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ССУУББЈЈЕЕККТТАА  ТТРРААННЗЗИИЦЦИИЈЈЕЕ*  
 

У раду се тематизује питање о стварним и потенцијалним субјектима тран-
зиције и њиховим реформским капацитетима. Основни оквир ограничен je на тран-
зициону Србију у периоду 2000–2006. године, с намером да се изложеном анализом да 
прилог објашњењу успоравања реформи и аномалија које тај процес прате, на рас-
пону од хроничних афера до губитка поверења бирачког тела у реформски капаци-
тет „демократских снага“. Проблем се поставља разграничењем основних тран-
зиционих друштвених група, као извора припадника будуће, постранзиционе елите, а 
потом се капацитет сваке од њих мотри на скали поседоване три врсте капитала: 
економског, симболичког и друштвеног. Динамички процес чине узајамни утицаји и 
спајања утврђених група под чијим утицајем долази до промена у структури три вр-
сте капитала. Та промена, са своје стране, води  промени идентитета група и ума-
њивању, односно увећавању њихових реформског капацитета. Процена се изводи на 
основу правила да максималан реформски капацитет има онај ко поседује уравноте-
жену пропорцију износа све три врсте капитала. Чинилац који у свим случајевима 
представља константу, а на основу којег у анализу улази и четврти: власт као поли-
тички капитал, представља осу укупне анализе. Иако је анализа изведена на основу 
српског искуства аутор је мишљења да изложене тезе и резултати типски одгова-
рају већини осталих транзиционих земаља и да могу да нам помогну у објашњењима 
транзиционих тегоба. 

Кључне речи: реформе, друштвени капитал, симболички капитал, политички 
капитал, власт, тајкуни, номенклатура, интелигенција, Србија, демократија, држа-
ва, институције, криминал, владавина права. 

 
Многи од нас који већ годинама учествујемо у расправама на округлим 

столовима, скуповима и конференцијама на теме глобализације и транзиције, 
већ извесно време осећамо да је пожељно да почнемо са свођењем биланса. 
Када је реч о глобализацији, изузмемо ли бајковите приче о томе како је ин-
тернет, тобоже, радикално променио свет, отприлике је јасно да је реч о еуфе-
мизму за нови талас (нео)колонијализма с центром у Вашингтону. Што се 
транзиције тиче, реч  је о томе да већ имамо довољно искуства неопходног за 
––––––––––––– 

* Овај рад је написан у оквиру пројекта 1409020D, који се реализује уз материјалну 
подршку Министарства за науку и животну средину Републике Србије. 
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формулисање теоријских ставова, или барем хипотеза. Њима би, наравно, 
било неопходно да експланаторно обухватимо укупан процес, на распону од 
великих очекивања, до туробних искустава и разочарења транзиционих дру-
штава.  

Овде је, у ствари, реч о демонстрацији домета друштвене науке. У том 
погледу, когод намеравао да изведе систематизацију и теоријско артикулиса-
ње искуства по било ком значајном питању суочава се с два могућа станови-
шта. Једно од њих каже да наука открива суштине „испод површине појава“. 
Друго каже да друштвена наука има за првенствени задатак да појмовном 
кристализијом искуства систематски формулише оно што се, иначе, „већ 
зна“. Ако се определимо за прво становиште и наступимо у уверењу да смо 
открили неку, до сада непознату суштину, како можемо да очекујемо да ће 
други усвојити наша открића, ако им на неки начин већ нису позната? Aко се, 
пак, приклонимо другом гледишту, онда не само што можемо да очекујемо да 
ће нас разумети колеге, него можемо с правом да очекујемо и разумевање од 
стране шире публике, чему захваљујући би друштвена наука у јавности бити 
боље схваћена, а тиме и њен утицај већи.     

У овом раду приклањамо се другом становишту, уверени да је друштвена 
наука неопходна чак и као последњи чинилац у утврђивању и озваничавању 
онога што „свако већ зна“, јер је на крају и то неопходно да се учини на си-
стематичан начин утемељен у чињеницама.  

ППррооббллееммссккии  ккооммппллеекксс::  шшттаа  јјее  ппррееооссттааллоо    
ззаа  ооббјјаашшњњеењњее  

Почнимо излагањем четири групе проблема на којима ћемо тестирати 
објашњавалачки потенцијал концепта чијем излагању приступамо: 

1. Да је разочарење реформским капацитетима свих првих екипа дошлих 
на власт после пада социјализма (од „сомотске“ до „наранџасте“ револуције) 
свеопште, јавна је тајна, што свој показатељ има правилности враћања соци-
јалистичких снага на власт. Зашто, у ствари, долази до тога? 

2. Други скуп проблема чине сумњиве приватизације: Смедеревска желе-
зара Сартид продата је америчкој компанији US Steel, за 23 милиона евра. 
Тако ниска цена није последица дуга железаре у износу од 1,3 милијарде до-
лара, јер га је преузела држава. Колико је држава оштећена у овој трансакцији 
сведочи чињеница да је једно од Сартидових одељења, фабрика белих лимова 
у Шапцу, процењена на 120 милиона евра, скоро пет пута више од цене целог 
Сартида! Ова продаја је изведена ван сваке економске логике, тако да се 
њоме позабавио и Wall Street Јоurnal, према чијој процени Сартид вреди око 
пола милијарде долара. Зато се с правом може рачунати да је држава у овом 
случају оштећена за 400 милиона евра.1 На сличан начин:  
––––––––––––– 

1 Шире о овом случају, вид. Антонић (2006): 31–89 
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– Соко Штарк – минус 30 милиона евра;  
– Три цементаре (за 120 милиона евра) – минус 200 милиона евра; 
– Беопетрол  (207 милиона евра) – минус 30 милиона евра; 
– Три шећеране (9 евра) – минус 25 милиона евра.  
Ову правилност „економски бесмислених“ приватизација треба објасни-

ти. А уз то: 
3. Трећи комплекс чине позната питања: зашто у погледу реформе инсти-

туција демократске снаге у транзицији иду сасвим неочекиваним путевима и 
напредују слабо? Откуда толико афера с актерима из кругова демократских 
реформатора и зашто се ни једна не решава? Зашто готово ни једно обећање 
демократског блока – од успоставе владавине институција, преко демократије 
и владавине права, до досадног свакодненог живота – није остварено?2 Кона-
чно: 

4. Зашто, упркос чињеници да је у земљу ушло најмање 5 милијарди до-
лара, што у виду кредита што донација, с једне стране, и чињеници да је, од 
јесени 2000. године, демократска власт препуна принципијелних и моралних 
људи, с друге, привреда није покренута, тај силан новац је „негде нестао“, а 
свему томе упркос, нико никог не прозива?  

 
ВВррссттее  ккааппииттааллаа,,  њњииххооввии  ооддннооссии  ии  ффооррммууллаа  ддееллааттнноогг  

ппооттееннцциијјааллаа::  ооссннооввннее  ттееззее  
 

Рачунајући да за дефиницијом економског капитала нема потребе, пре-
лазимо одмах на преостале две врсте. Друштвени капитал дефинишемо као 
мрежу друштвених односа која укључује њене припаднике, с њиховим дру-
штвеним тежинама, у мери у којој појединцу стоји на располагању за оства-
рење његових индивидуалних циљева, као и циљева групе којој припада. 

Логично је да друштвеном капиталу, у овом одређењу, припада и углед 
појединца којем тај капитал урачунавамо, јер уколико је већи углед шира је и 
мрежа наведених односа која му је „при руци“. Важи и обрнуто, ширина 
мреже, као и друштвена и економска моћ њених чланова, која је на распола-
гању, представља емпиријско сведочанство о степену утицаја и угледа поје-
динца. То, наравно, не искључује могућност високог угледа уз малу мрежу 
друштвених односа.3 

Мрежа друштвеног капитала је потка врло динамичног а тиме и промен-
љивог удруживања, или коалиционисања, у сврху остварења интереса који се 
непосредно тиче неког члана мреже или једног њеног дела. Пошто сви при-
––––––––––––– 

2 Шире, Brdar (2002c) и (2002d). 
3 У погледу дефиниције друштвеног капитала, шире вид. радове у зборнику Edvards, 

Foli i Dajani (2003); Прокопијевић (2002): 258–261. У овим радовима читалац ће наћи и 
респектабилну библиографију о проблему. За дефиниције осталих врста капитала, наро-
чито симболичког, вид. Bourdieu (1986). 
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падници мреже у сваком случају чине групу,4 реч је и о динамичком прегру-
писавању, активирању или пасивизовању њених делова, што се као процес 
увек одвија унутар саме групе. 

Друштвени капитал је у основном језгру садржан у нашем свакодневном 
појму „везе“ („Имаш ли везу...“/„То сам обавио преко врло јаке везе“). Ову 
врсту капитала има онај ко има везе. Преко компоненте угледа, исти је 
повезан са симболичким капиталом којем припада као једна од основних 
компоненти. За разлику од симболичког, који није могућ без угледа поједин-
ца, друштвени капитал је, у ограниченом домену, могућ просто на основу 
моћи и притиска. Осу њихове разлике обезбеђује нам појам поштовања: 
функционер може да има друштвену моћ по сили институције, а да не буде 
поштован; појединац од угледа са симболичким капиталом не може да не 
ужива поштовање у друштву, било својој локалној заједници или на јавној 
друштвеној сцени. Зато су његови потези дочекани и прихваћени с повере-
њем.5 

Док економски капитал почива на моћи новца и материјалног богатства, 
друштвени капитал, у крајњем почива на друштвено-институционалном ме-
сту и представља рентирање тог друштвеног места. Друштвена моћ, која се 
рефлектује у дејству друштвеног капитала, представља, у првом реду, моћ тог 
места које је у пропорцији с његовим друштвеним значајем, као и моћ мреже 
односа, у њеном активираном делу, укључујући друге актере (у њеним чвори-
штима) везане за одређена институционална места.6 Уколико појединац посе-
дује висок степен угледа у друштву, то личним доприносом само увећава моћ 
институционалног места, као што је у стању да мрежу прошири на друге 
утицајне појединце, чисто по линији свог ауторитета.  

Што се симболичког капитала тиче, он непосредно зависи од угледа и 
ауторитета појединца, групе или институције. Поред угледа, симболички ка-
питал обухвата ванекономске вредности и чине га још четири елемента: пош-
товање, престиж, ауторитет и поверење. Они за које се те вредности везују 
поседници су симболичког капитала. 

Углед је, такође, спојна тачка с друштвеним и економским капиталом. У 
случају економског актера није могућ пословни успех уколико не поседује 
углед и поверење међу партнерима, што укључује и одговарајућу мрежу 

––––––––––––– 
4 Njutn (2003): 302. 
5 Stole i Rohon (2003): 197.  
6 Највећи друштвени капитал као основни ресурс грађанског друштва vis-à-vis 

државе у САД поседују црквене организације. Мреже које користе појединци и локалне 
заједнице, без сумње припадају институцији цркве чијим члановима су на располагању. 
Вид. Grili (2003) и други радови у Edvards, Foli i Dajani (2003). Раније је још Вебер указао 
да успешних пословних трансакција нема без друштвеног капитала чије мреже најбоље 
функционишу и појединцу су најдоступније на основу припадности верској групи. Вид. 
Wеbеr (1989): 194–203. 
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друштвеног капитала. Услед заједничке тачке у појму угледа, подела међу 
разматраним капиталима је аналитичка.  

Што се тиче реформског капацитета, он претпоставља делатни потенци-
јал групе и представља његов посебан израз или део. Делатни потенцијал де-
финишем као капацитет или способност групе да се у организованом виду 
појави као друштвени актер с одређеним стратешким интересом и тактички 
дефинисаним циљевима,7 и оствари их, било као уже групне или као опште 
друштвене. Делатни потенцијал представља потенцијалну моћ за „пролаз 
кроз друштвену грађу“ (social stuff) до реализације циљева са што мање груп-
ног и друштвеног трошка, а уз што већи степен друштвене мобилизације и 
интеграције, односно друштвеног консензуса. Овако гледано, реформски по-
тенцијал је варијанта делатног потенцијала усмереног на реформе друштве-
ног, економског, политичког и културног система, што се, после смене власти 
у транзиционим земљама, очекује од транзиционих група. 

Услов што мањег друштвеног трошка сведочи о степену рационалности, 
а што већи степен друштвене мобилизације и интеграције сведочи о легитим-
ности делања транзиционе групе. То, у исти мах, говори о њеном респек-
табилном друштвеном и симболичком капиталу којима успева да на позадини 
раширеног друштвеног незадовољства, покрене и усмери (интегрише) људе у 
правцу реализације циљева око којих је обезбедила широки  консензус. На 
пример, владавина права, реконструкција и успостава институција, опаровак 
привреде, обрачун с криминалом, итд. 

Наша основна или стратешка теза у овом раду гласи да делатни, односно 
реформски потенцијал друштвене групе, уопште гледано, не може да се ваља-
но артикулише без све три врсте капитала. Уз тај услов као испуњен, актер 
може да делује више друштвено интегративно и с дугим друштвеним доме-
том, као што без његовог испуњавања делује дезинтегративно и с кратким до-
машајем. Друго, потенцијал који може одмах да се оствари зависи од пропор-
ције ове три врсте капитала која су друштвеном актеру „при руци“; уколико 
је диспропорција сувише велика, делотворност групе је мања, што значи да 
на располагању има мање маневарско поље делања. 

Да бисмо то разумели, као додатне компоненте морамо да уведемо леги-
тимност и легалност делања. Легитимност чини општа или посебна друш-
твена прихватљивост и допустивост датог чина у зависности од природе са-
мог чина, као и од тога ко га предузима. Док друштвени капитал пре везујемо 
за институцију, схваћену у смислу објективизованог диспозитива друштвене 
праксе, па дакле за легалност која није ограничена само законима, него и оби-
чајним нормама, симболички капитал везујемо за групе и појединце у димен-
зији која није институционална; пошто је симболички капитал више персона-
лан, за њега пре везујемо легитимност. Та врста капитала актеру, на пример, 

––––––––––––– 
7 Ad. Lazić (1996): 272. 
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омогућује да предузме нелегалну радњу, а да ипак ужива легитимност – на 
пример, у акту (револуционарног) преузимања власти! 

Према тези о маневарској ширини, делатно поље актера непосредно је 
ограничено на трансакције које су у складу с карактером поседованог капита-
ла (на пример,  економске). Проширење поља на ванекономске сфере као што 
су култура, друштво, политика, актеру налаже, као неопходан услов, нео-
пходност обезбеђења осталих врста капитала који су, према својој врсти,  за 
то неопходни. (То ће рећи да материјално богатство није довољно да би по-
седник стекао значење и значај у култури или у политици, али да то није неп-
ремостив проблем, уколико стекне неопходан симболички капитал.) Актер, 
као појединац или као група, делује друштвено ефикасно ако има неопходне 
износе капитала који му омогућавају да делује максимално друштвено интег-
ративно и минимално дезинтегративно. Пропорције три врсте капитала 
пребивају у динамичним односима, у том смислу што се мењају самим током 
делања, у зависности од позитивних и негативних исхода, односно од рецеп-
ције делања у јавности  

Поред три врсте капитала морамо да укључимо и четврти елемент власти. 
Власт се састоји од легалне политичке силе која се простире онолико докле 
допиру надлежности државе. Њеним укључењем добијамо пуну листу капи-
тала:  

                         Капитали:                        Врсте моћи: 
                         друштвени                      мреже 
                         економски                        новца 
                         симболички                      угледа/ауторитета 
                         политички                       легалне силе 

Између наведених врста капитала важе односи узајамне несводљивости, 
неизводљивости и комплементарности. То значи да посед капитала једне 
врсте, не значи да је њиме могуће непосредно стећи било који други. Сваки 
капитал се сваки стиче поштовањем правила њему иманентног домена или 
поља у којем функционише. Као што се економски капитал стиче пословним 
трансакцијама, тако се симболички капитал стиче унутар институционализо-
ваних правила, на пример, уметничке или научне праксе (стицањем одгова-
рајућих звања, уз имприматур стручних ауторитета).  

Чињенично гледано, поседовање власти може да се искористи за стицање 
неког од три врсте капитала (или свих заједно), али то не може да се морално 
и легално оправда. Исто важи и за настојања да се на основу економског стек-
ну друге врсте капитала. Такозвана „конверзија политичког капитала“8, у слу-
чају транзиционих друштава, у ствари је ординарна пљачка материјалног 
богатства коришћењем позиција власти, која није могла да се обави без круп-

––––––––––––– 
8 Lazić (2000): 30, 42-43, 50. 
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них последица по саму групу (номенклатора) која то чини. Конверзија на ле-
гитиман начин није могућа. Чак и када не постоје аутономизоване сфере ди-
ференцираних делања, тражи се поштовање елементарних моралних норми, 
које, што се тиче економског пословања улазе у корпус пословне етике. (И у 
постсоцијалистичком нереду није могуће лако докторирати на основу рада 
који је написао неко други за, на пример, неколико хиљада евра, као што није 
могуће стећи друштвени капитал самим тим што сам у три трансакције шле-
перима цигарета стекао 300 хиља евра!)9 Због тога можемо рећи:  

нижи степен нелегалног стицања капитала (било које врсте), показатељ је 
већег степена сређености друштвеног и политичког система. 

Било да власт функционише као оса легалности или да је употребљена као 
неопосредан залог у трансакцијама, тек њеним укључењем  може да се довр-
ши идеја максимума друштвено-делатног потенцијала групе. Овај је највећи 
када све три врсте капитала имају максималан износ и када је њихов посед-
ник на власти. Три врсте капитала услови су могућности стицања власти као 
четврте. Такође важи и обрнуто: да је власт један од најпробитачнијих начина 
стицања преостале три врсте капитала (ово само у случају пуча или револу-
ције, дакле илегалним доласком на власт – да друга теза не би била противре-
чна с првом).  

Власт можемо схватити као политички капитал само условно, из три раз-
лога: 

прво, константна је и лоцирана на једном, институционалном месту (дифу-
зија власт значи анархију);  

друго, власт није ничији посед, тако да легитимно може да се користи 
само за опште, а не за појединачно, приватно добро. Када свој економски ка-
питал потрошимо на опште добро, према јавној оцени смо добротвори, пошто 
на то нисмо обавезни. Када власт користимо за опште добро, то се цени као 
саморазумљиво, а њено коришћење за приватни или уже групни интерес увек 
се цени као злоупотреба; 

 треће, за разлику од осталих врста капитала власт се не троши, него је 
константна.10 Уместо власти, троши се њен поседник; зато се у феномену 
„смене власти“, у ствари збива само смена њених носилаца.  

С обзиром на то, можемо поставити правило: власт се губи услед губитка 
преостале три врсте капитала, чијом акумулацијом је и добијена. Такође, нај-
веће шансе за долазак на власт има онај ко у највећој мери акумулисао изгуб-
љене капитале групе на власти. 
––––––––––––– 

9 Може на пример, новајлија, несвршен студент, да високу политичку функцију, која 
му је у октобарској револуцији „пала с неба“, искористи, па да за 2 месеца положи преос-
талих 9 испита и дипломира, али нико не може с тако стеченог симболичког капитала да 
избрише моралну љагу и сенку криминалне радње. 

10 О томе шире вид. Брдар (2000): гл. „Теорија политике: политичка физика под мета-
физиком празног места власти“, стр. 75–76. 
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Реално гледано, као услове делатног потенцијала можемо да узмемо при-
ближне пропорције све четири врсте капитала, што ће рећи да оптималан по-
тенцијал има онај актер коме су све четири врсте капитала на располагању у 
таквом степену, да не може да се говори о упадљивој неравнотежи на начин: 
максимум versus минимум. Да би, дакле, појединац или група имала рефор-
мски потенцијал, није неопходно да поседује све четири врсте капитала, али 
је неопходно да поседује барем један капитал у високом степену који ће му 
омогућити да буде атрактиван за поседнике других врста капитала као потен-
цијални партнер и савезник, у сврху обезбеђења већег друштвеног утицаја. 

ССттррууккттууррннаа  ссииттууаацциијјаа  ттррааннззииццииоонниихх  ддрруушшттаавваа  
ии  њњииххоовв  ддееллааттнноо--ррееффооррммссккии  ппооттееннцциијјаалл  

 
Друштва сређене демократије и стабилних политичких система по дефи-

ницији укључују сразмеру између свих наведених врста капитала. Исте се 
друштвено конфигуришу преко друштвених група које се истичу по примар-
ном поседу једног од њих: на пример,  

грађанска класа – по поседу економског капитала;  
политичка елита – по поседу политичке власти и моћи;  
интелигенција – по поседу симболичког капитала;  
грађанска удружења  и ванполитичке институције – по поседу друшт-

веног капитала. 
Реч је о томе да све четири групе поседују неопходну или оптималну 

пропорцију три врсте капитала, а да само по једну истичемо као њихову спе-
цификацију. 

Ово је основни оквир чијим посредовањем прелазимо на конкретну ана-
лизу. Одмах запажамо неопходност његовог прилагођавања општој ситуацији 
транзиционих друштава и српског друштва посебно. Разлог је у томе што та 
друштва углавном не поседују озбиљну и друштвено респектабилну грађан-
ску класу, него (што важи за случај Србије и земље окружења) имају групе 
кандидате за ту класу: тајкуне или новобогаташе без друштвене укорењено-
сти; поседују стару, или расходовану политичку елиту (номенклатуру), без 
ауторитета; интелигенцију, без материјалне сигурности; а што се тиче удру-
жења, не поседују аутентична (grass roots) невладина удружења, него њихове 
симулације, неодређене у погледу идентитета (удружења или микропартије) и 
под страном финансијском и идеолошком контролом, а не под контролом 
грађана.11 
––––––––––––– 

11 Ова удружења, у земљама транзиције, немају аутентичног капитала, него паразити-
рају дословно на симболичком и политичком капиталу својих финансијера односно 
њихових држава, у првом реду САД. Зато се њихов утицај поклапа с утицајем Админи-
страције, уколико су под њеном директном заштитом. 
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Пошто смо овако друштвено конфигурисали проблем, можемо да форму-
лишемо две тезе: 

Општа теза гласи да увек и свуда елита представља субјект промена и 
реформи које значе корак напред у друштвеном развоју. Што се остатка дру-
штва тиче, не морамо да га урачунавамо у масу, али морамо да рачунамо на 
висок степен мобилизације како би грађани одобравали потезе и мере поли-
тичке елите. С таквим ослонцем излажемо две посебне тезе: 

1) у друштву транзиције елите не постоје; уместо њих постоје само де-
фицитарне групе које су кандидати за нову елиту. 

Разлог за ову тезу није у најчешће присутном гледишту о „правој“ и 
„лажној“ елити („псеудоелити“), него, као што ћемо видети, у одсуству стру-
ктурних компоненти, које се састоје од три врсте капитала (економског, дру-
штвеног и симболичког). Иако је формулисана за случај Србије, теза важи за 
многе друге постсоцијалистичке земље (нпр. за Русију, Румунију, Бугарску, 
Грузију, Украјину, а мање за Чешку и Пољску).  

2) Друга посебна теза гласи да је делатни потенцијал на почетку транзи-
ције – а за почетак узимамо тренутак када демократске снаге дођу на власт – 
минималан! За његово увећање неопходно је намицање врста капитала које 
недостају, да би владајућа група подигла реформски капацитет до респекта-
билног нивоа. 

Елите нема зато што ни једна група не поседује „концентрисану контро-
лу над акумулисаним ресурсима“, што би требало да буде њена основна од-
лика.12 Овде у основне друштвене ресурсе урачунавам три врсте капитала и 
власт као четврту компоненту без чијег посредовања однос прва три није мо-
гућ на целовит начин. Што се питања концентрације капитала и њихове кон-
троле тиче, оно има две димензије: 

1) концентрација мора да се изведе до довршења идентитета групе и ње-
ног делатног потенцијала, што значи да је реч о контроли три капитала у 
смислу неопходних компоненти групне конституције; 

2) о концентрацији и контроли може да се говори на нивоу друштва, када 
три капитала, с четвртом компонентом власти конституишу идентитет дру-
штва и његов укупни делатни потенцијал. Притом, реч је о једнопартијској 
контроли каква је била на снази у социјализму, када је једна партија, поред 
економског монополизовала и симболички и друштвени капитал, апаратима 
пропаганде и репресије. У случају демократске контроле која претпоставља 
аутономију сфера и група, партијски плурализам, слободне изборе, парла-
мент, поделу власти и владавину права, поседник власти не мора да поседује 
максимуме три капитала, али мора да буде у стању да њихове поседнике мо-
билише, веже их уз себе и на тај начин их учини друштвено-стратешки опе-
ративним. 

––––––––––––– 
12 Lazić (2000): 26. 
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Наравно, у услове делања групе, а не појединца, спада одговарајуће удру-
живање појединаца на нивоу већ постигнутог статуса идентитетске групе,13 
што значи развијање организације, стратешку и тактичку поделу улога, раз-
вијену свест о заједничком интересу и дефинисање циљева, с одговарајућом 
структуром норми унутрашњих односа и духом солидаризовања припадника 
vis-a-vis спољашњег, ширег друштва (esprit de corps). 

Акумулација капитала, као што видимо, не састоји се само од грабежа то 
јест од пљачкашке прерасподеле друштвеног богатства у смислу економског 
капитала. Ако је социолошки ваљано схваћена, такође мора да укључи и аку-
мулацију, концентрацију и контролу и преостале две врсте: друштвеног и 
симболичког капитала. Тек она друштвена група која заокружи концентра-
цију све три врсте капитала моћи ће да се заокружи као делатни друштвени 
субјект и постане ембрионално средиште нове друштвене елите. Ни једна од 
постојећих група није у стању да у оптималној мери испуни ове услове кон-
центрације. Тај њихов дефицит упадљиво означава прву фазу транзиције. 
Основни структурни разлог садржан је у генералном распаду социјализма, а 
посебни разлози су у распаду институција и норми током дугорочне еко-
номске, политичке и културне кризе. То је довело, с једне стране, до распада 
и расходовања политичке елите номенклатуре, опадањем њиховог угледа и 
утицаја, а с друге стране, до успона новог таласа анонимуса који стицањем 
богатства у току дивље постсоцијалистичке акумулације капитала, формирају 
групу тајкуна. Уз њих, као резултат раширене потребе за налажењем носиоца 
алтернативе, на политичку сцену долази група ангажоване интелигенције 
чију ангажованост на нивоу друштвене групе (а не као раније, на нивоу поје-
динаца) индукују генерални процеси нарушавања класне структуре и прогре-
сивног осиромашења. 

Основни разлог ниског делатно-реформског потенцијала транзиционих 
друштава поклапа се с разлогом за тезу о одсуству елите у озбиљном смислу 
(ad. 1. теза). Реч је о томе да су групе, које бисмо иначе урачунали у елиту, 
дефицитарне услед дифузије неопходних капитала. То не значи да ови, као 
основни ресурси, не постоје, него да друштвено функционишу стихијски. 
Због ове расутости, с правом можемо рећи (ad. 2. теза) делатно-реформски 
потенцијал сваке групе у почетку транзиције минималан. У тој фази, ни једна 
од њих није у стању да испуни неопходан услов концентрације капитала. По-
гледајмо у том погледу карактер дефицитарних група: 

1) припадници бивше номенклатуре – најближи су средствима моћи, са 
завидним друштвеним капиталом, а с најмањим симболичким капиталом 

2) хуманистичка интелигенција – најдаље је од средстава моћи (власти, 
новца), али с највећим угледом или симболичким капиталом 

3) нови богаташи – имају највећи економским капиталом, друштвени ка-
питал им је у порасту, а најмањи им је симболички капитал.  
––––––––––––– 

13 Ad. Molnar (1996): 292, 306. 
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                              Капитали 
 економски симболички друштвени 

Номеклатори велики минималан у опадању 
Интелигенција минималан максималан минималан 
Тајкуни максималан минималан у порасту 

Ове три групе јављају се као главни актери у условима транзиције, које 
карактерише распад/одсуство институција, а тиме правила и норми, што је 
створило „чист простор“ трансакције свих могућих врста.14 

Номенклатори су, током раздвајања економије од политике, до којег је 
дошло више урушавањем система него реформским акцијама, власт и близи-
ну „друштвеној својини“ искористили су за стицање економског капитала, 
како би сутра били међу најкрупнијим приватним поседницима. Било је то 
најактивније учешће у промени економске основе система. Дотична „конвер-
зија политичког капитала“ плаћена је великим губитком симболичког капи-
тала. Номенклатори су симболички капитал изгубили, прво, као „лопови“, за 
које „се зна“ да су до богатства дошли искоришћењем свог политичког поло-
жаја и моћи; друго, када су, после 1989. године, у случају Србије постали 
симбол „старог режима“ и основна препрека процесима транзиције. Штави-
ше, током деведесетих година акумулисали су негативан симболички капи-
тал.  

Тајкуни или нови богаташи: сналажљиви људи који су, као раније кому-
нистички револуционари кренули с друштвеног дна, с том разликом што су 
прво стекли богатство, а потом мотив да освоје и политичку власт. Дакле, 
уместо освајања државе као извора материјалног богатства, и за разлику од 
номенклатора који су пљачкали предузећа и државне фондове, ови су крену-
ли од индивидуалних пљачки, од фрижидера, ТВ пријемника видео рекордера 
и аутомобила (у ратним условима), и профитирања на високој инфлацији и 
курсним разликама, а нарочито у активностима „сиве економије“. У томе су 
се нашли заједно с номенклаторима већ током 90-их година.  

Интелигенција у ово клупко улази заласком у политику, почетком стра-
начког плурализма 90-их година, а потом уласком у власт преко конгломе-
рата ДОС-а, почев од октобра 2000. Чланове ове широке коалиције чине ли-
дери опозиционих странака, у социјалном смислу припадници декласиране 
средње класе, бивши дисиденти, универзитетски професори марксизма и са-
моуправљања и нешто осталих професија „белих оковратника“. Интелиген-
ција је, као друштвено раскорењена и с обзиром на социјалистички back-
ground, уместо интереса у политику унела идеале, услед принудне политичке 
апстиненције привлачност „носиоца алтернативе“, уместо макијавелизма 

––––––––––––– 
14 О значају институционалног оквира, шире на случају Русије, вид. Stiglic (2003). 
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„моралност и принципијелност“ и приврженост хуманистичким вредностима. 
Зато је, у контрасту с владајућом групом, која је, током осамдесетих и деве-
десетих година, добила сасвим негативан имиџ, у истом периоду концентри-
сала веома висок симболички капитал.  

Од три поменуте групе, номенклатори су најразуђенији: а) бивши профе-
сори марксизма и идеолози самоуправљања, који су ранијим партијским 
комбинаторикама остaли без функција, с дисидентима су се распоредили у 
невладине организације и опозиционе партије; б) многи од оних који су деве-
десете искористили за превођење „ничије друштвене својине“ у своје прива-
тно власништво, већ у то време ушли су у аранжмане с тајкунима; в) преоста-
ли припадници старог режима, остали су у политици на прагу политичке про-
фесионализације и представљају једино озбиљне поседнике управљачких и 
политичких вештина. 

                          Реформски капацитети 
 у очекивању у стварности 

Номеклатори минимално средњи 

Интелигенција максимално минимално 

Тајкуни минимално максимално 
 

Упадљива карактеристика прве фазе транзиције садржана је у томе на 
власт долази група „демократских снага“ с највећим симболичким капита-
лом. То јој је обезбедило изборну победу и представља основни разлог изузе-
тно високог степена очекивања у бирачком телу. Велик симболички капитал 
демократије индукује опште мњење да ће програми бити остваривани, да је 
неопходна само добра воља, а да је власт за то довољан услов. Реформски по-
тенцијал демократских снага, међутим, много је мањи и чак се може рећи да 
је услед недостатка преосталих врста капитала – минималан. Тим путем 
можемо да објаснимо зашто је свака источноевропска револуција испрва, у 
Србији као и многим другим источноевропским друштвима, била праћена 
највећим очекивањима и оптимизмом, а зашто је учинак у првој фази по пра-
вилу био толико скроман, да је подршка смењена разочарењем и повратком 
социјалистичких странака на власт. На који начин долази до побољшања гру-
пних перформанси које се огледају у њиховој већој способности за тражену 
концентрацију капитала? 

  
ДДииннааммииккаа  вврреедднноосснниихх  ии  ммооттииввааццииоонниихх  ккооммппллееккссаа  

У свим источноевропским друштвима интелигенција је, с обзиром на 
природу бившег идеократског поретка, имала стратешки значајну легитима-
циону функцију. Из тог разлога увек је, хтела то или не, била близу власти с 
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којом је коегзистирала у тесном савезу, или на начин Шопенхауерове праса-
ди. Велике историјске промене довеле су до промена  у основном вредносном 
и мотивационом комплексу ове друштвене групе.  

У периоду последњих 16 година на делу су по две промене сваког комп-
лекса. Прва промена вредносног комплекса изнуђена је спољашњим чинио-
цем: падом социјализма на међународној сцени и „отварањем простора“ 
арбитрарности преостале светске силе; друга промена је одређена унутраш-
њим чиниоцем –  логиком власти, по њеном освајању у држави.  

Прва промена вредносног комплекса састоји се у прелазу од (заступања) 
вредности колективизма ка вредностима индивидуализма, од владавине аван-
гарде партије ка владавини права, од једноумља и дисциплине ка демократији 
и слободи изражавања, од радника ка грађанину, од презира ка поштовању 
средње класе, од анатеме либерализма ка његовом хипостазирању, од кари-
јере прављене на основу „негативне селекције“ и чланства у партији, ка идеји 
напредовања на основу личног рада и креативности, из уверења да „најбољи 
људи треба да буду на најзначајнијим местима“. 

Основу вредносне преоријентације чини промена мотивационог компле-
кса. Она се састоји од мотива опстанка у што већем конфору, када је интели-
генција, не рачунајући шачицу дисидената, била у „мишјој рупи“ конформиз-
ма на партијским синекурама – ка ангажману за универзалне вредности чове-
чанства. Овај се на трагу старог осећаја своје епохалне обавезе, концентрише 
на бригу према историјском развоју, према грађанима и према себи, а нај-
мање према народу, како би земља што пре ушла у међународне организације 
(СТО, НАТО, ЕУ, итд).  

До друге промене долази доласком на власт. Промена мотивационог ком-
плекса значи замену свих елемената првобитног садржаја, услед окрета од 
бриге за друштво ка бризи за себе „у јединственој прилици“. У то улази 
мотив за напредовањем на основу места у партији и „револуционарних заслу-
га“, с отвореним или латентним непријатељским ставом према свима који ра-
чунају на „личне способности“ мимо партијских заслуга. Тако се и начело 
„Најбољи људи треба да буду на најзначајнијим местима“, мења у облик: сва-
како, али – такви су само наши! Ваља се обезбедити за сутра, пошто повратак 
изворном стању врлине у сиромаштву и друштвеној маргиналности – не до-
лази у обзир. 

Нови вредносни комплекс чине: повратак на вредности колективизма од-
носно своје политичке групе и њену заштиту „завером ћутања“; повратак од 
владавине права ка владавини своје партије као јединој авангарди у земљи, од 
демократије и слободе изражавања ка једноумљу и дисциплини у својој пар-
тији, од грађанина ка партијском раднику (признање грађанина само ако се 
учлани у нашу партију), од поштовања средње класе, ка жељи да сам поста-
нем њен члан или припадник више класе, од хипостазирања либерализма ка 
анатеми национализма и патриотизма, од приче о напредовању на основу 
личног рада, без обзира на страначку припадност, ка каријеризму на основу 
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места у својој партији и „негативној селекцији“; од хваљеног грађанског дру-
штва ка држави, од спонтаности ка режирању исте; од „отварања очију“ на-
роду, а против медијске манипулације режима, ка „испирању мозгова“ и ме-
дијској манипулацији у нашу корист; од исповедане слободе изражавања и 
критике грађана, ка тактици дисциплиновања и контроле медија и људи и 
форсирање апологета. 

Кад повежемо ове промене вредносног и мотивационог комплекса, доби-
јамо то да у ходу транзиције друга промена мотивационог комплекса враћа у 
близину напуштеног вредносниог концепта социјализма, односно на модел 
партијско-политичког деловања. Новост је само у томе да се тај модел плура-
лизује, утолико што по њему, мање или више, поступају припадници свих 
странака. 

Квалитативно нову ситуацију, дакле, представља долазак на власт демо-
кратских снага, када долази до изражаја диспропорција поседованих капита-
ла. Пошто се власт, дејством иманентне логике, намеће као самосврха, долази 
до неочекиване промене: пројектована перспектива заједнице (програмска 
обећања), замењује се пројекцијом личне и групне перспективе, уз врховни 
императив самоодржања на друштвеној и политичкој сцени у будућем вре-
мену, „кад више не будемо били на власти“. Катедре и научне каријере, забо-
рављене још у време опозиционирања, нестају из преференцијалног хоризон-
та. Ваља путем власти коју имамо данас обезбедити економски капитал, 
коришћењем шансе (using the opportunitieѕ), за сутра, да бисмо убудуће имали 
друштвени значај као припадници економско-политичке елите. Пошто је то 
исход императивне логике самоосигурања (новоуспостављене) групе, то се 
ради колективно, што ће рећи уз изузетке који потврђују правило. Услед тога, 
појединац може да реализује свој план а да не трпи санкције – не зато што је 
припадник власти, него зато што нема ко да га морално и правно осуди: за 
моралну осуду – „и други раде исто“, а за правну – судство је потчињено и 
новоустоличеној групи демократора.  

Поменута промена циљева и мотивационих комплекса води: 
а) инструментализацији власти – уместо средства општег добра она пос-

таје први плен у рукама хуманиста, морализатора и демократа, као средство 
остваривања групног и личног интереса у сврху друштвено-економског успо-
на; 

б) у том процесу економско добро има статус плена другог реда и основ-
на сврха је његово стицање како би се осигурао свој прелаз или транзиција: 

– од друштвено-маргиналне групе с високим симболичким капиталом – 
која је пред бирачким телом била више легитимисана степеном дискредита-
ције старог режима и владајуће екипе, него својим способностима,  

– ка друштвено утицајној групи с великим економским капиталом – која 
пред бирачким телом губи легитимацију услед самодискредитације на основу 
раскорака између обећања и исхода, односно стварних учинака.  
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Овај прелаз путем промене мотивационих комплекса, врста капитала на 
располагању и степен остварености циљева, доводи, најпре до преображаја 
свих група у игри, а потом, до неочекиваног увећања коалиционих капаците-
та. Носилац тог новог потенцила неће бити ни једна дефицитарна група узета 
за себе, него њихова мешавина која ће у новом виду бити респектабилан суб-
јекта транзиције – као нова елита. Погледајмо детаљније разлоге те преком-
позиције и поменутог melting pot-а. 

  
ММааккааззее  ккааппииттааллаа  ии  њњииххоовваа  ппррееккооммппооззиицциијјаа  

Као што рекосмо, за респектабилан друштвени потенцијал делања није 
довољно поседовање капитала само једне врсте, него је неопходно поседова-
ти њихову концентрацију у оптималним сразмерама у којима има само мање 
и више, а не и разлике максимум-минимум. Видели смо да у случају транзи-
ционих друштвених група то није случај. За њих важи следећа шема маказа 
капитала:  

 
              Тајкуни                                           Демократија 
                                              Капитали: 
         + економски (е)                                           (с)   симболички + 
 
                         (е)/(с)                                            (е)/(с) 
                                                      
        – симболички (с)                                           (е)  економски   – /+ 
                                                   Власт 
                                                                        Номенклатура 
 

Маказе капитала се непосредно се тичу реформских капацитета у завис-
ности од износа поседованих капитала. Као што видимо, свака друштвено 
респектабилна група стартује у изразитој диспропорцији капитала, која је у 
стратешком смислу најнеповољнија по делатни потенцијал. Уз то, свака је 
имала неки од капитала који је недостајао преосталим двема. Изложени дефи-
цити група, према томе, манифестују се у структурној комплементарности, 
одакле следи  веома висок степен или потенцијал узајамног спајања. Четврти 
елемент, који чини осовину око које ће се одвијати структурне промене пре-
композицијом капитала, као што шема показује – је политичка власт. 

Посредовањем власти, релативно брзо долази до тога да уместо реформе 
државе и друштва на дневни ред долази неопходност реформе сваке групе, у 
сврху увећања реформских капацитета. То се манифестује у видљивој проме-
ни окретом од бриге за друштво, ка бризи за себе, до заокружења неопходних 
капитала.  

Како такозвана „конверзија“ једног капитала у други најбоље може да се 
спроведи посредовањем власти, то ће њен поседник бити перципиран као 



Милан Брдар, Динамика реформско-демократских капацитета...   
 

 
152 

респектабилан и потенцијални партнер, с којим може да се изврши размена у 
сврху стицања неопходних капитала. У исти мах, услед опште дефицитарно-
сти, преостале групе ће у истом смислу бити привлачне за поседника власти. 
Међугрупни односи размене успостављају се путем квазиеквиваленције на 
основу функционисања власти као „опште монете“ за стицање свих других 
врста капитала. Она је база ванекономских трансакција која се одвија уз висо-
ке, такође ванекономске, трансакционе трошкове.  

Степен реформског капацитета стоји у обрнутој пропорцији са степеном 
отварања маказа, и у управној сразмери са степеном њиховог затварања. Циљ 
сваке групе је да маказе што пре затвори, што не може без помоћи или сарад-
ње преосталих двеју. Само затварање нужно повлачи суму добитака и губита-
ка. На пример, демократија не може да стекне економски капитал, а да не 
смањи или изгуби симболички. Пораст економског капитала значи веће шан-
се да демократија уради нешто корисно за земљу (на пример, опоравак при-
вреде), али у исти мах начин његовог стицања повлачи смањење или губитак 
симболичког капитала, што са своје стране значи и губитак подршке бира-
чког тела. Наравно, рачуницом да ће сума добитака бити већа од губитака, 
свака група улази у процес прекомпозиције капитала путем размене „сваког 
са сваким“:   

 
                      Интелигенција                                 симболички капитал 
                   економски капитал                                    Тајкуни  
 
 
                                                  Номенклатура 
                                              друштвени капитал 

 
Скица указује на неизбежну прекомпозицију капитала као базу формира-

ња нове елите. Оно што свака група губи, обнавља се у случају неке од преос-
тале две, тако да свака од њих жељену целовитост може да обезбеди једино 
путем фузије, привременог или трајног спајања. То је основа коалиција.15 
Комплементарни односи наведених група генеришу и одговарајуће мотива-
ције.  

Номенклатура не може да се одржи без обнове симболичког капитала, 
који може да добије од демократског блока. За узврат, може да заложи свој 
економски капитал, као и ресурс који нико осим њих на политичкој сцени 
нема: вештину или умеће управљања и владања (једино они су били у прили-
ци да је за четири деценије увежбају). Номенклатори имају мотив да се на тај 
начин удену у нову елиту и да легализује нелегално имовину (стечену кориш-
ћењем предности што су били најближи ресурсима и држави).  

––––––––––––– 
15 За услове коалиционисања вид. Стојановић (2005): 94–98. 
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Тајкуни спремни за споразум, пошто им је, прво, стало до тога да обез-
беде друштвено признање и углед (симболички капитал), а друго, да обезбеде 
легалност свог поседа, фирми, рада и добити и на тај начин се етаблирају као 
признати припадници нове елите. За узврат су спремни да дају део економ-
ског капитала. Пошто су већ обавили економску акумулацију, они перспек-
тивно гледано, имају изгледе да постану најснажнији субјект успоставе инс-
титуција владавине права. То можда звучи парадоксално, али је исход дија-
лектике транзитивне ситуације.  

Долазак на власт демократских снага, сачињених углавном од интелиген-
ције, раније смо већ одредили као основни хендикеп транзиционих друшта-
ва.16 Разлог је, уопштено гледано у расколу између очекивања и реалног ис-
хода, а објашњење је у маказама капитала. Услед тог дефицита, проблем ин-
телигенције, која чини критичну масу демократски опредељених снага, 
првенствено није у њеном аматеризму, него пре свега у томе што њен норма-
тивно-пројектован план успоставе демократије, институција владавине права 
и законитости, итд, мора, да буде прокоцкан новим планом који стиче по до-
ласку на власт. Раније обузета тактикама како на власт доћи, сада бива обу-
зета идејама како на њој остати. С тим новим циљем, који води тактици кон-
центрације преосталих капитала, интелигенција постаје у преовлађујућем 
делу спремна да свој симболички капитал искористи у циљу реализације свог 
групног и личног интереса, што ће рећи да уравнотежи свој друштвени и 
економски капитал са симболичким, тако што ће ући у размену и савез с но-
менклаторима и тајкунима. Огрезли у тим тактикама, демократски рефор 
матори неприметно постају „демократори“. 

Првобитан однос конфронтације, нарочито принципијелних „морално уз-
вишених интелектуалаца“, као новопечених политичара према тајкунима и 
номенклаторима, по доласку на власт брзо се мења, на основу свести о комп-
лементарности, и води тајним коалицијама у обостраном интересу. У следе-
ћем кораку  долази до фузије која се манифестује у „изненадним“ чврстим 
пријатељствима и партнерствима. Ти односи подлежу следећим императив-
ним начелима: 

(1) да би реформски капацитет субјекта транзиције био мање симулакрум 
а више реалност нужно је да уђе у савез с преостале две групе. Штавише, ни 
једна група не може да оствари свој циљ без фузије с преостале две;  

(2) такође, ни једна група не може да стекне капитал који јој недостаје а 
да не жртвује део капитала који поседује. Степен увећања економског (бога-
тства) нужно води паду симболичког капитала – уколико се то збива на оси 
политичког капитала (власти), што перспективно води паду популарности с 
ризиком губитка политичке власти.  

Фузија дефицитарних група се одвија, дакле, с једне стране, као кримина-
лизација демократске власти, на основу неизбежне промене мотивационог 

––––––––––––– 
16 Брдар (2006): 72–73. 
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комплекса у оквиру искоришћења „јединствене шансе“ путем трансакција на 
основу „монете власти“; а с друге, као декриминализација криминала, као 
први корак, у његовој легализацији и (већ тада) политизацији. Свака стране 
жели оно што друга нема, за шта убрзано постаје спремна да жртвује оно што 
има: тајкуни део свог богатства за углед, власт и легализацију: демократори 
углед и власт за богатство. Они и тајкуни се налазе заједно у институцији 
„рекета“, при чему тајкун, који је, иначе, рекетом долазио до добити, сада 
плаћа рекет, да би легализовао акумулисани капитал. С друге стране, тај ре-
кет је званично назван „суперпорез“, што је на месту једино у случају ако од-
лази у државни буџет а не у приватне џепове.  

У вези с овим типом трансакције вреди имати у виду било који од случа-
јева приватизације с почетка текста. Ако је, на пример, извршена продаја три 
шећеране за 9 евра (што је вредност 10 кг шећера), онда је тај случај чу-
д(ес)не продаје, као и сви претходни, случај рекета у скицираној фузији. Ре-
кет, наравно, није у оних 9 евра, него у поменутих минус 24 милиона, пошто 
је тај износ, највероватније,  завршио у приватним рукама, у којима су исто-
времено инструменти власти, којима је изнуђена трансакција тог типа. 

У том погледу, разлика између новокомпоноване мафије и новодемократ-
ске владајуће групе само је у томе што је прва утеривала рекет од појединаца 
на основу силе и претње, а други то исто чине путем инструмената државе, 
којима захваљујући економски капитал стичу много брже. Мора се признати 
да је то несањана употреба државе од стране „демократских снага“. 

РРееааккцциијјее  ии  ппооссллееддииццее    

Прекомпозиција капитала није ствар за жаљење и жалопојке, без обзира 
што у првом реду изазива моралистичке реакције, јер је у питању основни 
транзициони процес од чијег исхода зависи и сам исход транзиције. Стратеш-
ки смисао описаних промена, друштвено гледано, у суми је чак позитиван.  

1. Реч је, у првом реду, о формирању нове елите. Ради се о неопходним 
променама у сврху бољег позиционисања у укупном диспозитиву друштвене 
моћи, чијим окончањем ће и они, који су на власт дошли стицајем контин-
гентних околности, искоришћењем шансе, постати један од константних чи    
нилаца будућег политичког живота земље.  

2. Неизбежне промене тежинских односа три врсте капитала, воде проме-
ни карактера припадника демократских снага, али не и умањивању њихових 
реформских капацитета. Уколико, наиме, постепено дође до затварања рефо-
рмских маказа, пропорционално томе реформски капацитет се увећава. То би 
значило, да се поменути губитак, услед нелегалних трансакција, компензује 
увећањем реформских капацитета, гледано на дужи рок. Обезбеђењем еконо-
мског капитала обезбеђена је политичка будућност групе и њених припадни-
ка узетих за себе.  
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3. Тај процес нужно води у диференцирање свих дефицитарних група, 
што се најдраматичније одвија у групи „демократских снага“. Тим током се 
одвија образовање, преласком пута од политичког аматеризма и идеализма 
интелектуалаца до високообразованих и оспособљених политичара. Цена 
овог процеса је:  

1) осипање демократског реформског блока, као кула од песка, под вет-
ровима тајкунизације, до јавног сукобљавања и узајамних оптуживања око 
тог феномена;  

2) редукција до губљења симболичког капитала и промене „изворног ка-
рактера демократског блока“, што води у  

3) унутарполитичко диференцирање реформског блока у име одржања 
„чистих идеала“ и „принципијелности“. Највећи проблем у ствари је личне 
природе: може ли појединац да прихвати промену, од заступника узвишених 
идеала до цинично-прагматичног човека политике. То би значило да онај део 
реформски оријентисане интелигенције, који се доследно држи чистих идеа-
ла, завршава, заједно с хиљадама отпуштених радника, међу највећим губит-
ницима транзиције! 

Промене о којима је реч морају, наравно, у јавности да буду на одговара-
јући начин медијски покривене. Пошто се програм састоји од декларисаних 
вредности и циљева, којим се привлачи бирачко тело, промену вредносног 
комплекса треба учинити невидљивом, или је оправдати као нужан услов за 
спровођење транзиције земље „од ауторитарности ка демократији“.  

Наравно, група на власти, било да је партијска или коалициона, однос с 
друштвом, партијским чланством и бирачким телом, успоставља преко Ми-
хелсовог правила, које ступа на снагу са сваким случајем критике: на критику 
да „они горе пљачкају и мисле само на себе“, одговара се да критичари „угро-
жавају земљу, њену будућност, пут ка Европи“, „демократске реформе и му-
ком успостављене институције“. За све недаће, актуелне подбачаје, инерцију 
и неуспехе, окривљује се тешко наслеђе бившег режима. Основна матрица 
позната је из времена социјализма.  

Реченом медијском покривању, поред новинарског еснафа, добро дођу 
припадници друштвених наука, да својим ауторитетом „држе воду“ као га-
ранти да промена и скретања нема. Без обзира што и сами, у знатном броју, 
припадају субјекту промене па су и њен објект. Најмоћнија прича апологије 
је „херојска прича“ о историјском тренутку преузимања власти, на основу 
трансфера стварног догађаја у мит, који постаје све већи како је потребно 
њиме заклонити све непријатније чињенице учинака реформе започете „слав-
ном револуцијом“.  
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ППррееоорриијјееннттаацциијјаа  ттррааннззиицциијјее  ккааоо  ннееооччееккииввааннии  

mmeellttiinngg  ppoott  

Видели смо зашто су разматране групе само кандидати за елиту, као и то 
да услед дефицитарне природе својих полазних положаја морају да редефи-
нишу своје приоритете. Разлог је у томе што им се самим почетком транзици-
је као приоритет намеће неопходност стицања капитала који им недостају, у 
сврху ситуирања у позицијама друштвене моћи. Ослонцем на општу тезу, 
следио би закључак:  

Транзиција друштва смењена је транзицијом групе која је требало да је 
спроведе. О транзицији друштва не може бити речи све док се путем сана-
ције, фузије и коалиционисања дефицитарних група не доврши процес форми-
рања нове елите као субјекта њене даље могућности и спроводљивости. 

Ту је објашњење зашто је друштвена транзиција успорена. Док је стари 
режим транзицију блокирао на све начине, с променом власти уместо њеног 
„природног“ и убрзаног тока, имамо сасвим неочекиван исход. Као што смо 
видели, она мора да буде „пресечена“ и претечена транзицијом поменутих 
група до заокружења друштвено-политичке елите, која ће тек бити субјект 
довршења процеса реформи. Док се тај процес не доврши остатак друштва 
има да пребива у статусу позоришне публике која мотри „чудна збивања на 
сцени“, а да их углавном не разуме. То генерално води изневеравању пози-
тивних али и негативних очекивања.  

Како лако долази до тог фузионисања, јавност је видела на случају лако-
ће којом су интелектуалци и новинари, „принципијелни борци за демократи-
ју, морал и поштење, а против криминала и злоупотреба свих врста“, падали 
на Карићеву награду. Није је одбио нико, као што нико од награђених није 
касније стао у Карићеву одбрану, када је постао објект политичког прогона. 
Сама награда била је потез ка успостави или градњи угледа, или симболичког 
капитала, који је породици неопходан да би поред економског постала и 
политички и културни чинилац. 

Фузију дефицитарних група као врховни реметилачки фактор демократ-
ске транзиције нико није очекивао, али нико не може ни да је обустави, као 
фазу образовања друштвене елите с неопходним реформским потенцијалом. 
Та логика диктира да транзиција, нарочито у периоду под вођством демократ-
ских снага, мора да прође, и пролази, кроз карикатурално-пародичну фазу с 
озбиљним друштвеним исходом. Дискредитовање демократских снага, услед 
јаловости реформских потеза, с једне стране, и жртвовања симболичког капи-
тала у замену за економски, путем коалиција с номенклаторима и тајкунима, 
изазива разочарење и наилази на раширену моралну осуду. Међутим, исти 
процес на дуги рок има смисао образовања и консолидовања субјекта рефор-
ме, који ће новом виду поседовати далеко већи реформски капацитет од било 
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које групе из раније фазе, узете појединачно. Тај нови субјект неће личити ни 
на једну од поменутих група, зато што ће бити компонован од припадника 
свију заједно. Финале транзиције са скицираним процесима фузионисања, 
биће, дакле, нова елита коју ће чинити помешани овим транзиционим „mel-
ting potom“: највештији припадници бивше номенклатуре, највештији и нај-
јачи припадници демократорске интелигенције (вешти и способни за промену 
уверења „преко ноћи“ и за компромисе с „омраженим“ групама и вођама кри-
минала) и најмоћнији тајкуни као респектабилни економски субјекти.  

Колико међугрупна размена буде већа, биће већи степен концентрације 
три врсте капитала. Резултат ће, без сумње, бити већа унутрашња интеграција 
нове елите, која се тим путем формира, уз веће шансе да се иста стабилизује 
као језгро легитимне грађанске класе у смислу носиоца легалних економских 
послова и политичких утицаја. Зато, с правом, можемо да закључимо да ће 
нова елита бити доста хомогена, стабилизована на уједначеним степенима 
економског и друштвеног капитала. На тај начин биће остварена његова дис-
позитивна концентрација, која ће се у дејству одржавати на основу коалиција 
друштвених група и њихових чланова. Све групе нове елите имаће изражен 
заједнички интерес:  

1) ка успостави снажних институција, од владавине права и законитости 
до јасних правила пословања с начелима пословне етике,  

2) ка поштовању закона и одлука извршене власти; 
3) ка успостави вредносног система граћанског друштва, индивидуализма 

али и кооперативности; 
4) ка забораву своје појединачне и групне прошлости односно корена 
коначно сви њени припадници прве генерације делиће заједнички инте-

рес да се прошлост сваког од њих (као непријатна) заборави, 
5) услед чега ће непрекидно радити на обнови и одржању свог симболич-

ког капитала (у чему ће се узајамно помагати), и с оптимистичким тоновима 
непрекидно себе и нас „окретати ка будућности“, 

Биће то нова елита, без порекла (sine nobilitate), али зато заинтересована 
да се што пре педигрира. Пошто је за себе учинили све, у другој фази ће (по 
правилу у другој генерацији), ради стицања угледа и заслуга, дати све од себе 
да нешто учини за земљу, народ и државу.  

РРееааллнноосстт  ии  ммаашшттаа  

Изложено структурно становише капитала и њихове прекомпозиције као 
основе динамике реформског капацитета субјеката транзиције омогућава нам 
да изведемо објашњења: 

Ad. 1. зашто од транзиције може и мора да профитира мањина, на уштрб 
већине, односно зашто долази до разочарења првом генерацијом реформато-
ра? У питању је формирање друштвене (економске, политичке и културне) 
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елите која ће убудуће да води земљу у пристојним облицима политичког де-
лања; 

Ad. 2. зашто транзиција постаје чинилац довршења криминализације и 
пљачкања друштва (намештени тендери, јефтина продаја, укључујући прода-
ју тржишта, заинтересованим инстанцама тзв. „међународне заједнице“, у 
првом реду компанијама САД,17 или сумњивим компанијама којима је потре-
бан терен за „прање новца“). У истом оквиру можемо да тумачимо и објаш-
њавамо све чудне феномене на распону од великих афера које се не решавају, 
преко запањујућих тендера и багателних приватизација јаких и вредних фир-
ми, до драстичних одступања политичких лидера од својих програма и пред-
изборних обећања. 

Ad. 3. зашто доласком демократско-реформских снага не долази и ред, 
закон и морал и поштење, него бива обрнуто: одвија се нова и последња епи-
зода  нереда, безакоња, друштвене пљачке, превара и макијавелизма. У том 
погледу, институционални неред, демократорској реформској власти само је 
ишао на руку, услед чега га је скицираном праксом још увећала и искористи-
ла. Тако је, уместо умањења дошло чак до увећања шанси за „последњу пља-
чку“ у процесу првобитне акумулације капитала, тако што је уместо капи-
тализације успешних фирми наступила њихова будзашто продаја, уз транс-
фер капитала „из руке у руку“. Из тих разлога, такође, тек по доласку демо-
кратских снага на власт добили смо неочекиване појаве: уместо тржишта 
капитала –приватно-буразерске и партијско-интересне трансакције; уместо 
тржишта роба и радне снаге – политичко-економску флуктуацију чланова 
владајућих странака ка укључењу у нову елиту, уместо успоставе институ-
ција – успоставу неформалних тела које власт држе ван званичних токова. 

Ad. 4. Из истог склопа можемо да објаснимо зашто је око 5 милијарди 
долара, што донација што кредита, који су ушли у земљу од октобра 2000. до 
октобра 2005. године, морало да „нестане“ уместо да је отишло у привреду и 
зашто за то „нико никог не прозива“ 

Такође, прича о „борби против крупног криминала“ и корупције углав-
ном мора да остане прича.18 Већ одмицањем „демократских промена“ чији 
исход су квалитативне промене услед речене фузије, с једне стране, за тај 
обрачун је прекасно, а с друге, структурно гледано, пројекција те борбе била 
је само идеал без покрића. Фузионисани субјект борбе против криминала већ 
својом природом би морао да буде њен објект, што није реално за очекивати. 
У том погледу разлике између поменутих група су следеће:  

– номенклатори (социјалистички функционери) су пљачкали државу и 
друштвене фирме, од трена када је, почетком деведесетих година, откривено 
да је друштвена „својина свачија и ничија“;  
––––––––––––– 

17 Ту спада случај Сартида и Дуванске индустрије Ниш. 
18 О незнатно смањеној корупцији у Србији, после октобра 2000. год, шире вид. 

Вуковић (2001) и (2004). 
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–  тајкуни су се обогатили превасходно пљачкањем појединаца; 
– припадници демократских реформских снага, као појединци, или груп-

но, путем инструмената државе пљачкају прве и друге и довршавају процес 
„прерасподеле“ државне, „свачије и ничије“, својине. 

Из тог разлога можемо слободно да предвидимо да од поменутих борби 
неће бити ништа. У исти мах, разлози за поменуте борбе нестајаће пропорци-
онално степену стабилизације исхода процеса прекомпозиције капитала. У 
међувремену, афере везане за та питања у великој мери припадају површини 
овде описаног процеса прекомпоновања и концентрације капитала. 

У контрасту с тим, у раширеним жалопојкама, критикама и моралисању 
једног, врло гласног дела хуманистичке интелигенције видљив је изузетно 
висок степен празног нормативизма, партијске пристрасности и самозалуђи-
вања, због чега остаје у самоблокади за разумевање друштвених и политич-
ких процеса транзиције. 

Социолошки гледано, описан процес је неизбежан, јер се одвија у при-
родном стању распада основних институција, када превагу односе ванинсти-
туционалне праксе – тако да нам само преостаје закључак  да је пожељно да 
се исти што пре заврши. У друштвеном је интересу да се прекомпоновање 
капитала доведе до краја и да се нова елита стабилизује као субјект – како би 
друштвени развој био приведен у оквире неопходне реглементације. 

У друштвеном интересу, дакле, није да се хуманистички моралише, ни да 
се спроводе ad hoc мере, а поготово не да се „сви тајкуни похапсе у име 
правде, поштења и морала“. Остављајући по страни питање: зашто само њих, 
кад више нико на политичкој сцени није „чистих руку“, разлози против тих 
акција типа Робина Худа били би следећи:  

прво, друштво би поново било осиромашено и изложено пропасти на 
светској сцени;  

друго, зато што то „отимање у име правде“ нема ко да изведе, а да акција 
не пређе у нови круг пљачке, на чијем крају би се обновило револуционарно 
питање „отимања отетог“ – у име морала. Био би то јалов и друштвено опасан 
бесконачни регрес; 

треће, зато што исповедање поштења уз захтеве „да се свима одузме не-
поштено стечена имовина“ пристаје фрустрираним професорима, гладним 
јавне промоције, који за петнаест година ништа нису разумели. Тај дискурс, 
тобоже вођен „одговорношћу пред друштвом и историјом“, спада међу не-
одговорније на актуелној друштвеној сцени.  

Финализовањем транзиције довршава се епохални лук од револуције у 
име правде, а против експлоатације, до свеопште пљачке у току транзиције 
(Србија, Русија). Општа пропаст као финале великог сна о коначном уласку у 
Европу, само је преткорак коначном изласку из дугогодишњег безнађа. Прича 
о историји социјализма окреће се уназад: последња пљачка у виду прераспо-
деле друштвеног богатства (и сиромаштва) услов је укидања последица оне 
прве, зване „социјалистичка револуција“, да би се све стабилизовало под вла-
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давином права. Онај део интелигенције који је у социјализму живео на пар-
тијским јаслама, ангажован је да процес тумачи као „демократски“, на исти 
начин као што је аквизитирала ранију залудну „изградњу социјализма“.19 Да 
ли ће овај процес заиста, по окончању транзиције, довести до жељене демо-
кратије, ипак остаје отворено питање. Изложена анализа не искључује мо-
гућност да се посттранзициони поредак стабилизује у власти олигархије, где 
богата и утицајна мањина манипулише остатком друштва. Ово тим пре што 
су аутентичне грађанске иницијативе, бар што се тиче Србије, толико слабе 
да не могу да се рачунају у алтернативу, а држава, која би могла да успостави 
институционалне препреке ка таквом исходу, биће у власти управо нове ели-
те од које и долази потенцијална опасност. Поред тога, ову могућност чини 
вероватном однос страног чиниоца према нашој транзицији. 

  
ДДооппрриинноосс  ссттрраанноогг  ччииннииооццаа  

То што демократура, с једне стране, предузима непопуларне мере отпуш-
тања радника, производи афере и ништа не решава, а с друге, асистира у до-
вршавању друштвене пљачке и консолидује свој положај за будућност на 
приказан начин, од стране Запада, посебно Империје (САД), дочекивано је с 
упадљивим разумевањем, уз симптоматична повремена признања због „демо-
кратских и реформских  успеха“. Разлога за чуђење због таквог става нема, с 
обзиром да јој описани процеси одговарају из два разлога: 

1) пошто је нова екипа осведочила „висок степен кооперативности“, чак 
и изнад очекивања,20 овај процес за њих првенствено значи осигурање парт-
нера на дуги рок. Оно мало капитала које је у њих уложила,21 на тај начин ће 
бити дугорочна добра инвестиција.  

2) додатно осиромашење становништва само значи побољшавање услова 
за долазак страног капитала и запошљавање. Улагање ће странцима доносити 
суперпрофит, на нивоу нове колоније, а сви у Србији, као и у било којој зем-
љи транзиције, биће срећни да раде за 300–400 € месечно. То ће, без сумње, 
од стране политичке елите бити цењено као „успех транзиције и доказ бржег 
приближавања Европи“, а на одобравање народа који је поново добио перс-
пективу запослења и каквог таквог живота изнад егзистенцијалног минимума. 
Администрација САД неће изостати са својим печатом одобравања. 

––––––––––––– 
19 У изложеном објашњењу личне биографије актера нису важне. Неокомунистичка 

прошлост већине припадника демократског блока, одсуством одговорности према народу 
и држави, само олакшава разумевање учешћа у скицираном процесу.  

20 Утврђено на основу разговора с међународним партнерима, током седам месеци 
2004. године. 

21 Реч је о стотинак милиона долара уложених 2000. године у странке ДОС-а, о чему 
је известио Washington Post, 19. септембра исте године, непосредно уочи парламентарних 
избора у Србији од 24. септембра. 
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Због сасвим извесних дугорочних користи, са становишта тзв. „међуна-
родне заједнице“, у којој је одлучујући поглед и реч ујка Сема, вреди повре-
мено зажмурити на оба ока, па прећутати кршење људских права и владавине 
права, као што је, по истом принципу, било диктирано да се старом режиму 
приписују свакојака кршења чак и тамо где их није било.  

Поврх тога, нова демократорска власт (ни у једној земљи транзиције) 
није демократска по својим поступцима, него по томе што је (и ако је) марио-
нетски везана за Империју. А пошто је ова „осведочено демократска држава“ 
онда су само такве, марионетске владе демократске ако и колико реализују – 
њене интересе. У супротном постају диктаторске истим принципом под којим 
њихов диктат важи као „права демократија“.22 

У коначном билансу, реформски капацитети, његове промене и укупна 
динамика своде се на то да је демократска власт двоструко марионетска: с 
једне стране, услед притиска и помоћи споља, а с друге, услед притиска и 
помоћи изнутра. Под притиском споља, домаћа група реформатора следи на-
метнуте стратешке одлуке; под притиском изнутра, одређена јој је тактика и 
распон деловања по свим важним унутрашњим питањима. Све у свему, она 
влада много мање него што се у јавности представља, што ће рећи да је њена 
владавина, структурно гледано, по условима своје могућности, више симула-
ција, него стварна пракса. Стварна власт и моћ тече мимо институција, па чак 
и мимо саме владе, а да се о томе ћути на основу „прећутног споразума“, 
пошто у томе учествују и припадници власти.23  

„Демократска  власт“ постаје у већем степену стварна у пропорцији с од-
мицањем приказаног процеса тренсформације и фузије, односно затварања 
маказа капитала. Према томе, реформски капацитети демократских снага у 
земљи осигурани су:  

а) изнутра, степеном своје трансформације сваке од поменутих група у 
респектабилног припадника нове елите;  

б) споља, асистенцијом „међународне заједнице“, у оквиру тактике не-
прекинутог помагања „демократских снага“.  

У том погледу реформски капацитети у крајњем случају, не зависе само 
од капацитета владајуће групе у земљи, него и од интереса и политичког дик-
тата споља, као и од степена кооперативности домаћих реформаторских 
снага. 

Што се, пак, тиче жељених институција владавине права и демократских 
процедура, оне ће бити успостављене тек када се поклопе захтеви изнутра, са 
захтевима споља, а то значи:  
––––––––––––– 

22 На основу тога можемо да разумемо „чудне“ ставове: председник који је више пута 
биран на изборима, није демократски председник, па чак ни избори нису „демократски“; 
док, с друге стране, председник који до тог места није дошао демократским изборима, 
важи као „први, демократски изабран председник“. Критеријум разлике је посед или од-
суство милости империјалне Администрације. 

23 Што је почело 2001. године. Вид. Брдар (2002b) (2002b). 
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1) када се у земљи заврши процес фузије поменутих група и нова елита 
буде заокружена – услед заштите њеног економског капитала; а споља гледа-
но,  

2) пошто страни капитал уђе у земљу и у инвестиције – па буде захтевао 
правне гаранције за себе.  

До тада, имаћемо сањарења и критике, уз ишчуђавања због афера и се-
рије „необјашњивих“ догађаја. 

То што ће ови захтеви бити испуњени, уз допринос страног чиниоца, та-
кође не гарантује да ће поредак на крају бити демократски, а не олигархијски, 
или да домаћа елита неће бити марионетска власт у функцији транснационал-
них компанија. У том погледу утицај САД и ЕУ су потпуно различити, тако 
да и поменути исход зависи од тога ко ће од њих, у догледно време, својим 
утицајем превладати на балканском подручју. Уједно је у томе садржана ди-
лема која нам преостаје за следећих неколико година, а не тиче се само нас 
него и Европе и њене перспективе. Тиме је критичко-аналитичка прича о на-
шој транзицији завршена, тако да даље писање о њој више није потребно; 
преостаје да се њен сценарио у стварности доведе до краја. И какав год он 
био, биће дочекан и прослављен као –  

HAPPY END, 

на основу искуства да је било горе, а уз утеху „да је могло да буде још 
горе“. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЈА: 
 
Антонић, Слободан (2006): Елита, грађанство, слаба држава: Србија после 2000, 

Службени гласник, Београд. 
Брдар, М. (2000): Праксис одисеја: генеза бољшевичког тоталитаризма 1917–1929, 

том први, Службени лист СРЈ, Београд. 
(2002а): „Глобализација и десуверенизација: проблем регионализације Србије у 
актуелном геополитичком контексту“, Социолошки преглед, 36, no. 1-2, стр. 57–
80. 
(2002b): „DOS Between Revolution and Reform“, International Journal for the Se-
miotics of Law, vol. 14, no. 2, pp. 143-160. 
(2002c): „Перспективе институционалних реформи у Србији“, Реконструкција 
институција. Годину дана транзиције у Србији, В. Цветковић (прир.), Инсти-
тут за филозофију и друштвену теорију, Београд, стр. 165–178. 
(2004): „Основне стратегије транзиције и њихова логика: актери, алтернативе, 
перспективе”, Социолошки преглед, vol. 38, no. 3, стр. 445–462. 
(2006): „Vindicae Contra Tyrannos: или одбрана државе као медијума друштве-
не интеграције“, у M. Tripković (prir.): Multikulturna Vojvodina u evropskim inte-
gracijama, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 51–80. 



Социолошки преглед, vol. XXXX (2006), no. 2, стр. 137–164  
 

 
163 

Bourdieur, Pierre (1977a): „The Economics of Linguistic Excanges”, Social Science Informa-
tion, 16, pp. 645-68. 

           (1977b): „Symbolic Power”, u Gleeson, Denis [ed.],  Identity and Structure: Issues in 
the Sociology of Education, Nafferton, Driffield, Nafferton Books, стp. 112-19. 
(1986): „Forms of Capital“, u Handbook of Theory and Research for the Sociology of 
Education, Richardson, J. (ed.), Greenwood Press, New York. 

Вуковић, Слободан (2001): “Раширеност и осуда корупције у Србији“, Социолошки 
преглед, vol. 35, no. 1-2, str. 3-18. 
(2004): „Проблеми корупције у транзицији: пример правосуђа“, Социолошки 
преглед, vol. 38, no. 1–2, стр. 115–134. 

Edvards, B., Foli, M., Dajani M. [prir.] (2003): Posle Tokvila. Rasprava o građanskom 
društvu i društvenom kapitalu, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski 
Karlovci/Novi Sad.    

Grili, Endrju (2003): „Preispitivanje Kolmena. Verske strukture kao izvor društvenog kapi-
tala“, u Edvards, Foli i Dajani [prir.], str. 312–321. 

Lazić, Mladen (1996): „Delatni potencijal društvenih grupa“, Sociologija, vol. 38, no. 2, 
стр. 259-288. 

Lazić, Mladen (2000): „Elite u postsocijalističkoj transformaciji srpskog društva“, Račji 
hod, M. Lazić (prir.), Filip Višnjić, Beograd, str. 21-64. 

Molnar, Aleksandar (1996): „O delanju društvenih grupa“, Sociologija, vol. 38, no. 2, стр. 
289-313. 

Njutn, Kenet (2003): „Društveni kapital i demokratija“, u Edvards, Foli i Dajani (prir.), стр. 
300-311. 

Prokopijević, M. (2002): „Social Capital During Tranzition“, Социолошки преглед, vol. 36, 
no. 3, стр. 255–273.  

Stiglic, Jozef (2003): Protivrečnosti globalizacije, Beograd: SBM-x. 
Stojanović, B. (2005): Teorija igara, elementi i primena, Službeni glasnik, Beograd. 
Stole, Ditlind i Rohon, Tomas R. (2003): „Jesu li sva udruženja slična? Različitost članstva, 

tipova udruživanja i stvaranja društvenog kapitala“, u Edvards, Foli i Dajani (prir.), 
стр. 193-210. 

Weber, Max (1989): Protestantska etika i duh kapitalizma, „Veselin Masleša“, Sarajevo. 
 
 
Milan Brdar                                                                                                        S u m m а r y 
Faculty of Philosophy 
Novi Sad 

RREEFFOORRMM--DDEEMMOOCCRRAATTIICC  CCAAPPAACCIITTYY  
DDIINNAAMMIICCSS  DDUURRIINNGG  SSTTRRUUCCTTUURRAALL  CCHHAANNGGEESS  

IINN  TTRRAANNZZIITTIIOONN’’SS  SSUUBBJJEECCTTSS    
 
The topic of the article is a problem of real and potential bearers or subjects of transition 

and their respective reform capacities. The analysis is based on the experience of transition 
in Serbia in the period of „democratic changes” 2000–2006.  

The problem is set up with a demarcation between the main transitive social groups, that 
are seen as a source of the future ruling elite members. A reform capacity of each group is 
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scrutinized on the scale of its possession of three kinds of capital: economic, symbolic and 
social.  

The main dynamic process, which was designed for analytical purposes, concerns the 
mutual influences, alliances and divisions among these groups. These result in huge chan-
ges in the structure that is composed by the various amounts of the three kinds of capital. 
These amounts are changing during that very process and due to these changes, along side 
with the change of the group's identity, the rise or fall of its reform capacity occurs. The 
prediction of this capacity is founded in the thesis that maximal reform capacity asks for 
optimal equilibrium between all three kinds of capital: social, economic and symbolic. A 
factor, which is constant throughout this dynamics and which could be introduced as a 
fourth kind of capital, is political capital, and it makes the axis of the whole analysis. This 
capital (political power) is the instrument for obtaining at last some of the remaining three 
kinds of capital.  

Results of this analysis are very helpful in an explanation of the unexpected outcomes 
of the transition, of the diminishing pace of the very process, of frequent criminal affairs, 
and of the fall of citizens' confidence in the reform capacities of „democratic forces”, or in 
an explanation of the return of defeated powers as a rule in the second or the third wave of 
democratic elections. The author believes that results and the explanation that have been 
given are valuable not only in the case of Serbia, but in the case of many others transitional 
countries (Russia, Ukraine, The Balkans countries, etc.) 

Key words: reforms, social capital, symbolic capital, social capital, political power, 
tykoons, nomenklatura, intellectuals, Serbia, democracy, state, rule of Law, criminal, insti-
tutions. 

   


