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УДК  
316.344.42(44)(049.3)
Ду шан Гу ја ни чић*

,,Les CinqMil le ; for tu ne et 
fa il li te de l’éli te française’’, 
Cher che mi di, Pa ris, 2014.

,,Фран цу ска је да нас бо ле сник 
у Евро пи.“ Са ова квим, ко ли ко 
ра ди кал ним то ли ко и из не на
ђу ју ћим уво дом за по чи ње де ло 
гру пе ауто ра Сем пли си јис Еги
јон (Sim pli ci us Aigu il lon)1 под на

* Истраживач сарадник, Институт за 
политичке студије.

1 Hans Ja cob Chri stoph von Grim mel
sha u sen, Авен ту ре Сим пли си ју са 
Сим пли си си му са, 1669. Сим пли си је 
Сим пли си си мус је да љи ро ђак Вол
те ро вог Кан ди да ко ји је сто го ди на 
пре ње га и као он ,,имао до ста тач но 
ре зо но ва ње али са нај про сти јим ду
хом.“ Ова лич ност је ин спи ри са ла 
ауто ре ове књи ге.

зи вом ,,Пет хи ља да  бо гат ство и 
про паст фран цу ске ели те.“ Из да
вач ка ку ћа ‘’Cher che mi di’’ је 2014. 
го ди не овим де лом на 212 стра ни
ца и фран цу ском је зи ку отво ри ла 
јед ну ак ту ел ну, али и де ли кат ну 
те му у да на шњој Фран цу ској, а то 
је пи та ње ње не ели те и кон крет но 
дру штве не ре ал но сти ко ју она у 
до број ме ри ства ра или об ли ку је. 
На рав но, пи та ње ели та је јед но 
од оних ко је већ ду га чак пе ри од 
за о ку пља ве ли ки број на уч ни ка 
и ис тра жи ва ча у дру штве ним на
у ка ма (,,кри ти ка ели та је кла си ка 
у по ли тич ким и со ци о ло шким 
на у ка ма’’, твр де ауто ри), а на ма 
се по себ но чи ни зна чај ним да ва
ње јед ног ин те лек ту ал ног освр та 
на ње но де ло ва ње, раз ми шља ње и 
ути цај у јед ној та ко зна чај ној зе
мљи ка ква је у мно го че му Фран
цу ска.

Ауто ри књи ге по ла зе од основ
не те зе да сво је вр сна ка ста од пет 
хи ља да љу ди вла да овом ве ли ком 
зе мљом и да ње на за тво ре ност, 
са мо љу бље и ка ри је ри зам ко ме 
су под ре ђе ни го то во сви оп шти 
ин те ре си успо ра ва ју, а не рет ко и 
оне мо гу ћа ва ју на пре дак Фран цу
ске у мно гим сфе ра ма. ,,Фран цу
ске ели те ве ру ју са мо са ме се би“, 
при ме ћу је по зна ти фран цу ски 
пи сац Жак Жи ли јар (Jac qu es Jul
li ard), а с тим се сла жу и ауто ри 
овог де ла, јер ,,ели те де лу ју са мо 
на осно ву кон сен зу са и мо гу са
мо са ме се би да су де; оне ужи ва ју 
фак тич ку нео д го вор ност...“ Шта 
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све по ве зу је при пад ни ке ове гру
пе? Они, на и ме, де ле ,,исти на чин 
жи во та, исту кул ту ру, исто по ље 
ин те ре са, исти при год ни реч ник, 
исте илу зи је.’’

По себ но за ни мљи во пи та ње 
ко ме ауто ри по кла ња ју при лич ну 
па жњу је на ко ји на чин се ре гру
ту ју чла но ви ове при ви ле го ва не 
гру пе. У ,,њи хо вој’’ Фран цу ској 
,,све се од и гра ва у пе ри о ду из ме ђу 
20 и 26 го ди на, на из ла ску из ENA 
(На ци о нал не шко ле ад ми ни стра
ци је), По ли тех нич ке ака де ми је 
или HEC (Ви со ка еко ном ска шко
ла)’’, што по ауто ри ма ја сно ука
зу је на чи ње ни цу да је фил тер за 
ула зак ме ђу ели ту вр ло густ и да 
го то во ну жно мо ра про ћи кроз 
не ку од ове три фран цу ске шко ле 
на гла су. Да кле, сво је вр сна ме ри
то кра ти ја вр ло огра ни че ног оби
ма је ус по ста вље на. При том, тре
ба очи глед но из бе ћи опа сност од 
по гре шног по јед но ста вљи ва ња 
на осно ву ко јег би се твр ди ло да 
на ве де не шко ле са ре пу та ци јом 
елит них у Фран цу ској све сно и 
на мен ски про из во де бу ду ће чла
но ве фа во ри зо ва не ка сте, јер ових 
,,5000 ни су сви ели та, али се сма
тра ју та кви ма“ и има ју ,,пот пу ни 
кон сен зус у ци љу ис кљу че ња из 
по лу га вла сти сва ког оно га ко ји 
не де ли њи хов праг ма ти зам или 
би мо гао да угро зи њи хо ве при ви
ле ги је.“ У ту фа во ри зо ва ну гру пу 
спа да ју: по ли ти ча ри, ди рек то ри 
ве ли ких при ват них пред у зе ћа 
или ком па ни ја, ви со ки др жав ни 

слу жбе ни ци, пред сед ни ци син
ди ка та, ди рек то ри ве ли ких ме ди
ја... спи сак сва ка ко ни је ис цр пан.

Из ова квог осе ћа ја су пер и ор
но сти (на рав но ни ка да фор мал но 
из ра же ног) у од но су на оста так 
све та сe раз ви ла скло ност ка ола
ком, го то во при род но под ра зу ме
ва ном при хва та њу ра зно ра зних 
при ви ле ги ја и по вла сти ца. Ка кве 
су кон крет но при ви ле ги је у пи та
њу? Оне се сва ка ко из ра жа ва ју на 
раз ли чи те на чи не и у раз ли чи тим 
обла сти ма, али оно што им је не
спор но за јед нич ко је да на сто је да 
трај но ,,за кљу ча ју’’ си стем ка ко би 
сво јим но си о ци ма омо гу ћи ли по
себ но по во љан по ло жај у по гле ду 
по ли тич ких функ ци ја, еко ном ске 
мо ћи, по ре ског трет ма на, из бе га
ва ња ра зних ви до ва од го вор но
сти и слич но. То су нај че шће не ке 
по год но сти у ма те ри јал ним пред
ме ти ма, ко ри шће ње по крет них и 
не по крет них до ба ра у слу жбе не 
свр хе, по је ди не по ре ске олак ши
це...

С дру ге стра не, јед на од глав
них осо би на на ве де не не фор мал
не ка сте на ко ју ука зу ју ауто ри ове 
књи ге је ли це мер је у по сту па њу, 
у сми слу дво стру ких стан дар
да, јед них ко је оче ку ју за ,,обич не 
смрт ни ке“ и дру ге ко је љу бо мор
но при ме њу ју за се бе. Од но сно, 
,,што вре ди за све ти ну, не при ме
њу је се на нас.“ Исто та ко, њи хо во 
де ло ва ње, ка ко је с пра вом на гла
ше но, је че сто пра ће но (скри ве
ним) па ра док си ма. Та ко на при
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мер, при пад ни ци ове гру пе се 
го то во сви до јед ног за кли њу у ре
пу бли кан ске иде а ле и вред но сти 
мо дер не Фран цу ске чи је је по ла
зи ште не сум њи во 1789. го ди на, а с 
дру ге стра не, мно ги од њих има ју 
од нос пре ма при ви ле ги ја ма као 
при пад ни ци не до дир љи вог плем
ства из пе ри о да ап со лут не мо нар
хи је. То се ре ци мо од но си на из
ве сну за це мен ти ра ност њи хо вих 
рад них ме ста (јер они прак тич но 
не по зна ју ка те го ри ју от ка за), али 
та ко ђе и на њи хо ву ве ли ку тај но
ви тост у ве зи сва ког евен ту ал ног 
ин те ре со ва ња јав но сти за њи хо ву 
имо вин ску кар ту. ,,Зе мља ко ја из
ра жа ва до крај но сти сво ју љу бав 
пре ма рав но прав но сти је исто
вре ме но и та где је вр хов но тра га
ње оно за при ви ле ги ја ма.“  Лу цид
но под вла че ауто ри књи ге је дан 
ве ли ки фран цу ски па ра докс!

Као пак глав но сре ди ште не
при ме ре них при ви ле ги ја ауто ри 
књи ге ис ти чу пре на ду ван др жав
ни апа рат; уоста лом до вољ но је 
на по ме ну ти да је ова зе мља из ме
ђу 1982. и 2003. ре гру то ва ла ско
ро ми ли он до дат них чи нов ни ка, 
а да др жа ва по тро ши 54% про
из ве де ног бо гат ства. С об зи ром 
на јед но од не до дир љи вих на че ла 
у Фран цу ској ко је се од но си на 
оба ве зу одр жа ва ња кон ти ну и те
та јав не слу жбе, сва ки из го вор се 
ја вља као до во љан да се и дру го ра
зред ном функ ци о не ру обез бе ди 
бар не ка при ви ле ги ја. Та ко пре
фект де парт ма на, ње гов ге не рал

ни се кре тар, ди рек тор ка би не та, 
као и под пре фект ужи ва ју пра во 
на слу жбе на ко ла ко ја се ту ма че 
као ,,у на че лу про ду же так кан це
ла риј ског по сла.“

Јед но од сред ста ва ко је de fac
to слу жи чла но ви ма ели те да др
же оби чан на род у под ре ђе ном 
по ло жа ју је ,,њи хо ва за ви сност од 
сва ке вр сте прав ног нор ми ра ња.“ 
За ко но дав на ин фла ци ја од 70 но
вих за ко на и 1500  но вих де кре та 
го ди шње до вољ но го во ри у при
лог овој тврд њи. Дру га ја ствар 
пак (не)до след ност у при ме ни 
број них про пи са где при пад ни
ци ели те та ко ђе има ју не ма лу 
од го вор ност. Скло ност ка пре те
ра ном нор ми ра њу (тзв. пан ју ри
ди за ци ја) је то ли ко да бу квал но 
ни јед на област, ни ти јед но пи та
ње ни су ван деј ства не ке прав не 
нор ме. На тај на чин се, све сно или 
не све сно, одр жа ва сво је вр сни за
ча ра ни круг,,је дан ло ше сро чен 
и на пи сан за кон се не уки да, већ 
се до но се дру ги ко ји га до дат но 
усло жња ва ју не по пра вља ју ћи га 
при том, а он да се ње го ва не га тив
на деј ства ко ри гу ју дру гим тек
сто ви ма’’, итд... За јед ну др жа ву 
као ве ли ког ба шти ни ка рим ске 
прав не тра ди ци је ка ква је Фран
цу ска, сво је вр сна нео д го вор ност 
и не у спех ње не ели те се огле да ју и 
на овом по љу.  

На чин на ко ји сва ко днев но 
де лу је ова моћ на, али не фор мал
но по сто је ћа гру па ни је увек ла ко 
ра за зна ти. Ауто ри су то га по себ



ПРИКАЗИ

240

но све сни, па ис ти чу: ,,Уза луд би 
би ло тра жи ти не ко де ло у ко јем 
су ‘5000’ на пи са ли сво ју дог му. 
Од бра на њи хо вих ин те ре са ни
је ор га ни зо ва на, она је ор ган ска.“ 
Они има ју сво ја не пи са на пра
ви ла по на ша ња, свој ма њеви ше 
сли чан раз вој ни пут и је дан че сто 
уоп штен и ша блон ски го вор.

Исто вре ме но, њи хов од нос 
пре ма фран цу ском иден ти те ту 
(или што би се ре кло код нас ,,на
ци о нал ном пи та њу“) је вр ло за ни
мљив. Има ју ћи у ви ду да је до бар 
део њих про из и шао из кул тур ног 
ми љеа бли зак вред но сти ма ма
ја 1968, сна жно обе ле жен иде јом 
мул ти кул ту ра ли зма по сва ку це ну 
и су прот ста вља њем сва ком ауто
ри те ту а по го то ву др жав ном, он да 
не мо же да чу ди њи хов млак и по
вр шан од нос пре ма фран цу ском 
на ци о нал ном пи та њу и иден ти
те ту. Њи хов бу квал но пре ве де ни 
,,др ве ни је зик’’ (lan gue de bo is ка
ко то ка жу Фран цу зи) или бли же 
на шем је зи ку,,не му шти је зик“ је 
јед но моћ но сред ство за у зда ва ња 
сва ког ,,по ли тич ки не ко рект ног“ 
ми шље ња у јав но сти. Они опет 
са сво је стра не вр ло ра до ко ри сте 
од ре ђе не ре чи или фра зе у ци љу 
при до би ја ња јав но сти, као што су 
со ци јал на прав да, јав на слу жба, 
ан ти ра си зам, бор ба про тив хо мо
фо би је, жи вот на сре ди на, по зи
ви на по ка ја ње због ко ло ни јал не 
про шло сти, ре фор ме и слич но. 
Та ко ђе, вр ло им је дра го стра сно 
по зи ва ње на људ ска пра ва (,,људ

ско пра ва штво“) и у окви ру то га 
им ни је ни стра на по др шка пра ву 
на ме ша ње у уну тра шње по сло ве 
дру гих зе ма ља (dro it d’ingéren ce) 
уз по зи ва ње на за шти ту људ ских 
пра ва и сло бо да. Ауто ри у том 
по гле ду на во де по себ но уло гу ве
ли ких ме ди ја у по др шци свим та
ко зва ним пра вед ним ра то ви ма 
НА ТОа, не за бо ра вља ју ћи ни рат 
про тив Ср би је. При том, ова ,,људ
ско пра ва шка“ ква зи и де о ло ги ја не 
мо же да по рек не у осно ви њи хо во 
по до зре ње пре ма иде о ло ги ја ма 
уоп ште, као ,,сим бо ла за тво ре но
сти ду ха у њи хо вим очи ма.“

С дру ге стра не, ауто ри не про
пу шта ју да по ме ну чи ње ни цу ко ја 
је да нас у Фран цу ској јед но гла сно 
при хва ће на и ко ја де лу је као не из
бе жна по сле ди ца све га прет хо до 
ре че ног, а од но си се на све ве ћи 
јаз ко ји се ства ра и све ви ше про
ду бљу је из ме ђу на ро да и ели те. 
Основ тог не за др жи вог гу бит
ка по ве ре ња ле жи пр вен стве но у 
,,осе ћа ју на ро да да ели те др же го
во ре без ве зе са ре ал но шћу.“ Али, 
ауто ри ни су на ро чи то не жни у 
свом су ду ни пре ма са мом фран
цу ском на ро ду где ка жу да ,,Фран
цу зи гун ђа ју, али не чи не ни шта да 
се то про ме ни“, као и да ,,при хва
та ју да их њи хо ви предстaвници 
ва ра ју и ла жу.“

На кра ју, у за кључ ку књи ге 
ауто ри по ку ша ва ју да са гле да
ју пер спек ти ве да љег по сту па ња 
ове не фор мал не али моћ не кли ке, 
као и њи хов да ле ко се жан ути цај 
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на фран цу ску др жа ву и дру штво. 
Они пр вен стве но пред ла жу да се 
ба за из ко је се ре гру ту ју при пад
ни ци бу ду ће ели те ну жно про
ши ри, да се окон ча ,,ин це сту о зни 
од нос др жа ве са ве ли ким пред у
зе ћи ма“ (ми сли се на чи ње ни цу да 
су ру ко во ди о ци ве ли ких фир ми 
исто вре ме но и др жа о ци по је ди
них др жав них функ ци ја), за тим да 
се окон ча са при ви ле ги ја ма сва ке 
вр сте, а по го то во фи скал ним, као 
и да се ста ви тач ка са зло у по тре
бом јав них до ба ра као фран цу
ском сва ко днев ни цом. На еко
ном ском пла ну се пред ла же зна
чај но сма ње ње јав не по тро шње и 
за у ста вља ње ви со ких по ре за, ко је 
да нас бу квал но гу ше фран цу ски 
др жав ни ор га ни зам. На прав ном 
пак по љу се пред ла же окон ча ње 
јед не не га тив не прак се, као јед
ног, до ду ше не са мо фран цу ског 
спе ци ја ли те та да на шњи це, а то је 
до но ше ње ве ли ког бро ја прав них 
про пи са сва ке вр сте чи ја при ме на 
оста је че сто се лек тив на и про бле
ма тич на.

,,5000“ су те рет ко ји оп те ре
ћу је фран цу ско дру штво сво јим 
са мо љу бљем, не е фи ка сно шћу и 
ка ри је ри змом. Има ју ћи у ви ду 
сте пен го то во све о бу хват не дру
штве не кри зе ко ју Фран цу ска 
про ла зи, ова ква јед на лу цид на и 
уте ме ље на кри тич ка ана ли за де
ло ва ња др жав не ели те је ве о ма 
по треб на и до бро до шла. Ауто ри 
се на да ју да зе мљу не ће за хва ти
ти не ка но ва 1789. го ди на, као и 

да се не ће по но ви ти исто риј ска 
за ко но мер ност пре ма ко јој су се 
,,ве ли ки пре о бра жа ји фран цу ске 
ели те де ша ва ли са мо по сле ка та
кли змич ких исто риј ских до га ђа
ја, Ве ли ке ре во лу ци је, про па сти 
цар ства 1870, по ра за 1940... Има
ју ћи у ви ду огро ман по тен ци јал 
ове зе мље, као и ње ну исто риј ску, 
по ли тич ку и кул тур ну ди мен зи ју 
у све ту, оста је нам да ве ру је мо да 
на да ња до бро на мер не гру пе ауто
ра ове за ни мљи ве књи ге не ће би
ти из не ве ре на.
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