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РА ЗА РА ЊЕ ДРУ ШТВА  
И НО ВЕ СРП СКЕ ЕЛИ ТЕ

Ре зи ме

У овом ра ду се раз ма тра ју дру штве не окол но сти у ко
ји ма су на ста ле и у ко ји ма де лу ју но ве срп ске ели те. Слом 
ко му ни стич ке иде о ло ги је и со ци ја ли стич ког по ли тич ког си
сте ма, еко ном ска тран зи ци ја, а на ро чи то раз би ја ње ју го
сло вен ске др жа ве, спољ не санк ци је и вој на агре си ја НА ТОа 
на Ср би ју, до во де до ра за ра ња срп ског дру штва и сво је вр сне 
со ци јал не ано ми је (урушавањa срп ске при вре де, кул тур них 
ин сти ту ци ја и си сте ма вред но сти). Аутор на сто ји да ски
ци ра со ци о ло шки про фил три но ве стра те шке срп ске ели те: 
по ли тич ке, при вред не и кул тур не. У ак ту ел ним окол но сти
ма сла бих прав них ин сти ту ци ја, де кла ра тив не де мо кра ти је 
и из ра зи те по ли тич ке и еко ном ске ко руп ци је врх со ци јал не 
струк ту ре срп ског дру штва ка рак те ри ше ве ли ки сте пен со
ци јал не  нео д го вор но сти. Та ко но ва срп ска по ли тич ка ели та 
у ве ли кој ме ри по при ма оли гар хиј ски, при вред на ели та шпе
ку лант ски, а ин те лек ту ал на ели та кал ку лант ски ка рак тер.
Кључ не ре чи: срп ске ели те, срп ско дру штво, по ли тич ка ели

та, при вред на ели та, срп ска ин те ли ген ци ја.
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На со ци о ло шки дис курс о ели та ма ути че ве ћи број чи-
ни ла ца ме ђу ко ји ма би увек ва ља ло што ја сни је раз ли ко ва ти 
не ку ши ру те о риј ску ви зи ју дру штва и с њом по ве за ну, ви ше 
или ма ње раз ви је ну и екс пли ци ра ну, те о ри ју сред њег оби ма 
ко ја се од но си на струк ту ру и про ме не оног кон крет ног дру-
штва о чи јим ели та ма је реч, од вла да ју ће иде о ло шке па ра-
диг ме и лич не по ли тич ке ори јен та ци је са мог ауто ра. 

У крат ким цр та ма ски ци ра на, идеј но-те о риј ска под ло-
га овог при ло га, на чел но гле да но, мо гла би се сме сти ти не-
где из ме ђу ор ган ско ин те гра тив не и ин тер ак циј ске  ви зи је 
дру штва, из ме ђу кри тич ког по гле да на струк ту ру и ак ту ел не 
про ме не еко ном ских и по ли тич ких од но са и обра сце де ло-
ва ња ути цај них ак те ра у срп ском дру штву, све до кри тич ког 
оспо ра ва ња агре сив ног на ме та ња нео-ли бе рал не иде о ло ги је, 
пре све га из пер спек ти ве кла сич ног ли бе рал ног и са мо у том 
сми слу тра ди ци о нал ног и уме ре но кон зер ва тив ног лич ног 
по ли тич ког опре де ље ња.        

По ла зе ћи од нај ши рег и уоби ча је ног схва та ња да је 
ели та (лат. eli ge re - иза бра ти) ма ла гру па оних ко ји за у зи ма-
ју вр хун ске (во де ће) по ло жа је и вла да ју пре о ста лом ве ћи ном 
(ма сом) у дру штву, ово раз ма тра ње се огра ни ча ва на тзв. 
стра те шке ели те, на по ли тич ку, при вред ну и кул тур ну (ин-
те лек ту ал ну) ели ту ко је су у свим дру штви ма (па и у срп ском) 
нај у ти цај ни је. Ели те бо га тих, ели те моћ них и ели те про све ће-
них, обра зо ва них и углед них три су нај ва жни је фрак ци је дру-
штве не вр ху шке ко ја у свим дру штви ма те жи ус по ста вља њу 
ви ше или ма ње чвр сте ин те ре сне ко а ли ци је. Срп ско дру штво 
се у том по гле ду знат ни је не раз ли ку је ни од јед ног се би слич-
ног дру штва. На чел на слич ност, пак,  су о ча ва се са осо бе ним 
прак тич ним про бле ми ма и ра зор ним деј стви ма чи та вог ни-
за ве о ма не по вољ них струк тур них, исто риј ских и ак ту ел них 
по ли тич ких чи ни ла ца ко ји су де ло ва ли на Ср би ју у по след ње 
две де це ни је. Не ки од њих де ло ва ли су и на дру ге, али не ки су 
ути ца ли са мо на Ср би ју и Ср бе, ра за ра ју ћи срп ско дру штво по 
свим ша во ви ма, ка ко по ши ри ни (функ ци о нал не бло ка де) та ко 
и по ду би ни (раз вој не бло ка де). У та квим окол но сти ма не ста-
ју ста ре и на ста ју но ве срп ске ели те чи ји со ци о ло шки про фил 
ни је мо гу ће ски ци ра ти без струк тур не и кри тич ко-исто риј ске 
ана ли зе тих истих окол но сти ко је су све од ре да би ле ве о ма 
не по вољ не.    
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Ср би ја је, као ни јед на дру га зе мља у тзв. тран зи ци ји, чи-
та ву јед ну де це ни ју би ла из ло же на у са вре ме ном све ту не ви-
ђе ном са деј ству спољ них и уну тар њих чи ни ла ца ра за ра ња и 
уни шта ва ња јед не су ве ре не др жа ве, на ро да ко ји у њој жи ви и 
дру штва она квог ка кво је у њој ра ни је по сто ја ло. За илу стра-
ци ју тог са деј ства свих мо гу ћих „си ла зла“ ко је су Ср би ју у 
по след њој де це ни ји 20. ве ка за де си ле на во дим јед ну ти по ло ги-
ју ко ја се чи ни као ко ри сно ана ли тич ко сред ство за раз у ме ва-
ње та кве си ту а ци је. У њој се на во де че ти ри нај ва жни ја об ли ка 
угро жа ва ња  не ког дру штва и ви ше вр ста прет њи ко је уз та кве 
об ли ке обич но иду  - и све то се у слу ча ју Ср би је у не ком ви ду 
ја вља: 

1) спољ но и ди рект но угро жа ва ње (и прет ње - ин ва зи-
ја, оку па ци ја, ис тре бље ње, санк ци је, ну кле ар ни рат);

2) спољ но и струк тур но угро жа ва ње (и прет ње - ем бар-
го, еко ном ски рат, еко ло шко ра за ра ње, гло бал не кри-
зе, си ро ма штво, не раз ви је ност, не јед на кост);

3) уну тра шње и ди рект но угро жа ва ње (и прет ње -  др-
жав ни и лич ни те ро ри зам, иза зи ва ње ра то ва, гра ђан-
ски рат, тла че ње ма њи на);

4) уну тра шње и струк тур но угро жа ва ње (и прет ње -  
оту ђе ње, рас пад дру штва, ма фи ја, ко руп ци ја, цр но 
тр жи ште, бе за ко ње, дро га).1

Па да у очи да је срп ско дру штво у по след њој де це ни ји 
20. ве ка би ло не по сред но угро же но на све на ве де не на чи не: 
да кле, на све мо гу ће на чи не и са свих мо гу ћих стра на; што би 
се ре кло – не ма тог зла ко је нас ни је за де си ло. Јед на пот пу-
на со ци о ло шка ти по ло ги ја ко ја у ап стракт ном об ли ку тре ба 
да об у хва ти све ло гич ке мо гућ но сти, ем пи риј ски је у це ли-
ни „по кри ве на“‘ са мо у јед ном кон крет ном слу ча ју, у слу ча ју 
срп ског дру штва. Чак нас, услов но ре че но,  ни „ну кле ар ни 
рат“ као нај те жа вр ста спољ не и ди рект не прет ње ни је за о би-
шао, јер су 1999. на Ср би ју па да ле и бом бе са оси ро ма ше ним 
ура ни ју мом. При том је је дан део Ср би је оку пи ран од стра не 
зе ма ља НА ТО-а, да би се та ко омо гу ћи ло и од истих би ло 
при зна то не ле гал но од це пље ње Ко со ва и Ме то хи је. Та кав 
епи лог не са мо што об ја шња ва нај ду бље мо ти ве НА ТО-агре-

1 Планови за алтернативну одбрану, Интернет-сепарат Transnational Fonda-
tion for Peace and Future Research, Lund (Sweden), 15. maj 2000, с. 1.
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си је на Ср би ју, не го ба ца но во све тло и на ши ри про цес дез ин-
те гра ци је Ју го сла ви је. Ни шта слич но се ни је де си ло ни јед ној 
европ ској зе мљи у ско ри је вре ме. Та ко је спо ља ин ду ко ва но 
уну тар ње уру ша ва ње срп ске др жа ве и дру штва. Исто риј ски 
вр тлог (као сво је вр сна „цр на ру па“) у ко ји је Ср би ја уву че на, 
ство рен је та ко што је ла тент на струк тур на кри за јед ног не-
раз ви је ног бал кан ског дру штва с европ ске по лу пе ри фе ри је 
дра ма тич но про ду бље на на глим сло мом ина че не е фи ка сног 
со ци ја ли стич ког си сте ма, а на ро чи то рат но тра у ма тич ним 
раз би ја њем Ју го сла ви је за ко је је на За па ду, са свим тен ден-
ци о зно, по ли тич ки окри вље на срп ска власт, уз ме диј ско са-
та ни зо ва ње Ср ба као на ро да.   

Исто риј ски гле да но, срп ско дру штво се та ко на шло у вр-
тло гу ко ји су на Бал ка ну ство ри ли гло ба ли за циј ски про це си 
и од но си кра јем 20. ве ка, ко ји су га су ро во вра ти ли на ње гов 
по че так – мал те не у гра ни це „пред ку ма нов ске Ср би је“. Срп ске 
по ли тич ке ели те ни су пре по зна ле ни „дух вре ме на“ ни „дух 
про сто ра“, али ни сна гу, ни пра вац, па ни смер оно га што Фер-
нан Бро дел на зи ва „ве тро ви ма исто ри је“. Или, ре че но је зи ком 
на шег еп ског пе сни ка – та да шњи срп ски по ли тич ки ак те ри 
ни су би ли ка дри „сти ћи и уте ћи и на стра шном ме сту по сто ја-
ти“. У вре ме ну гло ба ли за циј ског тај фу на ко ји је са За па да про-
ди рао пре ма отво ре ном и не бра ње ном Ис то ку, Ср би ја се мо-
ра ла опре зно и ве што про вла чи ти из ме ђу Сци ле рас па да ју ће 
ви ше на ци о нал не др жа ве и Ха риб де рас па да ју ћег иде о ло шког 
по рет ка. Уме сто то га, срп ска бар ка је пред за пад ним тај фу ном 
ши ри ла сво ја не ја ка је дра („Ср би ја се са ги ња ти не ће“), а бу ду-
ћи да је ина че би ла и без исто риј ског и без иде о ло шког ком па-
са, на из ме нич но се на су ки ва ла и на на ци о нал ну Сци лу и на 
мон ди ја ли стич ку Ха риб ду. Та ко се рас пао срп ски на ци о нал ни 
брод, а у ру ка ма ње го вог кор ми ла ра ко ји је бро дом упра вљао 
без ком па са, са стра те ги јом без так ти ке, оста ло је са мо кор ми-
ло вла сти – као оста так од бро да ко ји је он нај чвр шће др жао, 
док и то ни је из гу био.

Они ко ји да нас по ли тич ки кор ми ла ре Ср би јом има ју 
„ком пас из до на ци ја“ ко ји су им дру ги из ба жда ри ли, али и 
ње га са мо стал но не ко ри сте не го че сто бес циљ но плу та ју 
стру јом ко ја их но си по при вид но сми ре ној пу чи ни, гу бе ћи 
из ви да да ни Сци ла ни Ха риб да ни су да нас не ста ле не го су 
се са мо ма ло на ви ди ку уда љи ле. Они функ ци о ни шу као ма-
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ли пи о ни, ко ји сво је дру штве но ве о ма ва жне  уло ге игра ју 
као лут ке у лут кар ском по зо ри шту – кла те се она ко ка ко се 
по вла че кон ци из Ва шинг то на, Бри се ла, Лон до на, Бер ли на 
или Па ри за.  

Вла да ју ћа по ли тич ка ели та је код нас мно го ви ше 
„про ду же на ру ка“ свет ске ели те мо ћи не го што је ле ги тим ни 
пред вод ник соп стве ног дру штва. Већ чи та ву јед ну де це ни ју 
у Ср би ји на власт до ла зе и на вла сти оп ста ју са мо они ко-
ји ужи ва ју по др шку за пад них го спо да ра све та. Оба ве штај-
не слу жбе и ам ба са де САД и др жа ва европ ске „квин те’“ у 
„де мо крат ској“ Ср би ји раз би ја ју јед не и фор ми ра ју дру ге 
по ли тич ке стран ке, раз вр га ва ју јед не и са ста вља ју и одр жа-
ва ју дру ге (пред из бор не и по сти збор не) ко а ли ци је. Та ко је у 
Ср би ји по сле сме не ре жи ма  у ко јем је на род био без де мо-
кра ти је, ус по ста вље на „де мо кра ти ја без на ро да“ (Ди вер же). 
Љу ди ко ји су у Ср би ји да нас упи са ни у би рач ке спи ско ве од 
гла са ча у ста ром со ци ја ли стич ком ре жи му ни су ус пе ли да 
се гра ђан ски еман ци пу ју у би ра че у но вом „де мо крат ском“ 
ре жи му. За то  гла са чи у Ср би ји из го ди не у го ди ну из ла зе на 
из бо ре у све ма њем бро ју, али је отво ре но пи та ње да ли се у 
овом слу ча ју ра ди о њи хо вом гра ђан ском са зре ва њу или о 
по ли тич кој де пре си ји ко ја је у осно ви со ци јал но-па то ло шки 
фе но мен. По ли тич ким стран ка ма и њи хо вим ли де ри ма да нас 
је из гле да мно го ва жни је да има ју по ли тич ку  по др шку стра-
них моћ ни ка и фи нан сиј ску пот по ру до ма ћих бо га та ша не го 
по ве ре ње сво јих при ста ли ца и по тен ци јал них гла са ча. Ра ди 
се, да кле, о вла да ју ћој по ли тич кој ели ти ко ја уве ли ко пре ма 
спо ља по при ма кви слин шке цр те, а пре ма уну тра оли гар хиј-
ске.

 Те шко је ре ћи ко ја је од ове две ка рак тер не цр те да на-
шње срп ске по ли тич ке ели те штет ни ја за  др жа ву, дру штво и 
гра ђа не. Од ово га је мо жда со ци о ло шки ва жни је пи та ње ка ко 
се уз ди гла и на вр ху со ци јал не пи ра ми де уста ли ла упра во 
та ква ели та. Чи ни се да је тран сфе ри са ње по ли тич ке мо ћи из 
прет ход ног со ци ја ли стич ког ре жи ма у еко ном ско бо гат ство 
у но вом пост со ци ја ли стич ком дру штву би ло мо гу ће у та ко 
агре сив ном об ли ку и с та ко  дра стич ним оби мом аку му ли-
ра ног ка пи та ла са мо у бе суд ним тран зи ци о ним вре ме ни ма 
ко ја но се па ра док сал ни жиг „ре во лу ци о нар не кон тра ре во лу-
ци је“. Не ки би ре кли да се ра ди о про ме ни ле ги ти ми за циј ске 
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осно ве но вих вла сти, а за пра во се ра ди о дво стру кој ле ги ти-
ма ци ји: ста рој и но вој, као код елит них кри ми на ла ца или ви-
ше стру ких шпи ју на ко ји увек има ју ви ше од јед не ле ги ти ма-
ци је или па со ша (код нас и ви ше члан ских кар ти раз ли чи тих 
по ли тич ких стра на ка). Чи ни се да је фор му ла јед но став на, а 
ве ро ват но и уни вер зал на: по мо ћу оно га што имаш до ђи до 
оно га што не маш, па се по тру ди да по том што ду же за др
жиш и јед но и дру го. Они ко ји су има ли власт у ста ром ре-
жи му по тру ди ли су се да до ђу до нов ца за одр жа ње на вр ху 
и у но вом ре жи му. Они ко ји су би ли без вла сти, по ку ша ли 
су да од не куд (углав ном из ино стран ства) при ба ве но вац, да 
би се по мо ћу ње га, уз сим бо лич ки ка пи тал ин те лек ту ал них 
ди си де на та с ко јим су са ми рас по ла га ли, ка ко-та ко до мо гли 
вла сти. Та ко су ство ре не све ‘’не прин ци пи јел не ко а ли ци је’’ 
у срп ској по ли ти ци и на то ме се до да на да на шњег све оне 
одр жа ва ју и функ ци о ни шу.

Идеј но је згро но ве срп ске по ли тич ке ели те ре гру то ва-
но је из кру га тзв. кри тич ке ин те ли ген ци је, а ор га ни за ци о-
ну ин фра струк ту ру но во фор ми ра них по ли тич ких стра на ка 
гра ди ли су ра жа ло ва ни, ислу же ни или не за до вољ ни ка дро-
ви ста рог ре жи ма. Срп ска опо зи ци ја је фи нан си ра на из ино-
стран ства, док је ре жим  ко ри стио др жав ну ин фра струк ту-
ру и ње не ре сур се за соп стве но одр жа ва ње на вла сти. За то 
ни јед на ни дру га елит на по ли тич ка гру па ци ја ни су има ле 
ствар ни де мо крат ски ле ги ти ми тет, већ са мо по вре ме ну и 
крат ко трај ну пле би сци тар ну по др шку с ко јом су на сли чан 
на чин ма ни пу ли са ли. Не за до вољ ни гра ђа ни су сва ки пут у 
Ср би ји у по след ње две де це ни је би ли при ну ђе ни да би ра ју 
„ма ње зло“, на да ју ћи се (че сто ве о ма на ив но) да ће „но ви“ 
би ти бар не што бо љи од „ста рих“. Ако су но ви у по не че му 
и би ли бо љи од ста рих, у не чем дру гом, исто та ко ва жном, 
би ва ли су го ри од њих. По сле не ко ли ко из бор них ци клу са 
гра ђан ска Ср би ја (ка ко  град ска. та ко и се о ска) ушла је у по-
ли тич ку апа ти ју. Обич ном би ра чу не мо гу ће је да ја сно ра за-
зна ко је ка кав ме ђу по ли тич ким пре тен ден ти ма, ко је ме ђу 
њи ма „но ви” а ко „ста ри“ и на осно ву че га би мо гао да му по-
ве ру је да ће би ти бо љи од сво јих прет ход ни ка. Они ко ји др же 
ак ту ел ну власт не по сред но су за ин те ре со ва ни да ма су не за-
до вољ них гра ђа на што ду же за др жа ва ју у ста њу по ли тич ке 
апа ти је. Што ви ше не за до вољ них од у ста не од из бо ра, то ће 
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ма ло број не ре жим ско-стра нач ке при ста ли це има ти про цен-
ту ал но ве ћи удео у ак тив ном би рач ком те лу. Ти ме се у про-
пор ци о нал ном из бор ном си сте му зна чај но по ве ћа ва ве ро ват-
но ћа да вла да ју ћа оли гар хи ја, бар још је дан ман дат, оп ста не 
у се длу вла сти – и тај ма ни пу ла тив ни по ли тич ки ме ха ни зам 
на сли чан на чин ко ри сте и ста ри со ци ја ли стич ки и но ви де-
мо кра ти стич ки ре жим.   

У та квим окол но сти ма да нас је у Ср би ји прак тич но 
нај де лат ни ја вла да ју ћа пар тиј ско-по ли тич ка оли гар хи ја ко-
ја је за се бе при гра би ла мо но пол упра вља ња свим обла сти-
ма дру штве ног жи во та. Не ка да шњи јед но пар тиј ски мо но-
пол за ме њен је ви ше пар ти змом оли гар хиј ског ти па ко ји је 
у ин те ре сној спре зи са сло јем но во ком по но ва них бо га та ша. 
Де кла ри са но (ма ни фест но) „де мо крат ско“ дру штво ствар но 
(али ла тент но) функ ци о ни ше као ме ша ви на по ли тич ке оли-
гар хи је и „тај кун ске“ плу то кра ти је. Фор ме про це ду рал не 
де мо кра ти је суп стан ци јал но су ис пу ње не оли гар хиј ско-плу-
то крат ским са др жа ји ма ко ји се ка му фли ра ју ло го ре јич ним 
„де мо кра ти змом“ чи ја па ра док сал ност се огле да у пра ви лу 
- што је у ин сти ту ци ја ма ма ње ствар не де мо кра ти је, то се о 
њој ви ше го во ри.

Ак ту ел на „де мо кра ти стич ка пар то кра ти ја“ ра за ра све 
до сад ус по ста вље не де мо крат ске фор ме и оме та мо дер ни за-
ци ју нај ва жни јих по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них ин-
сти ту ци ја у срп ском дру штву. На свим по љи ма дру штве ног 
де ло ва ња при мар ни су пар тиј ски кри те ри ју ми, а сва ки дру-
штве ни и јав ни ин те рес по сре до ван је стра нач ким ин те ре-
си ма ко ји се у крај њој ли ни ји при ва ти зу ју и пер со на ли зу ју. 
Јед но пар тиј ски мо но пол је сво је вре ме но за функ ци о нал ну 
по сле ди цу имао со ци ја ли зо ва не гу бит ке, а пер со на ли зо ва ну 
до бит. Ви ше пар тиј ски мо но пол има слич ну функ ци о нал ну 
по сле ди цу, с том раз ли ком што је она не кад би ла ла тент на 
и не ле гал на, а да нас је све оно што је не кад би ло јав но, у 
ме ђу вре ме ну фор мал но или не фор мал но при ва ти зо ва но. 
Исто вре ме но се по ја ча ва тен ден ци ја да се фак тич ко ста ње 
ство ре но ди вљом при ва ти за ци јом све га и сва че га што пре 
ка ко та ко оси гу ра, па се то обич но чи ни га лам џиј ско-про па-
ганд ном иде о ло шком ле ги ти ми за ци јом и прав но сум њи вом 
ле га ли за ци јом. А и за јед но и за дру го је пре суд но да има те 
власт и ње не тран сми си о не ме ха ни зме (мас-ме ди је) у сво јим 
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ру ка ма или под сво јом ефи ка сном (обич но фи нан сиј ском) 
кон тро лом.

У тран зи ци о ним окол но сти ма ство ре но је па ра док сал-
но ста ње у ко јем су свој ства оли гар хиј ског ви ше пар ти зма 
ви ше по ја ча ва ла функ ци о нал не сла бо сти пре ђа шњег јед но-
пар ти зма не го што су отва ра ле из глед не пер спек ти ве за но-
во про кла мо ва ни де мо крат ски плу ра ли зам. Та ко се ис по ста-
ви ло да пре струк ту ри ра ње по ли тич ког си сте ма ни је до ве ло 
до оче ки ва них функ ци о нал них по бољ ша ња на нај ви тал ни-
јим по љи ма дру штве ног де ло ва ња – у при вре ди, кул ту ри, па 
ни у са мој по ли ти ци.  Не ке ста ре сла бо сти чак су се и по ја-
ча ле, као што су еви дент на не ком пе тент ност по ли тич ке вла-
сти, не е фи ка сност др жав не упра ве, упра ве јав них пред у зе ћа 
и кул тур них ин сти ту ци ја.  Ме ђу тим, од ста рих сла бо сти (не-
струч но сти и не е фи ка сно сти) ве ћи про блем је да нас знат но 
ра ши ре ни ја ко руп ци ја у свим гра на ма вла сти и свим јав ним 
и при ват ним по сло ви ма. Не до вољ но струч ни, али по ли тич-
ки од го вор ни љу ди обра ћа ју се ком пе тент ни ји ма од се бе за 
са вет. По ли тич ки ко рум пи ра ни ни ко га ни шта не пи та ју ни ти 
би ло ко га иуче му слу ша ју. Они „до след но“ сле де са мо свој 
лич ни и при ват ни ин те рес - и то по сва ку це ну. Та ква по-
ли тич ка ели та не мо же Ср би ју „од ве сти у Евро пу“ ни ти је 
из ву ћи из дру штве но-еко ном ске кри зе. У спре зи са но во бо га-
та ши ма вла да ју ћа по ли тич ка оли гар хи ја не мо же гра ди ти де-
мо крат ско дру штво већ са мо плу то крат ски кли јен те ли стич-
ки ре жим, ко јег увек пра ти и од го ва ра ју ћа (ко рум пи ра на) ин-
те лек ту ал на ели та, ко ју не ки још на зи ва ју ин те ли ген ци јом. 

Не ула зе ћи ово га пу та у по ма ло схо ла стич ку рас пра-
ву о ра зли ци из ме ђу ин те ли ген ци је (као елит ног дру штве ног 
сло ја) и ин те лек ту а ла ца (као со ци јал ног ти па де ло ва ња) о 
че му сам дру гим по во дом не што го во рио и пи сао (М. Ми-
тро вић, 2003),  мо гло би се без ри зи ка да се мно го по гре ши 
ре ћи оно на род но да „сва ка вре ћа на ђе се би за кр пу“. Сва ки 
ре жим увек пре ма се би ство ри сво ју ре жим ску (со ци о ло зи би 
ре кли „си стем ску“) ин те ли ген ци ју. У Ср би ји се по о дав но си-
сте мат ски фа во ри зу је она фрак ци ја ин те лек ту ал не ели те ко-
ја функ ци о ни ше ви ше као „гла сно го вор ник“ (или порт па рол) 
сво јих по ли тич ких ме це на или оних ко ји је пла ћа ју не го што 
по ја шња ва не по зна то, осве тља ва за там ње но, от кри ва скри ве-
но, де ма ски ра ла жи, кра ђе и под ва ле у јав ној сфе ри дру штва, 
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осми шља ва ег зи стен ци јал ни бе сми сао с ко јим се су о ча ва ју 
по је дин ци, гру пе и на ро ди. И но ви тзв. де мо крат ски ре жим 
ство рио је, пре ма сво јој сли ци и при ли ци сво ју ре жим ску ин-
те ли ген ци ју, ни шта му дри ју и ни ма ло по ште ни ју од оне тзв. 
по ште не ин те ли ген ци је ко ја је, уз рад ни ке и се ља ке, би ла со-
ци јал ни осло нац прет ход ног со ци ја ли стич ко-ко му ни стич ког 
ре жи ма.   

Ако је тач на оце на Лу и са Фо је ра да је ка рак те ри сти чан 
об лик ми сли ин те лек ту а ла ца увек не ка иде о ло ги ја, са сво јом 
вер зи јом од го ва ра ју ћег по ли тич ког ми та ко ји се обра зла же по-
мод ним фи ло зоф ским и на уч ним пој мо ви ма, он да је да на шња 
срп ска ин те ли ген ци ја ра за пе та из ме ђу две исто риј ски по ра же-
не иде о ло ги је и јед не по бед нич ке - бо ре ћи се са утва ра ма иде-
о ло шких ми то ва по ра же ног ре во лу ци о нар ног со ци ја ли зма и 
срп ског на ци о на ли зма и по бед нич ког ли бе рал ног де мо кра ти-
зма. Они ин те лек ту ал ци ко ји су нај рев но сни ји у иде о ло шком 
ди сци пли но ва њу дру гих пре у зи ма ју „сво ју функ ци ју цен зо ра“ 
(Ха јек, с. 39), про мо ви шу сво је исто ми шље ни ке и дис ква ли-
фи ку ју оне ко ји дру га чи је ми сле са свим не за ви сно од на уч них, 
мо рал них или ка квих дру гих на чел них раз ло га.

Они дру ги, ин те лек ту ал ци ко ји су од би ја ли уло гу иде-
о ло шких цен зо ра, мо гли су да би ра ју из ме ђу па сив ног оту ђе-
ња и кри тич ког от по ра цен зо ри ма или да по вре ме но ме ња ју 
сво је стан(ов)иште и та ко се ка му фли ра ју „до бо љих вре ме на“ 
ко ја ни кад не ће до ћи. Ме ђу њи ма су и они ко ји се тру де да са-
ми оста ну „иде о ло шки не за ви сни“ - на ив но ве ру ју ћи да та кви 
ствар но по сто је, све док се са ми не уве ре ка ко је пре ма њи ма 
као по је дин ци ма ко ји дру га чи је ми сле не ми ло срд но не то ле-
ран тан упра во „ло би не за ви сних ин те лек ту а ла ца“. Они ко ји се 
пр ви до че па ју не ке јав но ис ту ре не и по ли тич ки при ви ле го ва не 
„ин те лек ту ал не“ по зи ци је - ни по што не до зво ља ва ју да свој 
„те шко сте че ни“ мо но пол са би ло ки ме де ле; ка ко би њи хо ви 
ре во лу ци о нар ни узо ри ре кли – „то је (са мо) њи ма, њи на бор ба 
да ла“.

Па ра док сал но је да су у Ср би ји атри бут „не за ви сних 
ин те лек ту а ла ца“ за се бе при гра би ли они ко ји су тра жи ли и 
до би ли фи нан сиј ску, ло ги стич ку, ме диј ско-про па ганд ну и 
сва ку дру гу, не по сред ну и(ли) по сред ну пот по ру ме ђу на род-
них цен та ра еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. По пра ви лу, ме ђу 
та квим „не за ви сни ма“ на шли су се у да на шњој Ср би ји сви 
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ис так ну ти ји ре жим ски ин те лек ту ал ци из пред ми ло ше ви ћев-
ског пе ри о да. За сво ју ме ту, ови но во-ста ри „кри тич ки ин-
те лек ту ал ци“ узе ли су све оне ко ји су има ли дру га чи ји став 
по во дом по но во отво ре ног на ци о нал ног пи та ња у Ју го сла ви-
ји - без об зи ра да ли се ра ди ло о они ма ко ји су се ствар но 
ста ви ли у слу жбу ак ту ел ног ре жи ма или оним дру ги ма ко ји 
ни кад ни су слу жи ли ни јед ном цен тру по ли тич ке мо ћи - ни 
уну тар њем, а по го то во не стра ном.

„Не за ви сним“ ин те лек ту ал ци ма ни је сме та ла „за ви-
сност“ не ке гру пе ин те лек ту а ла ца у од но су на не ког „по ли-
тич ког га зду“ или фи нан си је ра. Они са мо ни су под но си ли 
афир ма ти ван од нос пре ма срп ској кул тур ној тра ди ци ји, по-
ли тич ко ува жа ва ње срп ских на ци о нал них ин те ре са, си ме-
трич но по што ва ње људ ских пра ва и Ср ба („иако смо Ср би“ - 
ка ко је јед ном, у оча ја њу, из го во рио срп ски Па три јарх Па вле, 
а они про па ганд но зло у по тре би ли и оскр на ви ли те ње го ве 
ре чи). Та ко су све ин те лек ту ал не јав не кон тро вер зе у Ср би-
ји по след њих де це ни ја фо ку си ра не око јед ног по ли тич ког 
пи та ња, око од но са пре ма срп ском на ци о нал ном ин те ре су и 
ње го вом раз ли чи том ви ђе њу. Оно о че му је де це ни ја ма би ло 
опа сно сло бод но ми сли ти и још опа сни је отво ре но го во ри-
ти, ло ги ком исто риј ских па ра док са, из би ло је у пр ви план. 
Из ба че но на вра та, на ци о нал но пи та ње се Ср би ма вра ти ло 
кроз про зор - и иза зва ло мно го ве ће про бле ме не го што је 
ико мо гао да прет по ста ви. Остао је на ук, не са мо за ин те-
лек ту ал це, да се круп на и ва жна дру штве на пи та ња не сме ју 
за не ма ри ва ти - ни „гу ра њем под те пих“, ни ти „за вла че њем 
гла ве у пе сак“. Да су срп ске ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели-
те, би стре и хлад не гла ве, на вре ме и ра зум но отво ри ле и 
срп ско на ци о нал но пи та ње, не би се де си ло да оно из не на да 
екс пло ди ра и по ста не де то на тор ши ре ка та стро фе. Срп ски 
ре жим ски ин те лек ту ал ци су, пак, се бич но и ка ри је ри стич ки 
око ово га так ти зи ра ли и про блем им се отео (М. Ми тро вић, 
2003:75-76).

Ме ђу ра зним фрак ци ја ма но вих срп ских ели та у јав но-
сти су нај ви ше екс по ни ра не по ли тич ка и ин те лек ту ал на, али 
је струк тур но ве о ма ва жна ели та но во бо га та ша. То су они 
ко ји су глав ни фи нан си је ри по ли тич ких стра на ка у Ср би ји, 
исти они ко ји од та ко сте че них по ли тич ких „при ја те ља’“ на-
ру чу ју раз не тен де ре за при ва ти за ци ју све га што вре ди и ко-
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ји на тим тен де ри ма увек по бе ђу ју. У раз вој но за ви сним дру-
штви ма као што је срп ско,   вла да ју ће ели те су пра ви „ја ха чи 
уси ље не и по ди вља ле гло ба ли за ци је“.

Но ва срп ска при вред на ели та из ни кла је не са мо на 
раз ва ли на ма бру тал но ра зо ре ног со ци ја ли стич ког при вред-
ног си сте ма не го још ви ше на гро бљу це ло куп не срп ске при-
вре де. При пад ни ци со ци ја ли стич ке но мен кла ту ре ко ји су 
се слу чај но за де си ли „у пра во вре ме на пра вом ме сту“ свој 
пар тиј ско-по ли тич ки мо но пол ве о ма бр зо су кон вер то ва-
ли у „не при стој но“ ве ли ко бо гат ство с ко јим су мо гли се би 
да при ба ве нај кон вер ти бил ни ју „ин дул ген ци ју“ за све сво је 
про шле и бу ду ће гре хо ве: сви круп ни ји  срп ски но во бо га та-
ши („тај ку ни“) ис пи ли ли су се ис под „ши ње ла“ со ци ја ли-
стич ког ре жи ма у рас па да њу; због свог „пр во бит ног гре ха“ 
сви они мо ра ли су пр во да пла те „јед но крат ни ре кет“ но вом  
тзв. де мо крат ском ре жи му, а по том да му не пре стал но на раз-
не на чи не (а пре све га из да шним фи нан сиј ским „под ма зи ва-
њем“) до ка зу ју сво ју „де мо крат ску ло јал ност“; на кра ју, баш 
они су (п)оста ли „глав ни мо тор“ ра зо ре не срп ске при вре де, 
за јед но са се би слич ним „стра те шким парт не ри ма“ ко је ко-
рум пи ра на по ли тич ка власт до во ди у Ср би ју. Ре жим ски еко-
но ми сти до след но ћу те о све му што не уме ју да оправ да ју. Уз 
не ко ли ко ча сних из у зе та ка ме ђу срп ским еко но ми сти ма ко ји 
су сво је кри тич ко ми шље ње о при вред ним (не)при ли ка ма у 
Ср би ји пре и по сле про ме не ре жи ма отво ре но из но си ли, тек 
у по след ње вре ме је не што ве ћи број њих ма ло кри тич ни је 
и јав но про го во рио о гре шка ма нео ли бе рал ног про јек та еко-
ном ске гло ба ли за ци је. Ин ди ка тив но је да су се мно ги „охра-
бри ли“ да не што кри тич ки ка жу о по сле ди ца ма но ве то та-
ли зу ју ће иде о ло ги је у еко но ми ји тек он да кад су о то ме би ли 
(ка сно) „оба ве ште ни“ од Џо зе фа Сти гли ца. Оно што се пред 
њи хо вим очи ма зби ва ло у срп ској при вре ди ни је мо гло да их 
под стак не на кри тич ност ни он да ка да је мно гим по ште ним 
при вред ни ци ма у Ср би ји већ дав но би ло „до го ре ло до но ка-
та“. Њи хо ва струч на и на уч на кри ти ка и по сле Сти гли ца из-
го ва ра на је пла шљи во и сти дљи во све док ни је екс пло ди ра ла 
свет ска еко ном ска кри за у глав ном хра му свет ског фи нан сиј-
ског ка пи та ла и по том еска ли ра ла у це лом све ту. По сле ово га 
те шко је из бе ћи сар ка сти чан ко мен тар  да ни је ни чуд но што 
се срп ска при вре да да нас да ви у бер муд ском тро у глу ко рум-
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пи ра не вла сти, тај кун ске стра те ги је и струч них екс пер ти за 
еко но ми ста ко ји су сви од ре да „свет ски, а на ши“. Бла го на ма 
са „свет ским“ еко но ми сти ма ко је има мо, и уоп ште са сви ма 
они ма у елит ним сло је ви ма ко ји на род ски ре че но „наш хлеб 
је ду, а ту ђу бри гу во де“.2 

Но ви мо дел при вред ног раз во ја Ср би је не ма ко дру ги 
да кон цеп ту а ли зу је, осми сли и опе ра ци о на ли зу је не го срп-
ски еко но ми сти. Про блем је са мо што се у Ср би ји још ни је 
по ја вио не ка кав „срп ски Мен цин гер“ ко ји би, по пут свог сло-
ве нач ког ко ле ге, имао до вољ но те о риј ског зна ња, еко ном ске 
про ниц љи во сти, исто риј ске му дро сти, на ци о нал не од го вор-
но сти и гра ђан ске хра бро сти да ја сно и гла сно ка же и стра-
ним и до ма ћим по ли ти ча ри ма и при вред ни ци ма, иза бра ним 
и њи хо вим би ра чи ма, за по сле ни ма и на ро чи то не за по сле ни-
ма, ра ди ка ли ма и по себ но де мо кра та ма, евро скеп ти ци ма и 
осо би то евро ен ту зи ја сти ма – са мо оно што сви они зна ју да 
ду го роч но ни за ко га не мо же би ти до бро, па ни је до бро ни за 
Ср би ју. А сви зна ју да је без из глед на пер спек ти ва при вре де 
(и „при вре де и дру штва“ – Ве бер) ко ја не ма соп стве ну аку-
му ла ци ју ка пи та ла и на њој оси гу ра не ин ве сти ци је, у ко јој 
је нај про фи та бил ни ји по сао по ли тич ко де ло ва ње, где стра-
нач ке цен тра ле за ме њу ју све дру ге ин сти ту ци је (од на уч них 
ин сти ту та до би роа за за по шља ва ње), ко ја стал но при зи ва и 
че ка стра ну „по моћ“: бес по врат не до на ци је, јеф ти не па све 
ску пље кре ди те, европ ске „пред при ступ не фон до ве“, или ка-
кву дру гу аме рич ку “шар га ре пу“.  

За озби љан и од го во ран од нос пре ма при вре ди (и не са-
мо пре ма при вре ди), на ро чи то у кри зним вре ме ни ма ка кво је 
ово на ше да на шње, нео п ход на је озбиљ на јав на рас пра ва ко-
ја ни је мо гу ћа без ком пе тент них уче сни ка. По ли тич ки од го-
вор на власт, ко ја се још ле ги ти ми ше као де мо крат ска, мо ра-
ла би да кон сул ту је ком пе тент ну јав ност око свих ва жни јих 

2 За од нос по ли тич ких и екс перт ско-ин те лек ту ал них ели та у Ср би ји  ин ди-
ка ти ван је слу чај  гру пе на ших  еко ном ских екс пе ра та ко ји су оку пље ни 
око нео ли бе рал не еко ном ске док три не и соп стве ног  по ли тич ког ин те ре са 
у Ср би ји из ра сли у вла да ју ћу стран ку на са свим па ра док са лан на чин: кад је 
гру па од 17 еко но ми ста ‘’спа ла на два сло ва’’  се бе је ла жно пре и ме но ва ла 
(уме сто да се на зо ве  Г 17 ми нус 15, са ми се бе су на зва ли Г17 плус ) и за се-
ла на власт на ко јој се сви дру ги сме њу ју а са мо они оп ста ју. У ме ђу вре ме ну 
гру па је оста ла и без по след њег екс пер та ака дем ског ни воа, али ти ме је са мо 
учвр сти ла сво ју по ли тич ку по зи ци ју.  
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од лу ка. Уме сто то га ак ту ел на де мо кра ти стич ка власт, као и 
она прет ход на со ци ја ли стич ка,  по кре ће ја ке про па ганд не 
кам па ње ко ји ма оправ да ва ра ни је до не те од лу ке - или сво је, 
или сво јих стра них мен то ра , или сво јих до ма ћих спон зо ра.3

Срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те ни су ус пе ле 
да по кре ну и да до не ког вред ни јег ре зул та та до ве ду јав ну 
рас пра ву ни о јед ном исто риј ском или стра те шко-раз вој ном 
пи та њу. Раз лог је не кад стран чар ска при стра сност, не кад иде-
о ло шка за гри же ност, јед ном из кри вље на ло ги ка,  дру ги пут 
ис ква ре на ети ка, а че сто си мул та но деј ство све га на ве де ног и 
још по не чег дру го га. За то гра ђа ни у Ср би ји ни су има ли нор-
мал ну при ли ку да са зна ју за што су со ци ја ли зам и дру штве на 
сво ји на и све оно што с њи ма иде по ста ли нео др жи ви – све 
док се ни су уру ши ли. Ни су уме ли да пред по ста ве шта ће се 
са Ју го сла ви јом де си ти на кон па да Бер лин ског зи да и ује ди-
ње ња Не мач ке, све док се Ју го сла ви ја ни је рас па ла. Ни су би-
ли спрем ни да на пра ве на ци о нал ну кал ку ла ци ју о то ме шта 
Ср би гу бе а шта до би ја ју с рас па дом Ју го сла ви је. И да нас не 
зна ју шта за Ср бе и Ср би ју све зна чи или би мо гло да зна чи 
оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, а шта (не)при кљу чи ва ње Европ-
ској уни ји, НА ТО-у, окре та ње За па ду или Ис то ку (Аме ри ци, 
Ру си ји, Ки ни, Тур ској, су се ди ма или ко ме дру гом).

Све у све му гле да но, мо гло би се за кљу чи ти да се „Ми-
нер ви на со ва“ срп ских ели та бу ди с тра гич ним за ка шње њем 
и, по пра ви лу, „на кра ју ба ла де“ - он да кад ви ше не ма ни вре-

3 Ти пи чан при мер је јав на пред ста ва ко ја је овог про ле ћа одр жа на у Са ва цен-
тру у ко јој су пред сед ник Ре пу бли ке и ми ни стар за на у ку одр жа ли сво је дир-
љи ве го во ре о зна ча ју на у ке за дру штве ни раз вој, уз ди рек тан те ле ви зиј ски 
пре нос, пу бли ци ко ју су чи ни ли при пад ни ци на уч не ели те Ср би је.  Та ко су 
срп ски елит ни на уч ни ци, уме сто да озбиљ но рас пра вља ју о стра те ги ји раз-
во ја на у ке у Ср би ји, има ли при ли ку да се ру ку ју и сли ка ју са пред сед ни ком 
(и ми ни стром).  Та ко је на по зна тој естрад ној сце ни Бе о гра да про мо ви сан 
‘’но ви’’ мо дел на уч не по ли ти ке у Ср би ји, са свим у ду ху ме ста и на чи на на 
ко ји је то учи ње но. Ви тал на пи та ња раз во ја  на у ке у Ср би ји та мо се ни су мо-
гла озбиљ но ни по ста ви ти, да о ре ша ва њу би ло ка квих про бле ма и не го во-
ри мо. Као ре зул тат та кве пред ста ве мо гла је да оста не са мо по не ка фо то гра-
фи ја са ру ко ва ња или са кок те ла – и се ћа ње на су срет с пред сед ни ком, као 
оно пар ти зан ско хва ли са ње ма лог ‘’Пин ки ја ко ји је ви део Ти та’’.   На истом 
ме сту и на сли чан на чин Сло бо дан Ми ло ше вић је сам отво рио, сам одр жао и 
сам за кљу чио по след њи кон грес сво је пар ти је. Злоб ни ци би ре кли ‘’у Ср би-
ји ни шта но во’’, али то исто би струк ту ра ли сти ре кли за це ло куп ну свет ску 
исто ри ју (јер је и ‘’на За па ду ни шта но во’’). Слич но ми сли и наш на род кад 
је још мно го ра ни је ка зао: ‘’ни шта но во под ка пом не бе ском’’.     



Ми ло ван М. Ми тро вић РА ЗА РА ЊЕ ДРУ ШТВА И НО ВЕ...

160

ме на ни прак тич них из гле да да се бит ни је ути че на сам ток 
до га ђа ја. То је сво је вре ме но уочио још Вук Ка ра џић кад по-
ле ми ше са јед ним дру гим срп ским ин те лек ту ал цем, упо ре-
ђу ју ћи „прост“ срп ски на род са ње го вом он да шњом ели том 
(„го спо дом“) твр де ћи да се они ме ђу соб но раз ли ку ју као „не-
бо и зе мља“. Вук кри ти ку је срп ску го спо ду ко ја је обра зо ва-
на, али не зна је зик сво га на ро да иако њи ме упра вља. То је, 
по ње му, нај ве ћа не сре ћа за на род и нај ве ћа смет ња ње го вом 
на прет ку: „Про ста кла са на ро да на ше га (тј. она кла са ко ја у 
да на шње ври је ме на род са ста вља) не усту па ни јед но ме од пет 
или шест се би бли жњих на ро да ни у ра зу му ни у по ште њу, 
ни ти у ка квој дру гој до бро дје те љи; а ви ша кла са она ква је као 
што се от хра њу је и у ка квом ста њу жи ви. Ако про стој не чи-
ни сра мо те, ча сти су ви ше не чи ни ни гдје. Да је на род наш ба-
рем од пе де сет го ди на амо уна пре дак имао пре ма се би љу ди за 
упра ву по да на шње му вре ме ну, он би већ дав но био сам свој, 
и тај му је не до ста так и да нас нај ве ћа смет ња и не сре ћа...“ (В. 
Ка ра џић:167-168)

За кри тич ко-исто риј ску и со ци о ло шко-струк тур ну ана-
ли зу нај и за зов ни ја је чи ње ни ца да се овај од нос обич ног на-
ро да и ње го ве ели те ни је ни до да нас бит но про ме нио.  Је дан 
од нај зна чај ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца, Јо ван Цви јић, још 
у сво је вре ме опа жа да по сто је „мно ге уну тар ње пре пре ке и 
смет ње до бром на ци о нал ном ра ду“ ко је ни до да нас ни су от-
кло ње не. По пут Ву ка Ка ра џи ћа, он их ви ди у „рђа вим по ја ва-
ма чи ји су но си о ци во де ћи по ли тич ки љу ди срп ско га на ро да“. 
Јед на од нај уоч љи ви јих та квих по ја ва је, ка ко Цви јић ка же, 
„по ли тич ка ци га ни ја“, ко ја се огле да у то ме што се „мно ги по-
ли тич ки љу ди не пре кид но (се) сва ђа ју, у це лом њи хо вом ра ду 
пре о вла ђу ју лич ни мо ти ви, ка што про стач ка та шти на, мо тре 
је дан на дру го га и че сто су у ста њу из не ти је дан о дру го ме 
и нај не ве ро ват ни је ин фа ми је. Да ље има мно го па ко сти, зло бе, 
мр жње... има и не ис кре ног, не со лид ног, ре клам џи ског, па чак и 
ни ско за ин те ре со ва ног па три о ти зма.“ (Ј. Цви јић:62).

За ла жу ћи се за „дух пра ве сло бо де, те жњу за со ци јал-
ном прав дом и вер ску то ле ран ци ју“, Цви јић ни јед ног тре нут-
ка не ис пу шта из ви да срп ске на ци о нал не ин те ре се, али их 
увек за сни ва на пра ву и исти ни тој пред ста ви о свом на ро ду 
у ко јој „не сме би ти ни тра га од оно га што се зо ве шо ви ни-
зам“. То за ње га зна чи да „на сва ком ме сту и у сва кој при ли-
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ци тре ба сва ки Ср бин да бра ни сво ју зе мљу од не и сти на, и да 
нај е нер гич ни је за сту па ин те ре се и те жње сво је зе мље и сво га 
на ро да. Ми има мо пра ва, ве ли ка пра ва, и за то сме мо сво ја 
пи та ња из не ти пред свет и бо ри ти се за њих... Ми смо се са-
да згр чи ли и че сто не сме мо да за сту па мо ни сво ја нај ја сни ја 
пра ва. Ме ђу тим се и са да мо же с так том и згод ним ме то да ма 
из не ти пред свет цео ком плекс срп ских на ци о нал них пи та-
ња, јер их свет не зна, не зна ју их че сто ни сло вен ски по ли-
ти ча ри. Ни је исти на да ми мо ра мо пред ве ћим нео прав да но 
по пу шта ти са мо за то што смо ма ла др жа ва“ (Ј. Цви јић:66).

Ово је Цви јић из го во рио у фе бру а ру 1907. го ди не, а то-
ли ко је ак ту ал но и са вре ме но и да нас да се та кве „са вре ме-
но сти“ ко ја то ли ко ду го тра је тре ба ви ше бо ја ти не го свих 
про ме на ко је нам се де ша ва ју или би се мо гле де си ти. Са ста-
но ви шта исти ни те исто риј ске све сти та кво тра ја ње је, по ка-
за ло се у срп ском слу ча ју, мно го ин ди ка тив ни је од ствар них 
или при вид них про ме на.  

За то је зна чај но и Цви ји ће во ми шље ње ка ко се срп ски 
на ци о нал ни ин те ре си мо гу успе шно за шти ти ти. Он ни је сум-
њао да ће то у да тим ге по ли тич ким окол но сти ма би ти мо гу ће 
са мо ако Ср би ја бу де „зе мља ко ја је на рат спрем на и у ко јој 
је на род го тов на све жр тве“, али и да то ни по што не ће би ти 
до вољ но. „За сва ко пра во и за сва ку ак ци ју Ср би је тре ба стра-
ни свет за до би ти и рас по ло жи ти исти ни тим и што је мо гу ће 
пре ци зни јим до ка зи ма. На ро чи то не тре ба упо тре бља ва ти 
по зна те шо ви ни стич ке фра зе... стра ни свет не ма срп ска на ци-
о на ли стич ка осе ћа ња и за ње га су то го ле фра зе, ко је ће он 
ту ма чи ти као оску ди цу до ка за и знак не зре ло сти“. У том сми-
слу је сма трао нео п ход ним оба ве шта ва ње на уч них кру го ва и 
јав ног мње ња у све ту, „на ро чи то вре ди оба ве сти ти про све ће ну 
жур на ли сти ку за пад не и сред ње Евро пе“ и то исти ни то оба ве-
шта ва ти, не ми сле ћи (као што се че сто ми сли) да је „мо гућ но 
под ва ли ти“ (Цви јић:64).

У ово ме је, по Цви ји ћу, не за мен љи ва уло га оне „ода-
бра не ин те ли ген ци је“ ко ја је и због то га „ода бра на“ што ње-
ни од лич ни ци у исто риј ски де ли кат ним си ту а ци ја ма оста ју 
„хлад ни као мра мор, и што им је свест и та да ве дра и оштра 
као се чи во од ди ја ман та. Та кви ће ја сно ви де ти не по вољ не 
стра не по ло жа ја, али и из ла зе, и на ћи ће са ве зни ке и по ма-
га че, чи ји се ин те ре си сла жу са на ши ма. То га увек има.“ (Ј. 



Ми ло ван М. Ми тро вић РА ЗА РА ЊЕ ДРУ ШТВА И НО ВЕ...

162

Цви јић:64).  Глав на смет ња та квој уло зи ин те ли ген ци је је сте 
сво је вр сна „пар тиј ска узру ја ност“ и „пар ти зан ство и по сма-
тра ње све га жи во та са уског сек та шког гле ди шта“, ко ја је још 
од Цви ји ће вог вре ме на би ла за хва ти ла и уни вер зи тет и све 
кул тур не уста но ве. Уме сто „пар ти зан ства“ Цви јић ука зу је да 
„тре ба да уђе у крв да се сва ки јав ни рад вр ши са мо ра ди оп-
штих ин те ре са и ни че га дру гог. И то тре ба та ко да бу де да 
ни је ствар раз ми шља ња већ ин стинк та... Сва ки мо ра да ин-
стинк тив но ста ви на род ну це ли ну и ње не ин те ре се ис пред 
се бе и сво јих лич них ин те ре са. Са мо се та ко од јед ног ску па 
лич но сти пра ви на род. Тре ба да је у ин стинк ту сва ко га да на 
пи та њи ма и по сло ви ма од на ци о нал ног зна ча ја не сме ју пар-
ти је тра жи ти сво је по себ не пар ти ске ко ри сти. Оп шта свест 
тре ба да је та ко ја ка да од мах осу ди пар ти ју ко ја та ко ра ди“ 
(Ј. Цви јић:65). 

Кључ ни про блем је, да кле, од нос по ли ти ке и ума, од нос 
вла сти (и опо зи ци је као ње ног на лич ја и ал тер на ти ве)  пре-
ма ели ти ин те лек ту а ла ца ко ја су бли ми ра, са би ра и усме ра ва 
исто риј ску свест јед ног на ро да. За то је од нос срп ске ин те ли-
ген ци је пре ма срп ском на ро ду стал ни пред мет раз ма тра ња 
мно гих ви ђе ни јих љу ди ко ји су се ми са о но уду бљи ва ли или 
сво јим по ли тич ким ан га жо ва њем упу шта ли у овај „бер муд-
ски тро у гао“ срп ске на ци о нал не са мо све сти. Је дан од та квих 
је и Дра го љуб Јо ва но вић код ко га се уоча ва слич на идеј на 
жи ца ко ја је во ди ла Ву ка Ка ра џи ћа, Све то за ра Мар ко ви ћа, 
Јо ва на Цви ји ћа. Он ис ти че ште тан ма нир да на ши мла ди пи-
сме ни љу ди, чим по диг ну гла ву ма ло не што из над оста лих, 
од мах се бе про гла ша ва ју „ин те лек ту ал ци ма“, др же се по да-
ље од обич ног све та, одва ја ју се од на ро да и сво јих ко ре на. 
То је, ми сли Јо ва но вић, јед на ве ли ка ра на де мо крат ског по-
кре та у нас, јер та кве „шко лар це“ на род не ра до би ра за сво је 
пред став ни ке и обич но ка же: „Ла же те ви, бра ћо ин те лек ту-
ал ци! Хте ли сте да се бр зо поп не те на гр ба чу овом на ро ду. 
Кад ни сте ус пе ли да га га зи те као цр ве ни, ви до ла зи те са да 
као цр ни. А још би сте хте ли да са чу ва те по вла сти це идеј них 
раз ло га и да се оправ да те: хте ли сте ви то бо же, али на род је 
из не ве рио. Удри по на ро ду!“ (Д. Јо ва но вић, 1946:31).

Да на шње вре ме пре оп те ре ће но је још ви ше на глим 
обр ти ма и пре сал ду мљи ва њем ве ли ког бро ја иде о ло шких 
про фи те ра у ма си по лу ин те ли ге на та - и не са мо оних ко ји 
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су од „цр ве них“ по ста ли „цр ни“ (или да нас „жу ти“) не го и 
оних ко ји су не кад на па да ли тр жи ште и „фор мал ну де мо кра-
ти ју“ а сад их уз ди жу, ко ји су у лич ном из о би љу кри ти ко ва-
ли „по тро шач ко дру штво“, а при пр вој при ли ци да по ка жу 
искре ност сво јих ре чи за бо ра вља ју шта су го во ри ли, оних 
ко ји де це ни ја ма „наш хлеб је ду а ту ђу бри гу во де“, ко ји се 
нео д го вор но ме ша ју у ту ђу суд би ну, а сво ју су из ме сти ли на 
не ко дру го си гур ни је ме сто. Њи ма Јо ва но вић по ру чу је: „На-
ши ви со ки ин те лек ту ал ци има ју да иза бе ру: или да ра де за 
свој на род - и он да мо ра ју во ди ти ра чу на о ње го вим по тре-
ба ма, би ти ја сни ји и про сти ји - или да пи шу за ‘кул тур ни 
свет’ - и он да не ка из во ле ићи на стра ну по ред сво јих вр шња-
ка и ко ле га. Тре ће га не мо же би ти. Ла жне ве ли чи не се бо је 
бли зи не, то је по зна то, али за то та кве пр ва ке ва ља от кри ти 
и по ни зи ти. Цео наш кул тур ни апа рат по чи ва на збу њи ва њу 
ла ко вер них од стра не Олим пи ја ца са ка те дре, из ми ни стар-
ства или из ре дак ци ја“ (Д. Јо ва но вић, 1927:21).

Че сти ра то ви у ко ји ма је Ср би ја уче ство ва ла оста ви ли 
су не из бри си ве ожиљ ке не са мо у срп ском на ци о нал ном ка-
рак те ру не го и у струк ту ри срп ско га дру штва и со цио-кул-
тур ном про фи лу срп ских ели та. Та ко, ре ци мо, Дра го љуб Јо-
ва но вић ука зу је на со ци јал но по губ не по сле ди це још Пр вог 
свет ског ра та, ко је су у срп ском дру штву на сту пи ле и на кон 
по след њих ра то ва. Ра то ви, а на ро чи то рат ни ме те жи, ства-
ра ју при ли ку да се од луч ни и бес кру пу ло зни, енер гич ни и 
лу ка ви про би ју на све на чи не у са ме вр хо ве дру штве не хи је-
рар хи је. У ра ту се, ка же Јо ва но вић, „тро ше ре зер ве пле ме ни-
те во ље, а раз ви ја се во ља ру ши лач ка... По сле рат них ор ги ја 
до ла зи ле су ор ги је по слов не. Јед не и дру ге су пра ти ле чул-
на ужи ва ња, као да до не су на кна ду за пре тр пље ни страх, да 
ућут ка ју са ве сти, да ума ње тра у ме иза зва не ри зи ци ма, стра-
хо ви ма и са мим зло чи ни ма“. (Д. Јо ва но вић, 1970:31).

Јо ва но вић за кљу чу је да се „из мо дер ног ра та ни ко не 
вра ћа ка кав је оти шао; ко не по ги не оста је до жи вот ни ин-
ва лид, те ле сно или ду шев но. По сле ра то ва те шко се учвр-
шћу ју де мо кра ти је, а на ро ди до спе ва ју у ру ке ман гу па ко ји 
се про гла ша ва ју за ме си је, ели ту и хе ге мо не. Ин фла ци ја уни-
шта ва но вац, уби ја во љу за штед њом и ра дом, јед не бо га ти а 
дру ге си ро ма ши, ра за ра мо рал јер го ни љу де да се ‘сна ла зе’ 
и на не по штен на чин. Ја вља ју се ско ро је ви ћи, ‘рат ни бо га та-
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ши’ и ‘бор ци’ ко ји на гло про ди ру у вр хо ве и сро за ва ју оп шти 
укус, сни жа ва ју ду хов ни ни во, а од ми та и ко руп ци је ства ра-
ју ‘нор мал ну’ прак су“. (Исто:63)

Зре ле и по ли тич ки од го вор не ели те и ра ци о нал но ор-
га ни зо ва но дру штво ни су мо гу ћи у исто риј ским окол но сти-
ма у ко ји ма че сти ра то ви, ре во лу ци је (или кон тра ре во лу ци-
је) пре ки да ју еко ном ски и кул тур ни раз ви так и тек за по че ту 
мо дер ни за ци ју. Сло бо дан Јо ва но вић су ми ра овај срп ски про-
блем за кључ ком да смо у кул тур ном по гле ду „још млад на-
род са крат ким ис ку ством жи во та, ко ји ни је на у чио да це ни 
вред ност са мо ди сци пли не“ (С. Јо ва но вић:571).  Он ми сли да је 
исто риј ска суд би на Ср ба та ква да је за њих ко лек тив на на ци-
о нал на суд би на че сто би ла ва жни ја од по је ди нач не суд би не. 
То је Ср би ма на мет ну ло ве ћи зна чај „на ци о нал ног обра сца“  и 
„по ли тич ког обра сца“ де ло ва ња од „кул тур ног обра сца“ по на-
ша ња. Оту да је на гла ше ни срп ски ин ди ви ду а ли зам усме рен 
пре ма на ци о нал ном и по ли тич ком (да кле јав ном) де ло ва њу, а 
не пре ма не го ва њу и уса вр ша ва њу се бе и сво јих по сту па ка. То 
је де ло ва ње пу но енер ги је и во ђе но ве ли ком ам би ци јом ко ја 
по кре ће по је дин це на јав не, спо ља шње, дру штве не по ду хва-
те - а не на при сно и сми ре но раз ми шља ње о се би са мом (С. 
Јо ва но вић:570-571).

Сло бо дан Јо ва но вић уоча ва и дру гу крај ност за не ма ри-
ва ња јав ног ин те ре са, из ко је про из и ла зе про бле ми слич ни 
они ма ко ји су Ср бе сна шли да нас, на ро чи то по сле из гу бље-
них ра то ва и сло ма иде о ло шких илу зи ја (ко му ни стич ких или 
ли бе ра ли стич ких). Он је сма трао да је опа сно кад се за не ма ре 
на ци о нал ни иде а ли (не кад на кон ју го сло вен ског ује ди ње ња) и 
по ли тич ки иде а ли (кад се сру ше јед ни а не ус по ста ве дру ги), 
јер та да из гле да да сва ко „има да гле да са мо сво ја по сла“ и да 
сло бод но до пу сти да га во ди ње гов „при ват ни его и змом“ и у 
на ци о нал ним и у по ли тич ким по сло ви ма. Та ко до ла зи до сла-
бље ња и ква ре ња „јав не све сти“. Нај ти пич ни ји из да нак та квог 
ста ња, и глав ни про та го ни ста та квог мо де ла јав ног по на ша ња 
је тзв. по лу ин те лек ту а лац. Сл. Јо ва но вић та кво га на зи ва „ди-
пло ми ра ним при ми тив цем“. „Нео мек шан кул ту ром а са ола-
ба ве лом мо рал ном коч ни цом он има си ро ве сна ге на пре тек“ 
(Исто:571). Школ ска ди пло ма је та кви ма ула зни ца у круг ин-
те ли ген ци је. Она им при ба вља ви со ко ми шље ње о се би, они 
са мо тра же „сво ја пра ва“ ко ја су им при зна та и без ика квих 
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скру пу ла се за њих бо ре. Не ми ло срд но по ти ску ју сво је су пар-
ни ке као да ни су љу ди не го ка кве ма те ри јал не пре по не. То су 
„лак та ши“ ко ји, ако не ус пе ју у вла сти, пре ла зе у опо зи ци ју 
(Јо ва но вић је го во рио од ла зе „у ко му ни сте“, а да нас је обр ну-
то).

Пред о се ћа ју ћи са свим тач но, да ће и у но вој Ју го сла ви-
ји (по сле Дру гог свет ског ра та) као ви ше на ци о нал ној зе мљи 
до ћи до „утак ми це на ци о нал них гру па“ Сло бо дан Јо ва но вић 
опо ми ње и са ве ту је: У та квој утак ми ци ће „ус пе ти оне гру-
пе ко је бу ду има ле ви ше на ци о нал не ди сци пли не и ко је бу ду 
ста ја ле на ви шем сте пе ну кул ту ре. Ди сци пли на, ује ди њу ју ћи 
на ци о нал не на по ре, да је сна гу; кул ту ра да је онај углед и ону 
мо рал ну над моћ ност ко ја, та ко ре ћи, нео сет но и не на и ла зе ћи 
на от пор, по бе ђу је. Али и он да ка да се не на ла зи у утак ми ци 
с дру гим на ци о нал ним гру па ма, јед на на ци ја ва ља да не гу је 
сво ју кул ту ру. Чим се чо век уз диг не не што ма ло из над на ци-
о нал ног его и зма, ње му по ста је ја сно, да на ци ја не пред ста вља 
оно што се у фи ло зо фи ји на зи ва ‘вред ност’. Вред ност јој мо гу 
да ти са мо оп шти кул тур ни иде а ли, ко ји ма би се она ста ви ла у 
слу жбу“ (С. Јо ва но вић:572-573).

У бив шем ју го сло вен ском дру штву Ср би су би ли за не ма-
ри ли сво је на ци о нал не иде а ле, за не ма ри ли су и сво је по ли тич-
ке (де мо крат ске) иде а ле, а и кул тур но су се пот пу но за пу сти ли 
- као на род и као по је дин ци. То ли ко су би ли на ци о нал но, по ли-
тич ки и кул тур но оту пе ли да им је сва ки на ср тај на др жа ву и 
на ци о нал не ин те ре се, на по ли тич ке сло бо де и кул тур на пра ва, 
на људ ско до сто јан ство и на еле мен тар ну па мет по стао при-
хва тљив. Као под нар ко зом, при ста ја ли су на сва ку опе ра ци ју, 
и ни ма ло не чу ди што им се у ти то и стич кој Ју го сла ви ји де си-
ло све што се де си ло, и што се и да нас мно ге слич не ства ри - на 
на ци о нал ном, на по ли тич ком и на кул тур ном пла ну - на сли-
чан на чин де ша ва ју. Сво је вр стан по ка за тељ та квог ста ња срп-
ског ду ха, ко јег су за ро би ли срп ски по лу ин те ли ген ти, је сте и 
аро гант но оне мо гу ћа ва ње да се у срп ској сре ди ни чу ју гла со ви 
по пут гла са Сло бо да на Јо ва но ви ћа.4                

4 Стара дела Сл. Јовановића деценијама су била недоступна читаоцима и 
у стручним библиотекама, а ново издање је једва савладало идеолошку 
цензуру српских комуниста у години у којој се распала њихова Југославија. 
Из претходних навода тачно се види колико је “опасан српски националиста” 
био Слободан Јовановић. Из онога што се у стварности десило још боље 
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Та ко ма ло се да нас мо же до да ти или од у зе ти од оно га 
што је Цви јић из го во рио још по чет ком, а Сло бо дан и Дра го-
љуб Јо ва но вић у пр вој по ло ви ни или сре ди ном 20. ве ка, ве ка 
у ко јем је срп ски на род нај пре до сег нуо сво је нај сјај ни је уз-
ле те, а по том до жи вео нај срам ни је и нај тра гич ни је па до ве. 
Про шло се та ко кроз два бал кан ска ра та, кроз два свет ска ра-
та, кроз два ује ди ње ња са ју жно сло вен ском бра ћом и два раз-
је ди ња ва ња у ме ђу соб ном кла њу са том истом „бра ћом“; кроз 
ства ра ње и раз би ја ње две (три?) Ју го сла ви је, кроз мо нар хи ју 
са срп ском ди на сти јом и ре пу бли ку са хр ват ско-аустриј ско-
угар ским ка пла ром; кроз ка пи та ли зам и кроз со ци ја ли зам; 
кроз ре во лу ци ју, ко јом се ру ши ка пи та ли стич ки, европ ски 
и свет ски по ре дак и кроз кон тра ре во лу ци ју, ко ја ру ши со ци-
ја ли стич ки по ре дак и за по чи ње не ки тре ћи (или ко зна ко ји) 
но ви (ма сов но-ин фор ма тич ки) или „но во-ста ри“ (ре пре сив-
но-ма ни пу ла тив ни) свет ски по ре дак.

Но ви срп ски ин те лек ту ал ци, да кле, има ју до бре ста ре уз-
о ре ко је би мо гли да сле де, али би са ми мо ра ли да пре по зна ју 
но ве окол но сти и нај по год ни је обра сце јав ног де ло ва ња ко ји су 
при ме ре ни да на шњем вре ме ну. Узор ни срп ски ин те лек ту ал ци 
увек су уме ли да по ми ре љу бав пре ма сво ме на ро ду и отаџ-
би ни, са исти но љу би во шћу без ко је не ма на у ке и кул ту ре са 
уни вер зал ним вред но сти ма. Њи ма на уч на објек тив ност ни је 
сме та ла да се по жр тво ва но бо ре за ин те ре се сво га на ро да и 
др жа ве, ни ти им је па три о ти зам му тио по глед на очи глед не 
не до стат ке и ве ли ке ма не срп ског на ци о на, ко је су Ср би ма са-
ми ма нај ви ше зла до не ле. Њи ма се мо же ве ро ва ти кад по ка зу ју 
да се ни по ма на ма ни по вр ли на ма не раз ли ку је мо то ли ко од 
дру гих, бли ских и слич них на ро да, да би смо има ли пра во на 
нар ци со ид ну уобра же ност ни ти раз ло ге за ком плекс ин фе ри-
ор но сти. Ни смо ни бо љи ни го ри од дру гих - ни та да ка да се од 
њих пу но раз ли ку је мо, ни он да ако смо им у по не че му слич ни. 
Не прав де ко је од дру гих тр пи мо је су бол не, али ни ми са ми 
ни смо са мо „бож ји пра вед ни ци“ ко ји не би има ли че га да се 
по сти де или због че га да се по ка ју. Исто риј ски је ра зум ни је 
пи та ти се за што смо та кво зло и то ли ке не прав де са ми се би и 
јед ни дру ги ма чи ни ли, не го ла мен ти ра ти над соп стве ном суд-

се види колико је “безопасан” по Србе и све друге југословенске народе 
био њихов комунистички интернационализам и политика “југословенског 
братства и јединства”.
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би ном ко јој се са ми пре пу шта мо. Та ко про пу шта мо при ли ке 
да се на сво ју соп стве ну суд би ну ор га ни зо ва но и на вре ме (а не 
са мо спон та но и на кнад но) ути че.

Са мо она срп ска кул тур на ори јен та ци ја ко ја би сле ди ла 
тра ди ци ју ова ко схва ће не кри тич ке исто риј ске са мо ре флек си-
је мо же исти ни то и ра ци о нал но да нам об ја сни за што и ка ко 
смо, као Ср би, оста ли без др жа ве он да кад др жа ве до би ја ју они 
ко ји је ни кад ни су има ли, за што нас свет де ли он да ка да се 
дру ги ује ди њу ју, за што на ма не при зна ју оно што се за дру ге 
им пе ра тив но зах те ва? То и је сте не по сред ни те о риј ски за да-
так те о ре ти ча ра, као што би ана ло ган за да так по ли ти ча ра био 
да ви ше ни кад не во де та кву на ци о нал ну по ли ти ку ко ја Ср бе 
увла чи у „свет ске вр тло ге“ и су да ра са „ве тро ви ма исто ри је“ 
(Ф. Бро дел). Та кав лук суз се би не сме ју да до зво ле ни мно го ве-
ћи ни ја чи на ро ди од срп ског. По го то во је не ра ци о нал но по на-
вља ти соп стве не гре шке, оне ко је су већ јед ном ску по пла ће не. 
Сва ки сле де ћи пут це на гре ша ка уве ћа ва се по ге о ме триј ској 
про гре си ји - што би, на ро чи то за ма ле на ро де, мо рао да по ста-
не „гво зде ни за кон исто риј ске са мо све сти“.         

Ако је нај го ре већ ви ђе но и тра гич но про жи вље но, ре-
ал на је на да у ка тар зу. Да би оче ки ва на ка тар за, пак, би ла 
људ ски и исто риј ски де ло твор на – она мо ра да бу де на исти
ни за сно ва на, етич ки мо ти ви са на и не би се сме ла спо ља на
ме та ти. Срп ски ин те лек ту ал ци да нас има ју но ву при ли ку да 
у име аутен тич не људ ске исти не и прав де у по сто је ћим дру-
штве ним (не)при ли ка ма, од го вор но и ја сно раз два ја ју „жи то 
од ку ко ља“, моћ и сло бо ду ду ха од ду ха слу же ња моћ ни ма. 
Не ма сум ње да та квих и да нас има и да ће их и убу ду ће би-
ти, али се не тре ба за ва ра ва ти да ће икад не ста ти и они ко ји 
увек „игра ју ка ко моћ ни сви ра ју“. Лич но ми је те шко да при-
хва тим окол ност да се ин те лек ту ал ци ма зо ву ове две та ко 
раз ли чи те вр сте јав них де лат ни ка ду ха, али ме со ци о ло шка 
ме то до ло ги ја го ни на ува жа ва ње ло ги ке ре ал ног дру штве ног 
жи во та из ко јег сле ди он то ло шки и етич ки ду а ли зам срп ске 
ин те ли ген ци је као дру штве ног сло ја у окви ру ко јег се и да ље 
ин те лек ту ал ци мо ра ју су прот ста вља ти  по лу ин те ли ген ти ма. 

По што не ма ни ка квих га ран ци ја да ће ин те лек ту ал ци, 
ни при вре ме но, а још ма ње трај но, пре вла да ти по лу ин те ли-
ген те,  љу ди из дру гих дру штве них сло је ва сво ју суд би ну не 
сме ју са свим оста ви ти у ру ка ма сво јих ин те лек ту а ла ца – ма-
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да без по мо ћи оних нај о длич ни јих ме ђу ин те лек ту ал ци ма, 
не ће са ми мо ћи о се би да се по бри ну на ра ци о на лан и ва љан 
на чин. За то, као ве чи ти људ ски за да так, оста је на лог да сва ко 
за се бе мо ра уме ти у све му, а по себ но ме ђу ин те лек ту ал ци ма 
и по ли ти ча ри ма, да раз два ја „жи то од ку ко ља“  - пре по зна ва-
ју ћи та ко и у свом соп стве ном ин те лек ту и јав ном де ло ва њу 
се ме јед ног или дру гог. То ни је увек ла ко, али је за то бо го чо-
ве чан ски за хвал но и вред но. Сва ко об да рен умом мо ра се сам 
за се бе по бри ну ти и по тру ди ти (па ће му и Бог по мо ћи) да се 
као оби чан чо век,  бар по не кад и бар у по не че му, осе ти као 
по ли тич ки сло бо дан гра ђа нин или као „аутен тич ни ин те лек-
ту а лац“ - као до сто јан са брат оних нај бо љих ме ђу љу ди ма.
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Mi lo van M. Mi tro vić

DE STRUC TION OF THE SO CI ETY  
AND NEW SER BIAN ELI TE

Sum mary

In this work, the aut hor con si ders the so cial cir cum stan ces 
which con ce i e ved and un der which is ope ra ting a new Ser bian 
eli te. The col lap se of com mu nist ide o logy and so ci a list po li ti cal 
system, eco no mic tran si tion, espe ci ally the bre a king of the Yugo
slav sta te, fo re ign san cti ons, mi li tary ag gres sion of NA TO aga inst 
Ser bia, led di rectly in to the de struc tion of Ser bian so ci ety and in
to a kind of so cial ano mie (col lap se of the Ser bian eco nomy, cul
tu ral in sti tu ti ons and va lue system). The aut hor is trying to sketch 
the so ci o lo gi cal pro fi le of the three new stra te gic Ser bian eli tes: 
po li ti cal, eco no mic and cul tu ral. In the cur rent cir cum stan ces of 
we ak le gal in sti tu ti ons, dec la ra ti ve de moc racy , and highly de
ve lo ped po li ti cal and eco no mic cor rup tion, the top le vel of the 
so cial struc tu re of Ser bian so ci ety is be ing cha rac te ri zed with a 
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high de gree of so cial ir re spon si bi lity. Thus, the new Ser bian po li
ti cal eli te, to a lar ge ex tent,  ta kes oli gar chic, eco no mic eli te ta kes 
spe cu la ti ve and in tel lec tual eli te ta kes cal cu la ti ve cha rac ter.
Key words: Ser bian eli te, Ser bian so ci ety,  po li ti cal eli te, eco no

mic eli te, Ser bian in tel li gen ce.
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