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ПРО ЦЕС КОН СТИ ТУ И СА ЊА  
ПО ЛИТИЧ КЕ И ДРУШТВЕ НЕ ЕЛИ ТЕ У 
СРП СКОМ ДРУ ШТВУ – ПРОБЛЕМ ДИС-

КОН ТИ НУ И ТЕ ТА И  
„ФЛУК ТУ И РА ЈУЋЕГ  ЛЕГИТИ-

МИ ТЕ ТА“**

Резиме

Рад по ку ша ва да по ну ди на црт за спе ци фич ну со ци о ло
ги ју срп ске исто ри је, те се, ге не а ло шки, по све ћу је ис тра жи
ва њу ду бин ских исто риј ских струк ту ра ко је де лу ју у срп ском 
дру штву и оне мо гу ћа ва ју ње го во успе шно функ ци о ни са ње. 
Рад утвр ђу је да је осо бе ност раз во ја срп ског дру штва, због 
спе ци фич них исто риј ских узро ка, не мо гућ ност ус по ста вља
ња ле ги тим не ели те што за по сле ди цу има низ ис то рисјких 
дис кон ти ну и те та и ва нин сти ту ци о нал ну бор бу пар ци јал
них „ели та“ за „флук ту и ра ју ћи ле ги ти ми тет“,  услед че га 
се тро ши енер ги ја дру штва, оне мо гу ћа ва ње го во успе шно 
функ ци о ни са ње и би ло ка ква ста бил на ин те гра ци ја. У по
след њем де лу ра да те ма ти зу је се про блем легитимит етa 
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ели те у да на шњој Ср би ји и пред ла жу из ве сна ре ше ња за се
лек ци ју ле ги тим не ели те ко ја ће дру штву мо ћи обез бе ди ти 
успе шно функ ци о ни са ње и за до во ља ва ју ћу ин те гра ци ју.
Кључ не ре чи: сто ри ци зам, ели та, Ср би ја, дис кон ти ну и тет, 

дез ин те гра ци ја, ва нин сти ту ци о на ли зам,  бор
ба пар ци јал них „ели та“, „флук ту и ра ју ћи ле ги
ти ми тет“

 Увод

Рад пред на ма за свој пред мет има срп ско дру штво и, 
још пре ци зни је, про цес фор ми ра ња дру штве них ели та уну-
тар тог дру штва. Да би се иза бра ни пред мет ва ља но ис тра-
жио, ни је до вољ но тек ба ци ти по глед на ак ту ел ну си ту а ци ју 
у Ср би ји, ла мен ти ра ју ћи над очи глед ним оскуд ним ком пе-
тен ци ја ма по сто је ћих ели та, већ је по треб но на ве де ну по ја ву 
ис тра жи ти у ко ре ну, вра ћа ју ћи се ње ним ду бин ским исто-
риј ским узро ци ма ко ји усло вља ва ју да је си ту а ци ја у да на-
шњем срп ском дру штву го то во иден тич на оној у про шло-
сти, при че му смо сад, баш као и не кад, из ло же ни  рђа вом 
исто риј ском cir cu lus vi ti o susu. Ме то до ло шки, рад по чи ва 
на исто ри ци стич кој прет по став ци о по сто ја њу ду бин ских 
исто риј ских струк ту ра ко је усло вља ва ју дру штве ни раз вој 
по је ди нач них дру шта ва, ко ји је та ко ви ше ре зул тан та раз-
ли чи тих дру штве них век то ра, не го ли про из вод би ло ка кве 
по је ди нач не во ље, без об зи ра ко ли ко она би ла ја ка и ути цај-
на у од ре ђе ном вре ме ну. Рад ба шти ни по не што од свих зна-
чај них „исто ри ци стич ких“ со ци о ло ги ја, од но сно фи ло зо фи ја 
исто ри је – од Бер ка, Хе ге ла, Ран кеа, То кви ла и Марк са, све 
до Дил та ја, Ве бе ра, Бро де ла, Ва лер штај на и Фу коа - а пре 
све га њи хо ву, уз све ме ђу соб не раз ли ке, за јед нич ку прет по-
став ку о по сто ја њу ду бин ских исто риј ских струк ту ра, ко је у 
про це си ма ду гог тра ја ња, ка ко би ре као Бро дел,1 ре зул ти ра ју 
од ре ђе ним по вр шин ским дру штве ним ре ље фом као сво јом 
ре зул тан том. Сто га је глав ни за да так на ше га  ра да, за пра во, 
да по ка же ка ко исто риј ске окол но сти об ли ку ју дру штва (у 
овом слу ча ју срп ско) ко ја су ви ше про из вод усло ва у ко ји ма су 

1 По Броделу „историјски процес дугог трајања“ је „непомично време или 
бар време које веома споро одмиче, које је упорно у свом непрекидном 
понављању“. Фернан Бродел, Списи о историји, СКЗ, Београд, 1992, стр. 7.
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се раз ви ја ла и усло ва у ко ји ма са да оби та ва ју, а ма ње не ке 
по је ди нач не во ље, ко ју би он да тре ба ли осу ди ти или гло ри
фи ко ва ти. При ступ је спи но зи стич ки, те се ви ше тру ди да 
раз у ме, не го ли да су ди и пре су ђу је, што де скрип тив ном де лу 
ис тра жи ва ња, ко ји се ба ви „ди јаг но зом“, обез бе ђу је те о риј-
ску не у трал ност и су здр жа ност, док ће аутор, тек у по след-
њем де лу ра да, ко ји се ба ви „те ра пи јом“, до зво ли ти се би да 
из не се не ке нор ма тив не прет по став ке о срп ском дру штву. 

У ис тра жи ва њу про це са фор ми ра ња дру штве них ели та 
у срп ском дру штву ба ви ће мо се углав ном ис пи ти ва њем по
ли тич ке ели те, што је ме то до ло шки ко рект но ка да се ба ви мо 
ели та ма у зе мља ма по пут Ср би је, бу ду ћи да су из ве сни ис-
тра жи ва чи утвр ди ли да је у не раз ви је ним дру штви ма по пут 
срп ског „по ли тич ка ели та исто вре ме но и дру штве на и ин те-
лек ту ал на ели та.“2 

Но, по сто ји још је дан јак раз лог за што ће мо углав ном 
го во ри ти о по ли тич кој ели ти. Он је са др жан у пу кој чи ње-
ни ци да је по ли тич ка ели та та ко ја обез бе ђу је по ли тич ки 
су бјек ти ви тет не ком дру штву, или ка ко се то ка же у ко ло-
кви јал ном је зи ку, про сту сло бо ду, јер без ње (нпр. уко ли ко је 
дру штво под екс пли цит ном ту ђин ском вла шћу) ни је мо гућ 
би ло ка кав са мо сво јан ин сти ту ци о на лан раз вој, па ни фор-
ми ра ње оста лих пар ци јал них „ван по ли тич ких“ ели та на ин-
сти ту ци о на лан на чин. За фор ми ра ње ле ги тим не дру штве не 
ели те con di tio si ne qua non је по ли тич ки су бјек ти ви тет, тј. по-
ли тич ка сло бо да, јер без ње не мо же би ти ре чи о би ло ка квој 
ле ги тим ној ели ти, бу ду ћи да је у ста њу по ли тич ке не сло бо де 
сва ка ели та не ле ги тим на или огра ни че но ле ги тим на, и сто га 
не мо же до кра ја ис пу ни ти сво ју дру штве ну функ ци ју да бу-
де истин ски и од „остат ка“ при зна ти „врх“ дру штва. Исти на, 

2 Ду брав ка Сто ја но вић, „Пар тиј ске ели те у Ср би ји 1903-1914 , уло га и на чин 
вла да ња“, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997, 
стр. 41. Сво ју те зу о „не из ди фе рен ци ра ној, ви ше функ ци о нал ној по ли тич кој 
ели ти“ ко ја об у хва та у се бе и це ло куп ну дру штве ну и ин те лек ту ал ну eлиту, 
аутор ка је по ста ви ла ис тра жу ју ћи ели ту у Ср би ји на по чет ку 20. ве ка. Но, 
мо же мо за кљу чи ти да се си ту а ци ја ни је мно го про ме ни ла ни век ка сни је на 
по чет ку 21. ве ка, ка да по ли тич ка ели та од ре ђу је, као и ра ни је, до ми нант не 
дру штве не и ин те лек ту ал не то ко ве (ма да је због ве ће дис пер зи је дру штва у 
не мо гућ но сти да и пот пу но кон тро ли ше те то ко ве као што је чи ни ла ра ни је, 
углав ном то ком чи та во га 20. ве ка), што је по сле ди ца то га, што се, Бро де-
лов ски го во ре ћи, на ла зи мо још увек уну тар исто га про це са ду гог тра ја ња, 
од но сно исте дру штве не струк ту ре ко ју он усло вља ва.
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у вре ме ну гло ба ли за ци је у ко јем жи ви мо, у ко јем ће раз ли-
чи те на ци је по ста ти по ве за не и ме ђу за ви сне као ни ка да до 
са да, не ће мо мо ћи го во ри ти о по ли тич ком су бјек ти ви те ту 
у сми слу кла сич ног су ве ре ни те та,3 јер на тај на чин го то во 
ни ко ви ше не ће би ти су ве рен, али ће и да ље по сто ја ти ква-
ли та тив на раз ли ка из ме ђу оних дру шта ва за ко ја ће мо, већ 
на ин ту и тив ном ни воу, мо ћи ре ћи да су сло бод на, од оних 
ко ја то ни су - без об зи ра да ли под „не сло бо дом“ под ра зу ме-
ва мо ону на мет ну ту спо ља или пак из ну тра. Би ло ка ко би-
ло, ис тра жи ва ће мо углав ном фор ми ра ње по ли тич ких ели та 
уну тар срп ског дру штва, ко је, због прет ход но на ве де них раз-
ло га, има ју и уло гу оп ште дру штве них ели та, те ће мо сто га 
че сто ко ри сти ти син таг му из на сло ва ра да о „по ли тич кој и 
дру штве ној ели ти“, ме ђу ко ји ма у срп ском дру штву го то во 
да не ма би ло ка кве раз ли ке, те су и да нас, баш као и не кад, 
пот пу но сто пље не.

У про це су фор ми ра ња по ли тич ких ели та у срп ском 
дру штву по ку ша ће мо екс пли ци ра ти оне со ци о ло шке за ко-
ни то сти ко је су на сна зи у раз ли чи тим вре ме ни ма, пра ве ћи 
од чи та вог по ме ну тог про це са струк тур но је дин стве ну це-
ли ну. За то ће ма ње би ти ва жно о ко јој екс пли цит ној срп ској 
по ли тич кој ели ти го во ри мо, а мно го бит ни је што ће она на 
се би но си ти ма не чи та вог рђа вог струк тур ног раз во ја срп-
ског дру штва. То ће нас до ве сти до par ex cel len ce на уч нич ког 
ста ва да не пре су ђу је мо по је ди нач ним и пар ци јал ним срп-
ским по ли тич ким ели та ма, већ да раз у ме мо ду бље исто риј-
ске узро ке ко ји су до ве ли до њи хо вог оскуд ног и не ста бил-
ног са ста ва, као и до њи хо ве не спо соб но сти да ва ља но вр ше 
функ ци ју успе шног во ђе ња дру штва. На су прот то ме, по ли-
тич ки став, при су тан код јед ног бро ја дру штве них на уч ни ка 
у Ср би ји, усме ра ва се углав ном на кри ти ко ва ње ове или оне 
по је ди нач не срп ске по ли тич ке ели те, без би ло ка квих по ку-
ша ја да се про зру струк ту рал не пре пре ке са ко ји ма се сва-
ка од њих у срп ском дру штву су о ча ва, што је са мо по се би 
три ви јал но и у функ ци ји днев них по ли тич ких бор би, у ко је 
овај рад не же ли да за ла зи. Сто га ће мо, да би смо наш за да так 
ва ља но оба ви ли, мо ра ти да се за пу ти мо у ду бин ску со ци о-

3 Кла сич на те о ри ја су ве ре ни те та је у Carl Schmitt, Po li tische The o lo gie, Dun-
cker und Hum blot, Mun chen und Le ip zig, 1922.
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ло шку ана ли зу срп ске исто ри је, ка ко би смо до шли до оних 
струк ту ра и узро ка ко ји у њој де лу ју пер ма нент но, и, као што 
ће мо ви де ти, углав ном не га тив но по про цес кон сти ту и са ња 
дру штве них ели та.    

Про цес кон сти ту и са ња ели те у ста бил ним  
дру штви ма – од „ба зич ног је згра“ до 

институ ци о нал ног ко оп ти ра ња

У ста бил ним и пра вил но ин те гри са ним дру штви ма 
про цес кон сти ту и са ња ели та те че ево лу и тив но, при че му 
се на са мом по чет ку про це са фор ми ра „ба зич но је згро“ ели-
те ко јем се ка сни је ко оп ти ра њем по ве ћа ва оп сег, члан ство 
и сна га, све док у ели ту не бу де ко нач но ко оп ти ра на ве ћи-
на за слу жних чла но ва дру штва, чи ме ели та за о кру жу је свој 
ле ги ти ми тет. На при мер, у Ен гле ској, у по чет ку је „ба зич-
но је згро“ ели те би ло са ста вље но од ста ре зе мљо по сед нич ке 
ари сто кра ти је у чи је ре до ве су се, сход но соп стве ним за-
слу га ма, ма ло по ма ло ко оп ти ра ли и сви та лен то ва ни при-
пад ни ци гра ђан ске кла се, да би ко нач но ста тус ели те, у раз-
ли чи тим под руч ји ма, по стао до сту пан сви ма ко ји су рас по-
ла га ли од ре ђе ним та лен ти ма и за ко је је дру штво про це ни ло 
да мо гу ко ри сти ти ње го вом раз во ју.4 На про сто, осло ње ни на 
по ме ну та ис тра жи ва ња, по сма тра ју ћи ен гле ски (бри тан ски) 
дру штве ни раз вој у гло ба лу, мо же мо ре ћи да се ево лу и тив-
ним пу тем на до гра ђи ва ло на по сто је ћу (ари сто крат ску) дру-
штве ну ба зу, те су се но ви чла но ви ели те, без об зи ра да ли 
је она по ли тич ка, ака дем ска, кул тур на или не ке дру ге вр сте, 
ко оп ти ра ли, пу тем ста бил них про це ду ра, на нео кр ње ну гру-
пу ста рих при пад ни ка ели те (осим ако су ови про па да ли због 
соп стве них гре хо ва ло шег вла да ња). Све то се из вр ши ло са 
из ве сним по ро ђај ним му ка ма, али без би ло ка квих ве ли ких 
по тре са, ре во лу ци ја и на си ља, упра во на ба зи оног исто риј-
ског кон ти ну и те та ко ји је не коћ тра си ра ла зе мљо по сед нич ка 
ари сто кра ти ја, као ба зич но је згро ен гле ске ели те у ње ном за-

4 О про це су фор ми ра ња ели та у Ен гле ској, од ста ре ари сто кра ти је све до са-
вре ме не ме ри то кра ти је, у обим ној сту ди ји Law ren ce Sto ne, Je an ne C. Faw ti er 
Sto ne, An open eli te? En gland 15401880, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1986. 
У бу дућ но сти ће мо овом спе ци фич ном про це су фор ми ра ња ели те у ен гле-
ском дру штву по све ти ти је дан те ме љан чла нак.
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чет ку, о че му све до чи чи ње ни ца да да нас чак и по ли ти ча ри 
из ла бу ри стич ких, рад нич ких ре до ва но се лор дов ске ти ту ле 
и се де у Гор њем до му пар ла мен та, за јед но са они ма ко ји ту 
се де по дав на шњем на след ном пра ву.5 У Бри та ни ји се, као 
што су утвр ди ли ис тра жи ва чи чи јим смо се ис тра жи ва њи-
ма по слу жи ли, то ком не ко ли ко ве ко ва раз вио ве о ма ста би-
лан со ци јал ни и по ли тич ки си стем ко ји је упра во одр жа ва-
ла ели та, на тај на чин што је ба лан си ра ла ме ђу су штин ски 
про тив реч ним екс тре ми ма.6 Та ели та је, стал но по ве ћа ва ју ћи 
сво ју ба зу на про це ду ра лан и ин сти ту ци о на лан на чин, ми-
ри ла про тив реч но сти ри гид ног кон зер ва ти ви зма и су ви ше 
рас по ја са ног ре во лу ци о нар ства, те је ус пе ла да у ве ћи ни вре-
ме на де лу је раз бо ри торе фор ми стич ки и при ла го ди дру-
штве не ин сти ту ци је ре ал ним дру штве ним по тре ба ма. Ти ме 
је омо гу ћи ла углав ном ми ран ево лу и ти ван раз вој дру штва, 
без ве ли ких ско ко ва или па до ва, већ се ку му ла ти ван ефе кат 
иза зи вао ко оп ти ра њем но вих чла но ва ели те на по сто је ћу ба-
зу ста рих, опет, ва жно је ре ћи – на ин сти ту ци о на лан и про-
це ду ра лан на чин. Ко нач на и не по бит на по сле ди ца ова квог 
мо де ла се лек ци је ели те је нео спо ран ле ги ти ми тет ели те у 
раз ли чи тим обла сти ма, као и при зна ва ње тог ле ги ти ми те та 
од стра не „остат ка“ дру штва, ко ме је опет оста вље на мо гућ-
ност да уђе ре до ве „ели те“ сход но соп стве ним за слу га ма, али 
опет са мо по пред ви ђе ним про це ду ра ма и ста бил ним ин сти-
ту ци о нал ним ре ше њи ма. Упра во са мо ко оп ти ра ње као до ми-
нант ни мо дел ре гру то ва ња ели те, од но сно по сто ја ње ста бил-
не ба зе без ко је ни је ни мо гу ће ко оп ти ра ње, као и мо гућ ност 
да се „оста так“ при дру жи тој ба зи и по ста не „ели том“ (као и 
мо гућ ност да „ели та“ мо же по ста ти „остат ком“, услед ан ти-
со ци јал ног по на ша ња), по спе шу је ре ла тив но успе шно функ-
ци о ни са ње дру штва, јер мак си мал но сти му ли ше по зи тив ну 
се лек ци ју и из вла чи мак си мум ка ко из по је ди на ца, та ко и из 
чи та вог дру штва као њи хо вог над пер со нал ног зби ра. Ко нач-
но, дру штво, а то при мер Ве ли ке Бри та ни је по твр ђу је, мо-
же би ти, са пу ним по ве ре њем, осло ње но на сво ју ле ги тим ну 

5 О ин сти ту ци о нал ном устрој ству и са ста ву До ма Лор до ва у Фи лип Ло во, Ве
ли ке са вре ме не де мо кра ти је, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци-Но ви Сад, 1999, стр. 273-277.

6 Law ren ce Sto ne, Je an ne C. Faw ti er Sto ne, An open eli te? En gland 15401880, Ox-
ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1986, стр. 303. 
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и не спор ну ели ту у раз ли чи тим под руч ји ма, што омо гу ћу је 
ње го во успе шно функ ци о ни са ње, јер се ни нај ма њи про мил 
дру штве не енер ги је не тро ши у бор ба ма око пи та ња ле ги ти-
ми те та. У Бри та ни ји је по сре ди ко оп ти ра ње но ве у ста ру 
ели ту кроз ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме ко ји сво ју функ ци о-
нал ност цр пе из исто риј ског кон ти ну и те та, те су та ко ти ме-
ха ни зми, као и уоп ште ве ћи на бри тан ских ин сти ту ци ја, ви-
ше про из вод спон та не оби чај но сти, не го ли не ког со ци јал ног 
или ју ри стич ког ин жи ње рин га, у ко ји се на Остр ву уоп ште 
ма ло ве ру је.7 Ко нач но, ко оп ти ра ње као мо дел ре гру то ва ња 
ели те омо гу ћа ва њен нео кр ње ни ле ги ти ми тет, кон ти ну и-
тет дру штве ног раз во ја и одр жи ву дру штве ну ин те гра ци ју 
из ме ђу „ели те“ и „остат ка“, што за ко нач ну по сле ди цу има 
ре ла тив но успе шно функ ци о ни са ње дру штва. Та ко ће глав-
на осо би на бри тан ске ели те би ти флек си бил ност (у сми слу 
при ла го ђа ва ња ску па фор мал них усло ва за по ста ја ње ели-
том кон крет ној дру штве ној си ту а ци ји), од но сно флек си бил-
ни ин сти ту ци о на ли зам.  

Кон сти ту и са ње ба зич ног је згра срп ске ели те 
и тра ге ди ја исто риј ског дис кон ти ну и те та

На пр ви по глед про цес кон сти ту и са ња срп ске ели-
те кре нуо је истим то ком као и онај ен гле ске, фор ми ра њем 
ари сто крат ског „ба зич ног је згра“. То је уоста лом би ла оп шта 
ка рак те ри сти ка сред ње ве ков ног дру штве ног устрој ства та-
да шње Евро пе, у ко јој је вла сте ла, од но сно зе мљо по сед нич ка 
ари сто кра ти ја, има ла су пре ма ти ју над „плеб сом“ и та ко зва-
ни ари сто крат ски ле ги ти ми тет. Та ко од по ја ве пр ве зва нич не 
срп ске вла дар ске ди на сти је (Ви ше сла ви ћа) у 8. ве ку8 по чи ње 
фор ми ра ње „је згра“ срп ске ели те, фор ми ра ног углав ном од 
ме сне вла сте ле ко ја је би ла по де ље на на не ко ли ко обла сти 
и та да још при лич но да ле ко од би ло ка квог ста бил ног др-
жав но-прав ног устрој ства, иако са до нел ке ста бил ним образ-
цем на след ног пра ва на вла дар ску и оста ле бит не дру штве не 

7 Вр ху нац сум ње у би ло ка кав со ци јал ни ин жи ње риг, па чак и на прин ци-
пјел ном, епи сте мо ло шком ни воу је у књи зи Mic hael Oakes hott, Ra ti o na lism 
in po li tics and ot her es says, Li bertyPress, In di a na po lis, 1991.

8 Ду шан Т. Ба та ко вић и гру па ауто ра, Но ва исто ри ја срп ског на ро да, Наш 
Дом, Бе о град/Ло за на, 2000. г, стр. 8-9. 
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функ ци је. Ста бил ни је др жав но-прав но устрој ство, на рав но 
не у мо дер ном ад ми ни стра тив ном, већ у сред ње ве ков ном 
сми слу „пра ва на зе мљу“ ко је је има ла вла сте ла, по чи ње се 
на зи ра ти са успо ном ди на сти је Не ма њи ћа у 12. ве ку.9 Са из-
ве сним на сил ним епи зо да ма у лан цу на сле ђи ва ња (син би че-
сто уста јао на оца, брат на бра та), ко је ни су би ле рет ке ни у 
дру гим ми ље и ма та да шње Евро пе, под Не ма њи ћи ма се по чи-
ње фор ми ра ти ста бил но је згро срп ске вла сте ле ко је је у исти 
мах би ло и је згро срп ске ели те. Та ели та се у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма „не ма њић ког до ба“ у раз ли чи том сте пе ну ин сти-
ту ци о на ли зо ва ла, што је би ло и при лич но те шко због пер ма-
нент не бор бе из ме ђу оче ва и си но ва, као и из ме ђу бра ће, те су 
ста бил ни је ин сти ту ци о на ли за ци је би ле са мо под ја ким вла-
да ри ма ка кви су би ли жу пан-осни вач Сте фан Не ма ња, ње гов 
син краљ Сте фан Пр во вен ча ни (са бра том Раст ком, од но сно 
Св. Са вом ко ји је бра ту по ма гао у ин сти ту ци о на ли за ци ји др-
жа ве) и доц ни је кра ље ви Урош I и Ми лу тин, а по себ но под 
ца рем Ду ша ном. Од Но мо ка но на Св. Са ве, пре ко За ко на 
„све то га“ кра ља Ми лу ти на, све до Ду ша но вог за ко ни ка, по-
ку ша ва ла су се уре ди ти пра ва и оба ве зе вла сте ле као „је згра“ 
та да шње срп ске ели те, као и од нос „ели те“ са „остат ком“, 
ко ји је баш као и у Ен гле ској, уоста лом баш као и у чи та вој 
та да шњој Евро пи, по чи вао на ари сто крат ском ле ги ти ми те ту. 
На жа лост, за раз ли ку од си ту а ци је у Ен гле ској, ари сто крат-
ски „ле ги ти ми тет оруж ја“ ни је у та да шњој Ср би ји ус пео да 
по ста не ари сто крат ски „ле ги ти ми тет по ре кла“, од но сно ни је 
ус пео да се тран сфор ми ше у ста бил не про це ду ре ода би ра и 
се лек ци је ари сто крат ске ели те. Због исто риј ских окол но сти, 
у Ср би ји се ни је фор ми ра ло ста бил но „је згро“ ари сто крат ске 
ели те на ко је би се он да, по пут про це са опи са ног у Бри та ни-
ји, ко оп ти ра ли но ви чла но ви, обез бе дио исто риј ски кон ту-
ни тет и што је још, ва жни је, обез бе дио пун ле ги ти ми тет и 
ста бил не про це ду ре ода би ра ели те. 

На и ме, та ман ка да је срп ска вла сте ла, под Ду ша ном, 
сре ди ном 14. ве ка, до би ла свој за мах и из не дри ла тзв. срп-
ску „ари сто крат ску кон сти ту ци ју“ оли че ну у Ду ша но вом за

9 О институционалном развоју под Немањићима са географгском екс пли ка-
ци јом „земље“ коју су контролисали у књизи Милош Благојевић, Србија у 
до ба Немањића. Од кнежевине до царства 11681371, Вајат, Београд, 1991.
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ко ни ку,10 ко ја је мо гла би ти из у зе тан основ за да љи прав ни 
и ин сти ту ци о нал ни раз вој срп ске ели те, ње них про це ду ра, 
као и чи та вог срп ског дру штва, из гу бљен је по ли тич ки су-
бјек ти ви тет, а ти ме и сва ка шан са за по сте пе но фор ми ра ње 
ле ги тим не и фун ци о нал не ели те. Већ смо на гла си ли у пр-
вом де лу ра да да је за раз вој ле ги тим не и фун ци о нал не ели те 
con di tio si ne qua non по ли тич ки су бјек ти ви тет, тј. по ли тич ка 
сло бо да, јер без њих не мо же би ти ре чи о би ло ка квој ле-
ги тим ној ели ти, бу ду ћи да је у ста њу по ли тич ке не сло бо де 
сва ка ели та не ле ги тим на или огра ни че но ле ги тим на. Ко ли ко 
по ли тич ки су бјек ти ви тет зна чи при ли ком по сте пе ног раз во-
ја ле ги тим не и фун ци о нал не ели те мо же мо ви де ти упра во на 
по ме ну том ен гле ском ис ку ству, ко је је би ло ли ше но на је зда 
стра них осва ја ча. На жа лост, срп ска сред ње ве ков на ели та се, 
за раз ли ку од оне ен гле ске ко ја ни је пот па ла под би ло ка кву 
стра ну власт, на кон Ду ша но ве смр ти, дез ин те гри са ла и рас-
па ла на раз ли чи те зо не ве ли ка шког ути ца ја, да би ко нач но 
би ла по ра же на, по ту че на и скрај ну та тур ским на ди ра њем 
и оку па ци јом, те је, ко нач но, пот пу но из гу би ла по ли тич ки 
су бјек ти ви тет. На и ме, срп ска вла сте ла је, раз је ди ње на, по-
ту че на у две бит ке, оној на Ма ри ци и оној на Ко со ву-по љу11 
од на ди ру ћих Ту ра ка и сход но то ме је из гу би ла мо гућ ност 
да њен не ка да шњи „ле ги ти ми тет оруж ја“ по ста не „на след-
ни ле ги ти ми тет“, као што је био слу чај у Ен гле ској, упра во 

10 Текст Душановог законика као и о структури и устројству Душановог цар-
ства као врхунца институционалног живота средњевековне Србије у Ми ла-
дин Стевановић, Душаново царство, Књига комерц, Београд, 2001.

11 Посматрано у чисто војном смислу битка на Марици у зору 26. септембра 
1371. несумњиво је изгубљена јер су Турци успели да изненаде српску војску, 
потпуно је разбију и погубе главне српске војсковође Вукашина и Угљешу 
Мрњавчевића, истовремено не претрпљавајући значајније губитке међу 
сопственим главарима и војницима. За разлику од те битке она на Косову 
по љу 28. јуна 1389. је у чисто војном смислу била нерешеног исхода, јер су на 
свакој страни погинули главни војсковођа (Лазар, односно Мурат I), а војске 
су, са великим губицима, биле принуђене да су повуку свака на своју страну, 
те је заиста привремено заустављено напредовање Турака. Но, конкретна 
стратешка последица Косовске битке, која је постала видљива у данима који 
су наступили, јесте да је Србија остала неспособна да се брани, не само од 
Турака, већ и од Угара, те је била принуђена на разноразне вазалне уговоре. 
Тако је практичан исход Косовске битке био поражавајући по Србе. О по-
ме нутим догађајима концизно и прегледно у  Душан Т. Батаковић и група 
аутора, Нова историја српског народа, Наш Дом, Београд/Лозана, 2000. г, 
стр. 48-49, 62-68. 
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сто га што је из гу би ла и овај ба зич ни „ле ги ти ми тет оруж ја“, 
бу ду ћи да је би ла оруж јем са вла да на.

По сле тра гич них до га ђа ја на Ко со ву-по љу срп ска ари-
сто крат ска ели та би ла је у не мо гућ но сти да одр жи сво је „ба-
зич но је згро“ ко је се још не ка ко и одр жа ва ло то ком срп ске 
ва зал не „де спо то ви не“ до сре ди не 15. ве ка,12 али ко је је го то-
во пот пу но не ста ло у сле де ћим сто ле ћи ма у ко ји ма су тур ски 
осва ја чи рас та ка ли срп ску вла сте лу и ари сто крат ску ели ту, 
сво де ћи чи та во дру штво углав ном на па сив ну „ра ју“.13 Бу-
ду ћи да су Ср би оста ли без „ба зич ног је згра“ ели те, на ко је 
би се ко оп ти ра ли но ви чла но ви, оста ли су и без мо гућ но сти 
за би ло ка кав ин сти ту ци о нал ни раз вој, ка ко са ме ле ги тим-
не и функ ци о нал не ели те, та ко и би ло ка квих ауто ном них 
дру штве них ин сти ту ци ја, већ су услед гу бит ка по ли тич ког 
су бјек ти ви те та глав ни то ко ви дру штве ног раз во ја за ви си ли 
од ту ђе во ље, што је оста ви ло ду бок, не из бри сив и тра ги чан 
траг на чи та во срп ско дру штво. Да кле, те за је јед но став на – 
без по ли тич ког су бјек ти ви те та не ма би ло ка кве ауто ном не 
ели те, од но сно „ба зич ног је згра“ ели те, без тог „ба зич ног 
је згра“ не ма ни „ра ста“ ни ја ча ња ели те, од но сно ко оп ти
ра ња но вих чла но ва на по сто је ће „је згро“ и ко нач но, што је 
нај ва жни је, без ко оп ти ра ња и од го ва ра ју ћег „ра ста“ ели те 
не ма би ло ка квог исто риј ског кон ти ну и те та, већ јед но дру
штво ула зи у исто риј ски дис кон ти ну и тет и по чи ње да тап
ка у ме сту те да се уру ша ва.

Та ко се, као по сле ди ца по ра за од Ту ра ка, срп ском дру-
штву де си ла тра ге ди ја исто риј ског дис кон ти ну и те та, јер у 
исти мах па да ју гу би так по ли тич ког су бјек ти ви те та, и, као 
ње го ва по сле ди ца, гу би так ле ги тим но сти код та да шње срп-
ске ели те, што све за ко нач ну по сле ди цу има не мо гућ ност 
кон стант ног и кон ти ну и ра ног дру штве ног раз во ја, ка ко у 
ин сти ту ци о нал ном, та ко и у еко ном ском и кул тур ном сми-
слу – по пут оног опи са ног у Ен гле ској. Сто га је ап сурд но да 

12 О времену српске деспотовине у Ибид. стр. 67-87.
13 Поражени Срби са победничким Турцима нису могли реализовати онакву 

синергију попут Англосаса са Норманима у Енглеској, јер су препреке биле 
како у различитој вероисповести, тако и у природи турске власти која је за 
разлику од европских аристократија била са оријенталним апсолутистичким 
елементима. О Србији под Турцима и процесу растакања српске властеле у 
Олга Зиројевић, Србија под Турском влашћу (14501804), Дамад, Нови Па зар, 
1995.
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Ко сов ска бит ка, као кључ ни исто риј ски до га ђај ко ји је опре-
де лио струк ту ру дру штве ног раз во ја у прав цу дис кон ти ну и-
те та и дез ин те гра ци је, бу де сла вље на као осва ја ње „цар ства 
не бе ског“, јер је њен ис ход трај но оне мо гу ћио срп ско дру-
штво да, на сво јој зе мљи, са сво јом ели том, има свој раз вој и 
на пре дак.14

Бу ду ћи да је раз до бље под Тур ском вла шћу би ло вре ме 
де ле ги ти ми ра ња ре ал не срп ске ели те ко ја је мо гла обез бе ди-
ти ре ал ни, ауто ном ни и сло бод ни ин сти ту ци о нал ни раз вој, 
то се по ку ша ва ло на до ме сти ти па ра-ин сти ту ци о нал ним раз-
во јем у ко јем је Цр ква пре у зе ла ме сто др жа ве,15 а све ште ни ци 
и на род ни пе сни ци ме сто ре ал не ари сто крат ске ели те, те су 
та ко ти „ал тер на тив ни“ кру го ви по ста ли но си о ци кул тур ног 
иден ти те та и дру штве ног жи во та, ко ји се из ре ал не пре се лио 
у иде ал ну ра ван.16 Та ко је срп ско дру штво, као и мно га дру га 

14 Мит о ко сов ским ју на ци ма има сми сла са на ше тач ке гле ди шта, као по хва-
ла они ма ко ји су ра ђе оти шли у смрт не го ли оста ли да жи ве у не сло бо ди, и 
ко ји су та ко хри шћан ски иза бра ли цар ство не бе ско, ка да им се већ на зе мљи 
ука зи ва ла са мо из ве сност ду го трај ног роп ства. Ипак, овај не сум њи во хра-
бар при мер ни је мо гу ће уни вер за ли зо ва ти, јер да су се сви Ср би та ко по не ли 
из вр ши ли би ко лек тив но са мо у би ство, и та ко оне мо гу ћи ли не кој бу ду ћој 
ге не ра ци ји да опет за до би ја по бе де ов де на зе мљи, а на род би на про сто из у-
мро. Та ко ђе, хе рој ство ко сов ских ју на ка не ме ња чи ње ни цу да је они ма ко ји 
су оста ли у ово зе мањ ском жи во ту, на кон тог по ра за, ду го трај но ва зал ство 
би ло суд би на. Са ре ал-исто риј ске по зи ци је ис ход ко сов ске бит ке тра ги чан је 
баш за то што је за у ста вио ауто ном ни и сло бод ни раз вој дру штва. Бо ри слав 
Пе кић, са вр хун ским исто риј ским ин стинк том, да је свој суд о Ко сов ској тра-
ге ди ји, по став ња ју ћи осно ве за јед ну ре а ли стич ну, али у исти мах и сло бо-
дар ску, фи ло зо фи ју срп ске исто ри је: „А ни ко ме ни је ми ло сла ви ти по раз. 
Осим, ве ро ват но, Ср ба, ко ји су ваљ да је ди ни на род на све ту што је сво ју нај-
ве ћу ка та стро фу про гла сио сво јом нај ве ћом по бе дом...Ни кад ни сам раз у мео 
ус хи ће ност мојих школ ских уџ бе ни ка на род ним пе сни штвом и на ших оче ва 
ко сов ским по ра зом. Не твр дим да по ги би ја од го ди не 1389. ни је би ла ди вот-
на, да по раз ни је био ве ли чан ствен, али упр кос свим мо рал но ду шев ним раз-
ло зи ма – ко ји ће мо жда на не бу би ти од не ке ва жно сти, а на зе мљи су са мо 
од ште те – ни ко ме не мо же раз у ве ри ти у то да пот пу на по бе да над Тур ци ма 
не би би ла још ве ли чан стве ни ја“ Бо ри слав Пе кић, Пи сма из ту ђи не, Зна ње, 
За греб, 1987, стр. 160-161.

15 О ово ме у тек сту Си ма Ћир ко вић, „Уло га цр кве у ста ри јој исто ри ји срп ског 
на ро да“, На ста ва исто ри је, год. 1. бр. 1, Бе о град, 1995, стр. 7-20. 

16 Пе кић, опет са вр хун ским исто риј ским ин стинк том, опи су је овај па ра ин-
сти ту ци о нал ни „по ет ски“ пост-ко сов ски раз вој: „При вре ме но осло бо ђе ни 
бри га око др жа ве, ми смо се ба ци ли на ко ва ње сти хо ва о ње ној про па сти 
и гу ље ње про је, од вај ка да на ме ње не су жњи ма и пе сни ци ма. Да смо на Ко-
со ву по бе ди ли, не мач ки би се пе сни ци и књи жев ни екс пер ти ма ње оду ше-
вља ва ли на шом на род ном ма штом, али би нас њи хо ви вој ни ци, го ди не 1941. 
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бал кан ска дру штва ко ја је сна шла иста суд би на та во ре ња под 
ту ђом вла шћу, би ло ус кра ће но за мо гућ ност ауто ном ног дру-
штве ног раз во ја, по пут нпр. оног у Ен гле ској, услед че га се 
ни су фор ми ра ле ста бил не про це ду ре из бо ра ели те. У из ве-
сном сми слу ле ги тим на ели та уоп ште ни је ни по сто ја ла, јер 
је нај ве ћи део срп ске вла сте ле био за трт под Тур ци ма, а као 
су ро гат је оста ла са мо по лу ле ги тим на цр кве на ели та (по лу-
ле ги тим на не због то га што има мо би ло шта про тив Цр кве, 
већ на про сто за то што она ни је мо гла да на до ме сти су ве ре ну 
по ли тич ку власт са свим ње ним ин ге рен ци ја ма), ко ја је по-
ку ша ва ла да спа си што се спа си ти да ло. Та ко су по сле ди це 
гу бит ка по ли тич ког су бјек ти ви те та би ле гу би так ле ги тим не 
ели те и исто риј ског кон ти ну и те та, и то не са мо у не ком огра-
ни че ном вре ме ну „под Тур ци ма“, већ ће то оста ви ти трај не 
по сле ди це и по са му мо гућ ност да се ус по ста ви ле ги тим на 
ели та и у не ком бу ду ћем вре ме ну. Као што ће мо ви де ти у 
на став ку ра да, чак и ка да су срп ско и оста ла бал кан ска дру-
штва вра ти ли по ли тич ки су бјек ти ви тет и ка да су се мо гли 
по све ти ти из град њи ин сти ту ци ја - то не ће би ти ла ко. Је дан 
од раз ло га је што ће се на ово ме про сто ру пре ла ма ти мно-
ги ди пло мат ски ин те ре си, па ће де ло ви на ци о нал них ели та 
че сто би ти по де ље ни об зи ром на гра ви ти ра ње не ко ме спо-
ља шњем цен тру мо ћи ко ји је био гло бал но ути ца јан – Бри та-
ни ји, Не мач кој, Фран цу ској, Ру си ји, итд. По про стој ло ги ци 
исто ри је, не раз ви је на бал кан ска дру штва су се, уну тар се-
бе, де ли ла гра ви ти ра њем по је ди них њи хо вих де ло ва ка оним 
дру штви ма ко ја су не сме та но оба ви ла свој ин сти ту ци о нал ни 
раз вој на вре ме, раз ви ја ју ћи сво ју пу ну сна гу и од го ва ра ју ћи 
гло бал ни ути цај, и ко ја су та ко мо гла ути ца ти на она дру-
штва ко ја су, због соп стве них дис кон ти ну и те та, би ла ус кра-
ће на за мо гућ ност та квог ути ца ја.17 Би ло ка ко би ло, срп ско 

мо жда те же по бе ди ли. Хо ћу да по ве ру јем ка ко би, у за ме ну за је дан по тре-
сан ци клус на род них пе са ма, до би ли ма ње по тре сну исто ри ју“, Ибид, стр. 
161/162.

17 То се нај бо ље ви де ло пред и то ком  ра то ва, ка да су се на ци о нал не ели те 
бу квал но це па ле на по др жа ва о це раз ли чи тих свет ских си ла у су ко бу. О срп-
ским по де ла ма у ово ме сми слу у тек сту Ран ка Га шић, Бе о град ска по ли тич ка 
и вој на ели та у све тлу не мач ких и бри тан ских из во ра пред Дру ги свет ски 
рат, Исто ри ја 20. ве ка 1/2006, стр. 64-80. Сла ба дру штва ће се ује ди ња ва ти и 
сло жно ра ди ти на соп стве ном ја ча њу тек са кон сти ту и са њем зре ле и раз бо-
ри те по ли тич ке ели те по пут нпр. оне ко ја је, пред во ђе на Јо ва ном Ри сти ћем, 
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дру штво је, по сле по ра за од Ту ра ка, не ко ли ко ве ко ва би ло 
у исто риј ском тајм-ауту, без по ли тич ког су бјек ти ви те та, ле-
ги тим не ели те и ин сти ту ци о нал ног кон ти ну и те та те је та ко 
до че ка ло освит са вре ме ног до ба.                   

По сле ди це исто риј ског дис кон ти ну и те та 

Исто риј ски тајм-аут се, за срп ско дру штво, за вр шио са 
от по чи ња њем ре ал не бор бе за осло бо ђе ње од Ту ра ка по чет-
ком 19. ве ка, ко ја је, по сле ви ше крат ног сме њи ва ња ору жа-
них и ди пло мат ских ак ци ја, ко нач но ре зул ти ра ла пу ном об-
но вом по ли тич ког су бјек ти ви те та на Бер лин ском кон гре су 
1878. го ди не. Но, не ки ис тра жи ва чи до бро су при ме ти ли да је 
Ср би ја у мо мен ту до би ја ња по ли тич ке не за ви сно сти зе мља 
се ља ка у ко јој „ни је би ло плем ства, ни ти ве ле по сед ни ка“,18 
што прак тич но зна чи да ни је, ре че но реч ни ком ово га ра да, 
би ло ле ги тим не ели те. Не са мо то, већ су у та да шњој Ср би-
ји до ми нант на би ла ан ти-ели ти стич ка и ан ти-ари сто крат ска, 
од но сно ега ли та ри стич ка осе ћа ња код по ме ну те ве ћи не се-
љач ког ста нов ни штва, ко ја су би ла по сле ди ца то га што је је-
ди на до та да по зна та ели та и ари сто кра ти ја би ла она тур ска, 
на су прот ко јој је обес пра вље на „ра ја“ раз ви ла свој ега ли та-

во ди ла дру ги срп ско-тур ски рат и обез бе ди ла не за ви сност Ср би је на Бер-
лин ском кон гре су или оне ко ја је, пред во ђе на Ни ко лом Па ши ћем, про ве ла 
Ср би ју краз бал кан ске и Пр ви свет ски рат, а ко ја та ко ђе ни је до зво ли ла дра-
ма тич не уну тра шње по де ле и рас це пе.

18 Сло бо дан Ан то нић, Ели та, гра ђан ство, сла ба др жа ва, Слу жбе ни Гла сник, 
Бе о град, 2006, стр. 12. По Ан то ни ћу Ср би ја је би ла „се љач ка ре пу бли ка“ 
(стр. 12, 13.), што је увид ко ји с јед не стра не ис прав но уви ђа „се љач ку ствар-
ност“ та да шње Ср би је, али са дру ге стра не су ви ше оп ти ми стич ки сам тра да 
се ра ди ло о „ре пу би ли ци“, што је по ми шље њу ауто ра ово га ра да пре о збиљ-
на реч, јер ре пу бли ка, ма кар она ко ка ко је де фи ни са на од ста ре Грч ке и Ри ма 
све до мо дер них кон цеп ци ја бур жо а ских ре пу бли ка под ра зу ме ва ин сти ту-
ци о нал ни по ре дак у ко ме су ја сно и на по зи тив но-прав ни на чин де фи ни са на 
пра ва и ду жно сти, ин сти ту ци о нал не про це ду ре и то ко ви мо ћи – док је то у 
та да шњој Ср би ји би ло при лич но анар хич но о че му го во ре че сте и на гле сме-
не вла сти, атен та ти (од Ка ра ђор ђа до Алек сан дра Обре но ви ћа) и из гнан ства 
вла да ра и по ли ти ча ра (кнез Ми лош и краљ Ми лан су бе жа ли по не ко ли ко 
пу та из зе мље, Па шић као во ђа нај у ти цај ни је стран ке та ко ђе не ко ли ко пу та, 
слич но је са Кар ђор ђе ви ћи ма то ком ди на стич ких бор би са Обре но ви ћи ма). 
То све го во ри да се Ср би ја пре мо гла на зва ти „се љач ком анар хи јом“ не го ли 
„се љач ком ре пу бли ком“, јер је дру штво ве о ма бр зо ишло од дик та ту ре до 
анар хи је и на зад, упра во за то што анар хи ја и ни је ни шта дру го не го ли дру го 
ли це дик та ту ре.
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ри стич ки си стем вред но сти. Код „ра је“ не са мо да се раз вио 
ега ли та ри стич ки си стем вред но сти ко ји је био усме рен про-
тив би ло ка квог ели ти зма, већ је, услед то га што су ду го вре-
ме на са ме вла сти би ле ту ђин ске, тај си стем вред но сти био 
и отво ре но анар хи стич ки, у сми слу про ти вље ња вла сти као 
та квој, ко ја је би ла не под но шљи ва чак и ка да ни је ви ше би ла 
тур ска, већ срп ска.19 Те, под Тур ци ма сте че не ма не мен та ли-
те та, ан ти-ели ти зам, ега ли та ри зам и анар хи зам, бес крај но су 
уда ља ва ле све же осло бо ђе но срп ско дру штво од кон сти ту и-
са ња ле ги тим не ели те и ин сти ту ци о нал не хи је ра хи је вла сти.

Исти на, од Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, за по чи ње 
про цес фор ми ра ња но ве срп ске уста нич ке и пост-уста нич ке 
ели те, али упра во за то што ни је би ло би ло ка квог тра ди ци о-
нал ног ле ги ти ми те та - услед то га што је исто риј ски дис кон-
ти ну и тет био пре ве лик - но ва срп ска ели та би ће стал но за-
пле те на у же сто ке бор бе око „флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та“, 
из че га су се из ро ди ле ка ко ди на стич ке (из ме ђу Ка ра ђор ђе ви-
ћа и Обре но ви ћа), та ко и све оста ле дру штве не бор бе (из ме ђу 
Ми ло ша и уста во бра ни те ља, Га ра ша ни но вих „кон зер ва ти ва-
ца“ и Ри сти ће вих „ли бе ра ла“, Ри сти ће вих „ли бе ра ла“ и Па-
ши ће вих ра ди ка ла, Ми ла на и ра ди ка ла, ста ро-ра ди ка ла са 
мла до-ра ди ка ли ма тзв. „са мо стал ци ма“, итд.)20 Те за је ве о ма 
јед но став на – упра во за то што ни је би ло тра ди ци о нал ног 
ле ги ти ми те та, од но сно не спор но ле ги тим не тра ди ци о нал
не ели те ко ја би, по пут по ме ну те  ен гле ске, ево лу и тив но на
пре до ва ла, обез бе ђу ју ћи дру штву ста бил ност и ин те гра ци
ју – срп ско дру штво је пер ма нент но би ло де ста би ли зо ва но 
бор бом пар ци јал них „ели та“ око тзв. „флук ту и ра ју ћег ле
ги ти ми те та“. На и ме, бу ду ћи да ни је би ло тра ди ци о нал не 
ле ги тим не ели те, све ели те би ле су пар ци јал не и ни су се ште-
де ле у бор би за сти ца ње ко нач ног и при зна тог ле ги ти ми те-
та, ко ји би чак и ка да би га не ка гру па сте кла био спо ран и 
флук ту и ра ју ћи (упра во за то што му је ко рен био пли так и 

19 Сло бо дан Јо ва но вић је пр ви ко ји је ја сно пре по знао ову осо би ну мен та ли те-
та и пи сао о на шем „се љач ком анар хи зму“ узи ма ју ћи нпр. уста во бра ни те-
ља То му Ву чи ћа Пе ри ши ћа као про то тип срп ског се љач ког анар хи сте, ко ји 
ни је спо со бан ни да се по ко ра ва, ни да вла да дру ги ма. Сло бо дан Јо ва но вић, 
Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, БИГЗ, Бе о град, 1990, стр. 188.

20 О исто ри ји дру штве них бор би у мо дер ној Ср би ји ве о ма те мељ но и пре глед-
но у Mic hael Bo ro Pe tro vich, A Hi story of Mo dern Ser bia 18041918, vol. I-II, 
Ople nac Pu blis hing, Na na i mo, 2006. 
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што се ни је мо гао по зи ва ти на не ки не пре ки ну ти исто риј-
ски кон ти ну и тет, као у Ен гле ској), те је бор ба увек кре та ла 
ис по чет ка, што је дру штво увек из но ва де ста би ли зо ва ло и 
дез ин те гри са ло. Ове бор бе пар ци јал них ели та око флук ту
и ра ју ћег ле ги ти ми те та оста ће трај на ка рак те ри сти ка срп-
ског дру штва све до да на шњих да на, тро ше ћи и да нас, као и 
не кад, сна гу дру штва, оне мо гу ћа ва ју ћи му да се ин те гри ше 
на пра ви на чин и да ис ко ри сти све сво је по тен ци ја ле. То ће 
би ти нај тра гич ни ја и нај го ра по сле ди ца из гу бље ног исто риј-
ског кон ти ну и те та ко ју ће мо као не ку рђа ву ка ма ту пла ћа ти 
на опо ру глав ни цу пу ке чи ње ни це да у срп ском дру штву не-
ће по сто ја ти ду го трај ни ја, ле ги тим на и не спор на ели та ко ја 
би мо гла обез бе ди ти кон ти ну и ран дру штве ни раз вој, по пут 
оне ко ја је по сто ја ла у Бри та ни ји и чи је по сте пе не тран фор-
ма ци је су ре зул ти ра ле ста бил ним по ли тич ким и дру штве-
ним си сте мом.

Сто га је но ви ја срп ска исто ри ја, од уста на ка про тив Ту-
ра ка пре ко сти ца ња пу ног по ли тич ког су бјек ти ви те та све до 
да на шњих да на, за раз ли ку од оне ен гле ске, пу на пре вра та, 
на сил ног сме њи ва ња вла сти, про гон ста ва глав них по ли тич-
ких ак те ра, атен та та, дик та ту ра, ре во лу ци ја и свих оста лих 
ва нин сти ту ци о нал них дру штве них бор би.21 То ком тих дру-
штве них бор би срп ско дру штво ће се че сто на ла зи ти на иви-
ци гра ђан ског ра та,22 ко ји ће би ти екс пли ци тан то ком Дру гог 
свет ског ра та, ка да су се бо ри ли при пад ни ци пар ти зан ске и 
мо нар хи стич ке ар ми је, а ла тен тан при ли ком дру гих бор би 
по пут нпр. оних из ме ђу Обре но ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа или ра-

21 О бур ном то ку но ви је срп ске исто ри је, ко ји је оби ло вао на глим, бру тал ним 
и ва нин сти ту ци о нал ним обр ти ма по ли тич ке си ту а ци је, мо гу ће се из ве сти-
ти у пре ци зном хро но ло шком пре гле ду из обим не мо но гра фи је Љу бо драг 
Ди мић, Љу бин ка Тр гов че вић, Ми лан Ри сто вић, Ми ро слав Јо ва но вић, Ду-
брав ка Сто ја но вић, Пре драг Мар ко вић, Бран ка Пр па, Ми ро слав Пе ри шић, 
Мо дер на срп ска др жа ва 1804 – 2004: хро но ло ги ја, Исто риј ски ар хив Бе о гра-
да, 2004.

22 Гра ђан ским ра том на зи ва мо сва ко оно ста ње у ко ме ће се ви ше дру штве них 
гру па бо ри ти ван ин сти ту ци ја, да кле на ва нин сти ту ци о нал ни на чин, и у тој 
бор би ко ри сти ти на си ље. Та ко је сва ка ре во лу ци ја исто вре ме но и гра ђан ски 
рат, а у сва ком ма сов ни јем ва нин сти ту ци о нал ном про те сту гра ђа на кри је се 
мо гућ ност гра ђан ског ра та, као што је под сти ца ње мо гућ но сти гра ђан ског 
ра та и он да ка да се не ка зна чај на дру штве на гру па иск њу чи из ин сти ту ци ја 
од оних ко ји њи ма до ми ни ра ју и ка да се пре ма њој при ме њу је ва нин сти ту-
ци о нал но на си ље.
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ди ка ла и кра ља Ми ла на, као и нпр. но ви је бор бе из ме ђу Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа и опо зи ци је у дру гој по ло ви ни де ве де се-
тих го ди на 20. ве ка. За раз ли ку од ен гле ског дру штва ко је од 
Кром ве ло вог гра ђан ског ра та и тзв. „слав не ре во лу ци је“ не ће 
би ти из ло же но зна чај ним ин сти ту ци о нал ним дис кон ти ну и-
те ти ма, те ће мо ћи мир но да се по све ти, пред во ђе но сво јом 
ле ги тим ном ели том, ево лу и тив ном и кон ти ну и ра ном раз во-
ју, са ку му ла тив ним ефек ти ма - но ви ја срп ска исто ри ја би ће 
низ дис кон ти ну и те та у ко ји ма се го то во увек „за по чи ња ло 
из но ва“, бу ду ћи да се она пар ци јал на „ели та“ ко ја се за те-
кла у уло зи исто риј ског по бед ни ка же сто ко об ра чу на ва ла са 
оном, опет пар ци јал ном „ели том“, ко ја јој је прет хо ди ла и ко-
ја је због про ме ње них исто риј ских окол но сти по ста ла гу бит-
нич ком. Та ко су по сту па ли и Обре но ви ћи са Ка ра ђор ђе ви-
ћи ма (и обр ну то, за ви сно код ко га је био „флук ту и ра ју ћи ле-
ги ти ми тет“), и ра ди ка ли са на пред ња ци ма, од но сно ка сни је 
„са мо стал ци ма“, од но сно још ка сни је „де мо кра та ма“, јед на ко 
та ко и ко му ни сти са ста ром гра ђан ском ели том, као и „ми-
ло ше ви ћев ци“ са „стам бо ли ћев ци ма“, и, ко нач но, „пе то ок-
то бар ци“ са „ми ло ше ви ћев ци ма“.23 Го то во сва ка но ва срп ска 
кон сти ту ци ја би ла је пра ће на и об ра чу ном но ве пар ци јал не 
„ели те“ са ста ром пар ци јал ном „ели том“, услед че га дру штво 
ни је мо гло ужи ва ти би ло ка кве ста би ли за ци о не ку му ла тив-
не ефек те, већ се дис кон ти ну и тет на ста вљао, а пар ци јал не 
ели те су би ле под јед на ко да ле ко од ста бил ног ле ги ти ми те та, 
ко ји је оста јао не за о би ла зно „флук ту и ра ју ћи“. Мо же мо за
кљу чи ти да је по сле ди ца оног ве ли ког дис кон ти ну и те та на

23 Оваквих примера је велик број, те смо ми поменули само оне најзначајније. 
Такође међу наведеним примерима постоји квантитативна разлика, јер су 
нпр. радикалске „чистке“ напредњака, самосталаца и демократа са краја 19. 
и почетка 20. века биле мање бруталне од оних каснијих комунистичких 
усмерених према старој грађанској елити или оних ранијих династичких у 
којима се присталице сукобљених династија нису штеделе. Коначно, пост-
петокотобарске „чистке“ можда су биле прве без физичког насиља према 
претходној елити, и не само то већ се на известан начин пост-петооктобарска 
елита измирила са пред-петоокобраском елитом формирањем владе Мирка 
Цветковића, што ипак показује да је у развоју српског друштва дошло до 
сигурног напретка и коегзистенције „парцијалних“ елита које покушавају 
да се интегришу (у ранијој историји су тек ретки политичари попут нпр. 
Николе Пашића били склони и спремни да са својим дојучерашњим про-
ти вницима уђу у коалиције и кохабитације, што је била најава рацио-
на лизовања политичког менталитета, које ће се као процес наставити у 
данашњим данима).
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ста лог под Тур ци ма, ка да је срп ска ели та из гу би ла ба зич ни 
ле ги ти ми тет, би ла у ни зу но вих ма лих дис кон ти ну и те та, 
те та ко дис кон ти ну и тет по ста је трај на осо би на раз во ја 
срп ског дру штва, у ко ме је сва ка но ва пар ци јал на „ели та“, 
кре та ла из но ва и по ла га ла пра во на екс клу зив ност,  ис кљу
чу ју ћи ону ра ни ју. Тек ће у да на шње вре ме би ти при мет ни 
зна ко ви ре ла тив но мир не ко ха би та ци је и ко ег зи стен ци је пар-
ци јал них „ели та“, ма да је си ту а ци ја и да нас крх ка баш као 
и не кад и мо же се ла ко оте ти кон тро ли и опет ре зул ти ра ти 
ла тент ним или екс пли цит ним гра ђан ским ра том, што је про-
дукт чи ње ни це да још увек жи ви мо уну тар истог по лу ми ле-
ни јум ског про це са ду гог тра ја ња, ко ме је глав на стук тур на 
осо би на дис кон ти ну и тет.

Та ко се - за раз ли ку од „ен гле ског“ кон цеп та ле ги тим не 
и функ ци о нач не ели те, а чи ја је глав на осо би на би ла, као што 
смо ви де ли, ко оп ти ра ње на ле ги тим но „ба зич но је згро“ као 
мо дел ре гру та ци је ели те - у Ср би ји раз вио спе ци фи чан мо дел 
у ко ме је, за раз ли ку од ко оп ти ра ња, упра во ис кљу чи ва ње 
(тј. ме ђу и скљу чи ва ње пар ци јал них „ели та“) по ста ло до ми-
нан тан мо дел кон сти ту и са ња ели те. Ис кљу чи ва ње је по ста ло 
до ми нант ни мо дел кон сти ту и са ња ели те због оног што не-
ки ауто ри на зи ва ју „осло бо ди лач ком по ли тич ком кул ту ром“ 
ко ја је „у не про све ће ном и тру сном Бал ка ну, ве ко ви ма из де-
ље ном из ме ђу им пе ри ја“ би ла „исто риј ска ре ка по нор ни ца, 
чи ји је под зем ни ток ути цао на раз вој и ка да не би из би јао 
на по вр ши ну“.24 На и ме, бу ду ћи да су под ту ђим им пе ри ја ма 
жи те љи Бал ка на би ли ис кљу че ни из по ли тич ког су бјек ти ви-
те та, као и да су се про тив ту ђи на ца бо ри ли у осло бо ди лач-
ким ра то ви ма ко ји опет ни су оста вља ли про сто ра за ци вил ну 
ин те гра ци ју дру штва, већ се у ра ту тре ба ло би ти „ис кљу чив“ 
и „чврст“, ова ри гид на ис кљу чи вост је по ста ла, уз већ по ме-
нут ан ти-ели ти зам, ега ли та ри зам и анар хи зам, та ко ђе трај-
ном осо би ном мен та ли те та. То је опет до дат но ком пли ко-
ва ло шан се за урав но те жен ин сти ту ци о нал ни раз вој ве ћи не 
бал кан ских, а пре све га срп ског дру штва, у ко ме је „осло бо-
ди лач ка по ли тич ка кул ту ра“ би ла (и још увек је сте) ве о ма 
из ра же на, те ће Ср би, због стал не бри ге око ба зич ног пи та ња 

24 То дор Ку љић, Кнез Ми лош, Ни ко ла Па шић, Ти то, Ју го сло вен ски исто риј ски 
ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997, стр. 170.
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по ли тич ке сло бо де, те ри то ри је и гра ни ца, би ти оне мо гу ће-
ни да ра ци о нал но ми сле о уну тра шњем ин сти ту ци о нал ном 
раз во ју.

 Док је у Ен гле ској ко оп ти ра ње на ле ги тим но „ба зич но 
је згро“ мо гло да обез бе ди нео спор ни и нео кр ње ни ле ги ти
ми тет ели те, кон ти ну и тет дру штве ног и ин сти ту ци о нал-
ног раз во ја са ку му ла тив ним ефек ти ма и одр жи ву дру штве
ну ин те гра ци ју, у Ср би ји, по сле ди це ис кљу чи ва ња („јед них“ 
од стра не „дру гих“) као до ми нант ног мо де ла кон сти ту и са ња 
ели те би ће пер ма нент но спор ни, тј. флук ту и ра ју ћи ле ги ти
ми тет вла да ју ће ели те, услед че га је оне мо гу ћен кон ти ну-
и тет дру штве ног раз во ја са ку му ла тив ним ефек ти ма и одр-
жи ва дру штве на ин те гра ци ја. Као што смо већ ре кли, услед 
при ме не ле ги ти ми стич ког мо де ла фор ми ра ња ели те, глав-
на осо би на бри тан ске ели те би ће флек си бил ност (у сми слу 
при ла го ђа ва ња ску ша фор мал них усло ва за по ста ја ње ели-
том кон крет ној дру штве ној си ту а ци ји), од но сно флек си бил
ни ин сти ту ци о на ли зам. За раз ли ку од то га осо би на ве ћи не 
пар ци јал них срп ских „ели та“ би ће ри гид ност (у сми слу ис-
кљу че ња дру го га, ти ме че сто и ње го во оста вља ње ван ин-
сти ту ци ја, а ве о ма че сто и ва нин сти ту ци о нал на бор ба са тим 
„дру гим“), ко ја пре ла зи у ри гид ни ан ти ин сти ту ци о на ли зам. 
Овај ри гид ни ан ти ин сти ту ци о на ли зам ће опет, као ду бин ска 
со ци о ло шка струк ту ра, за кон крет ну ем пи риј ску исто риј ску 
по сле ди цу има ти пре вра те, на сил на сме њи ва ња вла сти, про-
гон ства глав них по ли тич ких ак те ра, атен та те, дик та ту ре, ре-
во лу ци је и све оста ле ва нин сти ту ци о нал не дру штве не бор-
бе, за ко је смо утвр ди ли да пред ста вља ју кон стан ту но ви је 
срп ске исто ри је, ко ја се упра во по то ме дра стич но раз ли ку је 
од оне ен гле ске. 

     По ли тич ке и дру штве не ин сти ту ци је, уста ви и уста-
но ве, по рет ци и кон сти ту ци о на ли за ци је, би ће у Ср би ји та ко 
крх ки,25 јер су увек на ста ја ли на кли за вом зе мљи шту на ко ме 
се не ко ли ко пар ци јал них „ели та“ бо ри ло у жи вом бла ту, без 
ста бил не стај не тач ке, од но сно без ко нач ног и ле ги тим ног 

25 О крхкој и несрећној српској уставној и конституционалној историји у 
Але ксандар Молнар, Опроштај од просветитељске идеје уставотворне 
скупштине?, Институт за филозофију и друштвену теорију и Фабрика 
књига, Београд, 2008, стр.  55-58. и Александар Симић, У трагању за 
изгубљеном уставношћу, Призма, јануар 2003.. стр. 31-36.
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пре су ди те ља, ко ји је у Ен гле ској био про на ђен у ле ги тим ној 
ели ти - без об зи ра да ли је она деј ство ва ла кроз до мо ве пар-
ла мен та, ин сти ту ци ју кру не или кроз не ку дру гу дру штве ну 
уста но ву ко јој је та ко ђе био свој ствен ви ше ве ков ни кон ти-
ну и тет и ле ги ти ми тет. Упра во на ен гле ском при ме ру, ле ги-
ти ми тет и кон ти ну и тет су нео дво ји ви и ме ђу соб но за ви сни. 
Пр во бит ни ари сто крат ски ле ги ти ми тет омо гу ћио је кон ти-
ну и тет, да би опет кон ти ну и тет тра ја ња у ду гом вре мен ском 
ро ку, учвр стио сам ле ги ти ми тет. Ле ги ти ми тет и кон ти ну и-
тет би ће ова ко пот пу но по ве за не и ме ђу за ви сне ка те го ри је, 
што ће се ви де ти, не са мо на ен гле ском, већ и на срп ском 
при ме ру. Бу ду ћи да је срп ска ари сто крат ска ели та из гу би-
ла ле ги ти ми тет са гу бит ком по ли тич ког су бјек ти ви те та, то 
је оне мо гу ћи ло ста би лан исто риј ски кон ти ну и тет, без ко га 
опет ни је би ло мо гу ће на лак на чин ре ши ти пи та ње ле ги тим-
не по ли тич ке ели те, већ се стал но упа да ло у зам ке „флук-
ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та“. Тра ге ди ја исто риј ског дис кон ти-
ну и те та та ко по ста је тра ге ди јом не до стат ка ста бил не ле ги-
тим не ели те, што све ску па по ста је тра ге ди јом пер ма нент не 
дру штве не дез ин те гра ци је ко ју ће про из во ди ти пар ци јал не 
„ели те“ у сво јим ва нин сти ту ци о нал ним об ра чу ни ма, на иви-
ци гра ђан ског ра та. Ове пар ци јал не „ели те“ су, уз ча сне из у-
зет ке, ме ња ле јед на дру гу на не ле ги ти ман на чин, пре вра ти-
ма, атен та ти ма, ре во лу ци ја ма, ми тин зи ма, де мон стра ци ја ма 
и оста лим ва нин сти ту ци о нал ним „шо ко ви ма“, што је осла-
би ло мо гућ ност ус по ста вља ња ле ги тим не по ли тич ке ели те 
ко ја би без ве ли ких оспо ра ва ња би ла при хва ће на од „остат-
ка“, ка ко у са да шњем, та ко и у не ком бу ду ћем вре ме ну.

Бу ду ћи да је, због прет ход но опи са них по ја ва, кон сти-
ту и са ње ста бил не прав не и устав не др жа ве над ега ли та ри-
стич ким, ан ти-ели ти стич ким, анар хич ним и ис кљу чу ју ћим 
срп ским дру штвом би ло не мо гу ћа ми си ја, про цес се лек ци је 
ели та од ви јао се ха о тич но, те се сход но да тим не ста бил ним 
при ли ка ма од ре ђи вао и скуп фор мал них усло ва под ко ји ма 
не ко мо же по ста ти срп ском ели том, при че му су кри те ри ју-
ми по не ка да би ли гро теск ни, а не ка да ко мич ни. Од Ми ло ше-
вог ода би ра „круп них, гла ва тих и пле ћа тих“ 26 за не су ђе ну 

26 „Ба бо во ли ста ре ши не круп не, гла ва те и пле ћа те“ го во рио је кнез Ми хај ло о 
Ми ло шу. Ибид, 165.
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по ли тич ку ели ту, све до пар тиј ског ода би ра „по доб них“,27 
скуп фор мал них усло ва под ко ји ма ће се мо ћи при сту пи ти 
срп ској по ли тич кој ели ти тек ће ма ло од ма ћи од уро ђе них 
фи зич ких атри бу та или ак ци ден тал них атри бу та као што је 
по се до ва ње пар тиј ске књи жи це, при че му ни за јед но ни за 
дру го ни је био по тре бан би ло ка кав на пор ни ком пе тен ци-
ја. Овај ан ти-ком пе ти тив ни прин цип се лек ци је ели те, ко ји 
се прак ти ко вао због не ја сних или ни ско де фи ни са них фор-
мал них усло ва сход но ко ји ма се мо гло по ста ти чла ном ели те, 
би ће из вор не га тив не се лек ци је, услед ко је су чла но ви ма по-
ли тич ке ели те мо гли по ста ти љу ди сум њи вих ква ли фи ка ци-
ја и спо соб но сти.28 Све то ће усло ви ти да срп ска по ли тич ка 
ели та, у зна чај ном де лу но ви је срп ске исто ри је, бу де спор но-
га ле ги ти ми те та, што ни је ње на ис кљу чи ва кри ви ца, већ је 
усло вље но ни зом исто риј ских раз ло га и усло ва, ко је смо у 
ово ме ра ду по ку ша ли да екс пли ци ра мо. 

Но, ма њи је про блем што ели та не ће би ти ле ги тим на, 
јер она и та ко ни је са мој се би свр ха, већ се кон сти ту и ше због 
успе шног функ ци о ни са ња дру штва. Нај ве ћи про блем не ле-
ги тим не или огра ни че но ле ги тим не по ли тич ке ели те би-
ће што је она исто вре ме но и не фун ци о нал на, што ре зул ти-
ра пер ма нент ном дез ин те гра ци јом дру штва, ко је не ће мо ћи 
успе шно функ ци о ни са ти, услед не пре кид не бор бе огра ни че-
но ле ги тим них пар ци јал них „ели та“  Та ко ће ве ћим де лом 
но ви је исто ри је, срп ско дру штво би ти на озбиљ ним ис ку-

27 О функционисању раних партијских елита у Србији у времену младог и 
несавршеног парламентаризма у тексту Дубравка Стојановић, Партијске 
ели те у Србији 19031914 , улога и начин владања, Југословенски историјски 
часопис, Јич Год.  XXX, Београд 1997, стр. 41-50.

28 Овој негативној селекцији подложно је свако друштво, а не само српско, 
јер у друштвеном животу нема савршених решења. Међутим, негативна 
селекција ће у српском друштву хипертрофирати, јер неће постојати ин-
сти туционални механизми њеног сузбијања, односно у различитим вре-
менима неће постојати, као нпр. у Британији, јасан скуп формалних услова 
под којима неко може постати припадником управне елите, већ ће све би-
ти препуштено импровизацији. Та импровизација је понекад доно сила 
ве ома талентоване, иако неуке, владаре, попут нпр. Милоша, као и веома 
способне администраторе попут нпр. Илије Гарашанина, али је у дру гим 
случајевима избацивала на површину људе у којима је неукост била спојена 
са неспособношћу, као у случају низа „апаратчика“, који су у свим вре-
менима били лоша коб спрског административног система, који није био 
аутономан (управо због некомпетенције његове капиларне мреже), већ је 
увек паразитирао као прилепак на различитим владарским харизмама.
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ше њи ма да се уоп ште мо же под ве сти под ка те го ри ју ин те-
гри са ног дру штва или је дин стве не на ци је, упра во за то што 
су се огра ни че но ле ги тим не пар ци јал не „ели те“ (од Обре но-
ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа све до да на шњих бор би из ме ђу тзв. 
„две Ср би је“) бо ри ле око флук ту и ра ју ћег ле ги ти ми те та на 
иви ци гра ђан ског ра та, тро ше ћи у тим бор ба ма сна гу са мог 
дру штва. Енер ги ја дру штва се не ра ци о нал но тро ши ла ти ме 
што су огра ни че но ле ги тим не пар ци јал не „ели те“ би ле скло-
не пра вље ну сво јих пар ци јал них „па ра лел них ин сти ту ци ја“, 
од но сно па ра-ин сти ту ци ја, па ра-вој ски, па ра-уни вер зи те та, 
итд. Та ко смо, че сто, уме сто ин сти ту ци о нал ног жи во та има-
ли па ра-ин сти ту ци о нал ни жи вот, што је би ла рђа ва по сле ди-
ца ис кљу чи во сти у да том мо мен ту до ми ни ра ју ће ели те, ко ја 
је би ло ка кву опо зи ци ју те ра ла у па ра-си стем, не же ле ћи да 
је ин сти ту ци о нал но при зна, по врат но пра ве ћи и од са ме се бе 
па ра-ели ту, услед то га ни је мо гла да обез бе ди пун ле ги ти ми-
тет. 

Ипак, у но ви јој срп ској исто ри ји по сто ја ли су ви ше или 
ма ње успе шни по ку ша ји да се иза ђе из ова квог рђа вог кру га 
дис кон ти ну и те та, не ле ги тим но сти и дез ин те гра ци је. Бу ду-
ћи да у ово ме ра ду не ма мо про сто ра за екс пли ци ра ње свих 
по зи тив них трен до ва у са зре ва њу мо дер не срп ске по ли тич ке 
ели те, за др жа ће мо се тек на јед ној по зи тив ној, али на жа лост, 
до са да увек крат ко трај ној, тен ден ци ји.

Ова тен ден ци ја нај бо ље се ви ди из по ку ша ја у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка да се, ме сто ха о тич но се лек то ва не ели те 
„круп них, гла ва тих и пле ћа тих“29 кон сти ту и ше тзв. пла ни
ра на ели та. То се по ку ша ва ло та ко што су се, по зи тив ном 
се лек ци јом, би ра ли та лен то ва ни уче ни ци ко ји су по ста ја ли 
„бла го де јан ци“, од но сно др жав ни сти пен ди сти, ко ји су уз 
по моћ и у име др жа ве, би ли сла ни на нај пре сти жни је европ-
ске уни вер зи те те, ка ко би по по врат ку сте че на зна ња мо гли 
при ме ни ти у окви ри ма срп ског дру штва, ути чу ћи на ње гов 
кул тур ни, про свет ни, при вред но-еко ном ски и ко нач но, по-
ли тич ки на пре дак.30 Та ко су не ке од нај зна чај ни јих по ли-
тич ких лич но сти, ко је су др жав нич ки об ли ко ва ле мо дер ну 

29 Ви ди фус-но ту 25.
30 О овом про це су кон сти ту и са ња пла ни ра не ели те у Љу бин ка Тр гов че вић, 

Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би је на европ ским уни вер зи те ти ма у 
19. ве ку, Исто риј ски ин сти тут-Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2003. 
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Ср би ју, по пут Јо ва на Ри сти ћа31 и Ни ко ле Па ши ћа,32 би ли 
„бла го де јан ци“. Ис тра жи ва чи ко ји су ис тра жи ва ли ову те му 
утвр ди ће да „ни је би ло зна чај ни јег по ли ти ча ра с по чет ка 20. 
ве ка ко ји ни је при мао др жав ну по моћ“.33 из че га нам је ја сно 
да је Ср би ја у до ба свог нај ве ћег успо на, ши ре ња и ја ча ња 
би ла пред во ђе на углав ном ком пе тент ном и у ино стран ству 
шко ло ва ном ели том. Шта ви ше, ово се ни је од но си ло са мо на 
по ли тич ку, већ и на ака дем ску, кул тур ну и вој ну ели ту, те су 
та ко на нај пре сти жни је уни вер зи те те у Евро пу као сту ден-
ти сла ни и на уч ни ци по пут Ми хај ла Пе тро ви ћа, Бра ни сла-
ва Пе тро ни је ви ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа, 
умет ни ци по пут На де жде Пе тро вић и Сте ва на Мо крањ ца, и, 
ко нач но, офи ци ри по пут Пе тра Бо јо ви ћа и не ко ли ци не оста-
лих.34 Тек осло бо ђе но срп ско дру штво по ку ша ва ло је да ле-
ги ти ми тет соп стве не ели те обез бе ди по ве зи ва њем са оним 
ин сти ту ци ја ма у све ту ко је су има ле тра ди ци о нал ни и не-
спор ни ле ги ти ми тет, те је та ко срп ско дру штво по ку ша ва ло 
да, на из ве стан на чин, „уве зе“ ле ги ти ми тет из ино стран ства. 
Та ко су се глав ни при пад ни ци та да шње срп ске ели те, од кра-
ље ва и вла дар ских ди на сти ја, пре ко ци вил них по ли ти ча ра 
и вој ни ка, све до на уч ни ка и умет ни ка, по ве зи ва ли са од го-
ва ра ју ћим „пар ња ци ма“ из ино стран ства ко ји су има ли кон-
ти ну и тет и ле ги ти ми тет, ко ји су мо гли де ле ги ра ти и срп ској 
ели ти у на ста ја њу.

Но, то ни је ишло ла ко, јер су анар хич не, ан ти-ели ти-
стич ке, ега ли та ри стич ке и ис кљу чу ју ће цр те мен та ли те та, 
ко је су би ле сте че не де ло ва њем опи са них исто риј ских узро-
ка, чи ни ле сво је и про ти ви ле се на прет ку срп ског дру штва у 
прав цу ин те гра ци је, ле ги ти ми те та и кон ти ну и те та. Стал но 
је оста јао јаз из ме ђу ро ви те дру штве не под ло ге и би ло ка квог 
по ку ша ја ње не над град ње, при че му је обра зо ва ње ели те у 
ино стран ству као по сле ди цу има ло да су „по ли тич ка ми сао 
и др жав но-прав ни осно ви срп ске др жа ве у мо дер ни за циј ском 
сми слу би ли да ле ко раз ви је ни ји од дру штва“.35 То је, ко нач но, 

31 Ибид, стр. 75, 78-83.  
32 Ибид, стр. 139-145.
33 Ибид, стр. 60. 
34 Ибид, стр. 61. 
35 Ду брав ка Сто ја но вић, Пар тиј ске ели те у Ср би ји 19031914 , уло га и на чин 

вла да ња, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997, 
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и по ред свих на пре да ка, стал но иза зи ва ло ре гре си ра ње и пад 
у ин сти ту ци о нал ну анар хи ју услед ко је ће срп ско дру штво 
и за де си ти по ме ну ти др жав ни уда ри, атен та ти, ре во лу ци је 
и дру га дру штве на зла, услед ко јих смо гу би ли мо гућ ност 
да ис ко ри сти мо „уве зе ни ле ги ти ми тет“ и да се при кљу чи мо 
оним ин сти ту ци ја ма из ино стран ства ко је су има ле ви ше сто-
лет ни кон ти ну и тет и ле ги ти ми тет.36

Да кле, мо же мо за кљу чи ти да срп ска ели та ни је у од ре-
ђе ним пе ри о ди ма би ла без иде ја о соп стве ној ин сти ту ци о-
на ли за ци ји, као и ин сти ту ци о на ли за ци ји чи та вог дру штва, 
и ни је да ни је по ку ша ла да их про ве де, али се увек су да ра ла 
са ре ал ном дру штве ном под ло гом37 ко ја је би ла под ути ца јем 
сте че них осо би на ме та ли те та – анар хи зма, ан ти-ели ти зма, 
ега ли та ри зма и ис кљу чи во сти – ко је ће срп ско ме дру штву 
би ти ло ши при ве сци све до да на шњег да на. Та ко се и по ред 
ра да, у срећ ним вре ме ни ма, на пла ни ра ној ели ти ко ја је из 
ино стран ства по ку ша ва ла да „уве зе“ ле ги ти ми тет и ин сти-
ту ци о на ли зу је дру штво, де ша ва ло да се „дру штве ни и по ли-
тич ки кон флик ти по ти ску ју из ин сти ту ци ја си сте ма“ да се 
„про стор за ком про мис сма њу је“ и да се „ства ра мо гућ ност 
ва нин сти ту ци о нал ног и отво ре ног су ко ба“.38 Ре че но реч ни-
ком на ше га ра да, и да ље се, и по ред свих по ку ша ја ства ра ња 
пла ни ра не ле ги тим не ели те де ша ва ло да пар ци јал не „ели те“ 
ра ту ју из ме ђу се бе на ва нин сти ту ци о нал ној „ни чи јој зе мљи“. 
Та ко ће, упр кос свим на по ри ма, стран ча ре ње пар ци јал них 
по ли тич ких „ели та“ би ти до ми нант ни тренд, услед че га ће 

стр. 42. Аутор ка до ла зи до оправ да ног за кључ ка да су  „ста ри мо де ли по-
ли тич ког по на ша ња спре ча ва ли да се мо дер не ин сти ту ци је у пот пу но сти 
ис пу не мо дер ним са др жа јем“ (стр. 43.). При све му то ме тре ба има ти на уму 
да је мо дер ност та да шњих европ ских ин сти ту ци ја, по пут нпр. оних у Ен-
гле ској би ла по сле ди ца кон ти ну и ра ног ин сти ту ци о нал ног раз во ја и да је за-
пра во та мо дер ност про из вод тзв. про це са ду гог тра ја ња и да ни је „па ла с 
не ба“, те у Ср би ји ни је мо гла би ти апли ци ра на упра во за то што смо ми би ли 
ис кљу че ни из по ме ну тих про це са ду гог тра ја ња европ ске мо дер не и има ли 
свој аутен ти чан и, на жа лост, рђав про цес ду гог тра ја ња од па да под Тур ке 
на о ва мо, ко ји је био обе ле жен дис кон ти ну и те том. 

36 Та ко је нпр. по сле „мај ског пре вра та“ 1903. и уби ства кра ља Алек са дра 
Обре но ви ћа вла дар ска ди на сти ја Ка ра ђор ђе ви ћа ко ја је на сле ди ла пре сто 
има ла ве ли ких про бле ма да ус по ста ви нор мал ну ко му ни ка ци ју са ен ле ском 
вла дар ском ку ћом, јер су Ср би но си ли епи тет „уби ца кра ља“.

37 Сто ја но ви ће ва до ла зи до слич ног за кључ ка, Ибид, стр. 49. 
38 Ибид, стр. 46. 
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дру штво и др жа ва стал но би ти у опа сно сти од дез ин те гра ци-
је.39 Да кле, ни је да на прет ка ни је би ло,40 али он је био спор и 
са че стим ин сти ту ци о нал ним ре гре си ма. 

Као од го вор на стран ча ре ње и бес по штед ну бор бу пар-
ци јал них „ели та“, че сто се по се за ло за дик та ту ром, као ну-
жним и пре ким сред ством обез бе ђи ва ња дру штве не ко хе зи је 
и ин те гра ци је, као за вре ме кра ља Алек сан дра, ко му ни стич-
ке Ти то ве вла сти и, де ли мич но, Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.41 
Но, дик та ту ра, због сво је уну тра шње струк ту ре ни је мо гла 
би ти трај но и ста бил но сред ство одр жа ва ња дру штве не ко-
хе зи је, те је по сле сва ке од по бро ја них дик та ту ра до ла зи ло 
до још ве ће анар хи је, па чак и са ма „дик та ту ра“ Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа ни је ни за вре ме свог тра ја ња мо гла би ти одво-
је на од пра те ће анар хи је као сво га нус-про дук та.42 Би ло ка ко 
би ло, у срп ско ме дру штву, то ком ње го ве но ви је исто ри је, све 
ће из гле да би ти не из ве сно – ле ги ти ми тет, кон ти ну и тет и ин-
те гра ци ја, те ће је ди но би ти из ве сни би ти анар хи зам, ега ли-
та ри зам, ан ти-ели ти зам и ис кљу чи вост као сте че не осо би не 
мен та ли те та, као и веч на бор ба пар ци јал них „ели та“, („на-
ших“ и „њи хо вих“) ко ја из прет ход них осо би на мен та ли те та 
ло гич но про из и ла зи. 

39 Ово до бро опа жа Сло бо дан Јо ва но вић ка да ка же да се „због стран ча ре ња 
из гу би ла иде ја о др жа ви, и да зе мља ср ља у про паст“. Он ће ово ре ћи по-
сма тра ју ћи пре ви ра ња са по чет ка 20. ве ка у срп ском дру штву, али мо же мо 
ре ћи да ни чи тав век ка сни је, у вре ме ну у ко јем пи ше мо, Ср би ја не ће би ти 
у бо љој по зи ци ји. Сло бо дан Јо ва но вић, Из исто ри је и књи жев но сти, БИГЗ, 
Бе о град, 1991, стр. 535. 

40 Сто ја но ви ће ва из ра жа ва ми шље ње да се ипак мо же го во ри ти о на прет ку и 
да је он био ви дљив упра во у пе ро ду ра не, крх ке, срп ске пар ла мен тар не де-
мо кра ти је. Ду брав ка Сто ја но вић, Пар тиј ске ели те у Ср би ји 19031914 , уло га 
и на чин вла да ња, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 
1997, 49-50. 

41 Ове три дик та ту ре су тип ски ве о ма ра зно род не, чи ме ов де пак не ма мо вре-
ме на да се ба ви мо.

42 О анар хич ном ли ку Ми ло ше ви ће ве вла да ви не у Не вен Цве ти ћа нин, Че ти ри 
ли ка Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у Сло бо дан Ми ло ше вић пут ка вла сти. Осма 
сед ни ца ЦК СКС, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју-Уни ве зи тет у Стир лин гу, 
Бе о град-Стир линг, 2008, стр. 197-202. 
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Да на шња Ср би ја и про блем ле ги ти ми те та 
ели те 

Срп ско дру штво та ко, де ло ва њем прет ход них узро ка, 
21. век до че ку је дез ин те гри са но. Као што смо на по ме ну ли у 
уво ду ра да, тре ба мо би ти опре зни ка да кри ви цу за ту дез ин-
те гри са ност бр зо пле то сва љу је мо на ову или ону пар ци јал-
ну „ели ту“ ко ја је у про шло сти, или пак са да шњо сти, би ла 
или је сте до ми нант на, јер ни јед ној од њих не ће би ти ла ко да 
се из бо ри са струк ту рал ним, ду бин ским ма на ма ко је су про-
дукт де ло ва ња ду го трај них исто риј ских узро ка. По на вља мо 
да би по гре ши ли и по сту пи ли не на уч но-пам фле ти стич ки ка-
да би не ку од пар ци јал них „ели та“ осу ди ли са не ког соп стве-
ног „по ли тич ког“ ста но ви шта, јер сто ји мо на ве бе ри јан ској 
ме то до ло шкој по став ци, да на у ка тре ба да бу де „вред но сно 
не у трал на“, ма кар ка да је реч о де скрип тив ном ни воу, док су 
тек на нор ма тив ном ни воу до зво ље ни су бјек тив ни ста во ви. 

Да кле, чи сто де скрип тив но по сма тра но, дез ин те гри са-
ност срп ског дру штва по сле ди ца је ни за исто риј ских узро-
ка, ко је смо по ку ша ли да екс пли ци ра мо у прет ход ним це-
ли на ма, а ко ји су, сви за јед но, оне мо гу ћа ва ли да се уста но ве 
ста бил ни кри те ри ју ми се лек ци је ели те и да се сход но њи ма 
па ри ци јал не „ели те“ спон та но ин те гри шу у је дин стве ну ле-
ги тим ну ели ту у ин сти ту ци о нал ном сми слу. Раз ли чи те пар-
ци јал не „ели те“ но си ле су на се би тра го ве оног ду бин ског 
им пул са, ко ји је, услед ис кљу чи во сти (а не ко оп ти ра ња) као 
до ми нант ног мо де ла кон сти ту и са ња ели те, оне мо гу ћа вао 
њи хо ву мир ну ко ха би та ци ју и њи хо ву ко нач ну ин те гра ци ју.

То се по себ но ви ди по сма тра ју ћи ко му ни стич ку (ти то-
и стич ку) и ми ло ше ви ћев ску по ли тич ку „ели ту“, ко је су не-
по сред но прет хо ди ле оној да на шњој, а ко је су јед на ко као и 
ра ни је срп ске ели те по ку ша ва ле да из дру штве ног жи во та 
ис кљу че њи ма кон ку рент ске пар ци јал не „ели те“.    

У прак си је и за вре ме ко му ни стич ког, као и за вре ме 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, би ло ко оп ти ра ња у вла да ју ћу пар-
ци јал ну „ели ту“ спо соб них чла но ва из дру гих пар ци јал них 
„ели та“, јер ни Ти то ни Ми ли о ше вић ни су би ли глу пи и хер-
ме тич ни вла да ри, те су че сто по се за ли за ра зним са ве зни-
ци ма ко ји су им се ну ди ли. Та ко је по не ки при пад ник ста ре 
гра ђан ске ели те по стао ло ја лан но вом Ти то вом ко му ни стич-
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ком ре жи му и мно ги је при пад ник ан ти ми ло ше ви ћев ске опо-
зи ци је пре шао на стра ну вла сти. Но, про блем и Ти то вог и 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма био је што се, ми мо на ве де них по је-
ди нач них слу ча је ва, пар ци јал не „ели те“, кон ку рент ске оној 
вла да ју ћој, ни су мо гле ин сти ту ци о на ли зо ва ти, јер је опо зи-
ци о ни жи вот под Ти том био не мо гућ,43 а под Ми ло ше ви ћем 
пу ка фар са.44 То је оне мо гу ћа ва ло дру штву да се ин те гри ше 
на ва љан на чин, јер су ње го ви зна чај ни сег мен ти оста ја ли 
из ван ин сти ту ци ја, па је са сло мом ве штач ких ин те гра тив-
них фак то ра ка кви су би ли ко му ни стич ка, од но сно со ци ја ли-
стич ка пар ти ја,45 на ви де ло из би ја ла су штин ска хе те ро ге ност 
дез ин те гри са ног дру штва. Дру штво је оста ја ло дез ин те гри-
са но, де ло ва њем по бро ја них исто риј ских узро ка, јер пар ци-
јал не „ели те“ не са мо да ни су би ле спрем не да се ин те гри шу, 
већ ни су би ле спрем не ни на би ло ка кву ре ла тив но ми ро-
љу би ву ко ха би та ци ју. Та ко је на кон сло ма ка ко ко му ни зма 
та ко и Ми ло ше ви ће вог ре жи ма до шло до же сто ке бор бе до 
та да по ти ски ва них пар ци јал них „ели та“ – на кон Ти та су у 
кон фликт ушле до та да по ти ски ва не пар ци јал не на ци о на ли-
стич ке „ели те“, док су на кон Ми ло ше ви ћа у кон фликт ушле 
до та да по ти ски ва не пар ци јал не де мо крат ске „ели те“ пред-
во ђе не Ко шу ни цом и Ђин ђи ћем. Ти ме се потвди ло пра ви ло 
да на кон не ког ве штач ки про из ве де ног ин те гра тив ног фак то-
ра, сле ду је још же шћа бор ба при вре ме но по ти сну тих еле ме-
на та дру штва. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, опет је из би јао 
на по вр ши ну про блем ба зич не ин те гра ци је дру штва и фор-
ми ра ња ле ги тим не и функ ци о нал не по ли тич ке ели те ко ја ће 
би ти при зна та од „остат ка“, од но сно оста јао је про блем ка-
ко пре ва зи ћи си ту а ци ју у ко јој ће пар ци јал не „ели те“ сво јом 
бор бом тро ши ти енер ги ју дру штва и оне мо гу ћа ва ти ње го во 
успе шно функ ци о ни са ње. Мо же мо ре ћи да је, у да на шњој 
Ср би ји, би ло ко јој вла да ју ћој пар ци јал ној по ли тич кој „ели-

43 О за ти ра њу опо зи ци о ног жи во та под Ти том у Во ји слав Ко шту ни ца, Ко ста 
Ча во шки, Стра нач ки плу ра ли зам или мо ни зам: об но ва и за ти ра ње по сле
рат не опо зи ци је, При вред но-прав ни при руч ник, Бе о град, 1990.

44 О фар сич ном опо зи ци о ном жи во ту под Ми ло ше ви ћем у 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. 

45 Про ниц љи ва кри ти ка ве штач ке „пар тиј ске“ ин те гра ци је дру штва у Зо ран 
Ђин ђић, Ју го сла ви ја као не до вр ше на др жа ва, Књи жев на за јед ни ца Но во га 
Са да, Но ви Сад, 1988.
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ти“, без об зи ра из ко је је стран ке, те шко да вла да, упра во за то 
што ра ни је ни је на ва љан на чин ре шен про блем ле ги ти ми те-
та, услед че га пар ци јал не „ели те“ још увек ни су спрем не да 
јед на дру гој при зна ју пут ле ги ти ми тет. 

Из ве стан на пре дак учи њен је, у „пе то ко то бар ској Ср-
би ји“, ти ме што пар ци јал не „ели те“ не спо ре ви ше јед на дру-
гој пу ки ле га ли тет, што се де ша ва ло у ско ра шњој про шло-
сти ка да су на днев но ме ре ду би ли ле гал ни спо ро ви око из бо-
ра и њи хо вог ре зул та та, или по сла нич ких ман да та и њи хо ве 
прав не ва ља но сти. Ово сла га ње ма кар око ле га ли те та, ако 
већ не ма сла га ња око ле ги ти ми те та, по сле ди ца је учвр ши-
ва ња у пе то ок то бар ској Ср би ји тзв. „из бор не де мо кра ти је“, 
чи ја је глав на осо би на одр жа ва ње сло бод них и по ште них из-
бо ра.46 Мо жда нај ве ћи на пре дак и нај зна чај ни ја те ко ви на пе-
то ко то бар ске Ср би је, у ни зу ње них не сум њи вих ма на, би ће 
што ће из бор ни ре зул та ти по ста ти не спор ни, чи ме ће се омо-
гу ћи ти не сме та но фор ми ра ње ле гал них ор га на вла сти на ин-
сти ту ци о нал ни на чин, што је зна ча јан на пре дак у од но су на 
ра ни је ва нин сти ту ци о нал не „шо ко ве“, ко ји ма су се ме ња ле 
раз ли ши те вла сти и сме њи ва ле раз ли чи те пар ци јал не „ели-
те“.47 Са да ће пар ци јал не „ели те“ још увек по сто ја ти у сво јој 
пар ти ку лар но сти, спо ри ће јед на дру гој ле ги ти ми тет,48 али ће 

46 О то ме да је Ср би ја сте кла усло ве да се ква ли фи ку је као „из бор на де мо кра-
ти ја“ у Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, Кон со ли да ци ја де мо крат ских 
уста но ва у Ср би ји по сле 2000 г., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 105. 

47 У пе то ко то бар ској Ср би ји не ко ли ко вла да се у кон ти ну и те ту сме ни ло на 
ин сти ту ци о на лан на чин, ува жа ва ју ћи ре зул та те из бо ра – Жив ко ви ће ва са 
пр вом Ко шту ни чи ном, пр ва Ко шту ни чи на са дру гом Ко шту ни чи ном и ко-
нач но, дру га Ко шту ни чи на са Цвет ко ви ће вом. У исто вре ме по пу ње на је на 
ин сти ту ци о на лан и ле га лан на чин и ин сти ту ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке на 
ко јој се об рео Та дић.

48 Та ко ће, да узме мо са мо нај но ви ји при мер, при ли ком фор ми ра ња ак ту ел не 
вла де Мир ка Цвет ко ви ћа у ју ну 2008, ова вла да од кон ку рент ске пар ци јал не 
по ли тич ке „ели те“ би ти на па да на за спор ни ле ги ти ми тет, јер гра ђа ни ни су 
гла са ли за вла ду ДС-а и СПС-а, те ће јој се та ко ђе ле ги ти ми тет оспо ра ва ти 
и због то га што су на вод но ње но фор ми ра ње по мо гли стра ни ам ба са до ри 
и тај ку ни и сто га она не мо же би ти ле ги тим ни из раз на род не во ље. Та ко-
ђе, ова вла да ће по но во у сеп тем бру 2010, на кон до го во ра са ЕУ око срп ске 
ре зо лу ци је у УН у ве зи Ко со ва, би ти на па да на да је из гу би ла ле ги ти ми тет. 
У ра ни јим пе ри о ди ма сва ка од пе ток то бар ских вла да (Ђин ђи ће ва, Жив ко-
ви ћа ва, пр ва Ко шту ни чи на, дру га Ко шту ни чи на, и, ко нач но, Цвет ко ви ће-
ва) би ће на па да на у јед ном мо мен ту од стра не кон ку рент ских пар ци јал них 
по ли тич ких „ели та“ да ни је ле ги тим на, и сто га је би ло ко ја од ових вла да 
те шко до че ки ва ла ле гал ни крај ман да та
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се ба рем сме њи ва ти на ле га лан ин сти ту ци о нал ни на чин, што 
је не ма ли на пре дак у од но су на ско ри ју про шлост ко ја је, као 
што смо ви де ли, би ла пу на на глих ва нин сти ту ци о нал них 
сме на вла да ју ћих по ли тич ких ели та.

Та ко ђе, из ве стан на пре дак учи њен је у пе то ко то бар ској 
Ср би ји ти ме што пар ци јал не по ли тич ке „ели те“, ко је су ра-
ни је би ле у бес по штед ним ра то ви ма „на жи вот и смрт“, по ла-
га но по чи њу да ре ла тив но мир но ко ха би ти ра ју.49 То је та ко ђе 
по сле ди ца кон со ли до ва не „из бор не де мо кра ти је“, ко ја пар ци-
јал не по ли тич ке „ели те“ те ра на по што ва ње ин сти ту ци о нал-
них пра ви ла игре и на то да ре ла тив но мир ну ко ха би та ци ју, 
чак и он да кад су им по ли тич ка ста но ви шта уда ље на и кад 
спо ре јед на дру гој ле ги ти ми тет, прет по ста ве есен ци јал ним 
по ли тич ким не при ја тељ стви ма са еле мен ти ма на си ља. 

Но, и по ред то га што у пе то ко то бар ској Ср би ји, по сле 
тра гич не Ђин ђи ће ве смр ти, не ће би ти зна чај ни јег по ли тич-
ког на си ља и што ће по ли тич ки жи вот, по ла ко, али си гур но 
би ти дис ло ци ран са ули це у ин сти ту ци је си сте ма,50 пар ци-
јал не по ли тич ке „ели те“ ће и да ље пре да но ра ди ти на то ме 
да оспо ре јед не дру ги ма ле ги ти ми тет. То ће ра ди ти мо но по-
ли зу ју ћи под руч је јав но сти он да ка да су у до ми нант ном по-
ло жа ју, по ку ша ва ју ћи да из ње га ис кљу че све кон ку рент ске 
пар ци јал не „ели те“, што ће би ти мо гу ће због не раз ви је но сти 
са ме уста но ве јав но сти, што ће опет би ти про дукт рђа вог 
дру штве ног раз во ја, ко ји смо опи са ли, а ко ји ће, као што смо 
ви де ли, би ти пун дис кон ти ну и те та и ме ђу соб ног ис кљу чи-
ва ња пар ци јал них „ели та“. У Ве ли кој Бри та ни ји мо гла је на-

49 Када говоримо о мирној кохабитацији не мислимо на буквалну кохабитацију 
различитих политичких опција у органима власти, већ на одрживу коег зи-
стен цију различитих политичких опција једних поред других у свакодневном 
политичком животу. Дакле, израз „кохабитација“ не користимо у уже поли-
тиколошком, већ у најширем значењу „коегзистенције“.

50  Ситуација када се политички живот „отео“ институцијама система и када је 
поново премештен на улицу десила се приликом протесног митинга „Косово 
је Србија“ 21. фебруара 2008. поводом проглашења једностране косовске 
независности. Тада је забележено извесно ванинституционално насиље у 
ко ме су страдале неке стране амбасаде, имовина грађана Београда и један 
де монстрант, но ипак није било жешћег обрачуна између унутрашњих пар-
цијалних „елита“. Опет се слично десило приликом уличних обрачуна због 
тзв. геј-параде 10. 10. 2010., када је систем опет показао сву своју слабост и 
када смо се опат нашли у стању латентног грађанског рата. Ови догађаји 
показују колико је институционални живот у Србији крхак и колико га било 
која од „ванредних ситуација“ може вратити на улицу.
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ста ти ста бил на и кри тич ка јав ност, ко ја ће че сто има ти уло гу 
дру штве ног ко рек ти ва, упра во за то што је дру штве ни раз вој 
био ево лу ти ван и што се са ма по ли тич ка ели та кон сти ту и са-
ла ко оп ти ра њем, а не ис кљу чи ва њем, услед че га су пар ци јал-
не „ели те“ би ле ин те гри са не, те су ко нач но за јед нич ки кон-
сти ту и са ле је дин стве ну јав ност, ко ју су за јед нич ки де ли ле и 
у ко јој су се бо ри ле сход но при хва ће ним пра ви ли ма. У та ко 
кон сти ту и са ној кри тич кој јав но сти нај ве ћи пре кр шај би ће 
ис кљу чи ва ње „дру гог“, од но сно ис кљу чи ва ње би ло ко је од 
зна чај них дру штве них гру па, ко је се због мо гућ но сти рав-
но прав ног пар ти ци пи ра ња у дру штве ним про це си ма и не ће 
тран сфор ми са ти у пар ци јал не огра ни че но ле ги тим не „ели-
те“, већ ће има ти ин сти ту ци о нал ни пут да по ста ну ле ги тим-
не и од свих при зна те ели те. Та ко ће та мо нпр. по сто ја ти кон-
зер ва тив ни, ли бе рал ни и ла бу ри стич ки ме ди ји, по сле ни ци и 
сим па ти зе ри, но ипак не ће, као у Ср би ји, по сто ја ти раз ли чи-
те „јав но сти“, од но сно раз ли чи те „па ра лел не ствар но сти“ у 
ко ји ма ће жи ве ти пар ци јал не „ели те“. То ће би ти по сле ди ца 
пра вил но ин те гри са ног дру штва ко је ће ре ши ти про блем ле-
ги ти ми те та и кон ти ну и те та, те сто га не ће би ти ни то ли ке 
по до зри во сти из ме ђу раз ли чи тих дру штве них гру па, па ни 
по тре бе да се би ло ко ја од њих из два ја у не ку сво ју „па ра-
лел ну ствар ност“ и хер ме тич но за тво ре ну „јав ност“. Та мо 
не са мо да ће раз ли чи те пар ци јал не по ли тич ке „ели те“ мир-
но ко ха би ти ра ти и ко ег зи сти ра ти, већ ће се њи хо ве пар ци-
јал не во ље, на ефи ка сан на чин, увек из но ва ин те гри са ти и 
тран сфор ми са ти у зва нич ну ле ги тим ну во љу др жа ве, ко ју ће 
пред ста вља ти у да том мо мен ту ле ги тим на по ли тич ка ели та, 
чи ји ле ги ти ми тет ни ко из ну тра не ће спо ри ти на кар ди на лан 
на чин. 

Ово не ће би ти по сле ди ца то га што ће ен гле ска по ли-
тич ка ели та би ти „па мет ни ја“ и „ра зум ни ја“ од оне срп ске, 
већ ће у оба слу ча ја на сна зи би ти де ло ва ње ду бљих исто риј-
ских раз ло га и узро ка. Као што смо ре кли, глав ни за да так 
на ше га  ра да је да по ка же ка ко раз ли чи те исто риј ске окол
но сти об ли ку ју раз ли чи та дру штва, ко ја су ви ше про из вод 
усло ва у ко ји ма су се раз ви ја ла и усло ва у ко ји ма са да оби та
ва ју, а ма ње не ке по је ди нач не во ље, ко ју би он да тре ба ли осу
ди ти или гло ри фи ко ва ти. Код Ен гле за, ће, по ме ну ти ду бљи 
исто риј ски усло ви, услед кон ти ну и те та, ево лу и тив ног раз во-
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ја и не спор ног ле ги ти ми те та ели те до ве сти до ин те гра ци је, 
код Ср ба ће они услед дис кон ти ну и те та, ре во лу ци о нар них 
ско ко ва и не по сто ја ња ду го трај ни је ле ги ти ме ели те до ве сти 
до дез ин те гра ци је, услед бес ко нач не бор бе раз ли чи тих не-
ин те гри са них пар ци јал них „ели та“. Јед но став но ре че но, код 
јед них ће кон ти ну и тет обез бе ди ти ин те гра ци ју, код дру гих 
ће дис кон ти ну и тет усло ви ти дез ин те гра ци ју. О то ме је тек 
то ли ко мо гу ће ре ћи на „ди јаг но стич ком“ де скрип тив ном ни-
воу, ко ји се ба вио ана ли зом про шло сти и са да шњо сти, за ко ју 
смо се тру ди ли да бу де објек тив на, не при стра сна и озбиљ на. 

При са мом кра ју ово га ра да, по ди ћи ће мо се  на нор ма-
тив ни ни во, бу ду ћи да циљ ово га ра да ни је са мо да по ну ди 
ди јаг но зу, већ и да дâ те ра пи ју, од но сно оцр та пра вац ре ше-
ња про бле ма, ко ли ко је то мо гу ће учи ни ти на огра ни че ном 
про сто ру. На нор ма тив ном ни воу до пу сти ће мо се би да бу де-
мо су бјек тив ни, јер је сва ки суд о бу дућ но сти - у ко ју сва ко 
спе ку ли са ње о ре ше њи ма мо ра за ћи, а ко ја опет оста је не-
про зир на - ну жно су бјек ти ван, бу ду ћи да о ње му не мо же мо 
има ти чвр сту ем пи риј ску еви ден ци ју. 

Сто га ће мо на нор ма тив ном ни воу по ста ви ти кључ но 
пи та ње  ка ко је у оним дру штви ма ко ја су услед дис кон ти
ну и те та у раз во ју упа ла у дез ин те гра тив не про це се мо гу ће 
обез бе ди ти ста бил ну ин те гра ци ју? Пи та ње је за пра во, ка-
ко је од пар ци јал них огра ни че но ле ги тим них „ели та“ мо гу-
ће на пра ви ти је дин стве ну ле ги тим ну ели ту, ко јој „оста так“ 
не ће спо ри ти ле ги ти ми тет? Ко нач но, ве о ма јед но став но, пи-
та ње је ка ко се лек то ва ти ели ту ко ја ће мо ћи дру штву обез бе-
ди ти ста бил ну и ду го трај ни ју ин те гра ци ју?

Уме сто рас пра вља ња те о риј ских устав но-прав них на-
че ла и ап стракт них ве бе ри јан ских иде ал ти по ва ко ји су увек 
уда ље ни од ствар ног жи во та, по слу жи ће мо се јед ним исто-
риј ским при ме ром, слу же ћи се про ве ре ном „ен гле ском“ ме-
то дом да се у про шлом ис ку ству по ку ша про на ћи при мер на 
осно ву ко га би мо гли су ди ти о са да шњем про бле му. Ме то-
дом исто риј ске ин дук ци је, ко ја је слич на ме то ду ен гле ског 
пре це дент ног пра ва у ко ме се на осно ву про шлих слу ча је ва 
од лу чу је и о бу ду ћи ма, по ку ша ће мо да про на ђе мо исто риј-
ски при мер ко ји би нам мо гао по мо ћи у ре ша ва њу на шег про-
бле ма. 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2010, год. VI vol. 9 стр.107146

137

Про блем ће мо по ста ви ти јед но став но – јед но дру штво 
увек се из но ва дез ин те гри ше бор бом огра ни че но ле ги тим-
них пар ци јал них „ели та“ због то га што услед исто риј ских 
дис кон ти ну и те та не по сто ји не дво сми сле но ле ги тим на ели-
та. Са да ће мо ме то дом исто риј ске ин дук ци је по тра жи ти да 
ли је не ко дру штво, у ско ри јој про шло сти, би ло у ова квој си-
ту а ци ји? Од го вор је да, мно га је су, узми мо на при мер, Вај-
мар ску Не мач ку.51 На да ље ће мо по ста ви ти пот пи та ње – ко је, 
од оних дру шта ва ко ја су има ла прет ход но по бро ја не про бле-
ме, је ус пе ло да их ре ши на за до во ља ва ју ћи и одр жив на чин? 
Вај мар ска Не мач ка си гур но ни је, бу ду ћи да је не ста ла у на-
ци стич кој стра хо вла ди, ко ја је ко нач но за вр ши ла пот пу ним 
сло мом и уни ште њем др жа ве и дру штва у Дру гом свет ском 
ра ту. Па, ко ји је он да по зи ти ван при мер „ре ин те гра ци је“ дез-
ин те гри са них дру шта ва и има ли га уоп ште? 

Од го вор ауто ра ово га ра да је – фран цу ска Пе та ре пу-
бли ка. На и ме, фран цу ска Че твр та ре пу бли ка ко ја је прет хо-
ди ла Пе тој има ла је струк ту рал но слич не про бле ме ко ји му-
че и да на шњу Ср би ју,52 а би ли су слич ни и нпр. они ма ко ји 

51 О  Вајмарској Немачкој, њеном спону и паду, концизно у Џон М. Робертс, 
Ев ропа 1880 – 1945, Клио, Београд, 2002, стр. 509-516..       

52 По сто је ми шље ња ко ја сма тра ју да су про бле ми пе то ок то бар ске Ср би је 
слич ни они ма ко је је има ла фран цу ска Тре ћа ре пу бли ка, и ова ква ми шље-
ња про ниц љи во ви де да фран цу ско и срп ско дру штво и по ред кван ти та ти ве 
раз ли чи то сти има ју ква ли та тив не слич но сти, услед дис кон ти ну и те та ко ји-
ма су би ла из ло же на оба дру штва. Алек сан дар Мол нар, Опро штај од про
све ти тељ ске иде је уста во твор не скуп шти не?, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и 
дру штве ну те о ри ју и Фа бри ка књи га, Бе о град, 2008, стр. 243-280. 

 Но, ова ква ми шље ња ста ју у ана ли зи он да ка да је нај по треб ни је и не ис тра-
жу ју да ље ка ко су мно ги струк ту рал ни про бле ми Тре ће ре пу бли ке пре не-
се ни и у Че твр ту ре пу бли ку и ка ко су ко нач но ре ше ни на ва љан на чин тек 
у Пе тој ре пу бли ци. На и ме, де го ли стич ки про је кат Пе те ре пу бли ке ус пео је 
да Фран цу ској - на кон ви ше од век и по од Ве ли ке ре во лу ци је, услед ко је је 
би ла из ло же на да љим ре во лу ци ја ма, дик та ту ра ма, крх ким де мо кра ти ја ма и 
услед че га је би ла пот пу но дез ин те гри са на на уну тра шњем пла ну – обез бе-
ди по нов ну и одр жи ву ин те гра ци ју и не сме та но функ ци о ни са ње тзв. „устав-
не де мо кра ти је“. О фран цу ској Пе тој ре пу бли ци, од но сно де го ли стич кој 
иде о ло ги ји, као успе шном пре ва зи ла же њу кри за и кон тра дик тор но сти ко је 
су му чи ле Фран цу ску два ве ка (пре све га ве ли ке про тив реч но сти из ме ђу ре-
во лу ци је и ре ста у ра ци је, „цр ве них“ и „цр них“) у Не вен Цве ти ћа нин, Епо ха 
с оне стра не ле ви це и де сни це, Слу жбе ни Гла сник – Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2008, стр. 478-483. О са мој Фран цу ској ре во лу ци ји ко ја је 
иза зва ла по ме ну те про ти вре шно сти, ње ном то ку и по сле ди ца ма ко је су тра-
ја ле и у Пр вој, Дру гој, Тре ћој и Че твр тој ре пу бли ци, у прет ход ном кон тек-
сту, у  чи та вом обим ном то ку на ве де не књи ге.            
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су му чи ли и ко нач но уко па ли Вај мар ску Не мач ку. Пре свих, 
то је био про блем успе шне ин те гра ци је ду бо ко по де ље ног 
дру штва у ко ме су пар ци јал не „ели те“ сво јим пер ма нент ним 
бор ба ма оне мо гу ћа ва ле би ло ка кву ста бил ни ју и ду го трај-
ни ју ин те гра ци ју. Овај про блем је фран цу ска Пе та Ре пу бли-
ка ре ши ла сво јом де го ли стич ком кон сти ту ци јом, у ко јој су 
про на ђе на кре а тив на устав но-прав на ре ше ња и ко јом је ус-
по став ње на ефи ка сна по де ла, али и рав но те жа из ме ђу раз-
ли чи тих ни воа вла сти. Ова спе ци фич на кон сти ту ци ја са ја-
ком пред сед нич ком вла шћу, дво дом ним пар ла мен та ри змом, 
не за ви сним суд ством и спе ци фич но кон сти ту и са ним ни во ом 
ло кал не вла сти,53 омо гу ћи ће функ ци о ни са ње ефи ка сне и ста-
бил не „устав не де мо кра ти је“, ко ја ће би ти бес крај но уда ље на 
од би ло ка кве дик та ту ре, али ће опет на ефи ка сан на чин оне-
мо гу ћи ти пар ци јал не „ели те“ у евен ту ал ној дез ин те гра ци ји 
дру штва и др жа ве. Ле ги тим на во ља дру штва ће се без про-
бле ма про из во ди ти у ин сти ту ци ја ма си сте ма, ко ји ће сво јим 
устав но-прав ним ре ше њи ма не по гре ши во ука зи ва ти на чи јој 
је стра ни ле ги ти ми тет и ка да до ђе до управ не ко ха би та ци је 
из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких оп ци ја на раз ли чи тим ни-
во и ма вла сти. Ко нач но, све то ће за по сле ди цу има ти па ци-
фи ко ва ње пар ци јал них по ли тич ких „ели та“, ко је ће про на ћи 
ин те рес пар ти ци пи ра ња у опи са ном си сте му, уче ству ју ћи у 
не сме та ној про зи вод њи ле ги тим но сти. На по слет ку, овај си-
стем ће се одр жа ва ти до да на шњих да на, по ла ве ка по свом 
кон сти ту и са њу (што је за фран цу ске при ли ке дуг пе ри од ста-
бил но сти) и над жи ве ће свог ве ли ког твор ца Де Го ла, чи ме ће 
до дат но го во ри ти се би у при лог.   

За што смо фран цу ску Пе ту ре пу бли ку узе ли као при-
мер за ко ји сма тра мо да нам мо же по мо ћи и у на шим про бле-
ми ма у Ср би ји? Из чи та вог то ка ра да ја сно је да аутор ви со ко 
вред ну је бри тан ски по ли тич ки си стем, од но сно бри тан ски 
мо дел дру штве ног раз во ја ко ји је ко нач но ре зул ти рао „кла-
сич ним“ пар ла мен та ри змом у си сте му устав не мо нар хи је. 
Раз ло зи за по ме ну то ви со ко вред но ва ње ни су док три нар ни, 
јер то ни је до зво ље но на де скрип тив ном ни воу, већ на про сто 

53 О основ ним на че ли ма уста ва фран цу ске Пе те реп бу ли ке у те о риј ском, 
исто риј ском и кон сти ту тив но- ор га ни за ци о ном сми слу у На че ла фран цу
ског уста ва, on li ne edi tion- http://www.am ba fran ce-srb.org/fran ce_ser bie/spip.
php?ar tic le600 
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функ ци о нал ни, јер ће чак и за оне ко ји се не ће сла га ти са по-
ме ну тим си сте мом, ви ше не го очи глед но би ти да он успе шно 
функ ци о ни ше у ве о ма ду гом вре мен ском раз до бљу. Сто га би 
пот пи сник ових ре до ва био нај срећ ни ји ка да би дру штве на 
ин те гра ци ја уну тар срп ског дру штва мо гла би ти про зи ве де-
на на на чин на ко ји је то учи ње но у Бри та ни ји, кла сич ним 
пар ла мен та ри змом у си сте му устав не мо нар хи је.54 Но, убе-
ђе ње ауто ра ово га ра да, ко је ће са мо вре ме по твр ди ти или 
де ман то ва ти, је да су исто риј ски дис кон ти ну и те ти у срп ском 
дру штву то ли ко ве ли ки да Ср би ја те шко мо же при ме ни ти 
бри тан ски (ен гле ски) мо дел, ко ји дру штве ну ин те гра ци ју 
обез бе ђу је углав ном оним дру штви ма ко ја ни су има ла зна-
чај ни је исто риј ске дис кон ти ну и те те као што су Бри та ни ја, 
Швед ска, Нор ве шка, Дан ска, итд.55 Сто га су Ср би ји мно-
го при ме ре ни ји они мо де ли дру штве не ин те гра ци је ко ји су 
при ме ње ни у дру штви ма ко ја су по пут срп ског има ла ве ли ке 
и тра гич не исто риј ске дис кон ти ну и те те, као што је упра во 
фран цу ско. Раз ли ке из ме ђу срп ског и фран цу ског дру штва су 
кван ти та ти ве (за то што је ово дру го зна чај но ве ће и бо га ти-
је), али оне, услед то га што у ко ре ну и јед ног и дру штва сто је 
зна чај ни дис кон ти ну и те ти, ни су ква ли та тив не, па ће сто га 
фран цу ски мо дел устав не ин те гра ци је Пе те ре пу бли ке би ти 
мо гу ће при ме ни ти и у срп ској ствар но сти. Је ди на зна чај на 
ква ли та тив на раз ли ка из ме ђу ових дру шта ва је што Ср би-
ја ни је има ла зна чај ну тра ди ци ју ап со лут не мо нар хи је по пут 
Фран цу ске, ко ја је не сум њи во за слу жна, де ло ва њем ду бин-

54 За то по сто је из ве сни усло ви, као што су по сто ја ње вла дар ске ди на сти је 
(Ка ра ђор ђе ви ћа) ко ја би мо гла кон сти ту и са ти ин сти ту ци ју кру не, као и по-
сто ја ње же ље код јед нод де ла ста нов ни штва да се Ср би ја тран сфор ми ше у 
устав ну мо нар хи ју. По сто је и пред ло зи уста ва по ко ји ма је Ср би ја ви ђе на 
као пар ла мен тар на мо нар хи ја, по пут оног про фе со ра Па вла Ни ко ло ћа. Ви-
ди Устав кра ње ви не Ср би је, на црт, Бе о град, 2001., http://www.clds.rs/pdf-s/
Ustav Pa vle Ni ko lic.pdf

55 Кла сич ни пар ла ме та ри зам у си сте му устав не мо нар хи је је у ве ћи ни слу ча је-
ва скоп чан са ево лу и тив ним дру штве ним раз во јем ка да се, као што смо ви-
де ли у Бри та ни ји, на „ба зич но је згро“ ели те ко оп ти ра њем до да ју но ви чла-
но ви, све док, ко нач но, оли гар хи ја спон та но не по ста не пар ти ци па тив ном 
де мо кра ти јом. Устав на мо нар хи ја се, у ве ћи ни слу ча је ва, уоп ште не кон сти-
ту и ше, већ на про сто на ста је спон та но, за шта је у Ср би ји про пу ште на шан-
са он да ка да је за то би ло вре ме и са да се, да би се на пра ви ла ле ги тим на и 
одр жи ва по ли тич ка ели та, не мо же ићи тим пу тем. Јед но став но ре че но, за 
кон сти ту и са ње устав не мо нар хи је ви ше не по сто ји упо ри ше у дру штве ној 
ствар но сти Ср би је, услед пре ве ли ких дис кон ти ну и те та.
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ских исто риј ских струк ту ра, што су фран цу ски гра ђа ни би-
ли спрем ни да при хва те устав ни си стем са ја ком вр хов ном 
вла шћу. То мо же иза зва ти оправ да не сум ње да ли је фран-
цу ски мо дел Пе те ре пу бли ке мо гу ће при ме ни ти у срп ском 
дру штву у ко ме је анар хи стич ка цр та мен та ли те та, као што 
смо ви де ли, ве о ма из ра же на. Но, про сто ин дук тив но ис ку-
ство по ка за ло је да та анар хи стич ка цр та ме та ли те та би ва 
упра во до дат но сти му ли са на у срп ском дру штву ка да је на 
сна зи си стем кла сич не пар ла мен тар не де мо кра ти је, без не ке 
па ра лел не ја ке вла сти по пут. нпр. пред сед нич ке, услед че га 
се пар ла мен тар на де мо кра ти ја по пра ви лу пре тва ра у „пар-
то кра ти ју“ 56 са анар хич ним по сле ди ца ма (упра во за то што 
ни је спон та но ево лу и тив но из ра сла на дру штве ној под ло зи 
већ је ве штач ки пре са ђе на). Бу ду ћи да чи сто ис ку ство по ка-
зу је да „чист“ пар ла мен та ри зам у срп ском дру штву не ре зул-
ти ра ста бил ном „устав ном де мо кра ти јом“, већ тзв. „пар то-
кра ти јом“, услед ко је има мо нај ин тен зи ви ни ју мо гу ћу бор бу 
пар ци јал них „ели та“ ко ја ре зул ти ра про гре сив но на пре ду ју-
ћом дез ин те гра ци јом дру штва, мо же мо прет по ста ви ти да би 
упра во „ко ри го ва ни пар ла мен тар ни мо дел“ са ја ком пред сед-
нич ком вла шћу, ка кав је онај фран цу ске Пе те ре пу бли ке, мо-
гао да иза ђе на крај са анар хи стич ким цр та ма на шег мен та-
ли те та и обез бе ди одр жи ву дру штве ну ин те гра ци ју.  

Из свих на вед них раз ло га сма тра мо да би срп ском дру-
штву устав ни мо дел Фран цу ске Пе те Ре пу бли ке био оп ти-
ма лан, ка ко би се успе шно оба вио за да так дру штве не ин те-
гра ци је, на де мо крат ским и ан ти-ауто ри тар ним осно ва ма. 
За пра во, при ме ном мо де ла фран цу ске Пе те ре пу бли ке57 до-
шло би се до си сте ма ко ји би био до вољ но ауто ри та ран да 

56 О „пар то кра ти ји“ у до ба ра ног пар ла мен та ри зма у Ср би ји у  Ду брав ка Сто ја-
но вић, Пар тиј ске ели те у Ср би ји 19031914 , уло га и на чин вла да ња, Ју го сло-
вен ски исто риј ски ча со пис, Јич Год.  XXX, Бе о град 1997. О „пар то кра ти ји“ 
у до ба пе то кто бар ског пар ла мен та ри зма на ших да на у Сла ви ша Ор ло вић, 
По ли тич ки жи вот Ср би је из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра ти је, Слу жбе ни 
Гла сник, Бе о град, 2008. 

57 О кон крет ној при ме ни мо де ла Фран цу ске Пе те Ре пу бли ке у дру штве ној 
ствар но сти Ср би је у члан ку Не вен Цве ти ћа нин, Срп ска пе та ре пу бли ка, 
Вре ме бр. 950, март 2009. Ка ко би и да ли би уоп ште до шло или пак мо гло 
до ћи до кон крет не при ме не по ме ну тог мо де ла ствар је прак тич не по ли ти ке, 
док је за да так те о риј ског ра да са мо да оцр та мо гу ћи мо дел и да га ана ли тич-
ки сме сти у кон текст по сто је ће ре ал но сти, што смо учи ни ли у прет ход ном 
па су су.
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не до зво ли бес по штед ну бор бу пар ци јал них по ли тич ких 
„ели та“ ко је та ко не би тро ши ле сна гу дру штва и оне мо гу-
ћа ва ле ње го ву успе шну ин те гра ци ју, али и ко ји би био до-
вољ но флек си би лан да омо гу ћи ра зно вр сност и ди на ми зам 
по ли тич ког и дру штве ног жи во та. Што је нај ва жни је, овај 
си стем би праг ма тич но ре шио про блем ле ги ти ми те та, јер би, 
по пут оног фран цу ског, ефи ка сно по ка зи вао на чи јој је стра-
ни ле ги ти ми тет у слу ча ју спо ра из ме ђу раз ли чи тих „вла сти“ 
и по ли тич ких оп ци ја. Ко нач но, са мим тим што би пи та ње 
ле ги ти ми те та би ло ре ше но (јер би се увек зна ло на чи јој је 
стра ни ле ги тим на во ља гра ђа на), пар ци јал не „ели те“ има ле 
би ин те ре са да у том си сте му пар ти ци пи ра ју, јер би до би ле 
шан су да се тран сфор ми шу у ле гал ну и ле ги тим ни ју власт, 
ко ја би се мо гла мир но ужи ва ти у на из ме нич ним пе ри о ди ма. 
Про блем тре нут не „из бор не де мо кра ти је“ У Ср би ји, ко ја још 
ни је по ста ла „устав ном де мо кра ти јом“, да упо тре би мо из ра-
зе ко је ко ри сте дру ги ис тра жи ва чи,58 упра во је што се власт 
не мо же мир но „ужи ва ти“, услед ха о тич ног си сте ма у ко ме 
ни је са мо ни зак реј тинг по ли ти ча ра, већ су они из ло же ни 
и сти хиј ској во љи ка ко кон ку ре на та та ко и след бе ни ка, ко-
ју је ве о ма те шко кон тро ли са ти тре нут ним ин сти ту ци о нал-
ним ре ше њи ма, што се нај бо ље по ка за ло ок то бра 2010. го-
ди не при ли ком нај но ви јих не ре да и улич них бор би по во дом 
одр жа ва ња тзв. геј-па ра де у Бе о гра ду.59 Ка ко по ли ти ча ри, 

58 Душан Павловић, Слободан Антонић, Консолидација демократских уста
но ва у Србији после 2000 г., Службени гласник, Београд, 2007. 

59 Тре нут ни та ко зва ни Ми тров дан ски устав ни је ус пео да обез бе ди Ср би ји 
функ ци о нал ну „устав ну де мо кра ти ју“ јер он ни је ни до не шен са том свр-
хом, већ је до не шен са свр хом да по мог не бор бу др жа ве за су ве ре ни тет над 
Ко сво вом и Ме то хи јом. Бу ду ћи да се ви ше ми сли ло ка ко ће се Ко смет об у-
хва ти ти пре ам бу лом и ти ме оба ве за ти сви устав ни ак те ри на од ре ђе ну вр сту 
по ли ти ке, не го ли што се па зи ло да устав ни ак те ри бу ду до бро по сло же ни и 
функ ци о нал ни, до шло се до ни за про тив реч них и не функ ци о нал них ин сти-
ту ци о нал них ре ше ња ре ше ња, ко ја оне мо гу ћа ва ју пра вил но фун ци о ни са ње 
по ли тич ког си сте ма и пра вил ну де мо крат ску ин те гра ци ју дру штва, не за ви-
сно од ко смет ске пре ам бу ле. Кри ти ке Ми тров дан ског уста ва у ово ме сми слу 
у Алек сан дар Мол нар, Сун це ми та и ду гач ка сен ка Кар ла Шми та, Слу жбе-
ни гла сник – Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2010. 
стр. 13/14, 45-49. и Не вен Цве ти ћа нин, Живот у пре ам бу ли, По ли ти ка, 22. јул 
2006. Аутор ово га ра да је у навeденонм члан ку кри ти ко вао устав и пре не го 
што је он усво јен, прет по ста вља ју ћи на осно ву оно га ка ко је чи та ва при ча 
по че ла, ка ко ће се и за вр ши ти, и ко је ће јој ко нач но би ти по сле ди це. На жа-
лост, вре ме је да ло за пра во овој ана ли зи. 
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од но сно при пад ни ци пар ци јал них по ли тич ких „ели та“ - не 
би би ли услед ни ског ле ги ти ми те та, у будћно сти из ло же ни и 
евен ту ал ној сти хиј ској во љи гра ђа на, ко ја се на зи ре иза све 
че шћих ма ни фе ста ци ја дру штве ног не за до вољ ства као што 
су штрај ко ви, де мон стра ци је и ра зно ра зне „бло ка де“ и ка ко 
крх ка срп ска де мо кра ти ја не би не ста ла у не га тив ном „вај-
мар ском сце на ри ју“ ко ји би нас не ми нов но од вео у но ве на-
ци о нал не по ра зе - би ће при ну ђе ни да на ва љан на чин ре ше 
пи та ње ле ги ти ми те та. 

Ов де из не се ни пред лог ре ша ва ња тог про бле ма је у 
исто вре ме и прин ци пје лан и функ ци о на лан и про и за шао је 
из ана ли зе про бле ма ели та. Ана ли за про бле ма ели та, ко ја је 
би ла наш пр во бит ни циљ, до ве ла нас је до пи та ња ле ги ти-
ми те та, ко је је нео дво ји во од про бле ма ели та и ко је уоп ште, 
по на ма, пред ста вља нај ва жни је пи та ње по ли тич ке на у ке 
(као што је пи та ње ле га ли те та ве ро ват но нај ва жни је пи та-
ње по зи тив не прав не на у ке). Ов де пред у зе то обим но ис тра-
жи ва ње је, у не ко ли ко сво јих пр вих де ло ва, по ка за ло да се, 
услед де ло ва ња спе ци фич них исто риј ских узро ка, у ста бил-
ним дру штви ма по пут нпр. ен гле ског, кон сти ту и са ла ле ги-
тим на и функ ци о нал на управ на ели та, што је по ме ну том 
дру штву обез бе ди ло кон ти ну и тет, ин те гра ци ју и успе шно 
функ ци о ни са ње. Са дру ге стра не, ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да су „не до вр ше на дру штва“, по пут срп ског, опет услед де ло-
ва ња спе ци фич них исто риј ских узро ка, оне мо гу ће на да раз-
ви ју ле ги тим ну и функ ци о нал ну ели ту, услед че га упа да ју у 
дис кон ти ну и те те и дез ин те гра ци је, ко ји оне мо гу ћа ва ју њи-
хо во успе шно функ ци о ни са ње. Ко нач но, по след њи део ра да 
по све ти ли смо ис пи ти ва њу мо гућ но сти да срп ско дру штво 
иза ђе из рђа вог кру га дис кон ти ну и те та и дез ин те гра ци је, те 
смо по ну ди ли ре ше ње за ко је сма тра мо да би мо гло да ин те-
гри ше срп ско дру штво, на тај на чин што би спре чи ло пар-
ци јал не по лу ле ги тим не „ели те“ да и да ље тро ше дру штве ну 
енер ги ју. То ре ше ње је фор му ли са но у устав ном сми слу по 
узо ру на фран цу ску Пе ту ре пу бли ку, а у по ли тич ком сми слу 
по узо ру на са при па да ју ћу по ли тич ку иде о ло ги ју де го ли зма. 
Ти ме смо до шли на сам крај на ше га ра да у ко ме смо, по сле 
те мељ ног ис тра жи ва ња, на кон „ди јаг но зе“, по ну ди ли и од-
ре ђе ну „те ра пи ју“, за про блем не фун ци о нал них и ор га ни че-
но ле ги тим них срп ских управ них ели та. У срп ском дру штву 
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је, услед огра ни че них ма те ри јал них ре сур са и струк ту рал не 
не раз ви је но сти, илу зор но оче ки ва ти ефи ка сно и мо мен тал но 
ре ша ва ње пи та ња стан дар да гра ђа на и са при па да ју ћих еко-
ном ских пи та ња, јер се то мо же по сти ћи са мо кон ти ну и ра-
ним на по ром мно гих ге не ра ци ја, али је за то мо гу ће ва ља но 
ре ши ти пи та ње ле ги ти ми те та, на по ром и раз бо ри тим де ло-
ва њем са мо јед не по ли тич ке ге не ра ци је, по пут оне Де Го ло ве 
у Фран цу ској. Рад ко ји смо при ло жи ли и из не ли је скро ман 
до при нос ре ша ва њу тог пи та ња, јер ће се по ње го вом ре ша-
ва њу, ка да за и ста бу де мо зна ли ко пред ста вља ле ги тим ну 
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Neven Cvetićanin

THE PRO CESS OF CON STI TU TING THE  
PO LI TI CAL AND SO CIAL ELI TE IN 

SERBIAN SO CI ETY  THE PRO BLEM OF 
DISCONTINUITY AND „FLUC TU A TING 

LEGI TI MACY“ 

Summary

This pa per tri es to of fer a spe ci fic blu e print for the so ci o
logy of ser bian hi story and to in ve sti ga te, by “ge ne a lo gi cal met
hod”, depth hi sto ri cal struc tu res that act in the Ser bian so ci ety 
and in ca pa ci ta te its suc cessful fun cti o ning. Pa per finds that, due 
to spe ci fic hi sto ri cal ca u ses, the pe cu li a rity of de ve lop ment of 
Ser bian so ci ety is the im pos si bi lity of esta blis hing a le gi ti ma te 
eli te, which re sults in a se ri es of hi sto ri cal di scon ti nu i ti es and 
nonin sti tu ti o nal strug gle bet we en par tial “eli tes” for “fluc tu a
ting le gi ti macy”  the reby the energy of so ci ety is un re a so na ble 
wa sted and it can’t suc cessful fun ction and to re ach any kind of 
sta ble in te gra tion. The last part of pa per the ma ti zes the is sue of 
le gi ti macy of the eli te in Ser bia to day and pro po ses so me so lu ti
ons for the se lec tion of a le gi ti ma te eli te which be able to en su re 
the suc cessful fun cti o ning and sa tis fac tory in te gra tion of so ci ety. 
Key words: hi sto ri cism, eli te, Ser bia, di scon ti nu ity, dis in te gra

tion, nonin sti tu ti o na lism, strug gle bet we en par tial 
“eli tes”, “fluc tu a ting le gi ti macy”
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