го од оних ко ји су им се тек ка сни је при дру жи ва
ли. Ми ра је гра ди ла сво ју моћ по сте пе но, пре ко тзв. „слу ча је ва“. 
Нај ва жни ји су би ли: рас пра ва о марк си стич ком обра зо ва њу на 
Уни вер зи те ту, кон цеп ци ја ча со пи са „Гле ди шта“, лист „Сту дент“, са 
раз ли чи тим глав ним уред ни ци ма ко је сме њу ју.

IV. 3. А ко су „Ми ри ни љу ди“?

Ко су љу ди ко је ова ко по чи њу да на зи ва ју у Бе о гра ду 1982? 
Нај пре, раз ли чи те ге не ра ци је при ста ли ца про фе сор ке Мар ко
вић. Ве о ма „мла ди марк си стич ки ву ко ви“, али и ис ку сни ка дро ви 
Пар ти је, ве ћи на при зна тих про фе со ра. Ме ђу Про фе сор ки ном ге
не ра ци јом и још ста ри јих, фи гу ри шу про фе со ри Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду: Вла ди мир Штам бук, Ја гош Пу рић, Ра дош Смиљ ко вић, 
Пе тар Шкун дрић, Ни ко ла Ри стић, Пе ђа Мар ко вић (са Ме ди цин
ског фа кул те та, Ми ло ше ви ћев ле кар), Јо ва ше вић, Бо жа Дра шко
вић (из вр шни се кре тар УК 198284).

Ме ђу мла ди ма, ко је ће Бе о гра ђа ни на зва ти ма ло ка сни је 
„Мла до тур ци ма“, су: Жељ ко Си мић, Сне жа на Алек сић, Зо ран То
до ро вић  Кун дак, Не бој ша Маљ ко вић, Алек сан дар Јер ков, Го ран 
Гнус, Рат ко Кне же вић, Та хир Ха са но вић. Ка сни је им се, у дру гој 
фа зи, при дру жу ју и: Спа со је Ан ђе лић, Алек сан дар Ден да, Жар ко 
Чи го ја, Го ран Три ван, Зо ран Чи чак, Вла дан Алим пи је вић, и дру ги. 
Иде о лог „Мла до ту ра ка“ је Зо ран То до ро вићКун дак, ко ји по ти че 
из екс трем но си ро ма шне се љач ке по ро ди це из око ли не Шап ца.194 
194 Пре ма све до че њу Или је Ра па ји ћа, не ка да шњег чла на Ин фор ма тив не слу жбе 

Град ског ко ми те та СК, ку ћа То до ро ви ће вих ро ди те ља, ко ју је са њим јед ном 
при ли ком по се тио, има ла је зе мља ни под, ка ко су ку ће гра ђе не још у 19. сто
ле ћу. А у по след њој фа зи сво је по ли тич ке ка ри је ре, То до ро вић је ку по вао на 
хи ља де хек та ра зе мље. Ма ло се зна да је и аутор збир ке пе са ма „Имам, да те 
не мам“.



Nomenclatura Serbica 19822013

115

Већ у пр вој фа зи сво је по ли тич ке ак тив но сти, Зо ран То до ро вић 
Кун дак се ис ти цао енер ги јом и од луч но шћу. При ву као је од мах па
жњу сво јом де ви зом: „Сва сред ства су до зво ље на, и ми мо ра мо да 
кон тро ли ше мо сва ку су штин ску ин сти ту ци ју, на ро чи то фи нан-
сиј ску“. Ап со лут но ло ја лан Мир ја ни Мар ко вић, То до ро вић је спре
ман на све, по што по зна је крај њи циљ – пот пу но за у зе ће вла сти.195 

Ми лош Кне же вић, бив ши из вр шни се кре тар за иде ло ги ју у 
УК (до ју на 1987., ка да је ели ми ни сан у су ко бу са Ми ри ним „Кла
ном“) из у зет ни је ана ли ти чар си сте ма за ве ра у Пар ти ји. Он ту ма чи 
не ке су штин ске прин ци пе ор га ни за ци је и окру же ња Ми ло ше ви ћа 
и Мар ко ви ће ве: „Сло ба зна шта ра ди. Ми ло ше ви ћев ре жим под се-
ћао је на по слу шнич ку и след бе нич ку ма ши не ри ју. Ње го ви нај бли жи 
љу ди би ли су крај ње ло јал ни и спрем ни на из вр ша ва ње свих на ре-
ђе ња ше фа. Не ки ме ђу њи ма су и дан-да нас не при сту пач ни и ма ло 
по зна ти јав но сти. Ми ло ше вић ни је при хва тао ни ка кав са вет, чак 
и нај о ба ве ште ни јих и нај ко ри сни јих, ни од ко га. Он ни је под но сио 
сво је са вет ни ке, ма ка ко му дри би ли. Ми ло ше вић је слу шао са мо 
ехо соп стве них ре чи и су ге сти је сво је су пру ге, свог ал тер ега. Ми ло-
ше ви ће во окру же ње вр ве ло је од сер вил них хи по кри та, без ини ци ја-
ти ве, и по вр шних и ло ших по ли ти ча ра. Је ди ни на чин да се до би ју 
ви со ке по ли тич ке функ ци је био је да се до ка же сле па вер ност, го то-
во стра стве на. Брач ни пар Ми ло ше вић ни је под но сио ни ко га ко се 
по ка зи вао пре ви ше не за ви сним, ко се усу ђи вао да из ра зи дру га чи је 
ми шље ње, или лич но раз ми шља ње. Онај ко се су прот ста вљао во-
љи Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и Мир ја не Мар ко вић, оста вљан је по 
стра ни, за ме њен је, ели ми ни сан са по ли тич ке сце не. Пре те ри ва ња, 
про це си, скан да ли, и афе ре обе ле жа ва ју тај пе ри од. Не ки ви со ко-
ко ти ра ни љу ди у Ми ло ше ви ће вом окру же њу ми сте ри о зно су умр-
ли, или уби је ни. Иден ти тет, ка ри је ра при ста ли ца, по зна тих под 
име ном „ми ло ше ви ћев ци“ – би ли су пом но над зи ра ни ка да су се пе ли 
на ле стви ци. Ми ло ше вић је био пре те ра но оба зрив по ли ти чар.“196 

На рав но, Клан Сло ба и Ми ра ево лу и ра ће то ком свог пу та 
ка ап со лут ној вла сти. Не ке при ста ли це се одва ја ју од Кла на, дру

195 Из те пи о нир ске фа зе бор бе, у Бе о гра ду се се ћа ју чу ве не прет ње: „Бо ље је да 
се за ра зиш си дом, не го да ти Кун дак по ста не не при ја тељ“.

196 Ви де ти: Ми лош Кне же вић, „Епо ха Ми ло ше вић“, Но ва срп ска по ли тич ка 
ми сао, Бе о град, 2001, стр..137.
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ге га од би ја ју, тре ће пре ла зе у дру ги клан. Тре ба ипак за пам ти ти 
су штин ску раз ли ку из ме ђу оно га што је на зва но чвр стим је згром, 
или „фе ту сом Кла на“ (по пут Зо ра на То до ро ви ћа) и лич но сти ко је 
су до шле ка сни је. Има ми ри са ре во лу ци о нар ног про ху ја лих вре
ме на у на чи ну Мир ја не Мар ко вић да при сту пи про бле му за у зе ћа 
вла сти. Она је не ка ко на ли ко ва ла пр вим хри шћа ни ма у ка та ком ба
ма у Ри му, не би ли оба вља ли свој об ред. Ни она ни је пре ви ше по
ка зи ва ла оно што чи ни, скри ва ла је сво је на ме ре, све до тре нут ка 
ка да је би ла си гур на да ће за у зе ти ин сти ту ци је ко је је ци ља ла по
сле број них за ве ра. На при мер, Мир ја на Мар ко вић је оста ла ти ха 
1982., јер је Иван Стам бо лић био ја чи од ње не еки пе. Уоста лом, у 
то до ба ју је Иван Стам бо лић чак шти тио, као и ње ну „иде о ло шку 
ер ге лу“ у УК. По сто ја ло је и на ре ђе ње: не ди ра ти у Ми ру! Иако је 
УК пред ста вљао за ре жим апа рат од огром не ва жно сти, го то во да 
не ма ко ор ди на ци је са Стам бо ли ћем и ње го вим ти мом. То је сто га 
што је Ми ра Мар ко вић су пру га Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, па је има
ла то ли ку сло бо ду ак ци је и та кву ауто но ми ју.

IV. 4.  „Ар хи тек та“ тех но ло ги је пре у зи ма ња вла сти  
у Пар ти ји учвр шћу је свој фронт 

Не тре ба за бо ра ви ти да Са вез ко му ни ста Ср би је (СКС) кон
тро ли ше чи та во по ли тич ко и дру штве но по ље Ср би је. Пар ти ја и 
да ље оста је моћ на, чак и моћ ни ја од свих по ли тич ких ин сти ту ци
ја зе мље (ко је се на зи ва ју „дру штве но по ли тич ке ор га ни за ци је“). 
Иван Стам бо лић пре пу шта Уни вер зи тет, зна чај но по ље дру штве
нопо ли тич ког ути ца ја, на ми лост Мир ја ни Мар ко вић, јер још не 
сум ња ни у шта не пла ни ра но. Ка ко би мо гло да се за ми сли ка ко ова 
же на, су пру га ње го вог нај бо љег при ја те ља и нај бли жег са рад ни ка, 
спре ма за ве ру про тив ње га? Шта ви ше, Стам бо лић је пре о ку пи ран 
су ко бом са Кла ном Дра же Мар ко ви ћа, ко ји је сим бол чи та ве ти то
и стич ке ге не ра ци је, „ста рих“ ко је И. Стам бо лић же ли да пен зи о ни
ше, ка ко би убр зао ре фор ме. 

Ме ђу тим, Мир ја на Мар ко вић зна, од вре ме на смр ти Ти та, да 
ће по ку ша ти да на мет не свог су пру га као но вог Ти та „за јед ну брат
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ску и је дин стве ну Ју го сла ви ју“. Сви они ко ји по зна ју брач ни пар с 
по чет ка њи хо ве бор бе за власт го во ре ка ко је он „не спо со бан да 
иза ђе ван хо ри зо на та Ти та“. И не ма сум ње – обо је су убе ђе ни ти
то и сти.197 Исти тај Иван Стам бо лић, иако одав но по ро дич ни при
ја тељ, мо гао је још да по слу жи и Ми ра ће га на па сти са мо јед ном, 
ка да бу де си гур на у сво ју по бе ду. 

Стра те ги ја Ми ре Мар ко вић под се ћа у том сми слу на аме рич
ку док три ну, ко ја је на зва на “the Ame ri can Way of War” – аме рич ки 
на чин во је ва ња. Са сто ји се у ду гом пе ри о ду го ми ла ња вој ног ма
те ри ја ла и тру па, све до тре нут ка ка да се до ђе до про це не да на го
ми ла но га ран ту је сто про цент ну по бе ду. Ње на стра те ги ја је, да кле, 
са вре ме на, и ин те гри ше и ду го роч но ко ри шће ње ме ди ја. Ка да за
по чи ње сво је опе ра ци је у УК, она још не ма и штам пу и те ле ви зи ју 
иза се бе. Ме ди ји су у то вре ме при лич но отво ре ни, чак и кри тич ни 
пре ма ру ко во ди о ци ма.Та ат мос фе ра де ли мич но је за слу га Ива на 
Стам бо ли ћа, иако ова кве тврд ње из јав но сти тре ба узи ма ти са из
ве сном ре зер вом, јер штам пу и ТВ кон тро ли ше Пар ти ја, па се то 
ни ка ко не мо же по ре ди ти са сло бо дом штам пе у ли бе рал ном дру
штву.198 Ипак, уоч љи во је да упра во у овом пе ри о ду штам па у Ср
би ји осва ја сло бо ду из ра жа ва ња. 

Мир ја на Мар ко вић и Сло бо дан Ми ло ше вић же ле да мо гу да 
ра чу на ју и на ме ди је то ком ко нач не бит ке у бу дућ но сти, из пер
спек ти ве те 1982. и да ље вр ло да ле ке бит ке. Но, Ми ра Мар ко вић 
та да чи ни на по ре да и у ме ди ји ма оку пи сим па ти зе ре, па та ко на 
ме диј ској сце ни уоча ва три кључ не лич но сти: Жи во ра даЖи ку 
Ми но ви ћа из „По ли ти ке“, ве ли ког „кар де љев ца,“ Ду ша на Ми те ви
ћа из Те ле ви зи је Бе о град, ко ји ће по ста ти ка сни је ге не рал ни ди
рек тор РТБ и ко ји ће се по ка за ти као је дан од нај ин те ли гент ни јих 
уче сни ка у пла но ви ма Ми ре Мар ко вић и Ми ло ше ви ћа, као и Ра

197 У јед ном раз го во ру са ауто ром, Ми лош Кне же вић ка же: „Иде ја Ми ре Мар-
ко вић да Сло бо дан Ми ло ше вић пре у зме власт у Ју го сла ви ји ро ђе на је у ње ној 
гла ви знат но пре но што Пе тар Стам бо лић пре не се власт у Ср би ји на свог 
се стри ћа, Иви цу Стам бо ли ћа. Био је то 'Го спо ђин сан' да Сло ба по ста не но-
ви Ти то“.

198 Ово увре же но ми шље ње опо зи ци о них ду хо ва у Ср би ји и Ју го сла ви ји о иде
ал ном по ло жа ју и сло бо ди ме ди ја у ли бе рал ним раз ви је ним дру штви ма по
том је у мно го ме про ме ње но, а илу зи је су се рас пр ши ле, на ро чи то од по чет ка 
Де ве де се тих и ра то ва у Ира ку, Ав га ни ста ну, Ср би ји. Ка ко је јед ном и ре че но 
у аме рич ким ме ди ји ма: „Сло бо да ме ди ја при па да оно ме ко је вла сник ме ди ја“.
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то ми ра Ви ца, но ви на ра Ра дио Бе о гра да, ка сни је та ко ђе ге не рал ног 
ди рек то ра Ра ди ја, а на кра ју и ми ни стра ин фор ми са ња Ср би је. 

Уло га те ле ви зиј ских сли ка по ка за ла се од лу чу ју ћом у овој 
стра те ги ји за у зи ма ња вла сти и ова те ма за слу жу је док тор ске те зе 
у бу дућ но сти, ве ли ко обо га ће ње исто ри је са да шњо сти Ср би је, али 
и на ше со ци о ло ги је и ко му ни ко ло ги је у ду ху Ре жи са Де бреа (ко ји 
је овај тер мин увео у са вре ме ну фран цу ску на у ку). Мо же мо чак да 
твр ди мо ка ко на чин на ко ји су се Ми ра Мар ко вић и ње на еки па 
слу жи ли ме ди ји ма, на ро чи то те ле ви зи јом, от кри ва ве ли ке та лен те 
за ме диј ску ма ни пу ла ци ју. У том сми слу, уло га Ду ша на Ми те ви ћа, 
те ле ви зиј ског но ви на ра ко ји је при па дао чвр стом иде о ло шком је
згру ти ма Ми ре Мар ко вић, има ве ли ког зна ча ја за чи тав по ли тич
ки кон цепт брач ног па ра Ми ло ше вић. Ми те вић је знао ка ко, а на
ро чи то имао осе ћај за мо мен тум ко ри шће ња те ле ви зиј ских сли ка 
у ја ча њу ими џа „но вог Ти та“. 

Иван Стам бо лић ни је имао не ко га по пут Ми те ви ћа у свом 
ти му. Исто та ко, Стам бо лић ни је имао ни са вет ни ка за од но се са 
јав но шћу. Јав но мне ње је због овог ка та стро фал ног ор га ни за ци о
ног про пу ста и „ру пе“ у Стам бо ли ће вом ти му, фор ми ра ла сли ку о 
ње му као бон ви ва ну, а о Ми ло ше ви ћу као о озбиљ ном чо ве ку, до
ма ћи ну, ко ји не гу би вре ме по ка фа на ма ка ко то чи ни Стам бо лић, 
а увек сам пла ћа сво је ра чу не. 

У штам пи и на Ра ди ју, Мир ја на Мар ко вић је ус пе ла та ко ђе 
да ин фил три ра, у ра ној фа зи сво јих ак тив но сти, сво је љу де, што се 
ка сни је по ка за ло кру ци јал ним по те зом. 

По ред ова квих по те за у јав но сти и ме ди ји ма, Пар је био при
ста ли ца крип топо ли ти ке, па су обич но о све му ва жном од лу чи ва
ли у свом нео зву че ном скром ном ста ну. То, „скро ман стан“, тро со
бан ина че, од но си се на вре ме пре се лид бе у ре зи ден ци ју на Де ди
њу. У ра ној фа зи Ми ло ше вић и су пру га од лу чу ју да не де ла ју кроз 
фор му ко лек тив ног ра да, као у вре ме Ти та, већ да ино ви ра ју ра дом 
„у двој цу.“ Брач ни ди ја лог ће у пот пу но сти за ме ни ти не ка да шње 
ду ге рас пра ве у те ли ма Пар ти је.199

Ми ра Мар ко вић уво ди још је дан ме тод ра да: ве че ре ко је ор
га ни зу је брач ни пар Ми ло ше вић у свом до му. На ве че ре по зи ва са

199 Ви де ти: Ви до сав Сте ва но вић, „Ми ло ше вић, је дан Епи таф“, Мон те на, Под
го ри ца, 2002, п.55.
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мо про ве ре не ка дро ве, али и кан ди да те за тај ста тус у окви ру ти ма. 
Бив ши члан слу жбе ин фор ми са ња ГК Бе о гра да, Или ја Ра па јић, о 
то ме ка же: „У јед ном тре нут ку се по ја вљу је Ми ло ше вић, ко ји ни је 
се део са на ма, већ се на ла зио у дру гој со би ста на. Он крат ко раз-
го ва ра са на ма, по том од ла зи у дру гу про сто ри ју. Ми ра је би ла та 
ко ја се за ни ма ла за по тре бе тих мла дих љу ди“. 200

То ком 1982., Мир ја на Мар ко вић и да ље оку пља сво је сна ге, 
сво је иде о ло шке „па зда ра не“ и ми ну ци о зно се при пре ма за ко нач
ну бит ку, ко ја се још не ви ди на об зор ју. Она гра ди сво ју моћ по сте
пе но, стр пљи во, по ма жу ћи се та ко зва ним „иде о ло шким слу ча је
ви ма“. То је, по ред оста лог, и не ка вр ста ин те лек ту ал ног тре нин га, 
те сто ва и си му ла ци ја пре са мог иде о ло шког ра та ко ји је пла ни ра ла. 
Ови слу ча је ви, чак и не пред ста вља ју ћи ве ли ку опа сност за ње не 
тру пе „па зда ра на“, би ли су до бре и ко ри сне ве жбе. За те ци ље ве 
Ми ра Мар ко вић мон ти ра ви ше афе ра. Осам де се тих го ди на мно ги 
су већ ми сли ли у Ср би ји да марк си зам не би ви ше тре ба ло да се 
пре да је у шко ли, али је рас пра ва већ, чи ни ло се, за вр ше на не ко ли
ко го ди на ра ни је. 

И ча со пис „Гле ди шта“ био је из ло жен кри ти ци из ре до
ва Пар ти је. Ве ћи на из ре дак ци је ча со пи са би ли су бли ски Ива ну 
Стам бо ли ћу, или су би ли ње го ви сим па ти зе ри: Ми ла Ко ру гић (из
вр шни се кре тар ЦК СКС), Че до мир Чу пић, Јо ван Ба бић, Јо ви ца 
Тр ку ља и дру ги. Ко ли ко је про тив ник бли зак Ива ну Стам бо ли ћу 
опа сан до ка зу је и то што Мир ја на Мар ко вић ша ље у иде о ло шки 
на пад на „Гле ди шта“ бес ком про ми сног и чак по ли тич ки кр во лоч
ног пре ма про тив ни ци ма, Зо ра на То до ро ви ћа Кун да ка. 201

200  Раз го вор Или је Ра па ји ћа са ауто ром, апри ла 2003., у Бе о гра ду.

201 Зо ран То до ро вићКун дак, иде о ло шка пе сни ца Мир ја не Мар ко вић, мно го 
ка сни је ус пи ње се у сам Врх Ми ло ше ви ће вог ти ма 1995. Осим то га, он је по
стао бо га ти би зни смен, а би ће за у ста вљен тек ми сте ри о зним уби ја њем усред 
Бе о гра да. У Аустри ји је имао при ват ну ком па ни ју. Са ра ђу је Де ве де се тих са 
фир мом Co pex, при ват ном ком па ни јом бив шег ју гоми ни стра Ме то ди Сми
лев ског, а по чи њао је да ку пу је и на хи ља де хек та ра ора ни ца по Вој во ди ни.
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IV. 5.  171 суб вер зив ни по јам Реч ни ка тех но ло ги је 
„Видикa“ и „Сту ден та“ 

Срп ској јав но сти, на ро чи то нај мла ђим ге не ра ци ја ма, го то во 
је не по зна та ите ка ко ва жна по ли тич ка епи зо да ко ја се од и гра ва у 
Бе о гра ду 198182, афе ра на па да „иде о ло шких па зда ра на“ УК СК на 
ре дак ци је „Сту ден та“ и „Ви ди ка“, не по сред но ин спи ри са них и ко
ман до ва них урот нич ком пар тиј ском па ли цом Мир ја не Мар ко вић.

Као илу стра ци ју ат мос фе ре про у зро ко ва не иде о ло шким 
чист ка ма у Бе о гра ду, од мах по Ти то вој смр ти, под се ћа мо на, та ко
ђе да нас пот пу но за бо ра вље на у Ср би ји, два до ку мен та тог вре ме
на. Нај пре Реч ник тех но ло ги је, по себ но из да ње ча со пи са Ви ди ци, 
об ја вље но по чет ком 1981.202 Упра во је то из да ње при ву кло па жњу 
Ми ре Мар ко вићМи ло ше вић и она га је ода бра ла за ме ту сво је пр
ве ак ци је јав не иде о ло шке чист ке, ко ју вр ши по том њен неоста љи
ни стич ки серкл на Уни вер зи те ту. 

Ре ак ци ја „Ви ди ка“ од штам па ла је овај број, ве ли ког фор ма
та днев не „Бор бе“, у ма лом бро ју при ме ра ка (про це њу је се из ме ђу 
60 и 80, ма да та чан број ни ка да ни је утвр ђен). Реч је о дво бој ном 
ру ко пи су, фор ма та А3, да кле гра фич ки ве о ма раз ли чит од свих 
дру гих ча со пи са. Овај број спе ци јал них „Ви ди ка“ Реч ни ка тех но-
ло ги је – у пот пу но сти је ура ђен руч но, ста рин ском тех но ло ги јом. У 
на чи ну из ра де ле жа ла је и сим бо ли ка са др жа ја – по ру ке ча со пи са. 
То је про тест про тив си сте ма, не са мо про тив де фор ми са ног со
ци ја ли зма у Ју го сла ви ји, већ и про тив свих са вре ме них си сте ма, 
ко ји ли стом са др же мно ге еле мен те тла че ња гра ђа на.То је за пра во 
про тест про тив са вре ме не ци ви ли за ци је, ко ја пре ти да из ро ди све 
но ве и но ве не сло бо де. 

Реч ник тех но ло ги је за пра во је ин те лек ту ал ни до га ђај par ex-
cel len ce у Евро пи тог вре ме на. Сам текст, рас по ре ђен на три де се так 
стра ни ца ве ли ког но вин ског фор ма та, са 171 пој мом „Реч ни ка“, 

202 Аутор се сим бо лич но оду жу је ге не ра ци ји Сту ден та“ и „Ви ди ка“, ко јој и сам 
при па да, по све ћу ју ћи им зна чај но ме сто у свом ма стер ра ду у Па ри зу, у Шко-
ли ви со ких сту ди ја дру штве них на у ка , ЕНЕSS (2003.), као и у док тор ској 
те зи , на ис тој пре сти жној Шко ли (2009.) Ви де ти и: Zo ran PE TRO VIĆ PI RO
ĆA NAC, La Ser bie et l’ascen sion de Slo bo dan Mi lo se vic(1982-1992. Ana to mie d’une 
autodégra da tion, L’Har mat tan, Pa ris, 2011.
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не сум њи во је ме ђу нај ва жни јим са др жа ји ма ко ји су се по ја ви ли 
у со ци ја ли стич ком све ту не по сред но по Ти то вој смр ти. На фи ло
зоф ској ра зи ни, овај до ку мент има да љи до мет од све га што је би ло 
пи са но у ди си дент ским кру го ви ма Пољ ске, Че хо сло вач ке, Ру си је и 
Ма ђар ске у том тре нут ку. О ње му сед ниг де ни је ни шта чу ло у то 
до ба, ра зу мљи во, јер је ње го ва суб вер зив ност истин ски над ма ши
ла сва ди си дент ска ми шље ња со ци ја ли стич ког ла ге ра. Је зик ко ји 
из ра жа ва овај осо бе ни про тест мла дих Ср ба тог до ба ни је баш лак, 
на мо мен те је „за ку ку љен и за му му љен“, али се тре ба под се ти ти да 
је ру ко пис об ја вљен 1981., у пе ри о ду у ко ме још не ма пот пу не сло
бо де из ра жа ва ња у постти тов ској Ју го сла ви ји. То је пр вен стве ни 
раз лог што је и мно гим да на шњим чи та о ци ма Реч ник тех но ло ги је 
де лом не ра зу мљив. Овај ру ко пис је имао за да так да го во ри, све па
жљи во ва ра ју ћи пар тиј ске цен зо ре. 

То ком чи та ве 1981. „Реч ник тех но ло ги је“ не иза зи ва ни ка
кву јав ну ре ак ци ју, већ на и ла зи на то тал но пре ћут ки ва ње. Мир
ја на Мар ко вић га је, ме ђу рет ким офи ци јел ним ин те лек ту ал ци ма, 
бр зо иден ти фи ко ва ла као суб вер зи ван и за по че ла, са сво јим иде о
ло шким след бе ни ци ма у окри љу УК СК, да га па жљи во ана ли зу је. 
Ин те лек ту ал ни плод овог ра да ње не „иде о ло шке по ли ци је“ ко ју је 
дис крет но оку пи ла, је сте Ана ли за иде о ло шке ори јен та ци је ча со пи-
са ‘Ви ди ци’ и не дељ ни ка ‘Сту дент’. Реч је, ме ђу тим, о до ку мен ту
фан то му, ко ји ни ко ни ка да ни је пот пи сао име ном, али ко ји је цир
ку ли сао по бе о град ским ми ље и ма. До ку мент је, ипак, аутен ти фи
ко ван, али тек ка да је афе ра са „Ви ди ци ма“ и „Сту ден том“ из би ла 
1982., па су и ауто ри од та да по ста ли по и мен це зна ни. 

За ни мљи во је та ко ђе да је ова зна чај на ин те лек ту ал на епи
зо да тог до ба пот пу но иг но ри са на од исто ри ча ра и по ли то ло га у 
Ср би ји, све до да нас. Аутор је, ме ђу тим, убе ђен да по свим узу си ма 
шко ле исто ри је са да шњо сти, ова кав до га ђај пред ста вља дра го це
ни фраг мент у исто ри ји са да шњо сти Ср би је, дра го це ни ји од мно
гих ко је су офи ци јел ни исто ри ча ри, со ци о ло зи, по ли то ло зи и ини 
струч ња ци ина у гу ри са ли за не из бе жне за бе ле же ње за бу дућ ност. 
Овај ру ко пис у Ср би ји је је ди ни по но вио in ex ten so, у свом књи
жев ном де лу Са га о би ци кли сти, Све ти слав Ба са ра. То ни је слу чај
но, јер је и Ба са ра гра ви ти рао ре дак ци ја ма „Ви ди ка“ и „Сту ден та“ 
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у то вре ме, чак су га ове сре ди не и лан си ра ле у књи жев ну ор би ту 
Ср би је. 

Афе ра са „Ви ди ци ма“ и „Сту ден том“ из 19811981. спа да у 
ва жан до га ђај бе о град ске ми кроисто ри је, од оне вр сте ко ја раз от
кри ва уло гу и ме сто Мир ја не Мар ко вићМи ло ше вић и ње не еки пе 
„иде о ло шких па зда ра на“ у го ди на ма при пре ма за до ла зак на власт 
у Ср би ји су пру жнич ког и иде о ло шког па ра, „срп ских Еле не и Ни
ко ла уа“.

 „Реч ник тех но ло ги је“ је у сво јој из да вач кој фор ми сим бол 
од би ја ња са вре ме не ци ви ли за ци је и ње них пер вер то ва них прин
ци па. Он има, ка ко смо ре кли, на о ко из глед ру ко пи са из пр вих вре
ме на штам па ри је у Сред њем ве ку, па је из у зе тан ра ри тет, кул тур
ни до га ђај пр вог ре да. Ре дак ци ја пре ци зи ра на кра ју „Гло са ра“ да 
је „по све ћен Фран ку Ба за љи“, ита ли јан ском пси хи ја труле ви ча ру, 
осни ва чу пси хи ја триј ске шко ле ко ја је Се дам де се тих за го ва ра ла 
то тал ну сло бо ду за мен тал не обо ле ле и за тва ра ње пси хи ја триј ских 
ази ла у Ита ли ји. Фран ко Ба за ља је зна чај но ути цао на ле ве ин те
лек ту ал це чи та вог све та Ше зде се тих, укљу чу ју ћи и срп ске и ју го
сло вен ске ин те лек ту ал це. 

По ру ка „Реч ни ка тех но ло ги је“ је ја сна кри ти ка чи та ве са вре
ме не ци ви ли за ци је. У ње му се го во ри о оту ђе њу са вре ме ног чо ве ка 
и чо ве чан ства, па по зи ва на про ме не дру штве них од но са и про из
вод ње у све ту, као и на ме ња ње на ших по је ди нач них жи во та. 

Ин те лек ту ал ну сна гу „Реч ни ка тех но ло ги је“ је не сум њи во 
сна жно осе ти ла ко му ни стич ки иде о лог Мир ја на Мар ко вић, та ко 
да је она, све ука зу је на то, по ве ро ва ла да има по сла са истин ском 
„за ве ром про тив си сте ма со ци ја ли стич ког са мо у пра вља ња“. То је и 
знак ин те лек ту ал не сла бо сти и ње, и ње не еки пе. Ка ко он да убе ди
ти осо бу пси хо ло шког про фи ла јед не Мир ја не Мар ко вић да је рад 
на „Реч ни ку тех но ло ги је“ оба ви ло тек не ко ли ко мла дих љу ди, ко ји 
има ју дру га чи је све то на зо ре од ње не еки пе? При том је „Реч ник“ 
при лич но за тво рен и не ра зу мљив чи та о цу ко ји не ма про ду бље
них зна ња у фи ло зо фи ји, да кле „осу ђен“ је на чи та ње у уском кру гу 
обра зов них чи та ла ца. Та ди мен зи ја је ве ро ват но има ла бар де ли
мич ног ути ца ја и на од лу ку да се од штам па тек сто ти нак при ме
ра ка из да ња. Мла ди ауто ри „Реч ни ка тех но ло ги је“ у том тре нут ку 
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сва ка ко ни су ни по ми шља ли на ре а ли зо ва ње за ве ре про тив Пар
ти је, већ на гло бал не еко ло шке про бле ме, на хо ри зон тал не струк
ту ре у дру штву По ља ка Ла мен то ви ча, Мих њи ка и Ку ро ња, ка кве 
је, на при мер, овај аутор пр ви пут срео у Гдањ ску, ав гу ста и сеп
тем бра 1980., то ком про те ста „Со ли дар но шћи“. При ме ћу је се код 
ових мла дих ути цај Ба за ље и Не гри ја, неоанар хи зма, те о ре ти ча
ра „Цр ве них бри га да“, анар хосин ди ка ли зма ма сов них европ ских 
дру штве них ре ак ци ја мла дих спрам за хук та лог ка пи та ли зма Се
дам де се тих. 

Ре дак ци ја „Ви ди ка“ ни је из ре до ва Пар ти је на Уни вер зи те ту. 
Глав на уред ни ца Сла ви ца Сто ја но вић и истин ски spi ri tus mo vens 
ча со пи са, Алек сан дар Пе тро вић (да нас, гле шта живот све може да 
изрежира!  углед ни про фе сор бе о град ско г У ни вер зи те та), пред
во де гру пу мла дих не за ви сних ин те лек ту а ла ца са Уни вер зи те та. 
По ред оста лих са рад ни ка, ту су: Сте во Шу мо ња, То ми слав Лон
ги но вић, Сте ла Сто јић, аван гард ни умет ник фо то гра фи је Дра ган 
Па пић,203 мла ди пи сац Ба са ра, и дру ги. Ве ћи на мо же да се свр ста у 
не за ви сне ду хо ве, ле ве тен ден ци је, ко ји се без ком плек са ин те ре су
ју за ли бе рал не иде је ко је сти жу из ка пи та ли стич ког све та. 

Сва ку ре дак ци ју ча со пи са и не дељ ни ка, њи хо ве но ви на ре, 
кон тро ли ше Пар ти ја. Пред сед ни штво Уни вер зи тет ског ко ми те та 
Са ве за со ци ја ли стич ке омла ди не (ССО), ко је је из да вач „Ви ди ка“, 
де ле ги ра 11 чла но ва Из да вач ког са ве та. Чи не га: Ра де Бу ла то вић 
(де це ни ју ка сни је ди пло ма та, а две де це ни је ка сни је и шеф оба ве
штај не слу жбе), Аца Ди вац, Вла ди мир Ми ла но вић, Бо ро Ми ше
љић, Жа ра на Па пић, про фе сор Ми ро слав Пе чуј лић,204 Алек сан дар 

203 Дра ган Па пић је из у зет на умет нич ка фи гу ра Ср би је, оме тан, на па дан, иг
но ри сан и од ка ко се по ја вио на јав ној сце ни, до 2012. ( ве ро ват но и на ред
них го ди на) нај че шће и оне мо гу ћа ван да сво ја де ла по ну ди јав но сти. У вре ме 
„Реч ни ка тех но ло ги је“ овај ин ге ни о зни умет нич ки стваралац, фо то граф, и 
лан си ра упра во пре ко „Ви ди ка“ и „Сту ден та“ умет нич ки про је кат „Де ча ци“, 
ко ји је пре ра стао у „Идо ле“. У вре ме Бо ри са Та ди ћа пер верз но је вас кр сао 
и оте ло тво рио у по ли тич кој пер верз ној фор ми пред сед нич ког „пр вог кру
га“ са рад ни ка и са у че сни ка у др жав ним по сло ви ма, на ро чи то пре ко не ка
да шњих „Идо ла“ Ша пе ра и Кр сти ћа, на ве ли ку жа лост њи хо вог не ка да шњег 
твор ца Д. Па пи ћа.

204 Уни вер зи тет ски про фе сор, бив ши члан нај ви шег пар тиј ског те ла др жа ве, 
пред сед ни штва ЦК СКЈ, са ре пу та ци јом уме ре ног ли бе рал ног марк си сте, 
ко ји је увек шти тио мла де од ви ших пар тиј ских ин стан ци. И у на па ди ма 
про тив „Ви ди ка“ и „Сту ден та“ ни је се устру ча вао да ја сно ста не уз мла де, 
на спрам го то во уни со ног кри ти ко ва ња и прет њи чи та ве пар ти је.
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Пе тро вић, Гор дан Ра ни то вић, Сла ви ца Сто ја но вић, Сте во Шу мо ња 
и про фе сор Зо ран Ви да ко вић. Зва нич но, „Ви ди ци“ су оце ње ни као 
„ча со пис за дру штве на, кул тур на и по ли тич ка пи та ња“, ли бе рал не 
тен ден ци је. Мир ја на Мар ко вић и ње на еки па па жљи во их чи та ју 
и до бро уоча ва ју да ће не ми нов но мо ра ти да ин тер ве ни шу у од ре
ђе ном тре нут ку, не би ли се ча со пис вра тио из вор ном марк си зму, 
ка ко га она ви ди. 

IV. 6. Афе ра „Сту дент “

Афе ра око не дељ ни ка „Сту дент“ та ко ђе је за ни мљи ва. Уни
вер зи тет ски не дељ ник је у ства ри био пред мет же сто ких кри ти ка у 
ви ше на вра та, из ме ђу 1980. и 1988. „Сту дент“ је тра ди ци о нал но ди
си дент ски на стро јен, ле ви чар ски ин то ни ран од у век, чак са на тру
ха ма мла да лач ког анар хи зма и кон крет них уто пи ја. Ње го ви уред
ни ци увек су успе ва ли да за бри ну вла сти, ма ка ква би ла кон тро ла 
ко ју су им на ме та ле. Те шки на пад Пар ти је на „Сту дент“ до го дио се 
у апри лу 1980., не ко ли ко да на пре Ти то ве смр ти. Ре дак ци ја се со ли
да ри ше са на па да ним, па сме ње ним, глав ним уред ни ком Вла да ном 
Ђор ђе ви ћем, да ју ћи ко лек тив ну остав ку. Ти ме се мла ди но ви на ри 
хра бро су о ча ва ју са моћ ном град ском Пар ти јом.205 Пар ти ја име ну
је но ву ре дак ци ју, али се ве о ма бр зо ис по ста вља да ни но ва еки па 
ни је по слу шна. Де си ло се још и го ре  на ред на „Сту ден то ва“ еки па 
упа ла је у ре жи ра ни скан дал Ми ри не гру пе, по чет ком 1982., за пра
во скан дал ини ци јал но ве зан за ре дак ци ју ча со пи са „Ви ди ци“, ко ја 
је у те сној са рад њи са „Сту ден том.“ 

205  Би ла је то то тал на со ли дар ност ре дак ци је са В. Ђор ђе ви ћем. Из ме ђу оста
лих, остав ку су да ли: Р. Сто ја но вић, В. Жи во ји нов, М. Па вло вић, З. Пе тро
вићПи ро ћа нац, А. Гам сер, Ж. Си мић (бу ду ћи шеф ка би не та С. Ми ло ше ви
ћа) и још не ко ли ко чла но ва ре дак ци је. Је ди ни члан ре дак ци је ко ји не да је 
остав ку је Алек сан дар Јер ков, да нас про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе
о гра ду. За тај гест до би ће, ве о ма бр зо, од М. Мар ко вић нај ве ро ват ни је, Фул
брај то ву сти пен ди ју. Аутор се се ћа да је Јер ков свој став обра зло жио ре чи ма: 
„ Ја не мо гу да дам остав ку, јер мо рам да бри нем о сво јој ка ри је ри“. По ме ни мо 
и дру ге са рад ни ке „Сту ден та“ из 1980.: Б. Тра ви ца (бив ши гло дур), С. Га је
вић, Н. Пе тро вић, М. Ко ма ди на, А. Скит, М. Сто ја но вић, Љ. Ко стан ди но вић 
Б. Алек сић, М. Ри сто вић, Ж. Чи го ја, М. Про ко пи је вић, Љ. Ми ло је вић, М. 
Ми ли ће вић, М. Жу бор ски, В. Ру пар, Љ. Ста ле то вић, С. Шке ро вић, С. Но ва
ков, З. Тар ле, Д. Ње го ван, З. Ра и че вић, Ј. Пла ме нац, М. При би шић, М. Ата на
ско вић и дру ги.
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Ни ко у Бе о гра ду ни је пред ви део овај на пад еки пе Ми ре Мар
ко вић, ко ја бди над иде о ло шком чи сто том Уни вер зи те та. Она је и 
уобра зи ла ка ко упра во она тре ба да „ста ви ша пу“ на уни вер зи тет
ски те о риј ски ча со пис „Ви ди ке“. Исту тен ден ци ју иде о ло шки по
ли цај ци Мир ја не Мар ко вић су осе ти ли и у „Сту ден ту“, на ро чи то 
на увод нич кој стра ни 2, по све ће ној че сто ко мен та ри ма ва жних 
дру штве них фе но ме на и до га ђа ја. Стра на 2 је од смр ти Ти та ве о ма 
че сто три би на ди вер гент них ми шље ња у од но су на зва нич ну ко му
ни стич ку ли ни ју. Исто та ко је уоче но у Уни вер зи тет ском ко ми те ту 
Пар ти је да две ре дак ци је те сно са ра ђу ју. На при мер, глав ни уред
ник „Сту ден та“, Бо ро Ми ше љић, исто вре ме но је члан уред нич ког 
ко ле ги ју ма „Ви ди ка“, и упра во он пре но си „опа сне“ тек сто ве из 
„Ви ди ка“ у „Сту ден ту“.

Соп стве ном ини ци ја ти вом, иде о лог Мир ја на Мар ко вић
Ми ло ше вић, од лу чу је да јав но ре а гу је и за у ста ви ту опа сну гру
пу, „кла сне не при ја те ље“ у окри љу Уни вер зи те та. Она фор ми ра 
ано ним ну гру пу за ана ли зо ва ње са др жа ја „Ви ди ка“ и „Сту ден та“. 
Као ре зул тат овог ра да, мла ди иде о ло шки ана ли ти ча ри јој пре да ју 
до ку мент на сло вљен „ Ана ли за иде о ло шке ори јен та ци је ча со пи са 
'Ви ди ци' и ли ста 'Сту дент.'“ Овај рад био је дуг, си сте ма ти чан и 
ми ну ци о зан. Ана ли ти ча ри су до бро по зна ва ли Бе о град, оне ко ји 
су пи са ли за „Ви ди ке“ и „Сту дент“, а по себ ну па жњу по све ти ли су 
ауто ри ма „Реч ни ка тех но ло ги је“, спе ци јал ног из да ња „Ви ди ка,“ 
ко је је нај ви ше бо ло очи Мир ја ни Ми ло ше вић и ње ним Мла до тур-
ци ма. 

IV. 7.  Ста љи ни стич ка Ана ли за иде о ло шке 
ори јен та ци је „Ви ди ка“ и „Сту ден та“  
и ра за пи ња ње на крст

У Ана ли зи „Мла до ту ра ка“ већ на по чет ку се ја сно ка же: „Ова 
ин фор ма ци ја го во ри о иде о ло шким те ме љи ма ак тив но сти јед не 
гру пе оку пље не око ча со пи са 'Ви ди ци'. Ми смо упо тре би ли из раз 
'иде о ло шки те ме љи', јер је реч не сум њи во о ко хе рент ном и су тох-
то ном си сте му иде ја, чи ја ге не за ја сно по ка зу је да је реч о уно ше њу 
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еле ме на та јед не но ве иде о ло ги је, са ци љем да се да ту ма че ње ин те-
грал не и то тал не ствар но сти. Као што се зна, сва ка иде о ло ги ја 
пред ста вља јед ну кон крет ну ар ти ку ла ци ју раз дро бље не ствар но-
сти, из раз и ту ма че ње Би ћа до жи вље ног код пар ци ја ли зо вѕ а не дру-
штве не све сти као исти ну. Ти ме ова но ва иде о ло ги ја ни је раз ли чи-
та од них прет ход них. Оно што чи ни нај ва жни ју осо бе ност овог 
си сте ма иде ја, то што чи ни di fe ren tia spe ci fi ca њи хо вог уче ња и њи-
хо вог по ја вљи ва ња у јав но сти, то је њи хо ва ме та фо рич ка стра на, 
езо пов ски је зик, ко ди ра ни је зик.

Сва ка од кључ них ка те го ри ја је код чи је се су штин ско ин-
ди рект но иде о ло шко зна че ње схва та је ди но ако се от кри је кључ, 
ако се ‘пре ве де’ сва ки од кру ци јал них пој мо ва, и ако се пре ђе са јед-
ног на о ког пре ме шта ња зна че ња син таг ми и чи та вих ре че ни ца на 
истин ско чи та ње, ствар но чи та ње тек со ва. За то је глав ни за да-
так овог де ла ин фор ма ци је упра во пре во ђе ње и ту ма че ње основ них 
ка те го ри ја, тач ни је пот пу но раз ја шња ва ње ми сли ко ја тре ба да је 
скри ве на иза ко до ва ка ко би оп ста ја ла.

Чи ни се пот пу но не ве ро ват ним да се у ста ди ју му раз во ја са-
вре ме не иде о ло шке све сти, то јест са вре ме ног раз во ја дру штве-
них од но са, у си ту а ци ји у ко јој по сто ји ја сно од ре ђе на од го вор ност 
сред ста ва ко му ни ка ци ја,под по кро ви тељ ством јед ног ча со пи са, 
то ком ви ше од две го ди не, из бро ја у број, раз ви ја и про по ве да јед на 
иде ло ги ја ко ја ни је са мо не-марк си стич ка, већ је, шта ви ше, отво-
ре но и агре сив но ан ти-марк си стич ка. То је би ло мо гу ће упра во због 
по ме ну тог ри кри ва ња, због скри ве ног је зи ка. Али, си ту а ци ја ни је 
пот пу но про ме ње на са не ко ли ко отво ре них и ско ра шњих по ја вљи-
ва ња ове гру пе ко ја де ли исте иде о ло ги је.

То ком ту ма че ња, то јест ту ма че ња основ них пој мо ва, ми 
ће мо се др жа ти де фи ни ци ја ко је су дру ги са ми да ли у бро ју 1-2 за 
1981., ко ји је на зван ‘Реч ник Тех но ло ги је’. Тај број је за и ста јед на 
фор ма реч ни ка и пред ста вља тач ку вр хун ца иде о ло шке ак ци је ове 
гру пе, јер се овим реч ни ком вр ши пре глед свих ‘про је ка та’ прет ход-
них бро је ва, свих су штин ских пој мо ва и свих глав них иде ја. Због 
то га овај број има ве ли ког зна ча ја за де фи ни тив ну тврд њу и за 
по пу ла ри за ци ју ове иде о ло ги је. 
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‘Реч ник Тех но ло ги је’ је, ка ко то го во ре са ми ауто ри, јед на 
‘об ја ва’ у ства ри, де фи ни тив на објек ти ва ци ја јед ног по гле да на 
свет, ду бо ко ан ти-ху ма на и ан ти-сци ја ли стич ка, отво ре ни по зив 
на ак циј ху и отво ре на ак тив ност људ и са рад ни ка ко ји де ле иста 
иде о ло шка ми шље ња. Због об ја ва овог ‘Реч ни ка’све до чи о крај њој 
де ми ср ти фи ка ци ји тех но ло ги је (стр.1), због то га она пред ста вља 
‘вар вар ски циљ ко ро зи је’, због то га та об ја ва зна чи по зив на крај ње 
и без у слов но ре ше ње. 

Иде о ло шки ту ма чи Реч ни ка при ље жно су на чи ни ли и ли сту 
су штин ских ка те го ри ја и пој мо ва, твр де ћи ка ко и ова иде о ло ги
ја „по се ду је је дан фонд афир ма тив них и не га тив них ка те го ри ја. 
Кључ не афир ма тив не ка те го ри је су: Во ља, Лич ност, Апо ка лип са. 
Кључ не не га тив не ка те го ри је су: Тех но ло ги ја, Огле да ло, Де ча ци. За
др жи мо се са мо на ту ма че њу тех но ло ги је, Огле да ла и Де ча ка. Идо
ло шки цен зо ри УК по ка зу ју у сво јој ана ли зи да је по јам Тех но ло-
ги ја лајтмо тив свих бро је ва „Ви ди ка“ и да је она де фи ни са на као 
„Про из вод ња фор ми (стр. 24). Она је и „Но ви свет, ам не зи ја (за бо-
рав), удво је ни свет, свет на спрам све та.“ Тех но ло ги ја је, ту ма чи се 
да ље, „ни шта дру го до ли ла жљив свет, свет хи ме ре, свет на спрам 
ре ал ног све та. То је сво по ста ја ње све та од Де кар та (од XVII сто-
ле ћа до нап ших да на“ (стр. 8), то је свет ин сти ту ци ја, де мо кра-
ти је, тех ни ке, ху ма ни зма, свет у ко ме су осно ве фо ми ра ли си сте-
ми: дру штво у дру штве ном си сте му, на у ка у на уч ном си сте му, фи-
ло зо фи ја у фи ло зоф ском си сте му. Овај свет, свет тех ни ке, свет 
зла, мр жње, оса ка ће них и огра ни че них љу ди, свет ла жи и пре ва ра, 
да кле ла жљи ви свет,, свет на спрам ре ал ног све та. Пре ма ре ал ном 
све ту он се по на ша као: Огле да ло- со цио-по ли тич ки си стем.“

Дру ги кључ ни по јам „Реч ни ка“ је сте Огле да ло. „Пре ма 
истин ском жи во ту, Огле да ло са мо ре флек ту је исти ну, огле а ло је 
фик ци ја, од сјај, сен ка ствар но сти. Исто риј ско осто ја ње тех но и-
ло ги је је Ин сти ту ци ја. „Ва ви лон ска ку ла чи ји зи до ви су Огле да ла. 
Из ме ђу тих зи до ва, при јат но пре гра ђе не и за шти ће не, ше та ју се 
Тех но ло ги је“ (стр. 10).

„Да кле“, ту ма че иде о ло шки по ли цај ци Мир ја не Мар ко вић, 
„као што је тех но ло ги ја је дан код за дру штво, та ко је и огле да ло 
код за ин сти ту ци ју, за си стем, то јест за би ло ко ју ор га ни за ци ју... 
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Из ме ђу огле да ла се на ла зе сви они ко ји слу же ин сти ту ци ји, то јест 
си сте му: Тех но ло ги је. Тех но ло ги је су „хи је рар хиј ски мај му ни“(стр. 
24).

„Си но ним за Тех но ло ги је су Де ча ци (тех но ло зи) – од го вор-
ни, на уч ни ци, фи ло зо фи, умет ни ци. За што су Тех но ло зи Де ча ци? 
Јед но став но за то што ни су до спе ли до зре ло сти, за то што су не до
вољ но зре ли да мо гу да се на зи ва ју љу ди ма. Тех но ло зи као Де ча ци 
су људ ске лич но сти веч но спре че не и због тих раз ло га ни жа људ-
ска ра са. „Тех но ло ги ја се сма тра про из во дом Де ча ка“ (стр. 6), јер 
су упра во ту опа жа и ма ни фе сту је раз ли ка из ме ђу две вр сте ја сно 
раз дво је них љу ди: из ме ђу Де ча ка и Лич но сти.

Лич ност  члан гру пе би ци кли ста оку пље них око ча со пи са 
„Ви ди ци“. Ма да је ово пр ви афир ма тив ни по јам, пот пу но је ја сно 
да се ауто ри ових тек сто ва сма тра ју Лич но сти ма. Лич но сти су сви 
ти љу ди ко ји се на ла зе ван ин сти ту ци јеси сте ма, ко ји су „од го нет
ну ли“ Тех но ло ги ју (дру штво) и ко ји се на ла зе с дру ге стра не Огле
да ла (си сте ма). „У Ин сти ту ци ји не ма Лич но сти, већ са мо Тех но ло
ги ја, или Де ча ка“ (стр. 5), јед но став но за то што „Де ча ци по шту ју 
пра ви ла игре ко је на ме ће Ин сти ту ци ја“ (стр. 8) и „Лич ност не по
шту је пра ви ла игре“. А основ на пра ви ла су за кон и мо рал.“За кон је 
огра ни ча ва ње Лич но сти. Жи вот у хар мо ни ји са за ко ном по твр ђу је 
Тех но ло ги ју и ану ли ра Во љу“. За Во љу, „Лич ност, не ма за ко на у жи-
во ту“. (стр. 8)

Лич но сти и Де ча ци су две ја сно ра ста вље не људ ске ра се. Во
ља да се сло ми огле да ло  же ља да се сру ши дру штве ни си стем. 
Раз ли ка из ме ђу Лич но сти и Де ча ка до во ди нас до дру гог афир ма
тив ног пој ма, Во ље. Во љу по се ду је са мо Лич ност,

Док Де ча ци по се ду ју ар би трар ну моћ. Во ља се фор ми ра у 
тре нут ку ка да чо век по ста је све стан Тех но ло ги је (дру штва), ка да 
по ста је све стан да ње га огра ни ча ва упра во дру штво. Он он да до ла
зи до во ље да сло ми огле да ло (си стем).

„Ви ди ци“ су де фи ни са ни упра во та ко (стр. 4): „'Ви ди ци' су 
во ља да се сло ми огле да ло“, „да се сру ши си стем, све ин сти ту ци је 
и све што је Тех но ло ги ја (дру штво) и та ко се 'до крај чи'“. Исто као 
што Вар ва ри уни шта ва ју све на свом пу ту, та ко Лич но сти ра за ра ју 
ап со лут но све што по сто ји. Лич ност ра за ра дру штво.
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„Дру штво је ме ди јум (ме ди ја тор), ме ди ја ци ја Де ча ка јед них 
са дру ги ма у јед ног идо ла, јер Де ча ци мо гу је ди но да на ста ју у Дру
штву (стр. 6). 

2. Лич ност ра за ра Чо ве чан ство. Лич ност ни је ху ма на, јер 
чо ве чан ство је про из вод „Ан тро по ло ги ја је име за пад ног зла на-
зва ног ху ма ни зам. Ху ма ни зам, ар би трар на моћ, его и зам и зло су 
си но ни ми“. (стр. 26)

3. Лич но сти уби ја ју Де ча ке. Ка ко су Идо ли идо ли жи во та, 
они мо ра ју да бу ду сло мље ни“ ( стр. 6) Уби ство Де ча ка (тех но ло га, 
од го вор них, на уч ни ка, умет ни ка) не пред ста вља ни ка кво зло, јер 
Де ча ци ни су љу ди: „ти љу ди ни су жи ви јер су они про да ли сво ју ду-
шу Ве ли ком Ин кви зи то ру.Тех но ло гу је по тре бан Вар ва рин ко ји би 
га убио и та ко му по да рио жи вот“ (стр. 24)

4. Лич ност оба ра де мо кра ти ју. Де мо кра ти ја је, та ко ђе, изум 
Де ча ка, ко јим се одр жа ва си стем ( ин сти ту ци је) и огра ни ча ва Лич
ност. Де мо кра ти ја ни је ни шта дру го до „су ма ар би трар них осо бе
них мо ћи  јер, то је ја сно, 

5. Лич но сти ра за ра ју сва ку на у ку, сва ку ци ви ли за ци ју. Си но
ни ми за на у ку, то јест за ра зум, су: ђа во (7), стра ши ло (7), ин кви зи
ци ја (9), звер (8), Фран ке штајн (8), мр жња (11). 

 Апо ка лип са је од лу чу ју ћи мо ме нат у оства ре њу „про јек та“ 
ре дак ци је „Ви ди ци“... Као што је Реч ник Тех но ло ги је, као об ја ва, 
у об ли ку Је ван ђе ља, Апо ка лип са је пред ста вље на гра фич ки у ча
со пи су као Ди ре ро ви „Че ти ри Ви те за Апо ка лип се“. Ве ли ка ин кви
зи ци ја је дру штве но по ли тич ка ор га ни за ци ја. Ве ли ки ин кви зи тор 
 вр хов ни шеф  дру штве нопо ли тич ке ор га ни за ци је.“

Ана ли ти ча ри кон ста ту ју и да је чи ње ни ца да је глав ни и од
го вор ни уред ник Сту ден та“ је дан од чла но ва „чвр стог је згра“ ове 
гру пе. „Она на ста вља сво ју јав ну ак тив ност об ја вљу ју ћи тек сто ве 
на стра ни 2, нај ва жни јој у „Сту ден ту“. У тим тек сто ви ма отво ре но 
се по зи ва (ме ђу они ма ко ји су на шли „кључ“) „на оба ра ње си сте ма 
за сно ва ног на Уста ву, и на ра ди кал ни об ра чун са свим иде о ло шким 
про тив ни ци ма тзв Тех но ло зи). Та ак тив ност се раз ви ја у кон ти ну
и те ту, из бро ја у број, по ста ју ћи све агре сив ни ја и све отво ре ни
ја. „Ци ти ра ју се ка рак те ри стич ни де ло ви увод ни ка, од бро ја 18, до 
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дво бро ја 2627. У бро ју 18. ће увод ни чар, члан ре дак ци је „Ви ди ка“, 
Сло бо дан Шке ро вић, твр ди ти „да про бле ми дру штва ни су и про
бле ми лич но сти“. Он од би ја „сва ко ре ше ње у окри љу си сте ма за 
про бле ме фи нан си ра ња 'Сту ден та', од би ја ју ћи на кра ју и сам си-
стем.“ Шке ро ви ћу, као Лич но сти, „ја сно не тре ба дру штве нопо
ли тич ки си стем (огле да ло), ни ти еко ном ска ста би ли за ци ја функ
ци о ни са ња тог си сте ма, јер је ста би ли за ци ја „нео п ход на да се оја ча 
и уте ра у оквир за ко на ста ње већ по сто је ће ко руп ци је, тј, про паст, 
што је фар са сми шље на упра во да се ни шта не би оства ри ло“.

Глав ни уред ник „Сту ден та“ Бо ро Ми ше љић је у све му пер
ма нент на ме та ана ли ти ча ра из ре до ва Мир ја не Мар ко вић у Ана-
ли зи. „Бо ро Ми ше љић, при род но, са ве сно оба вља свој део по сла и 
број 22/23 об ја вљу је текст 'Об ја вљу јем ко му ни зам', чи ји се аутор 
пот пи сао псе у до ни мом 'Мар ко Броз'. У том тек сту пра ви се ја сна 
ди стинк ци ја из ме ђу ове гру пе ко ја де ли слилч не иде је и ко ја се на-
зва ла com mu nis. Та ко ђе го во ре ћи је зи ком ши фа ра под вла чи се ов де 
те за да је члан com mu nis-а од го во ран са мо сво јој за јед ни ци, а не 
дру штву.“

Број 25 та ко ђе об ја вљу је увод ник (стр. 2) где се по твр ђу је, 
под пла штом ту ма че ња до га ђа ја у Пољ ској, иде о ло ги ја ло мље ња 
огле да ла. Ту се твр ди, без дво сми сле но сти, ка ко сви про бле ми мо гу 
да се ре ше јед но ра за ра њем дру штве ног си сте ма, ма са кром Де ча ка 
и афир ма ци јом Лич но сти. Ево ка рак те ри стич ног па са жа: „Не из бе-
жно пи та ње: има ли у све ту та кве ар ми је ко ја је ка дра да трај-
но оси гу ра зид са ОГЛЕ ДА ЛОМ КО ЈЕ МО РА ДА СЕ РАЗ БИ ЈЕ? Да 
ли ко ми те ти (Пар ти је) мо гу да уни ште на ду? На да мо ра да сло ми 
ОГЛЕ ДА ЛО. На пе тошћ је у ства ри у огле да лу!“ - Зо ран Пе тро вић 
Пи ро ћа нац.“

„Има ју ћи у ви ду све скло но сти ре дак ци је 'Ви ди ка' пре ма те о
ри ји де струк ци је дру штве нопо ли тич ког си сте ма, ре дак ци ја „Сту
дент“ прак тич но кон кре ти зу је те про бле ме у сво јим тек сто ви ма. 
Тре ба на гла си ти да ни је слу чај но што се у 'Ви ди ци ма' , број 8, у 
тек сто ви ма о кри зи ин сти ту ци је, от кри ва њу огле да ла, по ја вљу ју 
и тек сто ви о Пољ ској. Кон крет ни при ступ је кон стру и сан у 'Сту
ден ту', ка сни је, ка да се кри за у Пољ ској по гор ша ва. Исто вре ме но, 
'Сту дент' по ве ћа ва кри ти ку 'фе но ме на и ста ња' у на шем дру штву. 
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Чак су не ки про бле ми, ко ји су мо гли да бу ду с пра вом кри ти ко ва
ни (и ко ји је тре ба ло да бу ду кри ти ко ва ни) кри ти ко ва ни с ла жних 
поз ци ја, без истин ске марк си стич ке ана ли зе.У ства ри, они су ана
ли зо ва ни с иде о ло шких по зи ци ја ре дак ци је 'Ви ди ци'. Та кри ти ка 
Пар ти је ви ди сво ју кул ми на ци о ну тач ку са 'Пи смом Цен трал ном 
ко ми те ту Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је.' Глав ни циљ Пи сма ни је 
ре а фир ма ци ја Ко мин фор ма, већ по ку шај дис кре ди то ва ња Пред
сед ни штва и глав них ру ко во ди ла ца на ше зе мље, што је у сла ду са 
иде о ло шком ори јен та ци јом 'Ви ди ка'. “

Иде о ло шки не при ко сно ве ни шеф Мир ја на Мар ко вић сма
тра ла је да је овим ин ци ден ти ма са мла ди ма оку пље ним у „Ви ди
ци ма“ и „Сту ден ту“ до шло до „агре сив ног упа да на сце ну гру пе 
са за јед нич ким иде ја ма, ко ји до во ди до фрон тал ног и ра ди кал ног 
на па да на дру штве нопо ли тич ки си стем, до не скри ве ног по зи ва, 
чак отво ре ног, на ру ше ње со ци ја ли стич ког дру штва и рад нич ког 
са мо у пра вља ња“.

У тре нут ку ка да Мир ја на Мар ко вић од лу чу је да јав но пре
ђе у ак ци ју, у тре нут ку по чет ка рас пра ва из ме ђу пту же них мла дих 
и Пар ти је, обе ло да њу ју се и име на у бе о град ској штам пи. Еки пу 
ана ли ти ча ра су са чи ња ва ли: Жељ ко Си мић (по то њи шеф ка би не
та С. Ми ло ше ви ћа), Алек сан дар Ден да, Алек сан дар Јер ков, Го ран 
Гнус (пред сед ник ССО на Уни вер зи те ту), Вла дан Алим пи је вић 
(но ви нар „Сту ден та“), Рат ко Кне же вић (мно го ка сни је по ли ти чар 
у Цр ној Го ри, а да нас из бе гли ца пред М. Ђу ка но ви ћем у Лон до ну) и 
Сло бо дан Ан то нић. Мо гу ће је да је ли ста и ду жа, али глав ни ак те ри 
су ов де по бро ја ни.

Да нас сја јан со ци о лог, про фе сор Уни вер зи те та, ли бе рал них 
и ан ти гло ба ли стич ких схва та ња, ноћ на мо ра, са За па да фи нан си
ра них, НВО и њи хо вих ли де ра, по пут Со ње Би сер ко, у сво јој мла
до сти, у вре ме ове ин те лек ту ал не хај ке ли дер мрач не ана ли тич ке 
гру пе, је глав ни аутор ста љи ни стич ке Ана ли зе – сту дент Сло бо дан 
Ан то нић. Иако ве о ма млад, Ан то нић је ве о ма до бро и при ље жно, 
„као ма тор ко му ни ста“ про сто „из бу шио“ тек сто ве из два бе о град
ска уни вер зи зет ска ли ста, ко је је Мир ја на Мар ко вић до ве ла у пи
та ње. Ауто ри Ана ли зе, пре свих Ан то нић, по ма жу ше фи ци, а ре
зул тат је пам флет до сто јан нај мрач ни јих вре ме на ста љи ни стич ког 
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СССРа. На два де се так стра ни ца, Ан то нић и ње го ви са рад ни ци 
се ци ра ју све об ја вље но у „Сту ден ту“ и „Ви ди ци ма“ за ви ше од го
ди не. „Ана ли за“ је у до бром де лу и про фи ли са на као реч ник – за
пра во Ми ра Мар ко вић на па да сво јим кон трареч ни ком!

Ка да је по сао окон чан, про фе сор Мир ја на Мар ко вић ор га
ни зу је, кра јем ја ну а ра 1982., са ста нак ко ми си ја за ин фор ми са ње и 
за иде о ло шки ра де УК и Град ске кон фе рен ци је ССО Бе о гра да. На 
том ску пу је „Ана ли за“ угле да ла дан и по ста ла ствар на иде о ло шка 
алат ка еки пе Мир ја не Мар ко вић, ко ја ни је фи зич ки при сут на на 
ску пу, али ње на еки па је сте. Ор га ни за ци ја мла дих, ССО, је пу ка 
де ле га ци ја УК Пар ти је и Мир ја на Мар ко вић уна пред зна да ће по
бе ди ти. Ва жно је да ка дро ви Уни вер зи те та гла са ју пре ма ди рек ти
ви, ка ко већ има ју оби чај да чи не. Оба уни вер зи тет ска гла си ла су 
из ло жед на пра вом су ђе њу, а чи та ва по ле ми ка је бри жно пре да та 
у бе о град ску шптам пу и ТВ. Дис кур си „др ве ног је зи ка“ су по но во 
под се ћа ли на ста ре да не ста љи ни зма у Бе о гра ду. Бран ко Гли го рић, 
пред сед ник Ко ми си је за иде о ло шки рад ССО Бе о гра да под се ћа: „Ја 
не ми слим да се под пла штом плу ра ли зма са мо у прав них ин те ре са 
мо же чи ни ти хва ла иде о ло шког плу ра ли зма, уто ли ко ви ше што 
су не ке стру је не при хва љи ве у со ци ја ли стич ком са мо у прав ном си-
сте му, и чак у то тал ној кон тра дик ци ји са овим си сте мом. Они не 
ну де ни ка кву пер спек ти ву мла ди ма“.206

Го ран Гнус, пред сед ник УК ССО, је дан од ана ли ти ча ра, из ја
вио је то ком ди ску си је да су ини ци ја ти ву кри ти ке за по че ли сту ден
ти Фи ло ло шког фа кул те та. Гнус је де таљ но ин фор ми сао о са др жа ју 
тек сто ва у „Ви ди ци ма“ и „Сту ден ту“: „Реч је о ко хе рент ном и ве о-
ма осо бе ном иде о ло шком си сте му ко ји, сво јим ја сним ме та фо ра ма, 
сво јим езо пов ским је зи ком и крип то ва ним је зи ком у сва ком бро ју, 
у сва ком тек сту,по зи ва на 'ло мље ње огле да ла', тј. на ру ше ње си-
сте ма. Иден ти фи ку је се јед на ви зи ја све та, ду бо ко ан ти-ху ма ни-
стич ка, ко ја не ги ра све по сто је ће, и по зи ва отво ре но на ру ше ње и 
агре сив ност“.207

Рет ки су они ко ји су се отво ре но су прот ста ви ли оп ту жба ма 
Еки пе Мир ја не Мар ко вић, ко ја оста је и да ље не ви дљи ва. Је дан од 
206  Ви де ти: По ли ти ка, Бор ба, Ве чер ње Но во сти,итд., крај ја ну а ра 1982.

207 Ви де ти: Ве чер ње Но во сти, По ли ти ка, Бор ба, 45 фе бру ар 1982. 
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чла но ва Из да вач ког са ве та „Ви ди ка“, у Бе о гра ду тих го ди на ве о ма 
оми ље ни и сло бо до ум ни, да нас пот пу но за бо ра вље ни и по кој ни 
ин те лек ту а лац Алек сан дар По сто ло вић, др знуо се да од би је све оп
ту жбе, то ком на ред не сед ни це по све ће не Ана ли зи. Сло бо дан Ан
то нић, та да сту дент Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, оштро од
го ва ра По сто ло ви ћу: „То је оп ту жни ца, овај са ста нак је оп ту жни-
ца. Не мо же да се во ди ди ја лог са љу ди ма ко је су на пи са ли ова кве 
ства ри. И мно ге дру ге осо бе су та ко ђе не за до вољ не у мно гим тач-
ка ма, али оне же ле да гра де, а не да ру ше. Овај иде о ло шки си стем је 
пот пу но раз ви јен, а рад ста вља у прак су те о риј ске осно ве.“208

IV. 8.  Тер ми на тор -Ко ор ди на ци ја ССРН,  
ин те лек ту ал на по ли ци ја Уни вер зи те та,  
vs. „Са мо стал на но ви нар ска ра ди о ни ца“

Ме ди ји су увек сла до ку сци у по ле ми ка ма око на па да на „Ви
ди ке“ и „Сту ден та“, а еки па Мир ја не Мар ко вић же ли да про ши ри 
фронт на па да. Сто га ре а гу је, по чет ком фе бру а ра 1982. „ва жна дру
штве на ин сти ту ци ја“, но мен кла тур на пе сни ца Сек ци ја за ин фор
ми са ње ССРН. Тре ба до да ти да Сек ци ја за ин фор ми са ње чи ни део 
су штин ске ин сти ту ци је за функ ци о ни са ње ко му ни стич ке вла сти. 
У ср цу Со ци ја ли стич ког са ве за Бе о гра да, као и Ср би је, по сто ји Ко-
ор ди на ци ја, пра во ср це но мен кла ту ре.209 Они по се ду ју моћ ап со
лут ног од лу чи ва ња и че сто су упра во ти ко ји кон цен три шу истин
ску власт. У Ко ор ди на ци ји Ми ра Мар ко вић тре ба да те сти ра свој 
иде о ло шки и по ли тич ки ути цај, ако успе да Со ци ја ли стич ки са вез 
по кре не на ре а го ва ње. Но, ни је у пи та њу са мо ова Ко ор ди на ци
ја. И ко ми си је Цен трал ног ко ми те та Пар ти је за ни ма ју про фе сор ку 
Мир ја ну Мар ко вић, јер су то функ ци је од ве ли ког зна ча ја за ве ли ке 

208 Ви де ти: По ли ти ка, Ве чер ње Но во сти, Бор ба, ЗУМ Ре пор тер, по чет ком мар
та 1982. 

209 Под се ти мо: ово те ло за се да у Бе о гра ду јед ном не дељ но и оку пља: гра до на
чел ни ка Бе о гра да, ше фа град ске вла де, ше фа бе о град ске по ли ци је, ше фа Др
жав не без бед но сти и пред сед ни ка Со ци ја ли стич ког са ве за. Део стал не еки пе 
је и је дан про фе си о нал ни за по сле ни, ко га на зи ва ју ка дро ви ком.Че сто су на 
са стан ке по зи ва ни и дру ги нај ви ши ру ко во ди о ци Ре пу бли ке, као мо рал ни и 
по ли тич ки ауто ри те ти.
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по ду хва те ко је је за по че ла у по хо ду на пот пу ну власт у Ср би ји. И 
упра во из тих ко ми си ја је про ис те кла и по др шка за се чу омла дин
ске штам пе у Бе о гра ду. Очи то је да је у ко ми си ја ма би ло ње них љу
ди, јер не ће про ћи пу но вре ме на, са мо пет го ди на, па ће те ко ми си је 
по ста ти пу ки ме ха ни зми лич не вла сти Мир ја не Мар ко вић и Сло
бо да на Ми ло ше ви ћа. 

То је ре зер вна ар ми ја ко ју Пар ти ја ак ти ви ра из чвр стог је згра 
УК. Сек ци ја за ин фор ми са ње се ак ти ви ра у тре ну ци ма ка да тре
ба „за пу ца ти“ на иде о ло шког не при ја те ља те шким на о ру жа њем. У 
тим бит ка ма уче ству ју пред став ни ци Пар ти је, а њи хо ва је функ ци
ја да за да ју co ups de grâce (ми ло срд не удар це). 210 Овом при ли ком 
они ће са у че ство ва ти у уда ру на не ди сци пли но ва ну омла дин ску 
штам пу. То ком сед ни це, на па ди про тив штам пе мла дих су све же
шћи. Уче сни ци су, по ред пред став ни ка ГК ССРН, и пред став ни ци 
мла дих са Уни вер зи те та, чла но ви оп ту же них ре дак ци ја, као и чла
но ви Из да вач ких са ве та. Уче сни ци ис ка зу ју раз ли чи те кон цеп ци је 
марк си зма, де мо кра ти је и са мо у пра вља ња и те раз ли ке бо ду у очи 
и то ком рас пра ве се још на гла ша ва ју. Та ква си ту а ци ја до ка зу је и 
ка ко је по ли тич ка си ту а ци ја у ре до ви ма Пар ти је и Др жа ве не ста
бил на. Ни ка ква фрак ци ја у Пар ти ји не ма пот пу ну кон тро лу вла
сти. Клан Сло бе и Ми ре је још увек да ле ко од то га да у ру ка ма има 
све по лу ге вла сти. У сва ком слу ча ју, за Мир ја ну Мар ко вић су ова
кве рас пра ве из у зет но ко ри сне ве жбе, у ко ји ма се пу ца „бо је вом 
му ни ци јом“.

Је дан од уче сни ка, Бо ри слав Ва сић, се кре тар Уни вер зи тет ске 
кон фе рен ци је ССО, сма тра да су обе ре дак ци је ве о ма за тво ре не и 
ви де са да шњост уто пи стич ки, пре ви ше не ре ал но, као и да су за ро
бље ни це при мар ног анар хи зма. Алек сан дар Ден да, ко а у тор Ана-
ли зе, ка же: „Тен ден ци је ко је се ма ни фе сту ју и оп ти ра ју за рас пра ве 
из ван ор га ни зо ва них сна га, не мо гу да бу ду по зи тив не. За ни мљи во 
је ви де ти омла дин ску ор га ни за ци ју ко ја по пр ви пут ини ци ра јед ну 
рас пра ву о иде о ло шкој ори јен та ци ји сво је штам пе. Не ка та ко зва-
на 'Ауто ном на ра ди о ни ца' про па ги ра не при хва тљи ве иде је и иде о-
ло ги је на ду жи пе ри од.“211

210 Тим из ра зом Фран цу зи на зи ва ју чин ху ма ног уби ја ња ко ња ко ји је не зле чи
во по вре ђен у тр ци.

211  Ви де ти:  „По ли ти ка“, „Екс прес“ „Но во сти“, по че так мар та 1982.
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Алек сан дар Ден да ми сли на Сло бод ну но ви нар ску ра ди о ни цу, 
за ко ју је Рај зер, чу ве ни фран цу ски цр тач и ка ри ка ту ри ста, углед
ни еко ло ги ста, на цр тао ло го у ли ку стрип ју на ка Le Gros dégu e u las se 
(„Од врат ног де бељ ка“) ка ко чи та но ви не. Би ла је то гру па не за ви
сних но ви на ра из Бе о гра да, бив ших но ви на ра из ре дак ци је „Сту
ден та“ и „Ви ди ка“, ко ји су по сле ко лек тив не остав ке у „Сту ден ту“ 
ор га ни зо ва ле до тад не ви ђе ну но ви нар ску јав ну фор му „Но ви на 
ужи во“. Ме сто тих пер фор ман са био је Сту дент ски кул тур ни цен
тар, и тра јао је не ко ли ко ме се ци, кра јем 1980. и по чет ком 1981.

Та бу те ме ко је је ова но ви нар ска гру па по кре та ла „жи вим“ 
но вин ским из да њи ма и пред ста вља њем ве сти пред пу бли ком, 
при вла чи ла је пу но гле да ла ца. Јед но од из да ња ко ја су за пам ће на 
у бе о град ској јав но сти би ло је уче шће у јав ној рас пра ви о сло бо ди 
ме ди ја, по пр ви пут, ка лу ђе ра Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, као и ко шар
ка шке по бу ње не зве зде Љу бо дра га Си мо но ви ћа Ду ци ја. „Сло бод
на но ви нар ска ра до ни ца“ би ла је чак по зва на на го сто ва ње јед ног 
свог узда ња и у За греб, на Фи ло зоф ски фа кул тет, по чет ком 1981. 
Пред 1.000 сту де на та бе о град ски но ви на ри су сво јим те ма ма за
зва ли исто ве ли ко за ни ма ње као и у Бе о гра ду. Јед на од те ма је би
ло про во ка тив но по ка зи ва ње слај до ва са ро ја ли стич ког на род ног 
ску па срп ске ди ја спо ре у ма на сти ру Но ва Гра ча ни ца, у Ли бер тви лу, 
у око ли ни Чи ка га.

Свеж и бес ком про ми сан при ступ у „Жи вим но ви на ма“ убр
зо је про це њен у пар тиј ским кру го ви ма као суб вер зи ван, по тен ци
јал но бун џиј ски, па су функ ци о не ри УК Пар ти је на ре ди ли ди рек
то ру и се кре та ру СКЦа, Љу бо ми ру Кља ки ћу и Ми ло ра ду Ву че ли
ћу, да уки ну но ви нар ске пер фор ман се, без да љих рас пра вља ња.212

212 Љу бо мир Кља кић (та ко ђе бив ши гло дур „Сту ден та“), ди рек тор СКЦа, је чак 
по зван код Пред сед ни ка ЦК СКС, Ти хо ми ра Вла шка ли ћа, по во дом ак тив но
сти „Самосталне но ви нар ске ра ди о ни це“. Ди рект ни по вод био је не пот пу но 
успе шни пер фор манс но ви на ра 27. мар та 1981., обе ле жа ва ње 40. го ди на тог 
исто риј ског до га ђа ја у Бе о гра ду. Но ви на ри, ко ји су при ву кли и дру ге гра ђа не 
по ули ца ма гра да, ни су ус пе ли да из ве ду и пот пу ну ре кон струк ци ју во жње 
аутен тич ног мо тор ци кла, ка кав по зна је мо са исто риј ске фо то гра фи је, са ли
ко ви ма и за ста ва ма на ње му, јер ни су про на шли та кав мо тор цикл у Бе о гра
ду. Ру та ре кон стру и са них де мон стра ци ја је би ла од СКЦа до Ка ле мег да на, 
где је по ли ци ја ле ги ти ми са ла уче сни ке и на то ме се све за вр ши ло, без ика кве 
ре пре си је. На са стан ку код Ти хо ми ра Вла шка ли ћа, муч на и за бри ну та ат
мос фе ра је ре лак си ра на тек ка да је на Вла шка ли ће во пи та ње Љ. Кља ки ћу, ко 
су ти ор га ни за то ри, он на вео не ко ли ко име на бив ших но ви на ра „Сту ден та“, 
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И овај сме ли екс пе ри мент ши ре ња хо ри зо на та у Ср би ји, 
ма ко ли ко скром них до ме та, ипак спа да у зна чај ни мо ме нат бе о
град ске исто ри је са да шњо сти. На ро чи то сто га што је и у дру гим 
до ме ни ма би ло мно штво у слич них до га ђа ња Осам де се тих, ка ко 
у Бе о гра ду, та ко у чи та вој Ср би ји. Они су пре ћут ки ва ни од хро ни
ча ра, од исто ри ча ра, по ли то ло га, исто ри ча ра умет но сти, со ци о ло
га, „Прак си со ва ца“, од мно гих ко ји ни је тре ба ло да за бо ра вља ју те 
коц ки це мо за и ка исто ри је са да шњо сти Ср би је. За то и по кла ња мо 
па жњу ова квим до га ђа ји ма, јер су Ана ли за про тив „Сту ден та“ и 
„Ви ди ка“, или крат ка де лат ност „Сло бод не но ви нар ске ра ди о ни
це“, или про је кат „Де ча ци“ и „Идо ли“, ва жни ба рем исто то ли ко 
ко ли ко и сед ни це Вр ха Пар ти је, опе ра ци ја „За јам за Ср би ју“, или 
бор бе пар тиј ских кла но ва уну тар СК Ср би је тог до ба.

По ме ни мо и име на ак те ра аван гард ног но ви нар ског по ку
ша ја иска ка ња из све та то тал но кон тро ли са не штам пе у Бе о гра ду, 
19801981: Вла дан Ђор ђе вић, бив ши глав ни уред ник „Сту ден та“,213 
као и ње го ви са рад ни ци из ре дак ци је, Оли ве ра Ђур ђе вић, Рад ми
ла Сто ја но вић, Ве се лин ка За став ни ко вић, Ду шан Гам сер, Озрен ка 
По по вић, Ми ша Па вло вић, Вла дан Жи во ји нов, Вла ди мир Јо ви ће
вићЈов, Ра де Мар ко вићМа ца, Ни ко ла Ко стан ди но вић, Бран ко Га
врић, То ми слав Лон ги но вић, Вла да Мар ко вић, Сте во Ба тић, З. Пе
тро вићПи ро ћа нац, и дру ги.

Ме ђу уче сни ци ма у јав ној рас пра ви ко ју је са звао Со ци ја ли
стич ки са вез Бе о гра да, ме ђу рет ким хра брим ин те лек ту ал ци ма ко

ме ђу ко ји ма је био и бив ши уред ник Вла дан Жи во ји нов, Вла шка ли ћев бли
ски ро ђак. Љу бо мир Кља кић, у ка зи ва њу ауто ру, 2011.

213 Вла дан Ђор ђе вић, „Вла даМаркс“, је био јед но од нај та лен то ва ни јих мла дих 
срп ских но ви нар ских пе ра, ко ји је пре ску по пла тио сло бод ни дух мла до сти. 
Чи та вог жи во та, од 1980. го ди не, ми сте ри о зно му ни је до зво ља ва но да се 
ба ви но ви нар ством. Ниг де на ју го сло вен ском про сто ру ни је мо гао да за вр
ши сту ди је. „Хлеб“ је за ра ђи вао ду ги низ го ди на као шо фер па ле стин ске ди
пло мат ске де ле га ци је у Бе о гра ду, а по том и као про фе сор ен гле ског је зи ка 
Ја пан ци ма у Бе о гра ду. И дру гим ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма те ге не ра ци је, а и 
по то њих, пи са ње у „Сту ден ту“ је та ко ђе зло коб но ви си ло над гла вом у ста
љи ни стич ким струк ту ра ма постти то и стич ке вла сти у Ср би ји. Тај „грех“ им 
је де це ни ја ма за гор ча вао жи вот не ви дљи вим пре пре ка ма да се, ве ћи на њих, 
нор мал но ба ви но ви нар ском про фе си јом. Број ни су и не ка да шњи мла ди но
ви на ри ко ји ма је чи тав жи вот упро па шћен ова квим не ви дљи вим за бра на ма 
ба вље ња но ви нар ством, али и дру гим пословимa. У Не мач кој Се дам де се тих 
та ква ме ра на зва на је be ruf sver bot, а од но си ла се на ре пре си ју над њи хо вим 
ул тра ле ви ча ри ма и те ро ри сти ма по пут Ру ди ја Дуч кеа и сим па ти зе ри ма 
Фрак ци је Цр ве не Ар ми је.
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ји су од би ја ли за ве ре нич ке опе ра ци је Мир ја не Мар ко вић, био је и 
уни вер зи тет ски про фе сор и ва жан пар тиј ски те о ре ти чар и члан 
нај ви ших пар тиј ских те ла, Ми ро сав Пе чуј лић. Он не скри ва сво
ју не са гла сност са ста во ви ма гру пе Мир ја не Мар ко вић. „Ми мо ра-
мо да од би је мо овај ан ти де мо крат ски по сту пак. Спор ни је из ме ђу 
омла дин ских но ви на и са ме омла ди не, већ из ме ђу не ко ли ко функ ци-
о не ра омла ди не ко ји ола ко оп ту жу ју сво је дру го ве. Ми смо про тив 
за о штра ва ња јед ног по ступ ка за по че тог на та ко пре ва ран на чин. 
Овај су коб је лук суз ко ји и дру ге ста вља у по гон“.214

Чла но ви две ју ре дак ци ја ни су пу но го во ри ли. С. Пе тро вић, 
М. Пе тро вић, Г. Ра ни то вић, Б. Ми ше љић, С. Сто ја но вић, до бро су 
раз у ме ли ка ко не мо гу бог зна шта да учи не, те да је осу да на чи
ње на знат но пре но што су се „Ана ли ти ча ри“ Мир ја не Мар ко вић 
из ра зи ли јав но. Би ло је сви ма ја сно да ће не ки функ ци о не ри би ти 
ели ми ни са ни, а да ће се Мир ја на Мар ко вић до мо ћи оба уни вер зи
тет ска гла си ла, та ко ва жних УК Пар ти је. Обе ре дак ци је су об ја ви ле 
два са оп ште ња, као и два пра ва на од го вор, ко је та ко ђе вре ди ци ти
ра ти као ва жно све до че ње вре ме на. Ре дак ци ја „Сту ден та“ је за пра
во већ би ла по ту че на, јер су је „су бјек тив не и ор га ни зов не сна ге“ 
Мир ја не Мар ко вић ду бо ко ин фил три ра ле. 

Чвр сто је згро ли ста, све де но на Бо ра Ми ше љи ћа, Ан ге ли ну 
Мар ко вић и Гор да на Ра ни то ви ћа, јав но од го ва ра ко му ни стич кој 
но мен кла ту ри у том са оп ште њу, из ко га из вла чи мо па саж ко ји до
бро очи ту је по ли тич ку и со ци јал ну си ту а ци ју 1982. „Ако смо са-
гла сни ка ко 'Сту дент', сво јом исто риј ском ори јен та ци јом, мо ра 
да бу де три би на мла де, кри тич ке и кре а тив не ин те ли ген ци је- мо-
же ли се за ме ра ти кри тич ност?- чак и ка да пре ла зи гра ни це ко је 
ли ми ти ра ју оста лу штам пу, не по ри че ли она да: (не ка нам је до
зво ље но ов де да ци ти ра мо јед ног од нај ве ћих но ви на ра, Ал бер та 
Лон дра) 'Ја оста јем убе ђен да но ви нар ни је не ко де те из хо ра и да 
ње го ва уло га ни је да хо да ис пред про це си је ба ца ју ћи ла ти це ру жа. 
Наш за да так ни је да се свр ста мо уз не ко га, још ма ње да де ли мо 
прав ду. Наш за да так је да по ка же мо на ра не на шим пе ром.'

Еко ном ски про бле ми са ко ји ма је зе мља су о че на већ не ко ли-
ко го ди на, оја ча ли су ета ти зам. Др жа ва по ста је ин тер вен ци о ни-

214 Ви де ти: Ве чер ње Но во сти, По ли ти ка, Бор ба, 45 фе бру ар 1982. 
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стич ка, и су зби ја сва ко са мо у пра вља ње. Упра вља ње пре ла зи у ру ке 
др жа ве (би ро кра ти је-пре ци зни је), и на пу шта ру ке рад ни ка. Као 
по сле ди ца, оно што оста је објек тив но у зе мљи је оно што се ти че 
нор ми: Устав, за ко ни СФРЈ, Про грам СКЈ ...Про бле ми на шег дру-
штва ти чу се свих нас (по себ но мла дих): гра ђа ни мо ра ју да бу ду 
по ли ти зо ва ни и да се не за до во ља ва ју апла у ди ра њем на кон фе рен-
ци ја ма и скуп шти на ма, већ мо ра ју да ак тив но до при но се, и да по-
ка зу ју та ко сво ју уме ша ност. Мла да ге не ра ци ја (по себ но рад нич ка 
кла са) је мар ги на ли зо ва на и ис кљу че на из основ них дру штве нигх 
ак тив но сти. Ја сно је да ови фо ру ми по ри чу сва ки об лик дру штве-
ног ор га ни зо ва ња. Они се осла ња ју на нај ни же дру штве не кла се, 
са мо да би би ли иза бра ни и ни нај ма ње се за то не бри ну из ван из-
бор них пе ри о да. Про тив то га смо се ми по бу ни ли: про тив аси ми-
ла ци је из ме ђу ор га ни за ци ја и фо ру ма, про тив зло у по тре бе и ма ни-
пу ла ци је.“ 215

Пре ма Ана ли зи, рад уред ни ка „Ви ди ка“ мо гао би да се про
це њу је и по бро ју го ди на ро би је ко је би мо гли да до би ју. У си ту а
ци ји ка да су го то во за ку ца ни за зид, но ви на ри пи шу: „ Ре че ни ца- 
'зид мо ра да се сру ши и окон ча исто ри ја'- зна чи да осно ва оту ђе-
ња чи ји је сим бол зид (чо век се пре о бра жа ва, пре ма исто ри ји, би ло 
у ме та ли зо ва но ли це, би ло у при вре ме но, би ло у про ле те ра ко ји 
тре ба 'да се уби је'ка ко би се осло бо дио) мо ра да се до ки не. Огле да-
ло пред ста вља ствар ност. Мо же да се ка же ка ко се из у ми и рад 
оства ру ју у тех но ло ги ји, али љу ди та мо гу бе свој људ ски ка ра ке-
тер. Је ди но се ра чу на њи хо ва вред ност у исто риј ском то ку, или 
на тр жи шту...„216

По че так уда ра на ста љи ни стич ку но мен кла ту ру ко му ни ста 
је, да кле, из вр ши ла гру па из „Ви ди ка“ и „Сту ден та“, на че лу са Са
шом Пе тро ви ћем, уред ни ком. Овај за бо ра вље ни ин те лек ту ал ни 
по ду хват европ ског и свет ског зна ча ја, аван гар да је Ср би је у свим 
де це ни ја ма од кра ја Дру гог свет ског ра та. Спа да у ред де лат но сти 
срп ских над ре а ли ста из ме ђу два ра та. Ва жан до га ђај као и Ђи ла со
ва „Но ва кла са“, за пра во је по хра бро сти на ин те лек ту ал ној ви си ни 
Ђи ла со вог ра да, до каз ка ко по то ње ге не ра ци је „одр жа ва ју ри там 

215 Ви де ти: Ре пор тер, март 1982.
216 Ви де ти: Ре пор тер, март 1982.
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ум но сти“, па га чак и пре ва зи ла зе. Ево ци ра ње нео ста љи ни стич ке 
ха ран ге на мла де не за ви сне ми сли о це у но ви на ма је омаж ге не ра
ци ја ма из ме ђу Се дам де се тих и Де ве де се тих, у ко ји ма је би ло нај ви
ше оних ко ји ма је ста љи ни стич ка но мен кла ту ра смр си ла жи вот не 
кон це и упро па сти ла жи во те. 

У два ме се ца же сто ких рас пра ва, по чет ком 1982., УК, иза ко
га се још увек скри ва ла про фе сор Мир ја на Мар ко вић, по чи стио 
је чи та ву јед ну обе ћа ва ју ћи ге не ра ци ју. Ци тир ни де ло ви тек сто ва 
би ли су тек ре ду ко ва на фор ма са др жа ја об ја вље них у „Сту ден ту“ и 
„Ви ди ци ма“. Дру га очи тост би ла је да су Мир ја на Мар ко вић и ње на 
„иде о ло шка ер ге ла“ ве о ма до бро уочи ли опа сност ко ју су пред ста
вља ли мла ди нон кон фор ми сти. Омо гу ћа ва ње да на ста ве пред ста
вља ло би ве ли ки ри зик за ко му ни сте са Уни вер зи те та. Не ва жно је 
што је „Сту дент“ штам пао са мо 8.000 при ме ра ка не дељ но, а „Ви
ди ци“ 4.000 при ме ра ка ме сеч но, они су ипак има ли јак ути цај на 
ин те ли ген ци ју. Оце ње ни су као ви рус ко ји тре ба да се ели ми ни ше. 
За то је Мир ја на Мар ко вић би ла не ми ло срд на.

Глав ни стра тег и ми сли лац ове гру пе не по ћуд них спрам но
мен кла ту ре Алек сан дар Пе тро вић, у нај ве ћем де лу и аутор „Реч ни
ка Тех но ло ги је“, по сле три де це ни је ће, као про фе сор на Фи ло ло
шком фа кул те ту, ова ко са гле да ти иде ју и вре ме: „Ми смо тра жи ли 
да има мо ве зе са све том и не што но во, по пут не ке вр сте син те зе. 
Же ле ли смо да осло бо ди мо енер ги је. Осло бо ђе ње је су шти на. Же ле-
ли смо и сло бо дан свет. Ми смо би ли ве ли ка шан са, али ни ко ни је 
же лео ту ли бе ра ли за ци ју ду ха. А на па да чи су се раз ли ко ва ли са мо 
по об ли ци ма ре пре си је ко ју су при ме њи ва ли. Уни вер зи тет то смо 
ми, и ми смо ње го ва де ца. Но ви та лас, то су 'Идо ли', рок-гру па, ко-
ју је ство рио умет ник Дра ган Па пић. А он да су нас сру ши ли. Раз-
лог због ко га су нас на па ли је пре вас ход но иде о ло шки. Реч је би ла о 
дру га чи јем раз ми шља њу, о екс пло зи ји по сле па да дик та то ра Ти та. 
Они су же ле ли да сло ме на шу атив ност. Би ло им је по треб но екс-
пе ри мен тал но по ље ка ко би ле ги ти ми са ли сво ју ком пе тент ност 
иде о ло га. Они су ду го при пре ма ли тај уда рац, би ла је то ве ли ка за-
ве ра, не ви дљи ва опе ра ци ја ко јом су се до мо гли Др жа ве и вла сти већ 
по чет ком Осам де се тих. Ра зо ри ли су нас. Ни ко ме ни је да та ни ка-
ква шан са у жи во ту. По сле нас, ни је ви ше би ло та ко кре а тив не 
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гру пе у Бе о гра ду то ком ду го вре ме на. Оста ја ли су са мо сте рил ни 
епи го ни, по пут Алек сан дра Јер ко ва и ком па ни је. 

'Ана ли за' је текст са не ја сном мо ти ва ци јом. Она на па да јед-
но фи ло зоф ско де ло. За што? Мо тив је ис кљу чи во иде о ло шки и они 
же ле да га де мон стри ра ју. Њи ма је по треб но екс пе ри мен тал но по-
ље ка ко би ле ги ти ми са ли са ме се бе као ком пе тент не иде о ло ге. То 
се ду го крч ка ло, као кон спи ра ци ја. Из тог ми љеа њи хо вих ди ску си ја 
про из и ла зи овај на пад. Пр ви циљ ре жи ма је ре пре си ја про тив ова-
квих сна га. То је би ло је дин ство ко је тра је го то во до на ших да на. 
На па да ли су нас и већ чу ве ни фи ло зо фи епо хе. И то је за пра во блок 
кон ти ну и те та до на ших да на. И сви су се ује ди ни ли у ре пре си ји 
над на ма: Иван Стам бо лић, Дра жа Мар ко вић, Ми ра Мар ко вић, 
Ми лош Ми нић, Сло би ни љу ди, про фе со ри 'ди си ден ти'- 'Прак си-
сов ци. Реч је би ла о дру га чи јем на чи ну раз ми шља ња, о екс пло зи ји 
по сле па да дик та то ра. То ком 1982., на сед ни ци ЦК, Дра жа Мар ко-
вић кри ти ку је 'Реч ник тех но ло ги је', у 'По ли ти ци'. Но, то ни је не ка 
кри стал на ку гла у ко јој ћеш ви де ти све што ће се до го ди ти. Ми 
смо ве за ни за ко ре не и иден ти тет.“217  

„Ми смо тра жи ли по ве за ност са све том и не што но во, као 
сна гу син те зе, па су нас сло ми ли“. 'Ана ли за' има ја сан мо тив, на-
па да фи ло зоф ско де ло. Мо тив је еми нент но иде о ло шки, и хо ће да 
га де мон стри ра ју. Тре ба им по ли гон да се бе ле ги ти ми шу као ком-
пе тент не иде о ло ге. Кон спи ра ци ја око тих на ме ра је би ла ве ли ка. 
'Ана ли за је до брим де лом ин то ни ра на као реч ник, а Ми ра на па да 
сво јим реч ни ком. 

Ми смо би ли ве ли ка шан са, али, ни ко ни је хтео то осло бо-
ђе ње. Они су се је ди но раз ли ко ва ли по об ли ци ма ре пре си је ко ју су 
при ме ни ли. Не ви дљи ву опе ра ци ју ко ја се од и гра ва пред у зи ма ју још 
по чет ком Осам де се тих. Ви ди се ла жна спре га Ми ло ше вић-Стам-
бо лић. 'Ана ли за' да је мо гућ ност да се на сим бо лич ком ни воу про-
чи та све што се до га ђа ло ка сни је. Љу ди су ту 'Ана ли зу' пи са ли, 
и ни су не ста ли са не стан ком Ми ло ше ви ћа. А За пад има пот пу но 
ла жну сли ку о тим до га ђа ји ма, као и ве ћи на гра ђа на у Ср би ји, чак 
и да нас.“218

217 Из разговора са аутором, у Београду, априла 2003.

218 Др проф. Александар Петровић, у разговорима са аутором, Београд 2011.
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Срп ске ко му ни стич ке вла сти су по чет ком Осам де се тих при
ме њи ва ле већ ви дљи ву опе ра ци ју. Сви љу ди ко ји су пи са ли „Ана
ли зу,“ у пр вом иде о ло шком про до ру ко ји је Ми ра Мар ко вић де
мон стри ра ла у јав но сти, је су гру па урот ни ка ко ји су, ме ђу тим, 
љу де у „Ви ди ци ма“ сма тра ли урот ни ци ма. Они има ју соп стве ни 
је зик: за ве ра, огле да ло, не при ја тељ. Ми ро слав Пе чуј лић је го во рио 
овом ауто ру да је Ми ра Мар ко вић за по че ла свој успон 19823. „На-
ци о нал на стру ја узе ла је власт“. То је знат но пре Осме сед ни це, 
пот пу но је не ви дљи во је јав но сти у то вре ме. Фрон тал ни „хра бри“ 
на пад срп ске ин те ли ген ци је на суб вер зив це „Ви ди ка“ и „Сту ден
та“ је за пра во по хва ла ин те лек ту ал ним ква ли те ти ма мла дим и уса
мље ни ма на спрам ко му ни стич ке но мен кла ту ре.

Опе ра ци ја ауто раег зе ку то ра Ана ли зе, под дис крет ном ко
ман дом про фе сор ке Мир ја не Мар ко вић, пр ви је иде о ло шки про
дор неоста љи ни стич ких сна га у постти тов ској Ср би ји. „Ве ли ка 
мај сто ри ца“ ове иде о ло шке ста роно ве це ре мо ни је тех но ло ги је 
вла сти ће се тек не ко ли ко го ди на ка сни је по ја ви ти у срп ској јав но
сти, а бе о град ски по ли ти ча ри ће је от кри ти у пу ном на ле ту. Ику
ство с по чет ка 1982. је и по ка за ло по сто ја ње за ве ре ни ка у окри љу 
Пар ти је. Уоста лом, то се про на ла зи у са мом реч ни ку њи хо ве Ана-
ли зе. У њој и го во ре стал но о за ве ри, огле да лу, не при ја те љу. „Ана-
ли за иде о ло шке ори јен та ци је ча со пи са 'Ви ди ци' и не дељ ни ка 'Сту-
дент'“, има ла је за глав ни циљ ре пре си ју над не за ви сним сна га ма 
уоче ним на Уни вер зи те ту, над они ма ко ји су раз ли чи то ми сли ли. 
Са се ман тич ког ста но ви шта, Ана ли за јед на ко омо гу ћу је да се ту
ма чи све што ће се ка сни је до га ђа ти у Ср би ји и у ком прав цу ће се 
од ви ја ти но мен кла тур не ме не.

Не за бо ра ви мо ни уче шће иде о ло шког ти ма Ива на Стам бо
ли ћа на стра ни на па да на „Реч ник Тех но ло ги је“ и гру пу око „Ви
ди ка“ и Сту ден та“. То је та ко ђе нео че ки ва но за мно ге, на ро чи то за 
оне ис тра жи ва че ко ји и да нас ро ман тич но ви де лич ност и де ло И. 
Стам бо ли ћа, сва ка ко због ње го ве ху де лич не суд би не, за бо ра вља
ју ћи да је и он сам иза шао ис под ши ње ла. Баш као Ми ло ше вић ис
под ње го вог, И. Стам бо лић је ра ни је прет ход но иж ђи кљао ис под 
ста љи ни стич ког ши ње ла сво га уја ка, Пе тра Стам бо ли ћа. Афе ра 
са Реч ни ком и по на ша ње И. Стам бо ли ћа пре ко ње го вих иде о ло га 
са вр шен су до каз о су штин ски по ду дар ном иде о ло шком про фи лу 
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Стам бо ли ћа и Ми ло ше ви ћа, о при пад но сти то та ли тар ном си сте му 
ми шље ња и кон цеп та др жа ве и но мен кла ту ре.

Но, сра мо та по на ша ња ти то и стич ких срп ских по ли ти ча ра 
је не што знат но ра зу мљи ви је од ста во ва бе о град ских фи ло зо фа 
и со ци о ло га, већ чу ве них у све ту због при пад но сти „Прак си су“, 
по пут про фе со ра Ми хај ла Мар ко ви ћа, Љу бо ми ра Та ди ћа и Све
те Сто ја но ви ћа. Са ре пу та ци јом ли бе рал них ми сли ла ца ипак им 
ни је сме та ло да се ус про ти ве ста во ви ма и де лат но сти ма „Реч ни ка“ 
и тек сто ви ма у „Сту ден ту“. На спрам мла дих оку пље них око „Ви
ди ка “ и „Сту ден та“, ко ји су искре но ве ро ва ли да сво јим ста во ви ма 
пред ста вља ју ве ли ку шан су за Ср би ју, ста ја ли су дру ги ин те лек ту
ал ни кру го ви, по пут „прак си со ва ца“, али и по ли тич ког све та, ко ји 
су сви ре дом ка те го рич ки од би ја ли њи хо ве сло бод не ста во ве и љу
ти то ре а го ва ли на ли бер тер ске еле мен те ми шље ња, ко је је без ус
те за ња ну ди ла јав но сти мла да бе о град ска ин те ли ген ци ја. За пра во 
је ово ин те лек ту ал но су ђе ње оку пи ло под за ста ву све по ли ти ча ре, 
фи ло зо фе, со ци о ло ге и ине, ко ји су ипак при па да ли, на раз не на
чи не, ре жи му. Раз ли ко ва ли су се је ди но по сте пе но ва њу ре пре си је 
ко ју су пред ла га ли као ме ре про тив оп ту же не гру пе. 219

IV. 9.  “Де ча ци“ и „Идо ли“ – умет нич ки про јек ти  
Дра га на Па пи ћа у Вр ху пост-ко му ни стич ке  
но мен кла ту ре као „Маљчики 2.0“

Не сва ки да шња умет нич ка по ја ва Ср би је и Ју го и сто ка Евро
пе, Дра ган Па пић, кре а тор је иде је „Де ча ци“  „Идо ли“. Већ ви ше 

219 На не сре ћу, ви ди мо и у 2012. ка ко Ср би (али и дру ги ко ји у њој жи ве) спре
ча ва ју сво ју Ср би ју да по ста не по но во сло бо до ум на, ли бе рал на и успе шна 
др жа ва. У број ним из бор ним ци клу си ма по сле па да Ми ло ше ви ћа 2000., по
бе де од но се они ко ји ни су про гре си сти, у пре во ду ни су истин ски на пред ни. 
При пад ни ци су штин ски ре пре сив них и ко рум пи ра них по ли тич ких сна га су 
и да ље по бед ни ци. Ср би ја и да ље хр ли у су но врат, де це ни ја ма, још од Ве ли
ког ра та 1914. Очи глед но је и да са у че сни ци и ауто ри Ана ли зе из 1982. ни су 
иш че зли са по ли ти ке по зор ни це, већ де це ни ју и по по па ду брач нопо ли
тич ког ду е та Ми ло ше вићМар ко вић. Неоста љи ни стич ки кон зер ва тив ци у 
но вим оде жда ма су ак тив ни ји но икад у Ср би ји 2012, за хва љу ју ћи и пер
верз ној по др шци „Евро пе“. То је Блок Кон ти ну и те та ко ји је ус пео не са мо 
да пре жи ви, већ и да се те мељ но кон со ли ду је, тај фа тал ни блок срп ске ху де 
суд би не.
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од три де це ни је свој умет нич ки и ис тра жи вач ки жи вот во ди у по
лу и ле га ли. Не ма ни по ме на ње го вог де ла и оства ре них иде ја ни у 
јед ној ло кал ној исто ри ји умет но сти кра ја ко му ни зма. Про сеч ни 
умет ни ци, на ро чи то про сеч ни кри ти ча ри умет но сти тог до ба, „ха
ра ју“ сце ном и да ље, на ме ћу ћи и до да нас сум њи ве кри те ри ју ме ва
жног и ква ли тет ног у умет но сти тог до ба. 

Дра ган Па пић ова ко опи су је су шти ну ак тив но сти „Ви ди
ка“ и „Сту ден та“ из Осам де се тих, као је дан од та да шњих ак тив
них кре а ти вих ак те ра. „Иде ја је би ла да је баш ‘Фи гу ра ово пло ће ње 
Зла’ у слу ча ју фа мо зног ‘Раз би је ног огле да ла’/’Реч ни ка тех но ло ги је’) 
– ЗЛО ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ ! Са ша Пе тро вић, па и мо ја ма лен кост уз 
ње га, је био ‘Уна бом бер пре Уна бом бе ра’ и ‘Зер зан пре Зер за на’. На-
жа лост, та да је ис пре па да на пар тиј ска Но мен кла ту ра у ње го вом 
Ма ни фе сту пре по зна ла ‘на ја ву сво га кра ја’, па су екс пре сно за бра-
ни ли број, рас ту ри ли ре дак ци ју ‘Ви ди ка’ - прак тич но ‘да ли но гу’ 
Са ши Пе тро ви ћу и Сла ви ци Сто ја но вић. По сто ји и мој ‘фо то-
граф ски до каз’ да је то из ла га но у СКЦ-у , ма да не ма еви ден ци је у 
СКЦ-овој до ку мен та ци ји, о мо јим из ло жба ма - не ста ло као да ни-
ка да ни је ни по сто ја ло. Ов де је реч о мо јој пр вој са мо стал ној из ло-
жби ко ја се зва ла ‘До ку мен та 79-80. На жа лост, ва лид них тра го ва 
(ка та лог, по зив ни ца, не ки при каз, итд.), ни че га не ма.“ Па пић овим 
при ме ром суд би не из ло жбе пот кре пљу је ми сао да сва ка исто ри ја, 
па и исто ри ја умет но сти, ни је „До го вор но Се ћа ње“, већ „Си стем 
За бо ра вља ња”.220

Па пи ћев умет нич ки по ду хват „Де ча ци“ имао је за циљ, пре
ма ауто ри ма Ана ли зе, да по ка же на прак тич ном при ме ру по че так 
кон крет ног идо ла. Тај про је кат је за чет на афир ми са њу јед не му зич
ке гру пе, до тад пот пу но не по зна те, пре ко раз ли чи тих ме ди ја: пи
са њем име на гру пе по зи до ви ма: об ја вљи ва њем фо то гра фи ја, сни
ма њем пло че у „Ви ди ци ма“.221 “Идо ли“ је тре ба ло да по слу же као 

220  Из раз го во ра ауто ра са Дра га ном Па пи ћем у Бе о гра ду, 20102012.

221 „Мо зак“ про јек та „Идо ли“, умет нич ки фо то граф Дра ган Па пић, чвр сто је 
по ве зан са ре дак ци јом „Ви ди ка“ и „Сту ден та“. Он је ту иде ју за чео, па су 
фо то гра фи је „Де ча ка“ нај пре об ја вље не у „Сту ден ту“ и „Ви ди ци ма“. Ор га ни
зо вао је и пи са ње гра фи та по бе о град ским зи до ви ма и ње го ве фо то гра фи је 
су прак тич но илу стро ва ле овај по ду хват. Д. Па пић је у ту свр ху и оку пио 
не ко ли ко бе о град ских мла ди ћа, ко ји се баш ни су ни од ли ко ва ли у то вре ме 
ве ли ким со лид ним му зич ким зна њем, (осим Вла да Ди вља на), а уз ње га су и 
Ша пер, Кр стић и дру ги. По ста ром срп ском оби ча ју, да нас ви ди мо и у овом 
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гру па око ко је оку пља део мла де ге не ра ци је и но ве му зич ке гру пе 
ко је су се по ја ви ле у Бе о гра ду и дру где. Но, вре ме ном, при пад ни ци 
гру пе „Идо ли“ по ста ју и са ми све сни сво је ва жно сти у му зич ком 
све ту и ме ђу фа но ви ма, па ће се на кра ју пот пу но одво ји ти и дис
тан ци ра ти од ре дак ци је Ви ди ци“ и Дра га на Па пи ћа, на ста вив ши 
соп стве ни пут. Та ко је ре дак ци ја „Ви ди ка“ из гу би ла при ли ку да 
про је кат из ве де до кра ја, да уз пот пу ну прак тич ну кон тро лу му
зич ке гру пе оства ри сво је „про јек ци је“.

Аутор те пре ми је ре, у чи та вом со ци ја ли стич ком све ту пла
не те, по чет ком Осам де се тих, да нас ка же: „Моћ је флу ид на, па ми 
ме та фо рич ки при ка зу је мо да то ни је та ко. Пи та ње је мо ћи. ‘Де-
ча ци’ су за ми шље ни као кор по ра ци ја, те 1980-81. Она је под ра зу ме-
ва ла да у се би са др жи и из да вач ку ку ћу, и филм ску ку ћу, и му зич ку 
про дук ци ју. Та ко је за ми шље но то што је на зва но УРО ПАД- Удру-
же ње за ре а фир ма ци ју пре пи ске пу тем пи са ма и раз глед ни ца. Ср-
ђан Ша пер је чак оти шао у СО Сав ски ве нац и при ја вио ово Удру-
же ње. То је исти на о ге не зи иде је.“ 222 

Д. Па пић је же лео да не зре ли Де ча ци ство ре спек такл, нај пре 
ме диј ски, а по том и по ли тич ки. То су опе ра тив но за по че ли „Сту
дент“ и „Ви ди ци“, а тре ћи омла дин ски лист Бе о гра да, НОН, при
кљу чио се го то во две го ди не ка сни је. „На жа лост, иде ја је ус пе ла 
101%. Узе ти су за иде ју љу ди без ква ли те та, па са њи ма мо жеш 
да учи ниш све. ‘Де ча ци’ су ‘нај у спе шни ји’ про је кат у по след њих 50 
го ди на. ‘Де ча ци су ме та фо ра и сим бол, али од ра жа ва ју струк ту ру 
вла сти. То ви ди мо и у 2012. На кра ју, уз њих ће би ти: Та дић, Бо бић-
ке, Ђи лас.“223

Дра ган Па пић је у по чет ку, 1980.81., при ка зи вао ап сурд
ност зва нич них ин сти ту ци ја. Ни је ишао до кра ја, па је сло ве нач ка 
гру па Лај бах по том пре у зе ла не ке де ло ве про јек та, на пра ви ли су 
свој про грам и та ко ак тив но до при но си ли уни ште њу Ју го сла ви је, 

до ме ну по ку ша је ре ви зи о ни зма про јек та, па се у ме ди ји ма по вре ме но чу је 
и про чи та ка ко су са свим дру ги љу ди (не ки и из Бо сне) осми сли ли чи тав 
про је кат. На сре ћу, има до вољ но све до ка ко ји су у то вре ме гра ви ти ра ли „Ви
ди ци ма“ и „Сту ден ту“, па ова кве но во кон стру и са не ла жи ипак не мо гу да се 
„за па те“. Иза све га је био са мо Дра ган Па пић.

222 Из раз го во ра ауто ра са Дра га ном Па пи ћем, у је сен 2011. у Бе о гра ду .

223 Из раз го во ра ауто ра са Дра га ном Па пи ћем у Бе о гра ду, у про ле ће 2012.
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по ње го вом уве ре њу. Па пић се нај пре ба вио ли ков ном умет но шћу 
(„та да су ме на зи ва ли фо то гра фом, јер сам ис тра жи вао у обла сти 
фо то гра фи је“). Ка сни је, не за до во љан мо гућ но сти ма гра фи ке и фо
то гра фи је, по чео је да ра ди са љу ди ма, а ту ак тив ност сма трао је вр
стом „но ве умет но сти“, јер је свој рад про ве ра вао кроз масме ди је, 
пре све га кроз но ви не, му зи ку.

Кре а тив ни во ђа про јек та „Де ча ци и „Идо ли,“ Па пић, ра дио 
је са овим мла ди ћи ма упор но, об ја вљи вао њи хо ве фо то гра фи је 
нај пре у „Ви ди ци ма.“ Знао је да љу ди ко ји ра де с јав но шћу, као што 
је то естра да, по зна ју про блем ди со ци ја ци је лич но сти у су сре ту с 
ма са ма. На тим ма сов ка ма до ла зи до де ло ва ња под огра ни че ном 
ура чун љи во шћу, та ко да, у ства ри, цео „имиџ“, цео про јект, мо же 
да пад не за то што, на при мер, ни је до вољ но по ве ро ва но у ње га. 
„Сви ти ма спро јек ти су јед на ко лек тив на ма ни пу ла ци ја и дез ин-
фор ма ци ја ко ја, тек кроз ре а ли за ци ју, по ста је не што објек тив но 
и ре ал но. Цео про јект 'Де ча ка' ('Идо ла') био је на ме ра да се си му-
ли ра илу зи ја о то ме ка ко су у пи та њу мла ди су пер му зи ча ри, су-
пер ин те лек ту ал ци ко ји су већ по зна ти! Ме ђу тим, ма ни пу ли шу ћи 
јав ност, они се бе ма ни пу ли шу по врат но и то ствар но и по ста ју. 
Да ли је то по зи тив но, или не га тив но? Мо гао бих то да ме рим по 
успе шно сти про јек та - 'Идо ли' су успе шан про јект.“224 

Па пић је са „Идо ли ма“ пре стао да ра ди 1982. јер им, ка ко 
је сам ре као, „ви ше ни је био по тре бан“. Ра дио је с њи ма, пре све
га, због про јек та ‘Де ча ци’, ко ји ни је био стрикт но ве зан за му зи ку. 
„Идо ли“ су по ста ли са ми се би до вољ ни, а Па пић је из ра жа вао бо
ја зан за њих, по што су се ко мер ци ја ли зо ва ли. 

Не дељ ник „Ре пор тер“, лист ко ји је та ко ђе че сто на уда ру пар
тиј ских иде о ло шких по ли ца ја ца Осам де се тих, об ја вљу је тач но на 
пр ву го ди шњи цу Ти то ве смр ти, ве ли ки ин тер вју са Дра га ном Па
пи ћем.225 По пр ви пут у „ве ли кој штам пи“ јав ност са зна је не ке де
та ље ак тив но сти Д. Па пи ћа и при чу о „Идо ли ма“. „За пра во, ја сам 
ра дио на про јек ту ко ји се звао 'Де ча ци'. Иза брао сам три мла ди ћа- 
то су Ср ђан, Кр ле и Вла да- и по чео да ра дим на јед ном про јек ту, 

224 Ibid.

225 Ви де ти: Ин тер вју:Дра ган Па пић, „Про ме не до ла зе из ну тра“, ауто ра Зо ра на 
Си ми ћа, у: Ре пор тер, 4. мај 1981.
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на не кој вр сти њи хо вог екс по ни ра ња, са на ме ром да их учи ним по-
зна тим. Из то га је, ка сни је, ка да је већ до вољ но учи ње но на пу бли-
ци те ту, на пра вље на му зич ка гру па ко ја је, баш за хва љу ју ћи том 
ин тен зив ном ра ду на до ра ђи ва њу њи хо вих лич но сти, има ла ве ли-
ку про би тач ност...'Имиџ' је су ви ше уско од ре ђи ва ње оног о че му го-
во рим, чи ме се ба вим. Ни је у пи та њу са мо фи зи о но ми ја, по на ша ње, 
ге сто ви, не го је то ду бљи про цес ко ји за и ста за ди ре у лич ност, у 
на чин раз ми шља ња. Са 'Де ча ци ма' сам ра дио ин тен зив но го ди ну 
да на. Ми смо про во ди ли ноћ и дан за јед но, ствар но смо стал но би-
ли за јед но, ја ко до бро се по зна је мо. По јед но ста ви ћу: Кр ле, онај ви-
со ки мо мак из 'Идо ла', он је ја ко па си ван, али зна шта хо ће. Вр ло 
је ин те ли ген тан. С њим ни сам ни шта ра дио. Та кав ка кав је сте, 
па си ван, он је од го ва рао мо јој за ми сли. Та квог га је тре ба ло оста-
ви ти. Али, то је би ло са мо у овом слу ча ју, јер их је би ло тро ји ца и 
чи ни ли су је дан са вр шен тро у гао. Он да, Вла да, ко ји је ти пи чан ју-
го сло вен ски му зи чар, ко ји са др жи ква ли те те Ка лем бе ра, Бре го ви ћа 
и, мо жда, Чо ли ћа - за јед но. Код ње га је тре ба ло ра ди ти на ко хе зи ји 
лич но сти, да он на не ки на чин све то ску пи. А Ср ђан, он је, у ства-
ри са да идеј ни во ђа, не ка ин те лек ту ал на ба за 'Идо ла'. С њим сам 
нај ви ше ра дио, ње га сам пр во и упо знао. Он је сту ди рао ме ди ци ну. 
Дру же њем сам ви део да је вр ло кре а тив не ри ро де. За кљу чио сам, за-
пра во, имао сам до ста му ка да бих га убе дио да схва ти ка ко ње го во 
ме сто ни је на ме ди ци ни. И он да сам оце нио, об зи ром на ње го ве кре-
а тив не мо гућ но сти, да би ре жи ја би ла до бра за ње га. „226

„Идо ли“ су би ли ква ли та тив но но ва по ја ва, ни су има ли пан
да на ни на За па ду. То је био про јект ко ји у се би нај ма ње имао му
зич ког. До сеп тем бра 1981., ка да је Па пић још био с њи ма, гру па 
је све ва жне ком по зи ци је већ лан си ра ла. И ‘“Маљ чи ке“, и „Са кам 
те“, пeсме ко је је за во ле ла чи та ва Ју го сла ви ја. Па пић у ин тер вјуу за 
„Ре пор тер“ ука зу је на то да су иде о ло шки по ли цај ци и ње га мар
ки ра ли као суб вер зив ног и ри скант ног за ути цај на мла де. Тач но 
су уочи ли по тен ци јал Па пи ћа, и свих са ко ји ма је са ра ђи вао, да у 
пост ти тов ској Ср би ји, али и чи та вој Ју го сла ви ји, он по се ду је кре
а тив ни ка па ци тет ко ји мо же да пред ла же мно ге иде је, опа сне по 
пе три фи ко ва сни и по су ста ли са мо у прав ни со ци ја ли зам и ко му ни
стич ку но мен кла ту ру. 

226 Ibid.
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Па пић и дру ги мла ди око ње га су дру га чи је ви де ли дру штве
ни ан га жман, у ње му очи то ниг де ни је би ло по ме на ру ко во де ће 
уло ге Пар ти је. Из све та др ве ног је зи ка и ста љи ни стич ке фло ску
ле о „ру ко во де ћој уло зи СКЈ“, Па пић пред ла же ду га чи ји ан га жман 
мла дих, нај пре пре ко му зи ке. „'Маљ чи ки' су њи хо ви, на ши, на шег 
мла дог чо ве ка и о то ме се сва шта лу па, соц ре а ли зам и оста ле глу-
по сти. То је са мо ан га жо ва ност про јек та у ствар ним усло ви ма у 
ко ји ма мла ди жи ве, са ствар ним дру штве но по ли тич ким си сте-
мом и свим еле мен ти ма ко ји из ње га про из и ла зе. 'Маљ чи ки' ни су 
ни ти мо ја, ни ти ичи ја иде ја по себ но. Ни ко ме ни сам им пу ти рао 
сво је иде је, ни ко ме на ме тао што ни је ње го во. Је ди ни мој ути цај 
је дру штве но по ли тич ка ан га жо ва ност, ко ју имам и сле дим у свим 
сво јим ра до ви ма. Сма трам да да нас чо век не мо же да се ба ви јед ном 
вр стом умет но сти, а да иза ње не сто ји вр ло ја сан по ли тич ки ан-
га жман. Пун ми је оних умет ни ка ко ји су из ло ва ни у сво јим ате ље-
и ма и леб де у не ким про сто ри ма 'естет ског'. Ова но ва ге не ра ци ја 
мо ра да бу де ан га жо ва на на вр ло очи гле дан на чин, јер са мо очи глед-
на ан га жо ва ност мо же до ве сти до не ких про ме на. То се де си ло са 
'Идо ли ма' и за то 'Маљ чи ки' ири ти ра ју...

У Бе о гра ду има мно го не а фир ми са них, а до брих гру па. Шта 
ће од њих би ти? То за ви си и од мо јих по ку ша ја да се ство ри не што 
што сам, сво је вре ме но, ра дио са ча со пи сом Ви ди ци'; јед на не за ви-
сна, ал тер на тив на дис ко граф ска про дук ци ја, ко ја не би под ле гла 
ко мер ци јал ним фак то ри ма. Исто та ко, све то за ви си и од уме ша-
но сти ета бли ра них дис ко граф ских про дук ци ја. Кад 'Ју го тон' или 
ПГП бу ду у ста њу да пло че из ба цу ју за ме сец да на, а ве ро ват но ће 
уско ро би ти при ну ђе ни на та ко не што, он да ће до ћи до јед ног бу-
ма...то је је ди но за шта мо же да се ка же да је не по сред на по сле-
ди ца ра да 'Идо ла', 'Шар ла', 'Ор га зма', од но сно те пр ве ге не ра ци је 
бе о град ске но ве му зи ке. По пи сао сам те гру пе на на сту пу у ЦКС-у: 
'Де фект но ефект ни', 'Ур ба на ге ри ла', 'Без о бра зно зе ле но', 'Па ста', 
'Зи зи', 'Пе тар и зли ву ци', 'Рад нич ка кон тро ла', 'Про фил', 'Ероу ко-
шу ље'...то су све мла ди ћи од пр вог, дру гог усме ре не, до, не где, дру ге 
го ди не фа кул те та.Све љу ди ко ји ра де с мно го ен ту зи ја зма. То су 
гру пе ко је ће не где кра јем ове го ди не већ има ти пло че и не ће би ти 
но ви 'Идо ли', јер но вих 'Идо ла' не ће би ти! Зна чај 'Идо ла' је у сми слу 
'пр ве ла сте'.“227

227 Ibid.
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Д. Па пић да нас сма тра да је до бро што ни је ус пео у про јек
ту. „Сре ћан сам за сва ки не у спех, за хва лан сам жи во ту. Та ди вља 
ми сао, са мо да се из го во ри- али не да ље од то га, по том на ста је 
од го вор ност, ко је се очи то ни су бо ја ли ка сни је Ша пер и ком па ни-
ја. Кaдa сaм, рaдeћи нa мoм умeтничкoм прojeк ту “Дeчaци”, 1980. 
oд Шaпeрa, Влaдe и Крлeтa (Кр стић, до ле та 2012. са вет ник Пред
сед ни ка Та ди ћа  прим. а.) зaтрaжиo дa нaпрaвe ‘соц ре а ли стич ку 
пе сму’ (кoja ћe сe кaсниje звaти ‘Maљчики’, и у кojoj ja рeцитуjeм 
oну блeсaву рeцитaциjу), нaрaвнo дa јe реч би ла o фар си. Дaнaс ми 
кћи Сaрa кaжe дa никo oд клинaцa тo нe кaпирa. Нoвa, ‘дoгoвoрнa 
истoриja’ испрaлa je мoзaк oнимa кojи су сe нeчeгa сeћaли, a нoвим 
гeнeрaциjaмa нaпунилa глaвe будaлaш тинaмa. Пa, вaљдa oви 
млaђи вeруjу, кaкo смo ми (ja и ‘Идoли’) зaпрaвo нeкa вaриjaнтa 
‘бaлкaнских кoзaкa’, кojи извoдe кaзaчoк зa пoкojнoг пeдсeдникa? 
Eлeм, трaгичнo je, зaпрaвo, тра гич ни је је - дa пoнoвљeнa фaрсa бивa 
гро те ска! 

Oнo штo сaм прe 30 гoдинa зaмислиo кao умeтничку 
фaрсу, крoз кojу ћeмo критикoвaти (a зaпрaвo, кao у oнoм ви цу 
сa пeнзиoнeрoм и Виjaгрoм - под је ба ва ти пoлу-лoш систeм), тo 
сe зaвршилo кao гро теск на ствар ност: jeр, дoк глeдaм “Шaпeрoву 
мaриoнeту”, Прeдсeдникa Taбићa, кaкo вoзи кoмбajн, или кaкo муљa 
глибaви ху мус - рaдничким шaкaмa-, нe мoгу a дa нe пoмислим кaкo 
сe упрaвo извoдe ‘Maљчики 2.0.’

Но, ово не пи шем да бих го во рио о ‘на шем, пан кер ском, но во-
та ла сном ра ту (ко ји је из-во ди ла ге не ра ци ја из '80.-их, да би да нас 
они, Ро ке ри, вла да ли овом Ср би јом ?).“ Oвoгa путa - ни је ша ла.“228

228 Из писма аутору, пролеће 2012. 
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Пе то по гла вље  
 

Гло бал ни ра до ви на по ко пу ко му ни зма  
и ра за ра ње Ју го сла ви је

V. 1.  Уло га Ре га но ве ад ми ни стра ци је у исто ри ји  
са да шњо сти Ср би је и Ју го сла ви је

Ите ка ко је до ла зак ул тра де сне еки пе Ро нал да Ре га на ути ца ло 
на све што се де ша ва ло по том у Ис точ ном бло ку, па и Ју го сла ви ји. 
Крај је за Ју го сла ви ју био на об зор ју још 1981. и ин те лек ту ал ни је 
плод де лат но сти и пла ни ра ња сце на ри ја тинк-тенк еки па око Ре
га на. До дај мо и чи ње ни цу да моћ не зе мље, по пут САД, сво је пла
но ве идеј ног и вој ног осва ја ња под руч ја ши ром пла не те раз ра ђу ју 
ду го роч но, па та ко и пла но ви за ју го сло вен ски про стор, и Бал кан 
ге не рал но, сва ка ко се жу још из ка сних Пе де се тих про шлог сто ле
ћа. Још је Тру ма но ва ад ми ни стра ци ја од лу чи ла да по др жи ре не гат
ског ју го сло вен ског ко му ни сту Ти та не би ли иза зва ли Ста љи на, а 
циљ је био да се Со вје ти ли ше сфе ре ути ца ја на Ја дра ну. То је био 
па ме тан пут да САД оси гу ра ју оп ста нак ре жи ма ко ји би по слу жио 
као маг нет за на пу шта ње со вјет ског бло ка и дру гих зе ма ља со вјет
ског бло ка. Џон Ке не ди је из ја вио 1962.: „ Вој на по моћ Сје ди ње них 
др жа ва Ју го сла ви ји од го ва ра стра те гиј ским на ци о нал ним ин те ре-
си ма Сје ди ње них др жа ва“229 

Та ко 1978. на Свет ском кон гре су со ци о ло га у Уп са ли, Збиг
њев Бже жин ски, про фе сор со ци о ло ги је и сво је вре ме ни са вет ник 
за на ци о нал ну без бед ност аме рич ког пред сед ни ка Кар те ра, про
ре као је рас пад Ру си је и Ју го сла ви је. За Ју го сла ви ју је твр дио да је 
за ње га од у век би ла ар ти фи ци јал на тво ре ви на, у чи је су не здра ве 
те ме ље би ле угра ђе не ду бо ке ме ђу на ци о нал не су прот но сти, а не 
аутен тич ни „ју го сло вен ски на ци о на ли зам“. И од та да, до рас па

229 Ви де ти: He u ser, We stern Con ta in ment Po li ci es in the Cold War, Lon don, 1989.
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да со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, стра те ги ја САД иде ка то ме да се 
раз бук та ју већ по сто је ће на ци о нал не стра сти ко је су мно го ја че од 
иде о ло ги је ко му ни зма. 

Прет ход но по ме ну том мо ра мо да по кло ни мо ду жну па
жњу док го во ри мо о срп ској и ју го сло вен ској но мен кла ту ри, јер су 
спољ ни сце на ри сти, све у куп но по сма тра но, би ли моћ ни ко ли ко и 
до ма ћи, ма ко ли ко фи зич ки да ле ки. Не тре ба за не ма ри ти те спољ
не „ра до ве“ на из ме ни ју о сло вен ског по ли тич ког си сте ма. Мно ги 
су же ле ли да она пре ђе у ка пи та ли стич ки та бор, као со ци ја ли стич
ка зе мља ко ја је нај о тво ре ни ја тр жи шној при вре ди За па да. Ка ко је 
пи сао оштро ум ни и без бед но сно из у зет но обра зо ва ни аме рич ки 
уни вер зи тет ски про фе сор Шон Гер ва си: „Ре ган и ју го-но мен кла-
ту ра пре кр ца ва ју ко му ни сте у ка пи та ли зам и при пре ма ју их за 
ка пи та ли стич ку власт Осам де се тих.“

Ево не ких аме рич ких по ли тич ких на ме ра ко је су зна чај но 
ути ца ле на ства ра ње но ве ка пи та ли стич ке кла се у Ср би ји, као и 
у окол ним зе мља ма од сре ди не Де ве де се тих. Основ не те ме у Ју го
сла ви ји би ле су од у век не за ви сност и при вре да. Ју го сла ви ја је би
ла у сре ди шту сво је вр сне игре „tug of war“ (над вла че ња ко ноп ца). 
Со вје ти су при жељ ки ва ли ње но ин кор по ри са ње у СССР, За пад је 
на сто јао да је уве де са дру гим зе мља ма Ис точ не Евро пе и Бал ка на 
„у Евро пу“, тј. у свет ску ка пи та ли стич ку еко но ми ју“. У 1985., Џин 
Кирк па трик, аме рич ки ам ба са дор, име ну је но ву стра те ги ју, ко ја је 
ишла знат но да ље од con ta in mentа, као „Ре га но ву док три ну“. Пре
ма кла си фи ко ва ним до ку мен ти ма ко је је до био ча со пис „Co vert 
Ac tion“, Аме ри ка усва ја слич ну стра те ги ју пре ма др жа ва ма Ис точ
не Евро пе, укљу чу ју ћи ту и Ју го сла ви ју. 

Упр кос тра ди ци о нал ном ју го сло вен ском по ли тич ком и вој
ном не свр ста ва њу и на гла ше но екс тен зив ним тр го вин ским од но
си ма са САД и Европ ском за јед ни цом, Ре га но ва ад ми ни стра ци ја 
је не при ја тељ ски кре ну ла на СФРЈ. За пра во је ци ља ла ју го сло вен
ску еко но ми ју у до ку мен ту ка те го ри са ном као „Sec ret Sen si ti ve“ из 
1984. У пи та њу је би ла Ди рек ти ва на ци о нал не без бед но сти (Na ti
o nal Se cu rity De ci sion Di rec ti ve, NSDD 133) на сло вље на „Uni ted Sta
tes Po licy to wards Yugo sla via“. Цен зу ри са на вер зи ја овог до ку мен та 
де кла си фи ко ва на је 1990. и у мно го ме је у скла ду са прет ход ним 
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до ку мен том Na ti o nal Se cu rity De ci sion Di rec ti ve(NSDD 54) on Eastern 
Euro pe, об ја вље ним у сеп тем бру 1982., Ка да је де кла си фи ко ва на, 
NSDD 133 је и да ље оста ла зна чај но цен зу ри са на, са ви ше од две 
тре ћи не ори ги нал ног тек ста ко ји је за там њен.

Те 1982. из гле да да је ре ги он ста би лан, а Бер лин ски зид ће 
оста ти још се дам го ди на. Ње го ви ци ље ви укљу чи ва ли су „про ши-
ре не на по ре да про мо ви ше 'ти ху ре во лу ци ју' за оба ра ње ко му ни-
стич ких вла да и пар ти ја“, при том ре ин те гри шу ћи зе мље Ис точ не 
Евро пе у ор би ту Свет ског тр жи шта.230 Циљ по ли ти ке САД, ка же се 
у де кла си фи ко ва ном де лу до ку мен та „би ће да про мо ви ше тен ден-
ци ју ка јед ној еко ном ској ју го сло вен ској струк ту ри ори јен ти са ној 
ка тр жи шту и да раз ви ја аме рич ке еко ном ске од но се са Ју го сла ви-
јом та ко да ја ча сви је ве зе са ин ду стриј ским де мо кра ти ја ма“. Да
кле, ја сно је да се го во ри о пре ла ску у ка пи та ли зам. Озна че на као 
тај ни, уз де кла си фи ко ва ње кроз бла гу цен зу ру 1990., ова Ди рек ти
ва по зи ва на на по ре да се про мо ви ше, „ти ха ре во лу ци ја“ ра ди оба
ра ња ко му ни стич ких вла да и пар ти ја. Име ну ју ћи зе мље Ис точ не 
Евро пе, Ди рек ти ва про пу шта да по ме не и Ју го сла ви ју. Ме ха ни зми 
са др же кла у зу лу нај по вла шће ни је на ци је, по моћ ММФа, ре про
гра ми ра ње ду га, кул тур не и обра зов не раз ме не, про гра ме ин фор
ми са ња, по се те на ви со ком ни воу.231 

Но, оба до ку мен та ипак от кри ва ју јед ну кон си стент ну по ли
тич ку ло ги ку. „Пр вен стве ни ду го роч ни аме рич ки циљ у Ис точ ној 
Евро пи био је да ( цен зу ри са но) олак ша ње ну евен ту ал ну ре-ин те-
гра ци ју у Европ ску за јед ни цу на ци ја“. Ка ко је то не мо гу ће све док 
ис точ но е вроп ске др жа ве оста ју под ко му ни стич ким ру ко во ђе њем, 
су штин ски аме рич ки циљ зах те ва де сти ту и са ње ко му ни стич ких 
вла да. Им пли ка ци ја да се окон ча са со вјет ским ути ца јем про ши ру
је се на нај о ба зри ви је мо гу ће ре чи у Ди рек ти ви NSDD 133. „ Циљ 
по ли ти ке САД пре ма Ју го сла ви ји би ће да про мо ви ше тренд ка ефи-
ка сној, тр жи шно ори јен ти са ној ју го сло вен ској еко ном ској струк-
ту ри...(и) да про ши ри еко ном ске од но се САД са Ју го сла ви јом та ко 

230 Ви де ти: Sean Ger va si, „Ger many, US and the Yugo slav Cri sis,“ Co vert Ac tion Qu-
ar terly, No.43, Win ter 199293.

231 No ta Be ne: Sec ret Sen si ti ve је по јам ко ји озна ча ва да је ве ли ки део ин фор ма
ци ја за сно ван на пре срет ну тим ко му ни ка ци ја ма, или от кри ва по сто ја ње по
вер љи вих ве за са гра ђа ни ма, или ор га ни за ци ја ма од ре ђе не зе мље.
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да од то га има ју ко ри сти обе зе мље и ко је ће оја ча ти ве зе Ју го сла-
ви је са ин ду стри ја ли зо ва ним де мо кра ти ја ма“. 

Аме рич ки циљ за Ју го сла ви ју био је вр ло сли чан оно ме за 
Бу гар ску, Че хо сло вач ку, ДДР, Ма ђар ску, Пољ ску и Ру му ни ју: ка
пи та ли стич ка тран сфор ма ци ја. Ли ста ин стру ме на та по ли ти ке 
опи са не у Ди рек ти ви NSDD 54 за про мо ви са ње про ме не у Ис точ
ној Евро пи, мо же да по мог не у по пу ња ва њу не ко ли ких пра зни на 
у до ку мен ту NSDD 133 ко ји је зна чај но цен зу ри сан ка да го во ри о 
Ју го сла ви ји. Ме ха ни зми укљу чу ју ста тус нај по вла шће ни је на ци је, 
кре дит ну по ли ти ку, аси стен ци ју ММФ, ре про гра ми ра ње ду го ва, 
кул тур не и обра зов не раз ме не, ин фор ма тив не про гра ме, по се те 
на ви со ком ни воу, и ре стрик ци је око ди пло мат ског и кон зу лар ног 
пер со на ла. И у овом до ку мен ту, не ко ли ко те ма би ло је пот пу но, 
или де ли мич но, из бри са но гу ми цом из ове де кла си фи ко ва не вер
зи је. Чак и да нас зна чај ни де ло ви аме рич ке по ли ти ке у ре ги о ну, по
себ но у Ју го сла ви ји, оста ју тај на.

Кра јем Се дам де се тих, Ју го сло ве ни су жи ве ли мно го бо ље од 
ве ћи не у Пор ту га лу, Шпа ни ји, Тур ској, и де ло ви ма Грч ке. Овај еко
ном ски успех био је кру ци ја лан за сма ње ње ре ги о нал них и ет нич
ких тен зи ја. Не ка вр ста са ве зни штва оп ста је то ком Осам де се тих. 
Због ју го сло вен ске „buff er“ по зи ци је, Аме ри кан ци има ју по се бан 
ин те рес за ста бил ност. Упр кос не ла год но сти са ко му ни стич ким 
„са ве зни ком“, но ва Ре га но ва ад ми ни стра ци ја одр жа ва ве зу, на да
ју ћи се да ће ис ко ри сти ти ра сту ћу не ста бил ност Ју го сла ви је ка ко 
би вас по ста ви ла вла ду ко ја им ви ше од го ва ра. 

Ри чард Пор тес, глав ни еко ном ски са вет ник ЕУ у то до ба, бе
ле жи: „За пад мо ра да гра ди на та кав на чин да убе ди вла сти да не 
скре ћу од прав ца сво јих ба зич них по ли ти ка“. За тај циљ пла не ри 
тра же још ве ће и ире вер зи бил ни је ‘ре фор ме’ у Ис точ ној Евро пи: 
отва ра ње пре ма свет ској еко но ми ји, и пре ма за пад ном си сте му; 
ли бе ра ли за ци ју це на; при ва ти за ци ју; ста би ли зо ва ње др жав них 
фи нан си ја и на ци о нал них мо не та. „Ове ре фор ме тре ба ло би да обе-
ле же де фи ни тив но из ла же ње из со ци ја ли стич ке план ске при вре де“, 
ре као је Пор тес.

Вла де Че хо сло вач ке, Ма ђар ске и Пољ ске при сту па ју го то
во пот пу но, док се Бу гар ска и Ру му ни ја при дру жу ју пар ци јал но. 
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У ја ну а ру 1989., Ан те Мар ко вић је име но ван за са ве зног пре ми је
ра. САД по жу ру ју да ан ти ци пи ра ју ко о пе ра тив ни од нос. „По знат 
као не ко ко је за тр жи шно ори јен ти са не ре фор ме“, Мар ко ви ћа ББЦ 
опи су је као „ва шинг тон ског нај бо љег са ве зни ка у Ју го сла ви ји“. У је
сен 1989., не по сред но пре па да Бер лин ског зи да, Ан те Мар ко вић 
по се ћу је Бу ша Ста ри јег у Бе лој Ку ћи. The New York Ti mes пи ше да је 
„пред сед ник из ра зио до бро до шли цу вер но сти Г. Мар ко ви ћа еко ном-
ској ре фор ми ори јен ти са ној ка тр жи шту и град њи де мо крат ског 
плу ра ли зма“. Мар ко вић тра жи „аси сте ци ју Сје ди ње них др жа ва 
ка ко би ство ри ли по ли ти ке и еко ном ске про ме не че му се про ти ви 
твр да ли ни ја уну тар КП“. Он тра жи па кет су штин ске по мо ћи од 
1 ми ли јар де до ла ра, ка ко би ста вио у функ ци ју бан кар ски си стем, 
и ви ше од 3 ми ли јар де до ла ра зај ма од Свет ске бан ке. Обе ћа ва ре
фор ме, али упо зо ра ва да ће „ове ре фор ме до не ти со ци јал не про бле-
ме, укљу чу ју ћи раст не за по сле но сти од 20% и прет њу ра сту ћом 
ет нич ком и по ли тич ком тен зи јом из ме ђу шест ре пу бли ка и две ју 
ауто ном них ре ги о на.“

Ка над ски еко но ми ста Ми шел Шо су дов ски сло ви за же сто ког 
кри ти ча ра са вре ме ног ка пи та ли зма, тј. аме рич ког нео ко ло ни ја ли
зма, ко ји се не пре ста нио остр вљу је на еко ном ско енер гет ске су ве
ре ни те те ма лих на ро да и др жа ва са вре ме ног све та.232 Шо су дов ски 
сма тра да су кроз сво ју до ми на ци ју над гло бал ним фи нан сиј ским 
си сте мом, за пад не си ле, пред во ђе не САДом, на ста вља ју ћи сво је 
ко лек тив не и ин ди ви ду ал не „ стра те гиј ске ин те ре се“ по мо гле од 
по чет ка Осам де се тих про шлог сто ле ћа да се ју го сло вен ска еко но
ми ја ба ци на ко ле на, до при но се ћи по кре та њу ла га ног вре ња ет
нич ких и со ци јал них кон фли ка та. Ју го сло вен ске ре фор ме, усво је не 
у ви ше ета па од по чет ка Осам де се тих, а на мет ну те од кре ди то ра 
Бе о гра да, „иза зва ли су еко ном ско и по ли тич ко пу сто ше ње ко ји во-
де у дез ин те гра ви ју ин ду стриј ског сек то ра и ко ма да ње ју го сло вен-
ске др жа ве бла го ста ња.“233 

232 Код нас се по гре шно из го ва ра ње гово пре зи ме као Чо су дов ски, ма да је ка
над ски про фе сор пор ре клом из кве бе шког де ла зе мље, па му је ма тер њи је
зик фран цу ски, а лич но је ауто ру сво је вре ме но по твр дио да је пра ви лан из
го вор пре зи ме на Шо су дов ски ( фр.CH из го ва ра се као Ш).

233 Ви де ти: Mic hel Chos su dovsky, in: qu ar terly Ot her wi se,Wyoming, Il li no is, fall 
1996. 
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Док три на Ре ган упра вља аме рич ку на ци ју у уло зи ши ре ња 
сло бо де (ex ten ding fre e dom), не са мо, ка ко је то чи ни ла док три на 
Тру ман, да је шти ти. На ци ја је упра вље на, пре ма ре чи ма Ро нал да 
Ре га на, про тив ти ра ни је, „in wha te ver form, whe ter of the left, or the 
right“. Али он, као за др ти ан ти ко му ни ста, пре све га ми сли на бор бу 
про тив марк си стич ко  ле њи ни стич ких вла да, а раз не фор ме ин
тер вен ци ја су по све ће не нај пре тим ре жи ми ма. 

Ис ку сни аме рич ки ди пло ма та и уни вер зи тет ски про фе сор, 
Во рен Ци мер ман, био је све док (а и го то во отво ре ни са вет ник 
Али је Изет бе го ви ћа) по чет ка гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји и по
чет ка кра ја ју госо ци ја ли зма.234 По сле пре стан ка ди пло мат ске ка
ри је ре, об ја вио је 1996 есеј у ко ме пи ше: „САД, на рав но ни ка да ни су 
би ле за ин те ре со ва не за Ти то ву хе те ро док сну иде о ло ги ју. Аме рич ка 
по ли ти ка пре ма Ју го сла ви ји у чи та вом Хлад ном ра ту мо же да се 
су ми ра у че ти ри ре чи: не за ви сност, је дин ство, те ри то ри јал ни ин-
те гри тет. Аме рич ки ин те ре си укљу чи ва ли су сле де ће:

– Пост-948 не за ви сност Ју го сла ви је од СССР-а би ло је ве-
ли ко по стиг ну ће За па да. Њен по вра так у со вјет ски та-
бор до при нео би по ра зу За па да. 

– Ју го сла ви ја би мо гла да бу де при мер за дру ге ис точ но
е вроп ске ко му ни стит ке зе мље за бри ну те за по пу шта ње 
мо сков ске узде. 

– За пад је мо рао да по ка же да ће не за ви сност би ти на гра
ђе на. 

– Ју го сла ви ја је ге о граф ски би ла ва жна, гра ни чив ши се са 
две НА ТО са ве зни це (Ита ли јом и Грч ком ) и има ју ћи ду
гу обал ску ли ни ју на Ја дра ну.“235 

Осам де се тих је, ка же Ци мер ман, ра ди кал но про ме њен ју го
сло вен ски ко некст. Нај пре Ти то вом смр ћу 1980. Ауто кра та је оси
гу рао је да ни ка кав но ви ауто кра та не мо же да га на сле ди. Устав из 
1974. је на мет нуо ко лек тив но пред сед ни штво ме ђу ре пу бли ка ма. 
Но, Ци мар ман кли зи из објек тив ног на уч ног по сма тра ња про бле

234 Во рен Зи мер ман (Zim mer mann) је био са рад ник New School for So cial Re se-
arch, и пре да вач на Euro pean stu di es at the Paul H. Nit ze School of Advan ced In-
ter na ti o nal Stu di es of Johns Hop kins Uni ver sity. Био је у три на вра та ам ба са дор 
САД, као и шеф аме рич ке де ле га ци је на беч ким ску по ви ма CSCE Fol lowUp 
Me e ting (198689). Био је ам ба са дор САД у СР Ју го сла ви ји од 1989. до 1992.

235 Ви де ти: War ren Zim mer mann, „Yugo sla via: 19891996. Bac kgro und: 1945
1989“



Nomenclatura Serbica 19822013

155

ма у иде о ло шки ставмо длу ко ју су при ме њи ва ли сви за пад ни по
сма тра чи и пи ше: Не са мо да не ма ја ког ли де ра, већ је до ми нант ној 
ет нич кој гру пи, Ср би ма, по рек ну та пер спек ти ва вир ту ал не хе ге-
мо ни је ко ју су ужи ва ли то ком ме ђу рат ног пе ри о да. Та ко је на чи-
ње на осно ва за озбиљ но срп ско не за до вољ ство. Дру ги фак тор био 
је ко лапс со вјет ског цар ства у Ис точ ној Евро пи, за ко јим је сле-
дио ко лапс и са мог Со вјет ског са ве за.“236 Ср би су, да кле, „ужи ва ли 
вир ту ел ну хе ге мо ни ју“ у Ју го сла ви ји, па је за то по чео рат(sic!) За то 
је нај ве ро ват ни је, Ва шинг тон, по сред ством Ци мер ма на, „пуц као“ 
Изет бе го ви ћа на кр ва ву се це си ју и при дру жио се Ислам ској кон
фе рен ци ји у по слу раз би ја ња Ју го сла ви је! 

Но, ов де не ма про сто ра за по дроб ни је ула же ње у уло гу САД 
у из би ја њу су ко ба у Ју го сла ви ји, па се за др жи мо на да ље Ци мер ма
но во ви ђе ње кра ја ко му ни стич ке Ју го сла ви је. Ти „ка та кли змич ки 
до га ђа ји“, ка же Ци мер ман, од у зе ли су ва жну уло гу ко ју је Ју го сла
ви ја за у зи ма ла у ис точ ноза пад ној рав но те жи. „Ви ше ни је би ло мо-
гу ће твр ђе ње да је ју го сло вен ско је дин ство и те ри то ри јал ни ин-
те гри тет су штин ско за аме рич ке ви тал не без бед но сне ин те ре се. 
Осно ва за че тр де се то го ди шњи кон сен зус из ме ђу аме рич ке ад ми ни-
стра ци је и Кон гре са ни је би ла ви ше у оп ти ца ју. Са да је би ло мо гу ће 
за чла но ве Кон гре са да изо лу ју и уна пре де спе ци фич не аспек те по-
ли ти ке пре ма Ју го сла ви ји, по пут људ ских пра ва, или ет нич ке пре-
фе рен ци је или не скло но сти. Са Со вјет ским са ве зом ко ји тре ба да 
по ку пи ко ма ди ће раз ло мље не Ју го сла ви је, би ло је та ко ђе ма ње ра-
ци о нал но сти да се Ју го сла ви ја одр жи за јед но. Из бо ром Џор џа Бу ша 
за пред сед ни ка 1988., аме рич ка по ли ти ка пре ма Ју го сла ви ји ушла је 
сук це сив но у три крат ке и екс трем но ди на мич не фа зе – ко сов ска 
фа за, фа за се це си је и бо сан ска фа за.“237

По ру ка ко ју је Ци мер ман до нео ју го сло вен ским вла сти
ма при ли ком сту па ња на ду жност као но ви аме рич ки ам ба са дор 
у про ле ће 1989., би ла је „да ће САД на ста ви ти да по др жа ва ју је-
дин ство, те ри то ри јал ни ин те гри тет и не за ви сност Ју го сла ви је. 
Ипак, дру ге те ме су по ста ле рас ту ће ва жне. Де мо кра ти за ци ја је, 
на при мер, жур но при ме њи ва на у Пољ ској, Че хо сло вач кој и Ма ђар-
ској; еко ном ска по моћ у Ис точ ној Евро пи за ви си ла би од на прет ка 
236 Ibid.

237 Ibid.
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ка де мо кра ти ји.238 То је зна чи ло упо зо ре ње да САД не ће по др жа
ти је дин ство на ште ту де мо кра ти је, или си лом. Људ ска пра ва би ла 
би у том слу ча ју аме рич ка нај ва жни ја те ма, а раз вој ка тр жи шној 
еко но ми ји ва жан тест. Ци мер ман је ука зао и на ак ту ел ност те ме 
од ве ли ког зна ча ја за Сје ди ње не др жа ве те ро ри зма, јер је Ју го сла
ви ја за шти ти ла по зна те те ро ри сте (Абу Ни дал, Кар лос, Абу Абас). 
Аме ри кан ци су отво ре но ука за ли и да без со вјет ског про тив ни ка, 
„би ло ко ја на мет ну та прет ња си лом да се за шти ти Ју го сла ви ја 
би ла би још не знат ни ја у но вој по ли ти ци но што је би ла у ста рој.“

Око но вог при сту па Ју го сла ви ји Кон грес се ни је су прот ста
вио, али је, уз на гла ше ни ју по пу ли стич ку ори јен та ци ју, био ма ње 
по све ћен је дин ству не го Бу шо ва ад ми ни стра ци ја. Од 1989. до из
бо ра 1990. Ан те Мар ко вић је за Ва шинг тон био сим бол ју го сло
вен ског је дин ства и тр жи шне при вре де, ко ји је сма тран „чвр стим 
за ступ ни ком за пад не еко но ми је.239 Ме ђу тим, Ре пу блич ки из бо ри 
1990., оп ште при хва ће ни у САД, до ве ли су на власт у ре пу бли ка ма 
на ци о на ли сте ра зних бо ја. 

Ци мер ман на кра ју ука зу је на зна чај ни ин те лек ту ал ни ка па
ци тет аме рич ких ди пло ма та ко ји су се за ни ма ли за наш про стор и 
до бро по зна ва ли Ти то ву Ју го сла ви ју. „Апа рат кре и ра ња по ли ти-
ке у аме рич кој вла ди сре ћом је имао на вр ху зна чај ну екс пер ти зу 
о Ју го сла ви ји. Иглбер гер, за ме ник др жав ног се кре та ра, слу жио је 8 
го ди на као ди пло ма та у зе мљи, че ти ри као ам ба са дор. Брент Ско-
у крофт, Бу шов са вет ник за на ци о нал ну без бед ност, слу жио је у 
Бе о гра ду као по моћ ни ва зду хо плов ни ата ше. Ја сам био че твр ти 
аме рич ки ам ба са дор у ни зу ко ји је био ка ри јер ни слу жбе ник спољ них 
по сло ва и ко ји је слу жио у два ма ха у Ју го сла ви ји. И сам Буш је по-
се тио Ју го сла ви ју и имао по зи тив на се ћа ња на њу. Ова екс пер ти за 
је углав ном по стиг ну та у Ти то вом пе ри о ду. Она је би ла уко ре ње-
на у сна жном ве ро ва њу да би не ста бил ност и на си ље до шли по сле 
рас та ка ња ју го сло вен ског је дин ства. Са да, ме ђу тим, очу ва ње ју го-
сло вен ског је дин ства зна чи ло је не што дру га чи је. По пр ви пут, ју-
го сло вен ско је дин ство је би ло иза зи ва но из ну тра, а не спо ља. Де фи-
ни сао сам аме рич ку по зи ци ју у го во ру, 28. ма ја 1990.: ‘We ho pe that no 
238 Ibid.

239 Ан те Мар ко вић је по се тио САД ок то бра 1989. Срео се са Бу шом, са др жав
ним се кре та ром Беј ке ром, се кре та ром фи нан си ја Бре ди јем, се кре та ром тр
го ви не Мос ба хе ром, са не ко ли ко кон гре сних ли де ра и аме рич ким би зни сме
ни ма и бан ка ри ма. 
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con sti tu ent unit of Yugo sla via will se ri o usly con si der se pa ra tion, just as we 
ho pe that no con si de ra tion will be gi ven to using for ce to pre ser ve unity.’ 
Ни је по ме ну та ни ти при зи ва на ни ка ква си ла.“240

V. 2.  „Наф та шко“ пла ни ра ње сце на ри је рас па да  
со вјет ског бло ка и со ци ја ли зма 

Школ ски при мер те мељ не и ду бин ске ана ли зе раз во ја јед не 
но мен кла ту ре и пред ви ђа ња ње них мо гу ћих ево лу ци ја оства рио 
је аме рич ки струч њак Да ни јел Јер гин (Yеrgin), сво је вре ме ни пред
сед ник Cam brid ge Energy Re se arch As so ci a tes (CE RA), на че лу екс
перт ског ти ма, ко ји се ба вио „ис по ру чи ва њем кри тич ког зна ња и 
не за ви сним ана ли за ма о енер гет ским тр жи шти ма, ге о по ли ти ци, 
ин ду стриј ским трен до ви ма и стра те ги јом. „Ова еки па сма тра
на је, већ по чет ком Осам де се тих, ауто ри те том у до ме ну ме ђу на
род не по ли ти ке и енер ги је. Струч ња ци у CE RA (Cam brid ge Energy 
Re se arch As so ci a tes) по че ли су да при ме њу ју сце на ри ја сре ди ном 
Осам де се тих, ка ко на енер гет ске те ме, та ко и на ши ра по ли тич ка и 
еко ном ска пи та ња. Те ме су укљу чи ва ле це не наф те и при род ног га
са, елек трич ну енер ги ју, бу дућ ност Мек си ка и Ла тин ске Аме ри ке, 
Бли ски Ис ток, еко ло шке по ли ти ке, еко ном ску, по ли тич ку и дру
штве ну про ме ну у Евро пи, и при ва ти за ци ју и гло бал не еко ном ске 
пер спек ти ве. 

За јед но са Тејн Гу стаф со ном из истог think tank-а, об ја вио је 
Јер гин 1993. го ди не зна чај ну књи гу „Ру си ја 2010“ („Rus sia 2010”), у 
ко јој је раз ра дио мо гу ће сце на ри је раз во ја постхлад но ра тов ске Ру
си је. Ово нео п ход но шти во за све струч ња ке за ге о по ли ти ку, али и 
за ши ру јав ност, на шем чи та о цу пред ста вља ће из у зет но за ни мљив 
си стем раз ми шља ња за пад ног ква ли тет ног ана ли ти ча ра. У зе мљи 
по пут на ше, у ко јој ни у јед ној ди сци пли ни др жав не по ли ти ке и да
ље не по сто ји си сте ма ти чан, те ме љан и ин те ли ген тан при ступ ан
ти ци пи ра њу до га ђа ја, ите ка ко се мо же по у чи ти из ова квог шти ва 

240 Ви де ти: War ren Zim mer mann, „Yugo sla via: 19891996. Bac kgro und: 1945
1989“
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ме то до ло ги ји ра да у обез бе ђи ва њу без бед но сти др жа ве и про на ла
же њу мо ду са за успе шну за шти ту на ци о нал них ин те ре са.241 

По јам пла ни ра ње сце на ри ја је ма ла илу стра ци ја та квог 
озбиљ ног при сту па, ка кав се из ра зи то уоча ва у књи зи Јер ги на и 
Гу стаф со на. „Про ми шља ње не за ми сли вог“ и „бе зна чај на спе ку ла ци-
ја“ су су штин ски за пла ни ра ње сце на ри ја. Су прот ста ви те ис ку ство 
гру пе ко ја је ко ри сти ла пла ни ра ње сце на ри ја, Royal Dutch Shell, у 
ан ти ци пи ра њу сна га про ме не у Со вјет ском Са ве зу. Пла ни ра ње 
сце на ри ја је би ло, у ства ри, раз ви ја но ра них Се дам де се тих од пла
не ра ком па ни је Шел, ко ји су че сто не смо тре но упа да ли у мањ ка
во сти кон вен ци о нал ног пред ви ђа ња. Ин ду стри ја наф те опе ри ше 
ду го роч ним ин ве сти ци ја ма, чи ја жи вот на спо соб ност мо же дра
ма тич но да бу де по го ђе на по ли тич ким, еко ном ским, со ци јал ним 
и тех но ло шким про ме на ма. Пу ка екс тра по ла ци ја мо жда је мо гла 
да функ ци о ни ше Ше зде се тих го ди на, ка да је сва ка го ди на зна чи
ла ви ше ра ста од прет ход не го ди не, али је то из гле да ло као ре цепт 
за ка та стро фу ка да су по че ле Се дам де се те. Тра же ћи ал тер на ти
ву, ови пла не ри су из гра ђи ва ли тех ни ку сце на ри ја ко ју су Хер ман 
Кан (Kahn) и дру ги стра те гиј ски екс пер ти раз ви ли у кор по ра ци ји 
RAND за про ми шља ње, кроз те ме ко је укљу чу ју ну кле ар на оруж ја 
и бу ду ће ну кле ар но во је ва ње. Ре зул тат је био пла ни ра ње сце на ри-
ја, ко је је по ну ди ло пут за про це ну стра те ги је, и те сти ра ње од лу ка 
о ин ве сти ци ја ма као и раз ја шње ње ри зи ка и не из ве сно сти. Као 
део при пре ме за бу дућ ност пла не ри Ше ла при ме ни ли су пла ни ра
ње сце на ри ја не са мо на енер гет ски би знис, већ и на ши ре гло бал
не, по ли тич ке, еко ном ске и дру штве не трен до ве. Со вјет ски Са вез 
био је јед на те ма. У 1984., го ди ни пре но што је Гор ба чов до шао на 
власт, из ра зи „без про ме не“ и „још то га истог,“ би ли су кон вен ци
о нал не ди јаг но зе ши ром све та о со вјет ском си сте му. Али, ма ла гру
па у Ше лу, уз по моћ не ко ли ци не ин сај де ра, од лу чи ла је да по ста ви 
пи та ња: „шта ако?“ Да ли би ра ди кал на ре фор ма мо гла да за де си 
Со вјет ски Са вез? И шта би мо гли да бу ду ре зул та ти? Од го вор је, 
по сле јед но го ди шњег ра да, био сце на рио „Над му дри ва ње Ру си је“, 
у ко ме би мла ђе ру ко вод ство до шло на власт и по че ло да до но си 
од лу чу ју ће еко ном ске и по ли тич ке про ме не. 

241 Ви де ти: YER GIN Da niel &GU STAF SON Tha ne, Rus sia 2010, The CE RA Re port, 
New York, Ran dom Ho u se, 1993.
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Јав но рас пра вља ње о сце на ри ју до не ло би под сме хе, об зи ром 
на оп ште по на ша ње у то вре ме у од но су на пер спек ти ве Со вјет ског 
Са ве за. Ипак, у окви ру про це са сце на ри ја, ни је би ло ка зне за „игра
ње“ не за ми сли вим. Од та да су до га ђа ји по ка за ли да је „Над му дри-
ва ње Ру си је“ би ло бо ља пут на ма па не го мно ге дру ге за „но ву ру ску 
ре во лу ци ју“. Ово је осми слио и во дио Пи тер Шварц (Schwartz), во
де ћи пла нер сце на ри ја. Он је био сти му ли сан да по ста ви пи та ња 
„шта ако“, пре ко кљу че ва ко је је по ку пио у Ма ђар ској, а по том кре
а тив но упра вљао раз во јем сце на ри ја. Је ди ни прак тич ни со вје то лог 
у Ше ло вом ти му би ла је Ан ђе ла Стент, про фе сор на уни вер зи те ту 
Џорџ та ун, ви ши са рад ник CE RA, као и са рад ник у ра ду на књи зи 
„Ру си ја 2010“. Као и код дру гих сце на ри ја, „Над му дри ва ње Ру си је“ 
ни је би ла ака дем ска ве жба. Оно је ути ца ло на стра те ги ју За па да, 
Аме ри ке пре све га. 

Ка ко је је дан од јав но сти по зна ти јих струч ња ка, Џо зеф Ста
ни слау (Sta ni slaw), ди рек тор ис тра жи ва ња у CE RA, ре као: „Ве о ма 
је те шко пла ни ра ње и ми шље ње уна пред ка да је про ме на у ру ци. 
Кат кад, чак и ако про ми шља те не за ми сли во, до га ђа ји се кре ћу пре 
но што сте до вр ши ли ва шу ми сао. На ви ка и ри зик су да се на ме ћу 
пра ви ла из ста рог по рет ка. Пла ни ра ње сце на ри ја не ну ди без бед-
но сни по кри вач по је ди нач ног пред ви ђа ња. Оно што не што чи ни 
је сте ства ра ње ве ро до стој них ‘при ча бу дућ но сти’. То оспо со бља ва 
чо ве ка да по ку пи сиг на ле и про на ла зи кљу че ве за бу дућ ност. Они 
та ко ђе иден ти фи ку ју кључ не бе о чу ге ко је по сма тра те дуж пу-
та“.242

Циљ при сту па пла ни ра ња сце на ри ја ни је да се од лу чи ко ји је 
сце на рио ис пра ван, већ пре да се из на ђе је зик раз го во ра о бу дућ
но сти  и на чин да се при дру жи игри. Ту не ма „пра вог“од го во ра. 

242 Џо зеф А.Ста ни слау (Sta ni slaw) је осни вач са вет нич ке ком па ни је The JA Sta ni-
slaw Gro up, LLC, спе ци ја ли зо ва не за стра те гиј ско про ми шља ње, одр жи вост и 
еко ло шки зна чај но ин ве сти ра ње у енер ги ју и тех но ло ги ју. Он је и не за ви сни 
ви ши са вет ник ком па ни је De lo it te за до мен енер ги је и прак се одр жи во сти, 
чи стих и но вих тех но ло ги ја, одр жи ви раз вој, ини ци ја ти ве и ино ва ци је око 
ко ри шће ња угље ни ка. Др Ста ни слау је и је дан од тро ји це осни ва ча Cam brid-
ge Energy Re se arch As so ci a tes 1983., а во дио је и неаме рич ке ак тив но сти од 
1997., као пр ви чо век и из вр шни слу жбе ник тог тинк тен ка. Ви де ти: The 
Com man ding He ights: The Bat tle for the World Eco nomy, Si mon & Schu ster, 1998. 
Energy Eco no mics: Growth, Re so ur ces, and Po li ci es, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1981(co a ut hor). 
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Сце на ри ји су при че ко је се уче, а про цес ра да кроз њих, екс пе ри
мен ти са ње њи ма, је исто то ли ко ва жан ко ли ко и за кључ ци. 

Два ори ги нал на ми сли о ца ко ји су во ди ли раз вој пла ни ра ња 
сце на ри ја у Ше лу би ли су Е. В. Њу ланд (New land) и Пјер Век (Wack), 
чи ји на гла сак у пла ни ра њу сце на ри ја је на про це су уче ња. Они су 
нај пре би ли за бри ну ти што је та ко сна жан ути цај прет ход не де це
ни је на умо ве ви ших ме на џе ра, да би про ме на мо гла да се на ђе ме
ђу њи ма пре но што би мо гли и да је пре по зна ју. Сто га су пла не ри 
раз ви ли ал тер на ти ву кон вен ци о нал ном пред ви ђа њу, оном ко је би 
про ме ни ло „ми кро ко зам“ ме на џе ра – њи хо ве мен тал не сли ке и ви
ђе ња бу дућ но сти и учи ни ли их при јем чи ви јим на раз ли чи те по
гле де и ин ди ка то ре про ме не.243 

Тех ни ка ана ли зе на зва на Sce na rio Plan ning - Thin king the un-
tin ka ble, раз ви је на је, да кле, у „Ро јал Дач Ше лу“ и дру гим ве ли ким 
за пад ним ком па ни ја ма. У 1985., го ди ну пре до ла ска Гор ба чо ва на 
власт, сви екс пер ти за ко му ни зам су твр ди ли: „без про ме на“, и 
„mo re of the sa me“. То је кон вен ци о нал на ди јаг но за у чи та вом све ту 
со вјет ског си сте ма. Го ди ну ка сни је, од го вор је био сце на рио „Gre-
e ning of Rus sia“, у ко ме је дан мла ђи ли дер шип до ла зи на власт и за
по чи ње уво ђе ње од лу чу ју ћих еко ном ских и по ли тич ких про ме на. 

Гру па за про ми шља ње, CE RA (Cam brid ge Energhy Re se arch 
As so ci a tes), по чи ње да при ме њу је тех ни ку пла ни ра ња сце на ри ја 
(sce na rio plan ning) са енер гет ским те ма ма и про ши ре ним по ли тич
ким и еко ном ским пи та њи ма. Те ме укљу чу ју: наф ту, гас, елек трич
ну енер ги ју. CE RA за по чи ње свој по сао на про ме ни у екс  СССРу 
1985., ка да по ста је очи глед но да би за пад не ком па ни је мо гле да бу
ду ка дре да уђу у со вјет ску при вре ду као не што ви ше до ли пу ки 
тр го вин ски парт нер. CE RA би ра 2010. као фо ку сну тач ку сце на ри
ја. Те го ди не би ис те кло 25 го ди на од до ла ска Гор ба чо ва на власт. 
Вuilding blocks за ове сце на ри је су: 1. „По ли тич ки: буч не ре пер ку-
си је па да ко му ни зма; 2. Еко ном ски: шок-та ла си ко ји про из и ла зе из 
рас ки да цен тра ли зо ва не ‘ко манд не про вре де’ ; 3. Ру ска по тра га, као 
на ци је, за иден ти те том, и у све ту, по сле це па ња Со вјет ског са ве-
за“. 

243 Ви де ти: YER GIN Da niel &GU STAF SON Tha ne, Rus sia 2010, The CE RA Re port, 
New York, Ran dom Ho u se, 1993.
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Сли ку ре жи ма је са вр ше но дао ру ски ка ри ка ту ри ста Си се јев 
ко ји је, у 1980., об ја вио у со вјет ској штам пи цр теж ко ји је пред ста
вљао ма га ре ко је те гли бед на ко ли ца на кр ца на ра ке та ма СС20. То 
је кон тра дик ци ја из ме ђу сна ге с јед не стра не, и бе де с друге.
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Ше сто по гла вље 
 

Тран зи ци ја ка ка пи та ли зму

VI.1.  Со ци јал на суд би на но мен кла ту ре у уза вре лој 
тран зи ци ји 

Пост ко му ни стич ка дру штва жи ве, већ пре ма слу ча је ви ма, 
од 1989., или 1991., про цес „тран зи ци је“. Кри за или тран зи ци ја, 
пре кид или кон ти ну и тет, ре чи или ре ал но сти? Крај ко му ни зма 
про у зро ко вао је по пла ву сли ка, ме та фо ра ре че нич ких обр та, ко ји 
су, сви, на сто ја ли да по др же дис курс „тран зи ци је“. Члан Пољ ске 
Ака де ми је на у ка Ја цек Ва си лев ски и Ма длен Чи ми шки ан об ја ви
ли су 1994. у „Ре ви ји ком па ра тив них сту ди ја Ис токЗа пад“, сту ди ју 
„Но ме кла ту ра: ка ка квој дру штве ној суд би ни?“ Ауто ри се по зи ва ју 
на ко ле ге Ја дви гу Ста ни скис (J. Sta nis zkis) у Пољ ској и Ел ме ра Хан
ки са (E. Han kiss) у Ма ђар ској, ко ји су то ком за ла ска ко му ни зма у 
Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи, фор му ли са ли хи по те зу о кон вер-
зи ји мо ћи. Реч је о фе но ме ну да је део ко му ни стич ке ели те, схва
та ју ћи да је ево лу ци ја со ци ја ли зма со вјет ског ти па пре ти ла ње ном 
ауто ри те ту и дру штве ном ста ту су, на сто јао да кон вер ту је сво ју 
по ли тич ку уло гу и ад ми ни стра тив ну власт у еко ном ски ка пи тал. 
Дру га хи по те за је на зва на „ни шта се ни је про ме ни ло“, и она до
пу њу је у не ком сми слу пр ву, док се тре ћа – „но мен кла ту ра, жр тва 
ре во лу ци је“ – то ме су прот ста вља. 244

Пр ви циљ сту ди је Ва си лев ског и Чи ми шки ја но ве био је у 
раз ма тра њу по зи ци је ко ју за у зи ма ју бив ши чла но ви но мен кла ту
ре и од ре ђи ва ње глав них тра јек то ри ја чла но ва но мен кла ту ре ка ко 

244 Ви де ти: Jad wi ga Sta nis zkis, „Pat terns of Chan ge in Eastern Euro pe“, in P.R. We
i le menn, G. Brun ner, R.L. To kes (eds.), Up he a val aga inst the Plan, Berg, Ox ford 
New York, 1991, pp. 526 ; Ele mer Han kiss, „Re forms and the Con ver sion of Po
wer „ , in Ibid., pp. 2739. Ви де ти и пр ви део J. Sta nis zkis, The Dyna mics of 
the Bre akthro ugh in Eastern Euro pe, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke leyLos 
An ge lesOx ford, 1991
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би пре шли са сво јих функ ци ја из 1988. у оне из 1993. Та ко мо же 
ге не рал но да се ски ци ра мо бил ност ко му ни стич ке но мен кла ту ре 
у окви ру постко му ни стич ке Евро пе. Дру ги циљ је би ло по ре ђе
ње суд би не но мен кла ту ре у три ма екско му ни стич ким зе мља ма у 
тран зи ци ји.245 Ста ни ски со ва и Хан кис по ка за ли су да је део ко му
ни стич ке ели те, схва та ју ћи да је со ци ја ли зам со вјет ског ти па пре
тио ње ном ауто ри те ту и дру штве ном ста ту су, на сто јао да кон вер
ту је сво ју по ли тич ку уло гу и ад ми ни стра тив ну моћ у еко ном ски 
ка пи тал.246

Пре ма Хан ки су, тај про цес је, у Ма ђар ској, имао све аспек те 
фор ми ра ња дру штве не кла се: „Од сад је ван сва ке сум ње да се упра-
во ра ђа но ва упра вљач ка кла са, не ка вр ста круп не бур жо а зи је, у 
овој зе мљи.Она оку пља, или ће, пре ма ја сној ве ро ват но ћи, оку пља-
ти че ти ри дру штве не гру пе: пр во, нај ди на мич ни је чла но ве мла де 
ге не ра ци је ка да ров ске оли гар хи је; дру го, љу де истог ти па, про из и-
шлих из нај ви ших и сред њих-ви со ких стра ту са др жав не би ро кра-
ти је; тре ће, ка те го ри ја ме на џе ра, тј. ди рек то ра ве ли ких др жав них 
пред у зе ћа и по љо при вред них за дру га (они ко је на зи ва ју „цр ве ним 
ба ро ни ма“ и „зе ле ним ба ро ни ма“) и, че твр то, нај про спе ри тет ни је 
еле мен те но вог сло ја пред у зи ма ча, као и чла но ве њи хо вих по ро ди-
ца“.247

Ста ни ски со ва осу свог про ми шља ња уста но вљу је на па то
ло шким об ли ци ма при ва ти за ци је др жав ног сек то ра, за по че те већ 
у дру гој по ло ви ни осам де се тих го ди на, ко ја је ци ља ла на „тран
сфор ми са ње но мен кла ту ри ста у вла сни ке“.248 Овај про цес, ко ји она 
ква ли фи ку је као по ли тич ки ка пи та ли зам, са сто јао се у из вла че њу 
ви ше из сво је по зи ци је у ад ми ни стра тив ној или вла да вин ској сфе
ри, ка ко би се ство ри ла не ка при ват на, или по лу при ват на фир ма, 

245 Ви де ти: Ja cek Wa si lew ski, Tchi mic hkian Ma de le i ne. La no men kla tu ra: vers qu el 
de stin so cial ?, In: Re vue d’étu des com pa ra ti ves Est- Ouest, Vo lu me 25, 1994, N°4. 
pp. 33  46.

246  У Ср би ја се то де си ло на го то во иден ти чан на чин, што до ка зу је исто род ност 
си сте ма, без об зи ра на наш мек ши си стем „са мо у пра вља ња“.

247  Ви де ти: E. Han kiss, East Euro pean Al ter na ti ves, op. cit., p. 240.

248 Ви де ти: Ja cek Wa si lew ski, Tchi mic hkian Ma de le i ne. La no men kla tu ra: vers qu el 
de stin so cial ?. In: Re vue d’étu des com pa ra ti ves Est- Ouest, Vo lu me 25, 1994, N°4. 
pp. 33  46.
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функ ци о ни шу ћи у окви ру не ког јав ног пред у зе ћа, или у те сној са
рад њи са њом.249 

При ват не за дру ге усме ре не ка про фи ту, по Ста ни ски со вој, 
до при не ле су по ве ћа ва њу ефи ка сно сти др жав них фир ми уз ко је 
су би ле ве за не. С дру ге стра не, оне су де ла ле по свом на хо ђе њу: 
у ства ри, ко ри сти ле су бес плат но њи хо ве ма ши не и ко ри сти ле се 
њи хо вим мре жа ма ве за у ад ми ни стра ци ји и еко но ми ји, али су сви 
до би ци из ву че ни из про из вод них ак тив но сти оста ја ле у при ват
ним ру ка ма. 

У три ма др жа ва ма, Ма ђар ској, Пољ ској, Ру си ји, ре зул та ти у 
ис тра жи ва њу су иден тич ни: но мен кла ту и ра је ус пе ла да се ин те-
гри ше у пост-ко му ни стич ки си стем, по ста ју ћи у ње му при ви ле го-
ва на ка те го ри ја у чи сто еко ном ским пој мо ви ма. Она је при сво ји ла 
ак ти ве пре и не го што је и за по че ла ма сов на при ва ти за ци ја и та ко 
је мо гла да оја ча сво ју еко ном ску моћ у постко му ни стич кој Евро
пи.

Ком пле мен тар на пр вој, те за „ни шта се ни је про ме ни ло“ на
ро чи то има по др шку ра ди ка ла и де сне опо зи ци је, ко ји ста ју про тив 
прин ци па мир не ре во лу ци је у Ис точ ној Евро пи, по ли тич ке про ме
не ви део као по вр шне и огра ни ча ва ју ће на ви ше еша ло не вла сти. 

„По ли ти ка дру штве ног по ми ре ња ко ју је во дио Ја нош Ка дар, 
ко ја је у дру гој еко но ми ји игра ла уло гу си гур но сног вен ти ла, иза зва-
ла је, већ од Се дам де се тих, из ра ња ње у Ма ђар ској ши ро ког сло ја 
ква зи-пред у зи ма ча.У овој зе мљи, про цес осло ба ђа ња но мен кла ту ре 
ко ри стио је „ иде о ло шка“ оправ да ња знат но пре па да ста рог ре-
жи ма. У Пољ ској, где је тра ди ци о нал но по сто јао је дан ре ла тив но 
ши рок при ват ни сек тор (по љо при вре да), али где ни је би ло ре чи о 
зва нич ном одо бра ва њу дру ге еко но ми је ма ђар ског ти па, прак се ве-
за не за по ли итчки ка пи та ли зам су же сто ко кри ти ко ва не од дру-
штва и без у слов но осу ђи ва не.

У Ру си ји, осло ба ђа ње но мен кла ту ре је сле ди ло раз ли чи те пу-
те ве: иста ево лу ци ја као у Ма ђар ској и Пољ ској се до го ди ла не ко-
ли ко го ди на ка сни је, али је би ла оме та на од ре ги о нал них и ре пу-

249 За де таљ ну ана ли зу ме ха ни за ма по ли тич ког ка пи та ли зма, ви де ти: The Dyna-
mics of the Bre akthro ugh in Eastern Euro pe, op. cit., pp. 3872. 
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блич ких струк ту ра вла сти, исто вре ме но ри гид ни јих, али и ауто-
ном ни јих, ко је су се на кра ју уба ци ле у мре же ма фи ја шког ти па.“250

Струк ту ра но мен кла ту ре у Пољ ској, Ма ђар ској и Ру си ји 
(1988), ука зу је и на јед ну фра пант ну чи ње ни цу: док у Пољ ској еко
ном ска но мен кла ту ра чи ни нај број ни ју гру пу, го то во укуп ну тре
ћи ну, у Ру си ји је је два пред ста вље на, а у Ма ђар ској пред ста вља тек 
јед ну од осам осо ба. У Пољ ској, да кле, еко ном ски пред став ни ци 
има ју нај ве ћу те жи ну у но мен кла ту ри тран зи ци о ног дру штва, а у 
Ру си ји су то пред став ни ци ме ди ја и кул ту ре, њих је го то во тре ћи
на. У Ма ђар ској је вр ло слич на си ту а ци ја као у Ру си ји. Уоста лом, 
та бе ла струк ту ре но мен кла ту ре ко ја сле ди је до вољ но убе дљи ва.

1. Пар ти ја: чла но ви и функ цо не ри Цен трал ног ко ми те та; 
2. Пар ти ја: ре ги о нал ни апа рат; 
3. Цен трал на ад ми ни стра ци ја и суд ски апа рат; 
4. Ре ги о нал на ад ми ни стра ци ја;
5. Ма сов не ор га ни за ци је; 
6. При вре да; 
7. Мас ме ди ји, на у ка и кул ту ра.251

По љак Ја цек Ва си лев ски (Wa si lew ski) та ко ђе кла си фи ку је и 
иза бра не пу те ве чла но ва ко му ни стич ких но мен кла ту ра за од ла зак 
из њих.

Ити не рер 1.: Oд но мен кла ту ре до при ват ног пред у зе ћа; Ити
не рер 2.: од но мен кла ту ре до по ли ти ке; Ити не рер 3.: Oд но мен кла
ту ре до управ них функ ци ја у др жав ном сек то ру еко но ми је; Ити не
рер 4: Oд но мен кла ту ре до пре вре ме не пен зи је, или до ин фе ри ор
них дру штве них кла са.252

За ни мљи ва је, и у мно го ме при мен љи ва на нај ве ћи број со
ци ја ли стич ких зе ма ља, па и на Ср би ју, Ти по ло ги ја пост-ко му ни-
стич ке суд би не но мен кла ту ре, ко ју је ус по ста вио Ва си лев ски: 

1. При ват но пред у зе ће; 
2. По ли ти ка; 
3. При ват но пред у зе ће и по ли ти ка; 

250 Ви де ти: Ja cek Wa si lew ski, Tchi mic hkian Ma de le i ne, „La no men kla tu ra: vers qu el 
de stin so cial ?“, In: Re vue d’étu des com pa ra ti ves Est- Ouest, Vo lu me 25, 1994, N°4. 
pp. 33  46.

251 Ibid.

252 Ви де ти: Wa si lew ski Ja cek, La no men kla tu ra : vers qu el de stin so cial ?. In: Re vue 
d’étu des com pa ra ti ves Est- Ouest,Vo lu me 25.
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4. Ме на џе ри јав ног сек то ра; 
5. Стан дард но за по сле ње; 
6. Пре вре ме на пен зи ја/ ин фе ри ор не кла се; 
7. Пен зи ја.
Од се дам сег ме на та, при ват но пред у зе ће и по ли ти ка су де

тер ми нант ни фак то ри.

Нај пре су ту но мен кла ту ри сти ко ји су оти шли ка при ват ном 
сек то ру, са чу ва ли функ ци је у по ли ти ци, или др жав ној еко но ми ји, 
или су оти шли у пен зи ју. Ка те го ри ја „по ли ти ка“ укљу чу је ше фо ве 
по ли тич ких стра на ка, чла но ве Пар ла мен та и ви со ке фун цки о не ре 
цен трал не и ре ги о нал не ад ми ни стра ци је. Ка те го ри ја „ ме на џе ри 
јав ног сек то ра“ је ана лог на стра ту му еко ном ске но мен кла ту ре (ди
рек то ри и ка дро ви ве ли ких др жав них пред у зе ћа). Ту тре ба до да
ти од го вор не из све та кул ту ре (рек то ре уни вер зи те та, ди рек то ре 
аудиови зу ел них ме ди ја, штам пе, из да вач ких ку ћа, итд. ), од ча са 
ка да при па да ју јав ној слу жби. Ка те го ри ја „пре вре ме на пен зи ја“, 
или при па да ње де фа во ри зо ва ној кла си“ укљу чу је го то во ис кљу чи
во осо бе ко је су, из здрав стев них раз ло га, или у ве ћој ме ри ве за
ни за сво ју про фе си о нал ну бран шу, оти шли у пен зи ју пре вре ме
на. Ма ну ел ни рад ни ци и не за по сле ни чи не вр ло ма ли про це нат. 
Гру па „пред у зе ће и по ли ти ка“ оку пља оне ко ји исто вре ме но вр ше 
при ват не еко ном ске ак тив но сти и по ли тич ке функ ци је. Ка те го ри
ја „стан дард но за по сле ње“ пред ста вља све оне ко ји упра жња ва ју 
не ко за ни ма ње тре нут но и не спо соб ни су, због не до стат ка дру гих 
ква ли фи ка ци ја, да га про ме не. У нај ве ћем бро ју, њу чи не тех ни
ча ри и слу жбе ни ци. Про пор ци ја за по сле них са сред њим ни во ом 
је за не ма ру ју ћа. Ка те го ри ја „пен зи о ни са ни“ по кри ва осо бе ко је су 
на пу сти ле рад но ме сто због го ди на и не вр ше ни ка кву про фе си о
нал ну, по ли тич ку, или еко ном ску функ ци ју.

Ис тра жи ва ње је от кри ло ма ло по зна ту чи ње ни цу: ве ли ки 
део не ка да шње ели те про пор ци ја ту ва ри ра од че твр ти не у Пољ
ској, до тре ћи не у Ру си ји  за у зи ма ју да нас рад но ме сто „обич ног“ 
ти па. Нај ве ро ват ни је је да су се та кве осо бе јед но став но вра ти ле 
про фе си ји ко ју су оба вља ле пре по ста вље ња на но мен кла тур не по
зи ци је.253

253 У свим зе мља ма, не са мо пред став ни ци упо ко је не еко ном ске ели те, већ и 
но си о ци ви со ких функ ци ја у Пар ти ји, вла ди, ре ги о нал ној ад ми ни стра ци ји, 
ме ди ји ма и ма сов ним ор га ни за ци ја ма, кре ну ли су ка при ват ном пред у зе ћу. 
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У Ма ђар ској и Пољ ској, три стра ту ма не ка да шње ели те (апа-
рат КП, еко ном ска но мен кла ту ра и кул тур на ели та) го то во су у 
пот пу но сти укло ње ни из „чи сто“ по ли тич ке сфе ре. У Ру си ји, ме
ђу тим, ба рем тре ћи на пар тиј ских апа рат чи ка и да ље за др жа ва ју 
функ ци је од лу чи ва ња у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. У Ру си ји је 
функ ци о ни сао пу ки ме ха ни зам ре про ду ко ва ња не ка да шњег по ли-
тич ког ка пи та ла у но ви по ли тич ки ка пи тал. У Ма ђар ској и Пољ
ској је тај фе мо мен ли ми ти ра ни ји: са мо је не ко ли ци на не ка да шњих 
ти ту ла ра по ли тич ких функ ци ја, а да ни су би ли чла но ви пар ти је, 
на ста ви ла да игра уло гу у тој обла сти.

У ана ли зи ра ним зе мља ма, но мен кла ту ра је ко ри сти ла ра зна 
сред ства за очу ва ње свог ви со ког со ци јал ног ран га. На ро чи то је 
при ват ни сек тор био но ви пут дру штве ног, про фе си о нал ног и ма
те ри јал ног про мо ви са ња. Би ло би чуд но да но мен кла ту ра то не ис
ко ри сти, тим пре што је има ла на рас по ла га њу аду те: обра зо ва ње, 
ис ку ство упра вља ња, при ступ ин фор ма ци ји и лич ним ве за ма.

У Ру си ји је но ва по ли тич ка кла са, са свим при род но, ре гру
то ва на ме ђу екско му ни сти ма ко ји су још ак тив ни. Опо зи ци о не 
гру пе у Ру си ји ни су има ли ин сти ту ци о нал но ис ку ство, а њи хо ви 
ефек ти ви су би ли пре тан ки за фор ми ра ње је згр са ода кле ће из ро
ни ти ка сни је но ви по ли ти ча ри. 

За пољ ску и ру ску (а ма ње ма ђар ску) не ка да шњу ели ту, на
чин да на пу сте но мен кла ту ру а да исто вре ме но ма ње ви ше са чу ва ју 
исте пре ро га ти ве, са сто јао се у присту па њу  или оста ја њу  у до
ми нант ну гру пу др жав ног сек то ра еко но ми је. И у том сек то ру су се 
струк ту ре ра ди кал но про ме ни ле. Од до дат ка пар ти јидр жа ви ко ји 
је под ре ђен по ли тич ким ди рек ти ва ма, по чео је да слу ша тр жи шне 
за ко не. Ево лу и рао је и ста тус ди рек то ра ве ли ких др жав них пред у
зе ћа: они ви ше ни су функ цо не ри ко ји за ви се ди рект но од по ли тич
ких ин стан ци, већ пла ће ни пред у зи ма чи, ко је ре гру ту је Др жа ва.

За мно ге пред став ни ке ели те, вр ло је мо гу ће да је чин по нов
ног про на ла же ња ста рог по сла био схва ћен пре као олак ша ње не го 
као сврг ну ће, истин ско осло бо ђе ње ко ме су те жи ли, об зи ром на 
при мо ра ва ју ћи и те шки аспект по ли тич ког ко му ни стич ког жи во
та. 
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Упр кос раз ли ка ма за бе ле же ним у рит му, стра те ги ји, то ку и 
глав ним ак те ри ма тран зи ци је, струк ту рал ни ме ха ни зми, ипак у 
мно го ме иден тич ни, или вр ло слич ни у зе мља ма Бло ка, па и ши ре, 
у Ју го сла ви ји, из гле да да се на ста вља ју умно го ме у тим дру штви ма 
и има ју знат но про ду же ни је ефек те но што се при зна је, за кљу чу је 
Ја цек Ва си лев ски сво ју из у зет ну сту ди ју. 254 

VI. 2.  Кон ти ну и тет цир ку ли са ња и ре про ду ко ва ња 
ели те и у тран зи ци ји

Ауто ри Хен лиАн дер сенЈер шов, у те мат ском бро ју ча со пи
са Те о ри ја и Дру штво, „Об но ва и кри ти ка у со ци јал ној те о ри ји“, 
1995., об ја вљу ју сво ја ис тра жи ва ња под на сло вом „Ста ро ви но у 
но вој бо ци? Про ток и ре про дук ци ја ру ских ели та, 19831993.“ 255 
На при ме ру Пољ ске ауто ри су опи са ли на ме та ње ста љи ни стич ког 
си сте ма у зе мља ма Ис точ не Евро пе, за сно ва но на 5 ти по ва ак ци ја 
ко је су пре у зе ли ко му ни стич ки по бед ни ци по сле Дру гог свет ског 
ра та: 

„1. Ус по ста вља ње по ли тич ког мо но по ла пар ти је ле ги ти ми-
са ног прин ци пи ма марк си зма-ле њи ни зма; 2. Из ра да ме ха ни зма по-
ли тич ког одо бра ва ња за но си о це свих стра те гиј ских по зи ци ја у по-
ли тич ком, еко ном ском, ме диј ском, кул тур ном и ин те лек ту ал ном 
жи во ту (ме ха ни зам ко ји је ка сни је по стао знан као „но мен кла тур-
ни си стем“); 3.На ци о на ли за ци ја при вре де, цен тра ли за ци ја ре сур са 
и њи хо ва ало ка ци ја кроз ме ха ни зам цен трал ног пла ни ра ња (ре ди-
стри бу тив на еко но ми ја); 4. Те рор и по ли циј ска ре пре си ја про тив 
про тив ни ка но вог си сте ма; 5. Ма сов на и цен трал но ор ке стри ра на 
про па ган да ко ја спи ра мо зак дру штву, ка ко би за до би ла кон тро лу 
над умо ви ма и ду ша ма на ро да.“256 

254 Ви де ти: Wa si lew ski Ja cek, La no men kla tu ra : vers qu el de stin so cial ?. In: Re vue 
d’étu des com pa ra ti ves Est- Ouest,Vo lu me 25, 1994, N°4. pp. 3346.

255 Видети: HanleyYershove Andersen: „Russia  Old wine in a new bottle? The 
Circulation and reproduction of Russian elites, 19831993. „ In: Theory and 
Society, 1995.

256 Ibid. р. 670.
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Хен лиАн дер сенЈер шов да ли су и кла си фи ка ци ју шест ти-
по ва ели те: три ка те го ри је уну тар ста ре ели те, три уну тар но ве. 
Ко му ни стич ку но мен кла ту ру у тер ми нал ној фа зи тог ти па дру
штва, кра јем Де ве де се тих про шлог сто ле ћа, ко ја се у по чет ку са
сто ја ла од 8 стра та но си ла ца ви со ких по зи ци ја ко је кон тро ли ше 
Пар ти ја, ауто ри су по де ли ли на сле де ћи на чин:

1. Ста ра по ли тич ка ели та: пар тиј ски функ ци о не ри, за
ко но дав ци, др жав ни и вла ди ни упра вља чи, во де ћи ре
ги о нал ни упра вља чи, ли де ри ма сов них ор га ни за ци ја, и 
вр хун ски пред став ни ци спољ не слу жбе;

2. Ста ра еко ном ска ели та: ди рек то ри и за ме ни ци ди рек
то ра нај ве ћих пред у зе ћа; 

3. Ста ра кул тур на ели та: љу ди ко ји од лу чу ју у ме ди ји ма, 
на у ци, обра зо ва њу и кул ту ри;

4. Но ва по ли тич ка ели та (из 1993): са сто ји се од функ ци
о не ра на ви со ким по ло жа ји ма у вла ди и ре ги о нал ној ад
ми ни стра ци ји, и по сла ни ка у Пар ла мен ту;

5. Но ва еко ном ска ели та (из 1993): то је хе те ро ге на ка те
го ри ја, ко ја се са сто ји од 3 сег мен та постко му ни стич
ке еко но ми је: ди рек то ри и за ме ни ци ди рек то ра ве ли ких 
др жав них пред у зе ћа, пред сед ни ци и ви цепред сед ни ци 
ве ли ких ко о пе ра ти ва (ко ји се по том сма тра ју недр жав
ним сек то ром), и вла сни ци, ви со ки из вр шни слу жбе ни
ци, и њи хо ви за ме ни ци у при ват ном сек то ру. По след ња 
ка те го ри ја укљу чу је ре пер то ар ра зно ли ких ста ту са вла
сни штва, ко је је ин ди ви ду ал но по се до ва но, ком па ни је 
огра ни че не од го вор но сти, џо интвен черс, tock com pa ni-
es, итд.;

6. Но ва кул тур на ели та (из 1993): са ста вље на од љу ди ко ји 
др же по зи ци је слич не кул тур ној сек ци ји но мен кла ту ре: 
ли де ри ме ди ја, ака дем ске и кул тур не ор га ни за ци је.“ 257

На шој ра ди о гра фи ји срп ске но мен кла ту ре и по ли тич ке кла се 
сва ка ко нај дра го це ни ји део ис тра жи ва ња ауто ра Хен лиАн дер сен
Јер шов је сте кла си фи ка ци ја стра те ста ре ели те ко му ни стич ке 
но мен кла ту ре. Оне су сле де ће: 

257 Ibid. р. 679.
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1. Апа рат ни воа Цен трал ног ко ми те та;
2. Ни жи пар тиј ски апа рат (нпр.се кре та ри ја ти на ни воу 

вој вод ства у Пољ ској); 
3. За ко но дав ци, ру ко во де ћи др жав ни и вла ди ни функ ци о не-

ри; 
4. Во де ћи др жав ни ад ми ни стра то ри на ни воу вој вод ства;
5. Ли де ри ма сов них ор га ни за ци ја цен трал ног ни воа; 
6. Еко ном ска ели та: ди рек то ри и за ме ни ци ди рек то ра нај

ве ћих пред у зе ћа; 
7. Кул тур на ели та: но си о ци (ви со ких функ ци ја у кул тур

ним ма сме диј ским и ака дем ским ин сти ту ци ја ма;
8. Ви ши еша ло ни спољ не слу жбе (ам ба са до ри, за ме ни ци 

ше фо ва ми си ја, пред став ни ци у ме ђу на род ним ор га ни
за ци ја ма).

Ауто ри кроз ис тра жи ва ње со ци ја ли стич ких дру шта ва у 
пе ри о ду од јед не де це ни је за кљу чу ју да је вре ме др жав ног со ци
ја ли зма у Ис точ ној Евро пи, „на су прот марк си стич кој иде о ло ги-
ји, по ро ди ло при ви ле го ва ну со ци јал ну ка сту ка дру да пре но си сво је 
при ви ле ги је кроз на ред не ге не ра ци је. Овај фе но мен је је дин ствен за 
Ру си ју.“ 258 Ја сно про из и ла зи да су ства ри су штин ски та ко ста ја ле и 
код оста лих из „ла ге ра,“ али и у Ју го сла ви ји. 

Док је ви ше од тре ћи не но мен кла ту ре у Ру си ји 1988. (а слич
ни по да ци су и за оста ле зе мље Бло ка) има ло ро ди те ље ко ји су и 
са ми би ли ад ми ни стра тив ни зва нич ни ци, то от кри ва су штин ски 
број са море про ду ко ва них ме ђу eлитом, по себ но за зе мљу ко ја је 
за го ва ра ла да не ма до ми нант ну кла су. По себ но је за ни мљи во да 
спо соб ност да се њи хов ста тус пре но си кроз ге не ра ци је ни је ума
ње на са ко лап сом КП и по ја вом тр жи шта. Она се чак и уве ћа ла. Де-
ца-ка дро ви (ca dre kids) ће би ти број ни ја ме ђу ели том из 1993. не го 
што су фи гу ри са ла ме ђу ели том 1988. То ин ди ку је да је ели та мо ћи 
би ла ка дра да ре про ду ку је са му се бе кроз ге не ра ци је до зна чај ног 
оби ма у до ба ко му ни зма. Чак ни тран зи ци ја у пост ко му ни зам то 
ни је про ме ни ла. Цир ку ли са ње и ре про ду ко ва ње ели те ни су, да кле, 
би ли ме ђу соб но ис кљу чи ви про це си.

По ли тич ки ка пи тал на ста вља да игра нај ва жни ју уло гу у 
ре гру то ва њу пост ко му ни стич ких ели та, твр де та ко ђе ови ауто ри. 

258 Ibid. pр. 663665.
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Кул тур ни ка пи тал (П. Бур ди је) био је ва жна де тер ми нан та ста ту
са ели те то ком ко му ни стич ког пе ри о да и та ко оста је и у пост ко му
ни зму. Ин сти ту ци о нал не про ме не, ме ђу тим, уве ћа ле су вред ност 
тех нич ког об у ча ва ња у про це си ма ре гру то ва ња ели те, па је она 
тех нич ки спрем ни ја не го 1988. 

Хен лиАн дер сенЈер шов за кљу чу ју и да се кла сич ни слу чај 
кон вер зи је мо ћи де ша ва ка да се „чи ста“ по ли тич ка моћ кон вер
ту је у „чи сти“ еко ном ски ка пи тал. Прак тич не илу стра ци је очи те 
су у ру ском дру штву од вре ме на Јељ ци на, ка да се мно ги мла ђа ни 
бив ши ком со мол ци од апа рат чи ка из ди жу до до лар ских ми ли јар
де ра. Хо дор ков ски и ини у Ру си ји су та кви при ме ри. Ти спе ци ме
ни бив ших ко му ни ста при ву че них зо вом за пад не де ка ден ци је и 
мо гућ но шћу бр зог обо га ћи ва ња го то во да су по је ли Ру си ју. Би ло 
је по треб но да се је згро бив ше но ме нен кла ту ре, оли че но у вој но
без бед бно сним об но вље ним струк ту ра ма (при ме ри це КГБ у ФСБ) 
осо ви на но ге и поч не да ста вља под кон тро лу „со лоигра че“ по пут 
Хо дор ков ског. По ме ну ти тај кун је чак био спре ман да про да га сна 
и нафт на на ла зи шта Аме ри кан ци ма, у че му га је ди рект но спре чи
ла „еки па“ под ко ман дом Пу ти на, што је не ве ро ват но раз бе сне ло 
аме рич ки еста бли шмент, ко ји је већ пот пу но ра чу нао да је ко нач но 
про дро у Си бир.259 

У те мат ском бро ју ча со пи са „Те о ри ја и Дру штво“,(„Об но ва 
и кри ти ка у со ци јал ној те о ри ји“, 1995) ауто ри Гил Ејал и Еле о нор 
Та ун сли пи шу о со ци јал ном са ста ву ко му ни стич ке но мен кла ту ре, 
уз по ре ђе ња (и они) Ру си је, Пољ ске и Ма ђар ске.260 Ејал и Та ун сли 
та ко ђе се ба ве пи та њем „но мен кла ту ре“, и по јам ту ма че опи сно: 
у го во ру Ис точ не Евро пе, твр де, то зна чи, „је су ли ко му ни сти још 
на вла сти?“. По чет ком Де ве де се тих ду бо ко асо ци ја ти ван по јам но
мен кла ту ре у по ли тич кој има ги на ци ји Ис точ не Евро пе де фи ни ше 
259 У Ср би ји, све по шту ју ћи огром не раз ли ке у ди мен зи ја ма, код по ре ђе ња са 

Ру си јом, се ћа мо се фи нан сиј ских по ду хва та ЈУЛа, али и СПСа, и тен ден
ци је да све ре сур се др же под сво јом кон тро лом. Лич но сти по пут Не на да 
Ђор ђе ви ћа, ми ље ни ка Ми ре Мар ко вић, или Дра га на То до ро ви ћа Кун да ка, 
бр зо су уз ле те ли, али и бр зо не ста ли са те сце не. По сле 2000. фи нан сиј ско
еко ном ска сце на је знат но пре ком по но ва на, јер су сти гли и „де мо крат скли 
тај ку ни“, па су се из ме ша ли са ко му ни стич ким, да би смо на кра ју до би ли 
„срп ску тај кун ску са ла ту 2012“ пра ву срп ску па па зја ни ју но во бо га та ша. 

260 Ви де ти: Gyl Eyal/ Ele a nor Townsley, “The so cial com po si tion of the Com mu nist 
no men kla tu ra. A Com pa ri son of Rus sia, Po land and Hun gary“, In: The ory and So-
ci ety, 1995., р. 689.
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се као: „ ру ко во де ћа кла са СССР-а“, „но ва ве ли ка бур жо а зи ја,“ „кон-
тра-се лек ци ја,“ „ста ра ко руп ци ја,“ мре же па тро на же“. Све то зна
чи „кон ти ну ал но, ма да при кри ве но по сто ја ње про шло сти у окви
ру са да шњо сти.“ Ста ра но мен кла ту ра ре про ду ко ва ла се у но вим 
исто риј ским окол но сти ма. „На ше цен трал но ем пи риј ско пи та ње 
је за то: да ли је ко му ни стич ка но мен кла ту ра са мо-ре про дук тив на 
гру па и, ако је та ко, је ли она би ла ка дра да са му се бе ре про ду ку је 
чак и по сле па да ко му ни зма? 261 

За од го вор на ова пи та ња, ауто ри сма тра ју да је по треб но да 
се зна ка ква је вр ста со ци о ло шке „жи во ти ње“ но мен кла ту ра би ла. 
И сма тра ју да је „ста тус но мен кла ту ре као со ци о ло шке ка те го ри-
је и да ље да ле ко од то га да бу де ја сан, ма да је при лич но ла ко да се 
ем пи риј ски ло ци ра, за то што су ис точ но е вроп ске ко му ни стич ке 
пар ти је др жа ле ли сте но мен кла тур них по зи ци ја. Но мен кла ту ра, 
с дру ге стра не, је сте про бле ма тич на јер, об зи ром на ак си ом све-
моћ не со ци ја ли стич ке др жа ве, она об у хва та пи та ње ауто но ми је 
ци вил ног дру штва.“262 

Но мен кла ту ра је те о ре ти са на као „the rul ling bu re a uc ra tic 
esta te”, што је по јам ко ји је ин ди ко вао ње но го то во фе у дал но по ре
кло у ко му ни стич ком по рет ку. 263 Чла но ви но мен кла ту ре при лич
но су слич ни у зе мља ма Ис точ ног бло ка: у нај ве ћем бро ју би ли су 
му шкар ци, сред њих го ди на, до бро обра зо ва ни, и чла но ви Ко му ни
стич ке пар ти је. Чла но ви но мен кла ту ре би ли су ти пич но ста ро сти 
од 35 го ди на, или ста ри ји, ка да су се при дру жи ли но мен кла ту ри. 
Го то во мо но пол у при сту пу но мен кла ту ри ужи ва ли су осо бе ви
со ко бне лит ног по ре кла у Ру си ји. Ме ђу њи ма, 58.6 од сто има ли су 
оче ве ко ји су би ли чла но ви ели те, ме на џе ри ни жег ступ ња, или 
про фе си о нал ци. Пар тиј ска ели та из гу би ла је пу но од свог при сту
па нај ви шим еша ло ни ма еко но ми је у тран зи ци ји. Ови ауто ри и 
да ље сма тра ју да је, у Ру си ји, зна чај на про пор ци ја но ве еко ном ске 
ели те би ла, пет го ди на ра ни је, из ре до ва апа рат чи ка.264 

261 Ibid. p.723. 

262 Ibid. р. 724.

263 Под пој мом “esta te”, ауто ри под ра зу ме ва ју све штен ство, клер.

264 Ви де ти: Kon rad and Syelenyi’s, The In tel lec tu als on the Road to Class ower, N.Y. 
Har co urt Bra ce, 1979, pр. 186/207 .
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Но мен кла ту ра је про бле ма тич на и сто га што, об зи ром на ак
си ом о све моћ ној со ци ја ли стич кој др жа ви, об у хва та пи та ње ауто
но ми је ци вил ног дру штва.265 Но мен кла ту ра је те о ри зо ва на и као 
„вла да ју ћи би ро крат ски ста леж“ (има ње, име так), име ко је ин
ди ку је ње но го то во фе у дал но по ре кло у ко му ни стич ком по рет ку 
ран га. 

У овом ис тра жи ва њу три но мен кла ту ре Ис точ ног бло ка, 
чла но ви но мен кла ту ре би ли су слич ни: би ли су у нај ве ћем бро ју 
му шкар ци, сре до веч ни, до бро о бра зо ва ни, и чла но ви КП.266 Има ли 
су, ти пич но, 35 го ди на, или би ли ста ри ји, ка да су се при дру жи
ли но мен кла ту ри (баш као мла ди ко је до во ди Ђин ђић 2001прим. 
а.)267  

Ин те ре сант но је упо ре ди ти ре зул та те ис тра жи ва ња у Ју го
сла ви ји из 1967., ко је је пла си рао 1973. Бог дан Де нић. Ту по ли тич ку 
ели ту ка рак те ри са ли су: пар тиј ски стаж у СКЈ и по ло жај у пар ти
зан ској хи је рар хи ји кра јем Дру гог свет ског ра та. Те 1967., у по ли
тич кој ели ти би ло је 24 од сто оних ко ји су у КПЈ сту пи ли пре 1941., 
а 28 од сто оних ко ји су у КПЈ сту пи ли до 1944., што чи ни 52 од сто 
чла но ва по ли тич ке ели те из пред рат ног и рат ног пе ри о да. Ме ђу 
нај и стак ну ти јим ру ко во ди о ци ма СКЈ би ло је чак 92 од сто ко ји су у 
КП сту пи ли пре 1944., док је ме ђу вр хов ним при вред ним ру ко во
ди о ци ма ко му ни ста из рат ног пе ри о да би ло 23 од сто, а у про све ти 
и кул ту ри 30 од сто. 

Бел гиј ски рад нич ки ак ти ви ста Жорж Ге зе нек у свом тек
сту „Са моу прав на Ју го сла ви ја“, уочио је и за ни мљи ве де та ље из 
ју го сло ве ске прак се тог до ба „Јед на ан ке та за гре бач ког 'Да на са' 
по ка зу је да је у 1988. 'СКЈ бро јао ма ње од 30 од сто рад ни ка. Он је 
ве ћин ски фор ми ран од ди рек то ра, ка дро ва по пред у зе ћи ма и ад ми-
ни стра ци ја ма. Рад ни ци го во ре: 'Све што ко му ни сти уме ју да чи-
не, је сте да за у зму до бра ме ста'“. 268 Са свим је си гур но да ће не ко 
бу ду ће ем пи риј ско ис тра жи ва ње по ка за ти да ме ђу при пад ни ци ма 
да на шње ели те у Ср би ји (као и у Хр ват ској, Сло ве ни ји и дру гим 
265 Ibid., p. 724

266 Ibid., p.731.

267 Ibid., p.734.  

268 Ge or ges Gu e zen nec, La Yougo sla vie auto ge sti on na i re, ци ти ра но у: Mic hel Col
lon: Po ke ur Men te ur, EPO, Bel gi que,1998. 
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ексју горе пу бли ка) има до ста оних „ко оп ти ра них“ из со ци ја ли
зма, ко ји су би ли чла но ви СКЈ.

VI. 3.  О но мен кла тур ним кла си фи ка ци ја ма  
тран зи циј ске но мен кла ту ре 

Пост ко му ни стич ка дру штва жи ве, пре ма слу ча је ви ма, од 
1989., или од 1991., про цес „тран зи ци је“, сма тра и Едвард Сви дер
ски, ис тра жи вач са Уни вер зи те та у Фри бур гу (Ин сти тут Ис точ не 
Евро пе), је дан од оштро ум них све до ка кра ја ко му ни зма. Сви дер
ски сма тра да је тај пе ри од (есеј је из 1996.) „под ста као пре гршт 
сли ка, ме та фо ра, ре че нич ких обр та, ко ји, сви, на кра ју по др жа ва ју 
дис курс 'тран зи ци је'.“ Он се пи та је ли на исто риј ској сце ни „смр-
то но сна кри за, или кри за иден ти те та?“

Пр ви сми сао ре чи „кри за“ је ме ди цин ског по ре кла. По Сви
дер ском, то је „ста ње бо ле сног ор га ни зма ко ји мо же да скли зне ка 
смр ти, или ка из ле че њу.“269 Пред мет ње го вог ис тра жи ва ња је про
ду же на аго ни ја ко му ни зма, „ла га на смрт ин сти ту ци о нал ног си
сте ма (пар ти ја, ко манд на еко но ми ја, итд.)“. Ка ко се та „си стем ска“ 
кри за чи ни ло да ће тра ја ти, не ки по сма тра чи (на Ис то ку, као и на 
За па ду) очи то ва ли су „дру ги тип аго ни је и кри зе, кри зу иден ти-
те та, или вред но сти: сли ку дез о ри јен ти са но сти, мо рал не ам би ва-
лент но сти лич но сти, ко ју су они про јек то ва ли на не ки ко лек ти-
ви тет у по тра зи за сми слом и ре пе ри ма.“270 Ако је аго ни ја си сте ма 
ла га на, мо ра ли она да се рас ту ма чи пре жи вља ва њем мен та ли те та 
и по на ша ња у су ко бу са „по врат ком ци ви ли за ци ји“ ко ју је пад ко
му ни зма тре ба ло да омо гу ћи, пи та Сви дер ски. Зар истин ска кри за 
ни је пре она „кул ту ре“ постко му ни стич ких зе ма ља? Гор ба чов је 
то на звао „стаг на ци јом ре ал но по сто је ћег со ци ја ли зма“. По чет ком 
Де ве де се тих, пер спек ти ва па да ко му ни зма у Ру си ји, има ла је ве о ма 
го рак сми сао за мно ге љу де. Они су ви де ли ка ко про је кат иде о ло
ги је со ци ја ли стич ког на чи на жи во та ис па ра ва, али им је тре ба ло 
још и да при зна ју да је то сти гло још 1917. са „кул тур ном ре во лу ци
269 Ви де ти: Mar tin E. Ma lia, The So vi et Tra gedy: A Hi story of So ci a lism in Rus sia, 

1917-1991, 1994.

270 Ibid.
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јом“, рас ки дом са ре во лу ци о нар ном кул ту ром уз ко ју је те сно ишла 
изо ла ци ја „ка пи та ли стич ког“ све та. 

Сви дер ски ука зу је на још јед ну кри зу, ону дру штве них на у
ка ко је су оку пље не под зна ком „со вје то ло ги ја“ и на во ди аме рич
ког исто ри ча ра Мар ти на Ма лиу ко ји пре у зи ма јед ну сли ку ко јом 
се пре то га ин спи ри сао Алек сан дар Сол же њи цин, ка ко би опи сао 
ста ње со вјет ског дру штва у ери „ре ал но по сто је ћег“ со ци ја ли зма, 
по јам ру ше ви на (décom bres). Сол же њи цин је ми слио на ши ро ко 
по ље кр хо ти на ко је пре по кри ва ју те ри то ри ју СССРа и на род них 
де мо кра ти ја, а Ма лиа кон ста ту је дру ге (ру ше ви не) у про сто ру кон
це па та и те о ри ја „со вје то ло шких“ дру штве них на у ка, пр вен стве но 
ми сле ћи на еко но ми ју, по ли то ло ги ју, со ци о ло ги ју, са за јед нич ким 
прет ком, исто ри јом).271

Од кра ја Осам де се тих, а на ро чи то по сле са мо у ни ште ња ре
жи ма у де цем бру 1991., со вје то ло зи ни су би ли спрем ни да ан ти ци
пи ра ју до га ђа је ни ма ње, ни ви ше, уоста лом, од ин стан ци у Кре
мљу, или на ви со ким ме сти ма Пар ти је ши ром Бло ка. Сви дер ски се 
пи та за што је то би ло та ко, пет го ди на по сле рас па да СССРа. Он 
сма тра да „кон ста та ци ја ме то до ло шког не у спе ха ових ди сци пли на 
те жи да оја ча пер цеп ци ју ши ри не 'кри зе' и ком плек сно сти про це са 
ко ји се озна ча ва ју, по гре шно, или с пра вом, као 'тран зи ци ја. Јер, ако 
се да нас твр ди ка ко је 'кри за ко му ни зма то тал на кри за ко ја об у-
хва та све аспек те жи во та исто вре ме но', зар се ти ме не при зна је 
ка ко нам не до ста је те о ри ја ка дра да по ка же сво ју 'то тал ност', 
ако ни шта дру го оно ра ди бо љег раз у ме ва ња ње го вог об ру ша ва ња, 
да не го во ри мо о ње го вом ре кон сти ту и са њу“.272

Сви дер ски у ре чи маогле да ли ма ви ди ја сно мо рал ну кри
зу бив ших со ци ја ли стич ких дру шта ва. А чак и ако у том кон тек
сту иде ја то та ли те та по кре не по крет ду ха ка сли ци „то та ли тар ног 
си сте ма“, че сто се уоча ва ( Ма лиа, А. Ва лиц ки, Л. Ко ла ков ски, З. 
Бже жин ски, итд.) „ка ко ту сли ку већ одав но по ри чу у за пад ној со-
вје то ло ги ји. Ме ха ни зми функ ци о ни са ња и при ла го ђа ва ња 'си сте-
ма ела бо ри са ни су пре ко јед не 'акул ту рал не' те о ри је со ци јал ног 

271 Видети: Martin E. Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 
19171991, 1994.

272 Ibid.
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(Чарлс Теј лор), у нај ши рем она о 'мо дер ни за ци ји ко ја по сту ли ше 
скуп „струк ту рал них“ тран сфор ма ци ја ко је сва кул ту ра тре ба да 
пре тр пи.“273 

У со вјет ском си сте му, то би тре ба ло да зна чи ка ко је иде о ло
ги ја у кул ту ра ма зе ма ља со вјет ског све та игра ла са мо се кун дар ну 
екс пли ка тив ну уло гу. На Ис то ку је, чим су пе ре строј ка и гла сност 
осло бо ди ли је зи ке, сли ка то та ли та ри зма би ла пре у зе та од ин те ли
ген ци је ка ко би опи са ла при ро ду си сте ма ко ји је та да већ мањ кав. 
За раз ли ку од ве ћи не за пад них по сма тра ча, ин те ли ген ци ја на Ис
то ку схва та ла је то та ли тар ни си стем као са свим „кул тур ни“ (тре
ба ло је да се схва ти не у спех ле ги ти ма ци је си сте ма за сно ва ног на 
обе ћа њу). Обе ћа ње у по ра же ном си сте му је би ло фор му ли са но „у 
име иде је до бро би ти лич но сти у дру штву.“ Ње го ва кри за и крај њи 
не у спех све до че о пре те ра ној при ро ди, а на кра ју и „де струк тив-
ној при ро ди ове иде је“.274 'Си дер ски за кљу чу је: „Ни чег за чу ђу ју ћег 
за мно ге на Ис то ку (на пр. Ха вел, Мих њик, Кон рад, Ма мар да шви-
ли, итд.) Тран зи ци ја зна чи ис тра жи ва ње или по нов но от кри ва ње 
истин ске' иде је лич но сти и дру штве ног до бра. Кри за ко ја мо ти ви-
ше ову за пи та ност та ко из гле да да је ствар но мо рал на кри за.“275

273 Ibid.

274 „ Је сте ли до вољ но хра бри да се су о чи те са сва ко дне ви цом Осам де се тих“? Та
ко дру штве на игра „Ко леј ка“ ( ред за че ка ње при ку по ви ни прим.а.), лан си
ра на 2012. У Пољ ској, по зи ва игра че да уче ству ју у игри ко ји ли чи на слав ни 
„Мо но по ли“, али су ов де пра ви ла ко му ни стич ка, ка ква су би ла у Пољ ској пре 
па да Бер лин ског зи да. Ауто ри игре са ра ђи ва ли су са Ин сти ту том пољ ског 
на ци о нал ног се ћа ња (IPN), са ци љем за ба ве, али и под у ча ва ња исто ри ји са
да шњо сти у до ба ко му ни зма. Ко леј ка је ред у ко ме се са ти ма че ка ло за ку
по ви ну све га, од основ них жи вот них на мир ни ца, по пут ме са, до на ме шта ја. 
У „Ко леј ки“ је по бед ник онај ко ку пи све про из во де са сво је ли сте, био то 
пу тер, то а лет па пир, ци га ре те, или бен зин. Илу стру ју ћи сна ла же ња упра
жња ва на у то до ба, спе ци јал не кар те омо гу ћу ју да се уште ди вре ме: „је дан 
при ја тељ“ из КП отва ра вра та спе ци јал них про дав ни ца за апа рат чи ке, јед на 
„ма ма са де те том у на руч ју“ по зајм љу је га дру гој по ро ди ци ка ко би про шла 
ис пред свих у ре ду. То је не из бе жни еле мент ко му ни стич ког до ба. Пра ви ла 
игре омо гу ћу ју и да се ку пу је на цр но, али то ко шта ду пло од офи ци јал не 
це не. Све ово иде са фо то гра фи ја ма из тог до ба: осо бе у ре до ви ма,ис пред 
рад ње, пра зне по ли це, или про ла зни ци ко ји за до вољ но но се не ки па кет, рол
не то а лет па пи ра на ре ђа не на ка на пу. Игра ће се ко ри сти ти и као до дат но 
по ма а ло за ча сов исто ри је у гим на зи ја ма. У: „Le Mo no poly com mu ni ste, ou ‘le 
jeu de so ciété le plus embêtant au mon de’ “, Le Mon de, 11. 07. 2012. 

275 Ви де ти: Ed ward M. Swi der ski, „Cri se ou tran si tion?, “ Uni ver si tas Fri bur gen sis, 
mars 1996. In sti tut de l’ Euro pe de l Est 
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Сед мо по гла вље  
 

Но мен кла тур на оку па ци ја про јек то ва них,  
или ка ко се вла да Ср би јом Де ве де се тих

VII.1.  Па у ко ва мре жа но ве тран зи ци о не  
но мен кла ту ре

У ма га зи ну „Ду га“ je 1993. об ја вљен оглед о срп ској но мен
кла ту ри и гра фич ки при ка зи вр ху шке Ср би је и раз ли чи тих ло би ја 
ко ји омо гу ћу ју функ ци о ни са ње оли гар хиј ске вла сти. Био је то ис
тра жи вач ки по ду хват ко ји се та да убра јао у уто пиј ске, јер је дру
штве на сце на Ср би је већ 1992. би ла пот пу но „нор ма ли зо ва на“ и 
прак тич но је за вр ше на пр ва фа за про це са усто ли че ња но вог дру
штве ног устрој ства. Пи са ње о том сво је вр сном „но вом фе у да ли
зму,“ би ли су то га све сни ауто ри ана ли зе, не ће ни за јо ту из ме ни ти 
не ми нов ни ток ду го при пре ма ног про јек та. Не ће, у до глед ној бу
дућ но сти, али раз ло га за пи са ње ипак је би ло. Већ 1993. је ва жно 
да се о свој стви ма но во ста рог порeтк а упо зна ју ге не ра ци је нај мла
ђих на ра шта ја, они ко ји ће, на да ли су се, те мељ ним при пре ма њем 
бу ду ће срп ске ал тер на ти ве и це ло ви те стра те ги је за на ред ни век 
вре ме ном ис ти сну ти вла да ју ћи по ре дак. На ред ним ге не ра ци ја ма 
пред сто је број не љу те ин те лек ту ал не, по ли тич ке и со ци јал не бит
ке ко је мо ра ју да ре зул ти ра ју по ра зом ка та стро фал не стра те ги је 
оли гар хиј ског вр ха срп ске др жа ве. Стра те гиј ска ре гре си ја срп ске 
др жа ве за се дам го ди на, уве ре ни су стра те гиј ски ана ли ти ча ри из 
БИ НЕ, мо жда ће се ис пра вља ти се дам на ред них де це ни ја. И све то 
због про јек то ва них лич но сти ко је су ову ка та стро фу по спе ши ле за 
са мо се дам го ди на.276

276 Ви де ти: „Си стем спо је них су до ва оли гар хи је“, Ду га,1993. Аутор ове пре ми
јер не ана ли зеу Ср би ји, З.Пе тро вићПи ро ћа нац, пот пи сао је у Ду ги и сво је 
са рад ни ке из Аген ци је БИ НА, Тим за ис тра жи ва ње по ли тич ких и со ци јал-
них ри зи ка: То ми сла ва Кре со ви ћа, Ве сну Ха џи ву ко вић, Бо ра Ми ше љи ћа и 
Ми ро сла ва Зе љу га, ди зај не ра Ти ма.
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У овој ана ли зи срп ске но мен ла ту ре без окле ва ња смо се упу
сти ли у по ре ђе ња са ру ском но мен кла ту ром, уве ре ни у су штин ску 
исто род ност два ју фе но ме на, без об зи ра и на раз ли ке и ва ри ја ци је, 
У сеп тем бру 1993. у Њу јор ку се по ја ви ла и зна чај на књи га Д. Јер ги
на и Т. Гу стаф со на, „Ру си ја 2010 и шта то зна чи за свет“. Ова те
мељ на сту ди ја ру ског дру штва и пред ви ђа ња раз ли чи тих кон цеп
ци ја бу ду ће Ру си је фа сци ни ра ли су, пре све га, ве ли ком по ду дар
но шћу про це са и сна га на сце на ма Ру си је и Ср би је. За бе о град ски 
ма ли стра те гиј ски Тим је Јер ги но ва „Ру си ја 2010“ би ла још јед на 
по твр да да су не ка да шње со вјет ско и ју го сло вен ско дру штво, по
ред свих раз ли ка, исто род на, са истог иде о ло шког по ји ла и иво ра. 
Књи га је зна чи ла ди рект ни под стрек за рас пра ву о срп ској но мен
кла ту ри у про чи шће ној фор ми, јер су мно ги про це си у то ку про те
клих го ди на Ми ло ше ви ће вог ре жи ма окон ча ни. 

Јед на од илу стра ци ја о за па њу ју ћој слич но сти про це са у Ру
си ји и Ср би ји из по ме ну тог де ла по ти че из 1988. „Ру ски зва нич ни 
бру то на ци о нал ни про из вод је сма њен за ви ше од тре ћи не од 1988. 
У ме ђу вре ме ну, же сто ка бор ба за власт, вла сни штво и до хот ке, је 
у то ку. Сви су уме ша ни ста ри ко ме са ри и но ви пред у зи мач, би ши 
љу ди КГБ  и бив ши ди си ден ти. Вла ди ни функ ци о не ри слу же исто
вре ме но у од бо ри ма при ват них ком па ни ја. Ско ра шњи еми гран ти, 
ко ји су оти шли под по дру гљи вим оком тај не по ли ци је, вра ћа ју се 
да по мог ну по че так би о тех но ло шких ком па ни ја, док ге не ра ли, 
ко ји су про ве ли сво је про фе си о нал не жи во те при пре ма ју ћи се за 
бор бу про тив САД, са да пра ве те ле ко му ни ка ци о не по сло ве са аме
рич ким ин ве сти то ри ма. Бив ши чла но ви ко му ни стич ког апа ра та 
по ста ли су оду ше вље ни кон вер ти ти ка пи та ли зма и во де при ват не 
по сло ве. Кат кад се чи ни да сва ки Рус има ба рем три раз ли чи те би
знискар те.“277 

Ко је и са мо ле ти мич но пра тио пре но се из срп ске Скуп шти
не Де ве де се тих, уви ђао је да су слич ни фе но ме ни већ јав на тај на 
у Ср би ји: бив ши ми ни стри отва ра ју фир ме у ино стран ству, на ме
шта ју ме ђу соб но по сло ве, те шко да се на ђе чо век са вла сти а да 
исто вре ме но ни је у при ват ном би зни су. Реч ју, јед но бе срам но че
ру па ње оста та ка оја ђе не Ср би је.
277 Видети: Daniel Yergin, Tane Gustafson, Russia 2010 And What It Means for the 

World, The CERA Report, Random House, New York, 1993, р.р. 67



Nomenclatura Serbica 19822013

181

Два на о ко не ва жна до га ђа ја на срп ској сце ни сим бо ли зу ју у 
пу ном сја ју веч ност и мла дост ко му ни стич ке но мен кла ту ре, опет 
по ве зу ју ћи Мо скву и Бе о град. Ис так ну ти бо рац Осме сед ни це, Да
ча Мар ко вић, ина у гу ри сан је у чла на Ру ске Ака де ми је на у ка. По том 
је су пру га Пред сед ни ка Ср би је, Мир ја на Мар ко вић, го сто ва ла у 
Ру ској Ака де ми ји на у ка, одр жа ла пре да ва ње и чак би ла при мље на 
од Па три јар ха Ру си је. Као со ци о логмарк си ста без на уч ног опу са, 
као Ми ло ше ви ће ва су пру га у уло зи Еле не Ча у ше ску, у ауди јен ци
ји је, као твр да ко му нист ки ња из Бе о гра да, код ру ског Па три јар ха. 
И овај ма ли де таљ са ко му ни стич ког из ле та до Мо скве, илу стру је 
слич но сти две ју но мен кла ту ра, јер Бо го љуб Ка рић, ко ји је „цар“ 
Бе о гра да и „кнез“ Мо скве, сим бол је ис пре пле те но сти по ли ти ке и 
кри ми на ли зо ва не при вре де у овим си сте ми ма, хра ни тељ Ака де ми
ја, цр ка ва, па чак и др жа ва. Оли гар хи је се пре по зна ју и ме ђу соб но 
по др жа ва ју. 278 Срп ски но мен кла ту ри сти су гро мо гла сно об ја ви ли 
Мо сквом да су они у Бе о гра ду ите ка ко жи ви, жи вљи не го ика да, 
а у по след ње вре ме и бо га ти ји, по што су ле га ли зо ва њем ма фи је у 
Ср би ји про сто оче ру па ли срп ски на род.279

Амал гам при пад ни ка ста рог по рет ка, мла дих со ци ја ли стич
ких ју но ша, бес кру пу ло зних би зни сме на бли ских љу ди ма из ре жи
ма, за по чео је но ву фа зу срп ске но мен кла ту ре, ко ја је већ 1992/1993 
окон ча ла пе ри од по губ них и ка та стро фал них де лат но сти по срп
ски на род и ње го ву бу дућ ност. Свом на ро ду ре жи ра ли су бе со муч
но ба ти на ње, би че ва ње и му че ње свет ским ре кор дом ифла ци је, 
цр ним тр жи штем, пот пу ном кри ми на ли за ци јом дру штва, не ви
ђе ном ме те ор ском пљач ком дру штве них пред у зе ћа и иси са ва њем 
пре о ста лих де ви зних ре зер ви гра ђа на. Нај пре га зда Је зда, а по том 
и Да фи на, оста ви ли су пу стош иза се бе, док су би зни сме ни Ка ри
ћи, до бив ши од го вор ни ји за да так, тре ба ипак при зна ти, ус пе ли да 
на свет ској сце ни тран сак ци ја, оси гу ра ју ре жи му из ме ђу 5 и 6 ми
ли јар ди до ла ра.280

278 Још је дан зна чај ни при пад ник Но мен кла ту ре из Бе о гра да, та ко ђе убе ђе ни 
ко му ни ста Ми ха и ло Мар ко вић, у то вре ме по хо ди Мо скву.

279 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Но мен кла тур на оку па ци ја про је ко
ва них, или ка ко се вла да Ср би јом,“, Др жа ва, март/април 1994.

280 Ibid.
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Уз овог нај круп ни јег срп ског бо га та ша, ина че бли ског са
рад ни ка и са вет ни ка Пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа, чо ве ка ко ји има 
огро ман ути цај на ка дров ску по ли ти ку ре жи ма, на опе ра тив ној 
фи нан сиј скотран сак циј ској сце ни на ла зе се и дру ге „сит ни је ри
бе“. Про то тип за овај спе ци мен срп ске но мен кла ту ре је бив ши пот
пред сед ник срп ске вла де Сло бо дан Про ха ска. У се ћа њу је ње гов 
чу ве ни по тез нај пре остав ка на функ ци ју у вла ди и по том екс пре
сно отва ра ње фир ме на Ки пру, оми ље ном офшор фи скал ном ра ју 
на ше но мен кла ту ре.281 Про ха ски ни кло но ви, бар не ко ли ко сто ти на 
њих, рас по ре ђе ни су од Ки пра, пре ко Мо скве, до свих ве ли ких фи
нан сиј ских цен та ра пла не те. Та мо у ши ро ком ди ја па зо ну тран сак
ци ја опло ђу ју срп ске па ре за соп стве не но мен кла тур не по тре бе. 

Они ко ји су Ср би ји уве ли санк ци је од 1993., ина че ди рект
ни на ред бо дав ци српскoj но мен кла ту ри, и у овом де та љу ис ка зу
ју сим па ти је пре ма пу ле ни ма: без ика квих про бле ма већ од 1991., 
а мно ге ин ди ци је го во ре о про це су ко ји се уоча ва још од сре ди не 
Осам де се тих, у се фо ве сво јих ба на ка го ми ла ју сто ти не ми ли о на, 
чак и ми ли јар де до ла ра из Ср би је. И у са мој Ру си ји, ме ђу пе де се так 
хи ља да гра ђа на Ср би је на при вре ме ном ра ду, Де ве де се тих је не
ко ли ко хи ља да би зни сме на раз ли чи тих ка ли ба ра, ко ји су из ву кли 
па ре из зе мље, ка ко би њи ма опе ри са ли на сло бод ном тр жи шту. 
По сту пак би био са свим оправ дан ка да би по сто ја ли ика кви ме ха
ни зми ко ји тај ка пи тал обез бе ђу ју и га ран ту ју ње гов по вра так ка да 
пре ста не бло ка да Ср би је. Ме ђу тим, ме ха ни зми не по сто је и за то 
ће се тек мр ви це ових ми ли јар ди до ла ра вра ти ти вла сни ци ма у зе
мљи. Огро ман део тих па ра за на век је оти шао у ру ке ода бра них.282

„Ва ну а ту по ре ска лу ка у Ти хом оке а ну“ и слич не па ци фич ке 
де сти на ци је, ка ко је ста ја ло на лук су зним ре клам ним пу бли ка ци ја
ма, при ву кла је мно ге срп ске би зни сме не, ди рек то тре уво зно из во
зних фир ми, но вер но мен кла ту ри сте већ ла га но оси па ју ће срп ске 

281 Ви де ти: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Но ме кла тур на оку па ци ја про јек то ва
них, или ка ко се вла да Ср би јом“, Др жа ва, март/април 1994.

282 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Срп ске па ре на Па ци фи ку“, у: НИН, 
22.08.1997. Уред ни штво НИНа је об ја ви ло са мо део тек ста, ве ро ват но про
це њу ју ћи да је то гра ни ца до ко је је ре дак ци ја мо гла да иде у хра бро сти. Ина
че, ин те грал на вер зи ја је би ла на сло вље на „Ва ну а ту као ре форм ска ори јен
та ци ја Ср би је“, и об ја вље на је у књи зи З. Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, Су но врат, 
Од ‘Ве ли ке’ до ма ле Ср би је1991-2000,Ју го и сток, Бе о град, 2000.
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др жа ве.“ Мла да ре пу бли ка на се ве ро и сто ку од Аустра ли је и за пад
но од ар хи пе ла га Фи ђи, са 83 остр ва укуп не ду жи не 900км“ био је 
по ре ски рај за би знис офшор ком па ни је, је дан од нај при влач ни јих 
сна ла жљи вим би зни сме ни ма из тран зи ци о них со ци ја ли стич ких 
др жа ва по пут Ср би је.283

Истин ски про блем у ве зи са при чом о по ре ским ра је ви ма на
ста је ка да се има на уму да су све ве ли ке срп ске ком па ни је по чет ком 
Де ве де се тих по ла ко пре ла зи ле у ру ке, као вла сни штво, спо соб них 
ко му ни стич ких ди рек то ра, но вих ка пи та ли ста Ср би је. Илу стра ти
ван је при мер моћ не ком па ни је „Инекс“, на че лу са бив шим шо фе
ром, ко ји ће се ус пе ти до ме ста ге не рал ног ди рек то ра. У тран зи
ци о но вре ме је ли ста ак ци о на ра и вла сни ка „Инек са“, не ка да шње 
моћ не дру штве не фир ме, са ми ли јар да ма до ла ра ка пи та ла, по ста ла 
ма гло ви та ка те го ри ја. Сви кључ ни до ку мен ти нај ве ро ват ни је су 
скло ње ни ван зе мље. За по сле ни у „Инек су“ су сма тра ли да би за
пад не бан ке и вла де сва ка ко мо гле ла ко да до ста ве у Бе о град све 
по дат ке о ста њу „Инек са“ и ње го вим но вим вла сни ци ма, ко ји су се, 
од пар тиј ских се кре та ра и функ ци о не ра, еле гант но тран сфор ми са
ли у круп не ка пи та ли сте, оства ру ју ћи „ре форм ску ори јен та ци ју“ 
вла да ју ће но мен ла ту ре. За пад је мо гао да то ка же и о „Инек су“, и 
о број ним срп ским фир ма ма, ко је су гу сар ски при ва ти зо ва не, али 
За пад то не ће. Ра ди је пу шта да срп ски ка пи тал от пло ви на „остр ва 
сре ће“ у ра ним ар хи пе ла зи ма, по пут Ва ну а туа. Ра зу мљи во, јер је 
сла бље ње на ше др жа ве на овај на чин ефи ка сан ме тод, мо жда успе
шни ји од вој них и по ли тич ких при ти са ка Ср би је под санк ци ја ма 
од по чет ка ле та 1993.284

283 Бу ду ћи да сви по да ци у ова квим фи скал ним ра је ви ма о ком па ни ја и вла сни
ци ма при сти глих па ра оста ју нај стро жи је чу ва не тај не, бан ка ре уоп ште не 
ин те ре су је је су ли па ре сти гле из тран сак ци је око на вод не град ње др жав не 
би бли о те ке у Мо скви (150 ми ли о на до ла ра не ста лих у овој опе ра ци ји), ни ти 
је су ли то па ре ко је су не ки книн ски ру ко во де ћи Ср би за ра ди ли про да ју ћи 
оруж је и уни фор ме Пе том кор пу су у вре ме бит ке за Би хаћ. Ни је ва жно ни је 
ли ту од ле жао не ко вре ме но вац за ко ји ла бу ри сти оп ту жу ју кон зер ва тив це 
у В. Бри та ни ји да су га Ср би ин ве сти ра ли (пре ко фир ме Ко ље Љу би чи ћа, 
си на ге не ра ла Љу би чи ћа, Trent mo or), ка ко би по мо гли по бољ ша ње Ми ло
ше ви ће вог ими џа на Остр ву). Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Су но врат, 
Од ‘Ве ли ке’ до ма ле Ср би је1991-2000, Ју го и сток, Бе о град, 2000., стр. 280286.

284 Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Срп ске па ре на Па ци фи ку“, НИН, 22. 08. 
1997.
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VII. 2.  Кри за еко ном ског са мо у пра вља ња, бег па ра 
но мен кла ту ре у ка пи та ли зам

Со ци о лог, бив ши члан фе де рал ног вр ха, про фе сор Ми ро
слав Пе чуј лић, кр стио је но ве об ли ке мо но по ла вла сни штва, ко ји 
су уоче ни већ кра јем Ти то ве вла да ви не, нео би ро кра ти зам (де цен
тра ли зо ва ни би ро кра ти зам) и тех но кра ти зам. 285 Пар ти ја на вла
сти је то ком де це ни ја по ли ти зо ва ла сву еко ном ску ак тив ност, же
ле ћи да ап со лут но др жи мо но пол у свим еле мен ти ма. Тај мо но пол 
био је глав ни узрок еко ном ске кал ва ри је зе мље. 286 Ен гле ска но ви
нар ка и исто ри чар ка, Но ра Бе лоф, про у ча ва ла је струк тур не про
бле ме са мо у прав ног си сте ма то ком сво је по се те Ср би ји, 19831984. 
Она је и на зва ла ово иде о ло шко ју го сло вен ско екс пе ри мен ти са ње 
Self-mi sma na ge ment, са моло ше упра вља ње.287 

При мер ре зул та та де струк ци је си сте ма је по ме ну ти но вац 
ко ји је иза шао из зе мље у прав цу фи скал них ра је ва у чи та вом све
ту, но вац ко ји по чи ње ла га но да се по но во по ја вљу је кра јем вла да
ви не Стам бо ли ћа, по том и Ми ло ше ви ћа, као и у дру гим ре пу бли
ка ма. Фе но мен је за по чео у ти то и стич кој епо хи, кра јем Ше зде се
тих. Ти то је до зво лио отва ра ње број них ком па ни ја ши ром све та, а 
оне су би ле то тал но не за ви сне од зе мље, и њи ма се упра вља ло по 
ка пи та ли стич ким пра ви ли ма, на рав но. Пр ви ин спек тор ју го сло
вен ских де ви за ко ји је кон тро ли сао ак тив но сти тр го вин ске мре же 
у ино стран ству, др Ко ста дин Пу ша ра, на чи нио је 1972. из ве штај о 
си ту а ци ји лич но Ти ту, са ве зном пре ми је ру Џе ма лу Би је ди ћу, као 
и пр вом фе де рал ном по ли цај цу Ста не ту До лан цу. Пу ша ра је у из
ве штај унео “чи ње ни це и до ка зе по пи та њу иле гал ног тран сфе ра 
Ка пи та ла ван зе мље и о суб вер зи ји еко ном ске мо ћи зе мље“. Са мо 
дан по сле из ве шта ја, чак 13 ју го сло вен ских ге не рал них ди рек то ра 
је по бе гло из зе мље, а фи скал не кон тро ле у ино стран ству су уки ну
те. Фе де рал на ин спек ци ја де ви за је већ од 1972. про це њи ва ла да су 
285  Ви де ти: М. ПЕ ЧУЈ ЛИЋ, “Со ци о ло ги ја из ме ђу ре во лу ци је и апо ло ги је“, Ин

сти тут за по ли тич ке сту ди је, ФПН, 1973.

286 Ви де ти: Lj. SIRC, The Yugo slav Eco nomy Un der Self-Ma nag ment, Mac Mil lan, 
Lon don, 1979.

287 Ви де ти: N. BEL LOF, „SelfMi sma na ge ment in Yugo sla via,“ Sur vey, Vol. 28, 
No.3(122), autumn, 1984, pp.6365.
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у За пад ној Евро пи, САД и Аустра ли ји, као и у пред став ни штви ма 
у зе мља ма Ис то ка, све ове фир ме ства ра не као при ват на пред у зе
ћа. Фор мал но су би ле на име осо ба из Ју го сла ви је, али су те осо бе 
во ди ле по сло ве под дру гим име ном у од но су на на шу зе мљу. То је 
прак тич но зна чи ло да је већ од 1971. за по чет ти хи про цес при ва ти
за ци је свих ју го сло вен ских до ба ра у све ту. У Ју го сла ви ји, ме ђу тим, 
ни је би ло тра го ва у би лан си ма ком па ни ја. Фе де рал на Ин спек ци ја 
де ви за је тај ка пи тал про це њи ва ла у пе ри о ду 197274. на око 12 ми
ли јар ди до ла ра. Еко но ми ста Пу ша ра је под се ћао сво је вре ме но ка ко 
је ова вред ност мо ра ла да бу де упе то стру че на до 2007.288

И ко су он да би ли ти но ви ју го сло вен ски, да кле и срп ски, 
ка пи та ли сти, ко је је Бе о град (ми сли мо на Са ве зну вла ду) де ле ги
рао ши ром све та од 1971? Про фе сор Пу ша ра је и са чи нио њи хов 
пор трет.„Ге не рал ни ди рек то ри би ли су вер ни чла но ви Пар ти је, ве-
за ни за оба ве штај не струк ту ре Др жа ве. До ку мен ти о ре ги стра-
ци ји тих ју го сло вен ских ком па ни ја би ли су на њи хо ва име на. Би-
ле су то лич но сти ко је је обра зо ва ла УД БА, и на соп стве но име су 
кон тро ли сал ре ком плет ну струк ту ру и мре жу из во зних ком па ни ја 
'Ге некс','Инекс', Цен тро тек стил','Ју го ме тал','ИНА','Искра','Енер-
го ин вест', 'Енер го про јект', 'Астра', 'Ма ке до ни ја ек спорт'.“289

288 Ви де ти: Zo ran PE TRO VIĆ, Ana to mie d’une autodégra da tion. La Ser bie et 
l’ascen sion de Slo bo dan Мilosevic (19821992). THÈSE présentée et so u te nue pu
bli qu e ment en vue de l’ob ten tion du gra de de Doc te ur de l’EHESS, So u te nue le 03 
Juin 2009. 

289 Видети: Костадин Пушара, „Пад гигантауспон тајкуна“ Политика, 14. 10. 
2007. Било је чак и предузећа у Багдаду, до октобра 2002. Бројне комуни
стичке фирме на Западу Осамдесетих и Деведесетих формирале су нову ка
питалистичку класу у Србији и другде у ексЈугославији данас. Тај „клуб ка
питалистичких скоројевића,“ то су људи комунистичке номенклатуре. У 
Србији су то, између осталих син генерала Љубичића, базиран у Лондону, 
Милошевићев брат Боривоје, син генерала Хамовића у Лондону и Луксем
бургу, или Зоран Дракулић, банкарски кадар Борке Вучић, на Кипру.
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VII. 3.  Пљач ка ње на ро да „Зај мом за пре по род“  
и но ше њем де ви за на Ки пар и у фискалне 
рајеве

Пре ма број ним еко ном ским про це на ма, срп ска др жа ва има
ла је спољ ни дуг од око 30 ми ли јар ди до ла ра, у тре нут ку оба ра ња 
Ми ло ше ви ћа, у је сен 2000. По ли тич ки во лун та ри зам про из вео је 
на кра ју еко ном ски во лун та ри зам. За јам за при вред ни пре по род Ср-
би је био је је дан од еко ном ских „изу ма“ ре жим ских Ми ло ше ви ће
вих еко но ми ста, за пра во вид пљач ке соп стве ног на ро да. Пред сед
ник Пред сед ни штва ЦК СКС, и пред сед ник Ко ми си је за еко ном ску 
ре фор му, Сло бо дан Ми ло ше вић, за по чи ње јав ни за јам у ма ју 1989. 
За јам је „за ми шљен да би за по чео но ви ин ве сти ци о ни ци клус у 
вред но сти од јед не ми ли јар де до ла ра.“290 Јав ни за јам је лан си ран 
са та ла сом „до га ђа ња на ро да“. Ре жи му је би ла по треб на зна чај на 
фи нан сиј ска ињек ци ја ко ја би но вој срп ској но мен кла ту ри омо
гу ћи ла ја ча ње по зи ци је у ме ђу ју го сло вен ским об ра чу ни ма. Но ва 
срп ска по ли тич ка ели та је овај За јам при зна ла као ле пу при ли ку 
да се снаб де твр дим ва лу та ма, упр кос огра ни че њи ма због моћ не 
функ ци је фе де рал не др жа ве на мо не тар ном и фи нан сиј ског пла ну.

Кре а тор и ини ци ја тор Зај ма био је Ми о драг Зе че вић, ин ти
мус по ро ди це Ми ло ше вић, ге не рал ни ди рек тор Фран цу скоју го
сло вен ске бан ке у Па ри зу. Он је био и члан Ад ми ни стра тив ног са
ве та Бе о град ске бан ке у пе ри о ду 1979.1982., са Ми ло ше ви ћем као 
ге не рал ним ди рек то ром.291 Ми о драг Зе че вић има јед но став ну иде
ју: тре ба доћи до ма ло нов ца ко ри сте ћи про бу ђе ни срп ски на ци
о на ли зам, на ро чи то ме ђу ди ја спо ром.292 Зва нич но је Ми ло ше вић 
290 Ви де ти: „7 нај ве ћих пљач ки Ми ло ше ви ће вог ре жи ма“, Ду га, спе ци јал но из

да ње, бр.1, Бе о град, април 2001, стр. 5.

293 „У по ро дич ној и пар тиј ској мо но гра фи ји, ‘Ср це је на ле вој стра ни’, ко ју је 
на пи са ла Мир ја на Мар ко вић 1998., ње на фо то гра фи ја са М. Зе че ви ћем има 
по себ но ме сто. На са мом по чет ку књи ге, од мах по сле ње не и Сло бо да но ве 
фо то гра фи је у пе ри о ду пр вих го ди на бра ка, пр ва фо то гра фи је је по ка зу је са 
М. Зе че ви ћем, ка ко се де у јед ном ка феу у Фон тен блоу, 1987., опу ште ни, за до
вољ ни, срећ ни. Би ло је то вре ме ка да је Ми ло ше вић сти гао на врх, ка да је он 
три јум фал но окон чао Осму сед ни цу.“ У: Р. Гру јић, Н. Сте фа но вић, „7 нај ве
ћих пљач ки Ми ло ше ви ће вог ре жи ма“, Ду га, 2001., стр. 5.

292 M. Зе че вић је 1989. јав но лан си рао пред лог да Скуп шти на Ср би је име ну је 
Ми ло ше ви ћа за Пред сед ни ка Пред сед ни штва Ср би је, што је и учи ње но у ма
ју 1989. 
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дао пред лог, а Зе че вић је озна чио су му од јед не ми ли јар де до ла ра, 
и око 250 ми ли о на не мач ких ма ра ка, у ди на ри ма, за при ку пља ње. 
Сви ме ди ји уче ству ју у овој ак ци ји, а пре свих Те ле ви зи ја Бе о град 
и „По ли ти ка“. 

Во ди тељ Днев ни ка Те ле ви зи је Бе о град, Го ран Ми лић, пред
ста вља те ле ви зиј ским гле да о ци ма чек на ми ли он до ла ра, ко ји је 
пла тио је дан Ср бин из ди ја спо ре.293 „По ли ти ка“ при ље жно бе ле
жи све ве ли ке при ло ге за За јам, про мо ви шу ћи „бор це за срп ску 
ствар.“ Еуфо ри ја ко ја је ство ре на из гле да ла је огром на и имао се 
ути сак у јав но сти ка ко ће су ма би ти пре ва зи ђе на у пе ри о ду од го
ди ну да на ко ји је пред ви део ре жим. 

Чо век од го во ран за јав ни За јам био је пред сед ник ора ни за
ци је бо ра ца Ср би је (СУБ НОР), Ми ха и ло Шва бић. Глав ни но си лац 
бан кар ских по сло ва ко ји су се ти ца ли Зај ма би ла је Бе о град ска бан
ка и њен ге не рал ни ди рек тор, Бор ка Ву чић, бан кар ка од по ве ре ња 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, у мно гим ства ри ма и ње го ва учи те љи ца 
у бан кар ским ве шти на ма ра ни је. Бе о бан ка је га ран то ва ла свим ве
ли ко ду шним Ср би ма атрак тив ну го ди шњу ка ма ту од 10 до 15%.

Ме диј ска аси стен ци ја до сти гла је раз ме ре хи сте ри је. Ме ђу
тим, но вац уоп ште ни је при ти цао ка ко су же ле ли кре а то ри ове ак
ци је Др жа ве. За го ди ну да на, са мо 4% су ме је са ку пље но, тач но 41.3 
ми ли о на до ла ра. Ре жим схва та да па три о ти зам ни је до во љан и по
чи ње са при ме ном др жав них и пар тиј ских ме ра, ко је су под ра зу ме
ва ле оба ве зне кво те ко је тре ба да упла ћу ју др жав на пред у зе ћа. Но, 
ин фла ци ја зна чај но ума њу је та ко упла ће не су ме ди на ра. 

У је сен 1990., ре жим за по чи ње при чу о „ве ли ком ин ве сти ци
о ном ци клу су“, па се За јам про ду жа ва на две го ди не. И по ред свих 
на по ра, ре зу лат је би ло 40 ми ли о на до ла ра и 41 ми ли он не мач ких 
ма ра ка у ди на ри ма. Све у куп но, фи нан сиј ски ре зул тат јав ног Зај ма 
би ло је око 120 ми ли о на до ла ра.294 Чак је и Ми ло ше вић при знао да 

293 Ви де ти: Р. Гру јић, Н. Сте фа но вић, „7 нај ве ћих пљач ки Ми ло ше ви ће вог ре
жи ма“, стр. 5. 

294  У књи зи Еко но ми ја де струк ци је- ве ли ка пљач ка на ро да, еко но ми ста Мла ђан 
Дин кић је на пи сао: “Ре ал на кон тра-вред ност у де ви за ма, упла ће на у ди на ри-
ма би ла је мно го ве ћа ( об зи ром на чи ње ни цу да су упла те вр ше не сук це сив но) 
и би ла је око 130 ми ли о на не мач ких ма ра ка.“ Ци ти ра но у: „7 нај ве ћих пљач-
ки Ми ло ше ви ће вог ре жи ма“, стр. 6.
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је „су ма би ла ма ло ма ња не го што је пред ви ђе но, али да је но вац 
пла сир сан у до бро пла ни ра не ин ве сти ци је.“295

А где су оти шли ми ли о ни из јав ног Зај ма за об но ву Ср би је? 
Ди нар ски део је раз де љен пред у зе ћи ма ко ја су пред ло жи ла „жи
ве“ про јек те, раз вој не про јек те и ин ве сти ци је ви со ке аку му ла ци
је, ко ји ће омо гу ћи ти да се вр ло бр зо ре а ли зу ју до би је ни кре ди ти. 
Пре ве дед но на је зик сва ки да шњи це, то зна чи да су део у ди на ри ма 
по тро ши ли „еко ном ски џи но ви“, ве ли ка пред у зе ћа ко ја су тра ди
ци о нал но пред ста вља ла нај ве ће фи нан сиј ске ру пе срп ске при вре
де. Дру ги ко ри сни ци, по пут при ват не ком па ни је „Ву јић“, до бро су 
про фи ти ра ли од ин фла ци је. „Ву јић“ је до би ла ди нар ски за јам за 
ко ји је ком па ни ја мо гла да се би ку пи 1,75 ми ли о на не мач ких ма ра
ка, а мо гла је да вра ти чи тав кре дит за са мо 150 000 ма ра ка, у ди на
ри ма. Дру ге ком па ни је су та ко ђе про фи ти ра ле од овог Зај ма: „Ге
некс“, РК „Бе о град“, ауто ин ду стри ја „Цр ве на за ста ва“ и „Сим по.“296

Ди нар ски део овог кре ди та био је де лом ко ри шћен за фи нан
си ра ње де мон стра ци ја „до га ђа ња на ро да“297 

Кра јем 1994., ди нар ски део Зај ма, ко ји је обез вре ђен за хва
љу ју ћи га ло пи ра ју ћој ин фла ци ји у Ср би ји, био је ре ва ло ри зо ван. 
Ни је то ви ше би ла су ма од 130, већ од са мо 40 ми ли о на не мач ких 
ма ра ка. Др жа ва је та ко по кра ла соп стве ни на род за из нос од ви ше 
од 120 ми ли о на ма ра ка. 

Пред са ме из бо ре у де цем бру 1990., Ми ло ше вић се на ла зи 
пред зи дом со ци јал ног не за до вољ ства, а при вред но ста ње у Ср
би ји је ка та стро фал но. Ми ло ше вић да је знак за но ву фи нан сиј ску 
ак ци ју упад у мо не тар ни си стем фе де рал не др жа ве, не за ко ни том 
еми си јом „си вог нов ца“, ко ју из во де На род на бан ка Ср би је и На
род на бан ка Вој во ди не. Све је ко ор ди ни са но са фи нан сиј ском по
ли ци јом Ср би је (СДК), и ми ни стар ством фи нан си ја Ср би је и ми
ни стром Јо ва ном Зе би ћем. Срп ски ре жим ис пум па ва из са ве зне 
ка се у соп стве не фон до ве су му од 18, 3 ми ли јар ди ди на ра, што је 

295 Видети: Р. Грујић, Н. Стефановић, „7 највећих пљачки Милошевићевог ре
жима.“

296 Ibid.

297 „Прет по ста вља се да је по ло ви на ску пље них де ви за за За јам за вр ши ла на 
ра чу ни ма Бе о град ске бан ке на Ки пру, и у An glo-Yugo slav bank у Лон до ну, са 
не по вољ ним ка ма та ма“. Op. cit., стр. 6.
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та да око 1,5 ми ли јар ди до ла ра. Овом ак ци јом Ми ло ше вић прак
тич но ку пу је гла со ве рад ни ка и пен зи о не ра на из бо ри ма од 9. и 23. 
де цем бра 1990., ка да Со ци ја ли стич ка пар ти ја и Ми ло ше вић осва
ја ју 65, 34% гла со ва.

Ра чун за ову но ву пљач ку сти гао је од мах по из бо ри ма. Зва
нич ни курс мар ке пре ма ди на ру од 1:7, про ме њен је већ у ја ну а
ру 1991., на 1:9. То је зна чи ло са хра њи ва ње ре форм ског про гра ма 
Ан те Мар ко ви ћа. Ова опе ра ци ја срп ског ре жи ма је до бро до шла у 
Хр ват ској и Сло ве ни ји, ко ји је узи ма ју за мо тив за ра ди ка ли за ци ју 
њи хо вих се па ра ти стич ких опе ра ци ја. При том је пре ко 1.500 срп
ских фир ми под сте ча јем, а то је оче ки ва ло и нај ве ћи број пред у зе
ћа у тех но ло шки за о ста лој, не ре струк ту и са ној Ср би ји, где се оче
ки ва ло још сто ти не хи ља да љу ди без по сла.298

Ре жим тран сфор ми ше, по сле из бор не по бе де 20. 12. 1991., 
де ви зну штед њу у ра чу но вод стве ни дуг, у „ста ру де ви зну штед њу“. 
Овим уда ром Др жа ва ле га ли зу је пљач ку од го то во 7.5 ми ли јар ди 
ма ра ка ко је су де по но ва ли гра ђа ни Ср би је. За ле ђи ва ње штед ње де
ви за пред ста вља пр ву фа зу сце на ри ја ко ји је ре жим пред ви део за 
бан кар ске тран сак ци је из ме ђу Бе о гра да и Ки пра. Бор ка Ву чић је 
од лу чи ва ла о кур су срп ског нов ца тих го ди на, пре ко фи ли ја ле Бе
о град ске бан ке (COBY). Сви де ви зни при ли ви од срп ског из во за 
(по себ но: ма ли не, во ће, др во, елек трич на енер ги ја, че лик, итд.) и 
од нов ца срп ских ком па ни ја за ра ђе ног у зе мља ма Бли ског Ис то ка 
и Афри ке, за вр ша вао је у Бе о град ској бан ци на Ки пру, уме сто да 
стиг не у На род ну бан ку у Бе о град.299

То ком 1992.1993., срп ска хи пе рин фла ци ја по ра ђа пи ра ми
дал не бан ке. Ова но ва ак ци ја, ко ју кон тро ли ше зва нич ни Бе о град, 
из вла чи око 2 ми ли јар де ма ра ка од гра ђа на, обе ћа ва ју ћи ве о ма ви
со ке ме сеч не ка ма те они ма ко ји ште де де ви зе. „Да фи мент бан ка“, у 
ко јој је ге не рал ни ди рек тор Да фи на Ми ла но вић, као и „Ју го скан
дик бан ка“, ко ју во ди Је зди мир Ва си ље вић, би ле су у оба слу ча ја 
нај ре пре зен та тив ни ји при ме ри ове но ве бед не опе ра ци је Ми ло ше

298 З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Реч на Ми тин гу про тив пе то кра ке, Трг Ре пу бли ке, 
4. 06. 1991. У: Су но врат, стр. 16. 

299 На Ки пру је би ло и на хи ља де при ват них ра чу на оф шор фир ми. Они су при
па да ли срп ским ком па ни ја ма, али су би ли ре ги стро ва ни на име на ди рек то ра 
и њи хо вих љу ди од по ве ре ња.
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ви ће вог ре жи ма па у пе ри зо ва ња соп ствед ног на ро да. Ова два при
вред на кри ми нал ца ужи ва ли су то тал ну за шти ту ре жи ма у њи хо
вој ве ли кој пљач ки Ср би је. Ло гич но је да је нај ве ћи део опљач ка
них су ма од ла зи ло Ми ло ше ви ће вом ре жи му.

По зна ти бе о град ски но ви нар Дра ган Вла хо вић ни је до че као, 
као ни Ср би ја, 2012. раз ре ше ње чво ра при че „ка ко су по је дин ци 
из др жав ног вр ха де мо крат ске др жа ве  Ср би је, по све му су де ћи, 
опљач ка ли сво ју зе мљу и ње не гра ђа не за нај ма ње че ти ри ми ли
јар де до ла ра, уз све срд ну по моћ по је ди на ца из дру ге де мо крат ске 
зе мље, да нас пу но прав ног чла на ЕУ Ки пра и, на рав но, уз по моћ 
по је ди них моћ ни ка из Аме ри ке и Европ ске уни је.“300 Д. Вла хо вић је 
ве о ма убе дљи во обра зло жио у књи зидо си јеу еко ном ског зло чи на 
про тив срп ске др жа ве, да су ак те ри пљач ке чла но ви и ста ре со ци ја
ли стич ке, и но ве по сток то бар ске но мен кла ту ре. Вла хо вић је у мно
штву до ка за по ну дио и зва нич не из ве шта је Ту жи ла штва Ха шког 
три бу на ла, као и нео бја вље не из ве шта је и пи сма Кар ле дел Пон те. 
А у иш че за ва ње 4 ми ли јар де до ла ра срп ке др жа ве би ли су уме ша
ни и ор га ни вла сти: Ср би је, Ки пра, Грч ке, САД, Ве ли ке Бри та ни је, 
Ру си је и дру гих зе ма ља. Те па ре, и да нас огром не (а уз ви ше од две 
де це ни је ка ма та за ле жа ње не где у све ту, још знат но ве ће) из не те су 
из Ср би је 1990.301

300 Ви де ти: Дра ган Вла хо вић, Де мо крат ска пљач ка Ср би је. Еко но ми ја де струк-
ци је-при ме на у прак си, „Глас доо“, Бе о град, 2005.

301 Дра ган Вла хо вић је твр дио 2005.: “Ка да би се срп ска јав ност по кре ну ла и при-
мо ра ла др жав не ор га не да по ве ду све о бу хват ну ис тра гу у зе мљи и ино стран-
ству и нај зад, окре ну ак ци ју за по вра ћај нов ца, тај но вац, или ба рем ње го ва 
тре ћи на-око ми ли јар ду и по до ла ра- био би вра ћен Ср би ји. То је ми шље ње и 
бри тан ских адво ка та спе ци ја ли ста за ту област, али и фи нан сиј ског екс-
пер та Кар ле дел Пон те, ко ја је зна ти жељ но пи та ла на ше љу де за што не 
тра же од Ки пра на да вра те но вац Ср би ји.“ У: „Де мо крат ска пљач ка Ср би је. 
Еко но ми ја де струк ци јепри ме на у прак си“.
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VII. 4.  Па у ко ва мре жа но ве но мен кла ту ре:  
си стем спо је них су до ва оли гар хи је

„Уме сто у швед ском, жи ве ће мо у фран цу ском со ци ја ли зму. 
Фран цу ски ко му ни сти у ка пи та ли зму има ју све: од ба на ка и ме ди
ја, до по љо при вред них ги га на та, фа бри ка и на уч них ин сти ту та за 
њих не ма зи ме, иако им се члан ство пер ма нент но оси па – оста је 
до вољ но љу ди за кључ на ме ста, без об зи ра на то ко јим пар ти ја ма 
при па да ју и ка кве при че при ча ју“– про це на је Ти ма за ис тра жи ва-
ње по ли тич ких и со ци јал них ри зи ка аген ци је Би на.302 Бри љант на 
ра ди о гра фи ја вла сти у ко му ни стич ком дру штву Во слен ског по се
до ва ла је ва лид ност и убе дљи вост обра сца за све со ци ја ли стич ке 
зе мље, ма ко ли ко се не ке ме ђу њи ма, по пут Ју го сла ви је, тру ди ле да 
убе де свет ску јав ност у де мо кра тич ност свог си сте ма у од но су на 
онај цен трал ни, со вјет ски. У 1992. је до шло вре ме да се не ки озби
љан по зна ва лац со ци јалко му ни зма ла ти пе ра и на пи ше на ста вак 
„Но мен кла ту ре“. за ни мљи ву сли ку но ве фа зе ко му ни стич ког под
млат ка, би о ло шких и иде о ло шких на ста вља ча иде ло ги је ко ја је вла
да ла до брим де лом све та и Евро пе то ком де це ни ја, као и по ли тич ку 
кон цеп ци ју ко ја је под ра зу ме ва ла ве чи то оста ја ње на кор ми лу вла
сти. Ре пер то ар при ме ра био је за ди вљу ју ћи, од Че шке и Сло вач ке, 
Ис точ не Не мач ке, Пољ ске, Ру му ни је. Бу гар ске, Ал ба ни је, Ма ђар
ске, па до бив ше Ју го сла ви је. Ипак, бо гат ство фор ми ве шти не да 
се при ла го ди но вом до бу, са но вом ма ском, а све чу ва ју ћи основ не 
по лу ге вла сти – ре пре сив ни апа рат и но вац, и ово га пу та би ли би 
да ле ко нај ве ће на срп ском тлу. 

Пар ла мен та ри зам у Ср би ји за по че ли су по ли тич ки ди си ден
ти прак си сов скоме мо ран дум ске струк ту ре, ко му ни стич ки кон
вер ти ти и са ма ко му ни стич ка оли гар хи ја ко ја ме ња сво ју по ли тич
ку ар хи тек ту ру ка ко би пре жи ве ла по сле ди це ру ше ња ко му ни зма. 
Ову ана ли зу не за ва ра ва ју пе ри фер ни фе но ме ни ко ји по вре ме но 

302 Ова ко је Бра на Ко со вић у „Ду ги“ ре дак циј ски „опре мио“ текст о Но вој Но
мен кла ту ри у Ср би ји, ко ји је ап со лут но пре ћу тан у срп ској јав но сти, иако 
је пр ви пут не што слич но об ја вље но у ме ди ји ма у вре ме Ми ло ше ви ћа. Тим 
за ис тра жи ва ње по ли тич ких и со ци јал них ри зи ка аген ци је БИ НА ра дио је, 
до сре ди не 1995., у са ста ву: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Бо ро Ми ше љић, Ве сна 
Ха џи ву ко вић, То ми слав Кре со вић, Ми ро слав Зе љугди зајн.
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успе ва ју да се на мет ну као ла жна су шти на, пре све га за хва љу ју ћи 
сна зи ме ди ја у ру ка ма со ци јалко му ни стич ке но ве но мен кла ту ре. 
У сре ди шту ове ше ме је гру пи ца иде о ло га, ко ја је spi ri tus mo vens 
на о па ко по ста вље не на ци о нал не иде о ло ги је ко ја је до жи ве ла пот
пу ни фи ја ско и са да без у спе шно по ку ша ва да се иш чу па из ци ви
ли за циј ског жи вог бла та. Реч је о гру пи ко ја је по ли ти ча ри ма по ну
ди ла на ци о нал ну, уме сто ко му ни стич ке иде о ло ги је. 

Та ко је Ср би ја до би ла са мо но ву иде ју, а оста ла без на ци о
нал ног др жав ног про гра ма ко ји би (ре)де фи ни сао на ци о нал не 
ин те ре се и по слу жио као осно ва ду го роч не стра те ги је оства ре ња 
тих ин те ре са. Иде о ло зи срп ског про јек та у сен ци би ли су Ми хај ло 
Мар ко вић, До бри ца Ћо сић и Љу бо мир Та дић, ко ји су по ста ли сто
же ри ме мо ран ду мов ске и прак си сов ске но мен кла ту ре, ко ја чи ни 
есен ци ју вр ха по зи ци је и опо зи ци је. 

Од мах до њих су гру пи са ни цен три фи нан сиј ске мо ћи удар
не гру па ци је ста рог си сте ма опре мље ног спољ ним озна ка ма на
вод ног но вог до ба. На њи хо вом уда ру су нај пре стра те шке гра не 
срп ске при вре де, оно ма ло пре о ста лог функ ци о ни шу ћег си сте ма, 
у мо ру кри ми на ли зо ва не при вре де ко ја ви ше не мо же да из бег не 
то тал ни ко лапс. Вла да ју ћа стран ка је за др жа ла кључ не при вред не 
по лу ге: елек тро ди стри бу ци ју, нафт ну ин ду стри ју, зе мљи ште. Со
ци ја ли стич ка пар ти ја у сво јим ру ка ма има пре о ста ле па ре. Ка ко 
ове у Ср би ји, та ко и оне у офшор ра је ви ма по пут Ки пра, Кај ман
ских остр ва, али и Ки не. Уну тра шња ор га ни за ци ја но мен кла ту ре је 
кор по ра ти ви стич ка, де фи ни са на као си стем спо је них су до ва оли
гар хи је. Но вац, ме ди ји и и де ле ги ра ње ауто ри те та по ли тич ког вр ха 
од ре ђу је ди стри бу ци ју ути ца ја и струк ту ре вла сти. 

До ла зи и до пре кр ца ва ња ка дро ва и ка пи та ла. Њи хо ви иде
о ло зи (Ми хај ло Мар ко вић, пре свих) чак су из ми сли ли и не ке но ве 
пар ти је, по моћ ни ке у по слу да љег одр жа ва ња њи хо ве вла да ви не. 
За то је при мер ко му ни стич ког ин те лек ту ал ца Че до ми ра Мир ко
ви ћа нај и лу стра тив ни ји. Реч је о не су ђе ној пар ти ји за ми шље ној 
пре пр вих ви ше пар тиј ских из бо ра у Ср би ји, у ко јој су ака де ми
ци Мар ко вић, Та дић, Ћо сић, те про фе сор Све то зар Сто ја но вић , 
и гру па око њих, же ле ли да ви де углед ни ке про ху ја лих де це ни ја, 
„гре шни ке“ и от пад ни ке по пут Ко че По по ви ћа, Ла тин ке Пе ро вић, 
Мир ка Те пав ца, Бо ре Па вло ви ћа и слич них. По што су их по бро ја
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не лич но сти, ка жу по зна ва о ци ових кру го ва у Бе о гра ду, са пре зи
ром од би ле, Мар ко вић и дру го ви су, са ве ли ким за ка шње њем (али 
за та кве ра бо те ни ка да ни је пре ви ше ка сно) фор ми ра ли уте шну 
(а не у те шну) ре зер вну ва ри јан ту са Мир ко ви ћем и љу ди ма за све 
вр сте спе ци јал них за да та ка, по пут Алек сан дра Пр ље и Ра то ми ра 
Ви ца. Па па зја ни ја на по ли тич кој сце ни то је тек при вид но. Има ту 
и те ка ко мо но лит ног ре да. Нај ва жни је је да све бу де увер љи во, па 
се на сце ну гу ра ју и по др жа ва ју де се ти не фан том ских пар ти ја, ко је 
има ју тек то ли ко чла но ва ко ли ко их се по ја ви на прес кон фе рен ци
ји у МПЦу, у Бе о гра ду. 

Ана ли зе по ка зу ју да на срп ској по ли тич кој сце ни не ма уисти
ну но вих сна га. Чи ње ни ца да је не ко на пу стио јед но то та ли тар но 
схва та ње, не зна чи да је на пу стио то та ли тар но по и ма ње вла сти. Ни 
у јед ној стран ци не по сто је ни тра го ви уну тар пар тиј ске де мо кра
ти је и то ле ран ци је и све раз ли ке у ми шље њу се из ро де у не по мир
љи ве су ко бе, та ко да мно штво пар ти ја да је са мо при вид ра зно ли
о сти и све за јед но има ју функ ци ју од вра ћа ња па жње са су шти не, 
за ва ра ва ње јав но сти и пер ма нент но раз вод ња ва ње енер ги је бе са и 
раз о ча ра но сти на ма гар че но га на ро да. Гро по ли тич ких фак то ра на 
сце ни има ју функ ци ју за ма ја ва ња, док иде о ло зи вла да ју ћег си сте
ма мар ко ви ћев ског по гле да на по ли ти ку и дру штво, оба вља ју сво је 
„исто риј ске ра до ве“ пре кр ца ва ње вер ни ка пре ђа шњег си сте ма у 
(уве ре ни су они) при вре ме не во де пра вог ка пи та ли зма. Вла да ју ћа 
гар ни ту ра исто риј ски пре кр ца ва ка пи та ле у ово до ба, оси гу ра ва 
их од мно гих жељ них ру ку ко је би да се до мог ну де ла те опљач ка не 
ло ви не.303

Овај лу ка во за ми шље ни по ду хват со ци ја ли сти спро во де, мо
ра им се при зна ти, при лич но успе шно. По ма жу им, сва ко на свој 
на чин, и Ше шељ, и де мо кра ти, и СКПЈ, СДП, и Крун ски са вет, и 
вој ска и по ли ци ја, али и мно ги углед ни по је дин ци у дру штву, уба
че ни у раз не опо зи ци о не фор ма ци је, са за ду же њем да про тив ни ке 
раз би ја ју из ну тра.304 У том по слу очу ва ња вла сти ( а ако очу ва ју 

303 Већ те шко бо ле сног со вјет ског ли де ра Ју ри ја Ан дро по ва су бри ну ле тех но
ло шке про ме не и ка ска ње за ка пи та ли змом, а на шу ко му ни стич ку но мен
кла ту ру са мо ка ко да пре кр ца па ре на по ље, да се при пре ми за ка пи та ли зам у 
уло зи но вих фе у да ла ца Ср би је.

304 „Да нас го то во сви опо зи ци о ни ли де ри, јав но или пре ћут но, при зна ју срп ском 
Пред сед ни ку на вод ну уме шност вла да ња, на вод ну сјај ну стра те ги ју у бит ка-
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па ре, очу ва ли су и власт), вла сто др шци се не ли бе сва ка квих са
ве зни шта ва. Они до бро зна ју да За пад не ин те ре су је има ли, или 
не ма, на срп ској зе мљи де мо кра ти је. За пад ће тр го ва ти и во ди ти 
би знис са они ма ко ји ов де др же па ре и при ста ју на све усло ве. За 
њих је знат но бо ље ово што се упра во чи ни  кон цен тра ци ја нов ца 
у што ма њем бро ју ру ку, на кри ми на лан на чин. За то се ме те ор ски, 
на о чи глед, фор ми ра но ва кла са, les no u ve a ux ric hes, ско ро је ви ћи ко
ји пре ко ноћ по ста ју бо га ти. Њих не ма ви ше од 10%, баш ка ко је 
то пра ви ло у пот пу но кри ми на ли зо ва ним ре жи ми ма, у ко ји ма се 
учвр шћу је чвр ста ру ка, ап со лут на власт нов ца, ко руп ци ја, бе за ко
ње, оти ма чи на и све за ми сли ве пљач ке.

СПС власт функ ци о ни ше као кор по ра тив на струк ту ра ко ја 
ко ри сти на ци ју као иде о ло ги ју, а но вац и цр но тр жи ште као сред
ство вла сти. По ве зи ва њем ве ли ких јав них пред у зе ћа, мо но пол них 
си сте ма са при ват ним фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, СПС оства
ру је пу ну кон тро лу над зва нич ним и цр ним тр жи штем нов ца, ко ја 
се ви ше и не мо гу ја сно раз гра ни чи ти. 305 И опет ана ли ти ча ра мо гу 
да за ва ра ју по ја ве ко је су до би ле про пу сни цу за ула зак у круг но во
бо га та ша. Има ту и оних ко ји у би о гра фи ји не ма ју до дир них та ча
ка са бив шим ре жи мом, али су то сва ка ко ода бра ни спе ци ме ни за 
ода ва ње оп ште сли ке ра ђа ња са свим но вог, ка пи та ли стич ког дру
штва. По ја ве по пут Ка ри ћа, Је зде, Да фи не и слич них, илу стра ци
ја су ве шти не ре жи ма да ову пер верз ну и ду бо ко ан ти па три от ску 
игру успе шно во ди. Ка да се ду бље за гре бе, увек се до ла зи до чвр
сте осно ве, кич ме но мен кла ту ре. Нај ва жни ји су они ста ри, до бро 
скри ве ни од јав но сти, ко ји на нер во зну хи пер фи нан сиј ску сце ну 
ис ту ру ју сво је бли ске, или их ком би ну ју са па жљи во ода бра ним 
за ступ ни ци ма. „Ста ри“ су сву да, ка ко у СПСу, та ко и у СКПЈ, Ар
ми ји, а про сто вр ве и у ре до ви ма опо зи ци је.

ма са Евро пом. Не уз бу ђу је их глу пост мо рал них и ин те лек ту ал них иди о та 
ко ји ову јад ну јав ност убе ђу ју ка ко ће обо ри ти Евро пу на ко ле на, а не ка жу 
да ће то на сто ја ти да оства ре пре тва ра њем Ср би је у ко лек тив кља стих и 
оса ка ће них, ко ји ће на ули ци јед ни дру ге по здра вља ти чу ве ним: ‘До бар дан, 
све ће то на род по зла ти ти“. Ви де ти: З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, Ко мен тар на 
Б92, ок то бар 1991, у: Су но врат, ст. 2122.

305 Члан Из вр шног од бо ра Глав ног од бо ра СПС, То ми слав Ра и че вић, да је из ја ву 
1992: ‘Две тре ћи не на шег при хо да оства ру је се при вред ним ак тив но сти ма и 
из да ва њем про сто ра за би знис. Без Вој во ди не, СПС по се ду је 25 фир ми аген-
ци ја са огра ни че ном од го вор но шћу, чи ји про фит фи нан си ра 114 ло кал них од-
бо ра СПС, са 750 за по сле них“. Ци ти ра но у: З. Сла ву је вић и С. Ми хај ло вић, 
„Два огле да о ле ги ти ми те ту,“ стр. 109, фу сно та 3.
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Ни је реч ни о ка квој ин тер ној те о ри ји за ве ре, ме ђу срп ској 
уј дур ми. При че о срп ству, срп ским ин те ре си ма и слич не фло ску
ле, ов де су је ди но у функ ци ји ра ни је по ме ну тог ци ља да се свим 
рас по ло жи вим тех ни ка ма власт учвр сти и са чу ва и за на ред ни пе
ри од. За тај циљ ис ту ри ће се и ис ком плек си ра ни марк си ста Во ји
слав Ше шељ, ве што ди зај ни ран од вр ха но мен кла ту ре за успе шно 
слу ђи ва ње об ма ну тог на ро да. С дру ге стра не, ова но мен кла тур на 
бра ти ја, ко ју чвр сто ве зу ју еко ном ски ин те ре си, уз по сао учвр шћи
ва ња вла сти, од луч но ис тра ја ва и на су штин ски ко ла бо ра ци о ни
стич кој по ли ти ци, пре све га игра ју ћи оче ки ва ну игру аме рич ке 
по ли ти ке. 

Опет за гре бав ши ис под по вр ши не но мен кла тур не сце не, са 
за пре па шће њем се до ла зи до за кључ ка да су во де ћи љу ди на сце
ни под аме рич ким ути ца јем, од ака де ми ка Мар ко ви ћа и ње го вих 
„прак си со ва ца,“ до Ше ше ља, ко ји је кра јем 1990. го ди не ну дио сво
је до бро вољ це Аме ри кан ци ма за рат про тив Ира ка (sic!). Ни је за 
пот це њи ва ње ни Ми ло ше ви ће во аме рич ко бан кар ско ис ку ство, 
баш на лик Гор ба чо вље вом ен гле ском ис ку ству сво је вре ме но. Фе
но мен Ше шељ ов де је на ро чи то за ни мљив. Вој во да је чет нич ку ти
ту лу до био од скле ро тич ног вој во де Ђу ји ћа, a то ни ко ме ни је би ло 
чуд но. Ђу јић, ко ји је под пот пу ном кон трoлом Стејт де парт мен та, 
ни ка да не би мо гао да Ше ше ља про гла си вој во дом, да то ни су ами
но ва ли Аме ри кан ци.306 

На рав но, про та го ни сти ма срп ског ја да и до вр ша ва ња пљач
ке ни је ни ма ло ва жно до ко јих ће ди мен зи ја на кра ју Ср би ја би ти 
све де на. Ди мен зи је вла сти тог фи нан сиј ског кра љев ства на док на
ди ће им гу би так те ри то ри ја и про паст отаџ би не. Они сма тра ју да 
ће им За пад за мно ге ге о стра те гиј ске услу ге, омо гу ћи ти да скло ње
ни ка пи тал пла си ра ју и опло де код њих. За то је и мо гу ће да ми ли о
ни ма ра ка сва ког да на од ла зе у за пад не бан ке, на нај при ми тив ни ји 
на чин: са ули ца, у тор ба ма. 
306 Ше шељ је, убе ђен је овај аутор и да нас, био у по чет ку аме рич ки про је кат, 

ма да се не ки ма чи ни да је у тој опе ра ци ји би ла пре суд на ју го сло вен ска слу
жба без бед но сти. Је сте и она то хте ла, због до бро сми шље ног раз бу ца ва ња 
опо зи ци је, али су Аме ри кан ци то ура чу на ли у сво је ши ре пла но ве и јед но
став но је све би ло до бро укло пље но. Игру Стејт де парт мен та од и гра ли су и 
ар миј ски кру го ви, ге не ра ли ко ји су сло бод но ше та ли Бе о гра дом, уме сто да 
су би ли осу ђе ни за ве ле и зда ју.
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Раз ми шља ју ћи о при ме ри ма за ова кво по на ша ње и стра те ги
ју на ших вла сто др жа ца, со ци јалко му ни ста и ма фи је, ко ја из сен ке 
ву че по те зе, има ли смо пред очи ма и так ти ку фран цу ских ко му ни
ста. У но мен кла ту ри се ти ме ве ро ват но нај ви ше ба вио др Бог дан 
Три фу но вић, ко ји је на со ци ја ли стич ким пи та њи ма и док то ри рао 
у Фран цу ској. Ве ро ват но му је по мо гао и др Ми о драг Зе че вић, Ми
ло ше ви ћев ин ти мус и пред сед ник Ban que fran co-yougo sla ve у Па ри
зу. Од фран цу ских ко му ни ста су срп ски но мен кла ту ри сти сва ка ко 
на у чи ли ка ко фи нан сиј ски успе шно жи ве ти у ка пи та ли зму. Јер, 
фран цу ски ко му ни сти има ју све у ка пи та ли зму: од ба на ка, пре ко 
по љо при вред них ги га на та, фа бри ка, ин сти ту та. За њих не ма зи ме, 
без об зи ра на пер ма нент но оси па ње члан ства. Прин цип фран цу
ских дру го ва со ци ја ли сти мако му ни сти ма у Ср би ји је сва ка ко нај
дра го це ни је на пла не тар ној ра зи ни.307

VII. 5. Јер ги но ве ру ске по у ке у срп ском слу ча ју

Ве ли ке опе ра ци је пре кр ца ва ња ка пи та ла на си гур но, ван Ср
би је, са др жа ва ле су и пла но ве да, ка да све олу је у Ср би ји про ђу, то 
јест ка да то тал ни крах про тут њи срп ским гра до ви ма и го ра ма, и 
оста ви не по пра вљи ве ужа се, тај ка пи тал ће се вра ти ти на зга ри
шта као ињек ци ја за об но ву при вре де, за бу ду ћу Ср би ју. По не кад 
ће тај но вац до но си ти стран ци ко ји ће у ства ри за сту па ти до ма ћег 
вла сни ка, но мен кла тур ну звер ку, а по не кад ће се и са ми пљач ка ши 
соп стве не отаџ би не по ја ви ти са на ме ра ма спа си ла ца. 

Овај де таљ је још је дан од број них из до ме на ме то да Јер ги на, 
thin king the unt hin ka ble, про ми шља ње не за ми сли вог. Чла но ви срп
ске но мен кла ту ре су, из гле да, у ста њу да на ди ђу и мно го ви ше од 

307 Има и оце на скло ни јих по ли ти ци СПС, ко је сма тра ју ка ко со ци ја ли сти сво
ју пар ла мен тар ну вла да ви ну на сто је да ком би ну ју и ор га ни зу ју и по мо де лу 
де го ли стич ке Фран цу ске из 1958., и по ис ку стви ма чи стог пар тиј ског по и
ма ња др жа ве и вла сти. Овај аутор ипак сма тра да је вла да ју ћа но мен кла ту ра 
пре тво ри ла Пар ла мент у то до ба у лут кар ско по зо ри ште, ме сто ма ну ел ног 
из гла са ва ња за ко на ко ји про из во ди тзв. ин сти ту ци о нал ну дик та ту ру. На не
сре ћу, у вре ме по сле Ми ло ше ви ћа, до сов ске стран ке, па и све жа постдо сов
ска ве ћи на у је сен 2012.,, као да се кон ге ни тал но по на ша ју, го то во исто вет но 
прет ход ни ци ма на вла сти, са тен ден ци јом да до би је мо и још јед ну ва ри јан ту 
зло ху де ин сти ту ци о нал не пар ти то кра ти је. 
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оно га што и њи хо ва ру ска но мен кла тур на бра ћа успе ва ју. Још у Но-
вој кла си, култкњи зи ме ђу ли бе ра ли ма и ли бе рал ним марк си сти
ма од Пе де се тих до на ших да на, Ми ло ван Ђи лас пру жио је де фи
ни ци ју дру штва у ко ме још оби та ва мо. „Ви ше не го би ло шта дру го, 
су штин ски аспект са вре ме ног ко му ни зма је по сто ја ње јед не но ве 
кла се вла сни ка и екс пло а та то ра,“ пи сао је Ђи лас. Мо ди фи ко ва
на фор ма ове но мен кла ту ре ра за ра срп ско дру штво и да нас. Иако 
ва жи за до брог прог но зе ра, Ђи лас чи ни ве ли ку гре шку сле де ћим 
пред ви ђа њем: „Ка да но ва кла са на пу сти исто риј ску сце ну- а то ће 
се де си ти- она ће оста ви ти ма ње жа ље ња не го све кла се ко је су јој 
прет хо ди ле.“ 

Срп ска но мен кла ту ра већ се из ми го љи ла из те на ја вље не 
опа сно сти, при ла го ди ла се вре ме ну и чак учвр сти ла по зи ци је. Она 
је по чет ком Де ве де се тих, у до ба тран зи ци је, ви тал ни ја и бо га ти ја 
не го не ко ли ко го ди на ра ни је. Шта ви ше, го то во као нусак тив ност 
оба ви ла је по сао пот пу ног ра за ра ња истин ске опо зи ци је. Оно што 
је пар ла мен тар на опо зи ци ја, из у зев ра ди ка ла То ми сла ва Ни ко ли ћа 
(без про јек то ва ног Ше ше ља) и Ко шту ни чи них де мо кра та, би ло је 
пот пу но ри ди ку ли зо ва но. Не га тив на се лек ци ја би ла је им пе ра тив
ни прин цип мо де ла ра са стра не, ко ји су до бро схва ти ли да је нај
ва жни је са мо при ме ни ти оно што је код Ср ба већ ухва ти ло ко ре на: 
им план ти ра ти им, од вр ха до дна, све нај не ква ли тет ни је. За то се и 
де ша ва ло да на род ни ка ко не успе ва, бар и на час, да из не на ди но
мен кла ту ру, а ка мо ли да је до ве де до ста ња стра ха. Су ро ви и пер
фид ни „офи ци ри но мен кла ту ре“ иду да ље у свом по хо ду гу ра ња 
Ср би је у про ва ли ју. У ра ље вла да ју ће кли ке упа да ју и же сто ки до
ју че ра шњи опо зи ци о на ри, пред вод ни ци омла дин ских ги ба ња '91, 
до ско ра шњи „освет ни ци срп ства“.

Си зе рен Ми ло ше вић сме је им се из сво је сто ли це Кра ља Гор
до га на.308 Он мо ра да зна да је пре кр ца ва ње ка пи та ла оба вље но и 
да ње го ви „ча у ши“ до вр ша ва ју пре кр ца ва ње ка дро ва, али не ма ње
го ве ви дљи ве бор бе про тив ова квих опе ра ци ја. Све тли из у зе так је 
Ми ло ше ви ће ва је ди на успе шна ак ци ја ис ко ре њи ва ња ми та и ко
руп ци је. По сле не ко ли ко не де ља ис тра ге, мар та 1993. ухап ше ни су 

308 Алу зи ја на пред ста ву „Краљ Гор до ган“, по зо ри шни текст хр ват ског и па ри
ског над ре а ли сте Ра до ва на Ив ши ћа, же сто ки под смех свим то та ли та ри зми
ма свих епо ха чо ве чан ства.
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ми ни стар срп ске вла де Са ва Влај ко вић, и Ве кли мир Ми хај ло вић 
из сект oра ин ду стри је у вла ди. Оп ту же ни су за зло у по тре бу слу
жбе ног по ло жа ја и из ну ђе ну про ви зи ју од 2.115 000 ма ра ка ( у „на
ду ва ва њу“ це на наф те). Влај ко вић и Ми хај ло вић осу ђе ни су на по 
че ти ри го ди не ро би је.309

На Ми ло ше ви ће ву ла ђу но мен кла ту ре укр ца ва ју се и „опо
зи ци о на ри“ ко ји су стр гли ма ске и не ли бе се, при том пре срећ ни, 
да „умар ши ра ју у ин сти ту ци је“, без ика квих мо рал них ди ле ма (та
ко су и про јек то ва ни) што уче ству ју у нај пр ља ви јим ра бо та ма ко је 
је је дан ре жим на овом про сто ру чи нио про тив соп стве ног на ро
да. Др жав на опо зи ци ја, про јек то ва на опо зи ци ја, у шта спа да ве ћи
на опо зи ци о них фор ма ци ја, не мо же да са кри је пут од про јек та до 
ета бли ра не опо зи ци је. Уз ску те моћ ном Ми ло ше ви ћу мо ћи ће и да 
се до мог ну не ких мр ви ца бо гат ства и мо ћи. 

Баш као и Јељ цин у Ру си ји, Ми ло ше вић за ти мо ве за пад них 
ана ли ти ча ра ва жи за pri me mo ver фи гу ру.310 Сло бо дан Ми ло ше
вић је, у до број ме ри син хро ни зо ван ак ци јом свет ских ме ди ја, био 
усто ли чен за pri me mo ver лич ност срп скоју го сло вен ске сце не. На 
на чин сли чан успо ну Ле ха Ва лен се по чет ком Осам де се тих, гра ђе на 
је стр пљи во сли ка о чо ве ку ко ји пред во ди срп ски на род. Од пар
тиј ског ак ти ви сте Град ског ко ми те та Бе о гра да, уз диг нут је на ни во 
во ђе. Да ли је баш све та ко слу чај но и је ли Ми ло ше вић са мо де те 
сре ће? Те шко. И он је ода бран, и ње му је кр чен пут, упра во ње
му је за пад ни ме диј ски си стем од лу чу ју ће по ма гао у сва ком кри
зном тре нут ку, па и он да ка да су га на о ко нај о гор че ни је на па да ли. 
Из ино стран ства су фор си ра не по гре шне опо зи ци о не лич но сти 
и дис кре ди то ва на је истин ска опо зи ци ја. Ка ко су ауто ру го во и
ли при ја те љи у Њу јор ку, фе бру а ру 1994., већ од ма ја 1993. рет ко 
ко у аме рич ким ме ди ји ма на па дао је још „бал кан ског ка са пи на“. 

309 Днев ник „Ку рир“, у тек сту ко ји се ба вио про бле мом ко руп ци је, „За 19 го ди на 
ни је пао ни је дан ми ни стар“, ци нич но за кљу чу је: „Од те 1993. Ср би ја је има-
ла 10 вла да и у њи ма 251 чла на. Сви до јед ног су на сло бо ди“. У: Ку рир, 30.09. 
2012.

310 Тер мин озна ча ва у по ли ти ци „ак те ра ка дрог да мо ди фи ку је пра ви ла игре- 
ка дрог да ме ња на чин на мо ји се раз ви ја ју од го ва ра ју ћи сце на ри ји“. У та ко зва
ном раз во ју сце на ри ја, тех ни ци раз во ја мо гу ћих оп ци ја у ре ги о ну, или зе мљи 
ко ја је пред мет ана ли зе ти мо ва за пла ни ра ње, ква ли фи ка тив pri me mo ver је 
вр хун ско при зна ње. Он озна ча ва нсум њи вог чо ве ка број 1. од ре ђе не по ли
тич ке си ту а ци је.
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Мно ги и да нас сма тра ју да је Ми ло ше вић та да и за слу жио да га 
не на па да ју, јер је, на вод но, био мак си мал но ко о пе ра ти ван про тив 
ин те ре са Ср ба из БиХ, од оне ђур ђев дан ске но ћи на Па ла ма 1993., 
до дис крет ног при ста ја ња на да ље опа сно на го ми ла ва ње сна га и 
тех ни ке НА ТОа уз гра ни це Ср би је 1994. 311 С дру ге стра не, објек
тив ност и до вољ на исто риј ска дис тан ца на ла жу да се по ме не ка ко 
је тај те шки ди ја лог на Па ла ма за Ђу ђев дан 1993. још знат но суд
бин ски ји за це ло куп ни срп ски на род не го што се да нас увре же но 
ми сли. Ми ло ше вић и Ћо сић су зна ли да је пре ко 70% те ри то ри је 
БиХ под кон тро лом Ср ба кул ми на ци о на по ли тич ка тач ка, да је то 
би ла нај бо ља по зи ци ја за пре го вое и пот пи си ва ње нај по вољ ни јег 
спо ра зу ма. И овај аутор да нас сма тра да би при ста нак Ка ра џи ћа и 
вр ха РС до нео бо љу по зи ци ју Ср би ма у БиХ од оно га што им се ка
сни је зби ва ло уз пр ко сно не. Из ве сно је та ко ђе да је од тог до га ђа
ја по зи ци ја Ми ло ше ви ћа и Ср би је не пре ста но де гра ди ра на, све до 
ње го вог кид на по ва ња и од во ђе ња у Хаг, као и тра гич ног кра ја. Уз 
дру га чи ји ђур ђев дан ски ис ход пре го во ра Ср би би, нај ве ро ват ни је, 
у знат ној ме ри из бе гли Кал ва ри ју 1999. Из бе гли би у мно го че му и 
су ђе ње це ло куп ној срп ској др жа ви, и осу де вр ха срп ске др жа ве и 
вој ске, ко ју су си ле НА ТО пак та из во је ва ле ус по ста вља ју ћи би зар
ни ad hoc суд, ко ји и 2012. у мно го че му фра пант но кр ши по сту ла
те, и ан гло сак сон ског, и кон ти нен тал ног, пра ва са да шњи це.

Срп ска ја вост на га ђа ла је го ди на ма да ли Пред сед ник Ср би
је упор но „нит' ро мо ри, нит' го во ри“ у из у зет но те шким тре ну ци
ма за срп ски на род, за то што је истин ски му дар, или је то ћу та ње 
Сфин ге већ по сле ди ца емо тив не ту по сти пре ма ро ђе ном на ро ду 
и без об зир не пер фид но сти, бо ле сне осо би не да се по сва ку це ну 
увек и је ди но бу де на не при ко сно ве ном вр ху. Уоч љи во је и не сор но 
да су Рri me mo ver и ње го ви игра чи (players), до крај чи ва ли по сао по 
пер верз ној схе ми за пад них ти мо ва за пла ни ра ње. Ми ло ше ви ће ви 
пар тиј ски ак ти ви сти на те ре ну су др жа ли нај ве ћи број при ват них 
ком па ни ја иза ко јих је ди рект но, или ин ди рект но, Пар ти ја. Ди
рект но, или по сред но, кон тро ли са ли су све ТВ и ра дио ста ни це у 
зе мљи, а ди стри бу ци је ТВ и ра дио фре квен ци ја са мо по твр ђу ју не

311 Ми сли се на те шке и не при јат не пре го во ре на Па ла ма, око Ђур ђев да на 1993., 
ка да Ми ло ше вић и Ћо сић ни су ни прет ња ма ус пе ли да убе де Ка ра џи ћа и 
дру ге ру ко во ди о це Ре пу бли ке Срп ске да при ста ну на ВенсОве нов план. 
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про ме ње ну ори јен та ци ју но мен кла ту ре да зе мљу др жи под ауди о
ви зул ном па ском. Да је кор ми ло чвр сто у со ци јалко му ни стич ким 
ша па ма го во ри и по да так да је око 200 ве ли ких и сред њих пред у зе
ћа Ср би је у то вре ме под њи хо вом кон тро лом.

Срп ска ва ри ја ци ја но мен кла ту ре ис ка зу је се про ши ри ва њем 
екс пло а та ци је на сред њи слој и ин те ли ген ци ју. И у Ср би ји ће, све 
је го во ри ло у то вре ме, ако ни ко не спре чи по губ ни пра вац, жи ве
ти огром на ве ћи на па у пе ри зо ва ног и кло ша ри зо ва ног ста нов ни
штва, и но мен кла тур на бо га та шка ма њи на. По ли тич кофи нан сиј
ска „ели та“ је то ком санк ци ја не пре ста но оба вља ла је ди ни пра ви 
из воз из Ср би је из но си ла је де ви зе.

Још је дан Јер ги нов опис СССРа је ко ри стан за ком па ра ци ју 
са Ср би јом: „ Нај ва жни ји но ви ре сурс за моћ је но вац- по себ но твр-
да ва лу та. Ка ко је умр ла ста ра план ска при вре да, та ко је уло га 
нов ца ра сла ге не рал но коз це лу ру ску при вре ду, та ко и ње го ва ва-
жност као по ли тич ког ин стру мен та. Ово мо же да по при ми ле ги-
тим не фор ме, као опо ре зи ва ње, кре дит на и мо не тар на по ли ти ка, 
бу џе ти и по ли тич ке кон три бу ци је, или не ле ги тим не, по пут под-
ми ћи ва ња, ко руп ци је и из бе га ва ња по ре за.“312 И у ру ској и у срп ској 
но мен кла ту ри уоча ва се ипак да је мно го но вог нов ца и све жег ста
ту са вла сни ка не крет ни на и ка пи та ла и да ље, ди рект но или ин ди
рект но, из ра сли на по ли тич ке по зи ци је. То је оно што Ру си на зи ва ју 
при ва ти за ци ја но мен кла ту ре.

Што се Ср би је ти че, у тој при ва ти за ци ји при лич но склад но 
уче ству ју и чи сти на ста вља чи бољ ше вич ке про шло сти, и ја ха чи 
Осме сед ни це, и аутен тич ни по сле ни ци но ве срп ске ма фи је, као и 
остра шће ни кон вер ти ти ка пи та ли зма (ма хом из ре да ко му ни стич
ке но мен кла ту ре). На ђе се, на рав но, и по ко ји спе ци мен по сло вич
но про сти ту и са не срп ске ин те ли ген ци је, осве до че ни под ре па ши 
сва ког ре жи ма, од Ти то вог до Ми ло ше ви ће вог до ба. Тај за чу ђу ју
ћи стр ви нар ски амал гам оку пља ја сан ин те рес: тран сфор ми са ње 
зе мље у истин ско при ват но вла сни штво ода бра них. Ре ћи за њих 
„ели та“, а не упо тре би ти зна ке на во да, ло гич ки је не мо гу ћа опе ра
ци ја. Прин цип не га тив не се лек ци је оне мо гу ћио је ства ра ње истин
ске ели те у Ср би ји и до при нео три јум фу ових ни шчих. 
312 Видети: Daniel Yergin and Tane Gustafson, Russia 2010 And What It Means for 

the World,The CERA Report, 1993., р. 52. 
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Ко ли ко је број на срп ска но мен кла ту ра? Те шко је од го во ри ти, 
али се опет тре ба осла ња ти на ком па ра ци ју са ру ским слу ча јем. У 
ССРу је би ло око 3 ми ли о на чла но ва но мен кла ту ра (убра ја њем и 
чла но ва по ро ди ца), што чи ни 1,5 од сто ста нов ни штва. Као не по
у зда ну про це ну за Ср би ју мо гли би смо да се усу ди мо да по ме не мо 
број ку од 50. 000, али би у нај у жем кру гу фи нан сиј скопо ли тич ке 
мо ћи мо гло да бу де тек 1.000 до 2.000 љу ди. Јер гин про це њу је да је 
со вјет ска „ели та“ бро ја ла не ко ли ко де се ти на хи ља да љу ди. „Они су, 
под ко му ни змом, др жа ли кључ не по сло ве и све у све му во ди ли зе мљу. 
Ко му ни зам је оти шао, али но мен кла ту ра ве ћи ном оста је на ме-
сту, а ње ни чла но ви ства ра ју сво ју по зи ци ју у но вом дру штву. Ти-
пи чан при мер је бив ши ко му ни стич ки пар тиј ски функ ци о нер, ко ји 
ства ра де о ни чар ско дру штво са не ко ли ци ном сво јих бив ших ко ле-
га, ко ји су и да ље у вла ди, и ко ји су ту де о ни ча ри. Он од њих до би ја 
ли цен це за из воз др ве не гра ђе. То ку пу је по ни ској др жав ној це ни од 
дру гог екс ко ле ге и де о ни ча ра, ко ји је слу чај но ди рек тор ло кал ног 
ком би на та и пул пе. Сви се они за јед но обо га ћу ју у са вре ме ном до во-
ђе њу на сце ну ста рог 'по ро дич ног кру га'“.313 

Од чвр стог је згра вла сти, до на вод не опо зи ци је, вр ви од 
вер них при ста ли ца но вог фе у да ли зма Ми ло ше ви ће ве но мен кла
ту ре. Са скуп штин ских го вор ни ца се чу ју при ме ри те бе срам не 
прак се. У овим кри ми нал ним ак тив но сти ма че сто чу је мо име на 
бив ших из вр шних се кре та ра, а са да во де ћих учи те ља де мо кра ти
је (де мо кра ти, или ДЕ МО КРА ДИ, ка ко по спрд но го во ре Ру си за 
ову фе лу).314 У Ср би ји опет бив ши се кре та ри СК по ста ју ли де ри 
не за ви сних син ди ка та, не за ви сних удру же ња но ви на ра, уред ни
ци на пра сно не за ви сних гла си ла. Од ми ни стар ста ва Вла де, пре ко 
„По ли ти ке“, „Сту ди ја Б“, „Бор бе“, све са ми бор ци за де мо кра ти ју, а 
за пра во кан ди да ти за по не ку мр ви цу у но мен кла ту ри. Ста љин је 
ову вр сту на звао на Пле ну му ЦК 1937. „под о фи ци ри ма“ и „офи
ци ри ма“, по ма га чи ма ре жи ма. Ру ку под ру ку са при пад ни ци ма и 
чу ва ри ма ста рог по рет ка, „по ли ти ча ри опо зи ци је“ за пра во обез
бе ђу ју нео ме та но функ ци о ни са ње но мен кла ту ре. Сви они су, на 
раз ли чи те на чи не, до би ли „бе фел“ из сту ди о зних ку хи ња за пла-
ни ра ње сце на ри ја. Не го во ри мо ов де ни о ка квој те о ри ји за ве ре, јер 

313 Ibid., p. 53

314 Ibid.
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су у пи та њу кон крет ни по сло ви и ја сни за да ци струч ња ка, пу ка ме
то до ло ги ја ра да осми шље на у не ком од за пад них think tank ти мо ва. 
Сми сао тих ак тив но сти је обез бе ђи ва ње про ход но сти стра те шких 
и еко ном ских ком би на ци ја на пра гу 21. сто ле ћа на овом про сто ру. 
Про јек то ва ни ли дер, pri me mo ver Ми ло ше вић, и про јек то ва на опо
зи ци ја, тзв. players, као и про јек то ва ни рат Ср би ма. Све то су пред
рад ње за успе шно ди сци пли но ва ње не ди сци пли но ва них и анар
хич них Ср ба у овом осе тљи вом ге о по ли тич ком про сто ру. За све 
оста ле на ци је око Ср ба у су сед ству, осми шље не су и но мен кла ту ре 
и си ту а ци је ко је ма ње бо ле и оста вља ју крат ко роч ни је по сле ди це. 

VII. 6. Моћ не Ко ор ди на ци је Осам де се тих 

Јед ном сед мич но одр жа ва на је сед ни ца тзв. Ко ор ди на ци
је, по ли тич ког те ла ко га не ма ни у ка квом Уста ву, а од нај ви шег 
је зна ча ја у дру штву, глав ног дис ти бу те ра мо ћи у ко му ни стич кој 
но мен кла ту ри. Ко ор ди на ци ја је ме сто фил тра ци је свих ка дро ва, 
по ли тич ких и при вред них. Она има два ни воа: ре пу блич ки и гра
да Бе о гра да. У град ској Ко ор ди на ци ји за се да ју, у Ми ло ше ви ће во 
вре ме, на при мер: гра до на чел ник Бе о гра да Алек сан дар Ба ко че вић 
(про мо ви сан у ге не ра ла у вре ме бом бар дов ња 1999.), пред сед ник 
град ске вла де Ми ло рад Ун ко вић, шеф по ли ци је Бе о гра да Ни ко ла 
Чур чић, као и шеф ДБ. Ту је и пред сед ник При вред не ко мо ре, а 
пер ма нент но је при су тан и про фе си о нал ни слу жбе ник ССРНа, 
ко га зо ву ка дро вик. Њих је ви ше, за пра во, и сви су чла но ви Пред
сед ни штва ССРНа. Је ди но у овом те лу не ма Ар ми је. По зи ва се и 
из ве стан број љу ди из Пар ти је ко ји су за ду же ни за при вре ду. Чак 
и Сло бо дан Ми ло ше вић та ко ђе, ка да по сто ји по себ на по тре ба за 
ње го вим при су ством, до ла зи на ове се си је. 

Сви де ле ги ра ни чла но ви Пар ти је и Со ци ја ли стич ког са ве за 
од лу чу ју о свим ва жним пи та њи ма дру штва, а све њи хо ве од лу ке 
из вр ша ва ју се по том без рас пра ве. То сто га што су чла но ви овог 
те ла па жљи во ода бра ни за те по сло ве, увек од ве ли ког по ве ре ња 
ру ко вод ства Пар ти је и Др жа ве. Сви ови љу ди има ли су на рад ном 
ме сту тзв. те ле фо не „спе ци јал це“ за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју. Де
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се так лич но сти из Ко ор ди на ци је во ди ли су др жав не по сло ве, а не 
иде о ло шке. За ви сно од те ме, по зи ва ни су и до дат ни љу ди. На при
мер, ако се рас пра вља о Те ле ви зи ји Бе о град, по зи ва се Ду шан Ми
те вић, као и ге не рал ни ди рек тор ТВ Бе о град. Сви ти љу ди су јед на
ки у ди ску си ја ма на сед ни ца ма Ко ор ди на ци је.

Срп ска Ко ор ди на ци ја на зи ва на је по пу лар но и „ро ди тељ ски 
са ста нак“. На при мер, ако при су ству је Ду шан Чкре бић, он на са
ста нак по не кад по зи ва и Пе тра Стам бо ли ћа, ко ји ни је фор мал но 
члан, али чи је се ми шље ње ува жа ва. Има и „по ли тич ких ка ли ба
ра,“ по пут Дра же Мар ко ви ћа, по том ге не ра ла Ни ко ле Љу би чи ћа 
и дру гих. Те ло чи ни 12 љу ди, пред во ђе них Ива ном Стам бо ли ћем. 
Из ме ђу оста лог, чла но ви јед не Ко ор ди на ци је Ср би је би ли су: Шо
ба Ма рин ко вић, Пе тар Ва си ље вић из „Беобан ке“, Ми ро слав Ђи
лас, То ша Ће лен ко вић, Ми ха и ло Цр но бр ња, Бо шко Жив ко вић. 
Са стан ци су др жа ни јед ном не дељ но, а са зи вач је био Пред сед ник 
ССРН. У уну тар њој струк ту ри Пар ти је, УКТ је кључ си сте ма.“315

У ср цу овог ве о ма дис крет ног по ли тич ког фе но ме на, чи ју ак
тив ност јав но мне ње уоп ште не по зна је, сме ште на је Гру па за по ли-
тич ко-иде о ло шки рад. Та прак са по ста је пер ма нент на чим је Иван 
Стам бо лић до шао на че ло СКС. Та ко мо же да се ка же и да је Иван 
Стам бо лић ујед но осо ба ко ја је са ма ство ри ла свој бу ду ћи по раз. 
Све што ће му се де си ти на по литчком пла ну ство ре но је у ова квој 
вр сти ин сти ту ци ја, упра во у Ко ор ди на ци ји. Ко ми си ја ка сни је пре
ла зи у Бо ти ће ву ули цу, а у гра ду су ње ни чла но ви на зи ва ни „Гру па 
из Бо ти ће ве.“ Гру па је са чи ње на од иде о ло га гра да Бе о гра да, Ре пу
бли ке, се кре та ри ја та Пар ти је, глав них уред ни ка нај ва жни јих ме
ди ја. Ве о ма се во ди ра чу на о ин те лек ту ал ном ква ли те ту тог те ла и 
на сто ја ло се да се оку пе нај бо ље сна ге Пар ти је.316 Иде о ло шка Ко ор-
ди на ци ја је кључ ни фак тор у Ср би ји, и из ње про ис ти че Ужа Ко ор-
ди на ци ја, ко ја је не фор мал на на о ко, са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем 
и дру ги ма. Иде о ло зи су сва ка ко ње на мо тор на сна га и њен из вор 
иде ја и ин спи ра ци ја. У ве ли ком су да ру Ми ло ше ви ће ве и Стам бо
ли ће ве стру је, мо же се та ко ђе кон ста то ва ти да је Иде о ло шка ко ми-
си ја пр ва иза зва ла тај су коб. Ту ри гид ну стру ју пра во вер них ко му

315 Из раз го во ра аутора са Бра цом Гру ба чи ћем, не ка да шњим ди рек то ром из да
вач ке ку ће „Мла дост“, у окви ру при пре ме те зе у Па ри зу, 4. 11. 2004.

316 Из раз го во ра ауто ра са Др Ду ша ном Ја њи ћем, у Бе о гра ду 2008.
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ни ста пред ста вља ју Ду шан Ми те вић, Сло бо дан Ми ло ше вић, а из 
са ве зне Пар ти је он да и Сти пе Шу вар, хр ват ски иде о лог, де ле ги ран 
у Пред сед ни штво СКЈ. 

Осам де се тих се са стан ци Ко ор ди на ци је, да кле, одр жа ва ју у 
Бе о гра ду, Ре пу бли ци, Фе де ра ци ји. У то ме та-по ли тич ко те ло Фе
де ра ци је ула зи ли су: шеф са ве зне Др жа ве, шеф са ве зне Пар ти је, 
пред став ник Ар ми је, Ста не До ланц са сво јим Од бо ром за за шти ту 
устав ног по рет ка. И уну тар свих дру гих ин сти ту ци о нал них струк
ту ра зе мље, по пут син ди ка та, итд., по сто ји и ко ор ди на ци ја. У ју
ну 1986., XI II Кон грес СКЈ имао је и тзв. Уже ко ор ди на ци о но те ло 
(УКТ)

А ка ко функ ци о ни шу у јед но пар тиј ском си сте му ка дро ви Ко
ор ди на ци је, те ка ко се њи хо ва по ли ти ка ре а ли зу је на те ре ну, мо же 
да илу стру је и јед на од број них афе ра са ме ди ји ма Осам де се тих у 
Ср би ји, афе ра око ли ста „Ре пор тер.“ Бе о град ски сло бо до ум ни „Ре
пор тер“ је до жи вео кал ва ри ју због број них раз ло га, по ред оста лог 
и због хр ват ског пи сца Ми ро сла ва Кр ле же. Ни ко ла Ми ло ше вић, 
уни вер зи тет ски про фе сор књи жев но сти, иза зи ва ве ли ки скан дал 
у Бе о гра ду, го во ре ћи на јед ној три би ни у До му омла ди не, пред пре
пу ном са лом, о од но су Ста љи на и Ле њи на и твр ди да је Ста љин био 
пљач каш ба на ка. Про бле ми су на ста ли и због па ри ског раз го во ра 
са Ста љин о вим се кре та ром Бо ри сом Ба жа но вим (ко ји је из нео и 
по да так о Ле њи ну као си фи ли сти ча ру) и гдањ ским ин те вју ом са 
Ле хом Ва лен сом, З. Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, а про бле ми су на ста ли 
та ко ђе и због ве ри стич ких ре пор та жа „Ре пор те ра“ са Ко сме та. 

Због сло бод ног из ра жа ва ња и ге не рал ног ду ха „Ре пор те ра“, 
би ла је по кре ну та чи та ва струк ту ра про тив „Ре пор те ра“: Град ски 
ко ми тет СК, ССРН, ЦК, тра жи ли су кон крет ну ак ци ју и кон крет не 
ме ре про тив „Ре пор те ра“. Тра жи ло се да Пар ти ја да ја сне ди рек
ти ве у том сми слу. Из вр шни се кре тар ЦК СКС, Мом чи ло Ба љак, 
та да има по сао ин фор ми са ња, што је из у зет но ва жна функ ци ја у 
Пар ти ји. Ту је и Шпи ро Га ло вић, се кре тар за иде о ло ги ју, ко ји је 
иде о ло шки до при но сио ме ра ма про тив „Ре пор те ра“. У ССРНу је 
Бо жи дарБо жа Бог да но вић, а се кре тар Ко ми си је је но ви нар Сло
бо дан Јо ва но вић. То су нај за је дљи ви ји и нај не у год ни ји љу ди, ка ко 
о њи ма све до че број ни но ви на ри.317

317 Из раз го во ра са Зо ра ном Бо гав цем, глав ним уред ни ком „Ре пор те ра“, 2004. и 
2005. у Бе о гра ду. 
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Мом чи ло Ба љак је јед ном на Скуп шти ни Со ци ја ли стич ког 
са ве за ре као: „Ту не где по сто ји јед на но ви на у ко јој вла да то тал-
на анар хи ја, не зна се ко пи је, а ко пла ћа. Ме ђу тим, на кра ју ће мо 
са зна ти ко то пла ћа“. 318 Ба љак је твр да, ста љи ни стич ка ли ни ја 
Пар ти је, ве о ма „га дан“ чо век. А је дан од иде о ло га Пар ти је, ин те
лек ту а лац Пр во слав Ра лић, на ори ги на лан на чин је пре тио, уз до
зу ху мо ра: „Мо же те ви да се сме је те ко ли ко хо ће те, али ће Ра лић 
за и гра ти и пред ва шом ку ћом“.319 Тек сто ви о Ко со ву и Ме то хи ји, у 
„Ре пор те ру“ пре све га, би ли су раз лог због ко јих је Иван Стам бо
лић ор га ни зо вао у свом ка би не ту 1981. са ста нак са свим глав ним 
уред ни ци ма ме ди ја. Он та да ка же но ви на ри ма: „Јел' сви хо ће те 
да ра ту је те? Да вам ја по де лим пу шке, сме ста, и он да иди те, ра-
туј те! За што уз не ми ра ва те на род?“320 У то врeме, Пар ти ја „лу па“ 
нај ви ше по штам пи и вр ши нај ве ћи при ти сак на не дељ ник „Илу
стро ва на По ли ти ка“. Уда ре на штам пу во де ис кљу чи во „ли бе ра ли“ 
Ива на Стам бо ли ћа. 

VII. 7.  Ми ло ше ви ћев круг: фин ги ра ње си сте ма мо ћи 
и Сло ба као но ви Ти то 

Иде ја да Ми ло ше вић узме власт у Ју го сла ви ји за че ла се у гла
ви Мир ја не Мар ко вић знат но пре тре нут ка ка да је Пе тар Стам бо
лић пре дао власт Ива ну Стам бо ли ћу. Го во ри мо о „Го спо ђи ном сну 
да Сло ба по ста не но ви Ти то“ (М. Кне же вић). На јед ној ве че ри у 
ре сто ра ну “Цви је та Зу зо рић“ на Ка ле мег да ну, ра них Де ве де се тих, 
Мир ја на Мар ко вић је одр жа ла иде о ло шким при ја те љи ма го вор, па 
по ред оста лог ре кла и: „Мој Сло ба би ће пред сед ник Ју го сла ви је“.321 
То је тре ну так ка да се ова оп ци ја већ кон со ли до ва ла у вла сти. И 
у том пе ри о ду, чи та ва иде о ло шка еки па око ње, и она са ма, ни су 
би ли ка дри да иза ђу из окви ра Ти то вог хо ри зон та. Ти то је за њих 
обо је, Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и Мир ја ну Мар ко вић, био иде ал 

318 Ibid.

319 Ibid.

320 Ibid.

321 Све до че ње Или је Ра па ји ћа, бив шег ак ти ви сте ГК СК, ауто ру, 2003.
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вла сти и мо ћи. Би ли су убе ђе ни ти то и сти. Илу зи ја је у пи та њу код 
свих ана ли ти ча ра ко ји сма тра ју да је Ми ло ше вић био јед на иде о
ло шка оп ци ја, а ње го ва су пру га дру га. Ме ђу тим, брач ни пар је на 
кра ју по ка зао и да не по се ду је до вољ не ин те лек ту ал не ши ри не за 
но во до ба, или ка ко би ре кли Фран цу зи, ни су по се до ва ли до вољ ну 
„ин те лек ту ал ну гу сти ну лич но сти“.

Исто вре ме но, све је ви дљи ви ји Стам бо ли ћев ге не рал ни по
ли тич ки став – млак и мло хав. Ср би ја је у не по вољ ном по ло жа ју у 
Фе де ра ци ји. Иван Стам бо лић је мо рао да пла ти тај цех. Два пу та 
га не би ра ју за Пред сед ни ка СИВа, иако је ред на срп ског кан ди
да та у Фе де ра ци ји. То се ни ка да пре ни је до га ђа ло у СФРЈ. Та ко 
фру стра ци је код срп ских ко му ни ста до во де и до по ли тич ке сме
не. Ре жим је био по тро шен. Но ви ру ко во ди о ци, но ва пар тиј ска и 
др жав на но мен кла ту ра, су твр ђи, опе ра тив ни ји ка дро ви. За то те 
моћ не струк ту ре до во де на власт у Ср би ји Ми ло ше ви ће ву „еки пу“. 

Ге не ра ли Ни ко ла Љу би чић, Ђо ко Јо ва нић, Пе тар Гра ча нин, 
и дру ги из „ста ре гар де“, као и оба ве штај не ци вил не и вој не струк
ту ре, фи гу ри шу уз Ми ло ше ви ћа у по хо ду на ли дер ску по зи ци ју у 
Ср би ји и об ја шња ва ју ње го ве по бе де. „Омла дин цу“ Зо ра ну Ан ђел
ко ви ћу Ба ки ју обра ћа се се кре тар Ми ло ше вић на за се да њу Пред
сед ни штва ЦК СКС 1986.: „ Ја сам из ра чу нао 10 гла со ва на спрам 9, 
за ко га ти гла саш, да ста вим то на гла са ње“. Ан ђел ко вић по ста је 
кључ на лич ност, онај ко пре ла ма, и он пре се ца „Гор ди јев чвор“ : 
„Ја, као члан омла ди не, мо рам да бу дем на стра ни ста рих ре во лу-
ци о на ра “.

Сед ни ца Иде о ло шке ко ми си је Град ског ко ми те та СК, по чет
ком ју на 1987., одр жа на је на тра же ње Мир ја не Мар ко вић и пред
ста вља ла је по че так за вр шних опе ра ци ја за усто ли че ње но ве ко
му ни стич ке но мен кла ту ре у Ср би ји.322 Ни Иван Стам бо лић ни је 
отво ре но био про тив ини ци ја ти ве Ми ло ше ви ће ве су пру ге и ди
ску то вао је о Дра жи Мар ко ви ћу. На гла са њу у УК, при сту пи ло се 
об ра чу ну са јед ним од из вр шних се кре та ра УК, не по слу шним Ми
ло шем Кне же ви ћем, ко ји је до био 9 гла со ва, а 21 члан Иде о ло шке 
ко ми си је гла сао је про тив. То је био Кне же ви ћев крај. Чак и Иван 
Стам бо лић био је та да про тив ње га. Око 50 Ми ло ше ви ће вих љу ди 

322  Прак тич но је „епо ха Ми ло ше вић“ тра ја ла од 1986., до ју на 2001.



Nomenclatura Serbica 19822013

207

ус пе ло је да ве штач ки про из ве де (ка ко се та да го во ри ло „на џа и 
бу“), на му со ли ни јев ски на чин, сво ју ве ћи ну на Сед ни ци. Та до ла
зе ћа но ва но мен кла ту ра Пар ти је би ла је „дре си ра на“ да углав ном 
га ла ми, иако ни је има ла пра во гла са, ни ти је те ба ло да при су ству је 
сед ни ци. Бру ја ње и ху ка ње је био њи хов стил јав ног ра да и на тај 
на чин су га зи ли све про тив ни ке кон цеп ци је Мир ја не Мар ко вић.

VII. 8.  Оли гар хиј ска, охло крат ска, плу то крат ска  
власт „но во ком по но ва них бо га та ша“  
сле пље них уз по ли тич ку но мен кла ту ру  
Ср би је 1990-2000 

Пе ри од ве ли ке кри зе срп ске др жа ве по след ње де це ни је 20. 
сто ле ћа је и пе ри од пре ла ска из кла сич ног уни пар ти зма (СКС), 
у плу ри пар ти зам. СПС је пар ти ја кон ти ну и те та са СКС. Из ме ђу 
оста лог, Со ци ја ли стич ка пар ти ја на сле ђу је вла сни штво и ка дро
ве. Тај пе ри од је „ле гу ра пре зи ден ци ја ли зма и про пор ци о на ли зма“ 
(Ву чи на Ва со вић). Про фе сор Ми лан Ма тић то вре ме је згро ви то 
де фи ни ше као пе ри од „од лу ка без пот пи са, ме ша ње у сфе ру од бра-
не, про гла ша ва ње ван ред ног ста ња, мо гућ ност ства ра ња уред бе 
са за кон ском сна гом. По ред то га, по ло жај ше фа др жа ве је зна чај но 
оја чан на чи ном ње го вог из бо ра (ди рект ног). “ 323 СПСЈУЛ осо ви на 
опи си ва на је вр ло ин вен тив но ме ђу по ли то ло зи ма и со ци о ло зи ма 
Ср би је то ком Ми ло ше ви ће ве вла да ви не и мно гим дру гим епи те ти
ма, јер је би ла: „не ком пе тент ност и нај го ра сер вил ност“ (По ду на
вац), „са тен ден ци ја ма сул та ни зма“. Вла ди мир Го а ти ту тен ден ци ју 
ту ма чи ка рак те ри сти ка ма сул тан ских ре жи ма: 1. Не ја сне гра ни це 
из ме ђу ре жи ма и др жа ве; 2. Пер со на ли зам; 3. Устав на хи по кри зи
ја. По ли тич ка не до ра ђе ност тог си сте ма ви дљи ва је и кроз про фил 
упра вљач ког стра ту ма, но ве но мен кла ту ре. Слој упра вља ча је не
хо мо ген и мо гу се уочи ти 3 подсло ја: по ли то кра ти, би ро кра ти и 
еко ном ски упра вља чи.

Ми ло ше ви ће во вођ ство др жа вом ема ни ра на гла ше ном „ди
на стич ком тен ден ци јом“, са ин сти ту ци о на ли за ци јом брач ног па ра. 

323  Ви де ти: Ми лан Ма тић, По ли тич ки си стем, стр. 345. 
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Он је пред сед ник СПС, а Мир ја на Мар ко вић пред сед ни ца ЈУЛа, а 
од 1998. ула ском у ко а ли ци ју и пра вље њем за јед нич ке вла де. Ми
ло ше вић та ко ђе на се бе пе у зи ма и од го вор ност пре го во ра са ме
ђу на род ном за јед ни цом, у име СР Ју го сла ви је, о кри зи у Бо сни и 
Хр ват ској, од 1992., до 1995., иако је то про тив у став но, ка ко де фи
ни ше Устав из 1992. Као Пред сед ник Ви со ког са ве та од бра не, од 
по чет ка 1998., до кра ја тог ман да та, 2000., ни ка да ни је са звао ово 
те ло, упр кос чи ње ни ци да је 1999. био у ра ту са НА ТОм. СПС је, 
уз агре сив но при су ство ЈУЛа (ко је је члан ство стран ке углав ном 
сма тра ло уље зом, штет ном по ли тич ком гру пом и ема на ци јом не
по ти зма), то тал но „ко ло ни зо вао“ др жав ну ор га ни за ци ју, на ро чи то 
Ар ми ју и по ли ци ју.324

Ко му ни стич ка ели та ти то и зма сво је вре ме но је би ла ве о ма 
су же на, а Ти то је од лу чи вао о све му, и сам. Око Ти та су гра ви ти
ра ли из вр шни ор га ни ко ји вр ше ор га ни за ци о не по сло ве, и њи ма 
је Ти то до зво ља вао да се ре ла тив но бо га те, мно го ма ње не го што 
се то де ша ва ло по сле ње го ве смр ти. И Ми ло ше вић је на ста вио са 
слич ном прак сом. Код ње га ни је по сто ја ло при зна ва ње оних ко ји 
од лу чу ју на вр ху, као што је Ти то уре дио од но се. Чак и ди рек то ре у 
про вин ци ји име но вао је не по сред но Ми ло ше вић.325

Рас па дом СССРа и Ис точ ног бло ка, као и рас па дом Ју го
сла ви је, на о ко је са сце не си шла и Но мен кла ту ра ових су штин ски 
исто род них по ли тич ких си сте ма. У бив шим со ци ја ли стич ким зе
мља ма упа да у очи да су „уну ци ко му ни зма”, де ца и уну ци но мен
кла тур них вла сто др жа ца, ите ка ко при сут ни и у тран зи ци о ној фа
зи на пу ту ка пот пу ном ка пи та ли зму. И ви ше не ма Цен тра – све 
је фраг мен ти зо ва но. Ка да се сти гло до вре ме на Ми ло ше ви ћа, ни је 
мо гло да се го во ри са мо о ње го вој фор ми не по ти зма, већ и о дру
гим еле мен ти ма, де ли мич но о кли јен те ли зму, али ни то ни је је ди ни 
ме ха ни зам. Дру штво је су штин ски још по де ље ни је од тог нај че шће 
при ме ћи ва ног ви да рас цеп ка но сти. Срп ски ко му ни сти по чет ком 
Де ве де се тих сна жно др же власт у сво јим ру ка ма. Ме ди ји су та ко

324 У пе ри о ду 19872000, Ми ло ше вић је ку му ли сао сле де ће функ ци је: Пред
сед ник СР Ср би је (19871990); Пред сед ник РС (19901997); Пред се дик СРЈ 
(19972000); Пред сед ник СПС све вре ме, ( осим 19912, ка да је пред сед ник 
Бо ри сав Јо вић), чак и по сле по ра за 2000.

325 Ми ло ван Ђи лас је на зи вао оне ко ји од лу чу ју у Вр ху стра те гиј ска ели та. 
Так тич ка опе ра тив на ели та је би ла она ко ја из вр ша ва. 
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ђе под њи хо вом пот пу ном кон тро лом. Ни јед на пар ти ја у Ср би ји 
не бри не се за пи та ња мо дер ни зо ва ња зе мље. Све гру пе цр пу са 
из во ра де ла на ци о нал не ба шти не, тра ди ци је схва ће не ре дук ци о
ни стич ки. Дру га чи је ли це Ср би је је скри ве но, су спрег ну то. А свој
ство Бе о гра да од у век су би ле ли бе рал не иде је. Та да по чи ње и ла га
но про ми шља ње Ср би је без ко му ни стич ке вла сти.326

326 По моћ За па да Ми ло ше ви ће вој но мен кла ту ри по чет ком ра та у Ју го сла ви је 
је ви дљи ва Де ве де се тих. Чла но ви Ми ло ше ви ће ве струк ту ре вла сти, на при
мер, ла ко до би ја ју аме рич ке и дру ге за пад не ви зе, упр кос зва нич ним санк
ци ја ма ко је су Аме ри кан ци на мет ну ли сви ма ко ји су ра ди ли за Ми ло ше ви ћа. 
Ула зне ви зе до би ја ли су без огра ни че ња, на го ди ну да на. То је би ло не за ми
сли во за смрт ни ке у Ср би ји. Не за ви сни но ви на ри ни су до би ја ли ви зе, или 
вр ло рет ко, али љу ди са РТСа  у сва ко до ба. Чла но ви Гра ђан ског са ве за, и 
из СПСа, та да не ма ју ни ка квих по те шко ћа за на бав ку ви за.
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Осмо по гла вље 
 

Пост-милошевићевскаепоха

VI II. 1.  Сна ге но мен кла тур ног кон ти ну и те та  
и тај ку ни де ва сти ра ју Ср би ју 2001 -2012 

За што се на ста вља ју не пре ста не кри зе у Ср би ји и по сле до ла
ска ДОСа на власт? ДОС ни је имао исто риј ске ку ра жи да на чи ни 
бре шу, да до крај чи срп ски крип токо му ни зам, то тал но де фор ми
са ни си стем, ма фи о зо ста ди јум со ци ја ли зма. Иако са ап со лут ном 
ве ћи ном у Скуп шти ни, ДОС ни је кре нуо у до но ше ње за ко на за 
фор ми ра ње фун да мен тал них за ко на де мо кратскго дру штва. Ни је 
би ло за ко на о де на ци о на ли за ци ји, ре сти ту ци ји, де кон фи ска ци ји, 
ни је би ло Уста во твор не скуп шти не. За то је Ср би ја и да нас, 2012., а 
би ће и на ред них го ди на, у су но вра ту, као од Де ве де се тих и вре ме
на гра ђан ског ра та. Ели та истин ских но вих ли де ра је ма ло број на. 

Огром на су оче ки ва ња гра ђа на Ср би је би ла по сле па да Ми
ло ше ви ће вог ре жи ма 2000. Ен ту зи ја зам на број ним де мон стра ци
ја ма про тив ло ше срп ске но мен кла ту ре до нео је на ду, па и уве ре ње, 
да ће ли де ри опо зи ци о них стра на ка и број них дру штве них по кре та 
дру га чи је по и ма ти сво је уло ге у др жа ви, на вла сти, да ће истин ски, 
лич ним по на ша њем и ети ком, сти лом жи во та, уве ри ти јав ност ка
ко ће Ср би ја оздра ви ти и жи вот свих гра ђа на на ду жи рок по ста ти 
не у по ре ди во при јат ни ји. И вр ло бр зо јав ност је, нај пре збу ње на, у 
не ве ри ци, по чи њао да схва та ка ко го то во да не ма раз ли ке у „ква
ли те ти ма“ бив ше и но ве но мен кла ту ре и по ли тич ке кла се.

Илу стру је мо ово, 2012. већ го ди на ма увре же но, ми шље ње 
огром ног де ла срп ске јав но сти, раз о ча ра не не ква ли те том срп ске 
по ли тич ке кла се, аутен тич ним лон дон ским све до чан ством о по на
ша њу по ли ти ча ра но ве, де мо крат ске Ср би је. Ју на ци при че су пред
став ни ци гру пу ску ла у ДОСу, по ли тич ких па ту ља ка без озбиљ
ног гла сач ког те ла иза се бе, љу ди ко ји су ме тапо ли тич ким игра ма 
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ус пе ли да се до мог ну зна чај ног ко ла ча вла сти, иако су од срп ских 
гла са ча до би ли од 0,69% до 2,2% гла со ва. И за див но чу до, баш у ре
до ви ма тих про јек то ва них по ли тич ких ке пе ца, уз Ђин ђи ћа и ета
бли ра них, ја вља се за ме так опа сног по ли тич косо ци јал ног кан це
ра, ко ји ће би ти еви ден тан из на шег при ме ра. 

У Лон до ну је, фе бру а ра 2001., Ђерђ Со рош, фи ло зоф, мул
ти ми ли јар дер, по моћ на по др шка Стејт ди парт мен та за фи нан си
ра ње вла ди них про је ка та ши ром Тре ћег све та, до ма ћин гру пе срп
ских ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра. По ред стал ног „чвр стог је згра” 
фон да ци је у Бе о гра ду, са Со њом Лихт на че лу, ту су и пред став ни
ци ме ди ја, али и је дан пот пред сед ник и је дан ми ни стар Ђин ђи ће
ве вла де. Оку пи ли су се да за јед но про ми сле ка ко ће да ље ра ди ти 
Фон да ци ја Со рош у Ср би ји, по сле ок то бар ских про ме на 2000. Изу
зет но љу ба зни до ма ћин сме стио је го сте у, на рав но, хо тел са пет 
зве зди ца.327

Ауто ров из вор ин фор ма ци ја, ин сај дер из Лон до на, за пре па
шћен због по на ша ња не ких чла но ва срп ске де ле га ци је, го во ри о 
са стан ку ко ји је тра јао го то во осам ча со ва, и ко ме је при су ство вао 
и сам Ђерђ Со рош. И ту по чи ње се ри ја скан да ло зног по на ша ња не
ких од срп ских уче сни ка. Они че сто шет ка ју око кон фе рен циј ског 
окру глог сто ла, не ки се чак игра ју ма лим ком пју те ри ма, има и оних 
ко ји пу но пу та из ла зе из про сто ри је. То су при пад ни ци срп ске ин
те ли ген ци је и но ве но мен кла ту ре, ко је Со рош гле да са не ве ри цом. 
Го сти из Бе о гра да при су ству ју ску пу, уз не пре ста ну зво ња ву сво јих 
до сад них и при ми тив но и не при стој но укљу че них мо бил них те ле
фо на. Чак и раз го ва ра ју са Бе о гра дом јер су, ваљ да не зре ло же ле да 
то по ка жу ску пу, вр ло ва жни, без њих ве ро ват но Ср би ја не мо же 
да функ ци о ни ше. Вр ху нац не при стој но сти би ла је ве че ра у сомп
ту о зној па ла ти Ђерђа Со ро ша, у лон дон ском бо га та шком квар ту 
Кен синг то ну. Под ра зу ме ва се да је до ма ћин, ко га сви ко ји су има ли 
лич ни кон такт са њим, опи су ју као ве о ма љу ба зног, пред у сре тљи
вог, шар мант ног чо ве ка, срп ској де ле га ци ји при ре дио не за бо рав
ну ве че ру. Швед ски сто са ре пер то а ром “од свих свет ских пти ца 

327 „Со рош кроз фон да ци је и сво је Ин сти ту те Отво ре но дру штво, си па око 500 
ми ли о на до ла ра го ди шње у ор га ни за ци је у бив шем со вјет ском све ту. Џорџ 
Со рош је до вољ но бо гат да би ку пио соп стве ну спољ ну по ли ти ку , но је ли 
му дро да му се до пу сти да је има?“ у: „Are Ge or ge So ros’ Bil li ons Com pro mi sing 
U.S. Fo re ign Po licy?,“ , For bes , 9/09/2011.
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мле ко”, те ат мос фе ра до ма Со ро ша, за слу жи ва ли су да го сти из Бе
о гра да по ште де до ма ћи на ба рем јед не не при јат но сти у ни зу то ком 
по се те. За пад стрикт но за бра њу је пу ше ње на јав ном ме сту, на при
је му, у ку ћи, и ма ло је ре ћи да је не ко не при сто јан ако тај грех учи
ни. Не ки од Бе о гра ђа на не стр пљи во су чак пи та ли: „А, мо же мо ли 
ов де да за па ли мо?”

Ва жни је од по ми ња ња дво ји це ми ни ста ра срп ске вла де Зо
ра на Ђин ђи ћа у 2001. је сте пи та ње ге не рал ног по на ша ња срп ске 
по ли тич ке кла се, де ла но ве но мен кла ту ре. Са свим је уоби ча је но 
да при ват не де ле га ци је у по се ти при ват ној фир ми узму днев ни це 
то ком не ког су сре та, или по сла ко ји оба вља ју. Ло гич но је да пред
став ни ци Со рош фон да ци је из Бе о гра да, или Ра ди ја Б92, до би ју 
днев ни цу. Али је би ло скан да ло зно и не до пу сти во per de fi ni ti o nem 
да чла но ви срп ске де мо крат ске вла де бу ду го сти при ват не фир ме, 
па ма она би ла ја ка у ми ли јар да ма до ла ра, ка кав је слу чај са Со ро
шем. И још го ри скан дал про ис ти че из ре че ног: ка да чла но ви срп
ске вла де узму днев ни це (100 фун ти днев но) од Со ро ша, и он им 
пла ти хо тел и ави он ске кар те.328 Чак и у јад ној, си ро ма шној, уне зве
ре ној од ха о са и ло по влу ка прет ход ни ка, вла ди Про ме на, у јед ној 
Ср би ји, та кво по на ша ње вла сти је скан да ло зно. У све ту се до бро 
зна ју узу си и до мен до зво ље ног и не до зво ље ног за др жав не чи нов
ни ке.329 Ап со лут но исто је ка да др жав ни слу жбе ник у Ср би ји, па 
ма он био Ђин ђић, или ње го ви пот пред сед ник вла де и ми ни стар, 
при ста ну на днев ни цу при ват не ком па ни је. Или, још ја сни је: док 
си на функ ци ји ми ни стра Вла де де мо крат ске Ср би је, док си офи
ци јел но део но мен кла ту ре, не маш пра ва да идеш у ова кве при ват
не по се те, не маш пра ва да ти при ват ни ци пла ћа ју ави он, бо ра вак, 
не маш пра ва ни на ка кве днев ни це, ни на ка кве би знисре ла ци је, 
јер у про тив ном бру каш вла ду, а на ро чи то свој на род. Па ра не ма, 
али по но са у ко му ни ка ци ји са све том ап со лут но мо ра да има.

328 Ову лон дон ску ин фор ма ци ју мо гао би, из не ких раз ло га, да де ман ту је евен
ту ал но је ди но го спо дин Со рош лич но, у шта сум њам, јер мој је вреј ски из вор 
на са мом до га ђа ју је ве ро до сто јан лон дон ски ин сај дер.

329 Има и у све ту слу ча је ва слич ног за бо ра вља ња пра ви ла, али ка да се та кви 
ухва те на де лу, из ло же ни су јав ној сра мо ти. Та кав је био у Па ри зу у то вре ме 
слу чај бив шег ми ни стра спољ них по сло ва, Ро ла на Ди ме, ко ме су се уми ле ле 
руч но пра вље не ци пе ле од 12.000 фра на ка (по чет ком 2001. то је из но си ло 
пре ко 3.500 ма ра ка по па ру), на рав но из фон да при ват не фир ме, па му је 
озбиљ но ви сио над гла вом за твор због ко руп ци је.
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Ђин ђић и Ко шту ни ца су у крат ком пе ри о ду 2001.2003. нај
ва жни ји сим бо ли но ве но мен кла ту ре у из град њи. Но, ка ква је то 
ели та, кад ни ко од нај ва жни јих љу ди срп ске др жа ве, до да нас, ни је 
имао ика кав труст мо зго ва, гру пу за про ми шља ње, think tank, или 
струч ња ке ко ји тре ба да пред ви ђа ју кри зе и упра вља ју њи ма. Уме
сто то га, број ни су при пад ни ци но ве но мен кла ту ре ко ји бу квал но 
до го ва ра ју ме ђу соб не по сло ве (тзв. „ди ло ва ње“), па чак и са ра ђу ју 
са кри ми нал ним кру го ви ма, са тај ку ни ма и ме ше та ри ма од не го ва
ним још из вре ме на Ми ло ше ви ћа. Вид но је и од су ство ин сти ту ци ја 
ели те у прав ном си сте му Ср би је. И у 2012. је срп ски си стем по при
лич но ауто ри та ран, а Ср би и сви гра ђа ни оста ју ње го ви за тво ре
ни ци и да ље. Евро пи то по чи ње да сме та и све су че шћи при ти сци 
на но мен кла ту ру Ср би је да се ко нач но пре не и ухва ти ин сти ту ци
о нал ни ко рак са све том.

Пи смо Сло бо да на Ра ду ло ви ћа, на сло вље но “Са же та хро но
ло ги ја до га ђа ња у ве зи са пре у зи ма њем „Ц мар ке та,” по де ље но је 
кра јем мар та 2011. но ви на ри ма на кон фе рен ци ји за штам пу, ко ју су 
упри ли чи ли адво ка ти, Вла ди мир Хо ро виц и Би ља на Де сни ца Пе
тро вић, прав ни за ступ ни ци Ра ду ло ви ћа. По во дом про да је „Дел та 
Мак си ја“ бел гиј ској ком па ни ји „Де лез“, Сло бо дан Ра ду ло вић, ду
го го ди шњи ди рек тор „Ц мар ке та'', упу тио је ово пи смо за јед но са 
до ку мен та ци јом на сто ти ну европ ских адре са  свим над ле жним 
оде ље њи ма у Ко ми си ји Европ ске Уни је за ду же ним за мо но пол, 
ко руп ци ју, кри ми нал, као и свим над ле жним по је дин ци ма за ду
же ним за при јем Ср би је у ЕУ. Ко пи ју до пи са, као и дру ге де та ље, 
Ра ду ло вић је про сле дио и пред сед ни ку др жа ве Бо ри су Та ди ћу, као 
нај од го вор ни јим ин сти ту ци ја ма др жа ве Ср би је. 330

Уз све ре ла ти ви зо ва ње све до чан ства гнев ног срп ског (из
бе глог од за ко на) би зни сме на, Сло бо да на Ра ду ло ви ћа, ис по вест 
оста је као пи то реск на сли ка до сов ског пе ри о да би зни са у Ср би
ји, 2001.2012, што по твр ђу је ауто ро ву основ ну те зу о ис пре пле
те но сти ко му ни стич ких по ли ти ча ра и би зни сме на, и пост ко му
ни сти чких би зни сме на и ин те ре са. Јед ну од при ви ле го ва них при
ва ти за ци ји у Ср би ји сво је вре ме но је омо гу ћио и сам ди рек тор “Ц 
мар ке та”, Ра ду ло вић, ко ји је ве штач ки вред ност фир ме дра стич но 

330  Ви де ти: Елек трон ске Но ви не, на Мре жи, 22/24/ 28. март 2011.
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сни зио, а по сле ове тран сак ци је по бе гао у ино стран ство. И у је сен 
2012. још увек је не до сту пан ис тра жним ор га ни ма Ср би је.

Но, ис по вест Ра ду ло ви ћа, при пад ни ка тај кун ских струк ту
ра Ср би је у вре ме ру ше ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма (то ком ко га је 
и он сам био ва жан ди рек тор), при ву кла је па жњу ин стан ци ЕУ. 
До да нас ни је де ман то ван у кључ ним тврд ња ма, и вред на је илу
стра ци ја ра ди о гра фи је би знис „ели те“ Ср би је, цар стви ја нај при
ми тив ни јих, нај мрач ни јих и нај не до пу сти ви јих би знис по ду хва та 
ко ји тво ре при вред но окру же ње Ср би је на из ди са ју.331 Ра ду ло ви ћу 
мо ра да се при зна ви сок сте пен искре но сти при по ве сти о вре ме ну 
по сле Ми ло ше ви ћа, и ту увер љи вост не ума њу је ни чи ње ни ца да 
је и из раз ра зу мљи вог пси хо ло шког ста ња и жи вот ног ћор со ка ка 
из бе гли це ко ји је по бе гао из Ср би је од по ли циј ске по тер ни це. Не
спор на је, ме ђу тим, же ља Ра ду ло ви ћа да се у Ср би ји са зна ко су, и 
шта су све чи ни ли, ње го ви не ка да шњи парт не ри, ко ји ма и 2012. 
иде ве о ма до бро у анар хич ној, ко рум пи ра ној и све у куп но не у ре
ђе ној Ср би ји, ко ја и да ље ва пи за ефи ка сним ле ком, ко ји мо же мо 
да на зо ве мо срп ским IRSом (аме рич ка по ре ска по ли ци јаприм.а.). 

Сви у Ср би ји су већ де це ни ја ма све сни да не ће би ти успе шне 
Ср би је, све док по ли тич ка кла са не успе да нор ма ли зу је нов ча не 
то ко ве, да ци ви ли зу је све тран сак ци је и чвр сто не са зда нор мал не 
при вред не то ко ве, пре све га оба ве зне ду жнич копо ве ри лач ке од
но се ка кви по сто је у све ту. Овај за да так да нас је још те жи у на по
ри ма по ли тич ке кла се, јер се па ра лел но са срп ском ду го го ди шњом 
све дру штве ном кри зом, у све ту та ко ђе де ша ва ју опа сни и огром ни 
по ре ме ћа ји етич но сти свет ске упра вљач ке и би знис кла се и ели те, 
ко ја се пре тва ра у гру па ци је не за ја жљи вих упра вља ча, бан ка ра, би
зни сме на, ко ји де ва сти ра ју свет ску при вре ду, а гра ђа не све та у све 
ве ћој ме ри, а не ка жње но, гу ра ју у ду жнич ка роп ства.

Крат ка при по вест Сло бо да на Ра ду ло ви ћа, ти пич на је за сли
ку са вре ме ног по ре ме ће ног и ала вог би знис све та. Ра ду ло вић је по

331 Ра ду ло вић ша ље, 28.03.2011., и пи смо др жав ном ту жи о цу Цр не Го ре, Ран ки 
Ча ра пић,. Он шо ки ра тврд ња ма да је Вла да Ср би је, на че лу са Во ји сла вом 
Ко шту ни цом, пре ко Ми ро сла ва Ми шко ви ћа (ко ји је сво је вре ме но дао 8 ми
ли о на евра) и Ми ла на Бе ка пла ћа ла опо зи ци ју про тив Ми ла Ђу ка но ви ћа. 
Но вац су од тај ку на, твр дио је Ра ду ло вић, при ма ли из Ср би је: Ан дри ја Ман
дић, Не бој ша Ме до је вић, Ан дри ја Јо ви ће вић, Пре драг По по вић, Пре драг Бу
ла то вић. 
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стао 1990. ге не рал ни ди рек тор „Цмар ке та“, нај ве ћег тр го вин ског 
лан ца у Ср би ји до 2006. го ди не. Ми ро слав Ми шко вић и Ра ду ло
вић, са још се дам љу ди, фор ми ра ју клуб При вред ник, по зна ти ји као 
„Клуб из Шек спи ро ве“, ко ји и да нас прак тич но упра вља Ср би јом. 
Пре ко Зо ра на Ђин ђи ћа Ра ду ло вић упо зна је Ми ла на Бе ка, ко ји са 
бо га тим Ср би ном из Швај цар ске, Пе тром Ди ми три је ви ћем, осни
ва тр го вач ку фир му Ди бек. Ђин ђић мо ли Ра ду ло ви ћа да упо зна и 
по мог не ње го вом по зна ни ку ко ји је, као и Ра ду ло вић, из Хер цег 
Но вог. За хва љу ју ћи „Ц мар ке ту“, Ди бек по ста је је дан од нај ве ћих 
уво зни ка ро бе ши ро ке по тро шње, што је Бе ку лич но омо гу ћи ло 
кон такт и са вла да ју ћим струк ту ра ма. Чак по ста је и ми ни стар у 
Вла ди и осо ба од ви со ког по ве ре ња Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, ко ји 
му по ве ра ва нај сло же ни ју опе ра ци ју про да је Те ле ко ма. У то вре ме 
Ми шко вић и Бе ко су огор че ни и љу ти не при ја те љи. Бе ко ка сни је, 
кад и Ра ду ло вић, по ста је ми ни стар у Вла ди Мир ка Мар ја но ви ћа.332

По сле про ме на ре жи ма 2000., Ми шко вић већ 2001., пре ко ми
ни стра Ду ша на Ми хај ло ви ћа, пла ћа део по ли ци је. Ра ду ло вић, ко ји 
ула зи у Но ву де мо кра ти ју, стран ку Д. Ми хај ло ви ћа, твр ди: „Ми хај-
ло вић ми је то прав дао чи ње ни цом да др жа ва не ма до вољ но па ра, а 
да Ми шко вић пла ћа по ли ци ју још из вре ме на Влај ка Сто јиљ ко ви-
ћа.“333 На исти на чин је Ми шко вић, твр ди Ра ду ло вић, ра ни је пла
ћао и тај ну по ли ци ју Ра де та Мар ко ви ћа, а ка сни је и Ко шту ни чи
ну по ли ци ју ми ни стра Дра га на Јо чи ћа. „До ла ском Ко шту ни це на 
власт по чет ком 2004. го ди не, сви ма ко ји смо се ба ви ли по сло ва њем 
у Ср би ји би ло је ја сно да Ми ро слав Ми шко вић до би ја при ват ну вла-
ду, ко ја ће ра ди ти све што том чо ве ку бу де по слов ни ин те рес.“334

Ми шко ви ћев основ ни циљ, твр ди Ра ду ло вић , би ло је ства
ра ње мо но по ла у про да ји хра не, ко ји ни ка ко ни је мо гао да обез
бе ди без пре о ти ма ња 25 % тр жи шног уче шћа „Ц мар ке та“. Уз по
моћ Вла де Ко шту ни це, Ми шко вић је из деј ство вао за кљу чак Вла де 
да „Ц мар кет“ не сме да се про да Ра ду ло ви ћу. То ком 2003. и 2004. 
го ди не, Ра ду ло вић об на вља кон так те са Ми ла ном Бе ком, „ко ји се 
вра тио у Ср би ју, по сле ег зи ла у ко ји је по бе гао, а по сле по ли тич ког 

332  Ви де ти: Елек трон ске Но ви не , на Мре жи, 22. март 2011.

333 Ibid.

334 Ibid.
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кра ха ко ји је до жи вео, као но си лац ли сте СПС-ЈУЛ на ре пу блич ким 
из бо ри ма и де мо крат ских про ме на од 5. ок то бра 2000. го ди не. У 
Ср би ју се вра тио и по чео по слов но да ра ди по сле уби ства Зо ра на 
Ђин ђи ћа и до ла ском на власт Во ји сла ва Ко шту ни це ко јег је он (Бе-
ко) фи нан си рао.“335

Бе ко за по чи ње пр ву при ва ти за ци ју, уз по моћ ко рум пи ра них 
слу жбе ни ка др жав не ад ми ни стра ци је, при ва ти за ци ју пред у зе ћа 
“Књаз Ми лош”. „Том при ли ком се по тру дио да ми ста ви до зна ња 
да је це ло куп ни др жав ни апа рат под ње го вом кон тро лом, да има 
ап со лут ну кон тро лу свих ин сти ту ци ја ко је су по треб не за про цес 
при ва ти за ци је, укљу чу ју ћи и слу жбу Др жав не без бед но сти, са ко-
ји ма је у бли ским од но си ма још из вре ме на про да је Те ле ко ма. Та ко 
се хва лио на ма из 'Ц мар ке та' да је при слу шки вао стан Ми ро љу ба 
Ла бу са, пот пред сед ни ка Вла де Ср би је и та ко знао све шта се Ла-
бус до го ва рао са кон ку рен ти ма, пред став ни ци ма фир ме 'Да нон'.“336

Као пр во кла сни ин сај дер из све та срп ске по слов не но мен
кла ту ре, са зда не од пер верз не ме ша ви не не ка да шњих ди рек то ра 
ко му ни стич ких дру штве них пред у зе ћа и из да на ка но вих ка пи та
ли ста, Ра ду ло вић не пре за од то тал ног раз от кри ва ња овог па ра лел
ног све та, у мно го ме кри ми нал ног у свом на чи ну функ ци о ни са ња у 
срп ском тран зи ци о ном дру штву. При том је Ра ду ло вић све стан да 
не мо же да из бег не соп стве но убра ја ње у овај свет, ни ти не га тив
ни суд срп ске јав но сти у крај њој ин стан ци. Ра ду ло вић чак твр ди, 
по сле свих де це ниј ских до га ђа ња, да „Ми ро слав Ми шко вић  же ли 
да, пре ко прак тич но ње го ве при ват не вла де, ко ју је фор мал но во-
дио Во ји слав Ко шту ни ца, ус по ста ви мо но пол у Ср би ји и да му за 
то тре ба 'Ц мар кет'...Та ко ме је на са ста нак по звао и ми ни стар 
по ли ци је  Дра ган Јо чић. На том са стан ку у про сто ри ја ма ми ни-
стар ства по ли ци је, на ко ме су ис пред Вла де би ли се кре тар Вла-
де Де јан Ми хај лов, ми ни стар по ли ци је  Дра ган Јо чић и шеф УБО-
ПОК-а Мла ден Спа сић, ми ни стар Јо чић ми је ди рект но за пре тио и 
упо зо рио да 'Ц мар кет' не сме да ку пи ни јед на стра на фир ма и да 
'Ц мар кет' мо же да ку пи са мо до ма ће пред у зе ће ко је се ба ви том де-
лат но шћу, што је на рав но мо гла да бу де са мо 'Дел та'. Пре то га  је 

335 Ibid.

336 Ibid.
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као упо зо ре ње и прет њу, на те рао ше фа УБО ПОК-а Мла де на Спа-
си ћа да из но си нај стра шни је ла жи о мо јим ћер ка ма, твр де ћи да су 
то опе ра тив ни по да ци по ли ци је, ма да нам је сви ма у тој кан це ла-
ри ји би ло ја сно да Мла ден Спа сић спро во ди са мо на ред бу Мла ђа на 
Дин ки ћа, ко ји је по ли тич ки шеф Спа си ћа, а ка ко би Дин кић ис пу-
нио на ред бу свог по сло дав ца Ми ро сла ва Ми шко ви ћа.“337 

Под стал ним при ти ском, ме диј ским и ин сти ту ци о нал ним, 
схва тив ши озбиљ но све прет ње др жав них функ ци о не ра, све стан 
да је Вла да до не ла од лу ку да „Ц мар кет“ “по кло ни” „Дел ти“, од но
сно Ми шко ви ћу, Ра ду ло вић тра жи сам хи тан са ста нак са  Бе ком, 
ко ји му је „по твр дио да те прет ње не ће ва жи ти за ње га, да је и 
он у фи нан сиј ским аран жма ни ма са стран ком пре ми је ра Ко шту-
ни це, ДСС-ом и да све пре пу стим ње му, да је то све већ до го во рио са 
вр хом др жа ве и да ће му но вац обез бе ди ти 'Хи по' и 'Ко мер ци јал на 
бан ка' кроз кре ди те, а га ран ци је за те кре ди те ће би ти ње го во вла-
сни штво у 'Ц мар ке ту' ! То је, ина че, мо дел, ко ји ће Бе ко на ста ви-
ти да при ме њу је и у свим оста лим ка сни јим при ва ти за ци ја ма.“338

И шта је у је сен 2012. ре зул тат свих ових све до чан ста ва? Го
то во ни ка кав. И по ред ин тер вен ци ја европ ских ин сти ту ци ја за 
бор бу про тив кри ми на ла, и по ред гро мо гла сних на ја ва о от ки ва њу 
свих кри ми нал них де лат но сти срп ске но мен кла ту ре ис пре пле те
не са тај кун ским струк ту ра ма, сна ге кон ти ну и те та без бед но бро де 
по ли тич ким во да ма Ср би је. „Евро па“ ни је ни реч из го во ри ла о то
ме ка кав став има пре ма чи ње ни ци да је Дин кић и у вла ди Да чи ћа 
2012. је дан од кључ них ми ни ста ра. Европ ским бор ци ма за де кри
ми на ли зо ва ње би зни са. Чак ни „га у лај те ру“ за европ ску Ср би ју, 
струч ња ку за на ци со ид ну др жав ну про па ган ду  Јел ку Ка ци ну,339 ни 
ма ло не сме та што и у но вом скуп штин ском са зи ву Ср би је (2012
2016), се де, за шти ће ни по сла нич ким иму ни те том, не ка да шњи ми
ни стри и по ли ти ча ри ко ји су до бра но упе тља ни у мно ге нај ве ће 
337 Ibid.

338 Ibid.

339 Аутор сма тра да не сме да се иг но ри ше, па ти ме и „про пе ре“, срам на би о гра
фи ја овог сло ве нач ког евро кра те, зна чај ног по мно гим ла жним ин фор ма ци
ја ма лан си ра ним то ком крат ког су ко ба Сло ве ни је са ЈНА, 1991. У Ср би ји су 
ње го ве фа бри ко ва не ла жи о то ку су ко ба, о фе де рал ној ар ми ји, мно ги струч
ња ци за по ли тич ку про па ган ду на зва ли „про из во ди ма сло ве нач ког Ге бел са 
Јел ка Ка ци на“. За пра во је срам но и за Сло ве ни ју, и за ЕУ, што чо век та кве 
би о гра фи је ико га пред ста вља у Бри се лу.
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мал вер за ци је у др жа ви, пре све га го ди на ма по ми ња ни у кри ми
нал ним при ва ти за ци ја ма (по пут Вла хо ви ћа, Цвет ко ви ћа, Ми хај
ло ва, и број них дру гих). Је ли ова кво ћу та ње европ ских по сла ни ка 
и по ли ти ча ра пред очи тим до крај чи ва њем срп ске при вре де и др
жа ве још је дан вид упор но по твр ђи ва не њи хо ве „по мо ћи“ у срп
ским европ ским ин те гра ци ја ма?340

VI II. 2. Ве ри ца Ба раћ про тив „Не ви дљи вих ру ку“

Ка ко су са мо одах ну ли срп ски тај ку ни и број ни по ли ти ча ри 
за ступ ни ци не ми ло срд ног и ала вог ли бе рал ног ка пи та ли зма у Ср
би ји ка да су чу ли вест о смр ти твр до гла ве и не пот ку пљи ве Ве ри
це Ба раћ, ко ја је из гу би ла бор бу за жи вот, у мар ту 2012. Ча чан ска 
прав ни ца, ко ја је го ди на ма би ла на че лу не у год ног Са ве та за бор бу 
про тив ко руп ци је, ни је ус пе ла у свом жи вот ном ци љу да до жи ви 
да Ср би ја по ста не др жа ва ка дра да ди сци пли ну је и над вла да тај ку
не и ко рум пи ра не по ли ти ча ре. Ду го го ди шња бор ба про тив ко руп
ци је, уз ин ди фе рент но „ки би цо ва ње“ са стра не го то во це ло куп не 
по ли тич ке кла се Ср би је, ис цр пла је фи зич ке сна ге ове хра бре Ча
чан ке. Оти шла је не до вр ше на по сла, али је не сум њи во сна жно и 
не у стра ши во жи го са ла ко рум пи ра но вре ме про шлих и ове де це
ни је у Ср би ји. Упра во је рад ње ног не пот ку пљи вог Са ве та био ори
јен тир ин стан ца ма ЕУ да зах те ва ју од Вла де Ср би је, то ком 2012., да 
ко нач но кре не у чи шће ње дру штве ног тки ва, јед ног од нај за ра же
ни јих ко руп ци јом на европ ском тлу.
340 По сто ји за ни мљи во по кла па ње по ли ти ке САД и ЕУ пре ма срп ским ак те ри ма 

по ли тич ких и еко ном ских до га ђа ња. Гра ђа ни Ср би је сва ка ко се се ћа ју ду гих 
ли ста за бра на пу то ва ња срп ских по ли ти ча ра и би зни сме на у вре ме Ми ло
ше ви ће вог ре жи ма. Исти ти за бра ње ни спе ци ме ни бив шег ре жи ма ауто мат
ски су од 2001. ко оп ти ра ни на ли сте за при је ме по бе о град ским ам ба са да ма 
упра во зе ма ља ко је су исте лич но сти про гла си ли ра ни је не по жељ ни ма. Чим 
је ДОС до шао на власт, за бо ра вље не су за бра не. Срп ска јав ност је од 2001. 
пот пу но схва ти ла, че сто фра пи ра на ти ме, да За па ду уоп ште ни је ва жан са
став но ве ка пи та ли стич ке ма пе Ср би је, ни ти их је уз бу ђи вао че сто очи ти 
кри ми нал ни до си је тих би зни сме на. У по жељ ну но мен кла ту ру су убра ја ни и 
нај ве ћи кри ми нал ци, а бла го на кло ни су би ли и пре ма но вим име ни ма но во
бо га та ша ко ји су про из ве де ни из амал га ма ста рог ре жи ма и до сов ских при
ста ли ца. Ти ме су ина у гу ри са ли зна чај ни сег мент бес ком про ми сних бо ра ца 
за не за ја жљи ви и по губ ни ли бе рал ни ка пи та ли стич ки по ре дак у Ср би ји, ко
ји ће да ље па у пе ри зо ва ти зе мљу већ озбиљ но уру ше ну ло шим еко ном ским 
упра вља њем у вре ме по лу ка пи та ли стич ког Ми ло ше ви ће вог по рет ка. 
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Је дан од по след њих Из ве шта ја Са ве та за бор бу про тив ко
руп ци је ко ји је во ди ла Ве ри ца Ба раћ, об ја вљен је кра јем сеп тем
бра 2011. и од но сио се на при ти ске и кон тро лу срп ских ме ди ја. Био 
је то за јед нич ки рад са По ве ре ни ком за ин фор ма ци је Ср би је, За
штит ни ком гра ђа на и ме диј ским удру же њи ма. Ме ди ји, пре те жно 
кон тро ли са ни упра во од тај кун ских и кри ми на ли зо ва них би знис
струк ту ра, ма хом су иг но ри са ли овај из ве штај Са ве та, баш као и 
РТС и баш као и прет ход них го ди на. И то упр кос оце ни јав но сти 
„да су у ње му пр ви пут си сте ма ти зо ва ни и зва нич но са оп ште ни 
про бле ми за ко је се већ го ди на ма 'зна', и да је Са вет на пра вио пр-
ви ко рак у раз ма тра њу пре пре ка сло бо ди ме ди ја и ства ра њу де мо-
крат ске јав но сти у Ср би ји.“341

Из ве штај „еки пе Ба раћ“ по ка зао је да су „про бле ми ме ди
ја у Ср би ји и да ље у до ме ну не ви дљи ве ру ке“, ко ја њи ма упра вља. 
У члан ку у „Да на су“, Ве ри ца Ба раћ фо ку си ра про блем ме ди ја: „У 
Из ве шта ју Са ве та из дво ји ли смо и ана ли зи ра ли ти аспек та овог 
про бле ма: не тран спа рент ност вла сни штва, фи нан сиј ски ути цај 
др жа ве на ме ди је и ул ко гу РТС-а. Чак 18 ве ли ких ме ди ја у Ср би ји 
је у вла сни штву љу ди ко ји се скри ва ју иза оф-шор ра чу на, или као 
па ра ван ко ри сте осо бе ко је ни су пра ви вла сни ци. Ова си ту а ци ја 
не са мо што оне мо гу ћа ва гра ђа не да по ве жу са др жа је у 'Ве чер њим 
но во сти ма' и на ТВ 'Ава ла' са ин те ре си ма Ми ла на Бе ка и Жељ ка 
Ми тро ви ћа, већ до во ди и до не за ко ни те кон цен тра ци је...Скри ве-
но вла сни штво и ме диј ска кон цен тра ци ја су за ко ном за бра ње ни...
Уме сто да ра ди по сао због ко га је осно ва на, РРА за пра во уче ству је 
у кр ше њу за ко на...“342

Власт у Ср би ји за про па ган ду, твр ди Са вет, го ди шње из два ја 
нај ма ње 15 ми ли о на евра, уз шта иду до дат на сред ства за рад ме
ди ја, што до сег не до ба рем 40 ми ли о на евра. Те па ре Са вет ви ди у 
ва жном сег мен ту „не ви дљи ве ру ке“ аген ци ја ма за од но се с јав но
шћу (ПР) и про дук циј ским ку ћа ма. „ Део др жав них ин сти ту ци ја и 
јав них пред у зе ћа ре дов но ан га жу је при ват не ПР фир ме, иако у свом 
са ста ву има ју чи та ве слу жбе за ду же не за исте по сло ве. Нај че шће 
са ра ђу ју са кон гло ме ра ти ма иза ко јих сто је Ср ђан Ша пер и Дра ган 

341 Ви де ти: Ве ри ца Ба раћ, „Не ви дљи ве ру ке“, Да нас, 14.10.2011.

342 Ibid.
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Ђи лас, а то су упра во оне фир ме ко је има ју нај вред ни је по сло ве са 
те ле ви зи ја ма и у при ли ци су да ути чу и на огла ша ва ње, и на уре-
ђи вач ку по ли ти ку. На рав но, аген ци ју 'Про фај лер тим', ко ја је по ве-
за на са Алек сан дром Ву чи ћем, ре дов но ан га жу ју оп шти не у ко ји ма 
је на вла сти СНС. Дру гим ре чи ма,има мо и за ко не ко ји за бра њу ју 
су коб инт ге ре са, за бра њу ју по ли тич ким стран ка ма да осни ва ју 
ме ди је, има мо за кон о фи нан си ра њу по ли тич ких кам па ња, има мо 
про пи се ко ји ре гу ли шу јав не на бав ке услу га огла ша ва ња, има мо и 
ин сти ту ци је ко је ове за ко не спро во де и без број стра те ги ја. И опет 
се ра ди све оно што је за бра ње но.“343

Из ве штај та ко ђе кри ти ку је по на ша ње Вла де по пи та њи ма 
ме ди ја. С јед не стра не, на ме ће се пре но ше ње скуппштин ских за
се да ња (а при мер ББЦја по ка зу је да Те ле ви зи ја са ма мо же да би ра 
ка да ће не што пре но си ти), „а исто вре ме но не ре а гу је на чи ње ни цу 
да РТС од 2008. не из вр ша ва за кон ску оба ве зу јав но сти, Вла ди и 
Скуп шти ни до ста ви сво је за вр шне ра чу не. Са вет је за по тре бе о 
ме ди ји ма го ди ну да на по ку ша вао да од РТС- и до би је до ку мен та ци-
ју о њи хо вој са рад њи са ПР и про дук циј ским ку ћа ма. Упр кос на ло-
зи ма По ве ре ни ка за ин фор ма ци је, до да нас ни смо до би ли тра же не 
по дат ке. Ди рек тор РТС-а (А. Ти ја нићприм. а.) је пла тио ка зну 
због не по сту па ња по на ло гу По ве ре ни ка, нов цем гра ђа на ко ји ма је 
пет ход но ус кра тио ин фор ма ци је о по сло ва њу јав ног сер ви са.“344

Осим Ти ја ни ћа и РТСа, Са вет за бор бу по тив ко руп ци је у 
свом Из ве шта ју из сеп тем бра 2011. ја сно упи ре пр стом на Ср ђа на 
Ша пе ра и ње го ву аген ци ју „Ме кен гру па“. Аген ци ја ни је за до во ља
ва ју ће од го во ри ла на пи та ња Са ве та о свом по сло ва њу. „Из Ме кен 
гру пе по ку ша ли су да нам об ја сне да њи хо ва са рад ња са др жав ним 
ога ни ма и ни је та ко ве ли ка, ни ти су ве зе Ср ђа на Ша пе ра са ДС 
ва жне. На кон овог са стан ка, уне ли смо у из ве штај из вод из ин тер-
вјуа у ком пред сед ник Та дић об ја шња ва ка ко иза ње га не сто ји ни ко, 
сем тро ји це пи ја те ља, од ко јих је је дан Ср ђан Ша пер.“345 

Са вет по ми ње и аген ци ју 'А-ме диа', екс клу зив ног са рад ни
ка др жав них ор га на под кон то лом Г17 плус, чи ји је ди рек тор То

343 Ibid.

344 Ibid.

345 Ibid. 
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ми слав Дам ња но вић, члан те стран ке. Ве ри ца Ба раћ је у тек сту у 
днев ном ли сту „Да нас“ оста ви ла је по след њом ре че ни цом и ја сну 
по ру ку дру штву и по ли тич кој кла си. „ 'Не ви дљи ва ру ка' за пра во је 
вр ло ви дљи ва.Тре ба са мо од би ти да за тво ри те очи.“346

На спорт ском ТВ ка на лу, СОС ка нал, Ве ри ца Ба раћ 2010. 
обра ћа па жњу и на на ци о нал не ре сур се, о ко ји ма го то во ни ко у 
по ли тич кој кла си Ср би је го то во ни кад и не го во ри, а ни ка да та ко 
са ве сно и ја сно. „Ра ди се о ин фра стук ту ри, ра ди се о нај ва жни-
јем, о на ци о нал ним ре су рси ма ове др жа ве. Ра ди се о чи ње ни ци да 
је код нас на сна зи за кон о кон це си ја ма, ко ји утвр ђу је да се та кве 
ства ри-на ци о нал ни ре сур си, не про да ју, не го се да ју под кон це си-
ју. И то се не по шту је. И што је нај ве ћи про блем, ја не ве ру јем да 
то љу де у ме ди ји ма не ин те ре су је, ве ру јем да зна ју зна чај те те ме, 
да они же ле да про чи та ју од лу ку вла де, да про чи та ју обра зло же ни 
пред лог Ми ни стар ства. Јер, сви се пи та ју шта се у ства ри то ра-
ди. Ме ђу тим, та ква је кон тро ла ус по ста вље на, да тих пи та ња 
уоште не ма. Раз не дру ге те ме се на ба вља ју да то по кри ју. Чи ње-
ни ца пот пу но не тран спа рент ног по ступ ка, чи ње ни ца да је бив ша 
ми ни стар ка те ле ко му ни ка ци ја из не ла та кве озбиљ не при мед бе на 
то. Да ли сте ви де ли да је не ко ре а го вао?“347

У по след њем ин тер вјуу Ве ри ца Ба раћ го во ри за „ТВ спе ци
јал Да нас“, те ле ви зиј ско из да ње днев ног ли ста „Да нас“, ко ји је имао 
на слов „До ђи те на ста ди он“. Као у рет ко ко јој дру гој ме диј ској при
ли ци, Ве ри ца Ба раћ у раз го во ру об у хва та све нај бит ни је про бле ме 
срп ског дру штва, са гле да на кроз при зму Са ве та за бор бу про тив 
ко руп ци је. Она нас вра ћа на не ре ше на, чак ни истин ски за по че
та ре ша ва ња пи та ња имо ви не у Ср би ји, ко ја да нас гу ше на шу зе
мљу. „А шта се де ша ва са јав ном сво ји ном, ко ја је про да та у до-
са да шњем про це су при ва ти за ци је? Про да те су све лу ке на Ду на ву. 
Део њих је и јав на сво ји на. Ка ко ће те то да ре ши те? Шта ће те да 
ре ши те - Дин кић је ис про да вао ба ње. А оне су би ле вла сни штво 
ПИО фон да...Ту је и део при че да ви не ће те да уве де те пра ви ла и 
стан дар де. Мо ра те да на пра ви те ја сна пра ви ла  чи је је не што. То 
су основ на сво јин ска пи та ња, прет ход на пи та ња. Чи је је не што, 
па тај чи је је мо же и да про да је. Или, ако хо ће те да при ва ти зу је те, 
346 Ibid.

347 Видети: Интервју са Верицом Бараћ, СОС канал, 01.10. 2010.
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он да мо ра те тач но да утвр ди те: ко у то ме шта мо же да про да ји, 
по ко јој по це ду ри. Ако то не ре гу ли ше те, он да ви у ства ри пра ви-
те про стор за не ке при ви ле го ва не по је дин це. То се по себ но од но си 
на клу бо ве, јер је то увек би ло јед но фи но скри ве но ме сто за раз не 
по ли тич ке ути ца је, за шти ће не по је дин це, итд. Код овог Ђу ри ћа 
(„Пар ти зан“ прим. а.) то зна мо из Ве те ри нар ског за во да, ту је чак 
и Вр хов ни суд до но сио од лу ке ко је они ни су по што ва ли. И ни ка квих 
про бле ма ни је би ло, јер код нас по сто ји тај ап сурд да овла шће ња 
по сто је, на при мер оно што власт има као овла шће ња, то мо ра да 
се по кло пи пот пу но са од го вор но шћу. Ако се то не по кло пи, има те 
он да си стем ску ко руп ци ју, као код нас.“348

Ба ра ће ва ин си сти ра на још јед ној ка рак те ри сти ци но мен
кла ту ре Ср би је, ње ној по ве за но сти са оба ве штај ним струк ту ра ма, 
ко је ите ка ко игра ју и да ље нај ва жни ју уло гу у дру штву, го то во ни
шта ма њу од оне ко ју су има ли у ко му ни стич ким вре ме ни ма. И Ба
ра ће ва твр ди: „Оно што смо на сле ди ли је и спре га тај них слу жби, 
де ло ва кри ми на ла, тај ку на, по ли тич ких стра на ка, ко ја је ин те-
ре сно пот пу но по ве за на. И ми то пи та ње ни смо отво ри ли по сле 
2000. го ди не, и та спре га је нај моћ ни ја у све му. Она је моћ ни ја од 
сва ке др жав не нсти ту ци је и моћ ни ја од сва ког за ко на. Ту се ни шта 
ни је про ме ни ло. Мо гу се име на про ме ни ти, али су шти на функ ци о-
ни са ња, та спре га се ни кад ни је отво ри ла.

По сле ди це то га су: на де се ти не не ре ше них по ли тич ких уби-
ста ва до 2000., и по сле; то су сва та де ша ва ња у ин сти ту ци ја ма, у 
при ва ти за ци ји, у кре та њу нов ца, и у спор ту- то су про сто за бра-
ње не зо не. Ин сти ту ци је се пра ве да има ју ма лу моћ и то се ра ди на 
раз не на чи не, кроз ло ше за ко не, кроз ода бир ка дро ва и ме ха ни зме 
ка ко се ти ка дро ви др же у по слу шно сти. Ви ди те да су чи та ви де-
ло ви јед ног спек тра оста ли у тој не так ну тој сфе ри... Не спор но је 
да се у фуд ба лу, у клу бо ви ма де ша ва ју мно ге ства ри, да се ту ра ди 
о ве ли кој имо ви ни, на кра ју и о др жав ним уде ли ма...То је би ло и код 
ве ли ких дру штве них пред у зе ћа. Прет ход но пи та ње је би ло шта је 
уло жи ла др жа ва, шта је до шло из дру гих из во ра, а он да се тач но 
утвр ди шта је чи је. На при мер, кад се про да је „Књаз Ми лош“. Кад 
је пра вље но то пред у зе ће, оно је до би ло и во ду, до би ло је дру штве не 
ре сур се. Све је би ло дру штве но и ни ко ни је по ста вљао пи та ње. Кад 
348 Ви де ти: „ТВ спе ци јал Да нас“, „До ђи те на ста ди он“, 16. 09. 2011.



Зоран Петровић Пироћанац

224

иде те у при ва ти за ци ју, та пи та ња тре ба прет ход но да одво ји те. 
Јед но је во да, ко ја ни је у про ме ту, а јед но је про да ја пу ни о ни це. Да 
ли је онај ко ји је ку пио пу ни о ни цу, по што ни је мо гао за кон ски, фак-
тич ки до био и во ду? Као и кад је про дат НИС, Ру си су фак тич ки на 
по клон до би ли и на ше ре зер ве наф те и га са. Зна те да је ми ни стар 
ре као да је то све оти шло у па ке ту. То ни ка ко ни је мо гло да оде у 
па ке ту.“349

О сце на ри ју као у Хр ват ској (по пут афе ре Иво Са на дер, ко ја 
би ипак мо гла да се за вр ши и хе пи ен дом за бив шег пре ми је ра), за
пра во о ве ро ват но ћи да се и у Ср би ји пред ли цем прав де на ђе не ки 
ов да шњи по ли ти чар ви со ког ран га, Ба ра ће ва ка же: „За раз ли ку од 
Хр ват ске) ми за ду го не ће мо има ти ин сти ту ци је спо соб не да про це-
су и ра ју та кве ства ри, Евро пу још ду го то не ће за ни ма ти, јер има ју 
дру ге сва ри ко је их за ни ма ју. Ина че би то би ло исто вре ме но код 
нас, као то са Са на де ром, јер про блем са Хи по бан ком, на при мер, и 
про ток нов ца, по сто ји исто вре ме но и код нас...На ша власт го во-
ри на сав глас да смо ми на европ ском пу ту, али она же ли да та мо 
што ка сни је стиг не мо.“350

О си сте мат ском уни шта ва њу не ка да шњих успе шних дру
штве них пред у зе ћа, Ве ри ца Ба раћ та ко ђе отво ре но, искре но и 
зна лачки, упо зо ра ва срп ску јав ност, у опро штај ном јав ном по ја
вљи ва њу, са мо шест ме се ци пре смр ти. „Са да хо ће да по др жа ве оно 
што су сво је вре ме но упро па сти ли. Шта то зна чи? Да су до зво ли-
ли бли ским љу ди ма да из ву ку но вац и ка пи тал и сад их, на рав но, 
вра те на бу џет, по што су их упро па сти ли. Сад се не по ста вља 
пи та ње ко је упро па стио од ре ђе ну фа бри ку ко ја је ра ди ла и има ла 
сво је тр жи ште, као Фа бри ка ста кла, као 'Ср бо лек.' Ми смо го ди-
на ма до ста вља ли Вла ди по дат ке шта Ни ни( при ват ник, ку пац те 
фа бри кеприм.а.) ра ди у 'Ср бо ле ку'. И зна ли смо да ће то што ра-
ди до ве сти до сте ча ја, то не мо же дру га чи је да се за вр ши. Ње му 
је Аген ци ја за при ва ти за ци ју, од но сно Вла да, омо гу ћи ла да од ву че 
'Ср бо лек' у сте чај. И сад ви ди те ка ко се у ме ди ји ма ка же ни је про-
блем што ви ше не ће мо про из во ди ти ни тро гли це рин, ми ће мо га 
уво зи ти. У до брим при ва ти за ци ја ма ми смо тре ба ло да про из во-
ди мо ма кар део оно га што смо не кад про из во ди ли. Е, то је сад на-
349 Ibid. 

350 Ibid. 
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рав но за уво знич ки ло би још бо ље. То је са мо још јед на ствар ко ју 
ће они да уво зе. На ша при ва ти за ци ја је на пра вље на по по тре би 
од ре ђе не гру пе љу ди, то је ваљ да са да ја сно. Би ло је по треб но да они 
опе ру но вац ко ји је од нет из ове др жа ве, да узму пред у зе ћа где су их 
ин те ре со ва ле не крет ни не. Ве ро ват но да ће се и у спор ту за вр ши-
ти та ко што ће они ко ји су већ за ин те ре со ва ни то пре тво ри ти 
са мо у не крет ни не ко је њих ин те ре су ју.“351

VI II.3.  Не у мор но но мен кла тур но пљач ка ње Ср би је и 
у де мо крат ско вре ме

Не дељ ник НИН је 2011. об ја вио ве о ма ква ли тет ни фељ тон 
„Ка ко су нас опљач ка ли“, ко ји јав ност упо зна је са број ним ма ло 
по зна тим ко ри сним чи ње ни ца ма. На при мер, да су „нај бо га ти ји 
при вред ни ци у Ср би ји и нај ве ћи ду жни ци, за по ре зе и до при но се ду-
гу ју 170 ми ли јар ди ди на ра, а сва њи хо ва ду го ва ња из но се ви ше од 
не ве ро ват них 500 ми ли јар ди ди на ра, од но сно око 5 ми ли јар ди евра. 
Во де ћи у ду го ва њи ма пре ма др жа ви и По ре ској упра ви су Ми ро слав 
Ми шко вић, Ми лан Бе ко и Зо ран Дра ку лић.“ 352

НИН пи ше да су „тај ку ни и на ста ли у вре ме ре жи ма Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа, то ком Де ве де се тих, де лом за то што су би-
ли при ви ле го ва ни, де лом због из о стан ка ме ха ни за ма кон тро ле, 
не при ла го ђе них но во на ста лим дру штве ним усло ви ма. Пра ће на 
ка дров ским чист ка ма, ре кон струк ци ја др жа ве за сни ва на је по пар-
то крат ској ли ни ји. И но ви слој бо га та ша ре гру то ван је из тех но-
крат ско-упра вљач ког сло ја би ло из сфе ре при вре де или по ли ти ке. 
Та ели та има ла је увид у са мо тр жи ште и ства ра ју ћи фи нан сиј ску 
ба зу, иси са ва ју ћи но вац дру штве них фир ми пре ба ци ва ла га на соп-
стве не кроз не ре ал не вред но сти ро ба и услу га, део су да ва ли за одр-
жа ва ње Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, а нај ве ћи део узи ма ли су за се бе. То 
им је омо гу ћи ло ства ра ње та квих мо но по ла да је њи хо ву ба ри је ру 
те шко про би ти и по ста ли су ми ли јар де ри за крат ко вре ме.„353

351 Ibid. 

352 Видети: „Како су нас опљачкали“ (3) НИН, број 3153, 02. 06. 2011. 

353  Ibid. 
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У ма ле ној и па у пе ри зо ва ној тран зи ци о ној Ср би ји бо гат ства 
бо га тих су још и ве ћа у од но су на обич не гра ђа не не го у дру штви
ма у ко ји ма ин сти ту ци је др жа ве функ ци о ни шу знат но нор мал ни
је. НИН је, на при мер, про це нио 2011. бо гат ство дво ји це во де ћих 
би зни сме на, Ми шко ви ћа и Бе ка, на око 500 ми ли о на евра, „иако 
су прет ход них го ди на по ми ња не да ле ко ве ће су ме.“ И наш глед ни 
не дељ ник пи та: „Ка ко је мо гу ће за крат ко вре ме у си ро ма шној др
жа ви ство ри ти та кве им пе ри је? Од го вор на то пи та ње већ го то во 
де це ни ју ду гу ју пра во суд ни, по ли циј ски, по ре ски и оста ли ор га ни 
др жа ве.“354 

Бо га ће ње за о по чи ње то ком гра ђан ског ра та у Ју го сла
ви ји Де ве де се тих, баш ка ко то увек би ва у смут на вре ме на, сву
да и увек у исто ри ји. Санк ци је су обо га ти ле сна ла жљи ве би зни
сме не, рат та ко ђе, па је до шла и на ка зна при ва ти за ци ја. „По тој 
ло ги ци, сто ти не фа бри ка и хи ља де хек та ра зе мље ку по ва не 
су за не ко ли ко ма ра ка, ства ра ју ћи с дру ге стра не рад ну ма су су-
о че ну с пу ким пре жи вља ва њем и пот пу но за ви сну од во ље вла-
сни ка фир ми у ко ји ма су за по сле ни. При гр ли ли су по сло ве ко је 
су не ка да оба вља ле др жав но из во зне фир ме 'Ге некс' и 'Инекс.“355

Но ва кла са бо га та ша, при ват них пред у зет ни ка, над вла да ва др жа
ву. Вук Ха мо вић, Зо ран Дра ку лић и Во јин Ла за ре вић пре у зе ли су 
по сло ве фи ли ја ла „Ге нек са“ у ино стран ству.356 Но ви бо га та ши по
сле 5. ок то бра 2000. у сво јим ру ка ма др же срп ски но вац, кључ не 
љу де на ва жним по зи ци ја ма из вр шне вла сти, у бан кар ском сек то
ру, као и син ди ка ту. За по чи њу та ко дру ги чин при ва ти за ци је. Фи
нан сир ли су опо зи ци ју, а од 2001. до би ја ли по себ не по вла сти це, 
чак су и за ко ни њи ма при ла го ђе ни. Про из вод Ми ло ше ви ће вог ре
жи ма, тај ку ни су и у ре жи му Ђин ђићКо шту ни ца ва жни тај ку ни, 
ко ји ди рект но ути чу на са став вла де.357

354 Ibid.

355 Ibid.

356 Ми шко ви ћу је стан ујед но фир ма, онај у ко јем је до та да жи вео Сло бо дан 
Ми ло ше вић. Ми лан Бе ко је ми ни стар и је дан је од тво ра ца За ко на о сво јин
ској тран сфор ма ци ји. При ват не фир ме во де би знис и бу квал но из др жа ва ју 
др жа ву.

357 За по шља ва ју све га 45.000 љу ди, али је њи хов ути цај на упра вља ње др жа ве 
да ле ко ве ћи. Бе ко и Ми шко вић по ми ња ни су као су вла сни ци Лу ке Бе о град, 
Ми шко вић и Бо го љуб Ка рић ве за ни су у род бин ским ве за ма. Ћер ка Ми шко
ви ћа уда та је за си на Сре те на Ка ри ћа. Ка рић, ко га и да нас про га ња ју због 
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Стје пан Гре дељ, члан Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је, по
твр дио је за НИН кључ ну ко руп тив ну уло гу ис тра жних ор га на, 
глав них за штит ни ка јед не од нај ве ћих ко руп ци ја европ ског кон ти
нен та про те клих го ди на. “Са вет за бор бу про тив ко руп ци је све је 
по ку ша вао. Упо зо ра вао да Ми о драг Ко стић не сме да ку пи три ше-
ће ра не за по три евра, да Ми лан Бе ко не сме да ку пи Лу ку Бе о град 
јер тај по сао ни је ле га лан. Али, ни шта ни је вре де ло. Ка ко да при ја-
ви те то они ма ко ји су упле те ни у мре жу са њи ма. Ту жи ла штво је 
мо ра ло то ком свих ових го ди на ма кар на по гре шан сиг нал Са ве та 
да по кре не ис тра гу, али ис тра ге су из о ста ја ле и го то во увек би се 
по зи ва ли на не до ста так до ка за“.358

Но стал ги ча ри ли ка и де ла Зо ра на Ђин ђи ћа во ле да ци ти ра ју 
сце не по пут ове, у ко јој Ђин ђић су сре ће тај ку не, раз не ме ше та ре и 
тре ти ра их баш као чо ве ка о ко ме пи ше и НИН, а за ко ју, на вод но, 
по сто је све до ци. „Мно ги од њих су оби ја ли праг Ђин ђи ће вог ка би-
не та, у по ку ша ју ус по ста вља ња но вих ве за. Јед ног да на до шао сам 
на по сао и у кан це ла ри ји ме је са че као Ђор ђе Ни цо вић. Пи тао сам, 
шта ви тра жи те ту, а он ми се обра ћао као да смо ду го го ди шњи 
при ја те љи. Тра жио је са ста нак са Ђин ђи ћем. Он је био са мо је дан 
од мно го број них, због ко јих је Ђин ђић зах те вао од свих ње го вих ми-
ни ста ра да из ба це из ка би не та све ко ји се по зи ва ју на ње га и по-
знан ство с њим тра же ћи услу ге“, ис по ве да се из вор НИНа, на вод
но ви со ко по зи ци о ни ра ни члан Ђин ђи ће вог ка би не та.359

Ка кав сте пен узур па ци је по ло жа ја у Ср би ји су по сти гли Ми
шко вић и но во бо га та ши по сле па да Ми ло ше ви ћа пла стич но илу
стру је ин тер нет ска ге ри ла Џу ли ја на Асан жа. Ње гов „Ви ки ликс“ је, 
у сто ти на ма хи ља да ди пло мат ских пи са ма и ана ли за за Стејт де
парт мент, „на га зио“ и јед ну по ру ку аме рич ке ам ба са де у Бе о гра ду 
2007. го ди не. Ди пло ма те су по сла ли де пе шу у Ва шинг тон, пред ла
жу ћи да се Ми шко ви ћу, вла сни ку „Дел та хол дин га“ за бра ни ула зак 
у ту зе мљу, због то га што је бо гат ство сте као „на пле ћи ма гра ђа на 

зло у по тре ба у „Моб те лу“, је дан од Ми ло ше ви ће вих тај ку на, по гре шио је што 
је же лео у по ли ти ку, као но ва опо зи ци ја. Тај ку ни су да нас удру же ни у клуб 
При вред ник, у ко јем су и Дан ко Ђу нић, Жељ ко Ми тро вић, Дра ган То мић, 
Ми о драг Ба бић и дру ги ва жни би зни сме ни Ср би је...Ви де ти у: „Ка ко су нас 
опљач ка ли“ (3), НИН, број 3153, 02. 06. 2011.

358 Ви де ти: Та ња Ни ко лић Ђа ко вић, „Ка ко су нас опљач ка ли“ (3), НИН, број 
3153, 02.06.2011

359 Ibid.
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Ср би је, ко ји су по ср та ли то ком хи пе рин фла ци је“. Ово ни је из не на
ди ло јав ност. У ве сти аген ци је „Рој терс“, на во ди се да је Ми шко вић 
ужи вао по вла шћен по ло жај, ко ји му је омо гу ћио да ца ри ну пла ћа 
са 45 да на за ка шње ња, што у усло ви ма хи пе рин фла ци је зна чи да је 
прак тич но ни је ни пла ћао.360

У пост ми ло ше ви ћев ској ери су на др жав ни, наш но вац, ата
ко ва ли и број ни по ли ти ча ри сред ње и мла ђе ге не ра ци је, углав ном 
не ка жње ни, ма да у је сен 2012. у Ср би ји но ва еки па на вла сти на ја
вљу је бур ни пе ри од хап ше ња (нај ве ро ват ни је са мо углав ном жр
тво ва них, али не и нај круп ни јих) лич но сти нај но ви је ге не ра ци је 
по ли тич ке кла се Ср би је, но мен кла ту ре ко ја је до бра но са у че ство
ва ла у пљач ка њу зе мље чи та ву де це ни ју, а мно ги и две.361

Од 2011. у ме ди ји ма је све уче ста ли ја те ма по ли ти ча ри у 
афе ра ма. По ми њу се ми ни стар ска име на по пут: Оли вер Ду лић, 
Сло бо дан Ми ло са вље вић, Мир ко Цвет ко вић, Пре драг Мар ко вић, 
Пр во слав Да ви нић, Пре драг Бу ба ло( по но во је по ми њан и од мах 
по свом ми ни стро ва њу, 2007.). Пру же ни су и за ни мљи ви при ме ри 
ло шег ра да ми ни стар ста ва и ми ни ста ра Ср би је, зе мље шам пи о на 
ко руп ци је у Евро пи. Та ко је ми ни стар за за шти ту жи вот не сре
ди не, Оли вер Ду лић, сајт „Очи сти мо Ср би ју” пла тио 25.000 евра. 
Ре клам ни па но је за 18 да на при ка зи ва ња на тур ни ру Ser bia Open 
Ду ли ће во ми ни стар ство пла ти ло за Ср би ју огром них 475.798 евра. 
Бив ши ми ни стар тр го ви не и услу га Сло бо дан Ми ло са вље вић, 
из дво јио је за веб пор тал „На ци о нал ни бренд Ср би је” огром них 
29.000 евра, а сајт ни го ди ну да на ка сни је ни је про ра дио. Ми ни стар 
кул ту ре, Пре драг Мар ко вић, ка дар Г 17 плус, у мар ту 2011. се та ко
ђе на шао на уда ру ме ди ја: ње го ва фир ма „Сту бо ви кул ту ре” до би ла 
је сво је вре ме но од Фон да за раз вој кре дит од 100.000 евра у екс
пре сном ро ку и по из у зет но по вољ ним усло ви ма. Ве ли мир Илић, 
пред сед ник Но ве Ср би је, су о чио се са не при јат ном чи ње ни цом да 
су ње го ви ка дро ви, Ша ран чић и Јо цић, осум њи че ни да су оште
ти ли др жа ву за ви ше сто ти на ми ли о на евра. Је дан пот пред сед ник 
вла де ку пио је сво је вре ме но хо тел у Со ко ба њи. По ста вља но је и 
360 Из вор: Аген ци ја „Бе та“, 2007.

361 Про свет ни рад ни ци то ком про лећ ног штрај ка оп ту жи ли Вла ду Ср би је да „у 
бу џе ту има 37 ми ли о на евра за ис пра вља ње бр љо ти на око са те ли та Пр во сла
ва Да ви ни ћа, не ка да шњег ми ни стра од бра не, а не ма за пла те оних ко ји нам 
шко лу ју де цу.“ 
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пи та ње уло ге пре ми је ра Цвет ко ви ћа у спор ним при ва ти за ци ја ма, 
по том ка ко Ду лић до де љу је по сло ве, или ко је фи нан си ран од Ша
ри ће вих па ра?362

Да је ко руп ци ја и из ра зи та нео се тљи вост срп ске но мен кла
ту ре, чи та ве по ли тич ке кла се, до се гла раз ме ре да их ре ги стру је 
и Евро па, по твр ђу је и ав гу стов ско пи са ње 2012. углед ног не мач
ког не дељ ни ка Spi e gel (Огле да ло). Лист је пи сао о лук су зним ле
то ва њи ма чла но ва срп ске но мен кла туе и по ли тич ке кла се, у вре
ме еска ла ци је при вред не кри зе у Ср би ји и па у пе ри за ци је ста нов
ни штва. „Док гра ђа ни Ср би је мо ра ју да ште де, по ли тич ки врх 
жи ви у рас ко ши и лук су зу, што во ли и да по ка же. Иако је Ср би-
ја јед на од нај си ро ма шни јих зе ма ља Евро пе, бе о град ски ли сто ви 
су об ја ви ли фо то гра фи је ко је илу стру ју ла го дан жи вот во де ћих 
по ли ти ча ра“.363 Не мач ки углед ни не дељ ник „Шпи гел“ ин фор ми
ше и о фо то гра фи ја ма ли де ра ЛДП, Че до ми ра Јо ва но ви ћа, чи
ји од мор у Ју жној Аме ри ци ко шта ви ше де се ти на хи ља да евра, 
док про сеч на пла та у Ср би ји из но си 400 евра. “Шпи гел” по ми
ње и лук су зно ле то ва ње ми ни стра про све те Жар ка Об ра до ви
ћа у Тур ској „док, с дру ге стра не, у зе мљи, у ко јој је сва ки тре ћи 
не за по слен, све ви ше љу ди и не по ми шља на би ло ка кав од мор.“
Не мач ки не дељ ник на гла ша ва и вест „да се бив ши пред сед ник Ср
би је и пред сед ник опо зи ци о не Де мо крат ске стран ке, Бо рис Та дић, 
усе лио у лук су зну ви лу у ко јој ста на ри на из но си од 4.000 евра ме
сеч но.“ Ста на ри ну пла ћа ње го ва пар ти ја. Бив ши ми ни стар од бра
не Дра ган Шу та но вац ин ве сти рао је у из град њу ста на у лук су зном 
стам бе ном на се љу, а да ни је под нео до каз о по ре клу нов ца. Исто
вре ме но, срп ска др жа ва је ду бо ко за ду же на и бо ри се са бу џет
ским де фи ци том од 2,2 ми ли јар де евра. На све то до ла зе сто ти не 
ми ли о на евра гу би та ка пред у зе ћа у вла сни штву др жа ве.” Но ви нар 
„Шпи гла“ пре но си и да је бив ши ми ни стар спољ них по сло ва, Вук 
Је ре мић, ко ји за ра ђу је око 1.000 евра и, пре ма соп стве ним тврд ња
ма, не рас по ла же ни ка квом имо ви ном, ку пио у Бе о гра ду лук су зни 
стан у вред но сти од по ла ми ли о на евра.364

362 Видети: „Ка ко су нас опљач ка ли (4)  По ли ти ча ри у афе ра ма“, НИН, број 
3154, 09. 06. 2011. 

363 Ви де ти: „Ба ха на ли је срп ских по ли ти ча ра у очи ма Евро пе“, Политикс, 31. ав
густ 2012.

364  Ibid.
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VI II. 4.  „От по ра ши“ – ле ви чар ски пла ће ни ци у 
ул тра де сни чар ским пот пи ри ва њи ма  
ре во лу ци ја 

Фе но мен омла дин ског и све на род ног по кре та „От пор“, ва
жан је и за но во ком по но ва ње ка дро ва и функ ци ја но мен кла ту ре 
у срп ском дру штву, у су тон Ми ло ше ви ће вог ре жи ма и на по чет
ку до сов ског. За ауто ра је чи тав „про је кат“ био дво стру ки, пра ва 
„ду ал на тех но ло ги ја вла сти“, баш као и про из во ди са вре ме не вој не 
ин ду стри је, ко ји по сле ко ри шће ња у вој не свр хе, бу ду при ме ње ни 
и за ци вил ну ин ду стри ју. „От пор“ је из у мљен у Ђин ђи ће вим ре до
ви ма, во ди ли су га од по чет ка омла дин ци Де мо крат ске стран ке, а 
пре у зе ли су га до бра но аме рич ки Стејт де парт мент и Џорџ Со рош 
и дру ге слич не ор га ни за ци је из САД. Но ва но мен кла ту ра Ср би је 
за ми шље на је управ о кроз кон крет ни про је кат От по ра, у ко ме је 
Ва шинг тер на ви де ла иде ал ни по тен ци јал за ка дро ве но мен кла ту ре 
ка кве же ле и за срп ски, као уоста лом и за све дру ге про сто ре у ко је 
упад ну

Мла ди ак ти ви сти су де ла ли као не ка да Ти то ви „ско јев ци“, а 
ка да је уз по моћ стуч ња ка Стејт де парт мен та, Пен та го на и ци вил
них оба ве штај них струк ту ра, Ми ло ше вић сру шен, „От по ра ши ма“ 
је бр зо до де ље на функ ци ја са вре ме них „шпан ских бо ра ца“. У ДСу 
из гле да ни је би ло рас пра ва о свр сис ход но сти де ла ња „От по ра“, у 
постми ло ше ви ћев ској фа зи, за очи те по тре бе аме рич ке док три не 
по ма га ња на пре до ва ња НА ТО пак та као сег мент не на сил них ме то
да ру ше ња не де мо крат ских ре жи ма ши ром пла не те. Ло гич но об ја
шње ње је да су и Ђин ђић и ње го ви бли ски са рад ни ци сма тра ли у 
то вре ме да су ме ђу на род не ак тив но сти „От по ра“ ко ри сна свет ска 
ве жба о ни ца, шко ла за обра зо ва ње но вих по ли тич ких ка дро ва за 
21. сто ле ће, ко ји ће уско ро оба вља ти и нај ва жни је по сло ве у др жа
ви, да кле чи ни ти део но ве срп ске но мен кла ту ре. Ти пич но ко мин
тер нов ски, а у на ше до ба  ва шинг тер нов ски.

Им пре сив ни су не ки од еле ме на та тех но ло ги је де ла ња „От
по ра“ у дру гој фа зи, ин стру мен та ли зо ва ног у свр хе нео ру жа ног 
свр га ва ња ре жи ма ши ром пла не те. Аме ри кан ци су ин те ли гент но 
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при ме ни ли мно га за бо ра вље на ис ку ства из ко му ни стич ког све та, 
из де лат но сти про па ганд них оде ље ња Ко мин тер не, а та „ле ви чар
ска об лан да“ про ху ја лих вре ме на по ка за ла се из у зет но де ло твор
ном у њи хо вим бој ним са вре ме ним опе ра ци ја ма ши ром све та, ко је 
спа да ју у оно што се на зи ва ope ra ti ons ot her than wars.365

„От по ра ши“ су до бро по че ли, а сра мот но за вр ши ли. Ло гич
но, ва шинг тон ски иде о ло шки ди зај не ри су их и по ма га ли по свом 
ве чи том ре цеп ту  и „От пор“ је еxpаnda ble, по тро шив. Ана ли ти ча
ри из Ва шинг то на, све те мул ти ди сци пли нар не еки пе, пла ни ра ли 
су сце на ри ја (и ов де уоча ва мо ко ри сност ме то да sce na rio plan ning 
лан си ра ног за СССР још кра јем Се дам де се тих) уз про у че не пси
хо ло шке ко лек тив не про фи ле срп ске мла ђа ри је, ко ји ма су прет хо
ди ла де таљ на и ду го го ди шња ис пи ти ва ња јав ног мне ња аген ци ја 
по пут „Га лу па“ и дру гих ло кал них бран ши се стрин ских фир ми. 
Уоче не су ва жне пси хо ло шке од ли ке срп ске омла ди не, уз ра ста од 
20 до 35 го ди на, на ро чи то сло ја скло ног по ли тич ком ак ти ви зму. 
По себ но ур ба ни сег мен ти мла дих су, у оче ки ва ним про ме на ма ко
му ни стич ког ре жи ма Де ве де се тих, осе ти ли сјај ну шан су за лич ну, 
дру штве ну, по ли тич ку и еко ном ску про мо ци ју. Па ре и про мо ци ја 
би ли су нај сна жни ји мо ти ви ве ћи ни ис так ну тих спе ци ме на ова
квог све то на зо ра, а во де ћи љу ди ини ци јал ног „От по ра“ упра во су 
то де мон стри ра ли. Скра ће ни пут до тог успе ха, че сто ме те ор ски, 
био им је на до хва ту, и мла ди по ли тич ки ак ти ви сти ,ко ји су гра ви
ти ра ли Де мо крат ској стран ци, у то ме су и успе ва ли. Уз по моћ, пре 
све га Зо ра на Ђин ђи ћа и ње го вих бли ских са рад ни ка у стран ци, 
ко ји су сво јим де мон стра ци ја ма ди на мич но сти, дру га чи јег јав ног 
на сту па ња, чак и ве сти мен тар ним раз ли ко ва њем од оних из Ми ло
ше ви ће вог ре жи ма, сна жно ин спи ри са ли мла де да се устре ме у брз 
успех још бр же епо хе у ко ју је за га зи ла Ср би ја.366

365 Елементи ових техника, које је успешно примењивала екипа „Отпора,“ има
ли су примену и 2011. и 2012. у још трајућем америчком новом регионалном 
пројекту имплантирања несигурности, хаоса и Ал Каиде у блискоисточном 
региону, под јавном шифром „Арапско пролеће“.

366 Свакако да будућим истаживачима тек предстоји да размотре дело Зорана 
Ђинђића и његов утицај на српску политику, али и на младе нараштаје. Било 
је мноштво негативних страна Ђинђићевог политичког делања у времени
ма борбе против комунистичког стамболићевско милошевићевског режи
ма у Србији. Само као илустрацију поменимо овом приликом да је Ђинђић 
од Тита заправо преузео технологију вођења покрета, тако што је у врх довео 
„клинце“ без животног и професионалног искуства. Као Титови генерали и 
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Ни је смрт ни грех би ло то што је „От пор“ при хва тио по моћ 
са За па да у по чет ку, да је то би ло на пол зу срп ског дру штва. Мо
рал но не при хва тљи во је би ло да се ка сни је све ра ди под па ли цом 
те по мо ћи, на ште ту срп ске др жа ве. Сло бо дан На у мо вић, ис тра
жи вач са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, не у мо љи во је и ве
о ма ин те ли гент но ра ди о гра фи сао, а иде о ло шки „са хра нио“, „От
пор“ у свом на уч ном ра ду из 2006.367 На у мо вић нај пре пор тре ти ше 
сту дент ски, тј. На род ни по крет „От пор“, те кон ста ту је да је за шест 
го ди на (1998  2004) пре ва лио „ди на ми чан раз вој од мар ги на срп ске 
по ли тич ке сце не до гло бал не по ли тич ко-ме диј ске зве зде и 'глав ног 
срп ског из во зног ар ти кла'. За крат ку исто ри је са да шњо сти по кре-
та 'От пор' зна чај на су фи нан сиј ска сред ства уло же на у њих, а про-
це не го во ре о су ма ма од ви ше де се ти на ми ли о на до ла ра го ди шње на 
ни воу срп ске опо зи ци је.“ 368

От пор у но вем бру 2003. не успе ва да по ста не по ли тич ка 
пар ти ја, па не ста је са срп ске по ли тич ке сце не 2004. го ди не, „ута
па ју ћи се у Де мо крат ску стран ку, чи ји је про је кат био. На у мо вић 
до да је да су“ 'про да ва ње' овог иде о ло шког брен да по ма га ле две не 
баш са свим тран спа рент не ор га ни за ци ја за пре нос ре во лу ци о нар
ног knowhowа, ка кве су Cen tre for Ap plied Non-Vi o lent Ac tion and 
Stra te gi es (CAN VAS, ) и Cen ter for Non-Vi o lent Re si stan ce.“369

пуковници у рату, у својим раним двадесетим, као идеолошки муџахедини 
Мирјане Марковић у УК ССО Осамдесетих, појављују се и код Ђинђића 
„специјалци“ у својим раним двадесетим, спремни да „гризу“ за Шефа без
гранично, керберски, „да за њега убију и најрођенијег ако затреба.“ Драстич
ни примери из тог доба су Чедомир Јовановић, Горан Весић, Срђа Поповић и 
други из ДС. Јовановић ће, на згражање озбиљних политичара по свету, по
стати и подпредседник српске владе Зорана Ђинђића. Чак ће и пре Шефа до
бити блиндирани аутомобил и чак више телохранитеља. Ђинђић (а ко дру
ги?) је у прочеље политичког живота Србије убацио Ч. Јовановића и тиме 
се одлучио за муџахедински и тоталитаристички начин управљања у мани
ру кинеске „банде четворке“, а не једног европског демократског концепта. 
Да не улазимо овом приликом у чињеницу да ти Ђинђићеви јуноше доносе 
са собом и нескривену склоност ка лагодном животу, ка блинг-блинг мани
рима, како то описују Французи. И то у потпуно осиромашеној Србији, на 
ивици банкрота и са огромном већином пауперизованог становништва. Да, 
Ђинђић је „лансирао“ и блингблинг генерацију политичара и бизнисмена у 
Србији, то не треба прећуткивати.

367 Видети: Слободан Наумовић, „‘Отпор! ‘ као постмодерни Фауст: друшт
вени покрет новог типа,традиција просвећеног реформизма и ‘изборна 
револуција’ у Србији“, Филозофија и друштво, 3/2006. 

368 Ibid.

369 Ibid. 
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Је дан од број них ан ти гло ба ли стич ких гла со ва на Ин тер не ту, 
Anar chi texT, от кри ва но ву ета пу От по ра, у ви ду гру пе за ши ре ње 
не на сил ног от по ра пла не том. „Срп ски по крет От пор ево лу и рао је 
у Кан вас - не ку вр сту кон сул та ци је за по тен ци јал не ре во лу ци о на-
ре. У 2009., у Бе о гра ду, Кан вас је да вао еги пат ској гру пи мла дих, 
6. Април, ча со ве мир ног про те ста. Егип ћа ни су усво ји ли сим бол 
сти сну те пе сни це, ко ја се ви јо ри ла на Та хрир Скве ру, епи цен тру 
ка ир ских про те ста. 'Нас Ср бе чи ни по но сним то што су би ли на-
дах ну ти оним што смо ми учи ни ли, али је то са да њи хо ва ствар.', 
ре као је Ср ђа По по вић, бив ши ли дер От по ра, ко ји са да во ди Кан вас 
(Цен тар за при ме ње ну не на сил ну ак ци ју и стра те ги је).“370

„От пор“ се, исто вре ме но, дис крет но иде о ло шки про сти ту
и сао, удва ра ју ћи се исто вре ме но ле ви чар ској ан ти гло ба ли стич кој 
ори јен та ци ји, али и про јек ту до при но ше ња ши ре ња „ме ке мо ћи“ 
аме рич ке гло бал не до ми на ци је. Ми тим по во дом по ста вља мо и ис
тра жи вач ко пи та ње: ка ко је то мо гу ће? Број не су НВО и пар ти је у 
Ср би ји ко је у на шој сре ди ни оста вља ју ути сак при пад но сти ле ви
ци, чак и ко му ни ци ра ју зва нич но са ле вим по кре ти ма Евро пе, са 
Со ци ја ли стич ком ин тер на ци о на лом, а с дру ге стра не до би ја ју фи
нан сиј ску по моћ де сни чар ских фон да ци ја За па да, чак екс трем но 
де сних у европ ском по и ма њу ле ви це и де сни це, на ро чи то та мо где 
је глав на ке са с нов цем, у Аме ри ци. Овај иде о ло шки нон сенс ни су 
срп ској јав но сти об ја сни ли ни Гра ђан ске ини ци ја ти ве (са глав ним 
бла гај ни ком ди стри бу ци је па ра за НВО у Ср би ји, Ми љен ком Де
ре том), ни Со ња Би сер ко, ни Со ња Лихт, ни ини ви ше де це ниј ски 
ко ри сни ци ма хом ан гло сак сон ских па ра (ко је, до ду ше, ни ка да не 
смр де!).371

370 Видети: AnarchitexT, by AnonymouysEGY

371  Сасвим је умесно поставити јавно и следећа питања. Како истакнута хрват
ска чланица „српске комунистичке библиотеке,“, Соња Бисерко, чланица 
Удружења за очување тековина НОБа, хладно сарађује са екстремнодесним 
донаторима из САДа, доказаним уништитељима туђих ресурса по целој 
планети, као и слобода малих народа? Или, како ЛДП за потребе по Србији 
истиче Латинку Перовић као интелектуални барјак, а у свету без устезања 
тесно сарађује са десничарским политичким фомацијама, које се боре за ин
тересе крупног капитала и негирају све што и замирише на лево? Још више 
како левичарска историчарка пристаје да њом манипулише „српска блинг
блинг партија“ данас, а да ни страшном Титу то није дозвољавала још пре 40 
година?
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Де ло ва ње аме рич ких вла ди них, не вла ди них и па ра вла ди них 
ин сти ту ци ја је мно го стру ко. Ве ли ки је ути цај ор га ни за ци ја по пут 
NED, NDI, IRI, USAID, USIP, Fre e dom Ho u se, OSI/Fund for an Open 
So ci ety, или ма ње по зна тих AEI, ICNC, као и ути цај по ли тич ких и 
па ра по ли тич ких лич но сти (Ма длен Ол брајт, Др Да ни јел Сер вер
USIP, Ал берт Се ва лосUSAID/USIP, Да ни јел Ке лин гертIRI, Џим 
Ден тон FH...), од но сно екс пе ра та за „не на сил но ру ше ње не де мо-
крат ских ре жи ма” (Д. Шарп, пен зи о ни са ни пу ков ник Р. Хел ви, Др. 
П. Акер ман).372

Иван Ма ро вић (у От по ру про зван Кар дељ), у срп скоаме
рич ком до ку мен тар цу об ја шња ва на ста нак и ње го ве сим бо ле: 
„Сту ден ти Бе о град ског и дру гих уни вер зи те та оку пи ли су се да 
рас пра ве шта да се ра ди, јер је ре пре си ја би ла ве о ма сна жна ...про-
фе со ри су от пу шта ни, не ки ме ди ји су за тво ре ни... Схва ти ли смо 
да мо ра мо да на пра ви мо по крет от по ра као за вре ме Дру гог свет-
ског ра та, ка да су се при пад ни ци по кре та от по ра из свих зе ма ља 
Евро пе бо ри ли про тив на ци стич ког оку па то ра... Не би тре ба ло да 
по ми ње мо име на. Про из вод је за ни мљи ви ји од оних ко ји су га на пра-
ви ли...То је мо гао да бу де би ло ко од нас.“373 Де це ни ју ка сни је, „ма ли 
Кар дељ“ От по ра, Иван Ма ро вић, већ је ду бо ко за га зио у ла год ни 
ка пи та ли стич ки жи вот, обез бе ђен от по ра шким ра дом за раз не 
аме рич ке ме ше тар ске фор ма ци је. Ср би ма се у ви део фор ми при
ка зу је (и он) у „блингблинг“ вер зи ји: у ба зе ну („успех, ло ва, пи ће, 
ри бе,“)  „пен зи о ни са ни ре во лу ци о нар“.374

Ва жни аме рич ки ма га зин For bes пи ше 2011.: „От пор је био 
при ма лац зна чај них фон до ва од ор га ни за ци ја ко је су у ве зи са вла-
дом САД, по пут Na ti o nal En dow ment for De moc racy (NED), In ter na-
ti o nal Re pu bli can In sti tu te (IRI), и US Agency for In ter na ti o nal De ve lop-
ment (USAID)... У но вем бру 2000., у члан ку об ја вље ном у „Њу јорк 

372 Духовит је и тачан један од наслова у Наумовићевом раду: “In Bed with NED.” 
Мало се у Србији зна шта је National Endowment for Democracy, формацију 
коју је директно основао Роналд Реган, један од најконзервативнијих и 
најмрачнијих америчких председника. NED представља један од бројних 
пропагандних механизама америчке државе, са планетарним радијусом 
дејства. Ова институција је менторисала и неколиким лидерима српске 
опозиције у протекле две деценије.

373 Видети: филм “Otpor: The Fight to Save Serbia”, 52 мин., 2001. год., београдског 
режисера и документаристе Горана Радовановића.

374 Видети: Blic, 27.12.2011. 
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Тај мсу“, Ро џер Ко ен раз го ва рао је са ра зним зва нич ни ци ма из аме-
ри ких ор га ни за ци ја о оби му аме рич ке по мо ћи ко ју је до био От пор. 
Пол Б. Мак Кар ти из ва шинг тон ске цен тра ле NED-а, из ја вио је да 
је От пор до био нај ве ћи део од 3 ми ли о на до ла ра ко је је NED по тро-
шио у Ср би ји од сеп тем бра 1998, до ок то бра 2000. Исто вре ме но, 
Мак Кар ти је сам во дио се ри ју са ста на ка са От по ро вим ли де ри ма 
у Под го ри ци, као и у Си ге ту и Бу дим пе шти. Да ни јел Ка лин герт, 
зва нич ник ор га ни за ци је IRI, ре као је да је От пор до био „део од 1.8 
ми ли о на до ла ра“ ко ји је ње гов ин сти тут по тро шио у зе мљи у 
2000., али ни је спе ци фи ко вао кон крет не ци фре. Ре као је и да се срео 
са ли де ри ма От по ра 'се дам до де сет пу та' у Цр ној Го ри( та да Ју го-
сла ви ји) и Ма ђар ској по чет ком ок то бра 2000.“375 

Циљ От по ра ту ма чи и Ду шан Ко са но вић 2001. го ди не: „Пр-
ву по ста ву От по ра чи не ак ти ви сти  Сту дент ске уни је, Сту дент-
ске фе де ра ци је и По кре та сту де на та Ср би је, под ко ор ди на ци јом 
Ср ђе По по ви ћа, ис так ну тог чла на Де мо крат ске стран ке, ко ји је 
са зи вао пр ве са стан ке и обез бе ђи вао нео п ход ну ин фра струк тур ну 
по др шку. Свих два де се так по кре та ча От по ра су са бор ци из Сту-
дент ског про те ста 96/97. го ди не, ко ји ни су ушли у Сту дент ски 
по ли тич ки клуб, тран сфер ли сту сту дент ских во ђа у по ли тич ке 
стран ке, ко ји су на кон про те ста '96/97. осно ва ли Че до мир Јо ва но-
вић и Че до мир Ан тић.376 То ком дво го ди шњег де ло ва ња, ве ли ки број 
по кре та ча је из ра зних раз ло га на пу стио по крет, али та те ма за-
слу жу је по себ ну ана ли зу.“377

375 Видети: “Serbian ousters of Milosevic make mark in Egypt,” AP foreign, February 
22, 2011.

376 Имењаци Антић и Јовановић су антиподни егземплари најмлађе генерације 
политичких активиста у Србији, који су се појавили у време студентских 
демонстрација 19967. Чедомир Антић је веома брзо показао отворену ре
зервисаност према еманацијама политичког активизма струје Чедомира 
Јовановића. Ово компарирање двојице Чедомира је и од изузетне политичке 
симболике за политику будућност Србије, јер је реч о две умногоме различи
те визије будућности наше земље. С једне стране је Јовановић, јасно одређен 
као заступник интереса крупног капитала, склон „блингблинг“ начину жи
вота, тј. усредсређен на лагодан живот уз пуно пара, а са друге Др Антић, та
лентован научник, у свему децентан и скроман, коме смисао живота није у 
тежњи ка ономе што Французи називају les signes extérieures de la richesse, 
спољни знаци богатства, тј. новобогаташтву. Ова два примера младе Србије 
указују на путеве Србије у овом столећу. „Блингблинг,“ или мукотрпан рад 
на изградњи стабилне и успешне Србије.

377 Цитирано у: Слободан Наумовић, „‘Отпор!’ као постмодерни Фауст: друшт
вени покрет новог типа, традиција просвећеног реформизма и ‘изборна 
револуција’ у Србији“, Филозофија и друштво, 3/2006.
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На у мо вић из ла же ви ше вер зи ја ин спи ра ци је за ло го „От по
ра“ пе сни це. Је ли узор ефек тан сво је вре ме ни ло го те ро ри стич ке 
Је вреј ске ли ге за од бра ну (ЈДЛ)? Мо жда је то Сло ве нач ка Бор ге зиа, 
или пак штрајк сту де на та на Хар вар ду 1969. го ди не, ко ји по ми ње 
аме рич ки ан ти рат ни ак ти ви ста Џе ред Изра ел: “Сли ка сти сну те 
пе сни це се пр ви пут по ја ви ла то ком штрај ка на Хар вар ду,1969...
Пе сни цу су на цр та ли клин ци из по стид плом ске шко ле ди зај на. По-
ја ви ла се на по сте ри ма про пра ће на ја сном ли стом зах те ва: про-
ти вље ње про гра му за обу ку ре зер вних офи ци ра на уни вер зи те ту; 
про тив ши ре ња ме ди цин ског фа кул те та Хар вар да у рад нич ко на-
се ље (Хар вард је ис те ри вао љу де из њи хо вих до мо ва)... Да ли От-
пор са мо ими ти ра сим бо ле сту дент ских про те ста из про сло сти? 
Или се иза то га кри је не ка дру га по ру ка?” (Israel, 2000.) Сви су, па и 
На у мо вић, за бо ра ви ли на ин спи ра ци ју код ку ће, јер је го то во исто
вет ни сим бол ви ђен у Бе о гра ду, као ло го Х Кон гре са СК Ср би је, 
одр жа ног у Бе о гра ду 28. ма ја 1986. За овог ауто ра то је нај бли жа 
ва ри јан та „От по ро вом“ сим бо лу. Не ма сум ње да су пен зи о ни са ни 
ци а ши и офи ци ри аме рич ке вој ске, струч ња ци ко ји су об у ча ва ли 
ак ти ви сте „От по ра“ по Ма ђар ској и дру где, има ли пред со бом и 
ло го Х Кон гре са СКС, и су ге ри са ли срп ским „от по ра ши ма“ ко пи
ра ње тог ти то и сти ког ди зај на.

Ад ми ни стра ци ја САД је ин тен зив но тра га ла за ло кал ним са
ве зни ци ма за свој по ду хват и во ди ла 1998. го ди не ин тен зив не пре
го во ре са ли де ри ма срп ске опо зи ци је, да их на го во ре на је дин стве
ни по ли тич ки фронт про тив Ми ло ше ви ћа. Ак ти ви ра на је са рад ња 
са пред став ни ци ма гра ђан ских ини ци ја ти ва, на ши ре њу зна ња о 
ме то ди ма „не на сил ног от по ра дик та тор ским ре жи ми ма”.378 

378 Наумовић наводи у својој студији: „Тако је у октобру 1998. Србију посетио 
извесни Марек Казакијевец, ‘пољски емигрант’ повезан са ‘мировним покре-
том из Калифорније, како би припаднике српских невладиних организација 
упознао са стратегијама и тактикама ненасилне борбе. Том приликом 
је Миљенку Дерети, извршном директору Грађанских иницијатива и ис-
такнутом борцу против свега оног што је Милошевић представљао у 
српском друштву, уручио бурманско издање класичне Шарпове студије From 
Dictatorship to Democracy. Превод тог дела Дерета је издао у 4.500 примерака 
по завршетку НАТО бомбардовања (Spencer, Miller and Sharp 2001). Долазак 
Шарповог дела са пророчанским насловом у Србију још у јесен 1998., и то пре-
ко више канала (књигу су убрзо добили и отпораши), може се сматрати по-
средним доказом да је рушење диктатора”већ тада било међу регионалним 
циљевима администрације.’“ 
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Та кво усме ре ње ви дљи во је и у Спе ци јал ном из ве шта ју 
УСИП (14. 04. 1999.), Рад не гру пе за Бал кан (The Bal kans Wor king 
Gro up), и све до че њу Да ни је ла Сер ве ра пред аме рич ком Ко ми си јом 
за си гур ност и са рад њу у Евро пи (USCSCE). О „де мо кра ти за ци ји 
Ју го сла ви је” ка жу: The Uni ted Sta tes, its al li es, and part ners need to fo-
cus on brin ging abo ut a de moc ra tic tran si tion in Ser bia, one ba sed on free 
ci vic in sti tu ti ons and not on the empty ri tual of elec ti ons that are ne it her 
free nor fa ir. Such a tran si tion re qu i res open me dia, free tra de uni ons, un-
fet te red uni ver si ti es, an in de pen dent ju di ci ary, vi go ro us po li ti cal par ti es, 
tran spa rent and mul ti party elec to ral com mis si ons, and a web of NGOs 
de vo ted to the many se ri o us is su es that con front the pe o ple of Ser bia...
The Uni ted Sta tes go vern ment sho uld in cre a se sharply its sup port for de-
moc racy in Yugo sla via from the cur rent le vel of abo ut $18 mil lion to $53 
mil lion this fi scal year as part of a broad di plo ma tic ini ti a ti ve aimed at 
de ve lo ping al ter na ti ves to the aut ho ri ta rian re gi me in Bel gra de and bro a-
de ning the West’s ran ge of con tacts...“ 379

У по ма га њу не на сил ног от по ра пла ни ра но је: ан га жо ва
ње ути цај них за пад них и до ма ћих аген ци ја за ис тра жи ва ње јав
ног мне ња, обез бе ђи ва ње из да шне фи нан сиј ске по мо ћи (по чев од 
1998. и 1999.)

Но, по сле ру ше ња Ми ло ше ви ћа, ла га но се уру ша ва и „От
пор“, па се ме ђу спон зо ри ма сми шља ње го ва ква ли та тив но но ва 
ме ђу на род на уло га. Та ко су и осно ва на два цен тра спе ци ја ли зо ва на 
за „при ме ње не не на сил не ак ци је и стра те ги је” (Cen tre for Ap plied 
NonVi o lent Ac tion and Stra te gi es CAN VAS, у ко ме је ан га жо ван Ср
ђа По по вић),380 од но сно „не на сил ни от пор” (Cen ter for NonVi o lent 

379 Видети: “Yugoslavia”:Building Democratic Institutions, USIP Special Report, 
April 14 1999., p. 3; Цитирано у: Слободан Наумовић, „‘Отпор! ‘ као постмо
дерни Фауст: друштвени покрет новог типа, традиција просвећеног рефор
мизма и ‘изборна револуција’ у Србији“, Филозофија и друштво, 3/2006.

380 На сајту CANVASа може се прочитати следеће кратко објашњење о карак
теру и циљевима центра: „Centre for Applied NonViolent Action and Strategies 
 or CANVAS represents an International network of trainers and consultants, 
established in 2003. Who we are: CANVAS trainers and consultants are world
wide recognized experts from three countries, with experience in battling for 
democracy in their own countries, and involved in knowledge transferring to six 
different democratic movements in the world. What we do: We at CANVAS deliver 
a refined knowledge on nonviolent strategies and tactics, based on standardized 
and tested training programme, and the Leadership consultation program, in 
order to provide an overcome of the political conflicts.“ Цитирано у: Слобо
дан Наумовић, „ 'Отпор! ' као постмодерни Фауст: друштвени покрет новог 



Зоран Петровић Пироћанац

238

Re si stan ce, у ко ме су ан га жо ва ни Иван Ма ро вић, Стан ко Ла зен дић 
и Алек сан дар Ма рић).381 Осни ва чи су 2004. би ли Ср ђа По по вић и 
Сло бо дан Ђи но вић, бив ши чла но ви срп ског омла дин ског по кре
та От пор. CAN VAS је ра дио са ак ти ви сти ма из пре ко 50 зе ма ља, 
укљу чу ју ћи Иран, Зим баб ве, Бур му, Ве не цу е лу, Бе ло ру си ју, Па ле
сти ну, За пад ну Са ха ру, За пад ну Па пуу, Ери тре ју, Азер беј џан и Тон
гу, а не дав но и Ту нис и Еги пат. CAN VAS је не про фит на, не вла ди на, 
обра зов на ин сти ту ци ја усред сре ђе на на ко ри шће ње не на сил ног 
кон флик та ра ди про мо ви са ња људ ских пра ва и де мо кра ти ју. Ње на 
ми си ја је ова ко об ја шње на: „Сре ди ште ра да CAN VAS-а је пре ши-
ре ње све том ре чи 'pe o ple po wer', не го по сти за ње по бе да над јед ним, 
или дру гим дик та то ром. На ша сле де ћа ве ли ка ми си ја тре ба ло би 
очи то да бу де ту ма че ње све ту ко ли ко је моћ но ору ђе не на сил не 
бор бе ка да је реч о по сти за њу сло бо де, де мо кра ти је и људ ских пра-
ва.“382

Под ме диј ском за шти том но вог, Ђин ђи ће вог и Ко шту ни чи
ног, ре жи ма у Ср би ји, „От пор“ ипак тр пи и уда ре ти ме што по не
ки чла нак у штам пи про го во ри о њи хо вим ак тив но сти ма. По пут 
тврд ње, го ди ну да на по сле ру ше ња Ми ло ше ви ћа: „Не за ва ра вај-
мо се, не вла ди не ор га ни за ци је су, уко ли ко има ју до бре ве зе са ино-
стран ством, вр ло про фи та би лан би знис.“383 Но ви нар Мом чи ло 
Пе тро вић је у свом не у мо љи вом ма ни ру де ма ски рао мно ге ак тив
но сти ак ти ви ста „От по ра“ и ти ме им се ве о ма за ме рио. „На по-
чет ку су при пад ни ци овог по кре та осно ва ног у је сен 1998. го ди не 
твр ди ли да 'От пор' не ма ве зе с по ли тич ким пар ти ја ма... 'От пор' 
су осно ва ли ве те ра ни сту дент ског про те ста 1996/97. Идеј ни во ђа 
је од по чет ка до да на да на шњег био Ср ђа По по вић, сту дент би о ло-
ги је, да нас по сла ник ДС у Скуп шти ни Ср би је и са вет ник пре ми је ра 
Зо ра на Ђин ђи ћа за еко ло ги ју... По сле об ја вљи ва ња тек ста о уло зи 
аме рич ког пу ков ни ка Ро бер та Хел ви ја у фор ми ра њу 'От по ра' и ми-
ли о ни ма до ла ра уло же ним у ак тив ност ове ор га ни за ци је у Ср би ји, 

типа, традиција просвећеног реформизма и 'изборна револуција' у Србији“, 
Филозофија и друштво, 3/2006.

381 Ibid.

382 Видети: AnarchitexT, by AnonymouysEGY, на Мрежи.

383 Видети: Зоран Б. Николић „Полако излазе истине о Отпору на видело!“ 19. 
10. 2001,www.ANTIC.org
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Иван Ма ро вић, је дан од чел ни ка ове ор га ни за ци је, на кон фе рен ци ји 
за но ви на ре из ја вио је да је текст у 'Блиц Њу зу 'на ру чен од стра не 
оних ко ји ма сме та ју ре фор ме у дру штву'.“384 

У пр вом јун ском бро ју 2007. го ди не фран цу ског ча со пи са „Le 
No u vel Ob ser va te ur“, у тек сту под на сло вом „Про из во ђа чи ре во лу
ци ја“, се ка же: „Ови нео бич ни ми си о на ри су Ср би, Сло ва ци, Укра-
јин ци, Гру зиј ци, и сви има ју за јед нич ке и пре по зна тљи ве ка рак те-
ри сти ке, не за ви сно од на ци о нал но сти: они за го ва ра ју ган ди јев ску 
те о ри ју не на сил не бор бе про тив дик та то ра, го во ре пер фект но 
ен гле ски, има ју нај бо ље уни вер зи тет ске ди пло ме (че сто аме рич ке) 
и по кро ви тељ ство ме ђу на род них не вла ди них ор га ни за ци ја (нај че-
шће аме рич ких). Не ки од њих но се ти ту лу 'cham pi ons od fre e dom’, 
ко јом их је ча стио лич но Џорџ Буш.”385 

Нај ве ћа ам би ци ја свих мла дих „Ге ва ра“, пи сао је фран цу ски 
не дељ ник, би ла је да ски ну с вла сти нај моћ ни јег ли де ра бив шег 
СССР, Вла ди ми ра Пу ти на. Пре ма „Ну вел об сер ва те ру“, „Бе о гра ђа-
нин Ср ђа По по вић, по се ду је успе шан ре цепт за свр га ва ње дик та-
ту ра и ва жи као ор га ни за тор пр вог ре во лу ци о нар ног по кре та XXI 
ве ка-’От по ра’. По по вић је отво рио 'екс перт ски ка би нет за про из-
во ђе ње ре во лу ци ја', не вла ди ну ор га ни за ци ју 'Can vas Gro up’ и ве о ма 
је тра жен као са ве то да вац, ши ром пла не те, чак и у Зим баб веу. На 
пи та ње ко ли ка је за ра да у ње го вој НВО ,од го ва ра ла кон ски да је то 
‘по слов на тај на’.386 По по вић ка же да је тај на успе шне ре во лу ци је у 
па ра фра зи ра ном Ле њи нов ском ге слу: ор га ни за ци ја, ор га ни за ци ја и 
са мо ор га ни за ци ја.“387

„Нај ва жни је од све га је има ти у тој ор га ни за ци ји вр ло мла де 
љу де, јер су 'хра бри, ен ту зи ја сти и што по ли ци ја не ма ни ка квог 

384 Видети: Момчило Петровић, Serbian News Network  SNN 

385 Видети: Le Nouvel Observateur, juin 2007.

386 Пословна тајна је и зарада за видео игрицу „Много моћнија сила“ („Force 
more powerful“), коју је Иван Маровић, један од чланова Центра, развио 2006. 
са америчком софтвер компанијом. У тој стратегији може се смењивати дик
татор, корумпирани градоначелник. 

387 Срђа Поповић је у јуну 2005. издао и књигу „Ненасилни Отпор у 50 тача
ка“. Случајно, прво је изашла у САД, па потом и у Србији, а „аутори“ путују 
по Америци и „држе предавања“ како се „ненасилно уводи демократија“. 
Прве примерке купили су Божидар Ђелић и председник Тадић, плативши за 
„специјални примерак“ по 1.000 евра. Купили су је потом и остали истакну
ти чланови ДС номенклатуре. 
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ути ца ја на њих'. Мла ди не ма ју де цу, по сао, не ма ју шта да из гу бе и 
чу ва ју. Осим то га, 'кад год се не ки дик та тор ски ре жим ре ши на об-
ра чун са де цом, он на вла чи на се бе стра хо вит бес њи хо вих ро ди те-
ља, ба ба и де да, уја ка и уј ни, при ја те ља... јед ном реч ју, мно го љу ди, 
чак име ђу до та да шњим при ста ли ца ма ре жи ма“, ка же По по вић.

Је дан од ре це па та за успе шну по бу ну је да у пр ве ре до ве де
мон стра на та тре ба ста ви ти мла де де вој ке у бе лим ма ји ца ма и че
ка ти мир но на пад по ли ци је. „Ефе кат је за га ран то ван - и нај ма ња 
кап кр ви на бе лој ма ји ци вр ло је фо то ге нич на, сли ке де лу ју за стра-
шу ју ће и оби ла зе свет - та ко је ре жим вр ло ла ко дис кре ди то ван.“388

Фран цу ском не дељ ни ку ак ти ви сти по кре та су још рас ту
ма чи ли: „Ко ри сти мо кла сич на ре во лу ци о нар на пра ви ла: иле гал на 
гру па не сме има ти са мо јед ног во ђу, у слу ча ју да је он ухап шен, цео 
по сао про па да. Ор га ни зу је се ко лек тив но ру ко во ђе ње, за дат ке де ли 
ви ше осо ба ко је не зна ју до кра ја шта је ми си ја оног дру гог. Ре во лу-
ци о на ри се та ко ђе уче да са вла ђу ју страх од по ли ци је: на тај ним 
са стан ци ма ор га ни зу ју се вир ту ел на хап ше ња и са слу ша ња, мла ди 
се уче ка ко да од го ва ра ју нео д ре ђе но, ка ко да се не бу не и не љу те, 
да оста ну мир ни, уч ти ви и на сме ше ни, ко га да зо ву у слу ча ју хап-
ше ња, ко јим адво ка ти ма, ко јим но ви на ма и ко јим не вла ди ним ор-
га ни за ци ја ма ће да се обра те.“389

Ре ак ци је ан ти гло ба ли стич ких гру па су, још од пи о нир ских 
да на „От по ра“, би ле ја сно не га тив не. Ин тер нетан ти гло ба ли сти 
Ср би је бу квал но су жи го са ли ак ци је От по ра ша од ње го вих пр вих 
ме ђу на род них ак ци ја, а и још ра ни је, из до ба ка да су от кри ли ко 
фи нан сиј ски и по ли тич ки сто ји иза ор га ни за ци је. „Хте ли су да ру-
ше Му га беа, Ка стра, и Пу ти на - Иван Ма ро вић, се ћа те ли се? И 
још су се кле ли ка ко их ЦИА ни је об у ча ва ла и фи нан си ра ла да се бо-
ре про тив сло бо дар ских по кре та и по ли тич ких си сте ма со ци јал не 
прав де (ши ром све та - али и код код ку ће) - а у ко рист Ро бо вла снич-
ког нео ло бе рал ног ка пи та ли зма!... Као - „са ми су на па бир чи ли 50 
ми ли о на до ла ра за кам па њу“.

Нај од врат ни ји људ ски из ро ди да нас су ко мот но ин кор по ри-
са ни у власт не на род ног де мо кра тор ског ре жи ма (ОК, не ки су се 

388 Видети: Le Nouvel Observateur, juin 2007.

389 Ibid.
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по ву кли на Ре зер вне По ло жа је, у ЛДП.) ДОС и ЗЕС и све стран ке 
у ко ји ма ро ва ре От по ра ши - европ ским кул тур ним стан дар ди ма 
при ла го ђе не дик та ту ре ко је тво ре Под му кли Де мо кра тор ски Си-
стем, за па ко ван у ли це мер је фор мал не де мо кра ти је ко јом те ле-
ди ри го ва но, кроз оку пи ра не ме ди је, адвер тај зинг и Пи Ар аген ци је 
упра вља ју НВО Ја ни ча ри!? „390 

Др Да ја на Џон стон, аме рич ка ан ти гло ба ли стич ка ак ти вист
ки ња, до бро зна на и у Евро пи, пи ше да је је дан од аме рич ких спон
зо ра и фи нан си је ра не на сил них по бу на у све ту, NED, да вао ми ли
о не до ла ра и обу ку у „ме то ди ма не на сил не ак ци је“ мре жу мла дих 
ак ти ви ста ко ји се бе на зи ва ју „От пор“ (re si stan ce), са је ди ним по
ли тич ким про гра мом „да бу ду нор мал ни“ у за пад ном сми слу.391 О 
обу ци „От по ра“ Да ја на Џон стон пи ше: „Обу ка и ор га ни зо ва ње би ло 
је ла га на и ску па опе ра ци ја. Овај чла нак сво ди ка ко је то учи ње-
но и ко је био уме шан. Док је NED те сно са ра ђи вао са пар ти ја ма 
срп ске опо зи ци је, IRI је сво ју па жњу фо ку си рао на 'От пор', ко ји јењ 
слу жио као иде о ло шки и ор га ни за ци о ни bac kbo ne ре во лу ци је. У мар-
ту ( 2000.- прим - З. П.), IRI је пла тио за ви ше два де се так ли де ра 
'От по ра' да при су ству ју се ми на ру о не на сил ном от по ру у хо те лу 
'Хил тон' у Бу дим пе шти, на не ко ли ко сто ти на ме та ра дуж Ду на ва 
од оми ље ног хо те ла NDI, 'Ме ри от'.

То ком се ми на ра, срп ски сту ден ти про шли су обу ку у обла
сти ма по пут: ка ко ор га ни зо ва ти штрајк, ка ко ко му ни ци ра ти са 
сим бо ли ма, ка ко пре ва зи ћи страх и ка ко ума њи ти аут го ри тет дик
та тор ског ре жи ма. Глав ни пре да вач био је пен зи о ни са ни пу ков
ник аме рич ке ар ми је, Ро берт Хел ви (Hel vey), ко ји је про у чио ме
то де не на сил ног от по ра ши ром све та, укљу чу ју ћи оне ко ри шће не 
у са да шњој Бур ми, те бор бу за гра ђан ска пра ва на аме рич ком Ју гу. 
Хел ви, ко ји је у два на вра та слу жио у Ви јет на му, увео је ак ти ви сте 
'От по ра' у иде је аме рич ког те о ре ти ча ра Џи на Шар па (Sharp), ко га 
је опи сао као 'Кла у зе ви ца не на сил ног по кре та', ре фе ри шу ћи се на 
при зна тог пру ског вој ног стра те га. 

'От по ро ве' глав не ак тив но сти би ле су: гра фи ти ко ји охра-
бру ју ци ни зам про тив оних на вла сти; ма сов на оку пља ња уз лет ке, 

390 Видети: „Отпорашки смрад (њихов и наш...),“ на Мрежи: dr nula.nemosterster 
sterster@gmail.com, February 1, 2011.

391 Видети: Diana Johnstone, Fool’s Crusade , p. 257.



Зоран Петровић Пироћанац

242

са за ста ва ма у ко рист стра них( CNN) ти мо ва ка ме ра; ор га ни зо-
ва ње сту дент ских гру па; ви ка ње про тив вла ди них го вор ни ка на 
јав ним до га ђа ји ма; не при ја тељ ско ис пи ти ва ње вла ди них зва нич-
ни ка и зах те ва ње остав ки; ви ка ње 'уа'. USAID је фи нан си рао ма ји-
це, сти ке ре, спре је ве са бо јом, итд.

Или ка ко Мајкл Добс (аме рич ки но ви нар, по зна ва лац Бал ка
на – прим. З.П.П.) по ста вља: 'Аме рич ки по ре ски об ве зни ци пла ти-
ли су за 5.000 ку ти ја бо је у спре ју, ко ји су ко ри сти ли сту дент ски 
ак ти ви сти да ис пи су ју ан ти-ми ло ше ви ћев ске гра фи те по зи до-
ви ма ши ром Ср би је, и 2.5 ми ли о на сти ке ра са сло га ном 'Го тов је', 
што је по ста ло глав ни сло ган ре во лу ци је.' (Dobbs op. cit.)392

Мен то ри От по ра ша, ра зни струч ња ци за не на сил но ру ше ње 
ре жи ма по све ту, „удро би ли“ су за и ста у сво ју тех но ло ги ју све и 
сва шта, кра ду ћи иде је из ви ше епо ха. Јед но став но су ле пи ли у јед
ну при чу пу но то га на о ко не спо ји вог. Ту је и је зик хи тле ров ских ак
ти ви ста у Два де се тим у Не мач кој, по том ко мин тер нов ске тех ни ке 
и њи хов про па ганд ни је зик из Че тр де се тих (под сти ца ње на ан га
жман за Шпан ски гра ђан ски рат), да би се у тој „Salade Macédonie“ 
из ва шинг тон ске ку хи ње на шли и са ве ти за деј ство у ма са ма исла
ми стич ких те о ре ти ча ра, чак и иран ских мај сто ра за по бу не на ро да 
про тив ре пре си је ре жи ма, су ге ри са њем ко ри шће ња тех ни ке ма
за ња ли ца и те ла кр вљу, ка ко би се ди зао адре на лин и бор бе ност 
де мон стра на та. Па ле стин ци, на при мер, ту тех ни ку ду го ко ри сте 
у бор би про тив Изра е ла ца, с ци љем при до би ја ња свет ског јав ног 
мне ња.

Ови ин стру мен та ли зо ва ни мла ди љу ди мо жда на по чет ку 
аван ту ре „От по ра“ ни су ни прет по ста вља ли у шта ће за пра во уле
те ти, да ће на кра ју по ста ти пра ве ги њо ле у ве штим игра ма ра зно
ли ких мај сто ра за пси хо ло шке опе ра ци је при аме рич кој ар ми ји и 
оба ве штај ним слу жба ма. „От по ра ши“ су већ одав но раз го ли ће ни 
и до бра но су се из бру ка ли у соп стве ном на ро ду. Ни јед на на ци ја 
на све ту не це ни рад за ин те ре се дру гих. Не ко ли ци на ак ти ви ста 
„От по ра“ до да нас се и обо га ти ла сво јим услу га ма ши ре ња ре во лу
ци о нар них „не на сил них“ иде ја пла не том.

392 Ibid.
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Зо ран Ђин ђић и ње го ви та да шњи са рад ни ци има ли су 
основ ну иде ју да се ка ље њем у по ли тич ким ак тив но сти ма опо зи
ци је, за пра во фор ми ра ју ка дро вина след ни ци но ве но мен кла ту ре 
у Ср би ји, на ред на ге не ра ци ја вла да ју ћих ка дро ва за но во сто ле ће. 
Ђин ђић је ве ро ват но та да ви део у овим мла ди ма и сво је по ли тич ке 
на след ни ке, али ни је до жи вео да ви ди у шта се све из ро ди ло, ка ква 
пер вер зи ја је на сле ди ла мо жда по ште ну и ис прав ну по чет ну иде ју 
за мет ка но ве но мен кла ту ре Ср би је.

На кра ју овог сег мен та о по тен ци јал ној но мен кла ту ри Ср би
је из ре до ва „От по ра“, по ме ну ће мо и нај ва жни је: уло гу и функ ци ју 
аме рич ког „спе ци јал ца“ за „на ме та ње аме рич ке де мо кра ти је пла
не ти“, ми ли јар де ра Џор џа Со ро ша. 

У ма га зи ну „Форбс“, из 2011., на пи са но је и сле де ће: „А 5. ок-
то бра 2000, у 'Бул до жер ре во лу ци ји', по крет ко ји је де ли мич но осно-
вао Џорџ Со рош, укло нио је Сло бо да на Ми ло ше ви ћа са вла сти. 'Лос 
Ан ђе лес тајмс' је из ве шта вао о Со ро шо вој уло зи, бе ле же ћи про бле-
ме ко је би иза зва ло то да он до би је пре ви ше зна ча ја за сво је ак тив-
но сти. Обез бе ђу ју ћи пу но нов ца већ по сто је ћим, али бор бе ним гру-
па ма за ко је је Со рош ве ро вао да су 'про-де мо крат ске', укљу чу ју ћи и 
сту дент ску гру пу От пор, он је био ка дар да обо ри вла ду у зе мљи.“393

На кон фе рен ци ји за штам пу 2003., Со рош је об зна нио сво
ју уме ша ност, не са мо у по бу ни у Ју го сла ви ји, већ и у дру гим зе
мља ма. „Не по ход на је мо би ли за ци ја ци вил ног сек то ра ка ко би се 
обез бе ди ли сло бод ни и фер из бо ри, јер та мо има пу но сна га ко је су 
од луч не да фал си фи ку ју, или да спре че да из бо ри бу ду сло бод ни и 
фер.То је оно што смо учи ни ли у Сло вач кој у вре ме Вла ди ми ра Ме-
чи ја ра, у Хр ват ској у вре ме Фра ње Туђ ма на, а у Ју го сла ви ји у вре ме 
Ми ло ше ви ћа“.394

От по ра шипла ће ни ци аме рич ких опе ра ци ја „на ме та ња де
мо кра ти је по све ту“ (по Мо рав чи ку), удар на би знисгру пу ску ла 
око Ср ђе По по ви ћа, на ста ви ли су до да нас сво је ак тив но сти, где 
год се ука же по тре ба за њи ма. Аме рич ка но вин ска гло бал на аген
ци ја АР об зна ни ла је у сво јој ве сти из 2011. и де таљ са де мон стра

393 Видети: „Are George Soros’ Billions Compromising U.S. Foreign Policy?“ , 
Forbes, 9/09/2011

394 Ibid.
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ци ја у Егип ту: „Би ла је но ше на ули ца ма Ка и ра то ком ре во лу ци је 
ко ја је сврг ну ла пред сед ни ка Хо сни ја Му ба ра ка: цр на за ста ва са 
сим бо лом, сти сну те бе ле пе сни це. Сим бол от по ра - срп ски про-де-
мо крат ски по крет ко ји је сру шио дик та то ра Сло бо да на Ми ло-
ше ви ћа  по ја вио се на нај не ве ро ват ни јем ме сту за је дан арап ски 
уста нак. Кат кад мир не так ти ке љу би те ља за ба ве бал кан ских 
сту дент ских ре во лу ци о нара би ле су та ко успе шне да су они отво-
ри ли рад њу за мен тор ство над дру гим про тест ним по кре ти ма 
у ис точ ној Евро пи, за ве ре нич ку стра те ги ју за успе шне устан ке у 
Гру зи ји и Укра ји ни. Са да они по ста ју си ла на Бли ском Ис то ку.“395 

VI II. 5.  Де ка ден ци ја, ква зи-ели те и кон тра-ели те,  
метаполитика  кварежи, по Ми ло шу  
Кне же ви ћу

Ми лош Кне же вић, ис так ну ти срп ски по ли то лог, ре дак и дра
го це ни жи ву ћи ен ци кло пе ди ста срп ског дру штва, оба вио је зна
чај ни по сао за бу ду ће ис тра жи ва че срп ске исто ри је са да шњо сти, 
оку пив ши гру пу на уч них ис тра жи ва ча око те ме о срп ској ели ти, 
ко ју је об ја вио ча со пис На ци о нал ни ин те рес.396 Из те мат ског бро ја 
ча со пи са пре у зи ма мо од лом ке Кне же ви ће вог есе ја. У срп ској по
ли то ло ги ји има мо тек не ко ли ко при ме ра све о бу хват ног ви ђе ња 
ме на на шег дру штва у по след њим де це ни ја ма. Рет ко ко као Ми лош 
Кне же вић, са то ли ким да ром, уме да „кр сти“ број не со ци јал не, по
ли тич ке, ге о по ли тич ке фе но ме не, да се упу шта у је зич ке игра ри је, 
и ства ра ње раз и гра них нео ло ги за ма и ко ва ни ца у срп ској са вре ме
ној по ли то ло шкој ли те ра ту ри.

М. Кне же вић нај пре кон ста ту је те мељ но из ме ње не дру штве
не од но се у Ср би ји „у се квен ци од са мо не ко ли ко де це ни ја“. Пр
ва ње го ва кла си фи ка ци ја ти че се ели та и он их раз вр ста ва на: “1. 
Ели те са мо у прав них вре ме на 2. Ели те тран зи та 3. Ели те тран-
зи ци је.“ Пе ри од по зног ти то и зма је са мо у пра вља ње као „пре пла
395 Видети: „Serbian ousters of Milosevic make mark in Egypt,” AP foreign, February 

22, 2011.

396 Видети: „Деелитизовање и декаденција”, Национални интерес, Година VI, 
vol. 9 Број 3/2010. Институт за политичке студије.
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вљу ју ћи об лик дру штве но сти“, ко ји „ни је имао ал тер на ти ву“, „по
све ћен“, „ис пу ња ва усло ве“, „за жи вља ва.“397

Опи су ју ћи до ба ре во лу ци о нар не но мен кла ту ре, Кне же вић 
га де фи ни ше као из град њу еко ном ски оја ча ног и си сте мом од но са 
при ви ле го ва ног вр ха сред ње кла се  пр во бо ра ца из вр ху шке сло ја 
ко ји је жи вео бо ље од дру гих, али још увек ни је имао пер спек ти ву 
ле ги тим ног ре про ду ко ва ња и нео гра ни че ног сти ца ња имо ви не. Де-
ло ва ла је кон тро ла, ве ли ки и ак ти ван ка пи тал ни је био до зво љен 
('мал вер за ци је у при вре ди' и 'нео прав да но бо га ће ње'). Еко ном ска 
ели та су би ли ди рек то ри, при вред ни пред став ни ци у ино стран
ству и пар тиј ски по ве ре ни ци у др жав ним и са мо у прав ним пред
у зе ћи ма. 

При ви ле го ва ни упра вљач ки слој: ре пу блич ка и фе де рал на, 
ме ђу ре пу блич ка пар тиј ска оли гар хи ја, ко ју је ауто ри те том и нео
до љи вом си лом уве зи ва ла ха ри змар хиј ска моћ исто риј ског во ђе и 
вла да ра. Елит ност вла сти је би ла ком пар тиј ска при пад ност ис ку
сних про фе си о нал них ре во лу ци о на ра и апа рат чи ка . 398

Ета бли ран по ли тич ки мо ни зам је де фи ни ци ја за „пар тиј ску 
све вла ду, сло же ни јед но пар ти зам, осмо чла ну Пар ти ју у цен трал
ним ко ми те ти ма, ви ше стру ка на ци о кра ти ја.“

По ли тич ку ели ту у вре ме Ми ло ше ви ћа Ми лош Кне же вић је 
по де лио на: „ета ти стич ку, на ци о нал-по пу ли стич ку, ли бе рал ну.“ 

Ели те тран зи ци је ка рак те ри шу: Де фор ми са ни тран зи ци о-
ни ток; Рат ни про фи те ри: на сто ја ли да за др же сте че но бо гат ство. 
За по чи ња њем тран зи ци је до ла зи, по Кне же ви ћу, до укр шта ња 
на прав ци ма тран зи ци је: 1) де ре гу ли са ња де ли мич но ди ри го ва не 
при вре де на нео ли бе рал ној плат фор ми Ва шинг тон ског кон сен зу
са не по врат ни по вра так у ка пи та ли зам, или тран зи ци ја ка ка-
пи та ли зму; 2) осло ба ђа ња по тен ци ја ла по ли тич ког плу ра ли зма 
раз во јем ви ше пар ти зма тран зи ци ја ка де мо кра ти ји; 3) ге о по ли-
тич ка тран зи ци ја: при хва та ње евро а тлант ског сме ра, при бли жа
ва ње Европ ској уни ји, евен ту ал ни ула зак у НА ТО (Ср би ја са по лу
Ис то ка ка че тврт За па ду).“399

397  Болдовани појмови до краја овог поглавља су интервенције З. П. П.

398 Видети: Милош Кнежевић, „Елите и контраелите недовршене транзиције„ , 
Национални интерес, Година VI, vol. 9 Број 3/2010. стр. 171222

399 Ibid.
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„Јед но пар тиј ску по ли тич ку ели ту сме ни ла је ви ше пар тиј-
ска, из ну тра та ко ђе ши ро ка и сло је ви та оли гар хиј ска струк ту ра 
(уз стра ну екс перт ску, ло ги стич ку и фи нан сиј ску по моћ, пре у зе ла 
нео п ход не по лу ге по ли тич ке и еко ном ске вла сти).

Опо зи ци о но ори јен ти са ни де ло ви дру штве них ели та из сфе-
ра на у ке, кул ту ре и умет но сти су искре но и стра сно, уз не у ме ре-
на на да ња, по др жа ли и оправ да ли про де мо крат ску 'обо је ну' и 'бар-
шу на сту ре во лу ци ју'. Дру ги су, опет, на ка ри јер ни и ари ви стич ки 
на чин спин-ли бе ра ла, бр зо и без оч но пре о бра зи ли соп стве на уве ре-
ња, да би до не про зир но сти за там ни ли прет ход ни део соп стве них 
би о гра фи ја. Из гле да ло је као да је из ве стан број но вих иде о ло га и 
док три на ра 'Ве ли ке про ме не' пре ско чио од ре ђе не жи вот не фа зе, и 
да се рас кри ље ним нео ли бе рал ним па ра глај де ром не жно спу стио на 
џом ба сто тран зи ци о но тло 'не ре фор ми са не' Ср би је.“400 

Тран зи ци ја вла сти, од ок то бра 2000., окон ча на је Ђин ђи ће
вим смак ну ћем, у мар ту 2003. го ди не... Што се ти че де ло ва ста ре 
но мен кла ту ре, Ми ло ше ви ће ви тај ку ни оста ли су без га зде, али не 
и без ка пи та ла. Њи хов ка пи тал ни је био са мо скло њен, на Де ви
чан ска остр ва или на Ки пар, не го и ин ве сти ран у зе мљи. Омла ђе ни 
бо га ту ни и 'џепсе те ри' бу ра зе ре ске при ва ти за ци је у тран зи ци ји, 
по ред не за си тих мал вер за на та и сви клих ко руп ци о на ша, ре гру то
ва ли су се и из при слу жних ре до ва до сов ске оли ги га хи је. Фрак ци је 
вла сти и фрак ци је ка пи та ла на шле су се у сна жном про фит ном за
гр ља ју, ма ње ис пу ње ним љу ба вљу за де мо кра ти ју у по во ју и бла го
у тро бље гра ђа на Ср би је, а ви ше обо стра ним згр тач ким стра сти
ма. По ли то кра те су омо гу ћи ле но во бо га та ши ма и дру гим „кон тро
верз ним би зни сме ни ма“ по вољ не тен де ре и аук циј ске усло ве пре у
зи ма ња не гда шњег дру штве ног ка пи та ла. Пар тиј ску но мен кла ту ру 
но ве кла се, за ме ни ла је по ли те ко ном ска ви ша кла са ста рих и но-
вих бо га та ша, ком пра до ра и ме диј ских тај ку на.401

Вла да ју ћу еко ном ску кла су чи ни не ко ли ко са мо по вла шће них 
гру па ци ја и сло је ва. Ве ћи на њих је из ни кла и из ра сла на мо не та
ри стич кој иде о е ко ном ској плат фор ми фрид ма ни зма. При пад ни
ци фи нан сиј ске оли гар хи је пре по зна ју се у не ко ли ко над ле жних 

400  Ibid.

401  Ibid.
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ре со ра Вла де Ср би је и На род не бан ке Ср би је, али још ви ше ме ђу 
бан ка ри ма. у Ср би ји тво ре сво је вр сну бан ко кра ти ју. Спрег ну ти са 
де ло ви ма по ли тич ке ели те, они рас по ла жу флук ту и ра ју ћим ка пи
та лом и од ре ђу ју стра те ги ју ње го ве оплод ње.“402

Моћ не по ро ди це Ср би је су ско ро је вић ске и ки чер ске, осло
ње не на кла нов ски не по ти зам и фа ми ли јар ност у рас по де ли и 
ве што ро ђач ко при кри ва ње сте че не и при сво је не имо ви не. Дис
пер зи ја ка пи та ла на чла но ве по ро ди це тре ба ло би да оне мо гу ћи 
ње го во од у зи ма ње у слу ча ју ин кри ми ни са ња. По ро дич на ста бла, 
у ства ри, за се њу ју оти ма чи ну. Ода тле, но ва срп ска бур жо а зи ја, на
ста ла у низ бр дич ним ета па ма тран зи та и тран зи ци је ни је узор на 
и про дук тив на дру штве на гру па од угле да (узор на кла са или ели
та), нит спа со но сни фак тор на ци о на ли за ци је и при ва ти за ци је, већ 
епо хал на из ну ди ца про сла ска, пре ла ска и пре о бра жа ја у не из ве
сној са да шњо сти и још не из ве сни јој бу дућ но сти. Ти ме је осна же на 
не до у ми ца да ли ви ше стру ка срп ска тран зи ци ја уоп ште има вла
сти ту ели ту, или се ра ди о ње ним при ви ди ма и су ро га ти ма?403

Ре про дук ци ја ели та је за пра во ре ци кли ра ње 'но ве кла се' и 
оста та ка гор ње сред ње кла се, то су пар тиј ска но мен кла ту ра и без
бед но сни сек тор у ко ји спа да ју тај не слу жбе, др жав на без бед ност, 
ци вил ни и вој ни оба ве штај ни и кон тра о ба ве штај ни ор га ни, као и 
ор га ни јав ног ре да и ми ра, по ли ци ја. (Уд ба шка по ли ти ка, тј. не у ни
шти ва ОЗНА ко ја на по слет ку „све до зна“, БИА и сл.)...

По сток то бар ска тран зи ци о на ели та је „до ми на ци ју у Ср
би ји гра ди ла на оп ти ми стич ком ти пу ком пен за ци о не мо ћи. Тре
ба ло је што бр же на док на ди ти мањ ка во сти и от кло ни ти сла бо сти 
Ми ло ше ви ће вог раз до бља. 'Но во вре ме' ни је се осли ка ва ло са мо 
као раз ли чи то, не го и као бит но. Гру па ци ја про ме на ша је об у че на 
и обра зо ва на у за вр шни ци Ми ло ше ви ће ве вла да ви не као кон тра-
е ли та, или па ра лел на ели та, али је на сце ну ма сов но сту пи ла тек 
по сле пре о кре та 2000. Она на сто ји да при пад не све ту гло ба ли за
ци је и гло бал ног упра вља ња и та ко се и по на ша. По не ки од њих 
већ су ко оп ти ра ни и на ра ду у над на ци о нал ним, тран сдр жав ним и 
ма кро ре ги о нал ним упра вљач ким и екс перт ским струк ту ра ма, док 

402  Ibid.

403 Ibid. 
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ве ћи део функ ци о ни ше у ужим на ци о нал ним окви ри ма. Ко руп-
тив но, тј. ква ре жно свој ство њи хо вог ста ту са ни је ла ко ви дљи во, 
јер је уде ну то у струк ту ру тзв. ме ке мо ћи...Из гле да као да де ло ва њу 
тог ти па кон ди ци о ни ра не ели те мо ћи у Ср би ји не ма по ви ња ва ња 
и пот чи ња ва ња спо ља шњем фак то ру (Ха гу, Бри се лу, Ва шинг то ну, 
Бер ли ну, Ан ка ри, Са ра је ву, За гре бу...), јер се по ли тич ки по сао оба
вља до бро вољ но, из убе ђе ња, а не из при сил но на мет ну тог по гле да 
на свет. Ове ели те про ме на, и са ме ре зул та те про ме на од 2000. , су 
ели те за сто ја и опа да ња, ме та по ли ти ка ква ре жи. Ка ква је ели та 
ко ја оду ше вље но уче ству је у ме ди о кра ти ји и те а тро кра ти ји?404 
Баш она кве ка ко их је пор тре ти сао ауто ров при ја тељ, од ли чан по
зна ва лац до ма ће и свет ске но мен кла туе. „Све што ви ди мо на по ли-
тич кој сце ни Ср би је, са мо су ме ђу соб ни ди ло ви ма лих ин те ре сних 
гру па“. 

VI II. 6.  Ди јаг но за бу дућ но сти срп ске по ли тич ке  
кла се 2012-2022

Мно ги при пад ни ци Но мен кла ту ра со ци ја ли за ма Евро пе да
нас су пре бо га ти тај ку ни, или ве о ма моћ ни ин ду стри јал ци, бан
ка ри, сву да по зи ци о ни са ни уз власт и фи нан сиј ску моћ. Ка да се 
за ду би у при мер Ср би је, а про шло је 12 го ди на де мо крат ске вла
сти, уоча ва се да по бе да де мо крат ских сна га 2000. го ди не ни је би ла 
чи ста. Пре би се да нас ре кло да је по бе да Ко шту ни це на из бо ри
ма би ла из бор но про бле ма тич на, као и да су се сна ге Ми ло ше ви
ће вог ре жи ма, но мен кла ту ра, све сно так тич ки по ву кли са вла сти, 
од ву кав ши знат на фи нан сиј ска сред ства у ино стран ство. Ко му ни
стич ка Но мен кла ту ра је, по сле па да Ми ло ше ви ћа, у Ср би ју то ком 
го ди на по ма ло та сред ства вра ћа ла. Из бе гле па ре до би ле су у ме
ђу вре ме ну но ве вла сни ке, углав ном „де цу и уну ке ко му ни зма”, фи
зи о ло шкопо ли тич ке на след ни ке сту бо ва пер вер то ва ног со ци ја
ли зма, а те па ре ће ла га но пла си ра ти као соп стве ни но вац ство рен 
на За па ду. Уз по моћ де ла по ли циј ских струк ту ра бив шег си сте ма, 

404 Видети: Милош Кнежевић, „Елите и контраелите недовршене транзиције, „ 
Национални интерес, Година VI, vol. 9 Број 3/2010. стр. 171222
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је ди ног ко ји је ус пео да се у је згру са чу ва од „про ме на”, ове сна ге 
бив ше но мен кла ту ре очи то се вра ћа ју на дру штве ну сце ну Ср би је 
у дру гој де це ни ји Тре ћег ми ле ни ју ма. 

Оба ра ње Ми ло ше ви ће вог ре жи ма 2000. го ди не ни је, да
кле, до не ло Ср би ји со ци јал но и по ли тич ко сми ре ње. Бри ге су, на 
про тив, мул ти пли ко ва не. Ње на при вре да ни је ожи вље на, већ се 
до дат но умрт вљу је, са очи том тен ден ци јом да у пот пу но сти по
ста не но ва жр тва про це са пла не тар не де ло ка ли за ци је еко но ми ја. 
„Ме ђу на род на за јед ни ца“ за ма зи ва ла је очи Ср би ји по ни жа ва ју
ћим по кло ни ма у ви ду кон теј не ра за град ску хи ги је ну, по лов ним, 
па и по не ким но вим ауто бу си ма, или при ку пља ња па ра за апа ра те 
у деч јим бол ни ца ма, у ре жи ји нај пре бе о град ских ди пло мат ских 
да ма, а ка сни је и ве штих до ма ћих „пре си па ча шу пљег у пра зно“. 
Ус пут је пред у зи ма но да но ви ала ви ми ни стри и вла да учи не све да 
оно ма ло про фи та бил них фа бри ка (це мен та ра, фа бри ка ду ва на, и 
на мен ске ин ду стри је) или рас про да ју, или спре че да да ље про из во
де би ло шта што мо же да се из во зи.

Мо дер ни „ме ки“ Оку па то ри на мет ну ли су пер верз ни кон ти-
ну и тет со ци јал-ко му ни зма, и „за ли ва ли“ пе то кра ке зве зде је ди но 
у Ср би ји. Со ро шу и дру гим стејт де парт мент ским „ар хи тек та ма 
отво ре ног дру штва са за тво ре ним мо згом“, је ди но у Ср би ји ни је 
ни оно мад сме тао сим бол нај о па сни је сек те XX ве ка. Уз то су пер
фид но ишко ло ва ли де цу Ти то вих угла ђе них крв ни ка и по ста ви ли 
их на ва жне по зи ци је у до сов ској вла сти. Но мен кла тур на ли ста 
про сто вр ви од де це ста љи ни стич ких спе ци ме на, шпан ских бо ра
ца, Ти то вих Ли ча на,Ти то вих Цр но го ра ца, Ти то вих Ко со ва ра, Ти
то вих Кра ји шни ка, (по не ких) Ти то вих Је вре ја, (рет ких) Ти то вих 
Ро ма, Ти то вих Ма ђа ра, Сло ва ка, Ру му на, Ти то вих Хр ва та, и иних 
на ци о нал но сти (а го то во ниг де Ср ба из Ср би је, уз све жи из у зе так 
Пред сед ни ка Шу ма дин ца, али тек 2012). Њи хо ви де ле га тина след
ни ци по вре ме но се и данда нас обра ћа ју јав но сти у ме ди ји ма, чак и 
са Бри о на, уз ви ку ју ћи ка ко су „по но сни ко му ни сти.“ Ка ви јар - ле-
ви ца по но во ја ше Ср би јом. 

Ср би ја је још ис цр пље ни ја не го у фи нал ним да ни ма вла да
ви не Ми ло ше ви ћа и ли де ра ЈУЛа, ју ри шнич ке стран ке са по ме
ша ним еле мен ти ма ко му ни стич ког ор га ни зо ва ња у пред ре во лу ци
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о на но вре ме, и сек та шког ор га ни зо ва ња. Али, по но во се, од 2001., 
из по зна тих цен та ра, лан си ра ју опро ба не „вред но сти“ не так ну те 
ен ка ве де ов ске би ти без бед но сне струк ту ре зе мље. Нај чвр шћи кон
ти ну и тет овог раз дроћ ка ног си сте ма је оно што на род упро шће но 
и да ље на зи ва „Уд ба“. Њи хо ви пред став ни ци су у Вла ди, у ми ни
стар стви ма, у ме ди ји ма, по ли ци ји и вој сци, на Уни вер зи те ту. Њи
хо ва де ца та ко ђе. 

За пра во го во ри мо о сло му со ци ја ли стич ке иде је и бру тал
ном то ње њу у де ху ма ни зо ва ни ли бе рал ни ка пи та ли зам. О то ме 
ниг де у срп ском дру штву ни су во ђе не до вољ но ду бо ке и ду го трај не 
рас пра ве, па да из то га Ср би ја иза ђе са што ма ње ма сни ца и угру ва
но сти, са ја сном пред ста вом ка кав ће мо ка пи та ли зам да ода бе ре мо 
за наш на род, јер ка пи та ли зам се ова пло ћу је у чи та вом ди ја па зо ну 
са вре ме ног све та, па је тре ба ло па жљи во од ре ди ти ка кав ка пи та
ли зам је нај бо љи за за дру гар ски мен та ли тет Ср ба. За што да Ср би 
иза бе ру увек нај го ре, нај те же, нај кр ва ви је и оно што их до дат но 
уку ца ва у пот па лу бље свет ских то ко ва? То је пр ви за да так ко ји је 
тре ба ло да ис пу ни истин ска срп ска но мен кла ту ра у још јед ној у 
ни зу стра ће них де це ни ја, оној постми ло ше ви ћев ске, до сов ске ере.

При се ти мо се по но вио и са ка квом упор но шћу су, још са мо 
пре три де це ни је, апо ло ге те „со ци ја ли стич ког са мо у прав ног дру
штва“ у Ју го сла ви ји на сто ја ли да убе де на уч ни ке по све ту ка ко је 
„ју го сло вен ски пут“ со ци ја ли зма аутох тон и дру га чи ји од оног у 
Бло ку. А на кра ју те исто риј ске епо хе, ко ја се уру ши ла на тра ги
чан на чин, пра ће на ра том, бе дом, со ци јал ним оча јем и без пер спек
тив но шћу нај ве ћег де ла срп ског ста нов ни шта ва, по ка за ло се да је 
упра во срп ска ти то и стич ка но мен кла ту ра нај жи ла ви ја, ста љи ни
стич ка, а при том нај при јем чи ви ја на но во ка пи та ли стич ко до ба 
нај су ро ви јег ди вљег ли бе рал ног ка пи та ли зма, ко ји је на ме њен баш 
Ср би ји, и баш уз без бед но иде о ло шко пре кр ца ва ње ста љи ни стич
ке но мен кла ту ре. 

И не са мо да је ко му ни стич ка но мен кла ту ра пре жи ве ла у 
Ср би ји, већ је удар на пе сни ца, баш ка ква је би ла со вјет ским ко
му ни сти ма, и неоли бе рал ном ка пи та ли стич ком си сте му ко ји је 
на мен тут са вре ме ном све ту. За пра во не зна мо ко би у рас то че ном 
срп ском дру штву, осим ко му ни ста из ста рог но мен кла тур ног по
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рет ка, ова ко при ље жно, усрд но, гор љи во и убе ђе но, по ма гао да нас 
уста но ви те љи ма но ве без бед но сне и еко ном ске ар хи тек ту ре и ге о
ме три је све та да „ус по ста ве ред“ и у Ср би ји.

По ли тич кој кла си Ср би је, ње ној но мен кла ту ри, тре ба сто
га не пре ста но ука зи ва ти где се Ср би ја на ла зи. Су де ћи по на шем 
не срећ ном про сто ру, све је стра шни ји јаз из ме ђу све та и Ср би је. 
Иза па ра ва на на о ко ди на мич них ак тив но сти на срп ској по ли тич
кој сце ни, ка да се бо ље за ви ри, зја пи ве ли ка про ва ли ја су штин ског 
не по зна ва ња свет ских то ко ва, тен ден ци ја, за ко ни то сти. По ли тич
ка кла са Ср би је, број не ва ри ја ци је јед не исте ти то и стич коста љи
ни стич ке но мен кла ту ре ко ја оп ста је на сце ни, не же ли да на у чи 
бол не лек ци је. Као да во ли за пре па шћу ју ћи по ли тич ки ди ле тан
ти зам. Углед ни па ри ски про фе сор отво ре но је го во рио по сле 2001.: 
„Ко шту ни ца, Ђин ђић и оста ли срп ски ли де ри су нај ве ћи кон зер-
ва тив ци, јед но став но ти ме што су кон зер ва то ри ко му ни стич ког 
си сте ма. Ре фор ми сти су вам ла жни ре фор ми сти. Ср би ји су ну жне 
истин ске про ме не, пра ви за о крет, а не ово што им је нуђeно до сад.“ 
И 2012. је не про ме ње но исто. Кон ти ну и тет енер ги ја про шло сти де
ла не сма ње ном жу стри ном.

У Ср би ји не по сто ји су прот ста вље ност ле ви це и де сни це, 
већ то на до ме шта су про ста вље ност у по чет ку ДС и ДСС, а да нас 
ДС и СНС, са му дрим иде о ло шким му ком СПСа, ко ји си гур но и 
лу ка во иде, уз но ве про цен те гла сач ког те ла на сва ким но вим из
бо ри ма, у све зна чај ни ју по ли тич ку бу дућ ност. На сце ни ства ра
ња но ве но мен кла ту ре од и гра ва ју се тек фрак циј ске бор бе ве о ма 
слич них по ли тич ких иде ја. Раз ли ке су знат но ви ше у лич ним не
тр пе љи во сти ма и лич ном над ме та њу срп ских по ли тич ких ли де ра, 
по ли тич ке кла се, не го про грам ске. Ср би ја је за ро бље на но вим јед
но бра зним ми шље њем, на на чин сли чан оно ме из ко му ни стич ког 
до ба.

Из Евро пе су исто вре ме но одав но уоч љи ви про це си с ја сном 
тен ден ци јом свет ских фак то ра да се у Ср би ји уве де но ви вид др
жав ног ка пи та ли зма. Ср би ја ипак пред ста вља је ди ну европ ску 
со ци ја ли стич ку зе мљу ко ја ни је тр пе ла ди рект ну ви ше де це ниј ску 
ре пре си ју ру ског ко му ни зма. Ти при ти сци, нај че шће пре ко кре ди
то ра, ММФ и Свет ске бан ке, уро ди ли су пло дом. Со ци јал не те ко
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ви не, ко је су оба ве зни део са вре ме них дру шта ва и по стиг ну ћа ко ја 
син ди ка ти бра не сву да где су на пад ну та, у Ср би ји да нас ви ше го
то во не по сто је. Те ко ви не по сто је ис кљу чи во за чла но ве но мен кла
ту ре, за чу ва ре ста рог си сте ма, ко ји су и да ље на вла сти у Ср би ји. 

Вра ти ти се уна зад у овом про ми шља њу кри зе, пре све га зна
чи пот пу но раз от кри ва ње нај не при јат ни је исти не Ср би је, ко ја је, 
још од пре ра та у Ју го сла ви ји, гур ну та у та ко зва ну еко ном ски не ко-
ри сну зо ну Евро пе. У њој је и да ље без на го ве шта ја пре стан ка ка зне. 
То је зо на нежи во та. То је бри са ни про стор ужа са, те го ба, ђа во
љих му ка, без пер спек тив но сти, не пре ста ног ши ре ња бе де, еро
ди ра ња со ци јал них по стиг ну ћа, то ње ња у по нор, су но вра ћи ва ња 
у без из лаз. То је зо на без до то ка ин ве сти ци ја, твр до гла ва при пре
ма за истин ско ду жнич ко роп ство. Tреба не пре ста но по ми ња ти 
без у спе шност и не спо соб ност та ко зва не по ли тич ке ели те зе мље 
про те клих де це ни ја, и пре све га лидерa Ср би је. Ма ло је ре ћи да 
су би ли ди ле тан ти и не зна ли це. Се ти мо се Сун Цу о ве му дро сти: 
„Раз у ме ти дру гог и не чи ни ти оно што оче ку је од вас.“ На ша по
ли тич ка кла са, ме ђу тим, ни да нас не ме ња по глед и ви зу ру. Ре не 
Ди бо је уочио да „тренд ни је суд би на. „ Срп ски по ли ти ча ри то не 
ви де, богтепи таза што. Тренд срп ске про па сти они по др жа ва ју и 
да нас, не тру де ћи се пу но да са гле да ју не ка кве пу ко ти не у ве ли ким 
стра те ги ја ма пла не те, да се не ка ко и Ср би већ јед ном без бед ни је 
угла ве, а да не на стра да ју. Јер, увек по сто ји мар ги на мо гућ но сти за 
сла бе и ма ле по пут нас, и увек је мо гу ће пред ло жи ти сим би о зу ве
ли ки ма. Ко на чи ни та кав ква ли та тив ни ис ко рак из мен тал не бло
ки ра но сти срп ске по ли тич ке ели те, озна чи ће и ве ли ку пре крет ни
цу и оздра вље ње Ср би је. 

То европ ски при ја те љикри ти ча ри по твр ђу ју. Ср би ја тре ба 
да се усред сре ди и ис ко ра чи из кон зер ва ти ви зма дру штва у ко ме 
још увек не ма ни јед не по ште не др жав не ин сти ту ци је, у гло бал ну 
за јед ни цу. На ша још ја сно не де фи ни са на но мен кла ту ра, са пре те
жним од ли ка ма при вре ме но сти, ве о ма ка сни. Хен ри Ки син џер, ве
ли ка ли си ца свет ске по ли ти ке, че сто не при јат ни му драц, на пи сао 
је: “Ми смо на су ка ни из ме ђу ста рих кон це па та по ли тич ког по на-
ша ња и чи та ве но ве кон цеп ци је, из ме ђу не а де кват но сти на ци је-
др жа ве и из ра ња ју ћег им пе ра ти ва гло бал не за јед ни це“. Ре као је то 
још 1975., ка да је био др жав ни се кре тар САД.
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Аутор је притом уверен како у глобалној заједници  2012. 
и у будућности постоје и знатно већи избори за малене народе 
да стекну безбедноснофинансијске кишобране, а да то нису они 
које нуде НАТО, ММФ и слични наљућени испоручитељи товара 
осиромашеног уранијума.
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Де ве то по гла вље 
 

О про јек то ва њу срп ске по ли тич ке кла се

IX. 1.  Па но рам ски по глед на три де сет го ди на  
но мен кла ту ре Ср би је, до 2013.

Три де се то го ди шња по ли тич ка исто ри ја Ср би је, оне ко ја за
по чи ње по сле Ти то ве смр ти и про це сом раз град ње СФРЈ, обе ле жи
ли су по нај ви ше Иван Стам бо лић, Сло бо дан Ми ло ше вић и ње гов 
„Су слов“, су пру га Мир ја на Мар ко вић, уз по моћ њи ма вер них при
ста ли ца у Пар ти ји. Брач ни пар је уте ме љи вач но ве но мен ла ту ре 
у Ср би ји, за у зев ши нај пре Уни вер зи тет ски ко ми тет ССО, по том 
Град ски ко ми тет СК, а на кра ју и срп ску Пар ти ју. Тек по овим сло
же ним опе ра ци ја ма чи шће ња пар тиј ских ре до ва од при ста ли ца 
Стам бо ли ће ве фрак ци је у СК Ср би је, по сле 8 сед ни це на сту пи ће и 
број ни дру ги иде о ло шки и по ли тич ки „ра до ви на нор ма ли за ци ји“ 
Ср би је.405 

Ели те су се, у вре ме Ми ло ше ви ћа, ка ко их је ви део по ли то
лог Вин ко Ђу рић Де ве де се тих – стра те зи срп ске ка та стро фе, ис
кри ста ли са ле на: 1. По ли тич ку ели ту; 2. Еко ном ску ели ту (бо га ти 
пред у зет ни ци); 3. По ли циј ску ели ту; 4. Кул тур ну ели ту; 5. Ин те
лек ту ал ну ели ту. 6. Тај кун ску ели ту (бив ши рат ни про фи те ри).

405 У „нормализацију“ су спадали и „фини радови“  фингирање настанка ис
тинске вишепартијске Србије. Познаваоци политичких прилика после 
8. Седнице, сећају се тзв. група „Сунце“ и „Фонтана“. Утицајни професо
ри Универзитета, Алексић и Драшковић, као и партијски активисти бли
ски њима и Мирјани Марковић и Милошевићу, оперативно су спроводи
ли задатак производње странака почетком Деведесетих. Тек ће се истра
жити колико је велика њихова улога у овој лукавој партијској операцији, у 
стварању партија деснице и левице, и националистичких партија, и какве су 
улоге обавештајнјих војних структура тадашње државе. Другу линију актив
ности чине Слободан Вучетић, Миодраг Булатовић, Саво Иванчевић, који 
стварају такође нове политичке групације. На пример, „Патриотски фронт“, 
„дисидентске“ партије. Тако настаје и СДП са Чедом Мирковићем (једно вре
ме уз њега је и Војин Димитријевић, који са Мирковићем чак и наступа на 
презентацији партије), СДПС Моме Трајковића, што је много касније „пира
тирао“ Расим Љајић.
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Ло би ји су се де ли ли на: иде о ло шки, по ли тич ки, фи нан сиј
ски, по ли циј ски, кул тур ни. Иде о ло шки ло би су чи ни ли: на ци о на-
ли сти, мон ди ја ли сти, мо нар хи сти. По ли тич ки ло би су се де ли ли 
на: а) Ле ви цу, Цен тар, Де сни цу ; б) Ис ток- За пад; Фи нан сиј ски ло би 
на: а) др жав ни- ле гал на при вре да; б) па ра-др жав ни- не ле гал на при-
вре да, си во тр жи ште.406 

Вој ни ло би је та ко ђе по де љен на: 
а) ПроИс ток;
 б) ПроЗа пад. 
По ли циј ски ло би ком би но ван је три ма по ли тич ким оп ци ја

ма: ЈУЛ, СПС, СРС (па у ње га ула зе по ли ти ча ри по пут: З. Со ко ло
ви ћа, В. Сто јиљ ко ви ћа, В. Ђор ђе ви ћа, П. Зе ко ви ћа, О. Сте ва но ви
ћа, С. Ми лен ко ви ћа, Б. Ђу ри ћа, Б. Ла зи ћа).

Кул тур ни ло би де ли се на: а) Тра ди ци о нал ну кул ту ру; б) 
Кич, шунд кул ту ру.

Што се Пар ти ја ти че, ре ци мо да се у вре ме Ми ло ше ви ћа (а 
аутор под ње го вом епо хом под ра зу ме ва пе ри од 19862001) мно ги 
у ње го вим ре до ви ма бу не про тив мир не по де ле СКЈ, на со ци ја ли
стич ку и ко му ни стич ку, да би на кра ју Шеф (ка ко је у ко му ни стич
кој хи је ра хи ји осло вља ван Пред сед ник Пар ти је и Др жа ве) узео 
под сво је но во о сно ва ну СПС. „Прак си сов ци“ су по др жа ли СПС. 
Пи та ње мр тва ца са имо ви ном (СКЈ) је та да та ко ђе отво ре но. Та ко 
се сна ге одва ја ју у Ср би ји на СПС (Ми ло ше вић) и СКПЈ ( Мир
ја на Мар ко вић), ко ји има на ме ру да кон тро ли ше вој ску. Они су, 
су штин ски, по чет ком Де ве де се тих, “кро јач ни ца“, за из ра ду и свих 
дру гих стра на ка.
406 Пример за „дуалне активности“ политикаприватни бизнис, ако сте лојални 

Милошевићу, могао би да буде и Срђан Савић- министар у влади Радомана 
Божовића за спољну трговину (1992), који је један од многих Срба који већ 
тада имају седиште своје компаније на Кипру. Или негде другде, попут бив
шег заборављеног министра Прохаске, који да оставку и метеорски брзо от
вори сопствену фиму у иностранству. Бизнис на линији Беч БеоградКипар, 
на пример, знатно напредује усред санкција против Србије, од 1993. Или Зо
ран Цветић, директор „Агроекспорта“, који се успешно бави и трговином 
нафте. Компанија је подељена на двоје, а Цветић постаје генерални дирек
тор. Компанија се бави широким спектом бизниса, чак продају кукуруз 
Македонији. Захваљујући Агенцији за процену цене капитала компанија, 
Цветић јефтино купује фирму Зоран Тодоровић „Кундак“ то све надзире из 
позадине, све до свог ликвидирања. 
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Вре ме ја ча ња Ми ло ше ви ћа је и ја ча ње ње го вих ка дро ва, по
пут Ра до ма на Бо жо ви ћа, Ра до сла ва Зе ле но ви ћа, Ми ло ра да Ву че ли
ћа, и дру гих, вој во ђан ских „Ми ло ше ви ће вих Цр но го ра ца“, ма хом 
по ре клом из Вр ба са. И „пра о ни це нов ца“ за по чи њу сво је де ло ва
ње у то вре ме. Глав ни по сло ви ове ак тив но сти во де се у Вој во ди ни 
(Ми хаљ Кер тес, „Син те лон“, и мно ги дру ги). Пра ва ма ла кла са ка
пи та ли ста из ра ста из тих ак тив но сти. Ва жна ли ни ја је Вој во ди на, 
због по ли тич ког за до би ја ња Вој во ди не од ауто но ми ста, као и до
во ђе ње Ми ло ше ви ћа на власт, ње га ко ји се, на не ки на чин, исти на 
је, су прот ста вља ру ше њу зе мље, због че га су мно ги љу ди у том ча су 
по ве ро ва ли у спа си лач ку уло гу Ми ло ше ви ћа.

Дру га струк ту ра вла сти у Ср би ји ко ју обе ле жа ва ју про ме не у 
Са ве зу ко му ни ста Ср би је, ко ји ће се на кра ју овог пе ри о да пре кр
ца ти у но во ство ре но име  Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, иде за 
Пар ти јом, по то ња је. То је по ли циј ска стук ту ра, ко ја је сте мо дер
ни зо ва на и у сво јим де лат но сти ма ди вер си фи ко ва на, че сто флек
си бил ни ја од ра ни јих ге не ра ци ја. Ко ин ци ди ра са до ла ском Јо ви це 
Ста ни ши ћа на власт. Па ра лел но са Пар ти јом, и у срп ској по ли ци ји 
на ста ју круп не про ме не, па ге не ра ци ја Јо ви це Ста ни ши ћа та ко ђе 
кро ји свој успон, баш као и ми ло ше ви ћев ци. То је већ ге не ра ци ја де
це ка дро ва ДБа, ме ђу ко ји ма, на рав но, пред ња че, као и до тад, „Цр
но гор ци“. Уз де цу без бед но сних ка дро ва, ка ко тра ди ци ја на ла же, 
иду и нар ко би знис, и шверц ци га ре та, ви ски ја. Овој пре ду змљи
вој по ли циј ској ге не ра ци ји сво јим бо га тим ис ку ством по ма га ће и 
на ши љу ди по кри ми нал ним ми ље и ма све та, по пут Ра до њи ћа из 
Њу јор ка (Го ти јев клан). На кра ју иде и тр го ви на оруж јем, зна ча јан 
из вор сред ста ва за по ли циј ске по тре бе. Но вац при ку пљен ра зно
ра зним ка на ли ма па ра по ли циј ских де лат но сти, ко ри сти ће се и за 
ку по ви ну пред у зе ћа по Ср би ји. Та кав „ванбу џет ски но вац“ слу
жи и за на гра ђи ва ње љу ди ло јал них њи ма, ин те лек ту а ла ца, ра зних 
про фи ла ко ји су им из дру штва по треб ни да бу ду уз њих. Опет су 
ру ко во ди о ци мо гли да рас по ла жу, у име др жа ве, „цр ним па ра ма“, 
има ли су од ре жи ма car te blan che. 

У сјај ном фил му Дар ка Ба ји ћа, „Бал кан ска пра ви ла“ (1997), 
по сјај ном сце на ри ју Ра до сла ва Па вло ви ћа, у ди ја ло гу два „спа ва
ча“ срп ског де ла срп ске „Слу жбе,“ онај ста ри ји от кри ва мла ђем, 
на след ни ку „Слу жбе“, су шти ну: „Сад ћу ти ре ћи ко ји су на ши си-
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дра ши, ко је љу де пла ћа мо из Вла де, ко је из по ли ци је, ко је из вој ске, 
ко је из опо зи ци је. На ко је љу де ра чу на мо за де се так го ди на да ће 
до ћи на власт, ко су хо мо сек су ал ци, чи је су же не не мир не и чи ја су 
де ца нар ко ма ни. И сви пре ко ко јих мо же мо да вр ши мо при ти сак, 
да ми из не на ди мо бу дућ ност, а не она нас. Ми про јек ту је мо бу дућ-
ност“.

„Пан ду ри“ (cops ) ће би ти успе шни и ка сни је, у вре ме нај те
жих санк ци ја, од 1993. Те по ли циј ске оба ве штај не струк ту ре по ро
ђе не су у нај го ре вре ме санк ци ја. Ода тле су из ни кла и офи цир ска 
де ца Ца не Су бо тић, Ми о драг Ко стић, Вук Ха мо вић, Во јин Ла за ре
вић, си но ви ра зних ге не ра ла КОСа и дру гих ро до ва Вој ске, че сто 
шко ло ва ни на За па ду. Све у куп но, у гро слу ча је ва, де ца ко му ни
стич ке но мен кла ту ре. Та да се по ја вљу ју и Ка рић, Ми шко вић, Бе
ко, и ини. Из тих струк ту ра су по те кли и глав ни ку ри ри, но си о ци 
вре ћа са нов цем у за пад не бан ке на Ки пру и дру где по За па ду. Овај 
пе ри од кул ми ни ра ће ства ра њем гру па ци је би зни сме на ко је је де ле
ги ра ла ко му ни стич ка власт за из у зе зет но ва жне по сло ве „на по љу“. 
Су шти ну овог про це са, ко ји се од ви ја у пе ри о ду рас па да ња Ср би је, 
оте ло вљу ју ра зни слу жбе ни ци и по ве ре ни ци Слу жбе др жав не без
бед но сти, као и оба ве штај них вој них струк ту ра (тра ди ци о нал но 
нај по вер љи ви јих и нај ло јал ни јих) за нај ва жни је по сло ве.407

Ди рек то ри ве ли ких пред у зе ћа од ра ни је су че сто би ра ни из 
ре до ва са ве зног ДБа. Ра де из ве ли ких зе ма ља, из Не мач ке, Ен гле
ске, Аме ри ке, има ју пред со бом ра ни је осво је на свет ска тр жи шта. 
То је ка нал, ам бре ла за мла де ка дро ве. Они пра те рад ве ли ких ба на
ка. Има ју на рас по ла га њу бу џе те од сто ти не ми ли о на до ла ра. Та да 
су ишли у „Инекс“ и „Ге некс“ да пе ку за нат. Ин те ли гент на и спо
соб на Бор ка Ву чић их је сла ла у Ли бан (по пут Дра ку ли ћа), да уче. 
А ка да је до шао час зва нич ног дис кон ти ну и те та вла сти, оти шли су 
де фи ни тив но из зе мље. Пред рас пад су ови спе ци јал но за ду же ни 
407 Невидљиве полицијсковојне структуре бившег режима успешно су из

вршиле прву транзицију капитала, а далековидост такве стратегије поне
кад се укаже на светлу дана до данас, када се сазна да је неки успешни биз
нисмен заправо син, или унук, некадашњих моћних генерала или политача
ра. Старије генерације се сећају Јова Поповића, чувеног војног обавештајног 
шефа, који је и као пензионер „дрмао“ „Партизаном“. Оставио је за со
бом успешног сина, интелигентног МиланаМишка Поповића, који се ни
када није појављивао у медијима, све док није закратко био супруг хрват
ске певачице Северине, а потом дао интервју од великог значаја за историју 
садашњости Југославије и Србије, Миломиру Марићу за „ТВ Хепи“, почет
ком октобра 2012.
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љу ди „от ка чи ли“ огром на сред ства из зе мље, а но се ћи их и га ран
ту ју ћи за њих, из вр ша ва ли за дат ке Пар ти је и исто вре ме но из ме
шта ли нео п ход ни ка пи тал за по то ње вре ме из све ка та стро фал ни је 
си ту а ци је у зе мљи. Оста ли су у ино стран ству, а са та ко оси гу ра ним 
ве ли ким сред стви ма, по че ли да ку пу ју, са без бед не дис тан це, све 
жи во у Ср би ји, али и на по љу. И љу де, на рав но.

И ве о ма бр зо су се ови љу ди тран сфор ми са ли у ствар не вла
сни ке тих сто ти на ми ли о на до ла ра, ма ра ка. За ми сли мо са мо моћ
ни „Ге некс“ са 89 ми ли јар ди до ла ра го ди шње. Њи хо ви љу ди ве о
ма до бро су по зна ва ли тр жи шта по све ту, па су ла ко пре у зи ма ли 
по том кли јен те лу из вре ме на Ју го сла ви је ста ру де це ни ја ма. Ле га
ли зо ва ни рат ни про фи те ри (има ту по до ста и пен зи о не ра “Слу
жби“) су но мен кла тур ни из дан ци на след ни ци ка пи та ла „Ге нек са,“ 
„Инек са“ и слич них др жав них фир ми: Ша ре нац, Љу би чић ју ни ор, 
Бо ри во је Ми ло ше вић (Пред сед ни ков брат). Има екс по ни ра них и 
скри ве них ка дро ва, ко ји су пред лом пре ба ци ли фир ме на се бе. 

На ста вак ове пи о нир ске, „ге нек сов скоинек сов ске“, ре
струк ту ри са не гру па ци је ко му ни стич ких но во ка пи та ли ста би ће 
из ра ња ње на сце ну тај кун ске ка сте зре ле Ми ло ше ви ће ве ере, ко ја 
ће се, опет, пре ли ти ка сни је у до сов ско до ба, а 2012. и да ље вла
да ти опљач ка ном Ср би јом.408 То су по но во си но ви ка дро ва ДБа 
(Ми шко вић и слич ни, на при мер). Тај кун ни је са мо ни кли чо век у 
би зни су, на рав но, већ по узу си ма ко му ни стич ких про јект них цен
та ра ка дро ва, чо век ко га су ода бра ле „слу жбе“. По чет ни за да так 
не ко ли ких пр вих тај ку на био је да за оне ко ји су га лан си ра ли и 
по мо гли му уђе у про цес при ва ти за ци је, да кроз си стем за пра во 
дис крет но пла ћа њих. Та ко су тај ку ни по о дав но пре у зе ли срп ску 
др жа ву одав но. О том ти пу свет ских би зни сме на, о ка сти оло ша, 
охло кра ти ји, пи са ла је и ита ли јан ска аутор ка На по ле о ни.409 Слич
но као у Ру си ји  та мо се по ред ру бље тра жи ла „спољ на ру бља“, а у 
Ср би ји твр да ва лу та. Но вац из кри ми на ла у срп ској при ва ти за ци ји 
слу жи за ку по ви ну пред у зе ћа, а њим упра вља за пра во др жа ва. Та
ко из ра ста слој но вих ка пи та ли ста.410

408  Душан Ступар, бивши шеф ДБ Београда, данас поседује, поред осталог, го
тово све новине у Војводини, од Панчева на даље. Власник је, тврде новинар
ски извори, поред осталог и недељника „Актер“. 

409  Видети: Loretta Napoleoni, Rogue Economics: Capitalism’s New Reality, 2009. 

410  Из разговора са Др Душаном Јањићем, 29.12.2011.
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Ову гру па ци ју у све ак ци је ша ље си стем, ко ји све кон тро ли
ше  енер ген те и хра ну. Сло бо дан Ми ло ше вић, по ме ни мо објек
тив но и по не ки ње гов до бар по тез, сво је вре ме но ни је до зво ља вао 
тај ку ни ма да пот пу но кон тро ли шу енер ген те. Ан ђел ко Ко ва че вић 
је за ни мљив при мер би зни сме на тог до ба. Да нас пот пу но за бо ра
вље ни га зда „Ју го о це а ни је“, био је и члан ЦК СКЈ, уво зник наф те, 
ју го сло вен ски пред став ник у ФИ ФИ, кан ди дат за ње ног пред сед
ни ка. По др жа вао је Ан та Мар ко ви ћа про тив Ми ло ше ви ћа. „Слу
чај но“ је по ги нуо у са о бра ћај ки на Ки пру, ка да је по стао, твр ди ло 
се  без о бра зан, не стр пљив и „зи ну ли му апе ти ти“. Не ви дљи ве га
зде су га јед но став но „оду ва ли“. И они су, као ве ћи на ма се на ро
да, оче ки ва ли на по чет ку од Ми ло ше ви ћа да све об но ви, по бољ ша, 
отво ри дру штво. У Би зниско му ни сте Ми ло ше ви ће ве епо хе мо же
мо да убро ји мо и: З. Пе ру чи ћа, Д. Ми хај ло ви ћа, Ша рен ца, Јак ни ћа, 
То ми ћа („Сим по“), З. Чич ка („Ми ри ног чо ве ка“ из фир ме Euro Bu
si ness Bal kan En ter pri se).

Ха мо вић и Ла за ре вић (по то њи је не ка да био са вет ник Фи ли
па Ву ја но ви ћа) има ју на по чет ку мо но пол ску по зи ци ју, али су би ли 
кла сич ни тај ку ни. Њи ма је власт омо гу ћа ва ла да до ђу до па ра. Тај
ку ни за ци ја је пот пу но под др жав ном кон тро лом, и го ре по ме ну ти, 
и Ми шко вић, Бе ко, и дру ги. Ови љу ди су углав ном обра зо ва ни, део 
су си сте ма, има ју ду го го ди шње ве зе по све ту. Обра зо ва ње их ипак 
ни је об у зда ло у ско ро је вић ким иде а ли ма. Они та ко не мо гу да одо
ле да не ку пе „злат не шо љи це“, „сви ле не га ће“, те же у жи во ту да се 
што пре до мог ну ави о на, јах те (јер су то са ња ли гле да ју ћи та кве 
сце не у фил мо ви ма), при сво ји ли су иде а ле за пад них „би знисШа
ба на“: ка ба ре, же не, ка ви јар, ску пи са то ви, итд. Кре и ра ју сво је ми
кросве то ве, мо рал у том све ту уоп ште не оби та ва. За бо ра ви ли су 
но ви бо га та ши вр ло бр зо и на Јо ви цу Ста ни ши ћа, Ми ха ља Кер те
са, а ови су та да још мо гли да их сме сте иза ре ше та ка. 

Др жа ва има у по сло ви ма и „спа ва че“, као што су то би ли Је зда 
и Да фи на. Они су да ва ли па ре и др жа ви, и опо зи ци ји, сви ма, свим 
стран ка ма. Ђин ђић је та ко до био „То јо ту“ од Да фи не, Вук Дра шко
вић за СПО 540.000 ма ра ка. Је дан од нај ста ри јих де мо крат ских по
ли ти ча ра је, ка же ур ба на ле ген да, зах те вао ис кљу чи во швај цар ске 
фран ке од Је зде, ни је хтео дру ге де ви зе, па је до био 200.000 „швај
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ца ра ца“. Чо вић је до био од Је зде 400.000 ма ра ка, али их је и вра тио, 
што је био ре дак слу чај тих го ди на. 

Бра ћа Ка рић, на че лу са Бо го љу бом, су осо бе ни фе но мен, у 
чи јем ко ре ну је њи хо ва при род на спрет ност и та ле нат за би знис. 
Ти љу ди се осла ња ју на др жа ву, функ ци о ни шу као та кви, а да и ни
су фор мал но др жав ни. Уле ћу у пра зне про сто ре. Одр жа ва ју до бре 
од но се са вла да ри ма и њи хо вим же на ма и та ко на ми чу огром не 
па ре. Да је др жа ва нор мал на, све би би ло у ре ду, сва ка ко би љу ди 
по пут Ка ри ћа до бро но си ли при ва ти за ци ју.411 

Тај ку ни су бив ши рат ни про фи те ри, по пут по ме ну тих, тан
де ма Ха мо ви ћа и Ла за ре ви ћа, Бе ка,412 Ми шко ви ћа, Ђу ни ћа, Ко сти
ћаКо ле та, ко ји је по чи њао по сло ве још са Ра до ма ном Бо жо ви ћем. 
Са огром ним ути ца јем, вре ме ном су го то во при ва ти зо ва ли др жа
ву, има ли огро ман ути цај на др жав ну по ли ти ку, на вла ду. Чи ње
ни ца је да је је дан ано ни мус из цр но гор ске про вин ци је, Ша рић, 
по стао је дан од нај бо га ти јих у Ср би ји. Ме ђу тим, исти на је и да је 
Ша рић пла тио сво је вре ме но све по ре зе уред но. Ко је иза ње га, то је 
ре ше ње ениг ме ко ју ни је још увек об зна ни ла срп ска вла да.413 

Ства ри ево лу и ра ју 1994., ка да ре жим ста вља под то тал ну 
кон тро лу не ка да ве ли ке успе шне фи ме „Про грес“ и „Енер го про
јект“, а уни ште на је „Бе о бан ка.“ То тал ни пре о крет на ста је у Ср би ји 
1996. „Слу жбе“ сла бе, ко руп ци ја џи кља. Да нас се за бо ра вља и на 
за ни мљив де таљ да та да уни вер зи тет ски про фе сор пра ви Ар ка

411 Доскорашњи саветник премијера Цветковића, професор Јуриј Бајец, 
занимљив је продукт времена, доказ неуништивости и континуитета ко
мунистичке номенклатуре. Био је очито и човек за улетање у празне про
сторе, „десна рука“ Мире Марковић. Својевремено, у јеку правих отимачи
на власништва и некретнина по Београду, Бајец је правдао пред јавношћу 
отимање Института за економске експертизе, у који је упао Карић, са из
весним Мухамедом Муљхаџом. Он је, тврдили су аутору својевремено за
послени у Институту, попут директора Чолића, уништио све доказе против 
Карића и његове финансијске малверзације, тврдили су људи из Института 
(на челу са директором Чолићем). Ове Београђане избацивала је из њихове 
зграде екипа коју је предводио Карићев шеф обезбеђења, Мухамед Муљхаџа, 
Шиптар из Пећи (sic!) Бајец је био и председник борда Предyзетничке банке, 
где се десила и афера са нестанком 11 милиона долара својевремено. Касније 
је, као и Мира Марковић, предавао, за велики хонорар, на Карићевом Уни
верзитету.

412  Никада није истражена оптужба да је Милан Беко „ојадио“ СПС, са којим је 
био близак Деведесетих, за бар 40 милиона марака.

413  Видети: филм Вука Јовановића „Свадба“, о Шарићима. 
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ну пар ти ју  ССС, а он по ста је пр ви под пред сед ник. По ја вљу ју се 
јав но љу ди из На род не бан ке, СДК, „Ге нек са“, „Инек са“, по ли ци је, 
при вред ног кри ми на ла. То је вре ме од Ми ло ше ви ћа до Ђин ђи ћа, 
до де цем бра 1992.414 Но вац се до би ја из кри ми на ла уз ло ги ку кри
ми на ла. Та кав но вац је он да ушао у при вред не то ко ве, ле гал но. 

Иако је „Ду га“ сво је вре ме но об ја ви ла спе ци јал но из да ње „7 
нај ве ћих пљач ки Ср би је“, за пра во смо пре тр пе ли 9 ве ли ких пљач
ки у ре жи ји ели те Ср би је, 19882000: 1. Ста ра де ви зна штед ња (пре 
ра та 19911995); 2. За јам за Ср би ју; 3. Пи ра ми дал не бан ке; 4. Упад у 
си стем на ци о нал ног пла ћа ња; 5. Пљач ка пре ко функ ци је ге не рал
них ди рек то ра ва жних ком па ни ја (чла но ви ЈУЛ, СПС); 6. Пљач ка
ње фон до ва за из град њу ста но ва; 7. Упад у на ци о нал ни бу џет (не
мач ка мар ка по 6 ди на ра, а у про да ји  30); 8. Екс тра про фит фир ми 
у са ве зни штву са ре жи мом; 9. Пер верз на при ва ти за ци ја  не ре гу
лар ним сред стви ма.

Ства ри, ме ђу тим, не по ста ју јед но став ни је, чи сти је, уре ђе ни
је, ни по сле па да Ми ло ше ви ћа, 5. ок то бра 2000. Је дан од глав них 
фрон то ва но ве вла сти био је и еко ном ски, за пра во уво ђе ње нор
мал ног при вред ног си сте ма, са уре ђе ним еко ном ским ам би јен том. 
Но, бр зо је јав ност уви де ла да фор ми ра ње но ве но мен кла ту ре Ср
би је, но вих но мен кла ту ра, не иде ка ко је на род при жељ ки вао. Ме
ђу на род на за јед ни ца је ушла да по мог не и, за ни мљи во, раз бу ца ли 
су нај пре Вој ску и по ли ци ју, али се ни су по тру ди ли да ин спи ри шу 
но ве вла сто др шце да уве ду нор ма лан ду жнич копо ве ри лач ки од
нос у упра вља ње др жа вом, што је пе ду слов би ло ка квог де мо крат
ски уре ђе ног дру штва. Уме сто то га, већ убр зо по сле фор ми ра ња 
Ђин ђи ће ве де мо крат ске вла де (са уче шћем број не ко а ли ци је, по 
број но сти слич но НА ТО ко а ли ци ји на спрам Ср би је 1999), ства ри 
су по че ле да се раз вод ња ва ју. Се ти мо се пи то реск ног сло га на из 
Ђин ђи ће ве епо хе: „бор ба про тив ма фи је ма фи ја шким сред стви-
ма.“ Он да је уби јен Зо ран Ђин ђић, па су ане мич ну бор бу про тив 

414 Део оваквих прича забележен је у анализи екипе тимова из јавних извора, 
Др Душана Јањића, „Организовани криминал и етнички сукоби на Западном 
Балкану“. Поред осталих, у екипи аутора су и Будо Бабовић (Интерпол), и 
новинар Воја Туфегџић. Душко Михајловић касније, као министар полиције, 
прави „Белу књигу“, додавши само 2 клана више но што су Јањићеви одав
но констатовали. Михајловић додаје Сурчински клан и Земунски  мада је то 
исто. 
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тај ку ни за ци је Ср би је на ста ви ле све вла де, до нај но ви је вла де Иви
це Да чи ћа и Алек сан дра Ву чи ћа.415

Но, да не бу де за све крив Ђин ђић у исто ри ји са да шњо сти 
Ср би је. Кључ ни ка та стро фал ни по ли тич ки фе но мен у ре жи ји вла
да ју ће по ли тич ке кла се је сте ори јен та ци ја на си стем ску ко руп ци ју. 
Од вре ме на Ко шту нич не вла де до да нас тај фе но мен је из ра стао у 
кан цер. Ло ги ка пар то кра ти је је то тал но над кри ли ла др жав не ин те
ре се и си стем ска ко руп ци ја је мо дус не ка жње не ко руп ци је у дру
штву. Не ка да шњи ру ко во ди лац УБО ПОКа, на ме ђу на род ном пла
ну це ње ни струч њак за бор бу про тив ко руп ци је, пу ков ник Јо сип 
Бо гић то ту ма чи без дла ке на је зи ку: „Ко руп ци ја је у су шти ни ко ри-
шће ње др жав них ре сур са у по ли тич ке свр хе, за пар тиј ске дру го ве, 
за раз не НВО, чак и за лич на бо га ће ња. И то се за вр ша ва ова ко: до-
би јеш пла ту 10 000 евра, 2.000 за те бе, а 8.000 за Пар ти ју. И све је у 
скла ду са за ко ном, или Уред бом, не ма хап ше ња, ни шта ти не мо гу. 
И за ми сли те та квих 130 не до дир љи вих аген ци ја, са пла та ма чак 
и до 10 000 евра. Па ре од ла зе су штин ски у свр ху ко руп ци је. И све је 
'у скла ду са за ко ном'. Ко стић ку пи ше ће ра ну за 3 мар ке, јер је до не-
та Уред ба и опет је то си стем ски, а не мо гу ће је хап ше ње. С дру ге 
стра не, си стем ска ко руп ци ја је омо гу ћа ва ла ели ми ни са ње из по сла 
ци ља них би зни сме на, уз ла жне оп ту жбе, не до ка за не, чи ме љу ди ма 
на но сиш огром ну мо рал ну, али и ма те ри јал ну ште ту. Афе ре са 
Ми ле том Дра ги ћем, Џа ји ћем, Кне же ви ћем, из гле да да спа да ју у та-
кве об ра чу не. При мат пар ти ја над ин сти ту ци ја ма об ја шња ва све 
не да ће у срп ском дру штву, и за то је си стем ска ко руп ци ја и да ље 
на сце ни.“416

415 Аутор апсолутно не верује, у моментима завршавања рада на овој мо но гра
фији, децембра 2012., да ће Дачићева влада саставити у раду период и при
ближан четворогодишњем мандату. Превише је и у овој влади трагова кон
тинуитета делатности штетних интересима српског народа и државе. За ква
литативно неопходну другачију енергију темељних државотворних промена 
нужна је критична маса другачијег моралног кова српских лидера. То кон
кретно значи да имају однос према држави попут политичке генерације с 
почетка 20. столећа, попут Лазе Пачуа, на пример, или попут напора једног 
Михајла Пупина у борби за границе наше државе после Првог светског 
рата. Или, како Французи кажу: Une autre qualité de la densité intellectuelle du 
personnage другачији квалитет интелектуалне густине личности.

416 Из разговора (насилно) пензионисаног полицијског пуковника Јосипа 
Богића са аутором, септембра 2012. У Београду.
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Из пе ри о да вла да ви не Бо ри са Та ди ћа, на ро чи то у по след ње 
че ти ри го ди не де мо крат ске вла де, на ста ла је нај но ви ја ге не ра ци ја 
вла сти ДС, ко је оли ча ва ју две лич но сти: Ша пер (бив ши) и Ђи лас 
(са да шњебу ду ћи). Ка би нет пред сед ни ка Та ди ћа за по се ли су Кр
стић и Ша пер, по вер љи ви дру га ри из мла до сти, ина че не ком пе
тент ни за др жав не по сло ве. Да ни је ових го ди на у бли зи ни био и 
ис ку сни и ин те ли гент ни Три во Ин ђић, при ја тељ Пред сед ни ко вог 
оца (ко ји га је ве ро ват но и за мо лио да бди над си ном), уз про фе со
ра Ми ћу но ви ћа и про фе сор ку За гу Го лу бо вић по след њи из исто
риј ског је згра бе о град ских „прак си со ва ца“, ве ро ват но би da ma ge 
con trol („кон тро ла ште те“) у Та ди ће вом ка би не ту би ла још не у по
ре ди во те жа ових го ди на.

На гло су „иж ђи кља ли“ љу ди око Ср ђа на Ша пе ра, ин ти му са 
Бо ри са Та ди ћа, пр вен стве но због то га што већ ра ни је „за па ће на“ 
ма фи ја ни је на вре ме схва ти ла ва жност мар ке тин шког све та као 
из ра ња ју ћег ре зер во а ра но вих па ра. Ма фи ја их је у по чет ку ису пу
сти ла из ви да, и Идол Ша пер-ге не ра ци ја је ре ла тив но бр зо из ра сла 
у ве ли ке ва жне фак то ре та ди ћев ске тех но ло ги је вла сти. По ста ли су 
ви дљи ва и те ка ко опи пљи ва ствар на но ва но мен кла ту ра Ср би је. 

Мар ке тин шке аген ци је, ти ефи ка сни са вре ме ни апа ра ти 
пра ња мо зга ста нов ни штву, дал' за пра шак за пра ње ве ша, дал' за 
из бор ли де ра вла сти, су, под се ти мо, про ис те кле из све та Дра га на 
Са ка на, гу руа, оца мар ке тин га у Ср би ји, осни ва ча срп ске бран ше 
чу ве не аген ци је „Са чи и Са чи“, и још не ко ли ци не струч ња ка за 
мар ке тинг. Са Са ка ном су у по чет ку сви скла па ли по сло ве, а он 
је за по шља вао та лен то ва не ре жи се ре, по пут Туц ка Ди ми три је ви
ћа, Бо ри са Миљ ко ви ћа, М. Пе тро ви ћа. По моћ ник му је био Иван 
Стан ко вић, да нас вла сник „Ко му ни са“. 

Пси хо лог Дра ган Са кан ни је у уго во ре ста вљао став ку да не 
мо гу да му от це пе не ке на руџ би не. Та ко је Ђи лас до шао до пр вог 
ве ћег по сла, „Ла ки Страјк“ кам па ње, Ша пер је отео „Ко каКо лу“, 
ка жу љу ди из све та мар ке тин га, итд.417 Но, Ђи ла су од по чет ка ба
вље ња тим по слом мно ги при зна ју уме шност да „на ми ри ше па ре“. 

417  Када је аутор једном приликом запитао већ добрано застрашеног Сакана, 
сломљеног због свега што је доживео од ђака, шта су то и како његови уче
ници радили да га на крају потпуно униште на тржишту, овај му је узнеми
рено одговорио: „Молим те да ме ништа не питаш, ти људи су спремни и 
да убију! “
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Град ска ле ген да ка же да је, чим је за ра дио пр ви но вац, оти шао у 
РТС, за ку пио за це лу го ди ну тзв. ми ну та же и на кра ју го ди не ин
ка си рао од лич ну за ра ду, јер је по не ста ло ми ну та за ре кла ми ра ње, 
па су сви мо ра ли да до ла зе у ње го ву фир му и ку пу ју их, на рав но 
ску пље.

По ре ди мо сло бод но суд би ну Дра га на Са ка на, о ко јој се по
не што и зна у јав но сти, са суд би на ма хи ља да ра де них гра ђа на ко ји 
су по ку ша ва ли да иза ђу на крај са све оп штим кри ми на лом у Ср
би ји, да у тим Тан та ло вим му ка ма из бо ре при сто јан жи вот, би ли 
не ми ло срд но га же ни од ала вих спе ци ме на све та би зни са Ср би је. И 
то је та ко још од по чет ка Осам де се тих, а пу но то га је оста ло исто 
и у 2012. По ку шај мо да је згро ви то од го во ри мо на пи та ње: шта је 
до не ло по след њих 12 де мо крат ских го ди на, по сле исто та ко ра зор
них 11 го ди на епо хе Ми ло ше вић? Има мо нај пре но ву ге не ра ци ју 
тај ку на, ком би но ва ну са оном из Ми ло ше ви ће вог до ба (вла сни
ци), по том фи нан си је ре (бан ка ри), као и ак те ре у си вој и цр ној еко-
но ми ји (Ша рић, итд.). Има мо по сред ни ке (про да ју стру ју, гас). По
сред нич ка струк ту ра се на ла зи из ме ђу и оства ру је про фит, по пут 
Ла за ре ви ћа и Ха мо ви ћа. Има мо и не пре ста не афе ре. 

Ма фи ју мо же мо да кла си фи ку је мо та ко ђе у бо га тој па ле ти: 
енер гет ска ма фи ја, сте чај на, гра ђе вин ска (стам бе ни про стор, зе
мљи шта), по љо при вред на от куп на, са о бра ћај на (из град ња пу те ва, 
пу та ри не), ме ди цин ска, фар ма це ут ска (вак ци не), уни вер зи тет ска 
(обра зо ва ње, ку по ви не ди пло ма, при ват ни фа кул те ти  “За вр ши и 
па ли!“), ме диј ска (да ва ње аген циј ских услу га, фреквцен ци ја), књи-
жев на (про да ја на гра да, кан ди до ва ње за на гра де, га се ста ре, ус
по ста вља ју но ве), уво знич ка, ђу бре тар ска (3040 де по ни ја, от пад 
ме ди цин ски, ну кле ар ни, итд.), по греб нич ка (ма хи на ци је са гроб
ни ца ма), нар ко-ма фи ја. У та квом оку же њу по том тре ба гра ди ти 
нор мал ну др жа ву.

А срп ска др жа ва је ве о ма бли зу бан кро ту. За то је по треб но 
не пре ста но се до дат но за ду жу је. При мер ин фор ма ци је у „Мак си ју“ 
је ин ди ка ти ван: „За ку по ви ну пре ко 2.000 дин. одо бра ва се кре дит 
на 6 ме се ци  тј на 180 да на за по тро ша че.“ Мо же мо да прет по ста
ви мо ко ли ко тек Ми шко вић и слич ни он да ду го пла ћа ју сво је на
бав ке док не „окре ну“ па ре? 
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Чо ве ку из Вр шца је до шао у по се ту ку пац из Не мач ке, са су
пру гом, ко ји је већ по слао ка па ру за ку по ви ну има ња од 250 хек та
ра. „Мо ра да сте ге не ра ци ја ма сти ца ли ово има ње“, кон ста ту је им
пре си о ни ра ни Не мац. Га зда се на сме је: „Ма не, за са мо 2 го ди не“. 
За пре па шће ни Нем ци по бе гли су гла вом без об зи ра из Вр шца.418

Је дан од по зна тих тај ку на из Ми ло ше ви ће вог вре ме на, Дан
ко Ђу нић, по сле 5. ок то бра ини ци ра осни ва ње Клу ба „При вред
ник.“ Да нас су љу ди из Шек спи ро ве, са Алек сом Гру ји ћем, бив шим 
ге не рал ним ди рек то ром „Ју го др ва“ на че лу, вр ло ва жни. Кљу чан 
чо век за ве зе са Ру си ма, пре но си лац по ру ка. При вред ни клуб је „ја
ка еки па“, јер су чла но ви у вре ме тран зи ци је и оп ште пљач ке из тог 
пе ри о да иза шли као куп ци и но ви вла сни ци го то во све га што је 
би ло за ку по ви ну у вре ме при ва ти за ци ја.419

Тај ку ни су да нас љу ди са нај ве ћим ду го ви ма у др жа ви. Нај
ве ро ват ни је да ни Жељ ко Ми тро вић ни је пра ви је ди ни га зда „Пин
ка“, већ да још не ки круп ни ји „игра чи“ сто је иза ње га, игра чи у сен
ци. Нај ви ше су јав но екс по ни ра ни Ми шко вић и Ђу нић. Ми шко вић 
је био пот пред сед ник вла де, а Ђу нић са ве зни ми ни стар. Има ли су 
та да моћ без па ра, са да пре ко па ра има ју моћ. Еко ном ски про пи си 
њи ма нај ви ше иду у при лог (по пут За ко на о ду жни ци ма). Скан да
ло зно је и што је др жа ва го ди на ма упла ћи ва ла до при нос фир ма ма 
ко је ни су упла ћи ва ле до при но се за за по сле не. И тај спи сак је прак
тич но др жав на тај на. Би зни сме ни ни шта не пла ћа ју, а уни шти ли су 
при том све ма ле фир ме. 

Ва жно пи та ње за да на шње и бу ду ће ис тра жи ва че срп ске 
исто ри је са да шњо сти је сте: ка ко су стра ни ин те ре си и слу жбе од
ре ђи ва ли кри те ри ју ме ин стру мен та ли зо ва ња ов да шњих ка дро ва, 
за наш те рен, ка ко су их про јек то ва ли? И ка ко су, го то во ре дов но, 

418 Из разговора са Владаном Динићем, власником недељника „Сведок“, 03.01. 
2012. 

419 Чланови су и: Мирослав Мишковић, Миодраг Бабић, Милан Беко, Драган 
Томић, Жељко Митровић, Топлица Спасојевић, Драгољуб Вукадиновић, 
Никола Павичић, Андреј Јовановић, Бојан Миловановић, Миодраг Алексић, 
Драган Ђурић, Веселин Јевросимовић, Бранислав Грујић, Александар 
Влаховић, Миодраг Костић, Милија Бабовић... Видети у: „Портрет без рама: 
Данко Ђунић Ајфел,“ Политика,15. јануар 2012. Но, треба се запитати и о 
улози личности попут Божидара Ђелића, човека са везама по свету и доказа
ним жаром да „прави“ велике паре и трансакције.
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ода би ра ли за ов да шње ра до ве ин ста ли ра ња ка пи та ли зма де цу и 
уну ке ко му ни стич ке но мен кла ту ре? 

Док су се ко му ни стич ки си но ви, ко ји ма је ко му ни стич ка ка
ста оста ви ла у на сле ђе по чет не ка пи та ле и обез бе ди ла их из ме шта
њем из анар хич не и опљач ка не Ср би је (а они су и нај ве ћи пљач ка
ши) из ме шта ли на ре зер вне ре во лу ци о нар не по ло жа је  усред За
па да, и та мо ба ви ли уве ћа ва њем ка пи та ла, за са ђен је па ра лел но по 
Ср би ји но ви за сад про јек то ва них „биљ чи ца“ са За па да  не ко ли ке 
не вла ди не ор га ни за ци је. Ти ту лу про тоНВО ор га ни за ци је др жи 
Хел син ки Воч у Ју го сла ви ји, ко ја се на на шем тлу пр ви пут по ја ви
ла сре ди ном Осам де се тих. Аустро у гар ски пре тен дент на трон, Ото 
фон Хаб сбург, јед но вре ме је био и шеф, да би де ли мич но ка сни је 
био упе тљан и у ка би нет Вац ла ва Ха ве ла. 

Исто ри ја Ју го сло вен ске Хел син шке ор га ни за ци је, из ко је ће 
ка сни је на ста ти и срп ска бран ша, по ка зу је нам да су пр ве рад не 
гру пе би ле сло ве нач ка и хр ват ска. У Бе о гра ду су, у по вољ ни јој по
ли тич кој сре ди ни од Љу бља не и За гре ба по чет ком Осам де се тих, 
сво је ак тив но сти за по че ли и Дем шар и Шекс. Због опор ту ни зма и 
стра ха од ре жи ма, они се „по кри ва ју“ Хел син шком де кла ра ци јом. 
Да би се из бе гла су ви ше очи та при сут ност Ота фон Хаб сбур га, све 
пре у зи ма по том но ви нар ка Кри сти на фон Кол.420 У том пе ри о ду 
до ла зи до са стан ка Зво ни ми ра Чич ка и Па вла Им ши ро ви ћа, по
зна тих ди си де на та из За гре ба и Бе о гра да. Та ња Пе то вар је, као још 
јед но по зна то ин те лек ту ал но име ди си дент ства, оти шла из зе мље. 
Био је то пе ри од ди ску си ја о то ме ка ко иде је Хел син ки во ча про
ши ри ти у Ју го сла ви ји. Бор ка Па ви ће вић је би ла за ме ни ца по чет
ног ју го сло вен ског од бо ра. Све је за мр ло 19923, ка да је за по чео 
гра ђан ски рат. Та да се, ме ђу тим, исто вре ме но и по ста ви ло пи та ње 
ре ор га ни зо ва ња, и тра жи ла се по год на осо ба за чел ни ка. Та ко се 
до шло до то га да су сви ак ти ви сти гла са ли за по зна тог адво ка та 
Вла да на Ва си ли је ви ћа, кра јем 1993.

Ме ђу тим, ми сте ри о зно је 1994. сти гла вест да је са чи њен Хел-
син шки од бор са слу жбе ни цом ССИПа Со њом Би сер ко на че лу. 
Тре ба ло је да се одр жи осни вач ка Скуп шти на. Зво ни ми ру Чич ку 

420 Аустријска дописница из Београда, иначе Швеђанка својевремено удата за 
Аустријанца, упамћена је по бурном ванновинарском животу Осамдесетих 
у Београду.
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је та да Кри сти на фон Кол ре кла да ни је до бро да се Хр ва ти ме ша ју 
у Хел син шки од бор у Ср би ји.421 Ва жан де таљ је сте да пр ви Од бор 
у ко ме је де ло вао Им ши ро ви ћа и ње го ви са бор ци, пре ове фа зе, 
ни је био зва нич но ре ги стро ван у Ју го сла ви ји. Та ко се де си ло да је 
пр ви ор га ни зо ва ни опо зи ци о ни НВО глас осно ван та ко што су љу
ди са За па да, за ду же ни за по моћ ле вим опо зи ци о на ри ма у Ср би ји, 
истин ским ма ни пу ла ци ја ма ин фил три ра ли у чвр сто је згро Хел
син ки во ча Ср би ја, слу жбе ни цу ко му ни стич ког ре жи ма, ко ји је 
по вре ме но хап сио и слао на ро би ју баш љу де по пут Па вла Им ши
ро ви ћа и дру го ва, ко ји су ову иде ју и до не ли у зе мљу. Им ши ро вић 
и ак ти ви сти из ње го вог кру га су јед но став но од стра ње ни из Хел-
син ки во ча још на по чет ку, без ика квог об ја шње ња, а ова ор га ни за
ци ја и 2012. де ла, под па ли цом оми ље ног ли ка Стејт де парт мен та, 
а исто ве ме но ак ти ви сте проко му ни стич ког Дру штва за од бра ну 
те ко ви на НОБ, Со ње Би сер ко. И у че му су он да они из цен тра ле 
моћ не НВО Хел син ки воч раз ли чи ти од ста љи ни стич ког све то на
зо ра пар ти је Со ње Би сер ко, СКЈ ? Упа да ју у очи сим бо ли ке и слич
но сти у по ни жа ва ју ћем и ко ло ни ја ли стич ком на чи ну до во ђе ња 
сво јих ка дро ва на те рен у ма ле зе мље, из ме ђу Ко мин тер не Три де
се тих и НВО га зда да нас. Не кад Ди ми тров, а у са вре ме но до ба Ото 
фон Хаб сбург.422 Оба из во ра су, сва ко у свом до бу, до бро пла ћа ла, 
а Би сер ко и ње на еки па, по пут дру гих ис так ну тих фи гу ра срп ских 
НВО, и да ље жи ве опу ште но од сред ста ва ко је јој спон зо ри ста
вља ју на рас по ла га ње још од по чет ка гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји. 

Две су вла да ју ће иде о ло ги је до шле са офан зи вом НВО на Ср
би ју: со ро ши зам и нео ли бе ра ли зам (иде о ло ги ја про па сти). По сто је 
још дру га два аспек та, две ка те го ри је ко је не тре ба да гу би мо из 
ви да у овој ана ли зи: кли јен те ли сти (за др жа ва ње по кор но сти) и 
су ве ре ни сти (за не за ви сност).

При ча о ка дро ви ма НВО у Ср би ји је за и ста ма па ка дро ва но
ве гло бал не Ко мин тер неВа шинг тер не. Све во де ће фи гу ре зна чај

421  Сведочење Павла Имшировића аутору, 2010. у Београду. 

422 Аустроугарски претендент на престо Мителеуропе, Ото фон Хабсбург, 
неће се устезати да, када избије грађански рат у Југославији, у више навра
та у медијима третира српски народ на отворено расистички начин. Између 
осталог, таква је и изјава за париски Л’Фигаро, 15. 08. 1991.“Хрвати, који су 
цивилизовни део Европе, немају ничег заједничког са српским примитивиз-
мом, са Балканом“. 
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них не вла ди них ор га ни за ци ја у Ср би ји су под па ском ва шинг тон
ске но ве, ка пи та ли стич ке Ко мин тер не. То је важи ло и за углед ног 
про фе со ра Прав ног фа кул те та, др Во ји на Ди ми три је ви ћа ко ји је 
ру ку на ср це, је дан од рет ких из ове моћ не гру пу ску ле иде о ло шке 
ва шинг тер нов ске бра ти је ко ји је при па дао по по ре клу истин ској 
гра ђан ској Ср би ји. То га ме ђу тим, ни је спре чи ло да бу де у са гла сју, 
или да пре ћут ки ва њем до че ку је за пад не по ли тич ке и прав не си ле
џи је ко ји су фи нан си ра ли све во де ће срп ске НВО, па та ко и ње гов 
Цен тар за људ ска пра ва.423 За Тре ћи и Че твр ти свет ан гло сак сон ски 
фи нан си је ри и на ших нај моћ ни јих не вла ди них ор га ни за ци ја го то
во су пре сли ка ли сво је вре ме ну ме то до ло ги ју Ста љи но вог ра да за 
зе мље на ко је је ре флек то вао, а не ке иде о ло шки и по ли тич ки осво
јио по сле Дру гог свет ског ра та. 

Гро нај о зна ти јих НВО су, од по чет ка ак ти ви ра ња у Ср би ји, 
до да нас, ма хом игра ле уна пред од ре ђе не уло ге бра ни те ља стра
них ин те ре са у соп стве ној зе мљи. За те по сло ве ан га жо ва ни су све 
са ми марк си сти ко му ни стич ке Ср би је, де ца и уну ци ко му ни зма и 
вој них струк ту ра: од „пар ти зан ке“ и „Бе го ви це Бе о гра да и Ср би
је“, Со ње Би сер ко, ћер ке ко му ни стич ког ше фа оба ве штај не слу жбе 
СМИПа, пре ко зна чај не фи гу ре Марк си стич ког цен тра Бе о гра да, 
Со ње Лихт, по том Ми љен ка Де ре те, из пар ти зан ске срп ске хр ват
ске по ро ди це, Би ља не Ко ва че вићВу чо, ћер ке Шпан ског бор ца, Ко
ри Удо вич ки, ћер ке Шпан ског бор ца, Ива на Веј во де, си на Шпан

423 „ Ево, кажу да је био 'херој борбе за људска права'. Војин Димитријевић. А ја 
бих рекао да је био један од шампиона аутошовинизма. Из конформистичких 
разлога. Због потребе за сигурношћу. Сећам се - у пролеће 2002., добио сам позив 
да се појавим пред судом у Парми, како бих регулисао „право старатељства“ 
над мојим ћеркама, јер смо ја и А. већ живели одвојено. Пошто сам пре-
дао документе и захтев за визу у италијанској Амбасади -  доживео сам 
шок: одбили су ми захтев, и узгред „запленили“ стари soggiorno  (доказ да 
сам у Италији провео 22 године!).  Када сам се обратио Војину, који је био 
школски друг мог оца, очекујући да ће ми изаћи у сусрет у заштити мојих 
ЉУДСКИХ ПРАВА, а пре свега помоћи у заштити ‘дечјих права’ моје деце, 
која су СВЕТИЊА - доживео сам шок! Војин ми се понудио да ме ‘прошверцује’ 
уз помоћ ‘пријатеља у француској или аустријској амбасади’! Ја сам му ре-
као 'да немам намеру да се понашам као криминалац , јер је на мојој стра-
ни Међународно право'...и објаснио сам му да сам се њему обратио баш 
зато што је 'директор Центра за људска права. Он ми је одговорио (крајње 
пријатељски): 'Драгане, ЉУДСКА ПРАВА НЕ ПОСТОЈЕ“ -  рекао ми је 
тада, пре 10 година. Више му се НИКАДА нисам обратио.  Био сам шоки-
ран. Он је тада био - ДИРЕКТОР СРПСКОГ ЦЕНТРА ЗА ЉУДСКА ПРАВА.“ 
(Из писма аутору Др. П. Агана, некадашњег породичног пријатеља проф. 
Димитријевића, 7. октобра 2012, поводом његове смрти.)



Зоран Петровић Пироћанац

270

ског бор ца, и мно гих дру ги ле ви чар ских ка дро ва, пре о бра ће них у 
мо де ну вер зи ју марк си стамон ди ја ли ста, у слу жби ул тра де сни чар
ских ин сти ту ци ја Ва шинг тер не. Да па ра фа зи ра мо по зна ту ре клам
ну бу да ла шти ну са срп ске те ле ви зи је  за пре па шћу ју ће и ша ша во 
из гле да али де лу је! 424 

За и ста је до шло до ши зо фре не исто риј ске си ту а ци је у Ср би
ји: де ца Шпан ских бо ра ца по ста ла су од луч ни про мо те ри и бра ни
те ља стра них ин те ре са у Ср би ји. Ко ри Удо вич ки, бе о гад ско де те 
са док то ра том Јеј ла, по ста је ка дар ММФа, ко ји је по сле де мо крат
ских про ме на 2000. ло би рао да она по ста не срп ски гу вер нер. А 
197879, Ко ри Удо вич ки је би ла ди на мич на и гор љи ва пред сед ни ца 
Ко ми си је за иде о ло шки рад ССО Вра чар, као и чла ни ца ГК ССО. 
По сле про ме на 2000. нај пре је са рад ни ца ми ни стра Пи ти ћа, по том 
Гу ве ре нер ка На род не бан ке, и по том и је дан од по моћ ни ка Ген се ка 
ОУН. Око из бо ра 2012. Ко ри Удо вич ки из не на да се по ја ви ла у Бе о
гра ду, али ово га пу та ни је ниг де иза бра на, Бо рис Та дић је из гу био 
из бо ре.425 Иван Веј во да, син „Шпан ца“ Ива Веј во де, да нас је под
пред сед ник Не мач ког Мар ша ло вог фон да Сје ди ње них др жа ва, још 
јед не ин сти ту ци је Ва шинг тер не да нас у све ту.426

424 На пример, Миљенко Дерета (а и Лихтова, саветодавно) су годинама били 
главне фигуре за дистрибуцију пара невладиним организацијама у Србији. 
И у Коминтерни су благајници увек били кадрови од највишег поверења, 
а тако је и данас у Вашингтерни. Очигледно је њихова функција слична 
фукцији коју имају и они који добијају америчке паре у Русији, са циљем 
разбијања Путиновог режима. Те послове обављају у Русији многи који су у 
совјетској комунистичкој хијерархији били комсомолска генерација, па по
стали крупни капиталисти, чак и олигарси. У Србији бивши комунистички 
кадрови саучествују у инсталирању Србима најсуровијег вида капитализма. 
Као да је најзначајнијим личностима српског НВО света готово конгенитал
ни порив ширење револуција за туђе интересе, у традицији Шпанских бора
ца за рачун Коминтерне.

425 Какви су ти кадрови који прате апарат нове српске номенлатуре? Како је 
све могло и у време Ђинђића, а не само у Милошевићево, како су се и људи 
демократије разметали и трошили наше паре, као горди чланови нове но
менклатуре? На пример, помоћница Кори Удовички, министра енергетике, 
била је саветница за медије, добила је у Београду службени стан, плаћено 
путовање за читаву породицу, трошкове за превоз намештаја, јер је живела у 
Америци. 

426 Родитељи деце „Шпанаца“ из Србије и Југославије највероватније не би данас 
били поносни што им наследници, иако њихове титуле међународно звонко 
звуче, раде за Вашингтерну. Мада су, с друге стране, и њихови родитељи Чет
рдесетих били у служби Коминтерне и у Шпанији.
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IX. 2.  До сти жни но вац као су шти на ра зор них  
при вред них де лат но сти у Ср би ји, по  
Не на ду Ка лу ђе ро ви ћу

Пот пу но не за па же но у јав но сти у Бе о гра ду де лу је оди тор ска 
ку ћа „Со фи тел оди тор“, чи ји је вла сник еко но ми ста Не над Ка лу ђе
ро вић. Уз до зво лу ауто ра , у ову сту ди ју увр сти ли смо де ло ве ње
го вих још нео бја вље них ана ли за ре пер то а ра кри ми но ге них при
вред них ак тив но сти у Ср би ји про те клих де це ни ја, ко ја се на ста вља 
и 2012.427 Ка лу ђе ро ви ће ва ука зи ва ња на ме то де ра да тај кун ских и 
дру гих еко ном ских де лат но сти дра го це но до пу њу ју ука зи ва ња у 
овој сту ди ји на ви ше де це ниј ска ра зор на (при вред на) деј ства сло ја 
еко ном ских но во ка пи та ли стич ких „ли де ра“ Ср би је.  

Ка лу ђе ро вић ја сним ана ли за ма илу стру је ду би ну ра за ра ња 
еко ном ског тки ва др жа ве и дру штва (ви де ти гра фи ко не на кра ју 
сту ди је). Из ру ко пи са у при пре ми нај пре по ми ње мо Ка лу ђе ро ви
ћев кључ ни по јам, до сти жни но вац (at ta i na ble mo ney), ко ји је у ис
тра жи ва њи ма ове обла сти у Ср би ји, ко ли ко нам је по зна то, пр ви 
пут упо тре бљен. Тер мин се од но си на уло гу из вор ног ме ха ни зма 
пра ња нов ца, а пред ста вља нов ча ну ма су у ко јој је са др жан но вац 
ко ји је пред мет де тек ци је. „Не мо же се за си гур но зна ти ко ли ко је 
опра ног нов ца, али се мо же из на ћи на чин утвр ђи ва ња ко ли ка је ко-
ли чи на нов ца ко ја је би ла пред мет пра ња кроз фа зе пра ња. У свим 
рад ња ма (ко ра ци ма), тех ни ке упра вља ња нов ча ном ма сом, не по-
зна ни ца је би ла нов ча на ма са, од но сно, не чи ји до сти жни циљ. За-
то је упо тре ба тер ми на “до сти жност” опи са на као при дев ко ме 
се те жи. Он пред ста вља за уче сни ка у пра њу нов ца циљ, за ле ги-
сла ти ву ви си ну ко ју тре ба кон тро ли са ти, за ор га ни за то ра је 
рас по ло жи ви из нос, а за ло ка ци ју је нов ча на ма са.“428 

До сти жни но вац Ка лу ђе ро вић де фи ни ше као „не по зна ту 
нов ча ну ма су ко ју тре ба ис тра жи ти кроз: по зна те и не по зна те 
тех ни ке пра ња нов ца, ме то де пра ња и кроз при ме не по сто је ћих 

427 Детаљна анализа Н. Калуђеровића припрема се за издавање, засад под рад
ним насловом Достижни новац у улози механизма прања, 2010, механизми 
прања новца у Србији.

428 Ibid.
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де фи ни ци ја. Ис тра жи вач ни је по ли ца јац, али као на уч ник мо ра у 
нај сит ни јим де та љи ма по ста ви ти пу та њу тра же ног ци ља, уз 
ува жа ва ње свих пе ри пе ти ја: где су јој из во ри и где се она при кри ва-
од но сно се че.“429 

У пра њу нов ца је, за еко но ми сте, са др жа на рад ња, али ни ка
да ни је по ка зан из вор ње го вог по ре кла, ко ли чи на опра ног нов ца, 
као и ка ко се екс по ни ра. Не мо гућ ност от кри ва ња ове по ја ве ле жи у 
чи ње ни ци што се увек тра жи тач ка где је но вац за вр шио, а из во ри 
оста ју не до вољ но ис пи та ни и ри зик пре пу штен вла сни ци ма. 

Еко но ми ста Н. Ка лу ђе ро вић про у ча ва при су ство ме ха ни зма 
пра ња нов ца у Ср би ји об ра ђу ју ћи че ти ри при ме ра, за ко је твр ди 
ка ко пред ста вља ју „ини ци јал ну око сни цу бо га ће ња на иле гал ним 
осно ва ма по сло ва ња.“ Ме ха ни зми пра ња нов ца су нај ве ћег са у че-
сни ка и сво је упо ри ште на шли пре ко бан кар ских рад њи оба вља ња 
фи нан сиј ског тр жи шта. Ту ак тив ност су чи ни ли: пла сма ни, до
зна ке, кре ди ти, ку по ви на и про да ја де ви за, за ло зи и сл. Ка да се 
бан кар ска рад ња при ме ни на нов ча ну ма су у ко јој је са др жан но вац 
не по зна тог по ре кла, си му ли ра ну до ку мен та ци ју, иле гал но де ви зно 
тр жи ште и не е ви ден ти ра ну имо ви ну, он да се кре а тив но ве жу и 
чи не ме ха ни зам ко ји има са мо је дан циљ - да се при кри је ствар на 
су шти на фи нан сиј ских тран сак ци ја.“430 За сво је ис тра жи ва ња Н. 
Ка лу ђе ро вић је ово и на звао „до сти жни но вац“, што је за ле гал ни 
фи на сиј ски си стемпра ње нов ца. 

Ис тра жи ва ња су оба вље на на те ме љи ма об но вље ног фи нан
сиј ског си сте ма, од но сно на кон крет ним при ме ри ма по сто ја ња 
еле ме на та пра ња нов ца у Ср би ји, уз ува жа ва ње ме ђу на од не де фи
ни ци је пра ња нов ца.431 Има ју ћи у ви ду ова ис тра жи ва ња, про блем 
пра ња нов ца смо ис тра жи ва ли кроз при ме ну основ не де фи ни ци је 
пра ња нов ца, ко ја је ме ђу на род ни од бор за бор бу про тив пра ња нов-

429 Ibid.

430 Ibid.

431 Служба друштвеног књиговодства, СДК, била је у саставу Народне бан
ке Југославије. До 1995., преко СДК се обављао цели платни промет на 
територији бивше СФРЈ (касније, од 1992., у саставу СРЈ). СДК је престала 
да обавља екстерне контроле од 1996. године. Функцију платног промета је 
пренела на пословне банке од 1995. године, док су самостално банке преузе
ле улогу платног промета за привреду у другој половини 2002. Фуснота Н. 
Калуђеровића. 
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ца FATF обе ло да нио. Окол но сти ко је на во де на при кри ва ње ствар-
них на ме ра рас по ла га ња нов ча ном ма сом је по ја ва па ра ле ног фи-
нан сиј ског тр жи шта. Та чи ње ни ца је све сно пре ћут ки ва на, па су 
чак цен трал на мо не тар на власт и бан ке сво јом по ли ти ком де ви-
зних кур се ва одо бра ва ле то ста ње. То је по твр да да по ја ва пра ња 
нов ца пред ста вља гло бал ни про блем, на ко ји ни Ср би ја ни је би ла 
иму на.“432 

Ка лу ђе ро вић упо зо ра ва да ис тра жи ва ња де тек ци је по сто ја
ња пра ња нов ца у Ср би ји ни су ни кад ком плет на, ако се не на ве ду 
основ на обе леж ја ко ја су чи ни ла по за ди ну пра ња нов ца. „Ам би-
јент у ко ме је ор га ни зо ва но па ра лел но фи нан сиј ско тр жи ште у ра-
ду је пред ста вља ло са о бра ћај ни цу где се на ла зи до сти жни но вац, 
од но сно, ње го во по сто ја ње у сфе ри от кри ва ња ме ха ни зма пра ња 
нов ца. За то пред рад ња у пра њу нов ца, у свим опе ра ци ја ма по слов-
них ком би на ци ја ис ка за них и кроз ре до след њи хо вог де ша ва ња (ко-
ра ка), чи ни зна чај ну ка ри ку ко јом се до ка зу је ве за из ме ђу до сти-
жног нов ца у јав ном до га ђа ју и ње го вог се ље ња у тај ни до га ђај. За-
то је у ис тра жи ва њу за па же но да не по зна ни ца ко ја се на ла зи из-
ме ђу гра ни це два фи нан сиј ка си сте ма чи ни „до сти жна“ го то ви на. 
У ис тра жи ва њу она пред ста вља мак си мал ни из нос екви ва лент не 
вред но сти по тен ци јал ног опра ног нов ца или из но са нов ца ко ји се 
мо ра де тек то ва ти као из вор пра ња.„433

Пра ње нов ца је, ка же да ље Ка лу ђе ро вић, као по јам исто
риј ски ве зан за ма фи ју, у САД. Ганг сте ри су овим ма хи на ци ја ма 
за ра ђи ва ли огро ман но вац у го то ви ни, из ну дом, про сти ту ци јом, 
коц ка њем и про да јом пи ћа. „Ту го то ви ну уба ци ва ли су у си стем 
за сво је по зи ци о ни ра ње и ши ре ње. „Ка да се освр не на кра так исто-
ри јат, по ја ва пра ња нов ца у све ту пре и са да има за јед нич ку цр ту 
- уче сни ци же ле да се бр зо обо га те, да се из бег не ле ги ти ми тет у 
ра ду, да су у тим по сло ви ма ре гру ту ју уче сни ци ша ро ли ке про шло-

432 Калуђеровић се позива на међународну институцију Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) (Радна група за финансијску акцију о прању 
новца), формирану 1989. у оквиру земаља Г7. FATF су међувладина тела, чији 
је циљ развијање и промовисање међународног одговора за борбу против 
прања новца. Further readings, Lilley, Peter. 2003. Dirty Dealing: The Untold 
Truth about Global Money Laundering. 2d ed. Sterling, Va.: Kogan Page. 

433 Видети: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
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сти, да је си стем и ле ги сла ти ва јед не на ци о нал не еко но ми је у сфе-
ри бор бе про тив пра ња нов ца ни је би ла за о кру же на.„434

Исто ри ја пра ња нов ца у Ср би ји је ве за на за ис тра жне рад
ње ко је су спро во ди ле над ле жне слу жбе , али тек ка да је на чи ње на 
огром на ма те ри јал на ште та по гра ђан ство и зајд ни цу. Као при мер, 
Ка лу ђе ро вић на во ди ште ту ко ју су „Да фи мент Бан ка“ а.д . Бeоград 
и „Ју го скан дик“ доо Бе о град на пра ви ли за јед ни ци и гра ђан ству.435 
Као на сле ђе има мо пред у зе ћа са не ја сним ин де ти фи ка ци о ним 
по да ци ма. Та ква пред у зе ћа су по сле крат ког пе ри о да по сло ва ња 
гашенa, а њи хов број ме ри се хи ља да ма су бјек та у пе ри од по сле 
1996., до 2005 го ди не. Ту ак ци ју је на ста ви ла да спро во ди АПР 6 . 
За то је она спро ве ла ли кви да ци ју ви ше од 300 при вред них су бје
ка та, ко ји су са мо фор мал но еви ден ти ра ни. Ви ше од 1/3 ових пре
дуз ћа не ма ју ни ти су има ли, ијед ног за по сле ног. Уче ста ла пра ња 
нов ца у Ср би ји ве за на су за по ја ву штед нокре дит них за дру га и 
фан том ских пред у зе ћа.436

„По сле 2005. го ди не се отво ре ни је пи са ло о пра њу нов ца, али 
са мо са ста но ви шта ута је по ре за као кри вич но де ло. Ка сни је су 
усле ди ле струч ни члан ци од 2006. го ди не, ко ји су се на на уч ним 
осно ва ма ба ви ли про бле ма ти ком пра ња нов ца у Ср би ју и као гло-
бал ни про блем у бор би про тив ор га ни зо ва ног те ро ри зма. Ниг де се 
ни је ис ти ца ло у струч ној ли те ра ту ре где су из во ри пра ња нов ца, 
шта је ора ни за ци о на и исто риј ска прет по став ка по ја ве пра ња 
нов ца у Ср би ји.„437

Пра ње нов ца се, по Ка лу ђе ро ви ћу, че сто ја вља у три ко ра
ка: 1. го то ви на је уве де на у фи нан сиј ски си стем, не ким сред стви ма 
(„пла сма ном“); 2. оба вља ње сло же них фи нан сиј ских тран сак ци ја, 
ка ко би се ка му фли ра ли не ле гал ни из вор („сло је ви“), и 3. сти ца ње 

434 Ненад Калуђеровић, Достижни новац у улози механизма прања, 2010, меха-
низми прања новца у Србији, студија у припреми.

435 Ibid.

436 Интернет новине Српска дијаспора www.српскадијаспора.инфо/вест.
асп?ид=1952, Како је Настала и Пропала Дафимент Банка, Објављено 
29,04,2001. , 

437 Видети: Народна Банка Србије: о сервисирању дуга Дафимент и Југо
скандик банке www.krediti.rs/clanci/recnarodnebankeSrbijeоservisiranju
dugadafimentijugoskandikbanke/ 
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бо гат ства, ка те го ри са но од тран сак ци ја на не ле гал ним сред стви
ма („ин те гра ци ја“). 

„У до ма ћој ли те ра ту ри че сто је обе ло да њи ва на де фи ни ци ја 
пра ња нов ца као 'на чин пре тва ра ња ле гал ног нов ца у иле гал ни, и 
иле гал ног нов ца у ле гал ни'. Она је про дукт ис тра жних (ис тра жних 
ор га на МУП-а) ли ца ко ја су се ба ви ла овим про бле мом и опи си ва ла 
их у сво јим слу жбе ним бе ле шка ма. Пој му пра ња нов ца тре ба до-
да ти обе леж ја као што су фал си фи ко ва ње фи нан сиј ских до ку ме-
на та, ма ни пу ла ци је у си сте му ме ђу бан кар ских тран сак ци ја. и сл. 
Не до ста так ве ћи ни де фи ни ци ја пра ња нов ца је тај што не да је 
од го вор где је ини ци јал на нов ча на ма са, ода кле она по ти че, ње ну 
пу та њу, фор ме при кри ва ња, од но сно, ње ну до сти жну вред ност. 
Пра ње нов ца об у хва та де лат но сти усме ре не на при кри ва ње имо-
вин ске ко ри сти оства ре не кри ми нал ним де лом, укљу чи ва ње, де по-
но ва ње и рас по ла га њем тим пред ме ти ма (нов цем, вред но сним па-
пи ри ма, уло зи ма, дра гу љи ма и др.), уз ства ра ње при ви да ле гал не 
сте че но сти тих пред ме та.“438

IX. 3. До крај че на срп ска вој ска

ЈНА, као ин те грал ни део ко му ни стич ке но мен кла ту ре у Ју
го сла ви ји, ка кву смо по зна ва ли де це ни ја ма, би ла је клон со вјет ске 
ар ми је. Њом, али и чи та вом др жа вом, чак и СКЈом, упра вља ла је 
ма ле на еки па оба ве штај них офи ци ра, устро је на по стро гим прин
ци пи ма со вјет ске вој не оба ве штај не слу жбе ГРУ. Са мо та квом вој
нич ком ор га ни за ци јом, ко ја је бес по го вор но из вр ша ва ла Мар ша
ло ву по ли ти ку, Ти то мо же да за хва ли сво јој ду го веч ној вла да ви ни. 
Без ГРУов ских ђа ка у ЈНА, Јо сип Броз не би пу но са ста вио на вла
сти. Сва ка ана ли за оста та ка да на шње срп ске Вој ске, мо ра да по ла
зи од со вје ти зо ва ног ЈНА, са то та ли тар ним во ђом на че лу. 

Иван Го шњак, по том Вељ ко Ка ди је вић, Ни ко ла Љу би чић, 
Бран ко Ма му ла, сви зна чај ни ге не ра ли ЈНА то ком де це ни ја – сви 

438 Појам потиче од енглеске речи money laundering, што значи легализација 
капитала стеченог криминалном делатношћу, односно, финансијске 
трансакције ради прикривања стварног порекла новца и других облика ка
питала на тржишту. 
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су би ли при пад ни ци Ти то ве пре то ри јан ске гар де. Нај ви ше ко ри
сти би ло је из њи хо вих де лат но сти за дру ге на ци је. Ср би су би ли 
вас пи та ни да не бу ду Ср би. Та ко је Ми те ран Осам де се тих, ка да је 
до шао у Бе о град као шеф Со ци ја ли стич ке пар ти је, за чу ђе но упи
тао до пи сни ка „Л' Мон да“ из Бе о гра да, По ла Јан ко ви ћа: „Шта се 
то до го ди ло са Ср би ма? Ни ко у Бе о гра ду не же лио да бу де Ср бин.“439

Аутор же ли да на гла си и исто риј ску чи ње ни цу ко ја се пре
че сто за не ма ру је: Ју го сло вен ска на род на ар ми ја ни ка да ни је би ла 
срп ска иде ја. Ти то ва иде ја ЈНА је би ла отво ре ни ко му ни стич ко
ста љи ни стич ки про је кат пре ки да ња срп ске исто ри је. Не ма лу уло
гу у све му има ла је на ме ра да се ре ла ти ви зу ју хе рој ства срп ске Вој
ске у Пр вом свет ском ра ту, као и да се при кри је исти на о ге но ци ду 
над Ср би ма из Дру гог свет ског ра та, те да се но ви, по сле рат ни Ср
би, де це ни ја ма од га ја ју та ко да се не се ћа ју, да не бу ду ви ше Ср би, 
већ је ди но Ју го сло ве ни, док су све дру ге на ци је ите ка ко не го ва ле 
и чак ми то ман ски на ду ва ва ле на ци о нал не вред но сти и исто ри ју.

У СФРЈ је увек, ме ђу тим, на гла ша ва но ка ко су Ср би у Ти то
вој вој сци има ли про цен ту ал но нај ве ћи број офи ци ра, али се ре
дов но за бо ра вља ло и то да су Хр ва ти, Сло вен ци, Цр но гор ци, би ли 
нај че шће на кључ ним ко манд ним по зи ци ја ма. Ср бе је у јед ном тре
нут ку на че лу Ар ми је (прак тич но и на че лу КОСа) пред ста вљао је
дан Ти тов по сил ни, ге не рал Ни ко ла Љу би чић, али је до то га до шло 
тек кра јем Бро зо вог са мо вла шћа, ка да су мно ги ша во ви СФРЈ већ 
би ли по пу ца ли и ни ка кав ге не рал ни је мо гао да ва жи за аутор тет 
за све на ци је. Чак и опе ра ци је у Хр ват ској, по чет ком гра ђан ског 
ра та, 19912, има ле су на че лу Хр ва те(шеф ва зду хо плов ства), или 
Сло вен це(ко ман дант ве зе) и ја сно је да су ци ље ви та кве ста љи ни
стич ке Ар ми је и у том мо мен ту би ли да што ви ше Ср ба из ги не у 
та квом кон цеп ту опе ра ци ја, као и да срп ски вој ни ци стек ну лош 
имиџ. На За па ду су твр ди ли да је број ча на до ми на ци ја у офи цир
ском ко ру од 70 до 80 од сто на стра ни Ср ба Се дам де се тих, на ро
чи то у Ге не рал шта бу, да мно ги неСр би сма тра ју ЈНА до ми нант но 
срп ском ин сти ту ци јом.440 
439 Бивши министар спољних послова Србије, Бранко Микашиновић, у раз

говорима са аутором 19956. По Павлу Јанковићу, на француском Мите
ран изгoвара: „Qu’est-ce que deviennent сes Serbes? Personne à Belgrаde veut être 
Serbe.“

440 Видети: Marko Milivojevic, John B. Allock& Pierre Maurer, eds., Yugoslavia’s 
Security Dilemmas: Аrmed Forces. National Defence and Foreign Policy, Berg, 
Oxford, 1988, Chapter 1.
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ЈНА је би ла ин сти ту ци ја уз ко ју се глав но ко ман ду ју ћи, Вр
хов ни ко ман дант Јо сип Броз Ти то, нај бо ље осе ћао и за њу имао 
нај ви ше афи ни те та. Она је за ње га би ла по след њи га рант и чу вар 
ре во лу ци је ко ју је кре и рао и из вео. То је ја сно ре као у де цем бар
ском го во ру 1971., ко ји је на чи нио пут ре пре си ји хр ват ског про
ле ћа на ред не го ди не: „Ту је та ко ђе пи та ње уло ге ар ми је у очу ва њу 
те ко ви на на ше ре во лу ци је. Ма да је ње на при мар на за да ћа да бра ни 
на шу зе мљу од спољ них не при ја те ља, на ша ар ми ја та ко ђе тре ба 
да бра ни те ко ви не на ше ре во лу ци је уну тар зе мље,ако то бу де нео-
п ход но. Не мо же би ти дру га чи је...ако до ђе до пу ца ња, ар ми ја је та-
ко ђе та мо. То би тре ба ло да сви ма бу де ја сно...“441 

Ти то је ко ри стио 1966. ЈНА (КОС, пре све га) да се осло бо ди 
Алек сан дра Ран ко ви ћа и очи сти СДБ. Овај раз вој, ко ји је учи нио 
не ка да шњег ше фа КОСа, ге не ралпу ков ни ка Ива на Ми шко ви ћа, 
ше фом СДБа у пе ри о ду 19661973, био је без пре се да на у ко му ни
стич ком све ту, а по себ но је у Со вјет ском са ве зу био не по знат. Да 
под се ти мо да је И. Ми шко вић, шеф КОСа од 1963, био кључ ни 
играч у ин три га ма ко је су окру жи ва ле скла ња ње Ран ко ви ћа 1966. 
Он је и сам сме њен 1973., ка да је Ти то за кљу чио да је имао још јед
ног Ран ко ви ћа у сво јим ру ка ма. 442 Ка да је Ти то по ли тич ки ра зо рио 
Ср бе пре ви ше од 40 го ди на, по ста вио је цр но гор ске оба ве штај не и 
вој но о ба ве штај не ка дро ве као „кер бе ре“ да над зи ру Ср бе. У пост
ми ло ше ви ћев ско вре ме, са вет ник Ко шту ни це, цр но гор ски ка дар 
Ни ки то вић, та јан стве но је успе вао да Цр но гор ци из ДБа по но во 
над зи ру Ср би ју и Ср бе, сла би је у ин тен зи те ту, али по Бро зо вој ма
три ци. 

По чет ком Осам де се тих, КОС, са сво јих 2.000 за по сле них, ве
зао се у офан зив ну слу жбу, јер је 77 од сто ње го ве фор ма ци је би
ло опе ра тив но, а са мо 23 од сто би ро кра ти ја и ру ко вод ство. Иван 
Стам бо лић је за бе ле жио тим по во дом: „За КОС Се дам де се тих, 
не при ја те љи су би ли: ли бе ра ли, анар хо-ли бе ра ли, ул тра ле ви ча ри, 
чла но ви сту дент ских по кре та, чла но ви кле ра, ин те лек ту ал ци и 
стра ни шпи ју ни.“443 

441 Цитирано у: Stankovic, op. сit., p. 35.

442 Видети: Adam Roberts, Nations in Arms: The Theory and Practice of Territorial 
Defence, Second Edition, Macmillan, London, 1986, p. 204. 

443 Видети: Иван Стамболић, Жртве, Стр. 246247.
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У 1974., дру ги до га ђај без пре се да на до го дио се та ко што је 
ЈНА ге не ралпу ков ник Фра њо Хер ље вић по стао фе де рал ни се кре
тар уну тра шњих по сло ва у на ред них 10 го ди на, та ко да ју ћи Ар
ми ји пу ну по ли тич ку кон тро лу над СДБом, над свим фе де рал ним 
па ра ми ли тар ним сна га ма, као и над свим фе де рал ним по ли циј
ским сна га ма. Сна га Ар ми је се до дат но про ши ри ла ка да је за до би
ла пу ну опе ра тив ну кон тро лу над Те ри то ри јал ном од бра ном, пре
ко ства ра ња са ве та те ри то ри јал не од бра не у фе де рал ном Се кре та
ри ја ту за на род ну од бра ну, од мах по Ти то вој смр ти у ма ју 1980 ?444 
Ар ми ја је све моћ на у ју го сло вен ској ко му ни стич кој но мен кла ту ри, 
што ми сле и мно ги ана ли ти ча ри са За па да. „Фе де рал ни се кре та ри-
јат за на род ну од бра ну, на при мер, тро ши ви ше од 50% свих вла ди-
них тро шко ва.“445 

Ти то је, не ко ли ко го ди на ра ни је са вр ше но из ра зио ју го сло
вен ску по зи ци ју, пре све га вој ну ко ју оли ча ва вој на но мен кла ту ра, 
ка да је вој ној де ле га ци ји Че хо сло вач ке ре као,1975: „Фор мал но, ми 
ни смо чла но ви Вар шав ског пак та, али ако би ствар со ци ја ли зма, 
ко му ни зма, рад нич ке кла се, би ли угро же ни, ми зна мо где сто ји мо...
ми има мо за јед нич ке ци ље ве са Со вјет ским са ве зом“.446 

Ту је са др жа на по ли тич ка ре ал ност и са мо у ве ре ност Ти та 
иза ко јег сто је пре све га гру ов ски про фи ли са ни вој ни ка дро ви. На 
За па ду је Стејт де парт мент тих го ди на све ви ше опе ри сао по лу
и сти на ма и ис пу ња ва њем же ља. У де цем бру 1975., не ду го по што 
је Ти то из ре као пред Че си ма по ме ну ти ко мен тар, Хел мут Со нен
фелд, по моћ ник Хен ри ја Ки син џе ра, ре као је на ску пу аме рич ких 
ам ба са до ра у Евро пи: „У Ју го сла ви ји, ми и За пад ни Евро пља ни, а 
за и ста и ис точ ни Евро пља ни, има мо ин те рес ко ји се при бли жа-
ва ви тал ном за нас у на ста вља њу не за ви сно сти Ју го сла ви је од со-
вјет ске до ми на ци је... би ло ка кво вра ћа ње Ју го сла ви је у со вјет ску 
ор би ту пред ста вља ло би ве ли ко на за до ва ње за За пад. Та ко да смо 

444 Створен 1968., као део система Општенародне одбране, и после совјетске 
инвазије на Чехословачку, ОНО је повремена милиција од милион људи, че
тири пута већа од редовне ЈНА. До 1980, ОНО је била ван оперативне кон
троле ЈНА. 

445 Видети: Pedro Ramet, Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1963- 1983, 
Indiana University Press, Bloomington, 1984. 

446 Видети у: Pavlowitch, op.cit., p.120.
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за бри ну ти шта ће се до го ди ти ка да Ти то не ста не, и то нас у мно-
го ме за бри ња ва.“447 

Бив ши аме рич ки ам ба са дор у Ју го сла ви ји, Ло ренс Сил бер
ман, осе тио је Ти тов пре зир и за аме рич ку по ли ти ку и за пад не 
вред но сти ка да је за пи сао: „Yugo sla via se es the Uni ted Sta tes as a milk 
cow rat her than a bull- all te ats and no horns.“ 448

Кра јем Осам де се тих, КОС от кри ва иле гал не ал бан ске гру пе, 
али и сло ве нач ке, панкна ци сте, али се на ци о на ли стич ке по ја ве де
фи ни шу као „про ви зор ни на ци о на ли зам, вој нич ки и уве жен спо
ља у Ар ми ју“. То су струч ња ци про це ни ли као озби љан син дром 
за не ма ри ва ња са ме функ ци је Упра ве без бед но сти ми ни стар ства 
од бра не. Она је оси ро ма ше на ка дро ви ма, а у сво јим ком пе тен ци
ја ма ни је се усу ђи ва ла, у без бед но сним про ве ра ма, да иду да ље од 
чи на ка пе та на. Го то во сви озбиљ ни слу ча је ви ста вља ња у опа сност 
без бед но сти Ар ми је и СФРЈ, ре ша ва ли су се у ка би не ту. КОС ни је 
уоп ште мо гао ни да до дир не ви со ке офи ци ре, по себ но ге не ра ле и 
ад ми ра ле, у пе ри о ду Бран ка Ма му ле, и Вељ ка Ка ди је ви ћа. 

У пост ти тов ским го ди на ма, ка да је за по че ло ду го го ди шње 
„ку ва ње“ по Ју го сла ви ји, иде о ло шка „ста ра гар да“ у Ср би ји, пре 
све га вој на но мен кла ту ра, ми сли ла је да ће пре ко Ми ло ше ви ћа др
жа ти сво је по зи ци је у дру штву. Ге не ра ли КОСа, пре то ри јан ци ко
му ни стич ког ре жи ма, чвр сто је згро ти то и стич ког ре жи ма, и дру ге 
слу жбе, иза бра ли су Ми ло ше ви ћа за ли де ра. Пот пу но су про ма
ши ли, јер ни су схва та ли шта се де ша ва ло у све ту, ка кви су про це си 
би ли у то ку, да је био ну жан за о крет из ко му ни змаста љи ни зма 
у со ци јалде мо кра ти ју. Ка ко и да схва те, кад је ве ћи на би ла вр ло 
скром ног обра зо ва ња и уских ин те лек ту ал них ка па ци те та (Гра ча
нин, Љу би чић) не за ин те ре со ва ни за ши ре ње хо ри зо на та зна ња.449 

Учвр шћи ва њем Ми ло ше ви ћа на вла сти на ста вљен је про цес 
про па да ња срп ске вој ске, ње но отво ре но уру ша ва ње, уз по ку ша

447 Sonnenfeldt quoted in: Robert L. Farlow, „US Interests and Policy Options in the 
Balkans“, in Phillip A. Petersen, ed., Soviet Policy in the Post-Tito Balkans, Studies 
in Communist Affairs, Vol., 4, US Air Force, Washington D.C., 1978, pp. 378.

448 Видети: Laurence Silberman, „Yugoslavia’s ’Old’ Communism: Europe’s Fiddler 
on the Roof “, Foreign Policy, Spring 1977, p. 16.

449 На Осмој седници, по Ивану Стамболићу, Армија је добрано допринела ат
мосфери против њега и сматрао је да је то свесно чињено, да је заправо ад
мирал Мамула то свесно учинио.
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је да по ли ци ја пре у зме ту функ ци ју. По чет ком су ко ба у Хр ват ској 
1991. би ло је мно гих при ме ра истин ске вој не не спо соб но сти и ха о
тич но сти у Ар миј. Тих ме се ци до ла зи ло је до број них про те ста ре
зер ви ста због уоч љи вог „не при ја тељ ског бом бар до ва ња“ ави ја ци је 
ЈНА по по ло жа ји ма фе де рал не Ар ми је. Мно ги су већ за бо ра ви ли 
на че сте слу ча је ве „при ја тељ ске ва тре,“ на вод не гре шке у бом бар
до ва њу на ших сна га од ави о на ЈНА. О то ме мо гу да све до че ро ди те
љи и род би на број них по ги ну лих срп ских вој ни ка, на ро чи то Кра
гу јев ча на и Ва ље ва ца 1991. у Сла во ни ји. Ни ка ква ис тра га ни ка да 
ни је оба вље на, али мно ги уче сни ци ра та и да нас твр де да су ави о ни 
на мер но на во ђе ни на на ше бор це, у вре ме док су не ки ва жни ви со
ки офи ци ри, Хр ва ти и Сло вен ци пре те жно, во ди ли сег мен те опе
ра ци ја упра во у не по сред ној ве зи са овим коб ним гре шка ма бом
бар до ва ња сопсдтве них је ди ни ца. 

Дру га ва ри јан та збу њу ју ћих до га ђа ја на Сла вон ском ра ти
шту 1991. би ле су и пот пу но нео прав да не и не ра зум не опе ра ци
је, укљу чу ју ћи и сам на чин оп са де Ву ко ва ра, ко је не ма ју ни ка кве 
до дир не тач ке са срп ским рат ним ко дом, са тра ди ци јом ви те штва, 
хра бро сти, до сто јан ства, чој ства.450 Иоле раз у ме ва ња ло ги ке рат
них деј ста ва гoвори да су опе ра ци је Ву ко вар, Ду бров ник итд., би ли 
из ве де ни у ци љу ме диј ске де мо ни за ци је Ср ба (ма да су око Ду бров
ни ка не вој нич ка по на ша ња ис ка зи ва ли ма хом Цр но гор ци Ђу ка но
ви ћа и Бу ла то ви ћа, та да још увек је дин стве них „мла дих цр но гор
ских ла во ва, уве ре них ко му ни ста,“ иде о ло шких про из во да Мир ја
не Мар ко вић и Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. 

Фи на ле ду го трај ног про це са до крај чи ва ња срп ске Вој ске 
де си ло се по сле до ла ска ДОСа на власт. И постко му ни стич ка 
но мен кла ту ра да ла је од лу чан до при нос овом срам ном про це су 
до крај чи ва ња вој не мо ћи Ср би је, о ко ме ће се пу но го во ри ти и у 
срп ској бу дућ но сти, јер ће го ди не у ко ји ма ми жи ви мо не из бе жно 
би ти озна че не као пе ри од ме ђу нај цр њим вре ме ни ма срп ске вој

450 Аутор је био присутан, као ратни извештач, на славонском ратишту 1991., 
и сведочи о бесмислено распусним и невојничким понашањима, очито хра
бреним од неких војних старешина, који су, опет вероватно, храбрени од пе
токолонашког Врха Армије. Једном француском камерману (La Cinq), људи 
из батерије хаубица код Вуковара су понудили да опале по граду, и учинили 
су то, без икакве прецизне наредбе за икакву мету. Тек тако, у правцу града, 
да буде „лепша“ слика страној телевизији. И то је случајно, и то је српски на
чин војевања?
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ске. Аутор је уве рен у ову оце ну, у је сен 2012., у да не ка да Ср би ја 
за ка сне ло и ки ла во обе ле жа ва вој не по ду хва те не пре ва зи ђе не ге
не ра ци је на ших пре да ка, не до се жних у мо рал ном, по ли тич ком и 
па три от ском сми слу, дивпре да ка из Пр вог и Дру гог бал кан ског и 
Пр вог свет ског ра та.

Те шко је да се про на ђе екви ва лент но ауто де струк тив но по
на ша ње не ке но мен кла ту ре у све ту пре ма јед ном од су штин ских 
сим бо ла су ве ре ни те та сва ке на ци је вој ним сна га ма. Срп ска вој ска 
је 2012., по сле чи та ве две де це ни је план ског рас та ка ња, нај пре од 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, па он да од ДОСа, до ве де на у јад но ста
ње. Тач но је пи сао аутор „Та бло и да“, очи глед но аутен тич ни ин сај
дер Ар ми је, ко ји се пот пи су је као „пу ков ник Ми лан Јо ва но вић“ 451: 
„Во де ће лич но сти из Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је, али 
и дру ге лич но сти из др жав ног вр ха, од го вор не су за ду го го ди шњи 
шверц на о ру жа ња и вој не опре ме, за ко руп ци ју и пљач ку, пре ва ру и 
ла жна при ка зи ва ња са рад ње са стра ним парт не ри ма, а уз по моћ 
нај од го вор ни јих љу ди из др жав ног вр ха и Ми ни стар ства од бра не, 
чи ме су ди рект но на не ли огром ну ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну 
ште ту ко ја је про це ње на на не ко ли ко де се ти на ми ли о на до ла ра! 
Нај ве ћи део сред ства, на о ру жа ња и вој не опре ме, чи ја је про да ја 
одо бре на по вер љи вим ак ти ма Ми ни стар ства од бра не, кри ми нал-
ним ка на ли ма за вр шио је у ру ка ма ал бан ске ар ми је на Ко со ву! “452

Ра ди пот пу но објек тив но сти, мо ра мо да при ме ти мо ка ко 
„пу ков ник Ми лан Јо ва но вић“ ни је у сво јим ана ли за ма уоп ште ула
зио у пе и од пре ДОСа, ка да је кон цепт Ми ло ше ви ће ве еки пе на 
вла сти упор но фор си рао кон цепт раз ви ја ња по ли циј ских сна га на 
уштрб Вој ске. Ми ло ше вић ни је пре зао ни од ме ра ко је су го то во 
отво ре но по ни жа ва ле Вој ску, на при мер мо дер ни зу ју ћи на пад но 

451 Иако су свих ових година многи у нашој јавности настојали дља потцене и 
омаловаже бројна истраживања Таблоида, многе тврдње новинара овог ли
ста показале су се итекако истиниктим, поузданим материјалом за будуће 
бројне истраге против људи који су подривали Србију. Истраживања Табло-
идовог војног аналитичара, или групе стручњака који се крију иза псеудони
ма „Пуковник Јовановић“, поткрепљена су аутентичним документима, да
тумима, бројевима и шифрама, а обухватила су главнину ове организоване 
велеиздаје, која несметано раздире Србију годинама. 

452 У Резолуцији 1244 и Кумановском споразуму јасно стоји да се ОВК мора 
разоружати. Међутим, стварност је сасвим другачија. По процени америчких 
стручњака на КиМ, и поред готово свакодневног пристизања НВО, после 
рата а након разоружања ОВКа, остало је преко 400.000 дугих цеви!
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по ли циј ске сна ге и об у ча ва ју ћи и опре ма ју ћи спе ци јал не је ди ни це 
за ре пре си ју над до ма ћим жи вљем, исто вре ме но оста вља ју ћи Вој
ску да та во ри, че сто из ла жу ћи офи цир ски ка дар по ни жа ва ју ћим 
си ту а ци ја ма. Број ни офи ци ри су та ко на кра ју чак би ва ли при ну
ђе ни да не под но шљи ву еко ном ску тог вре ме на убла жа ва ју при ста
ја њем да са сво јим по ро ди ца ма ста ну ју у са мим ка сар на ма, уз вој
ни ке ко ји су слу жи ли вој ни рок. 

Исто та ко, Ми ло ше ви ће ва еки па је не ра зум но пре вре ме но 
пен зи о ни са ла офи ци ре у нај бо љим го ди на ма. Слу чај за исто ри
ју срп ских кре те ни зу ју ћих од лу ка је и пре вре ме но пен зи о ни са ње 
ге не ра ла Бо ро ви ћа, јед ног од нај шко ло ва ни јих офи ци ра срп ске 
Вој ске то ком ра та са НА ТО агре со ри ма. Ге не рал Бо ро вић је во дио 
нај у спе шни ју, ин ге ни о зну де лат ност овог не рав но прав ног ра та, је
ди ни це ко је су то ком свих да на агре си је ма гар чи ле не при ја тељ ске 
ави о не, успе шно им по ту ра ју ћи ма ке те на шег вој ног по тен ци ја ла. 
Ова сра мо та НА ТО стра те га си гур но ће се у бу дућ но сти про у ча
ва ти на вој ним ака де ми ја по це лом све ту, јер је исто га ре да као и 
ен гле ско ма гар че ње Не ма ца 1940. то ком „Бли ца“. Aли, ме ђу Ср
би ма се та тра ди ци о нал на ин вен тив ност срп ског вој ни ка дру га
чи је вред ну је. Уме сто да по сле ра та та кви љу ди обра зу ју сна ге за 
бу дућ ност срп ске Вој ске, њих пре вре ме но пен зи о ни шу, ка ко су 
учи ни ли са ге не ра лом Бо ро ви ћем и дру ги ма. Та ко су Ми ло ше вић 
и са рад ни ци ле по при пре ми ли те рен за то тал не чист ке срп ске Вој
ске од 2001., уз при су ство број них вој них са вет ни ка но ве вла сти 
из ре до ва упра во оних ко ји су по Ср би ји и Ко сме ту не ми ло срд но 
ба ца ли бом бе са оси о ма ше ним ура ни ју мом.

Аме ри кан ци су при том у по след њих 12 го ди на, си сте мат ски 
ства ра ли вој ску не за ви сне Ко со ве, ко ја да нас рас по ла же од лич но 
об у че ном и опре мље ном ак тив ном вој ском го во ре зва нич ни шип
тар ски и за пад ни по да ци, 47.250 вој ни ка.453 За 48 са ти Ко со ва мо же 
да фор ми ра вој ску од 120.000 бо ра ца. У слу ча ју су ко ба са Ср би ма, 
и оних 15.000 при пад ни ка ме ђу на род них сна га (у ства ри, НА ТО), 
би ли би у истом стро ју са Шип та ри ма, а пла ни ра ни су и још мно ги 
вој ни ци, ко ји би се сју ри ли на евен ту ал но во ји ште.454 САД, а он да 

453 Видети: Пуковник Милан Јовановић, „Војска Србије 2012, Велепродајом до 
велеиздаје,” Таблоид, бр. 254, 15 март 2012.

454 Ibid.
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и Не мач ка, Тур ска, Ал ба ни ја и Швај цар ска да ле су ве ли ки до при
нос у обу ци, об је ди ња ва њу и ства ра њу је дин стве не те ро ри стич ке 
вој ске, тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК). За вр шну гла зу ру 
Ко сов ској ал бан ској вој сци да нас је да ла Тур ска. Ком плет ни офи
цир ски ка дар, не ка да шње те ро ри стич ке ОВК, об у ча ван је у ба за ма 
Вој ске Тур ске.455

Ма па Ве ли ке Ал ба ни је об у хва та и но ве срп ске кра је ве на Ју
гу: Пре ше во, Бу ја но вац, Ме две ђу, али и То пли цу и Ја бла ни цу, Вра
ње, Ле ско вац, све до Ни ша, по том и про стор За пад не Ма ке до ни је, 
се вер Грч ке, се вер Цр не Го ре. Што ће ре ћи да ни ма ло ни је не ре ал
но раз ми шља ње ко је је аутор сво је вре ме но јав но са оп штио у јед ној 
еми си ји на ТВ Вој во ди не, да ће, бу ду ли Ал бан ци и Шип та ри на
ста ви ли ова кве ак тив но сти и раз ра ду стра те гиј ских пла но ва, нај
ве ро ват ни је, у не та ко да ле кој бу дућ но сти, до ћи до ра та са њи ма. 
Но, ово га пу та не ће у ра ту би ти са мо Ср би, већ сви на Бал ка ну ко
ји ма је ал бан ски на род ја сно по ка зао да ре флек ту је и на де ло ве њи
хо вих те ри то ри ја: Цр но гор ци, Ма ке дон ци, Гр ци, мо жда и Бу га ри.456 

У крат ком сал ду но мен кла тур них про ме на у Ср би ји у пе ри
о ду 19822012, ме ђу нај дра стич ни је спа да ју про ме не у срп ској Ар
ми ји, на ро чи то по сле пе ри о да НА ТО бом бар до ва ња Ср би је оси
ро ма ше ним ура ном 1999. и па да Ми ло ше ви ћа. Вој ска је, од 2001., 
усме ра ва на, и ди мен зи о ни са на од ен гле ске вој ске, за ра чун Аме ри

455 Видети: сајт ТВ Војводине, Емисије „Документи“, ауторке Ержебет Рељин
Тот, 2011.

456 У овоме годинама предњачи двонедељник „Таблоид“ Милована Бркића. И 
поред озбиљних примедби због начина на који лист често говори о људима 
о којима пише, лепећи „жртвама“ најчешће етикете недоказаних сексуал
них оријентација, разне форме промискуитета, недоказаних изопачених 
понашања, што је углавном домен апсолутне приватности, листу мора да се 
признају и значајне позитивне стране. Ово је несумњиво најхрабрији медиј у 
Србији од доласка ДОСа на власт. Далеко највећи проценат тачних важних 
података о тоталној корупцији у Србији свих ових година, објављен је упра
во у „Таблоиду“. Многи традиционално важнији и моћнији, али неутешно 
информативно импотентни медији, нису се усуђивали ни да заподену при
чу о многим, свеприсутним, случајевима очитих крупних малверзација и 
крађа у друштву. „Таблоид“ је то упорно чинио, и наставља да чини и крајем 
2012., уз често чуђење познавалаца друштва и медије, одакле толика кураж 
Бркићу и сарадницима, одакле им толика енергија да се, поред излагања раз
ним опасностима када се дрзну да нападну моћне нове капиталисте Србије, 
годинама вуку по српским судовима, непрестано утуживани у све новим 
случајевима. „Инсајдер“ се на Б92 прославио новинарском храброшћу че
сто китећи се, а не цитирајући, „Таблоидовим“ открићима, попут теме фуд
балске мафије.
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ка на ца, твр де ин сај де ри ко ји су се у по след њој де це ни ји огла ша ва
ли тим по во дом у срп ским ме ди ји ма.457 За то су ов де на вод но би ли 
за ду же ни ге не ра ли Мор бик и Хо ландс, а њи хо во при су ство да ти ра 
још од вре ме на ка да је ми ни стар вој ни по стао Бо рис Та дић. Циљ 
за пад них вој них пла не ра сце на ри ја је био да срп ска Вој ска по ста
не де фи ни тив но не у по тре бљи ва за ефи ка сну од брам бе ну на ме ну. 
Чак до ме ре не у по тре бљи во сти у слу ча ју кон флик та са Ал бан ци
маШип та ри ма (и Ал ба ни јом, ко ја је већ на па да ла на ше сна ге у ре
ги о ну Ђе ра ви ца и по дру гим тач ка ма Ко сме та, 1999). НА ТО сна ге 
го то во не скри ва ју да же ле да срп ска Вој ска бу де сла би ја од Ко
сов ског кор пу са. На ша вој ска не сме да кон тро ли ше би ло шта, па 
та ко ни ли ни ју Пре ше во Бу ја но вац Ме две ђа, ту бит ну ва зду шну 
ли ни ју од 60 км прав ца Бу ја но вац бу гар ска гра ни ца, јер је то ин
те ре сна зо на САД, ко ју Аме ри кан ци др же пре ко Бу гар ске, да та ко 
пра ве са ста вак са Тур ском. Знај мо да је то зо на упа да на бал кан ски 
про стор и Ту ра ка кра јем 14. ве ка, али и Хи тле ра 1941., да кле стра
те гиј ска тач ка по зна та од вај ка да, чи је кон тро ли са ње обез бе ђу је и 
при сту па ње енер гет ским из во ри ма.

По ли тич ка кла са Ср би је, но ва но мен кла тур на по ста ва, од 
2001. је не пре ста но сла би ла ка па ци те те од брам бе не мо ћи Вој ске. 
Још увек је не ра све тље на и стра те ги ја то пље ња тен ко ва и ду гих 
ду гих це ви. У не кој бу ду ћој ис тра зи ова квих опе ра ци ја јав ност ће 
сва ка ко би ти из не на ђе на шта је све пре то пље но у сме де рев ској же
ле за ри про те кле де це ни је. И, за ни мљи во: чим су ти по сло ви кур та
ли са ња од „не по теб не гво жђу ри је“ за вр ше ни, “а у пи та њу су би ле 
ве ли ке ко ли чи не че ли ка, на чи је ме сто тре ба да до ђе но во оруж је 
НА ТОа ко је ће мо ку по ва ти “за па ре од ко јих от па да ју уши“, Аме
ри кан ци су се по ву кли из Сме де ре ва. Или, шта ће се све от кри ти у 
ис тра зи о раз бу ца ва њу на шег ну кле ар ног ин сти ту та у Вин чи, ка да 
је не у о би ча је ном бр зи ном на мет ну том из САД, Ср би ја по сла ла у 
ино стран ство свој цдло куп ни ну кле ар ни ма те ри јал? Има ли у све
ту још јед ног та квог слу ча ја нео д го вор ног, чак ин фан тил ног по на
ша ња но мен клат гуе пре ма очи тим на ци о нал ним ин те ре си ма?

457 У тиму су, како тврди „Таблоид“, поред осталих, били и историчар Др Бојан 
Димитријевић, потпуковник Горан Десанчић, Милан Бјелица начелник ка
бинета министра одбране, заменик начелника Генералштаба, који води ка
дровску политику у војсци, и други.
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Глав ни ра зор ни удар на Вој ску, кли макс тих ак тив но сти, за
по чео је 2006., ка да де мо кра те пре у зи ма ју власт и до во де еки пу ге
не ра ла Здрав ка По но ша за на чел ни ка Ге не рал шта ба. То је био офи
цир ко ји се ни је ка лио у вој нич кој ка ри је ри као труп ни офи цир, 
без об зи ра на ком пју тер ска зна ња. Не по зна ва ње тру пе ни је пре по
ру ка за ру ко во ђе ње ар ми јом ни за јед ног ге не ра ла на пла не ти, па 
ни за срп ског.458 Под По но шем је, то ком 2006., из ве де нас дра стич на 
ре фор ма вој ске.

Од сре ди не Се дам де се тих је тра јао за пад ни рад на ко нач ном 
пре ба ци ва њу СФРЈ у за пад ну зо ну, што је био про цес за по чет још 
1948., у вре ме су ко ба Ти та и Ста љи на. На то ме су, уну тар ко му ни
стич ког си сте ма Ју го сла ви је, ду го ра ди ли, нај пре Сло вен ци и Хр
ва ти, Ја нез Ста нов ник у ОУН пре свих, по том Туђ ман пре ко Не ма
ца.459 Не мач кој су Аме ри кан ци до зво ља ва ли по тим пла но ви ма да 
се спу сти са мо до Спли та. Оста ло су САД узе ле за се бе, це лу оба
лу Ја дра на, од Ви са на се ве ру, до Отрант ских вра та на ју гу. На ша 
вој ска не сме да нас ни ка ко да угро зи ба зу „Бонд стил“ и Ко сов ски 
кор пус, па САД прак тич но уце њу ју Ср би ју са те три оп шти не на 
Ју гу. На ме ра је и одва ја ње Ср ба од оста лих пра во слав них на ро да 
ре ги о на, пре све га од Грч ке и Ма ке до ни је. НА ТО се по ста вио упра
во из ме ђу. Аме ри кан ци, за пра во, сма тра ју да је Ср би ја не по у зда на 
зе мља, да не сме да кон тро ли ше обе стра не оба ла Ду на ва, иако под 
сво јим су ве ре ни те том, ме ђу свим по ду нав ским зе мља ма, др жи нај
ду жу ета пу плов ног то ка Ду на ва, од око 767 км. 

Да смо ста бил на и нор мал ни ја зе мља, да има мо ква ли тет ну 
но мен кла ту ру и по ли тич ку кла су, ми би смо знатно оја ча ли Вој ску. 
Је дан зна чај ни срп ски ге не рал оштро је оце нио то сро за ва ње Вој
ске. „ А где је опре ма? Се ку се тен ко ви и дру го на о ру жа ње. Од кла-
сич не обу ке пре ла зи се на за пад ни си стем обу ке. Ту ду жност оба-
вљао је ге не рал Пе тар Ћор на ков, ко ји је на че лу Упра ве као на чел-
ник. Ње го ви ре зул та ти у ра ду са вој ни ци ма и пи том ци ма, оце не 
ква ли те та обу ке су сву да: 1. Офи ци ри као ме на џе ри, у ру ка ви ца ма, 

458 Српски генерал, један у низу превремено пензионисаних, у разговору са ау
тором, Београд, пролеће 2012. 

459 Током рата у Југославији, израелскоамерички обавештајни стручњак Јосеф 
Бодански говорио је аутору, у згради Конгреса у Вашингтону, у лето 1996., 
о томе како су Немци из Коловог окружења припремили Туђмана за вођу 
хрватске сецесије, придодајући му аутентично усташки део у том покрету.
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не зна ју ни пу шке да скла па ју. Вој не шко ле уки ну те ( сред ње и под-
о фи цир ске), оста ла је још са мо Вој на Ака де ми ја. Од 2006. до да нас 
ни во об у че но сти је сро зан до ка та стро фал ног. Про фе си о на ли за-
ци ја у Ср би ји је мо гу ћа са мо де ли мич но. А 2011. до не ли су за ко не 
ко ји су прак тич но зна чи ли да ви ше не ма ефи ка сне Срп ске вој ске.“460

Ме ђу уну тра шње из вр ши те ље за дат ка сла бље ња срп ске Вој
ске по ме ну ће мо, на ве ли ко жа ље ње ауто ра, пре свих, не ка да шњег 
ми ни стра Вој ног, а ка сни је и Пред сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, 
вој но не ком пе тент ног по ли ти ча ра. Ру ку на ср це, и ве ћи на дру гих 
срп ских по ли ти ча ра, као и Зо ран Ђин ђић уоста лом, не ком пе тент
ни су у до ме ну од бра не, као и у до ме ну ге о по ли ти ке ге не рал но. У 
вре ме Та ди ће вог ми ни стро ва ња „за слу жни“ у сми слу сла бље ња 
(та да још увек фор мал но за јед нич ке) срп скоцр но гор ске Вој ске, 
би ли су и цр но гор ски ка дро ви, а не ку уло гу сва ка ко је од и грао и 
ми ни стар Да ви нић, ка дар при сти гао из вој ног де парт ма на ОУН, 
на рав но под кључ ним ути ца јем САД.461 

Дру ги део ак тив но сти ра за ра ња срп ске Вој ске из са мог Бе
о гра да об ја шња ва мо и ди рект ним штет ним деј ством и ути ца јем 
бри тан ске оба ве штај не слу жбе, а не ча сну са рад њу са њи ма ни
су из бе га ва ли ни по је ди ни ка дро ви Де мо крат ске стран ке, ко ји су 
го ди на ма са ра ђи ва ли са бри тан ским и дру гим за пад ним вој ним 
ана ли тич ким слу жба ма, што је та ко ђе је дан од до ка за из гу бље
не су ве ре но сти срп ске др жа ве. Ге не рал штаб је ре ла тив но бр зо и 
ми ну ци о зно очи шћен од истин ски па три от ских срп ских офи ци
ра, на ро чи то оних ко ји су ус тра ја ли на тра ди ци о нал ним вој ним 
прин ци пи ма ко ји ма су уче ни у Вој сци Ср би је. 462Реч ју, раз бу ца на 
је и вој на но мен кла ту ра, а Вој ска од 2001. до дат но осла бље на и чак 
и у овом ча су уда ља ва на од основ не функ ци је  да сна жно и бес
ком про ми сно бра ни срп ску те ри то ри ју, без об зи ра ко ли ки је не

460 Овај став је генерални, јер је општепознато да од 1981,. када су Американ
ци сменили генсека УНЕСКОа, М’Боуа, Американци, и само они, одлучују 
о кадровимафункционерима за све функције у ОУН. Светска организација 
и финансијски у највећем делу деценијама зависи од америчких пара, што 
одлучујуће и видно утиче на њену генералну политику.

461 Аутор такође подозрева непрекинуте делатности британских служби и у са
ставу актуелне најновије српске номенклатур, која је у формирању после из
бора 2012.

462 Видети: Драгољуб Живојиновић, Невољни ратници, велике силе и Солунски 
фронт, 2011.
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при ја тељ. У Ср би ји 2012. постoје тек јад ни оста ци Вој ске. Ба ха ти 
Аме ри кан ци ни не кри ју да не пла ћа ју „ки ри ју“ за око 700 хек та ра 
узур пи ра ног зе мљи шта за сво ју ба зу Бонд стил. 

Обез гла вљи ва ње Вој ске је мо жда нај по губ ни ји ре зул тат де
ло ва ња про а ме рич ке и про бри тан ске вла да ју ће српскe но мен кла
ту ре по сле па да Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, ма да тре ба по но во на
гла си ти и при зна ти и да је прет ход ни ре жим ство рио број не пред у
сло ве за до крај чи ва ње Вој ске. И на овом пла ну по твр ђу је се она на
род на да „на ма не тре ба за не при ја те ља ни Ен гле ска, ни Аме ри ка, 
ни Не мач ка, ни ти Ва ти кан“, кад ми ште ту са ми ма се би при ље жни је 
и те мељ ни је чи ни мо.

IX. 4.  Тра ди ци о нал ни кон ти ну и тет де ло ва ња  
SIS у вр ху ју го сло вен ске и срп ске др жа ве 

Срп ски на ци о нал ни су но врат је дра сти чан по след њих не ко
ли ко де це ни ја, осим због кон ти ну и ра ног ра за ра ју ћег деј ства при
пад ни ка ју го сло вен ске и српске ко му ни стич ке но мен кла ту ре, и 
због ду бо ке ин фил тра ци је стра них еле ме на та у са мо је згро нај пре 
ју го сло вен ске, а по сле рас па да и срп ске др жа ве. О ви со ком ква
ли те ту не при ја те ља, „гор дог Ал би о на“, све до чи и исто ри ја оба ве
штај них струк ту ра ен гле ске Кру не, др жа ве ко ја ви ше од два ве ка 
та ко че сто де лу је про тив ма ле ног срп ског на ро да, го то во ре дов но 
ста ју ћи на стра ну оних са ко ји ма су Ср би би ли у исто риј ском су
ко бу, пре све га Тур ске.  

По што оба ве штај не слу жбе ни су те ма на ше сту ди је, са мо 
овлаш за бе ле жи мо прин ци пе оба ве штај не гра ђе ви не бри тан ске 
Кру не, ко ја ве ко ви ма јед на ком при ље жно шћу, ине ли ген ци јом, од
луч но шћу и не ми ло срд но шћу, зна чај но до при но си ак тив ној уло зи 
Ује ди ње ног кра љев ства у ге о по ли тич кој кро јач ни ци све та. Ка да је 
ен гле ска кра љи ца Ели за бе та кру ни са на 1558. го ди не, на че лу ње ног 
оба ве штај ног ти ма је био њен пр ви се кре тар, сер Фран сис Вал шин
гам (Wal sing ham). Агил ни и лу ка ви ари сто кра та има ће 53 аге на та 
и 18 сво јих па жљи во ода бра них и бес крај но ло јал них шпи ју на, 
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ин фил три ра них у стра ним кра љев ским дво ро ви ма епо хе. Њи хо
ве ак тив но сти под ра зу ме ва ће, по ред са ку пља ња вој них по да та ка 
о тим зе мља ма, и мно штво еко ном ских ин фор ма ци ја. Ари сто кра
та Вал шин гам ус по ста вио је ле ген дар ну Ели за бе тан ску тај ну слу-
жбу. Би ла је то истин ски пр ва оба ве штај на слу жба мо дер ног све та, 
а Вал шин гам је био, без ика квих пре те ри ва ња, отац мо дер не шпи
ју на же. Ус пут по ме ни мо да је сер Вал шин гам уста но вио у ен гле ској 
кра ље ви ни си стем крип то гра фи је, као и по штан ску кон тро лу. 

Ка да по ре ди мо епо ху сер Вал шин га ма и са вре ме но до ба, 
вред но је та ко ђе по ме ну ти и са вре ме ни, за хва љу ју ћи те ле ви зи ји и 
фил му све по пу лар ни ји, по јам пси хо ло шки про фил (psycho lo gi cal 
pro fi ling). To што је оно да нас стан дард ни про из вод оба ве штај но
сти, до брим де лом је за слу га сер Френ си са Вал шин га ма, ко ји је са
здао и ори ги нал ну си сте ма тич ну ме то до ло ги ју. Њом су се слу жи
ли ње го ви аген ти ка ко би до спе ва ли до спе ци фич не ин фор ма ци је. 
По том је сле ди ла ана ли за. Вал шин гам је ва жио за ве ли ког при ста
ли цу са вла да ва ња бо га тог ре пер то а ра по на ша ња у од но си ма ме ђу 
љу ди ма. На гла ша вао је по на ша ња ко ја су нео п ход на за до ла же ње 
до са зна ња не доп шу ште ним на чи ни ма, до од го во ра ко ји нај ви ше 
от кри ва ју про тив нич ке сла бе стра не и све ви тал не ин фор ма ци је 
из њи хо вог та бо ра. Дух те мељ не и ду бин ске ана ли зе про тив ни ка 
и ње го вих ка рак те ри сти ка Ен гле зи су, још од Вал шин га мо вог вре
ме на, при хва ти ли искре но и уса ди ли га у свој на чин ана ли зо ва ња 
фе но ме на и љу ди. Кроз ве ко ве је тај ме тод по стао нео п ход на ком
по нен та бри тан ског ин те лек та. За то лу ка ви Ал би он и да нас по се
ду је је дан од нај ин те ли гент ни јих, нај у пор ни јих и нај е фи ка сни јих 
оба ве штај них си сте ма пла не те.

У при лог овој тврд њи по ми ње мо и шок у срп ској јав но сти 
ко ји су иза зва ли 2011. об ја вље ни ре зул та ти ви ше де це ниј ских ис
тра жи ва ња Пр вог свет ског ра та исто ри ча ра Дра го љу ба Жи во ји
но ви ћа. Ње го ва нај но ви ја књи га је озбиљ но уз др ма ла са вре ме ну 
исто ри о гра фи ју и де фи ни тив но раз ве ја ла пре о ста ле за блу де о 
срп ским са ве зни ци ма и при ја те љи ма. Упр ла је пр стом у Ује ди ње
но кра љев ство, ко је је од са мог на па да Аустро у гар ске 1914. го ди не, 
ра ди ло на уни ште њу Ср ба и њи хо ве др жа ве.463

463 Видети: Миодраг Јанковић, Вељко Лалић, Кнез Павле - истина о 27. марту, 
Уна Пресс, Београд, 2007.
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Не ко ли ко за ни мљи вих по твр да ви ше ве ков ног „ен гле ског 
ма ни ра“ да увек и ис кљу чи во во де ра чу на о соп стве ним ин те ре си
ма, да не зна ју за ло јал ност пре ма са ве зни ку у оба ве штај ним де лат
но сти ма, на ла зи мо и у књи зи Ми о дра га Јан ко ви ћа и Вељ ка Ла ли ћа, 
Кнез Па вле- исти на о 27. Мар ту, на ста лу за хва љу ју ћи ар хив ским 
до ку мен ти ма ко је су ауто ри об ра ди ли, бо га тој оста ва шти ни Кне за 
Па вла, тра гич не и нај ве ће по ли тич ке жр тве лу ка вог Ал би о на у до
га ђа ји ма 1941. у Бе о гра ду. 

Узми мо, нај пре, при мер из ове књи ге, из 1939. го ди не, ка да 
је роб на раз ме на Кра ље ви не Ју го сла ви је са Ен гле ском го то во ни
штав на. Кнез Па вле ша ље др Су бо ти ћа у Же не ву, да при ват но по
се ти лор да Ха ли фак са. Из ве штај о су сре ту ка же: „Оба ве стио сам 
га да Не мач ка ап сор бу је 50 од сто ју го сло вен ске спољ не тр го ви не и 
да тра жи још ве ће уче шће, док је бри тан ски део бе зна ча јан, све га 
де вет од сто. Апе ло вао сам на Ха ли фак са да при ла го ди бри тан ски 
си стем сло бод не тр го ви не, ко ји ни ка да не ће мо ћи да кон ку ри ше 
Нем ци ма и до зво ли ку по ви ну на ве ли ко“. Ауто ри књи ге до да ју да 
је, „по пи та њу ова квих ју го сло вен ских зах те ва, Ен гле ска већ би ла 
ис ка за ла њој уро ђе ни ци ни зам: пред Бо жић 1935. го ди не уве зла је из 
Ју го сла ви је, за по тре бе свог тр жи шта, 60 (и сло ви ма - ше зде сет) 
ћур ки! По сле не ве ро ват ног на те за ња, Ве ли ка Бри та ни ја је при-
ста ла да уве зе још то ли ко!“464

Ка да је реч о го то во кон ге ни тал ној ко руп тив ној мен тал
ној струк ту ри срп ске по ли тич ке кла се, под се ћа мо на на шу бо га
ту ко руп тив ну про шлост. Ауто ри Јан ко вић и Ла лић пи шу и ка ко 
су, по чет ком 1940., бри тан ски оба ве штај ци у Бе о гра ду осно ва ли 
те ле граф ску аген ци ју „Бри та но ва“, „чи ји је за да так био да ши ри 
до бро рас по ло же ње пре ма Бри та ни ји и ње ним са ве зни ци ма. Аген-
ти су ис пла ћи ва ли по је ди не но вин ске из да ва че. Та ко је бе о град ски 
ве чер њи лист „Прав да“ сва ког ме се ца до би јао по 150.000 ди на ра. Од 
сре ди не 1940. го ди не бри тан ски аген ти су Зе мљо рад нич кој стран-
ци ис пла ћи ва ли 5.000 фун ти стер лин га ме сеч но. Са мо стал ној де-
мо крат ској стран ци Све то за ра При би ће ви ћа, та ко ђе, ис пла ћи ва-
не су зна чај не су ме, а члан ове стран ке Ср ђан Бу ди са вље вић је био 
члан вла де. Бри тан ски но вац је да ван и ра зним па три от ским удру-

464 Ibid.
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же њи ма у Бе о гра ду, на при мер Удру же њу ста рих рат ни ка. Се љач ка 
стран ка Дра го љу ба Јо ва но ви ћа та ко ђе је би ла на плат ном спи ску, 
а два ен гле ска из во ра спо ми њу да су фун те сти за ле и на ра чун Срп-
ског кул тур ног клу ба Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Дра ги ше Ва си ћа.“465

Дра го слав Ђор ђе вић, офи цир, па по том исто ри чар у Ла тин
ској Аме ри ци, о ен гле ском ста ву је пи сао: „Бри тан ска вла да је зна
ла да је Ју го сла ви ја вој нич ки сла ба, али је ипак на сто ја ла свим си
ла ма да је уву че у рат. За Бри та ни ју је би ла глав на ствар од стра ни ти 
Хи тле ра од бри тан ског остр ва, сма њи ти ње го ве ва зду шне на па де, 
и от кло ни ти опа сност не мач ке ин ва зи је Ен гле ске (Чер чил: „Би ли 
смо гла вом је два из над во де“).466

У те ле гра му од 27. мар та 1941. го ди не у Бри тан ској ам ба са ди 
у Бе о гра ду, ко ји Лон до ну ша ље Чер чи лов спе ци јал ни оба ве шта јац 
Џорџ Теј лор: „Пуч из вр шен под не спор ним вођ стом Си мо ви ћа и ње-
го вог по ма га ча Мир ко ви ћа и из ве сног бро ја офи ци ра. Пуч су из ве-
ли ка пе та ни, ма јо ри и пот пу ков ни ци...У при вре ме ну вла ду ушла 
су два ге не ра ла. Си мо вић као пред сед ник и Илић као ми ни стар 
вој ске и во ђе Зе мљо рад нич ке,Ра ди кал ске, Де мо крат ске и На ци о-
нал не стран ке. Са њи ма смо у нај те шњем кон так ту. Сло ве нач-
ки и хр ват ски ми ни стри за мо ље ни су да, за са да, оста ну у вла ди...
Ма стер сон је из ван ред но оба вио по сао и за слу жу је нај ве ћу мо гу ћу 
по хва лу. По хва лу за слу жу је и Бе нет ко ји је от крио Три фу но ви ћа. 
Исто та ко, же лео бих да на гла сим да тре ба да по хва ли мо Ха нуа 
ко ји је имао Ту па ња ни на као глав ног аду та“.467

Дан по сле пу ча у Ју го сла ви ји, шеф СОЕ Хју Дал тон, пи ше 
пре ми је ру Чер чи лу: „От ка ко сам пре у зео СОЕ у Ју го сла ви ји, по
тро ши ли смо нај ма ње 100.000 фун ти стер лин га. Но вац је, углав
ном, оти шао на фи нан си ра ње Зе мљо рад нич ке стран ке и оста ле 
ви до ве под ми ћи ва ња, укљу чу ју ћи и на гра де за по вре ме не ма ње 
са бо та же. Ус пе ли смо да обра зу је мо и ре зер вни фонд од ше сна
ест ми ли о на ди на ра ко ји би се ко ри стио у слу ча ју да упут ни це из 
Лон до на не мо гу да бу ду до ста вље не. Ми слим да смо до би ли до бру 
про тив вред ност за уло же ни но вац!“468

465 Ibid.

466 Ibid.

467 Ibid.

468 Видети: Миодраг Јанковић, Вељко Лалић, Кнез Павле  истина о 27. марту, 
Уна Пресс, Београд, 2007.
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У ар хи ву кне за Па вла на ла зе се и мно га пи сма сер Се си ла 
Пе ро та, вас пи та ча кра ља Пе тра II, ко ји је 12. ја ну а ра 1977. го ди не 
одр жао пре да ва ње на те му: „За ла зак јед не ди на сти је“ (Ка ра ђор ђе
ви ћа). Сер Пе рот је, по ред оста лог, ре као: „Кра јем мар та 1941. на-
вра тио сам до мог ста рог уни вер зи те та у Кем бри џу. Ту, у дру штву 
мо јих ра ни јих про фе со ра и ко ле га по вео се раз го вор о др жав ном уда-
ру у Бе о гра ду. Не ко ли ко од при сут них на став ни ка из ја ви ло је: „Ни-
су Ју го сло ве ни из вр ши ли пуч, не го ми“. Упи тао сам ко су „ми“ ? Од го-
вор је гла сио: „Ми, СОЕ, или бри тан ска тај на слу жба под упра вом 
ми ни стар ства за пси хо ло шко ра то ва ње.“469 Sa pi en ti sat!

О оба ве штај ној ак ту ел но сти са вре ме ног све та, за пра во о ре
кон фи гу ра ци ји оба ве штај них за јед ни ца пла не те по сле па да Бер
лин ског зи да, пу но се са зна је из књи ге „Но ви шпи ју ни- Ис тра жу ју-
ћи гра ни це шпи ју на же“,470 не ка да шњег од брам бе ног и без бед но сног 
екс пер та лон дон ског „Сан деј Тај мса“, а по том и јед ног од ше фо ва 
но вин ске аген ци је UPI у САДу, Џеј мса Адам са. „Урав но те же ност 
се,“ пи ше Адамс да ју ћи ком пли мен те слав ној оба ве штај ној шко
ли гор до гАл би о на, „за сни ва на ре сур си ма ко ји мо гу да се по ме ра ју 
у би ло ко је вре ме да би се но си ло са по себ ним кри за ма. У те о ри ји 
овај си стем би тре ба ло да оста не до вољ но флек си би лан ка ко јед-
на ор га ни за ци ја, ко ја је са зре ва ла са раз у ме ва њем во ђе ња ду го трај-
не пе не тра ци је аге на та у со вјет ски блок, ка ква је би ла бри тан ска 
оба ве штај на слу жба, мо же са да да ре а гу је хи тро на кри зу би ло где 
у све ту.“471

По мо ћу тврд њи Ен гле за Адам са, ко ји је и са дру ге стра не „ба
ре“ ве о ма ре спек то ва ни струч њак, као што за ње га од лич но зна ју 
и у Ру си ји, на кра ју ове сту ди је под се ћа мо на про блем о ко ме јав
ност Ср би је ма ло зна, а у крај њој ин стан ци је ите ка ко у ве зи са на
шом основ ном те мом срп ском но мен кла ту ром и ње ном бу ду ћом 
ори јен та ци јом. У књи зи ко ја је мој је ди ни опи пљи ви, али до сад 
не де ман то ва ни са вре ме ни из вор за тврд ње из на сло ва по гла вља о 
не сма ње ном ин те ре со ва њу оба ве штај них слу жби Ње ног Ве ли чан

469 Видети: James ADAMS, The New Spies. Exploring the Fontiers of Espionage, 
Hutchinson, London, 1994.

470 Ibid.

471 Видети:James, ADAMS, The New Spies. Exploringthe Frontiers of Espionage, 
Hutchinson, London, 1994, pp.100101 .
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ства за Ср би ју и срп ски про стор, Адамс је по дроб но ана ли зи рао 
мно го број не док три нар не и ор га ни за ци о не про ме не у во де ћим 
свет ским оба ве штај ним слу жба ма од вре ме на па да Бер лин ског зи
да. Шо кант не су на ро чи то стра не на ко ји ма се го во ри о бу џе ти ма 
бри тан ске тај не оба ве штај не слу жбе (SIS). И у на шој зе мљи, као и 
сву да у све ту, мно го по зна ти је име за SIS је МI 6. Ова слу жба од го
вор на је у бри тан ском си сте му без бед но сти за при ку пља ње оба ве
штај них по да та ка у ино стран ству.

Ка ко се SIS знат но про ме нио од кра ја Хлад ног ра та, за ни
мљи ви су по да ци и „опис по сла“ МI 6 у но вим окол но сти ма, јер 
је уоч љив зна чај, чак и уве ћа ни, бив шег ју го сло вен ског про сто ра. 
Од мах цитирамo па сус ко ји је одав но мо рао да за бри не чи та ву по
ли тич ку кла су Ср би је, а до да нас ни ко о то ме ни ка да ни је јав но рас
пра вљао. У па су су ко ји би мо рао да нас све за бри не сто ји: „ Да нас 
ор га ни за ци ја тро ши 15% сво јих ре сур са на бив ши Со вјет ски Са вез( 
у по ре ђе њу са 37% на вр хун цу Хлад ног ра та), 15% на Бли ски ис ток, 
укљу чу ју ћи не ке аспек те про ли фе ра ци је ге не рал но, 10% на бив шу 
Ју го сла ви ју (sic! З.П.П.), 5% на Ју жну Афри ку, 2% на Ја пан, 5% 
на про тив-нар ко тич ке де лат но сти и 5% на пра ње нов ца... Пр ви 
тест но ве струк ту ре де сио се у Ју го сла ви ји, где је из био гра ђан ски 
рат 1991, по што се зе мља по де ли ла на три одво је не др жа ве, Бо сну, 
Хр ват ску и Ср би ју. У ја ну а ру 1991, SIS је во дио не ко ли ко ју го сло вен-
ских из во ра, и сви су би ли фе де рал ни функ ци о не ри, ко ји ни су има ли 
по зна ва ње но вих зе ма ља ко је су из ро ни ле из рас це па њи хо ве зе мље, 
и ко ји ни су мо гли да пру же ни ка кву ин фор ма ци ју сво јим (оба ве-
штај ним) ше фо ви ма. Исто вре ме но, кре а то ри по ли ти ке су же ле ли 
ин фор ма ци ју о ра зним фрак ци ја ма ко је су се по ја вљи ва ле, по себ но 
о Ср би ји ко ја је сма тра на нај ве ћом прет њом за ста бил ност ре ги о-
на. У раз ма ку од осам на ест ме се ци, SIS је ус пе ла да ре гру ту је број не 
из во ре на ви со ком ни воу вој не и по ли тич ке струк ту ре сва три про-
та го ни ста у бив шој Ју го сла ви ји. Ови из во ри Лон до ну су до ста вља-
ли не пре кид ни ток по да та ка ко је су по том пре ла зи ле у бри тан ску 
вла ду, ОУН ми ров ним пре го ва ра чи ма и Аме ри кан ци ма. Ср би ја је 
би ла тра ди ци о нал ни иза зов: про на ћи и во ди ти из во ре ко ји мо гу да 
про из ве ду по у зда не и бла го вре ме не оба ве штај не по дат ке.“472 
472 Овако су углавном тврдили неколики универзитетски професори из САД о 

неважности српског простора у време грађанског рата у Југославији, који су 
разговарали са аутором у Центру за геополитичке студије „Југоисток“ но
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Ма да је књи га об ја вље на већ да ле ке 1994. го ди не у Лон до ну, 
ите ка ко је ак ту ел на. Пре све га за то што се шпи јун ске мре же ни кад 
не пра ве за ин стантпо тре бе, већ за ду го роч но при су ство. Ис ку
ство нас учи да су, по сло вич но из у зет но оба ве штај но ја ки ,Бри тан
ци у Ср би ји има ли сво је аген те у др жав ном и вој ном вр ху и у вре ме 
Кра ље ви не, о че му све до чи и ар хи ва Кне за Па вла у САД. Бри тан ци 
су пла ћа ли не ма ли број срп ских по ли тич ких стра на ка и не ке ми
ни сре пред Дру ги свет ски рат, о че му све до че не дав но отво ре ни 
до си јеи тог вре ме на. 

Не ко ли ко је за ни мљи вих по да та ка и у овом ча су за нас из ове 
из у зет не књи ге ар хив ских до ку ме на та Ује ди ње ног кра љев ства. Зар 
ни је чуд но што се од це ло куп ног, огром ног бу џе та та ко моћ не оба
ве штај не слу жбе као што је бри тан ска, чак 10% тро ши на про стор 
бив ше Ју го сла ви је.? Зар то ни је уто ли ко чуд ни је што су сви за пад
ни струч ња ци и њи хо ви по ли ти ча ри ви ше од две де це ни је го во ри
ли ка ко „о ексЈу го сла ви ји у од го ва ра ју ћим слу жба ма бри не тек по 
не ко ли ко кли на ца“?473 Ни су Ен гле зи из ре да на ци јаим про ви за то
ра, тек на мах и рет ко ин спи ри са них, по пут Ср ба. Они ве ко ви ма 
има ју ухо да ну си сте ма тич ност и ду го роч ни на пор да би се би ло 
успе шан. Оба ве штај ни Ко ло си, Бри тан ци, тј. њи хо во под му кло вр
шља ње по тру лој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји пред Дру ги свет ски рат, 
увек нам је исто риј ски „за пр жи ло чор бу“ у сво јој су штин ски ан ти
срп ској оба ве штај ној ку хи њи, и то на ста вља ју да чи не и 2012., а на 
том по слу оста ће и на ред них го ди на. 

Још је ци нич ни и, у мно гим сво јим по ли тич ким ста во ви ма 
за пра во бли зак на ци сти ма, Вин стон Чер чил,474 пла ћао срп ским 
аген ти ма да се срп ски на род по диг не про тив Хи тле ра, из ги не улу
до за ци ље ве бри тан ске кру не, бу де под врг нут ка зни уби ја ња сто 
Ср ба за јед ног Нем ца, а он да ци нич но пре пу стио срп ски на род и 
Кра љев ску вој ску у отаџ би ни на ми лост и не ми лост Ко мин тер ни. 

винске агенције БИНА у Београду, у периоду 19935. Међу њима је био и 
професор Улман са престижног Универзитета Принстон.

473 У књизи енглеских аутора Роберта Хариса и Џереми Паксмана, Виши облик 
убијања, 

474 Видети: Robert Harris and Jeremy Paxman, A Higher Form of Killing, The Secret 
History of Chemical and Biological Warfare, Hill and Wang., New York, 1982. На-
ведено у: Зоран Петровић Пироћанац, Мали појмовник геополитике, Цен
тар за геополитичке студије „Југоисток“, Институт за политичке студије, Бе
оград, 2004. стр. 28.
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Та ко не што се мо гло и оче ки ва ти од мо зго ва по пут Чер чи ло вог, 
што по твр ђу је и књи га ен гле ских ауто ра Ро бер та Ха ри са и Џе ре ми 
Пак сма на, Ви ши об лик уби ја ња, Тај на исто ри ја хе миј ског и би о ло-
шког ра то ва ња . Ауто ри до во де упра во Вин сто на Чер чи ла у ве зу са 
са вре ме ном исто ри јом би о ло шког оруж ја. Упра во је по то њи слав
ни пре ми јер Чер чил, још 1925. го ди не по ка зао „ви зи о нар ске скло
но сти“ у до ме ну еко ном ског ра то ва ња. Чер чил је баш на то ми слио 
ка да је пи сао о „ку га ма ко је се ме то дич но при пре ма ју и на мер но 
усме ра ва ју на љу де и жи во ти ње. На не ше не су да унип ште жи та-
ри це, а ан тракс је за уби ја ње ко ња и сто ке.“ Вин стон Чер чил је, 
ка же мо без око ли ше ња, овим ста во ви ма „обо га тио,“ још Три де се
тих го ди на ХХ сто ле ћа, ре пер то ар зло чи нач ких иде ја чо ве чан ства. 
То и да нас Ен гле зи упор но и бе срам но пре ћут ку ју, пред ста вља ју ћи 
Но бе лов ца за књи жев ност са мо као бор ца про тив фа ши зма, а не и 
као пре те чу фа ши стич ких и исла ми стич ких ме то да бор бе уз ко ри
шће ње и ан трак са у ра ту.475

У Ср би ји су не ки Ср би, су де ћи по Адам со вој ана ли зи, и дан
да нас, на оба ве штај ном ка за ну Бри та на ца, па и у нај но ви јој на шој 
исто ри ји са да шњо сти ку са мо њи хо ве одур не чор бе. На ро чи то су 
се тру ди ли око „ко смет ске чор бе“, од ко је већ ви ше од де це ни је 
(по сле оси ро ма ше ног ура ни ју ма и ге не ра ла Џек со на на при штин
ском аеро дро му 1999.) по но во бљу је мо. А мо жда и за ра ди мо и не ко 
но во те шко обо ље ње др жа ве ре ци мо ире вер зи бил ни рас пад кроз 
фи нал на гриц ка ња на ше те ри то ри је и су ве ре ни те та. 

На рав но, нај ви ше је у то ме кри ва ак ту ел на срп ска по ли тич
ка кла са, и пр вен стве но сви они ко ји су би ли на кор ми лу др жа ве у 
по след њих три де се так го ди на, од вре ме на по сле Ти то ве смр ти, по
том и па да Бер лин ског зи да. Го во ри мо о вре ме ну и ре кон струк ци је 
за пад них оба ве штај них слу жби, у овом слу ча ју пре све га бри тан
ске. (Ти ме не ми сли мо да и сви дру ги не ра де на на шем про сто ру, 
на про тив – али са да го во ри мо о, пре ма на ма, јед ној од нај е фи ка
сни јих и нај о па сни јих.) Ме ђу ли де ри ма зе мље нај ви ше је ин фил
три ра на упра во ен гле ска оба ве штај на слу жба, ма да су при сут ни и 

475 Ibid.
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Нем ци, Ру си, и оста ли.476 То је ракра на Ср би је и об ја шње ње на шег 
ду бо ког не пре ки ну тог по ни ра ња и су но вра та.

Ве ли ка Бри та ни ја је го ди на ма ин ве сти ра ла, ви ди мо за пре
па шће ни – чак 10% це ло куп ног (огром ног) оба ве штај ног бу џе та у 
наш про стор, по нај ви ше у Ср би ју. Ви ше па ра по ре ги о ни ма тро
ши ли су је ди но на Ру се и Бли ски ис ток, али на нас да ју, у тран зи ци
о но вре ме, ако је ве ро ва ти озбиљ ном Адам су, чак ду пло ви ше не го 
на је дан моћ ни Ја пан, или на Ју жну Афри ку (sic!). За што то ли ко 
па ра за ова ко ге ља ву, си ро ма шну, по сва ђа ну, раз бу ца ну Ср би ју, са 
ала вом но мен кла ту ром и ко руп ци јом до гу ше? Ба ци мо ли по глед 
на час на Ах ти са ри јев план, све је ја сни је. 

Нај ло гич ни је је да су оба ве штај ни на по ри та квог ин тен зи те
та увек знак ду бље стра те гиј ске, али и ре сурс не за ин те ре со ва но сти 
и бри тан ске Кру не за оно што их за ни ма у бу ду ћој екс пло а та ци ји 
на ших ре сур са на Ко сме ту, слич но за ин те ре со ва но сти за ју жно и
рач ку наф ту, на при мер. Ре ци мо  екс пло а та ци о не ре зер ве угље
но ко па на Ко сме ту, го то во 20 ми ли јар ди то на до ка за них ре зер ви 
угља лиг ни та пе те на пла не ти ( sic!), ка ко пи ше ге о граф и ге о по
ли то лог Ми ло мир Сте пић,477 или ре зер ве ру де бо рит у Ба љев цу на 
Ибру од им пре сив них 200 ми ли јар ди до ла ра ис пи та них ре зер ви.478 
Или још ле жи шта стра те гиј ских ру да мо либ де на, кад ми ју ма, ни кла 
и дру гих рет ких еле ме на та. Та ко ду бо ко пе не три ра ње и шпи ју ни
ра ње не ког про сто ра, то ли ко на по ра да се ство ри но ва мре жа но ве 

476 Занимљиво је да Руси деценијама поседују јачу обавештајну мрежу у Загре
бу, него у Београду, што је обавештајни куриозитет за овај регион. Аутор је у 
време рата у ексЈугославији, у париском недељнику Marianne, уочио до да
нас недемантовану вест како је Јељцинова Русија продавала значајне коли
чине оружја Туђману. Не само то, већ су (Јељцинова екипа, додуше!) послали 
и војне инструкторе за продате ракетне системе и друго оружје, како би об
учили хрватску војску, иначе у рату са Србима. И на крају, Јељцин је одлико
вао Туђмана и Титовог сина Мишу у то време, а не Милошевића. 

477 Видети: Миломир Степић, Косово и Метохија. Постмодерни геопо-
литички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012. 
Једна енглеска компанија је још Деведесетих „ставила шапе“ на баљевачки 
борит, драгоцени материјал за израду материјала који се користи и у космо
су. Добили су концесију за око 130 милиона евра, али су се после неколико 
година повукли, изгледа привремено, највероватније док се српски простор 
дефинитивно не дисциплинује. И ето конкретизовања смисла активности 
њихових служби инфилтрираних дубоко у ткиво политичке класе Србије, 
и у овом историјском периоду једнако корумпираних као и њихових прет
ходника. 

478 Видети: З. Петровић Пироћанац, „Брисани простор“, Аргумент, 1999.
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ге не ра ци је бри тан ских шпи ју на, то ли ке па ре по ре ских об ве зни ка 
Ује ди ње ног кра љев ства, са мо по твр ђу ју огро ман ин те рес да наш 
про стор то тал но под јар ме, стра те гиј ски и вој но ди сци пли ну ју, а 
ка сни је га ре сурс но екс пло а ти шу.479 

Јед но став но – да на кра ју њи хо вих ду го пла ни ра них сце на
ри ја од Ен гле за, Аме ри ка на ца и ко зна још ко га са За па да, ку пу је мо 
на шу стру ју, про из ве де ну од на шег угља у на шим елек тра на ма, ко је 
су фи нан си ра ли гра ђа ни Ср би је де це ни ја ма! За то је лу ка ви Ал би
он, у но вом ко ло ни ја ли стич ком по хо ду ан гло сак сон ских екс пло а
та то ра, ло ше скри ве ном иза до бра но кри зи ра ју ће ЕУ, сти гао по сле 
бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ном, да иси са ва све што им до
но си енер ги ју и ти ме и но ве па ре. То на ме ра ва ју да лак ше оства ре 
опро ба ним ме то дом при до би ја ња на сво ју стра ну зна чај них де ло ва 
срп ске но мен кла ту ре. 

Да по ста ви мо са да и пи та ња ко ја је аутор по ста вљао у ра
зним при ли ка ма у јав но сти ви ше од де це ни је и по, а ко ја су на и шла 
на то тал но иг но ри са ње срп ске по ли тич ке кла се и но мен кла ту ре: 
Ко га су све Бри тан ци вр бо ва ли од 1992. го ди не у Ср би ји, у окви
ру ре ком по но ва не оба ве штај не струк ту ре Ује ди ње ног ка љев ства? 
Ко је све од Ен гле за вр шљао по срп ској Вој сци од ру ше ња Бер лин
ског зи да, те по сле 2000., до да нас? Ко су офи ци ри из вр ха да на
шње срп ске Вој ске и по ли тич ке кла се ко ји има ју бли ске од но се са 
бри тан ским и дру гим за пад ним слу жба ма? Ко би све мо гао да бу де 
ин те ре сан тан за бу ду ћу ис тра гу, и да ље од сут ну из про це са бор бе 
про тив ко руп ци је у Ср би ји, од пен зи о ни са них ка дро ва но мен кла
ту ре, до свих ко ји су још ак тив ни у по ли ти ци? Да ли би по мо гло у 
тој ис тра зи раз вр ста ва ње на оне ко је Хаг не тра жи, и оне ко је су 
уло ви ли, или још и оне ко је је ова др жа ва хлад но пре да ла, иако су 
због ње по ста ли оп ту же ни ци? Је су ли ти по ма га чи ан гло сак сон
ских и иних пљач ка ша и ху шка ча енер гет ских ра то ва да на шњи це 
и су тра шњи це они ко ји и да нас во де зе мљу, или су ис кљу чи во при
пад ни ци бив шег пен зи о ни са ног Ми ло ше ви ће вог еста бли шмен та и 
но мен кла ту ре? Има ли ме ђу њи ма да нас и оних ко ји су у ДОСу 
на ста вља ли де лат но сти ко је су оба вља ли док су чи ни ли чврст 

479 Слична врбовања, ако је веровати Адамсу, дешавала су се паралелно и у 
Црној Гори, БиХ, а вероватно и у осталим републикама ексСФРЈ, али ти 
простори нису предмет ове студије. 
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осло нац Ми ри Мар ко вић и Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, ко ји су ве ро
ва ли у њи хов па три о ти зам? Да ли су де се то го ди шње чист ке у Вој
сци по ште де ле бри тан ске аген те, у шта ипак мо же да се по сум ња 
на осно ву при су ства у Ср би ји ра зних са вет ни ка из ар ми је Ње ног 
ве ли чан ства? 480 Ко би све од њих, од па да Бер лин ског зи да, до да
нас, мо гао да бу де ин те ре сан тан за бу ду ћу др жав ну ис тра гу? Ка кви 
су то оба ве штај ци, у ли ко ви ма са вет ни ка из ар ми је Ње ног ве ли
чан ства, за по се да ли бу си је по ми ни стар ству Вој ске и дру гим ми
ни стар стви ма, од вре ме на до сов ских про ме на, до децем бра 2012, 
ка да окон ча ва мо ову сту ди ју? Шта је тра жио у ка би не ту ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва Ср би је, пен зи о ни са ни шеф Ско тланд Јар да, 
по сле про ме на 2000? 481 

Хо ће ли ико у на шим без бед но сним слу жба ма ика да до би ти 
до зво лу да ухва ти ба рем јед ног из те мре же о ко јој го во ри бри тан
ски екс перт Џејмс Адамс? Да ли ће икад би ти ико га фор ма циј ски 
од ва жног да ло ци ра бри тан ске и дру ге оба ве штај не ре зи ден те у 
на шем др жав ном и пре о ста лом вој нопо ли циј ском апа ра ту? Оба
ве штај ни ре зи ден ти ни су пу ки ни жи слу жбе ни ци град ске вла де, 
или Град ске ћи сто ће, већ нај ви ши др жав новој ни функ ци о не ри, 
ја сно то про из и ла зи из ана ли зе Адам са. Да кле, спи сак је при лич но 
су жен и фо ку си ран. Ис тра жни рад би мо гао ре ла тив но ла ко да се 
успе шно окон ча, ка да би смо има ли чвр сту срп ску др жа ву и ја сно 
др жа во твор но ори јен ти са ну но мен кла ту ру, ко ја би би ла от пор на 
на сва ки спољ ни при ти сак, ко ја би увек „на стра шну мје сту по-
сто ја ла“, ма ка ква си ла се на ла зи ла на су прот ној стра ни

Ре чи та илу стра ци ја за ан глоаме рич ке оба ве штај не и про па
ганд не де лат но сти на на шем про сто ру је и нај но ви је све до чан ство 

480 Коментатор „Политике“ Љ. Стојадиновић испричао је аутору готово анег
дотску сцену у којој су, у време министровања Војском Бориса Тадића, уче
ствовали и његов мистериозни пратилац, енглески обавештајни официр, 
и један активни генерал српске Војске. При сусрету ове тројице, министар 
Тадић је, наводно, запитао српског генерала „зашто не поздравља енглеског 
официра.“ Генерал му је, наводно, одговорио: „Ваљда Енглез треба да поздра-
ви мене, јер има нижи чин“. Тадић је, наводно, љутито рекао: „Немојте, госпо-
дине генерале, да Вас ја онда пензионишем!“ Генерал је, наводно, мирно одго
ворио: „Немојте, господине министре, да ја Вас онда убијем!“

481 Аутор поседује визиткарту господина Ричарда Монка, поменутог пензио
нисаног елегантног шефа Скотланд Јарда, кога је упознао на једној приватној 
београдској вечери, у време министровања Душана Михаиловића, у 
функцији полицијског консултанта ОЕБСа одасланог у Београд.
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бив шег аме рич ког аген та Ро бер та Ба је ра, ко ји 2012. от кри ва епи
зо де ак тив но сти ЦИА и дру гих слу жби САД у пе ри о ду рас та ка ња 
Ју го сла ви је пре две де це ни је, што ко ин ци ди ра са вре ме ном о ко ме 
о оба ве штај ним ин фил тра ци ја ма За па да у на шу но мен кла ту ру го
во ри и ен гле ски аутор Џејмс Адамс.482

На пи та ње о до ла ску у Ју го сла ви ју, где је то тач но би ло и ко ји 
му је био пр ви за да так, бив ши агент Ба ер ка же: „Сти гао сам хе ли-
коп те ром са још 3 аген та. Сле те ли смо 12. ја ну а ра 1991 у Са ра је-
во. За да так нам је био да при па зи мо на на вод не те ро ри сте срп ске 
на ци о нал но сти, ко ји би тре ба ло да на пад ну Са ра је во. Да ти су нам 
фај ло ви да гру па по име ну „Вр хов на Ср би ја“ пла ни ра да из ве де бом-
ба шке на па де на кључ не згра де у Са ра је ву, због же ље да Бо сна иза ђе 
из та да шње Ју го сла ви је. Та ква гру па ни кад ни је по сто ја ла! И нас 
је цен тра ла пре ва ри ла. Има ли смо за да так да упо зо ра ва мо и да 
ши ри мо па ни ку ме ђу по ли ти ча ри ма у Бо сни, јед но став но пу ни ли 
смо им гла ву да ће Ср би да на пад ну. У по чет ку смо и ми при хва-
ти ли при чу, али по сле смо се ма ло за пи та ли. За што ди же мо па-
ни ку кад та гру па оли глед но ни не по сто ји? По сле смо оти шли у 
Сло ве ни ју. Та мо сам до био ин струк ци је да је Сло ве ни ја спрем на да 
про гла си не за ви сност, да те су нам па ре, не ко ли ко ми ли о на до ла ра, 
уз тај но вац ми смо фи нан ци ра ли раз не не вла ди не ор га ни за ци је, 
опо зи ци о не стран ке и раз не по ли ти ча ре ко ји су рас па љи ва ли мр-
жњу...Мно ги аген ти и ви со ки чи нов ни ци ЦИА су не ста ја ли са мо 
за то што су од би ли да ра де про па ган ду про тив ср ба у Ју го сла ви ји. 
Ја лич но сам био шо ки ран до зом ла жи на ше аген ци је и по ли ти ча ра! 
Мно ги аген ти ЦИА су ра ди ли про па ган ду а да ни су ни све сни шта 
ра де. Јед но став но сва ко ра ди де лић при че, и са мо онај ко је скло пио 
це лу при чу зна по за ди ну, а то су по ли ти ча ри. Про па ган да је има ла 
за циљ да за ва ди др жа ве и да се оне одво је од ма тич не Ју го сла ви је. 
Мо ра ли смо иза бра ти жр тве но јаг ње ко је би би ло кри во за све. Не-

482 Роберт Баер, бивши официр ЦИА, аутор дела у којима је одавао информације 
о ЦИА и о администрацији Била Клинтон и Џорџа Буша, због чега је хапшен 
и привођен. Лични пријатељ Мит Васпурх, који је радио у Сенату и давао му 
информације, убијен је у хотелу из сачмаре. Као високи оперативац ЦИА ра
дио је на простору Југославије у периоду 19911994, као и на Блиском истоку. 
Баер је учествовао у неколико документараца на ТВ Национална Географија, 
оптужујући владу Буша за рат због нафте.Недавно је објавио књигу The secret 
of White House.
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ко ко би био од го во ран за рат и на си ље. Ср би је је иза бра на, јер је на 
не ки на чин би ла на след ни ца Ју го сла ви је.“483

За наш пред мет сту ди је нај зна чај ни ји је сле де ћу де таљ, ко ји 
та ко ђе по твр ђу је глав не ин фо ма ци је ен гле ског струч ња ка за оба
ве штај не слу жбе Џеј мса Адам са. На пи та ње мо же ли да на бро ји 
по ли ти ча ре ко ји су у бив шој Ју го сла ви ји би ли пла ће ни од ЦИА, 
Ба ер је од го во рио: „Да, ма да је то де ли кат но.Сти пе Ме сић, Фра њо 
Туђ ман, Али ја Изе бе го вић, мно ги са вет ни ци и чла но ви вла де Ју го-
сла ви је. Пла ће ни су би ли и срп ски ге не ра ли, но ви на ри па чак и по је-
ди не вој не фор ма ци је. Јед но вре ме је пла ћен био и Ра до ван Ка ра џић, 
али је пре стао да узи ма по моћ кад је схва тио да ће би ти жр тво ван 
и оп ту жен за зло чи не у Бо сни. Био је из ра ђен од аме рич ке ад ми ни-
стра ци је.“484

Очи то успе шна мре жа бри тан ских и иних оба ве штај них 
пла ће ни ка ко ји но се до ма ћа пре зи ме на и за у зи ма ју ва жне функ ци
је у вој сци и др жа ви, до каз су да ни смо на пу ту оздра вље ња. Али, 
за оздра вље ње има ле ка. Нео п ход но је са зда ва ње ал тер на тив них 
очито нових струк ту ра др жа ве, од оба ве штај них слу жби до „вла да 
у сен ци“. Са мо та ко ће се се иза ћи на крај са ен тро пи јом дру штва 
ко ју су до бра но по мо гле стра не слу жбе и до ма ћи пла ће ни бед ни
ци. Ка ко то из ве сти? Па, упра во она ко ка ко су Шип та риАл бан ци 
стр пљи во гра ди ли и учвр шћи ва ли свој по ли тич кобез бед но сни 
си стем, са не скри ве ним вој нич ки ди сци пли но ва ним устрој ством, 
у сен ци ко рум пи ра ног срп ског ре жи ма. За то су са да на пра гу соп
стве не др жа ве.

Спи сак о ко ме го во ри мо је ре ла тив но кра так, и по сао је ре
ла тив но лак. То би ло тач но ка да би смо има ли срп ску др жа ву пу ног 
ка па ци те та, у све му су ве ре ну и са мо стал ну у од лу ка ма, за сно ва ну 
и на прин ци пи ма Ве ли ке Бри та ни је, из ме ђу оста лог. Реч је о по
врат ку ја сном и јед но став ном прин ци пу: да зе мљу не мо гу да во де 
они ко ји ра де за дру ге др жа ве. Мо гу ли да се по ја ве на вла сти нор
мал ни љу ди ко ји во ле сво ју зе мљу и ни ко их не мо же ку пи ти ни за 
фун те, ни за евре, ни за до ла ре, али ни за ру бље? 

483 Видети: Интервју Милоша Ћупурдије са Робертом Баером, „Крај Југославије“, 
у Канади, 06.09. 2012, на Мрежи.

484 Ibid.



Зоран Петровић Пироћанац

300

Мо гу ли Ср би ју да во де по ли ти ча ри ко је ће ко нач но по што
ва ти у све ту, пре све га за то што до сто јан стве но и од луч но за сту
па ју на ци о нал не ин те ре се? Хо ће мо ли на власт да до ве де мо љу де 
ко ји мо гу нор мал но да са ра ђу ју са моћ ним НА ТО пак том (и по ред 
ба ца ња ура ни ју ма по на ма 1999), али ко ји ће ја сно ста ви ти до зна
ња да је пре ви ше да баш о све му од лу чу ју њи хо ви са вет ни ци, као 
да срп ска вој ска пој ма ни о че му не ма? Хо ће мо ли да из гра ди мо 
но ве хра бре слу жбе од бра не на ци о нал ног ин те ре са, да у вла сти не 
бу ду ни ка кве струк ту ре слу ге рањ ског ду ха? Уве рен сам да то мо ра
мо, јер ће мо ина че про сто иш чи ле ти, са мо ра за ра њем, ћиф тин ским 
пре о вла ду ју ћим ду хом у мно го ме том што би тре ба ло да је по ли
тич ка кла са Ср би је.

Кад ће мо са зда ти др жа ву ко ја нај пре под ра зу ме ва да зе мљу 
не мо гу да во де они ко ји ра де за дру ге др жа ве?485 Мо гу ли Ср би ју 
да во де по ли ти ча ри ко је ће ко нач но по што ва ти у све ту, пре све га 
за то што до сто јан стве но и од луч но за сту па ју на ци о нал не ин те ре
се? Хо ће мо ли на власт да до ве де мо љу де ко ји мо гу нор мал но да 
са ра ђу ју са моћ ним НА ТО пак том, али ко ји ће ја сно ре ћи да је ма ло 
пре ви ше да баш о све му од лу чу ју њи хо ви НА ТОса вет ни ци, као да 
срп ска вој ска пој ма ни о че му не ма? Хо ће мо ли да из гра ди мо но
ве слу жбе од бра не на ци о нал ног ин те ре са, да по чи сти мо ак ту ел не 
струк ту ре ра јин ског роп ског ду ха, ко је, баш као и прет ход на ко му
ни стич ка но мен кла ту ра Ми ло ше ви ће вог до ба, увек и ис кљу чи во 
од ра ђу је по сло ве за лич не ин те ре се? Мо же мо ли као на род да на чи
ни мо на пор и ре ши мо се већ до ми нант не ве ћи не у на шој та ко зва
ној по ли тич кој кла си, ко ја ни по ком кри те ри ју му ни је до стој на да 
во ди др жа ву? Мо же мо ли да са ку пи мо сна ге и из во ју је мо осно ву за 
све ра до ве ко ји нам пред сто је ко нач но ства ра ње не за ви сне де мо
крат ске и до сто јан стве не др жа ве Ср би је? 

Уве рен сам да то мо ра мо, јер ће мо ина че про сто иш чи ле ти, 
са мо ра за ра њем. пре о вла ду ју ћим ду хом у оно ме што би тре ба ло да 
је ели та Ср би је. А очи то успе шна мре жа бри тан ских, аме рич ких и 
иних оба ве штај них ре зи де на та, ко ји но се до ма ћа пре зи ме на и за у
зи ма ју ва жне функ ци је у вој сци и др жа ви, до каз су да ни смо на пу

485 Ко ће тако докинути скандалозну праксу да, на пример, „татино дете“ из ко
мунистичке номенклатуре нађе најпре ухлебије као службеник западне ам
басаде у Београду, а онда га лобирањем преко Грађанског и осталих кепец
савеза, поставе за амбасадора у УН? Ко може да наведе и један случај таквог 
скандала у било којој нормалној демократској земљи? 
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ту оздра вље ња. Но мен кла ту ра је и у жи ву ћим ге не ра ци ја ма са зда
на од не ква ли тет ног ма те ри ја ла, пот пу но не е фи ка сног за огром не 
по тре бе срп ске др жа ве у де це ни ја ма ко је пред сто је.

IX. 5.  И други спољ ни фак то ри као кре а то ри ди ри го-
ва не срп ске но мен кла ту ре 

У пост ко му ни стич ком пе ри о ду Евро пе Ср би ма су не пре ста
но на сто ја ли да на мет ну фе у дал ни и ко ло ни јал ни по ло жај. Ни је у 
пи та њу ни ка ква те о ри ја за ве ре, већ стра те гиј ска чи ње ни ца да смо 
под кон стант ним стра те гиј ским уда ри ма ве ли ких зе ма ља и њи
хо вих слу жби. Не ке зе мље осло бо ђе не ко му ни зма, по пут Ср би је, 
по ста ле су сло бод но по ље за ин ста ли ра ње сна га, за ин ве сти ра ње, 
за кул тур ну пе не тра ци ју и дру го. И но ви ко ло ни за то ри не го во ре 
го то во ни кад о кул тур ној раз ме ни, већ ис кљу чи во раз ма тра ју еко
ном ске, вој не и ге о по ли тич ке ин те ре се.486 

У срп ској по ли то ло ги ји од у век је мањ ка ло од луч но сти да се 
отво ре но го во ри о спољ ним фак то ри ма у кре и ра њу и усме ра ва
њу но мен кла ту ре. А она је у свим исто риј ским пе ри о ди ма, ма ње, 
или ви ше, би ва ла и у слу жби ту ђих ин те ре са. Та ко је и да нас. Мно
ге моћ не стра не слу жбе су од у век на на шем тлу ак тив не и ве ли ку 
енер ги ју тро ше за не го ва ње сво јих „спа ва ча,“ ко ји тре ба да из ро не 
по вре ме но, да на до ма ћој по ли тич кој ша хов ској та бли сво јим из
не над ним упа ди ма на пра ве дармар, а не рет ко и од лу чу ју ће усме
ра ва ју срп ски ди пло мат ски и ге о по ли тич ки брод.

Ин ди ка тив ни су при ме ри Ми ла на Па ни ћа код нас, по чет ком 
гра ђан ског ра та у Ју го сла ви ји, ко ји по ре ди мо са при ме ром хр ват
ског Аме ри кан ца Пр пи ћа, или јед ног пољ ског бо га та ша из САД, 
ко ји су та ко ђе по же ле ли да бу ду пре ми је ри у по стој би ни. На и ме, 
у вре ме ка да је Па ни ћу Стејт де парт мент одо брио да уђе у срп ску 
по ли ти ку и уме ша се у ре ком по но ва ње но мен кла ту ре (за пра во по
слав ши га ди рект но у Бе о град), Аме роХр ва ту Пр пи ћу су глат ко 
од би ли же љу да то исто учи ни у хр ват ском по ли тич ком жи во ту 

486 У једном тренутку, пред рат у Југославији, ЦИА јe у седишту у Ленглију 
запошљавала неуобичајено бројне екипе аналитичара, који су се бавили на
шим малим, али важним геополитичким простором.
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да се уме ша у ру ко во ђе ње Туђ ма но вом све же не за ви сном тво ре ви
ном. По ља ци су, по сле ру ше ња ко му ни стич ке вла сти, слич но од
би ли аспи ра ци је јед ног свог ве о ма бо га тог зе мља ка из САД, ко ји 
је, по пут мно гих По ља ка из ра се ја ња, фи нан сиј ски по ма гао бор бу 
„Со ли дар но шћи,“ а по сле пре ла ска у ка пи та ли зам по же лео да бу де 
пре ми јер. Без ика квог пар до на, пољ ска по ли тич ка кла са га је од би
ла, не ве ру ју ћи ње го вом аме рич ком па со шу. 

Ср би ја, Хр ват ска и БиХ су од 31. 05. 1993. под ле га ле на мет
ну тим санк ци ја ма рат ном под руч ју бив ше Ју го сла ви је. Та оштра 
ме ра под ра зу ме ва ла је, по ред за бра не уво за оруж ја (ко ја је Хр ва
ти ма и Му си ма ни ма де бе ло гле да на кроз пр сте), и за бра ну по слов
них и дру гих ве за са под руч јем гра ђан ског ра та, ме ру за бра не аме
рич ким гра ђа ни ма да има ју по слов не, по ли тич ке, чак и кул тур не 
ве зе са на шим про сто ром.487 И то је зна чи ло да Ми лан Па нић, по 
Пред сед нич кој ди рек ти ви, не мо же да бу де ни ка кав по ли тич ки ли
дер у Ср би ји (тј. СР Ју го сла ви ји). Но, Па нић је био по тре бан Стејт 
де парт мен ту да до дат но ис ком пли ку је на шу по ли тич ку сце ну, па 
је свог би зни сме на оста ви ла на ми ру, жму ре ћи пред фла грант ним 
кр ше њем соп стве не од длу ке. По ка за ло се да је Па нић ите ка ко био 
ште тан по Ср би ју, а на пол зу САД.488

Да би смо, на кра ју, у пот пу но сти оправ да ли ин си сти ра ње на 
пла ни ра њи ма сце на ри ја у до ме ну ути ца ја стра них фак то ра у мо де
ли ра њу но мен кла ту ра ма лих и сред њих на ци ја, ука зу је мо на вој
ни по јам кон флик та ни ског ин тен зи те та. У јед ном де лу зна че ња 

487 Генијални, по многима најбољи шахиста свих времена, Боби Фишер, усу
дио се да ове санкције приватно прекрши у спортске сврхе, играјући шахов
ски меч на Светом Стефану са Спаским. Одмазда је била немилосрдна. Аме
ричка влада га је прогањала читавим светом, као животињу, све док није 
био и уквално докајчен, умревши на Исланду. Истовремено Панић постаје 
Премијер СР Југославије. За њега нису важиле исте одредбе санкција против 
Срба, јер је био у директној мисији Стејт департмента. У политичкој класи 
није било довољне државотворне густине политичара да се Панићу то не до
зволи, из очитих безбедносних разлога по државу.

488 Заборавља се пречесто да је амерички пасош неупоредиво озбиљнија 
институција од српског пасоша. Тако се и Милан Панић, добивши још по
сле Другог светског рата амерички пасош, обавезао на верност и лојалност 
америчкој држави и застави, док га никаква патиотска обавеза није везивала 
за Србију, од које је, иначе, био потпуно отуђен. Све што је у Србији и у вези 
са Србијом чинио овај амерички бизнисмен, извођач лошег хумора америч
ког провинцијског циркуса, биле су инструкције Стејт департмента и аме
ричке владе. 
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овог пој ма са др жа на је и екс пли ка ци ја ути ца ња стра ног фак то ра и 
на срп ску и дру ге но мен кла ту ре ма лих.

Да нас је вој ни циљ САД док три на ко ја се за сни ва на по и ма
њу да се истин ски рат од и гра ва у си ро ма шном Тре ћем све ту, да кле 
и код Ср ба и њи хо вих бал кан ских су се да. Док три на кон флик та ни-
ског ин тен зи те та, у ко ме је бит но да аме рич ки пла не ри ус пе ју да 
на сво ју стра ну при ву ку чла но ве но мен кла ту ре про сто ра ко ји је 
њи хов стра те гиј ски циљ, ва жни су и за про у ча ва ње на ше но мен
кла ту ре 

У ХХ ве ку, САД су ин тер ве ни са ле 238 пу та ван сво је те и то
ри је, ши ром пла не те. Ми си ја ору жа них сна га САД би ће и у овом 
сто ле ћу гло бал на про јек ци ја мо ћи на стра не те ри то ри је, та мо где се 
усу ди да то чи ни. Та ква про јек ци ја мо ћи би ће по др шка са ве зни ца
ма САД про тив „ре ги о нал них агре со ра, или до ма ћих уста ни ка“, а 
би ће и над кри ље на ко ман дом аме рич ке ар ми је. Про јек ци ја мо ћи 
ће би ти ис пу ња ва на ко ли ко је год мо гу ће, че сто у кон тек сту ко а ли
ци је са ве знич ких сна га у ис пу ње њу ман да та УН.489 САД мо гу да на
зо ву ни ско ин тен зи тет ним и ве ћи су коб, за то што су по сле ди це по 
њих ми ни мал не. То је су штин ски оно што на зи ва ју и Aмеrican Way 
of War. То под ра зу ме ва аме рич ко ду го трај но на го ми ла ва ње вој ног 
ма те ри ја ла и људ ства на про сто ру бу ду ћег деј ства аме рич ке вој ске, 
до ко ли чи на и бро ја ко ји га ран ту ју да ко нач ни удар до но си сто про
цен ти успех ра то ва ња, то тал ни по раз не при ја те ља.

LIC, Low In ten sity Con flict, је кон цепт на стао по чет ком Осам
де се тих, као стуб аме рич ке стра те ги је, као од го вор на сво је вре ме
ну со вјет ску опа сност. Је дан од нај ва жнјих за ко на у САДу, War Po-
wer Act, не до зво ља ва ви ше PO TUSу(Pre si dent of the US), да на ре ди 
ши ро ко раз ви ја ње тру па ван гра ни ца без одо бре ња Кон гре са. Ова 
од ред ба за ко на ни је ва жи ла и за рат про тив Ср ба 1999., на при мер, 
као и за још не ко ли ке но ви је слу ча је ве свет ског во ји шта. Су коб ни-
ског ин тен зи те та је по ли тич ковој на кон фрон та ци ја из ме ђу др
жа ва и ри вал ских гру па, ис под кла сич ног ра та и из над ру тин ске 

489 Основна идеја доктрине сукоба ниског интензитета јесте да САД не могу да 
одрже статус супер силе ако не располажу капацитетом изазивања и побе
де над било којом другом силом која би угрозила њихов приступ критичним 
интересним зонама. Ове операције пројекције силе воде се помоћу контину-
ума сукоба, од ангажмана у време мира, до регионалних већих сукоба.
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ми ро твор не ком пе ти ци је ме ђу др жа ва ма.490 Ова кав су коб иде од 
суб вер зи ја (па, да кле, и ин фил тра ци је но мен кла ту ра др жа ва), до 
упо тре бе ору жа них сна га, ком би на ци јом сред ста ва ко ја ко ри сте 
по ли тич ке, еко ном ске, ин фор ма ци о не и вој не ин стру мен те. LIC jе 
че сто ло кал ни рат, ге не рал но у Тре ћем све ту, али са др жи им пли
ка ци је ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти. LIC је и си ва зо на, где 
иле гал не и ан ти де мо крат ске ак ци је чи не од лу чу ју ћа сред ства. 

Вој не опе ра ци је у та квој си ту а ци ји тре ба да ус по ста ве кла
у зе виц ко трој ство, исто вре ме но спо ља и уну тра, из ме ђу на ро да, 
вла сти и ору жа них сна га. У са вре ме ном свет ском окру же њу, тре ба 
ле ги ти ми са ти ин тер вен ци ју, јер ни је увек за по бе ду до вољ на упо
тре ба си ле. У овим си ту а ци ја ма, пси хо ло шка оруж ја су све ва жни
ја, ра ди ути ца ња и на при ја те ља и на не при ја те ља исто вре ме но. 
Пси хо ло шки рат је сва ка ко кључ ни еле мент кон цеп та, јер ва ља на 
ма ни пу ла ци ја јав ног мне ња је осно ва у ко ју се ути ску ју дру га сред
ства ко ри шће на у овим су ко би ма. То је бор ба за ути ца ње на мен та
ли те те ко ји во де про тив ни ка.491

У мно гим де та љи ма и из бо ри у Ср би ји 2012. ода ва ли су ме
сти мич но тра го ве деј ства стра них за ин те ре со ва них ти мо ва за 
пла ни ра ње сце на ри ја.492 При том ре ци мо да су ти спољ ни фак то ри 
кре и ра ња и усме ра ва ња но мен кла ту ре при сут ни и у свим дру гим 
ма лим, као и сред њим зе мља ма све та. По не кад и у нај ве ћим се ћа

490 Већина америчких програма асистенције Трећем свету, садржи економске, 
политичке и хуманитарне аспекте који се могу применити и експлоатисати 
као психолошка средства.Та асистенција укључује и селективне војне про
граме у форми обуке, опреме за службу подршке у борби и понекад дирек
тне тактичке акције, нападе и демонстрације силе. Сукоби ниског интензи
тета захтевају планирање и вођење операција заснованих на пет императи
ва: политичка предоминација, јединство напора, адаптабилност, легитим
ност и истрајност. 

491 Пример: Косово, уместо Космет. Израелци никад неће рећи Вест Бенк, За
падна обала, већ Јудеја и Самарија, што су јеврејски топоними стари више 
од 3.000 година. Тако би и сви припадници номенклатуре, српске политичке 
класе, морали да се понашају и код нас, да се тако боре против лингвистич
ког ратовања против Србије из горњег примера. Да Николић, Дачић, Вучић, 
Динкић, да сви увек говоре Космет, уместо Косово, итд. и да избаце из по
литичког језика, из Брисела наметнуту, бесмислену кованицу „Западни Бал
кан“. Тај израз у географији не постоји. Притом је Србија у самом средишту 
Балкана, а не на његовом Западу! Не постоји ни појам Прешевска долина у 
географији?

492 Видети: поглавље у књизи, насловљено „'Нафташко' планирање сценарије 
распада совјетског блока и социјализма“, стр.140144. 
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мо се, до ду ше као крат ке епи зо де, ка да су сво је вре ме но Ки не зи у 
САД фи нан си ра ли по је ди не се на то ре и гу вер не ре нај моћ ни је зе
мље све та. 

Шта да се ка же за ин тен зив не на па де на Tадићеве де мо кра те 
у за вр шни ци из бор не утак ми це, у ре жи ји срп ских ме ди ја у вла сни
штву стра на ца (Рин ги ер, ВАЦ, итд.), ко ји су сва ка ко до би ја ли миг 
из кру го ва на За па ду о ко ји ма го во ри мо. Уме ша ност не ких зе ма ља 
ЕУ и САД је ве ли ка. Се ћа мо се да је, на вод ном гре шком, ЕУ зва
нич но честиталa То ми сла ву Ни ко ли ћу на по бе ди још у 18 са ти на 
дан из бо ра. Овај не чу ве ни скан да ло зни гест из Бри се ла, ко ји су ка
сни је прав да ли на вод ном гре шком, за пра во је део до бро ре жи ра
них до га ђа ја ко ји су до ве ли до (до ду ше, умно го ме оправ да ног) па да 
Та ди ћа. Стра ни фак тор ите ка ко је, ка ко и увек у Ср би ји, и дру гим 
ма лим зе мља ма, уме шао сво је пр сте. Мно го то га је би ло ре ше но 
на по љу пре из бо ра. Пре ком по но ва ње срп ске вла да ју ће но мен кла
ту ре „ами но ва но“ је на осно ву до брог сним ка по ли тич ке си ту а ци је 
у ЕУ и САД пре са мих из бо ра.

У ор ке стри ра ном по ма га њу Ни ко ли ћу и Ву чи ћу, по ме ни мо и 
би зар ну по моћ, а у исте свр хе, Ве сне Пе шић и Че де Јо ва но ви ћа, од 
ко јих су и до шле при че о „бе лим ли сти ћи ма“. „Пи сме на“ Ср би ја је 
та да би ла охра бре на ста вом Пе ши ће ве, а она је сва ка ко би ла „охра
бре на“ од сво јих ста рих при ја те ља, мо жда из НЕДа, или дру гих 
стејт де парт мен тов ских кру го ва.493 Крај ња свр ха бе лих ли сти ћа је 
за пра во по моћ Ни ко ли ћу.

И опет се у вре ме срп ских пред из бор них до га ђа ја по ја вљу је 
бив ши ам ба са дор Монт го ме ри. Ње го ви стуч ни љу ди су би ли иза 
мар ке тин шке аген ци је ко ја је ра ди ла за Ву чи ћа, на при мер, и афе ру 
око „кра ђе гла сач ких ли сти ћа.“ Мно го су зна ња Аме ри кан ци ов де 
уло жи ли, по но во. А не би из не на ди ло да су у овим по сло ви ма уче
ство ва ли и ста ри ка дро ви КОСа и ДБа.

493 NED – National Ewndowment for Democracy, ултрадесна вашингтонска 
организација, коју је основао Роналд Реган. Бави се „наметањем де мо кра
ти је“ у свету, подршком личностма и организација у ауторитарним систе
мима, које амерички светоназор и на силу жели да „васпита“ у духу прин
ципа либералне демократије. Често су последњих деценија стипендисти 
Фондације постајали кључни политички играчиу „ослобођеним“ државама. 
И у Србији је NED одавно присутан, а њихови овдашњи штићеници залажу 
се искључиво за амерички концепт друштва.
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Су шти на про ме на у срп ској но мен кла ту ри 2012. је сте стра
те гиј ска од лу ка Аме ри ка на ца да исто риј ски про ме не „игра че“ за 
на ред ну фа зу. Струч ња ци за пла ни ра ње сце на ри ја оста ви ли су до 
да љег на сце ни на о ко ко о пе ра тив ни СПС, ко ји је, ме ђу тим, исто 
то ли ко и по тен ци јал но опа сан, јер је бли зак и Ру си ма, бли жи не го 
САД, у сва ком слу ча ју. Со ња Лихт, Со ња Би сер ко, На та ша Кан дић, 
Ми љен ко Де ре та и слич ни „игра чи“ по сти гли су пре ма ло за аме
рич ке по тре бе.494 Кра јем 2012. су у њи хо вој стра те гиј ској игри при
зна ти за парт не ре Ву чи ће ви, Да чи ће ви и Дин ки ће ви ти мо ви. 

За успе шне ре зул та те ула ска у врх срп ске но мен кла ту ре, 
осим не сум њи вог та лен та Алек сан дра Ву чи ћа пре све га, за слу жни 
су и „офи ци ри за ве зу“, по пут ве о ма спо соб ног и ин те ли гент ног 
Бра ти сла ва Бра це Гру ба чи ћа, о ко ме ће се у по ли тич кој исто ри
ји са да шњо сти Ср би је ите ка ко го во ри ти у бу дућ но сти. Ви ше не го 
мно ги дру ги, овај та лен то ва ни маг па рапо ли тич ких ди сци пли на 
у Ср би ји, има огром не за слу ге што је То ми слав Ни ко лић на пу стио 
ја то Ше ше ља по сле две де це ни је, и што је Ву чић „ле гао на ру ду“ 
све та из ан гло а ме рич ке ор би те.

Пре ра но је да овај аутор из ла зи са кон крет ним де та љи
ма ових ве ли ких ра до ва пре ком по но ва ња ср ске но мен кла ту ре од 
2012. да ље, али оста је у чвр стом убе ђе њу о до ми нант ној уло зи ди
пло мат скооба ве штај них струк ту ра САД, ЕУ, знат но ма ње и Ру си
је, и других светских служби у ства ра њу но ве но мен кла тур не ар хи
тек ту ре Ср би је. Аме ри кан ци ма и Ен гле зи ма пре свих, за ни мљив 
де таљ ни ма ло ни су сме та ли у по след њи две три го ди не, не ко ли
ци на бив ших ка дро ва КОСа и ДБа, ко ји су се по ја ви ли у ор би ти 
То ми сла ва Ни ко ли ћа и Алек сан дра Ву чи ћа.  

Још јед ном при ме ти мо да су стра не слу жбе, до во ђе њем Та
ди ћа и ње го вих ка дро ва у врх но мен кла ту ре, та ко ђе игра ле нај не
сно сни је игре про тив ин те ре са Ср би је, што је нај о чи ти је ви дљи
во у оства ре ним ра зор ним де лат но сти ма по Вој сци, ди пло ма ти ји, 
еко но ми ји Ср би је. 
494 Џаба је било и што су првоборци борбе за демократију Вашингтерне, попут 

културне деконтаминаторке Борке Павићевић, годинама позивани на разне 
курсеве и скупове по САД. Аутор је на ТВ „Глас Америке“ пре неколико го
дина гледао и слушао Б. Павићевић, интервјуисану приликом повратка из 
Вашингтона, како у њиховом студију даје изјаву о управо завршеном скупу о 
геополитици. Вероватно у својству, од Вашингтерне „признатог стручњака“, 
и за геополитику (sic!).
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Две су ра зи не ак ту ел не срп ске но мен кла ту ре, чи је је по при
ште срп ска пар тиј ска аре на кра јем 2012. Уну тра шња ра зи на је да се 
сви ва жни про це си од и гра ва ју по прин ци пу пер со нал них ре ла ци
ја. Пар ти је су штин ски ни су ва жне, јер се нај че шће лич ни ин те ре си 
ма њих гру па су сре ћу та мо где се зва нич но ни ка да, ре ци мо ДС и 
СНС, ни су сре та ли у јав но сти. Нај мла ђе ге не ра ци је срп ске по ли
тич ке сце не, ко је су, са Зо ра ном Ђин ђи ћем, хру пи ле на исто риј
ску сце ну, за хва љу ју ћи окол но сти ма про ме на 20002001., про сто 
су узур пи ра ле власт на до тад не за бе ле жен на чин. Им пре сив на је 
ла ко ћа за у зи ма ња ва жних но мен кла тур них по зи ци ја чи та ве те ге
не ра ци је, ко ја пер вер ту је по јам бр зи не ко ју на гла ша ва Ђин ђић сво
јим до ла ском, али ко ји он ко ри сти у сми слу ефи ка сни јег и „абар то
ва ног“ по ли тич ког де ла ња.495 Раз ли ке у ге не ра ци ја ма увек по сто је, 
па су го то во го ло бра ди спе ци ме ни нај мла ђе по ли тич ке ге не ра ци је 
бр зо ис ка за ли сво ју пра ву ћуд, пре све га сво ју не за ја жљи ву жеђ за 
вла шћу као нај е фи ка сни јем ин стру мен ту по сти за ња лич них ци
ље ва у жи во ту. То тал но де гра ди ра ње мо ти ва по ли тич ког де ла ња 
ве о ма бр зо је де ма ски ра ло мно ге мла де по ли ти ча ре из овог Ђин
ђи ће вог еша ло на све же по ли тич ке кр ви Ср би је. За раз ли ку од мла
дих код Ми ло ше ви ћа, по пут Да чи ћа, Пер че ви ћа и дру гих, ко ји су 
се над ме та ли ко ће ви ше да ра ди и ис ти че се у свим за да ци ма ко је 
им Шеф по ста вља, Ђин ђи ће ве ју но ше су ве о ма бр зо по ка за ли за
пре па шћу ју ћи та ле нат за сва ко ја ке „ди ло ве“, а по нај ви ше за до го
во ре ко ји бр зо до но се ве ли ки но вац.

И, мицпомиц, од вре ме на ка да Ђин ђић, по Ти то вој ка дров
ској ме то до ло ги ји, до во ди у врх но мен кла ту ре не ис ку сне, жи вот
но и про фе си о нал но не зре ле, али вла сти и па ра жељ не ка дро ве, 
ко ји ће (на дао се Ђин ђић) би ти ефи ка сна ло ко мо ти ва пре по ро ђе
не срп ске др жа ве, до да нас, ти ка дро ви су на чи ни ли зна чај не ште
те срп ској др жа ви. Упра во они су оства ри ли кључ не кон так те са 

495 Велика мрља ДОСа 20002001. била је очита благонаклоност Зорана Ђин
ђи ћа и других лидера ДОСа да његови присталице широм Србије буквал
но скојевски заузимају предузећа и фабрике. Готово ни у чему се нису раз
ликовали од напаљених голобрадих младића активиста Титове новопече
не власти, који су голом силом, или отвореним ниподаштавањем принци
па демократије, на начин фрацуских и совјетских револуционара, упада
ли у индустријске и друге капацитете и тамо постављали своје партијске 
истомишљенике. Многе штете из тог периода Србија и данас трпи у процесу 
дивље приватизације и револуционаног заноса заснованог на личним еко
номским интересима. 
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прет ход них де це ни ја за па ће ном кри ми на ли зо ва ном би зниска
стом. Њих је круп ни би знис у Ср би ји и без на по ра ко рум пи рао и 
ин стру мен та ли зо вао за до крај чи ва ње срп ске еко но ми је.496

Ка да ово из но си мо, ми сли мо сва ка ко и на та кве при ме ре и 
ме ђу со ци ја ли сти ма, али и на мла ђе ка дро ве у свим пар ти ја ма на 
срп ској сце ни да нас. Ни јед на стран ка ни је иму на на уз не ми ру ју
ће фе но ме не по ли тич ке сфе ре, јер мла ди по ли тич ки ка дро ви без 
ика квог ус те за ња, че сто бе срам но др ско, чак и јав но, ис ка зу ју пин
ков ске са мо жи ве мо ти ве свог јав ног де ла ња ме те ор ски по ли тич ки 
успон и искљу чи ва по све ће ност сти ца њу бр зог нов ца. И ни шта ви
ше. У то ме су ме ђу тим, они са мо пре сли ка ни мо де ли свет ске јав не 
и по ли тич ке сце не, ко јом до ми ни ра ју, ви ше но ика да, се ци ке се, ло
по ви и без ду шни бан ка ри, фи нан си је ри свих фе ла, пред став ни ци 
но вих ге не ра ци ја по ли тич ких и еко ном ских ли де ра све та, хи пер-
кла се ко ја и да ље не ка жње но ло ми зе мље и кон ти нен те не сно сним 
ре це си ја ма и ши ри ко лек тив не анк си о зно сти не ве ро ват ног ди ја
па зо на. 

На шу по ли тич ку кла су и но мен кла ту ру пре пла вљу је у ду
жем вре мен ском пе ри о ду упра во та кво опо на ша ње жи вот ног сми
сла свет ске хи перкла се, ко је се са вре ме ним ко му ни ка ци ја ма упи ја 
сва ко днев но. Ап со лут но од су ство са о се ћа ња за за јед ни цу, не по
сто ја ње ика кве же ље да се по мог не дру гом, а ка мо ли да се Ср би ја 
из вла чи из исто риј ског ћор со ка ка, та ква је на ша не по ре ци ва ди
јаг но за нај ве ћег де ла но мен кла тур них спе ци ме на мла ђе и сред ње 
ге не ра ци је срп ског дру штва кра јем 2012. 

Још јед ном, под том ге не ра ци јом под ра зу ме ва мо омла дин
ски под мла дак ДСа и дру гих опо зи ци о них пар ти ја, ко ји се по ли
тич ки ак ти ви рао у вре ме де мон стра ци ја 1996., ка лио се на ле пље њу 
пар тиј ских пла ка та по бе о град ским зи до ви ма, се део у ку рир ским 
сто ли ца ма у про сто ри ја ма стран ке, спре ман да кре не у сва ку ак ци
ју ко ју на ре ди Шеф, од „до но ше ња бу ре ка“, до су ко ба са по ли ци јом. 
496 Вероватно су ти неугодни контакти политичког подмлатка са криминоге

ним круговима (одласци Ч. Јовановића у затворске посете „Шиптару“, као 
и посете том миљеу у чувеној вили у Шилеровој), довели до тога да је Зо
ран Ђинђић, у последњих неколико месеци живота, просто пресекао сва
ки лични контакт са Чедомиром Јовановићем и Бебом Поповићем. О овом 
занимљивом детаљу пуно може да каже Ђинђићева супруга Ружица, као и 
друге јавне личности, попут новинара Миломира Марића, који је у више на
врата то и потврдио аутору 2011. и 2012.
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По мно гим еле мен ти ма пре сли ка ни ско јев ци, са мо што нај но ви ју 
ге не ра ци ју ни је фи нан си ра ла Ко мин тер на, већ Ва шинг тер на. 

Код по ли тич ког под млат ка вла сти, СПСа ма ње, али из ра зи
то у ре до ви ма ЈУЛа, та ко ђе се, у исто вре ме, „за па тио“ под мла дак 
ко ји от кри ва при влач ност нов ца и бр зог успе ха, скло ност “блинг
блинг“ жи во ту, на на чин ко ји се у ре до ви ма стра на ка со ци јал не 
прав де ду го сма трао не ча сним и не до пу сти вим. Се ти мо се још јед
ном да је во де ћи иде о ло шки му џа хе дин Мир ја не Мар ко вић, Зо ран 
То до ро вић Кун дак, пред свој тра ги чан крај по стао круп ни би зни
смен и зе мљо по сед ник, чак и по за пад ним кри те ри ју ми ма. По том 
да су и још мла ђи ка дро ви из ре до ва со ци ја ли ста, по пут Пер че
ви ћа, Чич ка и број них дру гих, от кри ли свет би зни са и ка пи та ли
зма, уз ме те ор ско уска ка ње у ба зе не ве ли ких па ра, у већ до бра но 
раз ва ље ној Ср би ји. Ре ци мо и да су омла дин ски ка дро ви и свих 
дру гих пар ти ја мо де ли ра ни слич но, да су сву да за пра во ис пли ва
ле ге не ра циј ске ка рак те ри сти ке мла ђих ка дро ва срп ске по ли тич ке 
сце не, ко ји су 2012. за у зе ли и нај ви ше но мен кла тур не по зи ци је у 
Ср би ји.497

Мно ги слич ни фе но ме ни, али уз умно го стру че ну не за си тост 
за сти ца ње бр зих бо гат ста ва, сва ка ко ће се по ка за ти пред срп ском 
јав но шћу у про це су број них ис тра га ко је је у је сен 2012. за по че
ла но ва власт у Ср би ји, на че лу са под пред сед ни ком Вла де Алек
сан дром Ву чи ћем. Под усло вом да шеф СНСа на ме ра ва да бор бу 
про тив ко руп ци је истин ски во ди до кра ја, што ће ре ћи да на оп
ту же нич ке клу пе из ве де и по ве ћи број баш при пад ни ка сред ње и 
мла ђе по ли тич ке ге не ра ци је из ра зних пар ти ја, да кле и соп стев них 
по ли тич ких и ге не ра циј ских вр шња ка.

Срп ска по ли ти ка кла са и срп ска но мен кла ту ра су, праг ма
тич но по сма тра но, про јек то ва не. Оне су про из вод ра да зна чај
них свет ских, ма хом ан гло сак сон ских гру па за про ми шља ње (think 

497 Међу најмлађим кадровимкандидатима у редовима СПСа, поред Иви
це Дачића, као бриљантног дипломираног новинара са ФПНа, и такође 
многообећавајућег Горана Перчевића, Слободану Милошевићу су повремено 
предлагали и друге јуноше за освежавање СНСа. Један од најистакнутијих 
данашњих млађих политичара Србије, либералне тенденције, пре доласка 
под Ђинђићеву заставу, био је предлаган и Милошевићу, али није изабран, 
понајвише због чињенице да су већ Дачић и Перчевић попунили тренутне 
кадровске потребе, а Милошевић је закључио да Партија ипак не треба да се 
да претвори у „вртић“.



Зоран Петровић Пироћанац

310

tanks). Ли де ри су нам увек про јек то ва ни спо ља, па тај прин цип об
у хва та и глав ну фи гу ру но мен кла ту ре, ко ју су аме рич ки струч ња ци 
на зва ли pri me mo ver. А он је увек од сјај ши рих ин те ре са спо ља. И 
оста ли ва жни уче сни ци су сми шље ни и про јек то ва ни у истим кро
јач ни ца ма, а на зи ва ју их игра чи ма, players. Вред но је и од огром ног 
зна ча ја за на шу отаџ би ну озбиљ но про у ча ва ње тих ра до ва, у зе мљи 
ко ја је од ре ђе на и као јед на од еко ном ски не ко ри сних зо на Евро
пе. Јер, ма ли Ср би, и ма ли окол ни на ро ди Бал ка на, са мо су ма ли 
про јек то ва ни игра чи. Ге о по ли тич ки „кро ја чи“ пла не те одав но Ср
бе ви де као не ди сци пли ни о ва не, анар хич не, не по у зда не, че сто и 
ла жљи ве. Та кви ма они уво де и „вас пит не ме ре“ при нуд не упра ве. 
И са та квим пред ста ва ма о Ср би ји мо ра да се су о чи и про ме ни их, 
на ша но мен кла ту ра у бу дућ но сти. Ср би јом ме ђу тим, и да ље, већ 
ду жи низ го ди на, су штин ски вла да ју сит ни лич ни ин те ре си, и у 
тим де лат но сти ма ни су ва жне ни пар ти је. Ка ко је је згро ви то де фи
ни сао срп ску да на шњи цу чо век до ка за не ин те лек ту ал не гу сти не, 
а из ре до ва СПСа: „Све што се де ша ва у Ср би ји, што се ви ди на 
сце ни, за пра во су ме ђу соб ни 'ди ло ви' ма лих ин те ре сних гру па !“
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Де се то по гла вље

Ше мат ске пред ста ве и ли сте срп ске но мен кла ту ре

X. 1. Гра фич ке пред ста ве срп ске но мен кла ту ре 1994.

У бе о град ској но вин ској аген ци ји БИ НА, деведесетих је овај 
аутор оку пио ма ли тим но ви на ра ана ли ти ча ра, ко ји је де ло вао као 
пи о нир ски по ку шај ана ли за по ли тич ких и дру штве них ри зи ка Ср
би је. Та ко се ова та лен то ва на еки па и пот пи си ва ла и уне ла на дру
штве ну сце ну но ви на чин ана ли зе и на ро чи то ан ти ци па ци ја по ли
тич ких до га ђа ја. 

Аутор же ли да по ме не, по ред оста лих са рад ни ка, дво ји цу 
дра го це них ин спи ра то ра на шег ра да у БИ НИ. Нај пре из у зет ног 
ин те лек ту ал ца и ди пло ма ту, го спо ди на Бран ка Ми ка ши но ви ћа, 
ко ји је ауто ра од лу чу ју ће охра брио да са при ја те љи ма осну је Цен
тар за ге о по ли тич ке сту ди је ЈУ ГО И СТОК у окви ру Аген ци је БИ
НА. По том и го спо ди на про фе со ра, и потоњег ди пло ма ту, Дар ка 
Та на ско ви ћа, ко ји је ве о ма ак тив но у том пе ри о ду ин те лек ту ал но 
по ма гао ма лом тиму, а био је и су о сни вач Цен тра ЈУ ГО И СТОК.

Тро го ди шњи рад оства ри ван је, ме ђу тим, у ат мос фе ри огром
не дру штве не и по ли тич ке кри зе, усред ју го сло вен ског гра ђан ског 
ра та, та ко да се еки па раз и шла 1995. Бо ље је ре ћи – да је нај ве ћи део 
чвр стог је згра раз ју рен из Аген ци је, по што Милошевићев ре жим 
ни је ни ма ло бла го на кло но оце њи вао њи хов рад, показујући тиме 
скандалозну ускост својих хоризоната. 

Ка ко је реч о још јед ном за бо ра вље ном ме диј ском по ду хва
ту срп ске исто ри је са да шњо сти Де ве де се тих про шлог сто ле ћа, о 
првим конкретним занимањем за српску номенклатуру аутор же
ли и да на ве де мо име на ових пи о ни ра Цен тра „Ју го и сток“: Бо ро 
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Ми ше љић, Ве сна Ха џи ву ко вић, То ми слав Кре со вић, ди зај нер Зе
љуг, те аутор ове сту ди је З. П. Пи ро ћа нац.

Гра фи ко ни и ше ме ко ји сле де аутор ско су де ло го ре по ме ну
тих ко ле га и са рад ни ка овог ауто ра.498 Ва жно је, са ове исто риј ске 
дис тан це, по ме ну ти да су де ло ви овог за ни мљи вог ви ђе ња срп ског 
дру штва Де ве де се тих на мер но про во ка тив ни, кат кад и пре те ра ни, 
али то не ума њу је за ни мљи вост и вред ност ше ма ко је су пред чи
та о ци ма да нас.

498 Ревија „Дуга“ је 1993. објавила делове ових листа,  као и месечник „Држа
ва“ 1994., и то су једини медији у Србији који су схватили важност бављења 
српском номенклатуром. Уредници ових медија тиме су исказали ретку 
историјску интелигенцију за доба грађанског рата. 
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СК-ПЈ

Светозар Мирковић, генерал
Мирјана Марковић
Миливоје Томашевић, КОМЕТ

СДС
Клара Мандић
Дафина Милановић
Велимир Бранковић
Радомир Смиљанић
Василије Крестић

СДП

Чедомир Мирковић
Будимир Кошутић
Ратомир Вицо
Момчило Трајковић
Велимир Лукић
Илија Росић
Александар Прља

ВОЈНИ ВРХ

Живота Панић
Недељко Бошковић
Влада Војводић, генерал, нач. санит. ВЈ

СПС

Борисав Јовић
Славомир Радошевић. ГЕНЕКС
Слободан Шаренац, ИНЕКС
Миломир Минић, железница
Михаљ Кертес, СДБ
Милорад Јакшић, ПТТ
Милорад Вучелић, РТС
Богдан Трифуновић
Љубиша Игић, банкар
Владимир Цветковић, спорт
Радоман Божовић, премијер
Радмило Богдановић, тајне службе
Небојша Човић
Драган Томић, Југопетрол
Владислав Јовановић, дипломатија
Никола Шаиновић, електропр.
Милосав Филиповић, МИНЕЛ холд.
Војин Радевић, Ф. грађ. зем.
Сретен Владисављевић, агенција за процену вред. друштв. капитала
Раде Брајовић, Вечерње новости
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ДЕПОС
Матија Бећковић
Борислав Михаиловић - Михиз
Вук Драшковић
Душан Михаиловић
Војислав Коштуница
Коста Чавошки
Мики Савићевић

ДС
Драгољуб Мићуновић
Љубомир Тадић
Зоран Ђинђић
Гојко Ђого
Ђорђе Зечевић
Десимир Тошић
Миодраг Перишић
Махмут Мемић

ВРХ

Слободан Милошевић
Добрица Ћосиић
Михаило Марковић
Љубиша Ракић
Душан Митевић

ПОЈЕДИНЦИ

Светозар Стојановић
Принц Александар Карађорђевић
Михајло Шарановић
Милан Парошки
Војислав Шешељ
Веселин Ђуретић
Слободан Прохаска, ЈУПОИНТ
Браћа Карић
Живорад Миновић
Брана Црнчевић
Зоран Ненезић, вел. мајстор мас. ложе
Иван Стамболић, ЈУМБЕС
Милан Панић
Зоран Мишковић, саветник
Живорад Ковачевић
Миодраг Зечевић, Југо-франц. банка
Јездимир Васиљевић
Оскар Ковач
Јовица Станишић
Капетан Драган
Аркан
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NOMENCLATURA SERBICA 1994.
ВРХ

Слободан Милошевић
Мирјана Марковић
Михаило Марковић
Коста Михаиловић
Радмило Богдановић
Никола Станић
Данило Марковић
Богљуб Карић
Драган Томић
Никола Шаиновић
Мирко Марјановић
Душан Михајловић
Вук Огњеновић
Зоран Соколовић
Радоман Божовић

СПС

Миломир Минић
Борисав Јовић
Владислав Јовановић
Љубиша Игић
Оскар Ковач
Милорад Вучелић
Небојша Човић
Нада Поповић Перишић
Радован Панков
Слободанка Груден
Жељко Симић
Радош Смиљковић
Иван Максимовић
Недељко Шиповац
Слободан Шаренац
Милорад Јакшић
Михаљ Кертес
Драган Томић (Симпо)
Раде Брајовић
Жика Миновић
Брана Црнчевић
Ратомир Вицо
Златан Перучић
Слободан Јовановић
Лука Мачкић
Живорад Михајловић
Душан Матковић
Михајло Милојевић
Јова Станишић

ОФИЦИРИ ЗА ВЕЗУ

Миодраг Зечевић
Бора Милошевић
Душан Митевић
Душан Влатковић
Живорад Ковачевић
Љубиша Ракић
Драшко Милићевић
Небојша Маљковић
Борис Вукобрат
Милан Милутиновић
Слободан Прохаска
Миливоје Томашевић
Зоран Тодоровић - Кундак
Иринеј Буловић
Милан Божић
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ПРОЈЕКТОВАНА И ЕТАБЛИРАНА
ПОЗИЦИЈА

Добрица Ћосић
Вук Драшковић
Даница Драшковић
Зоран Ђинђић
Војислав Шешељ
Драгомир Драшковић
Драгољуб Мићуновић
Матија Бећковић
Весна Пешић
Соња Лихт
Слободан Селенић
Милан Панић
Велимир Бранковић
Чедомир Мирковић
Ђорђе Зечевић
Веселин Ђуретић
Капетан Драган
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Миодраг Перишић
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X. 2.  Ски це за ли сте срп ске но мен ла тур не сце не  
(децем бар) 2012.

Иде о ло ги је при сут не Де ве де се тих, да нас су иш че зле. Срп
ска по ли тич ка сце на не ма ја сну ди стинк ци ју по ли тич ког ле вог и 
де сног, не ма из ри чи те ја сне по ли тич ке про гра ме по ли тич ких пар
ти ја и по кре та. Ово је вре ме оба мр ло сти иде о ло ги ја. У Ср би ји су 
на сце ни са мо со ро ши зам и нео ли бе ра ли зам. И пре гру пи са не сна ге 
но мен кла тур ног кон ти ну и те та. Но ва ре гру та ци је и ин ста ли ра ње 
ка дро ва срп ске но мен кла ту ре („офи ци ра и под о фи ци ра номе е кла
ту ре,“ у Ста љи но вом сми слу) оба вља ју се у ча су ка да је аутор при
вео кра ју сво ју сту ди ју, децем бра 2012. Из ових ли ста но мен кла ту
ре на мер но смо сто га из о ста ви ли вој не и по ли циј ске но во и ме но
ва не ли де ре, на ро чи то њи хо ве оба ве штај не струк ту ре, сто га што је 
пре ви ше „пли так“ вре мен ски не би ли се ја сно уочи ли ква ли те ти 
и но мен кла тур ни ка па ци те ти но во по ста вље них ка дро ва вој не и 
по ли циј ске но мен кла ту ре. Нај ви ше окле ва ња аутор има са оба ве
штај ним струк ту рама, јер су то и нај о се тљи ви ји, „нај и збу ше ни ји“ 
и по сле дич но нај ра зо ре ни ји сег мен ти срп ске др жа ве и дру штва да
нас. Сто га се и огра ни ча ва мо на тек овлаш ис цр та ва ње кон ту ра но
ве кич ме но мен кла ту ре Ср би је, јер ће, уве ре ни смо, до ћи до но вих 
ре кон фи гу ри са ња и из ме на те сце не у бли ској бу дућ но сти. Реч ју, 
сма тра мо да ће се ви ше де це ниј ска тен ден ци ја су но вра ће ња и сла
бље ња срп ске др жа ве и шко дљи вог про јек то ва ња но вих но мен кла
тур них ка дро ва, на ста ви ти и у на ред ним го ди на ма и подозревамо 
да САД и Европа свим силама настоје да експресно доврше питање 
Космета на ползу Шиптара и Албаније. Очигледно сматрају, како 
су за ове завршне радове пронашли номенклатурни састав Србије 
који ће њихову пилулу коначно да прогута. Аутор дубоко сумња да, 
чак и да се новастара номенклатура усуди да обави посао и лиши 
Србију ресурсне основе  60 одсто нових ресурса који леже на 
Космету  то јој не би успело, јер српска политичка класа за то нема 
преговарачка права. И да се то волшебно деси, овај истраживач 
се усуђује да предвиђа у том случају обарање режима који би тако 
нешто потписао са САД.
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Но ви Врх Др жа ве ( „7 Ве ли чан стве них, децембар 2012.“): 
Алек сан дар Ву чић, Иви ца Да чић, Мла ђан Дин кић, То ми слав Ни
ко лић, Дра ган Ђи лас, Јор го ван ка Та ба ко вић, Бо јан Пај тић

Тај ку ни: Ми ро слав Ми шко вић, Ми лан Бе ко, Ми о драг Ко
стић, Зо ран Дра ку лић, Во јин Ла за ре вић, Вук Ха мо вић, Пе тар Ма
тић, Дан ко Ђу нић, Ми ро слав Бо ги ће вић,итд.

НВО: Хел син шки од бор за људ ска пра ва, Фон да ци ја за отво
ре но дру штво, Гра ђан ске ини ци ја ти ве, Фонд за ху ма ни тар но пра
во, Ко ми тет за људ ска пра ва, Цен тар за де кон та ми на ци ју. 

Гор љи ви за ступ ни ци иде ја Ва шинг тер не: Со ња Би сер ко, 
Со ња Лихт, Вук Јеремић, Мики Ракић, Ми лан Ни ко лић, Жар ко 
Ко раћ, На та ша Кан дић, Ми љен ко Де ре та, Је ле на Ми лић, Вла дан 
Жи ву ло вић, итд.

Aут ошовинисти: Со ња Би сер ко, Ми љен ко Де ре та, Бор ка 
Па ви ће вић, Ви до сав Сте ва но вић, Је ле на Ми лић, Све ти слав Ба са
ра, Мир ја на Ка ра но вић, Жар ко Ко раћ, На та ша Кан дић, итд. 

Моћ ни Цр но гор ци у Београду: Бо рис Та дић, Дар ко и Ду
шан Ша рић, Ми ли ја Зе че вић, Ра де Бу ла то вић, Ма ној ло Ву ко тић, 
Да ни ца Дра шко вић, Ра до ман Бо жо вић, Дра го љуб Ми ћу но вић, 
Ми лан Бе ко, Вла ди мир Бо жо вић, Во јин Ла за ре вић, Ми ло рад Ву че
лић, Мар ко Ни цо вић, Ми о драг Ко стић, Ми ма Ка ра џић, Алек сан
дар Ни ки то вић, Ја гош Мар ко вић, Зо ран Лу то вац.

Опо зи ци ја: ЛДП, СПО, ДС, ДСС, СРС, Две ри.
Хи пер- кла са: Бо жи дар Ђе лић, Ко ри Удо вич ки, Иван Веј во

да, Ра до ван Је ла шић, Вук Јеремић. 
Ру ски ло би: др Не над По по вић, Алек са Гру јић, М.Ј. По по

вић, итд. 
Ме диј ски ло би: Алек сан дар Ти ја нић, Веран Матић, Жељ ко 

Ми тро вић, Дра ган Ву чи ће вић, Жељ ко Цви ја но вић, Ми ло ван Бр
кић, Не бој ша Спа јић, Ве се лин Си мо но вић, Ма њо Ву ко тић, Љи ља
на Сма и ло вић, Дра го љуб Жар ко вић, Зо ран Па но вић. 

Метаполитички велемајстори: Раде Булатовић, Братислав 
Грубачић, Мики Ракић, итд.

Ло би ји кул ту ре: Пе ђа Мар ко вић, Јо ван Ћи ри лов, Ви да Ог
ње но вић, Го ри ца Мо јо вић, Та ња Ри го нат, Зо ран Ха мо вић, Небојша 
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Брадић, Бор ка Па ви ће вић, Гор чин Сто ја но вић, Во ја Бра јо вић, Ко 
кан Мла де но вић, Бра ни слав Ле чић, итд.

ПР аген ци је : „Мек Кен груп“, „ Про фај лер тим “ „АМе диа“, 
итд.

Спорт ски ло би: То ми слав Ка ра џић, Вла де Ди вац, Жар ко Зе
че вић, Иван Ћур ко вић, Ненад Бје ко вић, Дра ган Џа јић, Небојша 
Човић.

Др жа во твор ни: Др жа во твор ни по крет „Са мо ни кли,“ „Тре
ћа Ср би ја“.

Срп ски „блинг-блин гов ци“: Че до мир Јо ва но вић, Дра
ган Шу та но вац, Бо јан Пај тић, Бран ко Ру жић, Го ран Пер че вић, и 
најновији лидери генерације омладинаца водећих странака. 

Ма фи је: нар ко, енер гет ска, гра ђе вин ска, по љо при вред но- 
от куп на, са о бра ћај на, ме ди цин ска, фар ма це ут ска, ГМО, уни вер-
зи тет ска, ме диј ска, књи жев на, уво знич ка, ђу бре тар ска, по греб-
нич ка, итд.
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Ли те ра ту ра 

Авра мо вић Зо ран, Ро до мр сци, (О јед ном де лу срп ских по ли ти ча ра и 
ин те лек ту а ла ца од 1990. до 2009.), Кул ту ра по ли са  Гра фо мар
ке тинг, Но ви Сад, 2009.

Ан то нић Сло бо дан, Кри за де мо кра ти је и тран сна ци о нал не ели те, 
Фи ло зо фе ме, Но ви

Сад, 2006.

Ан то нић, Сло бо дан, Ели та, гра ђан ство, сла ба др жа ва, Слу жбе ни Гла
сник, Бе о град, 2006.

Арендт, Ха на, Из во ри то та ли та ри зма, 94 Фе ми ни стич ка из да вач ка 
ку ћа, Бе о град Бен да, 1998.

Bi lan džić, Du šan, Ju go sla vi ja po sli je Ti ta, 1980- 1985, Glo bus, Za greb, 1986.

Bi ser ko, So nja, “The Bal kan End ga me”, IW PR’s Bal kan Cri sis Gro up, No. 23, 
22. april 1999. 

Бол чић, Сил ва но & Ми лић, Ан ђе ла, Ср би ја кра јем ми ле ни ју ма (Ра за-
ра ње дру штва, про ме не и сва ко днев ни жи вот), Ин сти тут за со
ци о ло шка ис тра зи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе
о град, 2002.

Бо то мор, То мас, Ели те и дру штво, Сед ма си ла, Бе о град, 1967.

Bo ur di eu, Pi er re, Pro pos sur le champ po li ti que, Pres ses uni ver si ta i res de 
Lyon, 2000.

Bu si no, Gi o van ni, Eli tes et éli ti smes, Cas bah édi ti ons, Al ger, 1998.

Ва со вић, Ву чи на, Пост ко му ни зам и власт, Фа кул тет по ли тич ких на
у ка, Бе о град,1996.

Ви до је вић, Зо ран, Тран зи ци ја, ре ста у ра ци ја и нео то та ли та ри зам, 
Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Ин сти тут дру штве них на
у ка, Уни вер зи тет, Бе о град, 1997. 

Ву че тић, Сло бо дан, При ва ти зо ва на др жа ва, „Сту бо ви кул ту ре“, Бе о
град, 1996.

Ви та но вић, Сло бо дан,  Пре и спи ти ва ња, Из да вач ка књи жар ни ца Зо
ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци Но ви Сад, 2001.

Ву ко ма но вић, Ди ја на, Об но ва пар тиј ског плу ра ли зма у Ср би ји кра јем 
20. ве ка, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.

Gla mo cak, Ma ri na, La tran si tion gu er riè re yougo sla ve, L’Har mat tan, Pa ris, 
2002.
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