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ОД ЦАР СТВА СРЕ ЋЕ ДО  
ЗГА РИ ШТА ВРЕД НО СТИ

Шта су нам обе ћа ва ле а шта оства ри ле  
ели те то ком по след њих два де сет го ди на

Ре зи ме

Ово раз до бље је, ако се аутор до бро се ћа, за по че ло обе
ћа њи ма бр зе из град ње бр зих пру га и си ли кон ских до ли на. У 
ра ду ће за тим усле ди ти под се ћа ње кр оз шта смо пр о шли: 
рас пад зе мље, гра ђан ски ра то ви, НА ТО бом бар до ва ње, оти
ма ње Ко со ва и Ме то хи је, све пр о пра ћа но сли ка ма зга ри шта 
и пат њи. По том смо до би ли де мо кра ти ју, опет уз ва тру и 
дим. Те же смо, ме ђу тим, при ме ћи ва ли да жи ви мо у пре де лу 
где спо ља шње си ле и на ша бе не во лент ност све пре тва ра ју у 
зга ри шта вред но сти: уни вер зал них, на ци о нал них, ло кал них 
али и мо рал них, при вред них, ду хов них и иних. Од свих ели та 
је ди но је спорт ска би ла уме шна да нас об ра ду је по бе да ма, 
све оста ло су углав ном би ли по ра зи. Сва ко зло је на овој ве
тро ме ти ни и над на ма ис про ба ва ло сво ју сна гу. Гу би ли смо 
на род и те ри то ри је, до сто јан ство и са мо по што ва ње, док 
су не ки од нас до бро уве жба ва ли са мо пре зир, јер су их не ке 
на ше и не ке њи хо ве ели те убе ди ле да смо за сво зло овог све
та са мо ми кри ви. Да нас су нам во зо ви спо ри ји не го што су 
би ли пре јед ног ве ка а си ли кон ска бр да и до ли не оства ри ла су 
се са мо на по не ким жен ским пр си ма.
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Кључ не ре чи: обе ћа ња ели та, два де се то го ди шње раз до бље, 
на ци о нал ни по ра зи, зга ри шта вред но сти.

Из гле да да у овој зе мљи не ма до вољ но не са мо хле ба 
ни до бра не го ни ми ра ни сре ће ни до сто јан ства за све.

Иво Ан дрић, Све ске

Пре не го по ку ша да од го во ри на пи та ње са др жа но у 
под на сло ву овог тек ста, ма да је од го вор на из ве стан на чин 
по ну ђен у са мом на сло ву, ње гов аутор ће нај пре мо ра ти да 
учи ни ве о ма кра так осврт на исто риј ско ста ње срп ских ели-
та, да би се по том по за ба вио њи хо вим учин ци ма то ком по-
след њих два де сет го ди на. То ком тих два де сет го ди на, али и 
знат но пре, Ср бе су, као и сва ки дру ги на род, во ди ле њи хо ве 
ели те, ма ка ко се те о риј ским фор му ла ци ја ма или по ли тич-
ким фло ску ла ма то вођ ство на зи ва ло. Оне то увек и у свим 
слу ча је ви ма чи не, чак и он да ка да је еми риј ски са свим очи-
глед но да су у круп ним исто риј ско-по ли тич ким зби ва њи ма 
глав ни ак те ри ма се, кла се или не ко дру ги.

Ме ђу тим, тих два де сет по след њих го ди на, од ка да се 
код нас при зна је ле ги тим ност вла да ви не ели та, на осно ву не-
ких спе ци фич но сти мо гу се по де ли ти на пр вих и дру гих де-
сет го ди на, од но сно на оне ко је чи не по след њу де це ни ју 20. 
и оне ко је чи не пр ву де це ни ју овог сто ле ћа. Пр во од ова два 
де се тле ћа ћу, по би блиј ском мо де лу, на зва ти глад ним, а дру-
го мр ша вим. За што, то би тек тре бао да обра зло жи текст ко ји 
сле ди.

Од пр о кла мо ва ног ан ти е ли ти зма  
до при жељ ки ва ног ели ти зма

Ср би су не ка да има ла сво ју ели ту, не пи сме ну и по лу пи-
сме ну, за хва љу ју ћи ко јој су по вра ти ли сло бо ду гу бље ну по-
чев од 1389. го ди не. Та ели та је у не ко ли ко ге не ра ци ја то ком 
19. ве ка ус пе ла да Ср би ју учи ни ре спек та бил ном др жа вом, 
ко ја је не са мо за Ср бе ра се ја не на Бал ка ну, већ и за ју жно-
сло вен ске на ро де, би ла оно што је Пи је монт био за ује ди ње-
ње Ита ли је. Нај бо љи пло до ви ове ели те са зре ли су у раз до-
бљу од 1903. до 1918. го ди не, по сле че га ће усле ди ти ње на 
де ге не ра ци ја. Ка ко и услед че га je до то га до шло у пе ри о ду 
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из ме ђу два свет ска ра та на нај јед но став ни ји на чин об ја шња-
ва ју Арчи балд Рајс у сво јој књи зи Чуј те Ср би и Сло бо дан 
Јо ва но вић у тек сту Је дан при лог за пр о у ча ва ње срп ског на ци
о нал ног ка рак те ра.1

По што су со ци ја ли стич ке ре во лу ци је би ле усме ре не 
на ру ше ње вла да ју ћих ели та, по сле Дру гог свет ског ра та у 
дру гој Ју го сла ви ји, са мим тим и у Ср би ји, ве ро ва ло се да је 
са ели та ма за у век го то во, па су и са ме ре чи „ели та“ и  „ели-
ти зам“ до би ле не га тив ну ко но та ци ју. Али са по бе дом со ци-
ја ли зма збио се сво је вр сни па ра докс: на ме сто ели те вла сти 
до шле су ан ти е ли те, ма да су и оне ра ди ле исти онај по сао 
ко ји дру где оба вља ју ели те вла сти, јер су за пра во то и би ле. 
Због то га су мо ра ли да усле де из ве сни иде о ло шки ко рек ти ви. 
По што је и те о риј ски и прак тич но би ло не мо гу ће да чи та ва 
јед на кла са (у овом слу ча ју рад нич ка) вла да, она је до би ла 
свој елит ни сег мент или ти аван гар ду, у крај њем ис хо ду ан
ти е ли стич ку ели ту, ма да се не што та ко у то вре ме ни је сме-
ло ни по ми сли ти а ка мо ли ре ћи. 

Со ци ја ли стич ки ан ти е ли ти зам ни је био са мо де кла ра-
ти ван. Он је де мон сти ран по ред оста лог и та ко што је по не ка 
по лу пи сме на осо ба сри ца ла сло ва док је чи та ла оно што јој 
је да то да пр о чи та, али та кве и слич не си ту а ци је пре све до-
че о лу кав ству ели ти стич ког ума да и ан ти е ли ти зам упрег не 
у сво је ко чи је. Па, ипак за то вре ме и ту иде о ло ги ју би ло је 
ка рак те ри стич но да је мно го по ди ла зи ла, ка ко би то Ни че ре-
као, ма лом љу ском би ћу. Рад нич ко па и си ро ма шно се љач ко 
по ре кло би ли су ле па пре по ру ка за укљу чи ва ње у дру штве ни 
жи вот, док је ро ђе ње у гра ђан ској, ин те лек ту ал ној по ро ди ци 
био при ли чан хен ди кеп.2

1 У својој тестаментарној књизи Рајс је веома хвалио српско сељаштво као 
стамени темељ српске државе. Случајно или не тек овај социјални слој се у 
последњих педесетак година тањио до мере да данас не представља значајну 
социјалну снагу. У том међувремену његово место заузеће радничка класа, 
која такође више није нарочито релевантан друштвени чинилац. Слободан 
Јовановић је истицао значај националне дисциплине и потребу градње кул-
тур ног обрасца. Упркос његовим упозорењима националне дисциплине је 
све мање, али се не-културни образац успешно изграђује. Ако се суди према 
ономе шта се дешава, могло би се закључити да српске елите нису озбиљно 
читале ове ауторе, али су зато то чинили српски непријатељи.

2 Данашње стање је сасвим супротно; већ пословично је постало веровање да 
је код нас за укључење у политичку елиту неопходан услов рођење или бар 
ме сто боравка у београдском кругу двојке.
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И док је аван гар да во ди ла дру штве ни жи вот од ре ђу ју-
ћи ве о ма ја сно шта се сме а шта не сме, вре ме ном се ства ра ла 
ин те лек ту ал на ели та за вид ног ре но меа и зна ча ја, ко јој је све 
те шње би ва ло у тој та ко скро је ној ко жи и ан ти ин те лек ту ал-
ном окру же њу. Нај хра бри ји у њој, до пу шта ли су се би да се 
др зну и пре кр ше пра ви ла дру штве ног жи во та, да на про сто  
ка жу оно што се не сме, а што су мно ги ја сно ви де ли и осе-
ћа ли. То ме за хва љу ју ћи по ста ја ли су ди си ден ти, чи ме су на 
сво ја пле ћа то ва ри ли  те шко бре ме из оп ште ња из за јед ни-
це. Оре ол ди си дент ског му чи ни штва мо гао се за до би ти ла ко 
али се но сио те шко, а спа се ње се оче ки ва ло и на ла зи ло од 
за пад ног де ла све та.3 Ди си ден ти ће би ти све ци за по сто ци ја-
ли стич ку ели ту ка да се она бу де ра ђа ла, а са ње ним ро ђе њем 
они су пре ста ја ли да бу ду оно што су би ли; или су не ста ја ли 
или по ста ја ли њен ме диј ски нај по зна ти ји део.

Со ци ја ли стич ки ан ти е ли ти зам био је нај по губ ни ји за 
ин те ли ген ци ју, у пр вом ре ду за ону ко ја се на зи ва ху ма ни-
стич ком, ма да је школ ски си стем, упр кос не до ступ но сти не-
ких књи га и не ких ауто ра, био пре ди спо ни ран да је ства ра. 
По што је пар тиј ска ди сци ли на с пр о то ком вре ме на све ви-
ше сла би ла, јед но пар ти ски си стем је не при мет но пре ра стао 
у мно го пар тиј ски, јер сем тзв. апа рат чи ка, у су мра ку со ци-
ја ли зма, ме ђу ин те лек ту ал ци ма по сто ја ла је ши ро ка ле пе за 
иде о ло шких по гле да ко је је об је ди ња ва ла са мо иста пар тиј-
ска књи жи ца као нео п ход на ле ги ти ма ци ја за оба вља ње не ка-
квог др жав ног (дру штве ног) по сла, јер при ват них по сло ва, 
не са мо за ин те лек ту ал це, го то во да ни је ни би ло. 

Вре ме пре ду бо ке у кри зе у ко јој ће се на ћи ју го сло вен-
ско дру штво, има ло је не ке до бре стра не. Тех но ло шки се на-
пре до ва ло, ре ла тив но ла ко за по шља ва ло, дру штво ни је би ло 
кри ми на ли зо ва но а нај ве ћи пре ступ ни ци би ли су ше фо ви 

3 Када су непосредно упознали Запад двојица међу најпознатијим (совјетским) 
дисидентима, Александар Солжењицин и Александар Зиновјев, грдно 
су се разочарали у своју љубљену слику. Њихова самопокајања битно су 
допринела обликовању њихових дела. Зиновјев је написао књигу Запад; 
феномен западњаштва, где овај феномен овако оцењује: „У социјално-поли-
ти чкој сфери западњаштво тежи јачању недемократског аспекта власти и 
управљања, јачању улоге државности, увођењу недемократских елемената у 
систем власти, и преображају демократије у средство за манипулисање ма-
са ма и њеном коришћењу као камуфлаже за тоталитарне аспекте“ (Зиновјев, 
2002:7).
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ра чу но вод ста ва и бла гај ни ци, љу ди ко ји су ра ди ли не по сред-
но с нов цем и нај лак ше до ла зи ли у ис ку ше ња. Не ке од нај по-
губ ни јих по ли тич ких од лу ка до но си ле су се у вре ме пу них 
сто ма ка, јер су си ти љу ди њи хо ву по губ ност те же при ме ћи-
ва ли и лак ше под но си ли. Сте за ње ка и ше ва  и пу ни сто ма ци 
би ли су основ ни па ра ме три ег зи стен ци јал ног за до вољ ства и 
оства ре не сре ће. 

У том не е ли ти стич ком си сте му по сто ја ле су ипак не ке 
ели те ко је су да ва ле за вид не ре зул та те, по пут ре ци мо умет-
нич ке, у пр вом ре ду књи жев не, ко ја је ство ри ла не ко ли ко из-
у зет них ро ма на и то са мо он да ка да су њи хо ви пи сци бе жа ли 
од иде о ло шких ма три ца и ста ја ли у од бра ну чо ве ка. Па ипак 
мно ге књи ге, и оне дру штве но-на уч не, би ле су ис пи си ва не 
по иде о ло шким обра сци ма. Ста ње ства ри ме ђу тим би ло је 
не у по ре ди во бо ље од да на шњег, бар уто ли ко што ни је би ло 
ни по ми сли да би се ли те ра ту ра мо гла ства ра ти на мр жњи и 
пре зи ру пре ма соп стве ном на ро ду. 

Јед но вре ме је по сто ја ла и из у зет на тех но ло шка, ме на-
џер ска, при вред на ели та, али је убр зо са се че на као тех но-
крат ска, па са мим тим не при хва тљи ва за вла да ју ћи ан ти е-
ли ти стич ки ели ти зам и што шта дру го. Да је оп ста ла и да се 
раз ви ја ла, да нас би смо мо гли да има мо со лид ну при вре ду, 
пре све га пр о из вод њу или би бар мно го ви ше то га има ло да 
се пр о да. Али по што је за тех но ло шки раз ви је ни ји свет ово 
на ше под руч је ин те ре сант но са мо као њи хо во тр жи ште и по-
то ње на ше тех но ло шке ели те пр о па да ле су из тр жи шних, не 
из тех но крат ских, зна чи иде о ло шких раз ло га. 

Ве ли ке на де и ма ле вај де

У пост со ци ја ли стич ко, ово тран зи ци о но вре ме би ло 
је са свим нор мал но да се мно го оче ку је од ели та. Уво ђе њем 
ви ше стра нач ког си сте ма ства ра ле су се мо гућ но сти за кон-
ку рен ци ју иде ја и љу ди, што је тре ба ло да се ова пло ти на-
пре до ва њем у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. Ве ли ким 
оче ки ва њи ма и  на да ма стао је на пут сти цај исто риј ских 
окол но сти ко ји је бал кан ско, пре све га оно под руч је на ко-
ме су жи ве ли Ср би, пре тво рио у пре део та ме. Оно што се 
ов де де ша ва ло по след њих два де се так го ди на спа да у сфе ру 
фан та стич ног ко је ни нај ма што ви ти ји пр о ро ци ни су мо ли да 
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на слу те. Ве ро ват но се ни у њи хо вим шти ви ма не спо ми ње 
ка ко ће до ћи вре ме ка да ће је дан је зик има ти че ти ри име на, 
уз пер спек ти ву  бес ко нач ног мно штва, јер и пр о ро ци др же до 
еле мен тар не ло ги ке. 

Са Ју го сла ви ја ма је све од по чет ка ишло на о па ко. Она 
ко ју су на зи ва ли тру лом, одр жа ва ла се спо ља на пад ну та 
ипак не ко ли ко да на. Дру га, мо ра да је би ла не у по ре ди во тру-
ли ја кад се рас па ла са ма од се бе.4 Ње на вој ска по сла та је без 
му ни ци је на гра ни це са ко јих је ни ко вој но ни је угро жа вао 
да би, ако већ ни је на пад ну та спо ља, би ла на пад ну та из ну-
тра, уз све срд ну ма ње ви ше при кри ва ну европ ску, углав ном 
за пад ну при по моћ. Др жа ва се рас па да ла на нај го ри мо гу ћи 
на чин, уз ве ли ка ра за ра ња и стра да ња, уни шта ва ња не са мо 
ма те ри јал них вред но сти, већ и оно ма ло че сти тих људ ских 
ве за; при ја тељ ских, ком шиј ских, брач них. Не ка ко исто вре-
ме но рас па да ле су се и дру ге со ци ја ли стич ке др жа ве, али 
без пуц ња ве, на ци ви ли зо ва ни је на чи не. Он да шње вла да ју ће 
ели те ни ка ко ни су успе ва ле да се уса гла се, не да се др жа ва 
не рас пад не, већ да то бу де на нај јеф ти ни ји мо гу ћи на чин. У 
ло го су бал кан ске исто ри је би ло би ви ше ра ци о нал но сти да 
Бал кан ни је ве тро ме ти на из ван бал кан ских су ро вих ути ца ја. 

Ако је у рас про сти ра њу зла ипак би ло не ка квог ре да, 
он се ви део у то ме што је рас пад ишао од се ве ро за па да ка 
ју го и сто ку, по ступ но и кон тро ли са но. Ужа са ва са ма по ми сао 
шта би би ло да се сво зло рас про стр ло на це лом пр о сто ру од-
јед ном. По ред ле пих се ла ко ја су ле по го ре ла, све жи во би се 
пре тво ри ло у зга ри ште. У сва ком слу ча ју, се ме исто риј ског 
зла, по ти ски ва но али и при пре ма но де це ни ја ма, да ло је не 
са мо сво је пло до ве већ је пу сти ло и но ве кли це.

Па ипак срп ска стра на ових ра то ва би ла је друк чи ја од 
оста лих. Док су Сло вен ци, Хр ва ти и  Ма ке дон ци, ла ко до-
шли до не за ви сних др жа ва, ко је су бр зо при зна ва не и сти-
ца ле ме ђу на род ни ле ги ти ми тет (Бо сна и Хер це го ви на је ме-
ђу на род но при зна та да би се раз бук тао гра ђан ски рат), Ср би 
су се из не на да на шли ве ли ким де лом у ту ђим др жа ва ма, без 

4 У раду „Распад Југославије“ указује се на мноштво разлога који су допринели 
нестанку ове државе (економска криза, национализам, културне разлике 
југословенских народа и друге), али се и истиче да су политичке елите биле 
главни актери па „свака анализа тог процеса мора бити фокусирана на њих, 
на њихова стремљења и дјеловања“ (Станковић Пејновић, 2010:601).
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де фи ни са ног ста ту са. По што су ре до сле ди ства ри на овим 
пр о сто ри ма ва зда би ли обр ну ти од нор мал них, и за јед нич ка 
вој ска не ка да за јед нич ке др жа ве по ста ја ла је већ ка ко где, не-
где до ма ћа, не где агре сор ска. Као у пред ло гич ко до ба со фи-
сти ка је по но во дис кре ди то ва ла ло гич ка пра ви ла ми шље ња, 
а њен циљ ни ка да ни је исти на већ збр ка и сва ко вр сна по бе да 
над пр о тив ни ком. Ју го сло вен ска бра ћа се за то и да нас све-
срд но ту же код ме ђу на род них су до ва, ко је на ко га из вр шио 
агре си ју,  јер су за бо ра ви ли да им се др жа ва без под сти ца ја 
спо ља шњег агре со ра рас па ла.

И док су вла да ју ће ели те Сло ве ни је, Хр ват ске и Ма ке-
до ни је би ле је дин стве не у ства ра њу сво јих др жа ва, у Ср би-
ји су то ком по след ње де це ни је пр о шлог ве ка де ло ва ле две 
ме ђу соб но су прот ста вље не по ли ти ке ели те, ко је су бор бу за 
власт пр о тив ста вља ле др жа во твор ству. Док је јед на ели та 
др жа ву ка ко-та ко ства ра ла, дру га је, у на сто ја њу да ру ши су-
пар нич ку ели ту, по сред но то исто чи ни ла и с др жа вом. Опет 
је на ста ла па ра док сал на си ту а ци ја. Ср би ја, ко ја је уз Цр ну 
Го ру, је ди на 1918. има ла др жа ву, са да је ди на ни је има ла ја сан 
др жа во твор ни циљ. Од та да па до да нас Ср би ја је Ска дар на 
Бо ја ни. Што јед на власт то ком сво је вла да ви не ура ди, на ред-
на вла да лач ка ели та по ру ши. По што је ру ше ње не у по ре ди во 
лак ши по сао од гра ђе ња, Ср би да нас ни су ре ши ли ни јед но 
сво је кључ но на ци о нал но пи та ње.

Срп ска вла да ју ћа ели та се до 2000. го ди не, за раз ли-
ку од дру гих, узда ла у исти ну и прав ду али се по ка за ло да 
се грд но пре ва ри ла. Прав де на овом све ту не ма, а до исти-
не у по ли тич ким по сло ви ма ни ко не др жи. Но, упр кос то ме, 
оправ да ност овог на че ла се те шко мо же да до ве де у пи та ње, 
ако се не же ли скла па ње пак та с ђа во лом.

Уз то, за сва зла не са мо на Бал ка ну, ве ли ки свет је са мо 
Ср бе озна ча вао кри ви ма, и што је још го ре, мно ги су Ср би 
у то по ве ро ва ли. Сво ју на ци о нал ну не ди сци пли ну са мо су 
они не го ва ли до не слу ће них раз ме ра не хо те ћи да ви де ка-
ко су не ки њи ма су сед ни на ро ди сво је ци ље ве оства ри ва ли 
упра во за хва љу ју ћи на ци о нал ној ди ци пли но ва но сти. Са мо 
је срп ским ели та ма не до ста ја ло оно што по Рај ту Мил су од-
ли ку је тај нај ви ши дру штве ни сег мент: „Ели ту пред ста вља ју 
пр о све ће ни по ли ти ча ри као и они ко ји рас по ла жу ад ми ни-
стра тив ним ис ку ством те, ка ко је при ме тио Lord Bryse, рас-
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по ла жу из ве сном „ши ри ном по гле да и до сто јан стве но шћу 
ка рак те ра“. (Милс, 1998:328) 

Ако се да нас су ди о два де се то го ди шњим ре зул та ти ма 
срп ских ели та, ко је су се сво је вре ме но гр о мо гла сно на ја ви-
ле ве ли ким обе ћа њи ма, на жа лост, из о ста ла су оства ре ња и 
ви ше од то га. Ср би ја је да нас за два де сет го ди на при зна ва не 
вла да ви не ели та, зе мља у ко јој је го то во све ло ши је не го у 
вре ме вла да ви не аван гар де рад нич ке кла се. Јед ни сма тра ју 
да су нам то све дру ги сме сти ли, дру ги ми сле да смо за све 
са ми кри ви. У пра ву су из гле да и пр ви и дру ги. Јер у оном 
му дром за па жа њу да сва ки на род има власт ка кву за слу жу је, 
не пра ви се ни ка ква раз ли ка у то ме да ли је на род власт би-
рао или му је  на мет ну та, она је увек за слу же на, а од са мо за-
слу же не вла сти на род ни ко не мо же да ам не сти ра.

Не ка да су Ср би на ми сти чан на чин тра жи ли раз ло ге за 
соп стве не исто риј ске ка та кли зме, по нај пре у се би, у сво јим 
по чи ње ним гре си ма. До бро ће би ти уко ли ко смог ну сна ге да 
у се би по тра же раз ло ге и за ове сво је два де се то го ди шње по-
ра зе, ма да је по зна то да ан ти срп ска ори јен та ци ја За па да ни је 
по че ла од пре два де сет го ди на. 

Два де се то го ди шња вла да ви на ели та или ти 
де сет глад них и де сет мр ша вих го ди на 

Већ два де сет го ди на код нас „ели ти зам“ и „ели та“ ни-
су ви ше не по доб не ре чи, а с њи ма и ре чи „ли дер“ и „ли дер-
ство“. Шта су нам оне до не ле, тих два де сет го ди на ле ги тим-
не, не при кри ве не вла да ви не ели та? Мо же мо ли чи ме још да 
се по хва ли мо сем, ка ко већ чи ни мо, да ће мо по ста ти ако већ 
ни смо „ли дер на Бал ка ну“? Ка ко дру га чи је, ако већ из бе га-
ва мо де та ље, мо же мо да са гле да мо тих два де сет го ди на; зар 
их не мо же мо де ли ти на пр вих и дру гих де сет, на пр ву и дру-
гу де це ни ју вла да ви не ели та, по след њу у пр о шлом и пр ву у 
овом ве ку? 

Пр во де се тле ће обе ле жи ли су ра то ви, ра за ра ње, рас пад 
др жа ве и ства ра ње но вих др жа ва.  Рат не го ди не су код нас 
ва зда би ва ле и глад не, а ове су Ср би ји до не ле и до дат ну бе-
ду због санк ци ја тзв. Ме ђу на род не за јед ни це, што је за пра-
во еуфе ми зам за гру бу и ри го ро зну де мон стра ци ју ути ца ја 
и мо ћи не ко ли ко за пад них зе ма ља. Био је то до дат ни иза зов 
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за очу ва ње нај е ле мен тар ни јег је дин ства уну тар по ли тич ке 
ели те. Дру где власт и опо зи ци ја у из бор ном по ступ ку оба ра-
ју ру ке око бит них пи та ња за сва ко да шњи жи вот љу ди, али 
не и око нај зна чај ни јих на ци о на лих пи та ња, јер су она дав но 
већ ре ше на или се на чин њи хо вог ре ша ва ња под ра зу ме ва. У 
Ср би ји су ме ђу тим, власт и опо зи ци ја, вла да ју ћа и кон тра-
ели та, би ле две по основ ним сме ра њи ма пот пу но раз ли чи те 
ели те, ко је не на сто је да ко ри гу ју јед на дру гу већ  су јед на 
дру гој не ште ди ми це ра ди ле о гла ви. У то вре ме су ели те и 
кон траели те не ких ју го сло вен ских ре пу бли ка (Сло ве ни је, 
Хр ват ске и Ма ке до ни је) склад но из гра ђи ва ле др жав ну не за-
ви сност.

У по ли тич кој ре то ри ци ово пр во раз до бље он да шња 
опо зи ци ја, ка сни ја власт, на зи ва ла  је до бом дик та ту ре. При-
том се пре ви ђа ло да су, уз мно ге по ро ђај не му ке де мо кра ти је, 
по ли тич ке ели те би ле ле ги тим но би ра не и да је та да ви ше-
стра нач је ус по ста вље но. При том се ни је сма тра ло да је то 
био на ста вак оног вре ме на ка да су се вла сти са мо и за би ра ле 
и би ле до жи вот не; очи глед но је да се то пре ђа шње вре ме гла-
са ња а не би ра ња ни је ни сма тра ло дик та тор ским. Го во ри ло 
се та да, а ве ро ват но и ве ро ва ло, да чим бу де сру ше на дик та-
тор ска власт, при сти жу ста ни нов ци у огром ним ко ли чи на-
ма, ула зи мо у Европ ску уни ју, на сту па цар ство сре ће, онај 
ко му ни зам на ко ји су чак и са ми ко му ни сти већ дав но би ли 
за бо ра ви ли. Ни је се баш из ри чи то го во ри ло, али се не ка ко то 
под ра зу ме ва ло, да ће Евро пља ни и да ље да ди сци пли но ва но 
ра де а ми ле по да жи ви мо.

За ди вљу је ен ту зи ја зам и ви шак енер ги је са ко јим је то 
чи ње но. Да је са мо де лић те енер ги је и упор но сти та да упо-
тре бљен на ру ше ње вла сти, био са чу ван за по сле рат ну об-
но ву све га по ру ше ног, не би нас су сти гла да на шња апа ти ја. 
Оче ки ва ња да ће по сле ра то ва и ру ше ња усле ди ти гра ђе ње, 
при вред ни раз вој, пр о грес, уз тран зи ци о но пр о па да ње све га 
оно га што је пр о па сти би ло скло но, ни су се оста ри ла. Ства-
ра лач ке стра сти и по сле рат ни кре а тив ни ен ту зи ја зам са го-
ре ли су у тих де сет го ди на сва ко вр сног ру ше ња а са њи ма и 
мно ге вред но сти. Леп жи вот без ра да, ме диј ски пр о мо ви сан, 
пре тво рио се у му чан жи вот оних ко ји ра де, због раз ли чи тих 
стра хо ва, али и без пер спек ти ван за то ли ке ко ји тек за то оче-
ку ју при ли ку .  
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Крај пр вог и по че так дру гог пе ри о да збио се на рав но 5. 
ок то бра 2000. го ди не. Би ла је то  због још увек не из гра ђе них 
ме ха ни за ма кру же ња ели та, бор ба не са мо за власт (вла сти 
су при вре ме не, сме њи ве) већ де мо крат ска ре во лу ци ја, ако то 
што ка же ова син таг ма ни је con tra dic tio in adjec to. Пр о та го-
ни сти су тај до га ђај сма тра ли де мо крат ским, јер су ве ро ва ли 
да је де мо кра ти ја, ру ше њем дик та тор ске вла сти, тог да на ро-
ђе на у Ср би ји.5  

По што је де мо кра ти ја по де фи ни ци ји вла да ви на ве ћи-
не, сам пе ток то бар ски пре врат је имао и ту ма ну, да је упр кос 
ве ли кој ма сов но сти, био ипак из раз при сут не ма њи не на ро-
да, ње го вог би рач ког те ла, а да дру га чи је бу де прак тич но је 
са свим не мо гу ће. Ову „по бу ну ма са“, пред во ди ле су, по ка за-
ће се то ка сни је, чак две ели те; јед на уме ре них зах те ва, ко ја 
се за до во ља ва ла по стиг ну тим, и дру га ра ди кал на, ко ја је по-
сле пе тог же ле ла и ше сти ок то бар, са мим тим и пер ма нент но 
ре во лу ци о нар но ста ње. На ве ли ку сре ћу, тај ре во лу ци о нар ни 
за нос ни је по тра јао пре ви ше ду го и, што је ва жни је, ни је до-
вео до на ци о нал ног кр во про ли ћа.

Ако је де мо кра ти ја до и ста код нас ро ђе на тек 2000. го-
ди не, она ни је до шла, све јед но чи јом кри ви цом, на пр о це ду-
ра лан на чин већ уз па ље ви не, дим  и кра ђу умет нич ких сли-
ка (због кра ђе гла со ва). Као и сва ка ре во лу ци ја и ова из бор на 
има ла је сво је хе ро је и ку ка ви це; не ке бе зна чај не љу де ме ди ји 
су под сти ца ли да уми шља ју ка ко су баш они мо зго ви овог 
пре вра та. Иза очи глед не „по бу не ма са“ зби вао се ме ђу соб ни 
об ра чун ели та. По ра же на је вла да ју ћа ели та до 2000. го ди не, 
ко ја је би ла аутен тич на, бли ска на ро ду, чак по пу ли стич ка, 
али ни је, ка ко јој се за ме ра ло, уме ла да ко му ни ци ра са све-
том. Ње на на след ни ца, вла да ју ћа ели та по сле 2000. го ди не, 
би ла је ми ље ни ца све та, али и на ци о нал но не а у тен тич на, не-
рет ко у рас ко ра ку с на род ним ин те ре сом.

5 Интересантан поглед на то шта се и зашто тог дана збило нуди Дајана Џонстон 
у тексту Добри момци лоше пролазе, написан за међународну конференцију 
„Пети октобар -  десет година касније“, која је одржана 5. октобра 2010. 
године у Центру „Сава“ у Београду (http://www.nspm.rs/savremeni-svet/
dobri-momci-lose-prolaze.html ). Текст се завршава парафразом Христовог 
исказа „Само истина вас може ослободити“. Приметно је да су српске елите, 
у комуникацији са Међународном заједницом после двехиљадите године, 
олако прихватале српску кривицу не само насупрот националном интересу 
већ и насупрот истини.
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По сле пр вих, ка ко се го во ри ло, де сет го ди на дик та ту-
ре, усле ди ло је де сет го ди на де мо кра ти је. Са ме по се би оне 
су би ле бо ље од прет ход них јер су до не ле мир, али мир по-
бе ђе них, пр о те ра них, пре ва ре них и још мир кри вих за све 
ра то ве и сва зла овогa све та. Де мо кра ти ја је тре ба ла да бу де 
ме лем за ту огром ну ра ну, је ди но ис пу ње но обе ћа ње, ду го 
од ла га на и на по кон оства ре на на да. Ме ђу тим, са де мо кра ти-
јом се ле по мо же жи ве ти али од де мо кра ти је се не жи ви. „Да 
би де мо кра ти ја има ла вред ност као сред ство, суд о њој тре-
ба ло би до но си ти на осно ву по сле ди ца ко је иза зи ва“ (Свифт, 
2008:227).  Шта су до не ле тих де сет го ди на де мо кра ти је осим 
са мо по хва ле да жи ви мо у њој? Крај њи ре зул тат је у пр вих и 
дру гих де сет го ди на ма ње ви ше исти, упр кос то ме што нас 
је свет пр вих де сет го ди на санк ци о ни сао а дру гих де сет чак 
нов ча но на гра ђи вао. Свет се у том де се то го ди шњем ме ђу-
вре ме ну (пре ма на ма, на шој др жа ви) ни је из ме нио, ни ти ће. 
Остао је јед на ко су ров. „Сви је ту се те шко мо же уго ди ти“, ка-
же по сло ви ца; не во ли вас ка да се ус пра ви те још ма ње ако 
се су прот ста ви те, али вас пре зи ре  и ни по да шта ва ка да се 
мно го са ги ње те.

Шта је би ло с вред но сти ма или ка ко  
и за што је све по ста ја ло ни шта

Со ци ја ли зам је сви ма ну дио хле ба а ус кра ћи вао сло бо-
ду, на шта је ука зи ва но пр о ро чан ски још пре не го је из ли-
те ра ту ре за ко ра чио у ствар ност. Ка пи та ли стич ко дру штво 
ри зи ка да ће сви ма сло бо ду, ма њи ни ма те ри јал но оби ље али 
ће не ке по сла ти пред кон теј нер. Прав ни ме ха ни зми у со ци-
ја ли зму ства ра ли су до та да не по зна ти тип не рад ни ка ко ји 
се пр о сла вио но во ком по но ва ном му дро шћу по ко јој не ма то-
ли ко ма ле на док на де за рад ко ли ко се мо же на пре до ва ти у 
не ра ду. Па ипак та при ви ле ги ја ни је би ла оп ште већ  екс це-
сно ста ње. Тран зи ци ја ће ство ри ти дру га чи ју ствар ност, ону 
те шко за ми сли ву чак и у до ба пр во бит не аку му ла ци је, да се 
да ни ма, ме се ци ма па и го ди на ма не што ра ди али без ика кве 
на док на де или оства ре них рад них пра ва. 

„Опа да ње пр о из вод ње ко је је до ве ло до гу бит ка рад них 
ме ста; сма њи ва ње сред ње кла се; по раст бр о ја си ро ма шних; 
по раст кри ми на ла; пр о цват тр го ви не др о га ма... Ели те, ко је 
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пи та ња де фи ни шу, из гу би ле су до дир са љу ди ма“. Ако је чи-
та лац из две по след ње  ре че ни це по ми слио да је о Ср би ји 
реч, пре ва рио се; у овом слу ча ју реч је ни ма ње ни ви ше не го 
о нај ве ћој свет ској си ли, о та мо шњем ста њу ства ри, ка ко га 
је ви део Кри сто фер Лаш у уво ду сво је књи ге По бу на ели та и 
из да ја де мо кра ти је (Лаш, 1996:9). 

Овај аутор је кра јем пр о шлог ве ка упо зо рио на мно го 
шта што је сма трао да у нај на пред ни јој зе мљи све та ни је до-
бро. Ов де ће би ти из дво је не са мо не ко ли ке ње го ве при мед-
бе на мар ги нал не то ко ве ства ри у Аме ри ци. Лаш пи ше да 
„ве ли ки тр жни цен три не мо гу да за ме не су сед ства“ (13)6 и 
док смо сти гли да то пр о чи та мо они су нам по ста ли ме ста 
хо до ча шћа, али тек по што је сва ки наш ма ли пред у зет ник 
по ру шио зид у спа ва ћој со би да би је пре тво рио у драк стор 
и до жи вео бан крот ство. Као и Аме ри кан ци из гу би ли смо 
по што ва ње пре ма ма ну ел ном ра ду, а ми сле ће кла се су нам 
„фа тал но уда ље не од фи зич ке стра не жи во та“ (34).  У ери 
гло ба ли за ци је бо гат ства ко је са да пре ти да уни шти све дру-
ге вред но сти пре да ли смо се им пе ри ју му тр жи шта ко ји сва ко 
дру штве но до бро тран сфор ми ше у ро бу. (25) По ен ти ра да ље 
Лаш ка ко је „у ери ин фор ма ци је“ аме рич ки на род но тор но 
ло ше ин фор ми сан“ (16), да је по стао „на ци ја ма њи на“... услед 
„бал ка ни за ци је ми шље ња“ (21). Очи глед но је да смо мно го 
то га ло шег усво ји ли од Аме ри ка на ца, али смо и ми њи ма по-
да ри ли до ду ше са мо већ спо ме ну ти на чин ми шље ња, што је 
са свим до вољ но да се из јед на чи мо у не га тив но сти ути ца ја.7 

Срп ска из оп ште ност из све та у по след њој де це ни ји пр-
о шлог сто ле ћа би ла је бла го твор на бар уто ли ко што нас је за-
шти ти ла од не ко ли ко мо дер них гло ба ли за циј ских по ша сти, 
ко је спо ми ње и не спо ми ње аме рич ки аутор, али смо се већ 

6 Бројеви у заградама означавају бројеве страница у наведеној књизи Кри сто-
фера Лаша.

7 Писац књиге о сукобу елита и демократије упозорава да „Демократија 
захтева живу размену идеја и мишљења. Идеје, исто као и имовина, морају 
се расподелити што је могуће шире“ (Лаш, 1996:15). Уместо тога све чешће 
смо сведоци да је на делу једноставан али убојит начин „издаје демократије“, 
до које долази онда  када се реч која означава владавину народа, лиши 
садржаја и претвори у флоскулу која има за сврху да пацификује политичке 
противнике. Зар није уочљиво како свака криминална држава пуним устима 
себе назива демократском, с циљем да прикрије своју праву природу али и 
да се заштити.
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код за ко ра ча ја у 21. век екс пре сно укљу чи ли у до ми ни ра ју-
ћи тренд. То не зна чи да су на ше ели те тре ба ле да чи та ју и 
озбиљ но схва те аме рич ког на уч ни ка, већ са мо то да оно шта 
он пи ше о ло шем ста њу Аме ри ке, ин ди рект но упу ћу је на њи-
хо ву не а у тох то ност, нај ве ћу од њи хо вих ма на, ко ја их чи ни 
на ци о нал ним ква зи е ли та ма, не мо жда пу ким из вр ши о ци ма 
на ло га већ не про ми шље ним по мо да ри ма.

На ше опре де ље ње да са тог пу та не скре не мо ства ра 
стра вич не по сле ди це у ма лој а ипак си ро ма шној зе мљи. Аме-
ри ка ни за ци ја сва ко днев ног жи во та, без ре зер вно при хва та ње 
ве стер ни за ци је, ра зо ри ли су то ли ке на ше тра ди ци о нал не 
вред но сти за хва љу ју ћи ко ји ма смо оп ста ја ли ве ко ви ма. Та мо 
где је она не у по ре ди во ма ње пу сти ла ко ре на (пре све га ме-
ђу љу ди ма ислам ске ве ро и спо ве сти), има си ро ма штва и бе де 
али не ма ни бе ле ку ге ни све тов ног це ли ба та, че га и код нас 
Ср ба ни је би ло док смо ли чи ли на се бе. Али за то за па жа ње, 
од но сно упо зо ре ње ко је се све че шће и ви ше чу је на пр о сто-
ри ма Ср би је на про сто гла си – не ма на ро да. То је ла мент, при-
зив, по ру ка и опо ру ка, ко ји се спон та но из ри че из стра ха од 
на ја вље не пу сто ши и уса мље но сти. Зар и жи во ти ње, чак и 
зве ри не жи ве и не во ле да жи ве у за јед ни ца ма.

На пре на се ље ној зе маљ ској ку гли код нас не ма љу ди 
ни у под руч ји ма са свим пи то мим и плод ним где се ве ко ви ма 
жи ве ло. Не ма на ро да у фи зич ком, ста ти стич ком али и мен-
тал ном сми слу, са сво јим ве ков ним мо ду си ма оп стан ка. Не ма 
на ро да јер се пре се лио из ван гра ни ца зе мље или у гра до ве, 
где по ла ко али си сте мат ски не ста је. Не ма на та ли те та али ни 
по сла у за пу ште ној и нео бра ђе ној зе мљи ко ја је не ка да би ла 
по љо при вред на,8 па ин ду стриј ска, а да нас ни јед но ни дру го 
ни не што тре ће.

По след ња де це ни ја пр о шлог сто ле ћа би ла нам је рат на, 
пр ва у овом, по ми ри тељ на. Рат па по ми ре ње, рат па мир, њи-
хо во пе ри о дич но сме њи ва ње у овом еск пе ри мен тал ном под-
руч ју људ ске из др жљи во сти, као да има ју за циљ да те сти ра-
ју мо гућ но сти људ ског пам ће ња, од но сно за бо ра вља ња. Рат 

8 „Жи ве ти од зе мљо рад ње зна чи жи ве ти на ра чун при ро де, а не на ра чун дру-
гих, ...“ (Ро за нов, 1997:124). У на ше вре ме нај бо ље се жи ви на ту ђу ште ту, 
чи ме се, по ред оста лог, мо же об ја сни ти за пу ште ност и на пу ште ност на ших 
се ла, са свим већ спо ме ну тим и не спо ме ну им де мо граф ским по сле ди ца ма 
ко је из то га сле де.
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је до шао из уну тра шњих на бо ја, под стак нут са стра не. Са 
исте стра не од ку да је под сти цан рат, са да се под сти чу по ми-
ре ња, упр кос то ме што пра во ка тар зич но по ми ре ње ни по сле 
Дру гог свет ског ра та ни је на сту пи ло. Као да су људ ска би ћа 
бес па мет на ство ре ња а на ро ди лут ке у по зо ри шту исто ри је, 
па се од ла жу као и све мр тве ства ри по сле од и гра не пред ста-
ве. Ис ку ство нас већ упу ћу је ка ко при ти ска њем љу ди да се 
во ле, мр жња са мо ду бље за по се да њи хо ва ср ца. 

*

Нај ве ћа сла бост ели та вла сти код нас у пр вој де це ни ји 
овог ве ка је сте ње го ва не а у тен тич ност. Ка ко то из гле да ка да 
је вла сти ма не по зна то ка ко на род жи ви од лич но илу стру је 
она по зна та анег до та о Ма ри ји Ан то а не ти, ко ја је на упо зо ре-
ње да се на род бу ни јер не ма хле ба, на вод но од го во ри ла – па 
за што не је ду ко ла че. У слу ча ју на ших ели та ре пре зен та ти-
ван је при мер јед не бив ше ми ни стар ке, ко ја је на упо зо ре ња 
да на род не ма нов ца да пла ћа стру ју, од го во ри ла – па за што 
не пр о да ју ста но ве. Сем спорт ске ели те ко ја је, као уоста лом 
и ње ни кон ку рен ти, пред о дре ђе на  да „бра ни на ци о нал не бо-
је“, све  дру ге на ци о нал не ели те су нам ма ње ви ше ана ци о-
нал не. 

Ели те вла сти, ко је су, ана лог но спорт ској, за ду же не да 
бра не на ци о нал не ин те ре се и вред но сти, те шко би се мо гле 
по хва ли ти да су за по след њих де сет го ди на има ле успе ха у 
том по слу, на про тив, пр о бле ми су се са мо уве ћа ва ли. Не ки 
од њих су те шко ре ши ви, ре ше ње дру гих за ви си од моћ них 
си ла, еко ном ски пр о бле ми усло вље ни су гло бал ним еко ном-
ским то ко ви ма. Али ми смо би ли у еко ном ским и сва ко вр-
сним кри за ма знат но пре не го је свет ска еска ли ра ла, не за то 
што пр о бле ме ни смо уме ли да ре ша ва мо, то би би ло пре мно-
го, већ смо их, као по ђа вол ским на ло зи ма, са мо ства ра ли. 
На род нам је (у ма лим ло кал ним сре ди на ма) исто риј ски био 
сви као да ве ру је во ђа ма, по том му дром ру ко вод ству, да га 
они под сти чу па и при мо ра ва ју. Умео је се жр тву је кад осе ти 
да мо ра и ко ли ко мо ра, да гун ђа и он да ка да не по сред но ра ди 
за сво је до бро, али ни је на ви као на апа тич но ста ње где власт 
за ње го ве пр о бле ме и не зна, а он оче ку је да му их власт ре-
ши.  
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У зе мљи бес пе р спек тив ног жи вље ња са ма бес пе р спек-
тив ност ни је пр о блем ко ји иза зи ва не са ни це, већ је пи та ње 
свих пи та ња да ли не ко мо же јав но да се хва ли не чим што 
се ва зда и у свим ци ви ли за ци ја ма, сем пред њи хо ву пр о паст, 
сма тра ло срам ним. Са мо у Ср би ји део ин те лек ту ал не ели те 
без сти да мо же да све срд но ра ди пр о тив свог на ро да. Са мо 
је код нас осни ва ње шко ла је ди но у ин те ре су оних ко ји их 
осни ва ју, на ште ту оних ко ји их за вр ша ва ју и уоп ште на на-
род ну ште ту. 

Све смо ис ту ри ли на пр о да ју и ис ка за ли нов ча ном 
вред но шћу, по чев од при род ног до ство ре ног бо гат ства, од 
ду хов но сти до ду шев но сти. На ред нам је већ до шла и ин ти-
ма (све с ци љем да жи ви мо бо ље и, на рав но, мо дер но), са мо 
је за са да те шко на слу ти ти ко ји је још преостaли ре сурс. Као 
да смо иза шли из исто ри је или као да у њој ни ка да ни смо ни 
жи ве ли, па сво ју са да шњост и бу дућ ност ви ди мо на на чин 
вир ту е лан, јер нам се чи ни као да се све то не ко ме дру го ме 
де ша ва, па нас се ни не ти че. Тре ба се бо ја ти ако нам је и на-
род, ко га је ина че све ма ње, по чео да гу би „ши ри ну по гле да 
и до сто јан стве ност ка рак те ра“, оно што је, у већ на ве де ној 
Мил со вој де фи ни ци ји, нај бит ни је свој ство ели те.
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Lju bin ko Mi lo sa vlje vić

FR OM THE KING DOM OF HAP PI NESS TO 
THE UL TI MA TE DE MI SE OF VA LU ES

What the eli tes had pr o mi sed us to do and  
what they ha ve ac tu ally ac hi e ved du ring  

the last 20 years 
     

Summary

If my me mory ser ves me right, the pe riod en com pas sing the 
last two de ca des star ted with the pr o mi ses of the con struc tion of 
the highspeed rail and of si li con val leys. This pa per will re mind 
the re a der of what we ha ve ac tu ally go ne thro ugh: the dis in te
gra tion of the co un try, the ci vil wars, the NA TO bom bings, rob
bing Ser bia of Ko so vo and Me to hi ja, all of which was fol lo wed by 
de struc tion and hu man suf fe ring. Then we got de moc racy, on ce 
again in fi re and smo ke. Ho we ver, we ha ve fo und it dif fi cult to 
re a li ze that we li ve in a re gion whe re the fo re ign po wers and our 
she er be ne vo len ce ha ve br o ught abo ut the de mi se and ul ti ma te 
de struc tion of uni ver sal, na ti o nal, lo cal, as well as mo ral, eco
no mic, spi ri tual and ot her va lu es. Of all the eli tes, it was only the 
sports eli te that has ma na ged to oc ca si o nally bring us joy, all the 
ot hers ha ve mostly br o ught us de fe at. All kinds of evil ha ve te sted 
the ir strength on us. We ha ve been lo sing our pe o ple and our ter
ri to ri es, our dig nity and our selfre spect, with so me of us even 
prac ti cing selfcon tempt, be ca u se so me of our and so me of fo re
ign eli tes ha ve con vin ced us that it is we who sho uld be bla med 
for all the evil in the world. 

To day, our tra ins are slo wer than they we re a cen tury ago, 
and the sli li con val leys and hills are only to be fo und in so me wo
men’s bre asts.  
Key words and Phra ses: the pr o mi ses of the eli tes, 20year pe

riod, na ti o nal de fe ats, the de mi se of va lu es.


	ni 3-2010 16-01-2011 PRESS
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


