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Сажетак
Ре пу бли ка Ср би ја има Устав ко ји са др жи мно га на че ла ли-

бе ра ли зма али ко ји ни је у прак си пот пу но оства рен. Устав на про-
јек ци ја ли бе рал ног дру штва ни је до вољ на да би се ре ал но ожи ве-
ла ли бе рал на де мо кра ти ја па та ко ни основ на на че ла ко ја се ти чу 
сва ког по је дин ца – сло бо да и јед на кост, на при мер. За ли бе рал ну 
де мо кра ти ју је по треб но вре ме и то ни је упит но. Али за тај ни во 
де мо кра ти је, ли бе рал ну де мо кра ти ју за до вољ них гра ђа на, нео п-
ход но је и свој ство, ква ли тет оних ко ји упра вља ју, во де др жа ву, као 
и оства рив план и ме тод, иде о ло ги ја, ко јег се упра вљач ка ели та 
при др жа ва..

Пре не то на тер ми но ло ги ју овог ра да, по ли тич ка ели та је та 
ко ја до но си од лу ке ко ји се ти чу свих гра ђа на Ср би је, и она мо ра 
би ти елит на, нај бо ља, да би те од лу ке би ле пло до твор не за све. 
Упра вља ње др жа вом је, са мо по се би, сло жен по сао. Во ђе ње др-
жа ве ко ја из ни жег ни воа ка пи та ли зма (ли бе ра ли зма) тре ба да пре-
ра сте у ви ши, у ли бе рал ну де мо кра ти ју, још је сло же ни је, а ка да је 
Ср би ја у пи та њу, због по себ них спољ них и уну тра шњих пи та ња, 
вр ши ти власт је по себ но зах тев но. 

По ли тич ка ели та, да кле, има ли бе рал ни устав ни основ по ко-
јем до но си од лу ке и пред у зи ма ме ре вла сти, али са дру ге ста не, 
има ли бе рал но не раз ви је но дру штво, без ауто ри те та ин сти ту ци ја и 
по раз ном осно ву де гра ди ра ног гра ђа ни на. Тај јаз из ме ђу про пи са-
ног и оства ре ног ли бе ра ли зма и де мо кра ти је, по ли тич ка ели та по-
ку ша ва да пре ва зи ђе по пу ли змом. Али на ду ге ста зе, по пу ли стич ка 
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по ли ти ка ни је пут у ли бе рал ну де мо кра ти ју и оства ре ње сло бо де и 
јед на ко сти свих.
Кључ не ре чи: ели та, по пу ли зам, устав, де мо кра ти ја, сло бо да, јед на кост.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 1990. за по чет је пе ри од но ве 
срп ске устав но сти. Тај но ви устав ни пут Ср би је, ко ји у кон ти ну-
и те ту тра је до да нас, мо же се сма тра ти на став ком ра ни је срп ске 
устав но сти у ко јој се ви ше од дру гих уста ва ис ти цао Ра ди кал ски 
устав од 1888. Те ме љи пар ла мен та ри зма, кон тро ли са не вла сти, 
пра ва и сло бо да гра ђа на, по ста вље ни су пре ви ше од јед ног ве ка 
тим Уста вом, а об но вље ни но вом срп ском устав но шћу и при ла го-
ђе ни са вре ме ним усло ви ма. 

Уста ви Ре пу бли ке Ср би је од 1990. и 2006. су, услов но ре че-
но, пре у зе ли не ке ин сти ту те, сло бо де и пра ва гра ђа на ко је је по зна-
вао и Ра ди кал ски устав па је та ко на пра вље на ве за не са мо из ме ђу 
тих уста ва, већ и дру штве них усло ва ко је је раз два јао чи тав је дан 
век. „Сви су Ср би пред за ко ном јед на ки“, „Лич на сло бо да се ујем-
ча ва овим Уста вом (...)“, Сво ји на је не по вре ди ва, ма ка кве при ро де 
она би ла (...)“, пи ше у Ра ди кал ском уста ву, а у са да шњем:  „Пред 
Уста вом и за ко ном су сви јед на ки (...)“, „Сва ко има пра во на лич-
ну сло бо ду и без бед ност (...)“, „Јем чи се мир но ужи ва ње сво ји не 
и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (...)“. Ра ди-
кал ски устав је не ка да га ран то вао да „Сва ки Ср бин има пра во да у 
гра ни ца ма за ко на ис ка же сво ју ми сао: го во ром, пи сме но, штам пом 
или у сли ка ма (...)“, и да „Срп ски гра ђа ни има ју пра во удру жи ва ти 
се у це љи ма ко је ни су про тив не за ко ну (...)“. У ва же ћем Уста ву: 
„Јем чи се сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, као и сло бо да да се го-
во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при ма ју и ши ре 
оба ве ште ња и иде је (...)“ и „Јем чи се сло бо да по ли тич ког, син ди-
кал ног и сва ког дру гог удру жи ва ња и пра во да се оста не из ван сва-
ког удру же ња (...)“.1)  Ова пра ва и сло бо де, са пра вом на жи вот као 
ба зом ко је је ево лу и ра ло од од ред бе: „Смрт на се ка зна уки да за чи-
сто по ли тич ке кри ви це (...)“ до: „Људ ски жи вот је не при ко сно вен. 
У Ре пу бли ци Ср би ји не ма смрт не ка зне (...)“,2) је су де ла иде о ло ги-
је, по гле да на свет, ко ји се на зи ва ли бе ра ли зам.  

Ако се оста ви по стра ни ни во еко ном ског раз во ја, дру штве-
ни и стан дард по је дин ца, ко ји се због ци ви ли за циј ског и тех нич-
ко-тех но ло шког раз во ја та да и да нас те шко мо гу упо ре ђи ва ти, 

1)  Чл: 7, 9, 16, 22, 25 Ра ди кал ског уста ва од 1888, чл: 21, 27, 58, 46, 55 Уста ва од 2006. 
Слич не од ред бе има и Устав од 1990, вид. чл: 13, 15, 34, 45, 44.

2)  Чл. 13 Ра ди кал ског уста ва од 1888, чл. 24 уста ва од 2006.
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не ка да шња и са да шња по ли тич ка и еко ном ска иде о ло ги ја и устав-
но прав на над град ња од но сно ба за, има ју за јед нич ких осо би на.

Ли бе ра ли зам је по ли тич ка иде о ло ги ја на ко јој је ство ре на 
ли бе рал на ка пи та ли стич ка др жа ва са, опет, ли бе рал ним уста вом 
ко ји тре ба да омо гу ћи и шти ти ли бе рал ну де мо кра ти ју. Ли бе рал ну 
др жа ву во де на осно ву уста ва осно ва ни ор га ни вла сти ко је чи не 
гра ђа ни, но си о ци функ ци ја, а у не ка да шњој Ср би ји и мо нарх. Но-
си о ци др жав них функ ци ја су од на ро да иза бра ни и сме њи ви пред-
став ни ци, из у зев кра ља. Док су на вла сти, но си о ци нај ви ших др-
жав них функ ци ја пред ста вља ју по ли тич ку ели ту. У ши рем сми слу, 
по ли тич ку ели ту чи не и ис так ну ти пред став ни ци опо зи ци је ко ји 
ужи ва ју од ре ђе ну по др шку на ро да од но сно ко ји има ју зна ча јан по-
ли тич ки ути цај.

Ка ко је ка пи тал, вред ност у нов цу, пра ви ма, људ ским ре сур-
си ма, у осно ви сва ког ка пи та ли стич ког дру штва, и оног на шег на-
ка да шњег и овог са да шњег, по глед на по ли тич ку ели ту без еко ном-
ског аспек та био би не пот пун и по гре шан. Еко ном ски основ до вео 
је до еко ном ског ра сло ја ва ња (ово је и да нас не пре ки нут про цес) 
и дру штво је бр зо по де ље но на ка пи та ли стич ку ели ту, вла сни ке, и 
на род, по пу лус, над ко јим се еко ном ски вла да.

По ли тич ка и еко ном ска по де ла на ели ту и ма су ег зи сти ра у 
устав но прав ном по рет ку да на шње Ср би је, а по сто ја ла је и у ста-
рој срп ској устав но сти. Оба по рет ка из гра ђе на су, ка ко смо ви де ли, 
из ме ђу оста лог, на на че ли ма јед на ко сти гра ђа на, лич не сло бо де и 
сло бо де јав не ре чи, сво јин ском и по ли тич ком (стра нач ком) плу ра-
ли зму. Да кле, по ред устав них на че ла и про кла ма ци ја о јед на ко сти 
и рав но прав но сти, у дру штву по сто је не ке по де ле ко је устав не 
спре ча ва, већ их сво јом ли бе рал ном при ро дом омо гу ћу је. Те по-
де ле на во де на раз ми шља ња да и не ка основ на устав на на че ла као, 
на при мер, на че ла јед на ко сти и сло бо де мо гу би ти у не скла ду, чак 
про тив реч на у прак си.

Пот пу ни ја сли ка о уста ву, ње го вом зна ча ју и по сле ди ца ма у 
дру штву ко је про из во ди и чу ва, зах те ва да се са гле да иде о ло шка 
при ро да устав ног по рет ка и прак тич ни, по јав ни об ли ци те иде о-
ло ги је, тј. шта су нај ва жни је дру штве не вред но сти и ко и ка ко те 
вред но сти прак тич но шти ти. Ту се на ме ће пер со нал но пи та ње: ко 
су они ко ји вла да ју и над ким вла да ју, је су ли то ели та и ма са и ка-
кви се „ин стру мен ти вла да ња“ ко ри сте? У ра ду ће би ти ре чи о два 
та ква ин стру мен та, по не ки ма две су прот не иде о ло ги је, ели ти зму -  
ели та ма и по пу ли зму, да би се утвр ди ло ко и на ко ји на чин у но вој 
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устав но сти Ср би је во ди др жа ву, ко чи ни то вођ ство ко је је у ста њу 
„пер ма нент не на пе то сти“.3) 

ЛИБЕРАЛНАИДЕОЛОГИЈАИУСТАВ

Сва ки устав као нај ви ши прав ни акт но си са со бом не ку по-
ли тич ку и еко ном ску иде о ло ги ју на ко јој се те ме љи др жа ва. За ко-
ни, као оп шти прав ни ак ти ма ње сна ге од уста ва, ту иде о ло ги ју 
раз ра ђу ју и кон кре ти зу ју, да би се она од стра не но си ла ца вла сти у 
ствар ном жи во ту про во ди ла. О ка квој се по ли тич кој и еко ном ској 
иде о ло ги ји ра ди у кон крет ном устав ном си сте му да се за кљу чи ти 
из са мог тек ста уста ва ту ма че њем ње го вих нор ми. Уста ви Ре пу-
бли ке Ср би је, као и не ка да шњи Ра ди кал ски устав, до не ти су уну-
тар јед не иде о ло ги је – ли бе ра ли зма. Ге не рал но, ме ђу устав ним 
тек сто ви ма по сто је раз ли ке по го то во с то га што их раз два ја вре ме, 
али је оквир из ко га ови уста ви не из ла зе ли бе рал ни.

Ли бе ра ли зам је по јам из ве ден из ре чи сло бо да (лат. li be ra lis 
– сло бо дан) и озна ча ва вред но сти ко је су се спле том исто риј ских 
окол но сти на мет ну ле као вла да ју ће и нај ви ше, оста вив ши у исто-
ри ји нeке дру ге ста во ве на ко ји ма је по чи вао фе у да ли зам. Вред но-
сти на ко ји ма из ра ста иде о ло ги ја ли бе ра ли зма су жи вот, сло бо да, 
јед на кост, имо ви на (пра во сво ји не) и дру га основ на пра ва чо ве ка 
и гра ђа ни на, ис так ну та у пр ви план још у XIX ве ку.4) Та ко је у пе-
ри о ду пре, то ком и по сле Ве ли ке фран цу ске ре во лу ци је (1789) и 
Аме рич ке ре во лу ци је (Рат за не за ви сност, 1775-1783) за по че ла 
исто ри ја ка пи та ли зма и још увек тра је. Ка пи та ли зам је дру штве ни 
по ре дак (лат. ca pi ta le – гла ва, да нас нај пре у зна че њу имо ви не) нео-
дво јив од ли бе ра ли зма, тј. сту бо ва на ко ји ма се ли бе рал на иде о ло-
ги ја за сни ва. Као за шти та ли бе ра ли зма и ка пи та ли зма сто ји прав на 
на до град ња - ли бе рал ни устав и на ње му из гра ђен прав ни си стем. 
Ако се том прав ном си сте му до да ју на че ла де мо кра ти је (да нас 
ви ше зна чан по јам, из вор но: вла да ви на на ро да, гр. de mos - на род,  
kra tos – власт) до би ја се ли бе рал на ка пи та ли стич ка де мо крат ска 
др жа ва – ли бе рал на де мо кра ти ја. Уз со ци јал ну на до град њу та ква 

3) Вид: Ђ. Сто ја но вић, Д. Га ври ло вић, „Од мо дер не па ра диг ме вођ ства ка пост-мо дер ној 
па ра диг ми вођ ства“, Срп ска по ли тич ка ми сао 1/2011, 13. 

4) У фран цу ској ре во лу ци о нар ној Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на од 1789. те 
вред но сти су опи са не: „Љу ди се ра ђа ју и жи ве сло бод ни и јед на ки у пра ви ма (...)“, чл. 
1; „Сло бо да се са сто ји у мо гућ но сти да се чи ни све оно што не шко ди дру го ме (...)“, чл. 
4; „По што је сво ји на не при ко сно ве но и све то пра во (...)“, чл. 17.
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др жа ва по ста је „др жа ва бла го ста ња“.5) Ни су све ли бе рал не и ка-
пи та ли стич ке др жа ве ујед но и де мо крат ске – то су са мо оне ко је 
оства ру ју де мо крат ска на че ла, на при мер, прав ну, по ли тич ку и со-
ци јал ну јед на кост у дру штву, лич ну и по ли тич ку сло бо ду, сме њи-
вост вла сти, по ли тич ки и сво јин ски плу ра ли зам...

Сту бо ви ли бе ра ли зма и ли бе рал не де мо кра ти је на ла зе се у 
уста ву. Те шко их је све са же ти у не ко ли ко ре че ни ца јер су ра су ти 
у мно гим устав ним на че ли ма, пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на – од 
из бор ног пра ва и сло бод них из бо ра, пре ко сло бод ног тр жи шта до 
одво је но сти цр кве од др жа ве... Оту да ће се ов де на гла си ти са мо два 
те мељ на прин ци па ли бе ра ли зма – сло бо да и јед на кост. За што ова 
два? Сло бо да и јед на кост ег зи сти ра ју јед но по ред дру гог у да на-
шњим уста ви ма и ли бе рал ним де мо кра ти ја ма, а сво јом су шти ном 
про из во де ра ли чи те па и су прот ста вље не ефек те. Нај кра ће, сло бо-
да је огра ни че на јед на ко шћу или, из дру гог угла, јед на кост мо же 
да по сто ји са мо ако је сло бо да огра ни че на. Ово зна чи да ап со лут на 
(пот пу на) сло бо да и ап со лут на јед на кост не мо гу по сто ја ти за јед но 
и исто вре ме но. По ли тич ка сло бо да (лат. li ber tas), на при мер, по ли-
тич ко ор га ни зо ва ње и стра нач ки плу ра ли зам; еко ном ска сло бо да, 
на при мер, сло бо да пред у зет ни штва, сво јин ски плу ра ли зам, и сва-
ка дру га сло бо да, оства ру је се у од ре ђе ним устав ним окви ри ма, 
гра ни ца ма, али у то ли кој ме ри да не ели ми ни ше ту ђу сло бо ду. Нео-
гра ни че на сло бо да јед ног чо ве ка је не сло бо да дру гог. Јед на кост 
(фр. éga lité)  је пре по ли тич ки по јам – „је дан чо век, је дан глас“, не-
го еко ном ска ка те го ри ја јер би зах тев еко ном ске јед на ко сти га сио 
сло бо ду еко ном ског (ма те ри јал ног) и со ци јал ног на прет ка по је дин-
ца, а ти ме угро зио „све то и не при ко сно ве но пра во“ ли бе ра ли зма, 
пра во сво ји не. Устав је, да кле, из угла овa два по сту ла та ли бе рал не 
де мо кра ти је, ком про ми сни акт. Устав бла жи про тив реч но сти сло-
бо де и јед на ко сти и, опет на про тив ре чан али је ди но мо гућ на чин, 
омо гу ћу је њи хо во оства ри ва ње ти ме што их огра ни ча ва. Уко ли ко 
устав за тај свој mo dus vi ven di  ужи ва по др шку, ле ги ти ми тет, за-
јед ни це, сва ње го ва на че ла и нор ме а ти ме и иде о ло ги ја ко ју но си 
би ће оства ре не.

По ме ну та три срп ска уста ва са др жа ва ла су и оства ри ва ла 
ли бе рал ну иде о ло ги ју (ва же ћи Устав то чи ни још увек), већ пре-
ма дру штве ним окол но сти ма у ко ји ма су ег зи сти ра ли. Ра ди кал ски 
устав је свој ли бе ра ли зам про во дио у још по лу фе у дал ној Ср би ји, 
пи о нир ски, ре кло би се за не ко бу ду ће вре ме ко је je тек тре ба ло да 

5) О пој му „др жа ве бла го ста ња“ вид. Д. Су бо тић, „Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу у 
ин сти ту ци ја ма (нео)ли бе рал не и со ци јал не др жа ве“, Срп ска по ли тич ка ми сао 3/2010, 
208-212.
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до ђе. Иако је Устав ужи вао ле ги ти ми тет на ро да, сви ње го ви про-
кла мо ва ни прин ци пи, па та ко и сло бо да и јед на кост, по сте пе но и 
те шко су по ста ја ли део ствар ног жи во та. Де лом не де мо крат ска 
вла да ви на под ка пом мо нар ха, а де лом не по сто ја ње и не раз ви је-
ност ин сти ту ци ја вла сти и дру штва уоп ште, учи ни ле су да ли бе-
ра ли зам у тим по че ци ма бу де блед и да лек, а да се нај ви ша власт 
по на ша кон зер ва тив но, тра ди ци о нал но, чак фе у дал но - ап со лу ти-
стич ки и ор јен тал но. Про ме ном ди на сти је по чет ком XX ве ка ства-
ри се по ма ло по ме ра ју на пред, ка ви ше сло бо де и јед на ко сти, не ма 
отво ре них су ко ба вла дар - по ли тич ке стран ке. Ипак, спољ но окру-
же ње: по ли тич ке санк ци је по сле Мај ског пре вра та (Ве ли ка Бри-
та ни ја и Хо лан ди ја, 1903-1905), Ца рин ски рат и Анек си о на кри за 
(са Аустро-Угар ском, 1906-1911 и 1908-1909), по том ра то ви (два 
бал кан ска, 1912-1913, и свет ски, 1914-1918), ути ца ло је да у др жа-
ви не бу де оства ре но оно ли ко ли бе ра ли зма ко ли ко га је та да би ло у 
не ким дру гим европ ским др жа ва ма. Та ко су и устав на на че ла сло-
бо де и јед на ко сти оста ла не из гра ђе на. 

Но ва срп ска ли бе рал на иде о ло ги ја за сту пље на је у вла сти и 
дру штве ним од но си ма по чев са Уста вом од 1990. па све до да нас, 
у кон ти ну и те ту. Ни она ни је истог ква ли те та и са др жи не, ни ти се 
оства ри ва ла и оства ру је у истим усло ви ма. У пр вих де сет го ди на 
су не по вољ ни спољ но по ли тич ки усло ви та ко ђе до при не ли да уну-
тра, за гра ђа не, не  бу де ни до вољ но сло бо де ни јед на ко сти. Рат на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (1992-1995), ме ђу на род не еко ном-
ске и по ли тич ке (ди пло мат ске) санк ци је (1992-1995, по том 1996-
2000), вој на агре си ја НА ТО-а (1999), за јед но са уну тра шњим усло-
ви ма – не раз ви је ним (ква зи)де мо крат ским по ли тич ким жи во том, 
оп штом де ка ден ци јом у еко ном ском, мо рал ном, кул тур ном сми-
слу, учи ни ли су да на че ла ли бе ра ли зма у та да шњој Ср би ји оста ну 
прак тич но нео ства ре на. 

На кон про ме не вла сти 2000. сма њен је спољ но по ли тич ки 
при ти сак. Ам би ци о зно убр за ва ње ре фор ми, тран зи ци ја у свим 
сфе ра ма дру штва још увек у прак си ни је до не ла ли бе рал ну де мо-
кра ти ју, иако су Уста вом од 2006. по твр ђе ни и до гра ђе ни прин ци-
пи ли бе ра ли зма. Је дан од основ них ци ље ва тран зи ци је је про ме на 
об ли ка сво ји не - го то во гло ри фи ка ци ја пра ва (при ват не) сво ји не 
до ве ла је до до ми на ци је овог пра ва али још увек не и до оства ре-
ња не ких дру гих на че ла ли бе ра ли зма – сло бо де и јед на ко сти, на 
при мер. Сло бо да и јед на кост оства ре ни су са мо де ли мич но и то 
нај ви ше у прав ном сми слу под ко јим се под ра зу ме ва да је сва ки 
чо век сло бо дан и јед нак пред за ко ном. Ка да се за гле да у по ли тич-
ки по јам сло бо де и јед на ко сти, а по том и у еко ном ско-со ци јал ну 
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стра ну ових на че ла у Ср би ји, уви ђа се не склад, про тив реч ност, ка-
ко из ме ђу тих пој мо ва ме ђу соб но та ко и у њи хо вом од но су пре ма 
дру гим прин ци пи ма ли бе ра ли зма.

По ли тич ка сло бо да ни је ап со лут на и под ра зу ме ва сло бо ду 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња у окви ру устав ног по рет ка 
ко ји се мо же ме ња ти, али на на чин и оно ли ко ко ли ко је сам устав 
про пи сао. Тај оквир, про стор, је сте огра ни чен али мо ра би ти до-
во љан да у ње му по сто је вла да ју ћа по ли тич ка ор га ни за ци ја и бар 
јед на ал тер на ти ва, по ли тич ки сло бод на и ква ли тет на то ли ко да 
пред ста вља ре ал ну за ме ну ак ту ел ној вла сти. Озбиљ ност опо зи ци-
је, ње на спрем ност да из бо ри ма пре у зме власт је сте по твр да по ли-
тич ке сло бо де и јед на ко сти. У су прот ном, ста ње ствар не по ли тич-
ке сло бо де за јед не, за власт, и при вид та кве сло бо де за дру ге, је сте 
знак да у др жа ви ни је оства ре на ни по ли тич ка сло бо да ни јед на-
кост ни ти, ко нач но, ли бе рал на де мо кра ти ја. Ако власт да је се би по-
ли тич ку сло бо ду а огра ни ча ва та кву сло бо ду опо зи ци ји, дру штво 
оста је без по ли тич ке сло бо де а та да не мо же би ти ни јед на ко сти. 

Упра во је Ср би ја до бар при мер ка ко се оства ру ју та два на 
пр ви по глед јед но став на, при род на, здра вом ра зу му бли ска на-
че ла ли бе ра ли зма – по ли тич ке сло бо де и јед на ко сти. У дру штву 
не спрем ном за оства ри ва ње на че ла ли бе рал не де мо кра ти је, са мо 
про пи си ва ње, про кла мо ва ње тих прин ци па до во ди до то га да се 
она или пот пу но иг но ри шу или де фор ми шу. У Ср би ји се ду го по-
ли тич ка сло бо да ма ни фе сто ва ла у об ли ку де фор ма ци је – пот пу на 
сло бо да (ка ква је ина че увек не при хва тљи ва) за власт, вла да ју ћу 
по ли тич ку стран ку и ма ло сло бо де, то ли ко да је пре реч о не сло-
бо ди, за оста ле. Ако сло бо да мо ра би ти оства ре на пре јед на ко сти, 
зна чи да у не сло бо ди о по ли тич кој јед на ко сти или рав но прав но сти 
не мо же ни би ти го во ра. Де се то го ди шњи кон ти ну и тет јед не по ли-
тич ке стран ке на вла сти зна чио је за њу и сву по ли тич ку сло бо ду, 
та ко да је за опо зи ци ју про стор сло бо де био су жен. Ово се не га тив-
но од ра жа ва ло на по је дин це и на све ви ше ан та го ни змом по де ље но 
дру штво, ко је ли бе рал не устав не прин ци пе ни је ожи вља ва ло а још 
ма ње уса вр ша ва ло. 

На кон про ме не вла сти, по след њих де сет го ди на, ли бе ра-
ли зам је и да ље не из гра ђен, а по ли тич ка сло бо да де фор ми са на у 
дру гом сми слу. Са да она ви ше ни је сло бо да за јед ну по ли тич ку 
стран ку на ра чун оста лих већ је, по гре шно ту ма че на и прак ти ко-
ва на, до ве ла до то га да власт не ма ал тер на ти ву јер не ма озбиљ не, 
спрем не, дру га чи је иде о ло ги је ко ја би би ла ја сан знак опо зи ци је. 
По ли тич ка сло бо да по ста ла је си но ним са „ко а ли ци о ном спо соб-
но шћу“ – спрем но шћу по ли тич ких  пар ти ја на сва ко по ли тич ко 
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удру жи ва ње ра ди вла сти, на ште ту прин ци па ли бе рал не де мо кра-
ти је.6) Уко ли ко ал тер на ти ва вла сти ни је ње на по тен ци јал на за ме-
на већ парт нер, у уза јам ном ин те ре су, он да по је ди нац и дру штво 
опет тр пе не га тив не по сле ди це, са да не због по де ла и ан та го ни зма 
већ због не по сто ја ња основ ног де мо крат ског прин ци па - ствар не 
сме не вла сти. Нео гра ни че ни „ко а ли ци о ни по тен ци јал“ не ги ра по-
ли тич ку сло бо ду и чи ни власт не кон тро ли са ном, чи ме по ти ре ли-
бе рал ну де мо кра ти ју. 

Не до ста так ствар не по ли тич ке сло бо де про из во ди по ли тич
ку не јед на кост. Уста вом про кла мо ва на по ли тич ка сло бо да и оп-
ште про пи са на јед на кост оста ју у уском, прав ном пој му, уко ли ко 
не ма њи хо ве опи пљи ве по ли тич ке на до град ње. Уда ља ва ње од 
иде а ла по ли тич ке сло бо де - би ло да је она не јед на ко рас по ре ђе-
на, ве ћим де лом у по зи ци ји а ма њим у опо зи ци ји, би ло да је ква-
ри бес ко нач ни „ко а ли ци о ни по тен ци јал“ - оне мо гу ћа ва по ли тич ку 
јед на кост. Јед на кост ту по сто ји са мо у Уста ву – „сва ко има пра во 
на...“, „јем чи се...“, али већ на пр вом ко ра ку у ствар ни жи вот она се 
де фор ми ше у не јед на кост.

На до град ња прав ног пој ма сло бо де је и еко ном ска сло бо да. 
Она је нај ви дљи ви ји и по по је дин ца нај о се тљи ви ји стуб ли бе ра ли-
зма, из гра ђен, тек стом Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни-
на ре че но, на „све том и не при ко сно ве ном“ пра ву сво ји не. Др жа ва 
га ран ту је фи зич ким и прав ним ли ци ма нео гра ни че ни еко ном ски 
про спе ри тет у усло ви ма прав не јед на ко сти свих. Ипак, ова сло бо-
да бр зим и енорм ним обо га ће њем ма њи не по ста је смет ња ма те-
ри јал ног про спе ри те та од но сно еко ном ске сло бо де ве ћи не. Јед но 
де мо крат ско дру штво не мо же до зво ља ва ти нео гра ни че ну аку му-
ла ци ју бо гат ства јер дру штве на и гра ђан ска јед на кост под ра зу ме-
ва ју бар при бли жну еко ном ску јед на кост.7)

У Ср би ји ко ја се на гло „су да ри ла“ са овом сло бо дом, сли ка 
еко ном ске ди фе рен ци ја ци је је по ра жа ва ју ћа. По вла че ње др жа ве из 
еко ном ске сфе ре, са тр жи шта и ње на све ма ња со ци јал на уло га, 
до ве ли су до ра сло ја ва ња дру штва, чи не ћи ве ћи ну еко ном ски огра-
ни че ном, не сло бод ном. Са мим тим, по чет на прав на јед на кост свих 
ов де је ви дљи ва као ма те ри јал на не јед на кост, за ви сност и над ре-
ђе ност. Еко ном ска кри за као не по во љан увод; еко ном ске ре фор ме 

6) При ме ри не прин ци пи јел не ко а ли ци је мо гу би ти: за јед нич ко уче шће у вла ди Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је, до тад и по том, опо нент них по ли тич ких стра на ка Со ци ја ли стич-
ке пар ти је Ср би је и Срп ског по кре та об но ве, то ком не ко ли ко ме се ци 1999. го ди не или 
ак ту ел на вла да Ср би је фор ми ра на 2008. го ди не у ко јој су нај зна чај ни је стран ке, до тад 
из ра зи то по ли тич ки су прот ста вље не, Де мо крат ска стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је.

7) К. Лаш (Lasch), По бу на ели та и из да ја де мо кра ти је, Но ви Сад 1996, 26.
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и при ва ти за ци ја у по че ци ма но ве срп ске устав но сти де ве де се тих, 
до не ли су, на ме сто не до вољ не али ка кве-та кве еко ном ске сло бо де 
за све ко ја се ма ни фе сту је у тзв. сред њој кла си, еко ном ски про спе-
ри тет јед ни ма а де гра да ци ју дру ги ма. Из ра зи та ма њи на је по ста ла 
еко ном ски сло бод на и „ви ше јед на ка“ од ве ћи не. Ве ћи на, пак, по-
ста је све ви ше ин до лент на пре ма овој сло бо ди и пред у зет ни штву, 
окре ћу ћи се со ци јал ној сфе ри и оче ки ва њу ма те ри јал них да ва ња 
од др жа ве. 

Је дан од узро ка и усло ва де фор ма ци је ли бе ра ли зма у еко-
ном ској обла сти у Ср би ји је и не из гра ђе на по ли тич ка сло бо да. 
Уни вер зал на исто риј ска по ве за ност по ли тич ке, др жав не мо ћи као 
по сле ди це по ли тич ке сло бо де са еко ном ском мо ћи ко ја је из ра сла 
из еко ном ске сло бо де, сва ка ко да ни је мо гла ми мо и ћи Ср би ју. Али, 
код нас је ова фу зи ја кор по ра тив ног и по ли тич ког, др жав ног и при-
ват ног ин те ре са, по фор му ли: ко има вла сни штво има и власт,8) по-
при ми ла та кве об ли ке ко ји ква ре  те ме ље ли бе ра ли зма - сло бо ду и 
јед на кост, то ли ко да су за ве ћи ну нео др жи ви.

Ипак, Ср би ја на ста вља иде о ло шким прав цем ли бе ра ли зма 
у окви ри ма Уста ва, во ђе на и по др жа на по ли тич ком и еко ном ском 
ели том. 

ЕЛИТИЗАМИПОПУЛИЗАМИУСТАВНАОСНОВА

Ели ти зам и по пу ли зам су иде о ло ги је ко је по сто је у ли бе-
ра ли зму. Оне ни су ка рак те ри сти ка са мо ли бе ра ли зма и За пад не 
ци ви ли за ци је, ни ти вре мен ског окви ра од Бур жо а ске ре во лу ци је 
на о ва мо, већ су го то во уни вер зал но пре по зна тљи ве у раз ли чи тим 
дру штви ма. Ово ка зу је да је њи хов са др жај ви ше зна чан и мно го-
струк, сло же ни ји од пр ве по ми сли да је ели ти зам вла да ви на ели те 
- по ли тич ког, еко ном ског или но вог, тех но ло шког дру штве ног вр-
ха, а по пу ли зам иде о ло ги ја у не ком ши ро ком, на род ном ин те ре су. 

Ели та (лат. еligere – иза бра ни) је, по де фи ни ци ји, нај бо љи 
део не че га, дру штва, ро бе, про сто ра.9) За по тре бе овог ра да под 

8) Д. Ж. Мар ко вић, „Пла не тар не тен ден ци је де мо кра ти за ци је“, Срп ска по ли тич ка ми сао 
4/2009, 48.

9) Те о ри ја по зна је раз ли чи те пој мо ве ели те: ма ла из дво је на гру па љу ди ко ја до но си зна чај-
не од лу ке, из вор вред но сти и ин те гра ци о на сна га за јед ни це, бе дем ко ји чу ва де мо кра ти-
ју од дик та ту ре и ауто кра ти је, али и основ на опа сност за де мо крат ске сло бо де јер кон-
тро ли ше бит не по ли тич ке од лу ке и ти ме спре ча ва мо гућ ност вла да ви не на ро да, по јам 
ко ји се мо же од ре ди ти са мо у од но су са дру гим пој мо ви ма као што су „моћ“, „вла да ју ћа 
кла са“, „ма са“, за тим од ре ђе ње вла да ју ће ели те про гре сив ним и кон зер ва тив ним осо-
би на ма и др. Вид: Д. Жу бри нић, Марк си зам и те о ри је ели та, За греб 1975, 14, G. Pa rry, 
Po li ti cal Eli tes, Lon don 1970, 13, V. Pa re to, So ci o lo gi cal Wri tings, New York 1966, 152-162.  
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ели том под ра зу ме ва мо осо бе ко је до но се или ути чу на до но ше ња 
од лу ка ко је се ти чу свих гра ђа на. Ели та су они ко ји вр ше власт 
од но сно ко ји има ју ути цај на вр ше ње вла сти, без об зи ра да ли су 
за и ста нај бо љи или не. Из ре чи ели та из ве ден је по јам ели ти зма 
– иде о ло ги је по ко јој ели та, пре све га по ли тич ка, по том еко ном-
ска, кул тур на, тех но ло шка, обра зов на, тре ба да вла да, тј. да до но си 
нај ва жни је од лу ке у јед ној др жа ви. Ка ко су у пи та њу иза бра ни по-
је дин ци, огра ни че ног бро ја, ели та је увек ма њи на. Ели ти зам по-
ве зу је мо упра во са том ма њи ном, при пад ни ци ма ели те јер је то 
иде о ло ги ја ко ја не ма од ре ђе ну фор му лу по ко јој вла да, већ су јој 
ме то ди и на чи ни раз ли чи ти.

По пу ли зам је иде о ло ги ја, по ли тич ка фи ло зо фи ја, на чин вла-
да ња, ко ји се че сто ста вља на ме сто су прот но ели ти зму. По пу ли
змом (лат. po pu lus – на род) се ре чи ма и ме ра ма на сто ји уго ди ти на-
ро ду, ве ћи ни, ма си, али и по је дин цу као ема на ци ји тог мно штва.10) 
Баш ту се уви ђа ди стинк ци ја у од но су на ели ти зам ко ји се, ка ко је 
ре че но, ти че ели те. Али по пу ли змом се слу же сви - и тра ди ци о-
нал на ле ви ца (про гре сив ни) и де сни ца (кон зер ва тив ни) и цен тар 
и, ко нач но, ели та, на сто је ћи да „за сту па ју же ље и по тре бе обич них 
љу ди“.11) Ти обич ни љу ди су за пра во ве ћи на у др жа ви и, што је за 
јед ну по ли тич ку иде о ло ги ју нај ва жни је, пре суд на би рач ка ма са.12) 
С то га је пот пу но ло гич но да се и по ли тич ка ели та слу жи по ли-
тич ким иде ја ма по пу ли зма, иако по сто ји низ ка те го ри ја ко је су ту 
су прот не: ма њи на – ве ћи на, иза бра ни – ма са, власт - би ра чи, ви ша 
и ви со ка дру штве на кла са – сред ња и ни жа кла са, вла сни ци – рад-
ни ци, и др.

Ши рок ди ја па зон по пу ли зма: вре мен ски, још од Ста рог Ри-
ма; у по гле ду су бје ка та ко ји се њи ме слу же, од крај ње ле ви це до 
крај ње де сни це; ко ме се по пу ли сти обра ћа ју, ве ћи ни у ко ју ула зе 
и мла ди и ста ри ји, гра ђа ни раз ли чи тог ма те ри јал ног ста ња, обра-
зо ва ња, кул тур них и уоп ште жи вот них по тре ба - при бли жа ва га 
де ма го ги ји (гр. de mos – на род, agein – во ди ти), схва ће ној као по-
ли тич ка илу зи ја и об ма на. У тој не ка квој уни вер зал ној иде о ло ги ји 
за све, на шта по лу ли зам ли чи, кон крет не ме ре и по бољ ша ња се 

10)  Из ма се, ко ја је ста тич на, де фан зив на, че ка ју ћа, Рајт Милс (Mills) из два ја пу бли ку ко ја 
из ра жа ва сво је ми шље ње и има соп стве ну ауто но ми ју при де ло ва њу у од но су на ауто-
ри та тив не уста но ве (власт, ели ту). Р. Милс, Ели та вла сти, Бе о град 1998, 365. Ви ше о 
пој му ма се вид: Ма са у со ци о ло шкој те о ри ји (ре дак тор М. Стан ко вић), Бе о град: Фи ло-
зоф ски фа кул тет – Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 1977. 

11)  Cam brid ge Dic ti o nary On li ne: Free En glish Dic ti o nary, http://dic ti o nary.cam brid ge.org/dic-
ti o nary/bri tish/po pu lism, 20. ав густ 2010.

12)  Вид: Ј. Шум пе тер (Shum pe ter), Ка пи та ли зам, со ци ја ли зам и де мо кра ти ја, Бе о град 
1960, 401-403.
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све ви ше за ме њу ју обе ћа њи ма, фра за ма, мар ке тин гом, ко ји ми ре те  
раз ли чи те ин те ре се и иде о ло ги је.

С об зи ром на ап со лут ну при ла го дљи вост раз ли чи тим усло-
ви ма и по тре ба ма, по пу ли зам не ма би ло ка кав про блем са да тим 
устав ним окви ром. За пра во, уста вом се по пу ли зам не мо же ни 
огра ни чи ти ни ти бли же ре гу ли са ти. По пу ли зам је по сто јао у ста-
рим и но ви јим др жа ва ма ко је ни су има ле устав, у то та ли тар ним 
устав ним ре жи ми ма и дик та ту ра ма, па је са свим ло гич но да ли-
бе рал ни уста ви и сло бо де ко је они са др же, пред ста вља ју пра ву 
прав ну оазу за по пу ли зам. Уста ви са вре ме них де мо крат ских ли-
бе рал них др жа ва са сво јим сло бо да ма по ли тич ког ор га ни зо ва ња и 
штам пе, устав ним ин стру мен ти ма ди рект не ко му ни ка ци је вла сти 
са на ро дом пу тем ре фе рен ду ма, на род не ини ци ја ти ве, пра ва обра-
ћа ња на ци ји, оста вља ју нео гра ни чен про стор по пу ли зму.

Ли бе рал ни уста ви, пак, не по зна ју ели ту по би ло ком осно-
ву. У уста ви ма не ма „нај бо љих гра ђа на“ пред о дре ђе них да вр ше 
власт, већ су на че ла сло бо де и јед на ко сти та ко ја да ју сви ма (те-
о риј ски) исте усло ве да бу ду иза бра ни и да у том пе ри о ду вр ше 
власт. Ипак, при пад ни ци по ли тич ке ели те ко ри сте ћи ме ха ни зам 
из бо ра до ла зе на власт и у из бор ним ци клу си ма оста ју на вла сти 
па по том, пре или ка сни је, пре пу шта ју ме сто опет не кој по ли тич кој 
ели ти. Фор мал на при ро да устав ног ак тив ног и па сив ног би рач ког 
пра ва (по треб но је ис пу ни ти усло ве као што су др жа вљан ство, по-
слов на спо соб ност и сл.), да је сви ма јед на ке али са мо фор мал не 
усло ве кан ди до ва ња за вр ше ње вла сти ко ју, из но ва на из бо ри ма, 
осва ја ели та. Да кле, са вре ме ни уста ви не по зна ју ели ту - на про тив, 
у њи ма пи ше да су сви љу ди јед на ки,13) али сво јим пра ви ма и сло-
бо да ма не спре ча ва ју, чак сти му ли шу, ње но фор ми ра ње и оста ја ње 
на вла сти.   

OЕЛИТИЗМУИПОПУЛИЗМУУСРБИЈИНЕКАДА

Дав на шња ели та у Ср ба, ари сто кра ти ја (плем ство) и плу то-
кра ти ја (бо га ти) пре и за вре ме на Не ма њи ћа (XII – XIV век), не ста-
ла је са про па шћу срп ске сред ње ве ков не др жа ве. Об но ва др жав-
но сти Ср би је по чет ком XIX ве ка је плод јед на ких, под јарм ље них 
уста ни ка про тив тур ског Осман ског цар ства. Уста нич ким по бе да-
ма и фор ми ра њем вла сти, на зи ре се пр во вој на а по том и по ли-

13) Још од Де кла ра ци је о не за ви сно сти од 1776. ко ју је до не ло три на ест др жа ва Аме ри ке, у 
ко јој пи ше: „...да су љу ди ство ре ни јед на ки, да их је њи хов Тво рац об да рио нео ту ђи вим 
пра ви ма ме ђу ко је спа да ју жи вот, сло бо да и тра же ње сре ће“ 



СПМ број 3/2011, година XVIII, свеска 33. стр. 349-374.

360

тич ка ели та ко ју чи не вој во де, со вјет ни ци, по пе чи те љи. Вре ме ове 
уста нич ке ели те је про ла зно, крат ко, од бит ке до бит ке, а еко ном-
ска, обра зов на, кул тур на и сва ка дру га раз ли ка у од но су на оби чан 
на род го то во не знат на.

Вре ме ном, ста са ва њем др жа ве, из два ја се кла са пр во бо га ти-
јих а по том и обра зо ва ни јих гра ђа на ко ји по сле шко ло ва ња у ино-
стран ству пре у зи ма ју нај ви ше др жав не функ ци је. Не ка ко па ра лел-
но са раз во јем срп ске устав но сти и из град њом ин сти ту ци ја вла сти, 
сре ди ном XIX ве ка вра ћа ју се у Ср би ју сту ден ти ко је је др жа ва 
сти пен ди ра ла. Они су по сте пе но пре у зи ма ли функ ци је вла сти и 
до но си ли иде о ло ги је и по гле де та да шњег ли бе ра ли зма, со ци ја-
ли зма, уто пи зма. Три кул тур на кру га, Сред ње вроп ски (Аустри ја, 
Не мач ка, Швај цар ска), Фран цу ски и Ру ски, пре суд но су ути ца ли 
на фор ми ра ње, од та да шње др жа ве, „пла ни ра не ели те“.14) Ви со ко-
шко ло ва ни ка дро ви у ино стран ству а по том и у Ср би ји, по ста ја ли 
су на не ки на чин „иза бра ни“ – они ко ји ће во ди ти зе мљу, до но си ти 
од лу ке ко је се ти чу свих. За јед но са ин те лек ту ал ним, обра зов ним 
и ко нач но по ли тич ким ра сло ја ва њем по то ма ка не ка да шњих јед на-
ких уста ни ка, у Ср би ји се све ви ше одо ма ћу је ли бе ра ли зам са сво-
јим људ ским пра ви ма и сло бо да ма, на че ли ма по де ле и огра ни че-
ња вла сти. Уста вом про кла мо ва не сло бо де, по го то во Ра ди кал ским 
уста вом од 1888, омо гу ћу ју и еко ном ски про спе ри тет по је ди на ца, 
ра сло ја ва ју ћи у том по гле ду дру штво на јед ну вр сту ели те и ма се, 
од но сно на вла сни ке и рад ни ке. Исто вре ме но, ели ми ни са ње фе у-
дал не за ви сно сти др жа ла ца по се да на се лу и сло бод на тр го ви на и 
за нат ство у гра до ви ма, ути ца ли су на фор ми ра ње и раст сред њег 
сло ја, сред ње кла се, сту ба и сли ке сва ког дру штва. 

У том еко ном ском, обра зов ном, кул тур ном де ље њу гра ђа-
на (Ср ба, ка ко пи ше у Ра ди кал ском уста ву) али и по ра сту сред ње 
кла се, као и све ве ћој при ме ни ли бе рал них и де мо крат ских на че ла 
уста ва, пре по зна ју се и иде о ло ги је ели ти зма и по пу ли зма. Ели ту 
су чи ни ли свр ше ни сту ден ти ве ћи ном шко ло ва ни у ино стран ству 
и бо га ти тр го ва ци, ка сни је ин ду стри јал ци, оку пље ни у пр ве по ли-
тич ке по кре те и пар ти је, де лу ју ћи под ши ро ком ле пе зом иде ја и 
иде о ло ги ја ко је ни су из ла зи ле из по ља устав ног по рет ка.15) Осим 
со ци ја ли зма, пре о вла ђу ју ће иде о ло ги је про во ђе не од три вла да ју-
ће по ли тич ке стран ке, Ли бе рал не, На пред не (кон зер ва тив не) и Ра-
ди кал не стран ке, те ме ље не су на на че ли ма ли бе ра ли зма. 

14) Љ. Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та, Бе о град 2003, 40-46.

15) Екс трем не иде о ло ги је, по пут Ба ку њи но вог анар хи зма са ко јим су се сре та ли Све то зар 
Мар ко вић, Ни ко ла Па шић и дру ги сту ден ти ко ји су сту ди ра ли у Ци ри ху, ни су за сту па не 
у та да шњој Ср би ји. 
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Та да шња срп ска ели та ко ри сти ла је и по пу ли зам као на чин 
осва ја ња од но сно остан ка на вла сти, што је по себ но ка рак те ри-
стич но за нај број ни ју и нај ду же вла да ју ћу На род ну ра ди кал ну 
стран ку. Ели ти зам дру ге две по ли тич ке стран ке, Ли бе рал не и На-
пред не, имао је свој су прот ни пол у по пу ли зму Ра ди кал не стран ке. 
Иако осно ва на од со ци ја ли ста и ле ви ча ра, ова стран ка је вре ме ном 
по сво јој по ли тич кој при ро ди по ста ла кон зер ва тив на, јер су и ње не 
во ђе (Ни ко ла Па шић, Пе ра То до ро вић и дру ги) ме ња ле сво ју иде-
о ло ги ју. Ра ди кал на стран ка је у по ли тич ком про гра му утвр ди ла, и 
до ла ском на власт са ма ње или ви ше успе ха (на ме ре) оства ри ва-
ла оно што је ве ћи ни та да из гле да ло при влач но – про ме на уста ва, 
пра вед но су ђе ње, сло бо да штам пе, го во ра, удру жи ва ња, оку пља-
ња, до ступ ност шко ло ва ња, уна пре ђе ње ло кал не са мо у пра ве...16) 
Ова стран ка се кре та ла од иде ја ле ви це до иде ја де сни це, ре чи ма 
и де ли ма по ка зу ју ћи ин те рес за „по тре бе и же ље обич них љу ди“, 
ни кад пот пу но не на пу шта ју ћи иде о ло ги ју по пу ли зма ко ја пр вен-
стве но во ди бри гу о рас по ло же њу ве ћи не (би рач ког те ла), а „схва-
та“ про бле ме обич ног чо ве ка. 

По пу ли зам је био за сту пљен у иде о ло ги ји по ли тич ке ели те у 
пр вој Ју го сла ви ји, код не ких зна чај них по ли тич ких сна га (Хр ват-
ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка) као и у мар ги нал ним де сни-
чар ским по кре ти ма „ре ак ци о нар ног по пу ли зма“ (по пут Ју го сло-
вен ског на род ног по кре та Збор).17) По ли тич ка ели та је на сле ђе на 
из др жа ва и обла сти на ко ји ма је ство ре на Кра ље ви на и пре по зна-
тљи ва по свом еко ном ском, обра зов ном а ма њим де лом ин те лек ту-
ал ном и кул тур ном ста ту су. Иде о ло шки обра зац оста је у гра ни ца ма 
ли бе ра ли зма.  Је ди но што је ли бе рал ни устав ни основ пар ла мен та-
ри зма уста но вљен Ви дов дан ским уста вом од 1921. су жен Ок тро и-
са ним уста вом од 1931. ко ји је оја чао из вр шну власт (мо нар ха) и 
огра ни чио по ли тич ке сло бо де.

Ли бе ра ли зам ни је иде о ло ги ја и дру ге Ју го сла ви је, сто га се у 
овом ра ду не ће де таљ ни је ана ли зи ра ти по јав ни об ли ци ели ти зма и 
по пу ли зма то ком со ци ја ли стич ке устав но сти Ју го сла ви је. Украт ко, 
мо же се ре ћи да је дру гој Ју го сла ви ји по пу ли зам је био мо но тип-
ски, јед но стра нач ки (ма да су по сто ја ли раз ли чи ти по ли тич ки су-
бјек ти али на истом иде о ло шком прав цу), ле ви чар ски, са устав ним 
нор ма ма и па ро ла ма о на род ној вла сти, рад ни ци ма-упра вља чи ма, 
брат ству-је дин ству, рав но прав но сти и са мо о пре де ље њу на ро да, 
ин те ре су и со ли дар но сти рад нич ке кла се, осло ба ђа њу ра да, дру-

16) По ли тич ки про грам На род не ра ди кал не стран ке об ја вљен у пр вом бро ју ли ста Са мо у
пра ва, 8. ја ну а ра 1881.

17) М. Ма тић, Ли бе ра ли зам, по пу ли зам, де мо кра ти ја, Бе о град 2002, 114.
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штве ној сво ји ни и сл. Иза на род не вла сти сто ји ма њи на, по ли тич ка 
ели та пар тиј ских функ ци о не ра ко ји ствар но вла да ју и ужи ва ју све 
дру штве не при ви ле ги је ко је уз та кве по ло жа је при ста ју. Вре ме ном 
је та ели та пу тем ди на мич ног устав ног раз во ја (че ти ри уста ва и 
ве ли ки број аманд ма на), и по ред објек тив но оства ре ног бо љит ка 
за ве ћи ну на ро да,  до не пре по зна ва ња из ме ша ла ле ви чар ску иде-
о ло ги ју на наш са мо у прав ни на чин, са еле мен ти ма по пу ли зма чак 
и де ма го ги је.

ЕЛИТИЗАМИПОПУЛИЗАМУСРБИЈИДАНАС

Но ви устав ни пут за по чет Уста вом од 1990. је по вра так ли-
бе ра ли зму, ње го вим пра ви ма и сло бо да ма, пар ла мен тар ној по де ли 
вла сти, ка пи та ли зму и у ве зи са тим бли ским  иде о ло ги ја ма. У Ср-
би ји тек по сте пе но на ста је не ка но ва, дру га чи ја ели та у од но су на 
ону из со ци ја ли зма, ко ја до но си но ву дру штве ну хи је рар хи ју. По-
пу ли зам, пак, го то во бу ји цом на ди ре кроз све дру штве не про це се а 
нај ви ше у вр ше ње вла сти. 

Пр ва по сле ди ца но ве срп ске устав но сти је по ли тич ки плу-
ра ли зам. Он је, као од го вор по ли тич ке сло бо де ли бе ра ли зма на 
пе ри од ско ро пе де се то го ди шњег по ли тич ког мо но пар ти зма, бук-
нуо осни ва њем мно штва, ви ше сто ти на по ли тич ких стра на ка. Но, 
та ква по ли тич ка број ност ни је про из ве ла но ву по ли тич ку ели ту 
спрем ну да пре у зме функ ци је вла сти, већ се број пре тво рио у ма-
су, а по ли ти ча ри у по ли ти кан те са ра зно вр сним али не у спе шним 
и не пот пу ним иде о ло ги ја ма. Не сло жна и по ли тич ки раз је ди ње на 
опо зи ци ја је у по че ци ма пу них по ли тич ких сло бо да (ви ше стра-
нач ја) не до ра сла вла да ју ћој ели ти. По ли тич ка ели та из прет ход ног 
со ци ја ли стич ког пе ри о да је при хва ти ла не ми нов ност но вог вре ме-
на и но вих ли бе рал них вред но сти и, при ла го див ши се, оста ла на 
вла сти. Све до ефе ка та дру ге ве ли ке но ви не у срп ској устав но сти – 
про ме не об ли ка сво ји не, при ва ти за ци је, ста ра-но ва по ли тич ка ели-
та је би ла без озбиљ ни је ал тер на ти ве. А већ је ре че но да без спрем-
не по ли тич ке ал тер на ти ве не ма пра ве ли бе рал не де мо кра ти је.

Прак тич но по твр ђи ва ње пра ва при ват не сво ји не као сту-
ба но ве устав но сти оства ри ва ло се при ва ти за ци јом, пре тва ра њем 
дру штве не и др жав не сво ји не у при ват ну, уз на кна ду. Овај про-
цес ко ји тра је још и да нас, ме њао је са му срж дру штве не струк-
ту ре, по сте пе но ства ра ју ћи но ву ели ту, но си о це еко ном ске мо ћи. 
Но ви вла сни ци не ка да шње „на ше“ имо ви не при род но су те жи ли 
по ли тич кој вла сти (тен ден ци ја још од Фран цу ске бур жо а ске ре во-
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ли ци је), не оста вља ју ћи по ли тич ку ели ту уса мље ну у упра вља њу 
др жа вом. На дру гој стра ни, при бли жа ва њем еко ном ске и опо зи-
ци о не по ли тич ке ели те на ста ја ло је је згро мо ћи, у јед ном мо мен ту 
до вољ но сна жно да пре у зме по лу ге вла сти. У тој фу зи ји еко ном ска 
ели та, осим не ких по је ди нач них слу ча је ва, ни је има ла ам би ци ју 
да пред во ди већ у пр вом ре ду да ути че на до но ше ње од лу ка. Уло ге 
су по де ље не та ко да по ли тич ка ели та до но си од лу ке све ви ше ува-
жа ва ју ћи ин те ре се еко ном ских кру го ва, све док ови са ми, у не кој 
бу дућ но сти, не по ста ну по ли тич ка ели та. 

На ба зи устав них пра ва и сло бо да ну жан услов за ли бе рал ну 
де мо кра ти ју – ста бил на власт и спо соб на, спрем на опо зи ци ја, на-
кон пр вог де се тле ћа је до брим де лом био ис пу њен. Али дру штве на 
ди фе рен ци ја ци ја на ели ту и ма су у тих де сет го ди на ни је за о кру-
же на. „Пре ла зак“ из оних ко ји ма се вла да у гру пу оних ко ји вла да ју 
још увек је био мо гућ али вре ме ном све те жи јер је бр зо не ста ја ње, 
еко ном ско про па да ње број ног сред њег сло ја, чи ни ло јаз из ме ђу 
ели те и ма се све ду бљим. Ве зу из ме ђу ове две дру штве не гру па-
ци је по сво јој су шти ни су про ста вље не, по го то во у јед ној др жа ви 
оштрих еко ном ских ре фор ми (тран зи ци је), одр жа вао је по пу ли зам. 
Као иде о ло ги ја при ла го дљи ва свим дру штве ним усло ви ма, по пу-
ли зам је по стао пре о вла ђу ју ћи ме тод ко му ни ка ци је ели те са ма са-
ма (на ро дом) за рад остан ка на вла сти или осва ја ња вла сти. При-
вид на ефи ка сност и при влач ност по пу ли зма до ве ла је до то га да 
се њи ме слу жи и ели та на вла сти и на ста ју ћа и на ра ста ју ћа ели та 
по ли тич ке опо зи ци је, све спрем ни ја да пре у зме власт.

КОЧИНИЕЛИТУМОЋИУПРВОЈ
ДЕКАДИНОВЕУСТАВНОСТИСРБИЈЕ?

Да би се од го во ри ло на ово пи та ње мо ра се на пра ви ти бар 
је дан ко рак уна зад јер је по ли тич ка ели та из јед ног дру штва пре-
те жно ујед на че них, со ци ја ли зма, за др жа ла по лу ге мо ћи и у но вом 
ка пи та ли стич ком, ли бе рал ном си сте му. 

Из во ри ште не ка да шње „со ци ја ли стич ке ели те“ ни је би ло 
не што по себ но у од но су на обич не гра ђа не, ни у по гле ду обра-
зо ва ња, по ре кла, со ци јал ног ста ту са, бо гат ства, рад ног ме ста, на-
ци о нал не при пад но сти. Њу су све ви ше чи ни ли ви со ко о бра зо ва ни 
ка дро ви али не са уна пред од ре ђе них фа кул те та или уни вер зи те та; 
по ре кло у сми слу дру штве но за слу жних ро ди те ља (бо рач ка, пар-
ти зан ска про шлост, на при мер) та ко ђе ни је би ло пре су дан фак тор; 
дру штве ни углед је био по же љан али због сво је ди фу зне при ро де 
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не по до бан да бу де ну жан услов – у ели ту су убра ја ни ка ко афир-
ми са ни умет ни ци, књи жев ни ци, на род не во ђе, та ко и до ма ло пре 
пот пу но ано ним ни по је дин ци ко ји би на пре до ва ли у пар тиј ској хи-
је рер хи ји; у си сте му огра ни че них за ра да и па ри те та, без пот пу не 
сло бо де пред у зет ни штва  и при ват не ини ци ја ти ве, бо гат ство ни је 
мо гло би ти свој ство ели те; ви со ко ру ко во де ће рад но ме сто би ло је 
пре по ру ка али не и услов ели ти зма јер је због на чи на по ста вља ња 
и сме њи ва ња (од лу чи ва ње у рад нич ким са ве ти ма) ру ко во ђе ње би-
ло ман дат но. Та ква, за те че на ели та на ста ви ла је да вла да и у но вом 
устав ном си сте му. Но во о сно ва на Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
пре у зе ла је ка дро ве и ин фра струк ту ру ра ни је вла да ју ћег Са ве за ко-
му ни ста, по сте пе но за ме њу ју ћи тер ми но ло ги ју со ци ја ли стич ког 
са мо у пра вља ња реч ни ком ли бе ра ли зма и но вог Уста ва. До вољ но, 
по ка за ло се, за по бе ђи ва ње на ви ше стра нач ким пар ла мен тар ним и 
пред сед нич ким из бо ри ма и оста нак на вла сти. 

Про ме на ко ја се мо же уочи ти у струк ту ри та кве ели те од но-
си ла се на еко ном ску моћ. По је дин ци ко ји су у рат ним а по том и 
по рат ним усло ви ма де ве де се тих го ди на про шлог ве ка сте кли или 
уве ћа ли сво је бо гат ство, по ста ја ли су, од но сно пре тен до ва ли да бу-
ду део иза бра них ко ји од лу чу ју. Ма те ри јал не вред но сти, но во ство-
ре не или ку пље не у по ступ ку при ва ти за ци је, кру жи ле су уну тар 
јед ног сло ја по је ди на ца ко ји се те шко мо же ја сно бли же од ре ди ти. 
Уну тра шњи и ино стра ни тран сфе ри имо ви не вр ше ни су у име и за 
ра чун еко ном ске ели те у на ста ја њу, би ло да су то бив ши по је дин-
ци „са ас фал та“, ра ни ји ди рек то ри фир ми ко је су са ми при ва ти зо-
ва ли или сит ни пред у зет ни ци ко ји су ра дом и спле том по вољ них 
окол но сти ус пе ли да ви ше стру ко уве ћа ју сво је вла сни штво. Ни во 
бо гат ства је од ре ђи вао ни во ели ти зма - ма ли или сред њи „би зни-
смен“ је пре тен до вао да има елит ни ста тус и моћ на ло кал ном или 
ре ги о нал ном ни воу, све док еко ном ски не оја ча и до ра сте за ели ту 
др жав ног (све до „над др жав ног“?!) ни воа. Ло гич но, по ли тич ка ам-
би ци ја ло кал ног ка рак те ра та да пре ра ста у по тре бу или же љу за 
уче ство ва њем у нај ви шој, др жав ној вла сти. Сим би о за еко ном ске 
и по ли тич ке мо ћи на ни воу оп шти не или гра да за ме њу је се истом 
сим би о зом на ни воу Ре пу бли ке.

Устав је у сло же ним спољ ним и уну тра шњим по ли тич ким 
усло ви ма, у скла ду са ли бе рал ном тра ди ци јом не ин тер ве ни са ња 
др жа ве у при вред не од но се (la is sez–fa i re), га ран то вао низ пра ва и 
сло бо да ко ји су до при не ли ства ра њу тр жи шне при вре де а ти ме и 
еко ном ске ели те. „Јем че се дру штве на, др жав на, при ват на и за дру-
жна сво ји на и дру ги об ли ци сво ји не“, „При вред не де лат но сти се 
оба вља ју сло бод но и под јед на ким усло ви ма, у скла ду са уста вом и 
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за ко ном“, „Сло бод ни су раз ме на ро бе и услу га и кре та ња ка пи та ла 
и рад ни ка“.18) Ка да се овим сло бо да ма до да ју по ли тич ке сло бо де 
га ран то ва не Уста вом, пут еко ном ске ели те ка дру штве ној мо ћи је 
отво рен у др жа ви ко ја је тек по че ла да ужи ва еко ном ске и по ли тич-
ке сло бо де ли бе ра ли зма.

На ста ја ње но ве ели те у Ср би ји ни су пра ти ле ја сне за ко ни-
то сти, ви де ли смо, ни у по гле ду оних ко ји у јед ном пе ри о ду чи не 
ели ту, а ни ка да је реч о ме то да ма ко ји ма се та ели та слу жи ка ко би 
вла да ла. По ли тич ку ели ту чи нио је, по ред јед ног сло ја еко ном ске 
ели те, и део ин те лек ту ал не ели те, ака де ми ци, про фе со ри уни вер-
зи те та, као и бив ше вој не ели те,  пен зи о ни са ни ви со ки вој ни офи-
ци ри. Та нај моћ ни ја дру штве на гру па, вла да ју ћа ели та, ре гру то ва-
на од по је ди на ца из раз ли чи тих дру штве них сфе ра ко ји са со бом 
до но се раз ли чи те иде о ло ги је, не стал на ка ко за ло јал не та ко и за 
ди си ден те, ипак има, бар је дан, за јед нич ки еле ме нат – по пу ли зам. 

ПОЈАВНИОБЛИЦИПОПУЛИЗМАУПРВОМ
ДЕСЕТЛЕЋУЛИБЕРАЛНЕУСТАВНОСТИСРБИЈЕ?

Не ула зе ћи у мо рал не и пси хо ло шке осо би не сво јих при пад-
ни ка, по ли тич ка ели та је има ла по тре бу да пред ста вља се бе као 
нај бо љу у дру штву, је ди но спо соб ну да обез бе ди оп ста нак за јед-
ни це. Али ка ко су те го ди не пу не не у спе ха и ло ших по сле ди ца по 
гра ђа не  - еко ном ска и мо рал на де гра да ци ја, не за по сле ност, кри-
ми нал, по ли тич ке тен зи је, по ли тич ке санк ци је, пси хич ки при ти сак 
изо ло ва но сти, угро же но сти, оту ђе но сти...- ели та у ко му ни ка ци ји 
са на ро дом за то ста ње не пре у зи ма од го вор ност већ окри вљу је 
ме ђу на род не за ве ре не ких цен та ра мо ћи, не по ште не и зле стра не 
по ли ти ча ре, ло би сте и др. У том ба ла сту из ме ђу са мо љу бља и мр-
жње, угро же на су уста вом про кла мо ва на пра ва и сло бо де што се 
ло ми на ле ђи ма гра ђа на, а ли бе ра ли зам не ли чи на онај у раз ви је-
ним др жа ва ма. Уме сто да до би ја од ли ке де мо крат ског по рет ка где 
су сви прав но и по ли тич ки јед на ки а власт сме њи ва, ли бе ра ли зам 
се де фор ми ше ка ауто ри та ри зму, вла да ви ни ха ри змат ског ли де ра 
око ко га се гру пи ше ели та мо ћи.

Ис так нут и над мо ћан по ло жај из вр шне вла сти у са вре ме ним 
устав ним си сте ми ма а по себ но у зе мља ма тран зи ци је ка ква је и 
Ср би ја, по ли тич ка мо но лит ност или срод ност (ко а ли ци о на вла да) 
ове гра не вла сти чи ни да по ли тич ка ели та има моћ тек ка да осво ји 
ег зе ку ти ву. У Ср би ји су не раз ви је ност и не до во љан ауто ри тет но-

18)  Чл: 56, 57, 64 Уста ва од 1990.
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вих „дру штве них про из во да“ – од прав них ака та ко ји „ожи вља ва-
ју“ Устав па до јав них ин сти ту ци ја, за јед но са не по сто ја њем ја сне 
све сти у на ро ду да сме њи вост вла сти ни је ка та стро фа не стан ка др-
жа ве - по го до ва ли екс пан зи ји по пу ли стич ке иде о ло ги је. Тех нич ки 
ефи ка сна ору ђа вр ше ња вла сти: ко му ни ка ци ја и брз про ток по да-
та ка од цен трал ног до ло кал ног ни воа, еми то ва ње же ље них ин-
фор ма ци ја јав ном мње њу ко је их као та кве не кри тич ки при хва та, 
омо гу ћи ла су да дру штво под при ви дом про ме на за пра во стаг ни ра 
и на за ду је. А као крај ња „тех нич ка“ ме ра за шти те та квог устав ног 
по рет ка сто ји апа рат си ле.

Ра ди ства ра ња по њу по зи тив них ста во ва јав ног мње ња, по-
ли тич ка ели та ко ри сти све ре сур се про па ган де, уна пред да те исти-
не и до зи ра не ин фор ма ци је. А ме ха ни зми ствар ног од лу чи ва ња 
оста ју иза очи ју јав но сти, у уском кру гу нај ви ше ели те. Оно што је 
од ли ка оп хо ђе ња вла сти са на ро дом и та кве „иде о ло ги је“ вла да ња, 
сво ди се на оп шти по јам по пу ли зма. Ве ли ча се на род, на ци ја али 
и ма ли про сеч ни чо век као стуб дру штва, прав де, му дро сти; под-
сти че се ан та го ни зам пре ма дру гим ели та ма, по ли тич ким не ис то-
ми шље ни ци ма (опо зи ци ји); те жи се мо би ли за ци ји и со ли дар но сти 
нај ши рих дру штве них сло је ва; по ли ти ка се пер со на ли зу је на ра чун 
ин сти ту ци ја че му до при но си и не по сред но обра ћа ње ше фа др жа ве 
на ро ду; ко ри сте се ли бе рал ни прин ци па пра ва чо ве ка и вла да ви не 
пра ва у ре то рич ке свр хе; кри ти ку је се круп ни ка пи тал, фа во ри зу је 
сит но и сред ње пред у зет ни штво; опи ре се ствар ној мо дер ни за ци ји 
и ис ти че тра ди ци ја; при вре ме но и так тич ки се за до во ља ва ју со ци-
јал ни зах те ви ма са (до та ци је, штам па ње нов ца, ли це мер на до бро-
чин ства) за рад по ли тич ких по е на а на ште ту про гре са.19) 

Раз ме ре по пу ли зма не сво де се са мо на по ли тич ку ели ту вла-
сти већ се по пу ли змом слу жи и опо зи ци о на по ли тич ка ели та, ко ја 
ула зи и из ла зи из ко а ли ци ја са та да вла да ју ћом Со ци ја ли стич ком 
пар ти јом Ср би је, ства ра ју ћи раз ли чи те об ли ке јед ног те истог по-
пу ли зма. До по ли тич ких про ме на 2000. го ди не нај ве ћа опо зи ци о на 
по ли тич ка пар ти ја, Срп ски по крет об но ве (СПО), је већ по са мом 
име ну по пу ли стич ка ор га ни за ци ја. На то ка зу је реч – „по крет“, ко ји 
би да по ста не ши ра, оп ште на род на фор ма ци ја, а не са мо по ли тич-
ка стран ка. СПО „по на чи ну де ло ва ња и ме то да ма по ли тич ке кон-
ку рен ци је, но си ти пич на обе леж ја јед ног не по сто ја ног, лу та ју ћег 
и ка ме ле он ског по пу ли зма, ко ји сво ју по ли тич ку пу бли ку збу њу је 
че стим и нео че ки ва ним ме на ма и за о кре ти ма, че сто и на соп стве-
ну ште ту.“20) Дру га ве ли ка опо зи ци о на стран ка али и ко а ли ци о ни 

19)  М. Ма тић, 118.

20)  Ibid., 145
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парт нер вла сти, Срп ска ра ди кал на стран ка, се у свом ра ди кал ном 
по пу ли зму, с ауто ри та тив ним и де сним пред зна ци ма, осла ња на 
тра ди ци ју рат нич ког ду ха и еп ског хе ро и зма у ди нар ских Ср ба, уз 
од го ва ра ју ћу ре то ри ку.21)

ЕЛИТАУСРБИЈИ
СПОЧЕТКАНОВОГМИЛЕНИЈУМА

По ли тич ким про ме на ма 2000. го ди не, „пе то ок то бар ском 
ре во лу ци јом“ ка ко се одо ма ће но на зи ва, опо зи ци ја је ко нач но по-
бе ди ла ели ту вла сти, по став ши по зи ци ја. До та да шња по ли тич ка 
ели та ко ја је ву кла ко ре не још из со ци ја ли стич ког пе ри о да, оја ча-
на „тран зи ци о ном“ еко ном ском ели том, за ме ње на је дру гом до ми-
нант ном гру пом. Али за но си о це но ве вла сти не мо же се ре ћи да су 
про и за шли из истог или слич ног со ци јал ног сло ја, да по сто ји иста 
ма три ца вас пи та ња и обра зо ва ња, да су њи хо ве до та да шње ка ри-
је ре упо ре ди ве или па ра лел не, да има ју за јед нич ке иде о ло ги је, со-
ци јал не и пси хо ло шке ста во ве. Они тек до ла ском на власт тре ба 
сво је до не те раз ли чи то сти да по рав на ју то ли ко да на чи не не ка кву 
је дин стве ну гру пу, ко ју је до та да об је ди ња ва ла је ди но опо зи ци о на 
бор ба за власт. Ипак, по ред опо зи ци о ног „ду ха со ли дар но сти“, но-
ву по ли тич ку ели ту ка рак те ри сао је још је дан за јед нич ки еле ме нат 
и по то ме се ни је мно го раз ли ко ва ла од бив ше вла сти. Та осо би на 
је за пра во ме тод по ли тич ке бор бе у Ср би ји – по пу ли зам.

Но вој вла да ју ћој гар ни ту ри ни је би ло јед но став но да оства-
ри со ци јал но и пси хо ло шко је дин ство, а без то га се и не мо же сма-
тра ти је дин стве ном струк ту ром а ка мо ли по ли тич ком ели том, јер 
су сва ко ли ке раз ли ке ме ђу ње ним при пад ни ци ма би ле ку ди ка мо 
из ра же ни је не го слич но сти. „Де мо крат ску“ по ли тич ку власт, још 
увек не и по ли тич ку ели ту, са чи ни ли су до след ни опо зи ци о на ри из 
вре ме на стра нач ког плу ра ли зма али и из ра ни јег со ци ја ли стич ког 
пе ри о да, ди си ден ти (по ли тич ки „пре бе зи“) из до та да вла да ју ће 
стран ке али и по ли ти ча ри ко ји су ме ња ли по ли тич ке бо је уну тар 
опо зи ци о ног бло ка, пен зи о ни са ни ви со ки вој ни офи ци ри, уни вер-
зи тет ски про фе со ри и аси стен ти, ло кал не и ре ги о нал не на род не 
во ђе, де лат ни ци са мо стал них про фе си ја, ру ко во ди о ци при вред-
них су бје ка та, про фе си о нал ни по ли ти ча ри и др. За ова ко ша ро лик 
обра зов ни, про фе си о нал ни, со ци јал ни, еко ном ски и кул тур ни круг 
би ло је по треб но вре ме да од ди фу зне гру пе пре ра сте у јед ну це ли-
ну са од ли ка ма ели те. 

21)  Ibid., 148-149
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Овој ра зно вр сно сти тре ба до да ти исту ону еко ном ску ели ту 
на ста лу у пе ри о ду ли бе ра ли зма и тр жи шне еко но ми је, као и бу ду ће 
бо га та ше јер се про цес пре тва ра ња дру гих об ли ка сво ји не у при-
ват ну тек за хук та вао. Та ели та има и еко ном ски ин те рес и по ли тич-
ке ам би ци је у од но су са но во у спо ста вље ном вла шћу. Тај ин те рес 
и ам би ци је с го ди на ма то ли ко на ра ста ју да се по ста вља пи та ње 
где по чи ње др жа ва а пре ста је ин те рес при ват ног ка пи та ла. Или је 
„ру би кон“ већ пре ђен ти ме што се не мо же по ву ћи ја сна гра ни ца 
из ме ђу ин те ре са кор по ра циј ске и по ли тич ке ели те.

По след ња гру па, опет са ма по се би ди фу зна, али због ме ђу-
на род но по ли тич ког отва ра ња др жа ве ве о ма по жељ на као део но ве 
по ли тич ке ели те, је су по је дин ци ко ји су из ра зно ра зних раз ло га 
шко ло ва ни, ра ди ли или бо ра ви ли у ино стран ству, на За па ду. Иако 
су из дру га чи јих раз ло га и мо ти ва на пу сти ли зе мљу – шко ло ва ње, 
по сао, рат и рат но окру же ње, санк ци је па и по ли тич ки при ти сци, 
и као та кви са ми по се би не слич ни, не ки од њих су по по врат-
ку у зе мљу при род но по ста ја ли део но во на ста ју ће по ли тич ке ели-
те. До но се ће „пра ве“ ли бе рал не вред но сти са раз ви је ног За па да, 
без об зи ра ко је су по сло ве и функ ци је има ли у ино стран ству, ова 
струк ту ра је про сто би ла пред о дре ђе на за вр ше ње ви со ких др жав-
них функ ци ја, ми ни стар ских и дру гих. 

ПОЈАВНИОБЛИЦИПОПУЛИЗМА

Иако је оче ки ва но да у јед ној зе мљи по чет ног, не ста бил ног 
и скрај ну тог ли бе ра ли зма, са ду го оче ки ва ном про ме ном вла сти, 
на по чет ку ми ле ни ју ма за поч не све оп ште по бољ ша ње и про грес а 
ли бе рал не иде је из Уста ва, на че лу са прин ци пи ма сло бо де и јед-
на ко сти, по ста ну пред мет не дво сми сле ног по што ва ња - то се ни је 
де си ло. Осим по пу шта ња али не и укла ња ња спољ но по ли тич ког 
при ти ска на власт и дру штво у це ли ни, и с тим у ве зи отва ра ња 
гра ни ца у пр вом ре ду за ино стра ну ро бу и ка пи тал, у су шти ни не-
ма ја сне, чак ни опи пљи ве, раз ли ке у од но су вла сти гра ђа ни ма са да 
и ра ни је. По пу ли зам се и овој по ли тич кој ели ти у раз во ју по ка зао 
ефи ка сан а ти ме и нај при хва тљи ви ји мо дел остан ка на вла сти. То 
што се по пу ли зам у крај њој ме ри сво ди на не по сто ја ње стра те гиј-
ске и ду го роч не по ли ти ке и иде о ло ги је, на чи јим ме сти ма сто ји 
днев на, прак тич на, пред из бор на по ли ти ка, ни је му узи ма но за зло. 
На про тив. 

По ли тич ка ели та је то ком дво де це ниј ског ли бе ра ли зма у 
зна чај ној ме ри кон зу ми ра ла по пу ли стич ке иде је, фра зе, ме то де. Од 
по ла зне иде је ве ли ча ња на ро да, на ци је и по је дин ца, пре ко чи та вог 
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спле та по ли тич ких фра за, до кон крет них по пу ли стич ких ме то да и 
ме ра, као што су јед но крат на нов ча на и роб на да ва ња у из бор ној 
го ди ни, по ве ћа ња пла та и пен зи ја не ре ал ном еми си јом нов ца или 
за ду жи ва њем др жа ве у ино стран ству, до шло се да нас до то га да се 
сви пред став ни ци по ли тич ке ели те, по зи ци ја и опо зи ци ја, обра ћа ју 
на ро ду ко ри сте ћи по пу ли стич ку по ли ти ку. 

Но ви Устав од 2006, на лик прет ход ном Уста ву у мно гим бит-
ним од ред ба ма, на ста вља са истим прав ним ам би јен том оме ђе ним 
ли бе ра ли змом, у ко ме на рав но ни су про кла мо ва не кон крет не иде-
о ло ги је и на чи ни вла да ња. Он је још ли бе рал ни ји или де мо крат-
ски ји у од но су на прет ход ни Устав, ре ци мо у де лу о сло бо да ма и 
пра ви ма гра ђа на, од ред ба ма да се ви ше не јем чи дру штве на сво ји-
на или нор ма ма ко ји ма се оја ча ва не за ви сност суд ства и Устав ног 
су да, али то ни у ком слу ча ју ни је смет ња на ра слом по пу ли зму. 
Узро ци то ли ког тра ја ња и оби ма по пу ли зма у Ср би ји су ду бо ки и 
пре вас ход но про из вод же ље да се вр ши власт а да та ква же ља ни је 
пра ће на од го ва ра ју ћим дру штве ним на прет ком, бо љит ком.

Уме сто кон крет них др жав них ме ра и успе ха, по је ди нац, ко ји 
је у цен тру ин те ре са вла да ју ће ели те али и те о риј ског пој ма по-
пу ли зма, пре пла вљен је ин фор ма ци ја ма ко је се ви ше стру ким по-
на вља њем пре тва ра ју у фра зе. У јед ном мо мен ту он - но си лац су-
ве ре но сти, би рач ког пра ва, јед нак и сло бо дан, по ста је не спо со бан 
за кри тич ки при јем днев но по ли тич ких ин фор ма ци ја. По ста је кон-
зу мент фра за ко је у прин ци пу не зна че ни шта.  Оне су ап страк тан 
опис јед не рад ње, пла на, тре нут ка, да на или пе ри о да, ко ји не ста не 
из јав ног мње ња без аде кват них трај них и по зи тив них по сле ди ца.

Та ко су фра зе о: „пра вед ној бор би за прав ду и исти ну“, „рав-
но прав но сти свих др жа ва и на ро да“, „не пра вед ним санк ци ја ма“, 
„фак то ру ми ра и ста бил но сти“, „им пле мен та ци ји ми ра“, „па три-
о та ма и из дај ни ци ма“, „по ште ним из бо ри ма“, „на ци о нал ном до-
сто јан ству“ „еуро по ли су“, „бр зим пру га ма“, на ста вље не фра за ма 
о „де мо крат ским про ме на ма“, „из бо ре ној сло бо ди“, „нор мал ном 
жи во ту“, „мрач ним де ве де се тим“, „ме ђу на род ној са рад њи“, „тран-
спа рент но сти“, „Евро пи са и без ал тер на ти ве“, „ре ги о на ли зму“, 
„рав но мер ном и одр жи вом раз во ју“, „отва ра њу тр жи шта“, „бор би 
про тив ко руп ци је и кри ми на ла“, па опет о „на ци о нал ном до сто-
јан ству“, „фер и де мо крат ским из бо ри ма“, по ста ле ти пи чан део 
по пу ли стич ке ко му ни ка ци је ели те са ма сом, на ро дом, гра ђа ни ном 
Ср би је. Оне су кон ти ну и ра на ве за пре и по сле ок то бар ске вла да-
ју ће по ли тич ке ели те, ко ја чи ни по пу ли зам трај ним. Та трај ност 
ви ди се и у са да шњој вла сти ко ју, су прот но па ро ла ма у пред из бор-
ној кам па њи (не же ли мо по вра так у де ве де се те, на при мер), тво ре 
упра во те не ка да, ствар но или при вид но, су прот ста вље не ели те.
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По ли тич ке стран ке ко је да нас чи не основ ну по лу гу вла сти 
(Де мо крат ска стран ка, ко а ли ци ја око Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-
би је, Г17 плус), сва ка у окви ру по де ље них јој ре со ра, при ли ком 
пред у зи ма ња кон крет них по ли тич ких ме ра или из да ва ња са оп ште-
ња, ста ра ју се о ста ву на ро да и јав ног мње ња из ме ре ног у раз ли чи-
тим ан ке та ма. Вла да ју ћа ели та по ку ша ва да ути че и на ко ри го ва ње 
не ких ду бо ко уко ре ње них ста во ва на ро да (на при мер, осе ћај бли-
ско сти и со ли дар но сти са Ру си јом, ан та го ни зам пре ма НА ТО-у),  
али је то дуг и му ко тр пан по сао за кра так ме ђу и збор ни пе ри од. 
Оту да се по ли тич ка ели та пре вас ход но по на ша по пу ли стич ки, из-
ја вљу је да ра ди за ин те рес на ро да, да је бо ље и да ће би ти још бо ље, 
да је ди но она во ди у про спе ри тет... Ако је ми шље ње пре ма не кој 
те шкој али у бу дућ но сти ко ри сној ме ри не га тив но, та се ме ра на-
сто ји пр во ме диј ски улеп ша ти, за тим ствар но убла жи ти, а ако и то 
не по мог не власт је спрем на да је се од рек не. Обрат но, ако је став 
јав но сти о не кој кон крет ној ме ри или по ли ти ци по зи ти ван, власт 
ће је упор но за сту па ти и јав но са оп шта ва ти, без об зи ра ко ли ко је 
она да ле ко од ре ал но сти и као та ква са ма по се би штет на.22) Истим 
прин ци пи ма ослу шки ва ња јав ног мње ња се, ма ње-ви ше, ру ко во ди 
и опо зи ци о на по ли тич ка ели та (Срп ска на пред на стран ка, Срп ска 
ра ди кал на стран ка, Де мо крат ска стран ка Ср би је и дру ге), с тим да 
је њен по ло жај олак шан уто ли ко јер у пр вом ре ду критикујe власт, 
што је ку ди ка мо лак ше не го кон струк тив но пред ла га ње и де ла ње, 
ко је је обич но у дру гом пла ну.

ГДЕЈЕМЕСТОУСТАВА
УОВАКВОМСРПСКОМЛИБЕРАЛИЗМУ
ИКАКВАЈЕЊЕГОВАМОЋУОБУЗДАВА
ЊУПОПУЛИЗМАПОЛИТИЧКЕЕЛИТЕ?

С об зи ром да је рас ко рак из ме ђу де ла устав них нор ми и 
ствар но сти још увек по при лич но ве лик, не мо же се оце ни ти да је 
Устав, као це ли на, са др жај но пот пу но од го ва ра ју ћи вре ме ну кроз 
ко је Ср би ја про ла зи. Он је ли бе рал ни прав ни мо дел ка ко јем др жа-

22)  Уну тар вла сти, Де мо крат ска стран ка се ба ви спољ ном по ли ти ком у ко јој се два по мно-
ги ма про тив реч на пи та ња, при кљу че ње Европ ској уни ји и очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је 
сна жно за сту па ју, што  по ис тра жи ва њи ма по др жа ва ве ћи на на ро да, иако су крај њи по-
зи тив ни ис хо ди да ле ки. Ко а ли ци ја око Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је као део вла стии 
шти ти со ци јал ни ста тус пен зи о не ра, ко ји су ујед но и ве ли ка би рач ка ма са, иако не ма 
ре ал ног фи нан сиј ског осно ва за по ве ћа ње пен зи ја. Стран ка Г17 плус (Ује ди ње ни ре-
ги о ни Ср би је) у окви ру еко ном ског и раз вој ног ре со ра вла сти, про мо ви ше рав но мер ни 
ре ги о нал ни раз вој, што не сме та би ра чи ма у ве ли ким ур ба ним цен три ма а го ди они ма 
у ру рал ним сре ди на ма и гра до ви ма у уну тра шњо сти, иако се у ствар но сти не сма њу је 
од ла зак ста нов ни штва у два или три ве ли ка гра да, ни ти се у про вин ци ји бо ље жи ви.
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ва тре ба да иде, ка ко у по гле ду устав них га ран ци ја и за шти те људ-
ских пра ва и сло бо да, та ко и у по гле ду од ред би о не за ви сно сти суд-
ства, о огра ни че но сти др жав не вла сти пра вом гра ђа на на ло кал ну 
са мо у пра ву и др. Али тај мо дел Ср би ја у прак си још ни је до сти гла.

По пу ли зам по ли тич ких ели та је сте смет ња пот пу ном оства-
ре њу Уста ва. Ако је ме ра по пу ли зма пер со на ли за ци ја вла сти ве ли-
ча њем пр вог у по ли тич кој ели ти а не из град ња и ја ча ње ауто ри те-
та устав них ин сти ту ци ја, или ако је из бор но пра во са мо са би ра ње 
гла со ва за оста ја ње или осва ја ње вла сти (са ка сни јим са би ра њем 
по сла нич ких ман да та и на кра ју по де лом ми ни стар ских функ ци-
ја), а не пра во гра ђа ни на да би ра на осно ву по ну ђе ног из бор ног 
про гра ма ко ји је не рас ки ди во по ве зан са по ли тич ком од го вор но-
шћу, он да је по пу ли зам у ко ли зи ји са оства ре њем Уста ва. По што 
је иде о ло ги ја Уста ва ли бе рал на и де мо крат ска, ни она не ће би ти 
оства ре на па ти ме ни крај њи циљ - др жа ва ли бе рал не де мо кра ти је.

Нео ства ре ње Уста ва све де но на ни во обич ног чо ве ка, за ко га 
се ели та по пу ли стич ки то ли ко за ла же, зна чи не из вр ша ва ње по чет-
них устав них на че ла сло бо де и јед на ко сти и вра ћа ње на по чет ке 
ка пи та ли зма, ого ље ног, ди вљег. Без об зи ра што су ова два на че ла у 
од ре ђе ној ме ри про тив реч на, њи хов су жи вот је у ли бе рал ној де мо-
кра ти ји мо гућ и ну жан. По треб но је на ћи ме ру ко ли ко то јед на ко-
сти не ква ри сло бо ду и обрат но, а то је иста ме ра од но са Уста ва и 
ствар но сти. Устав не во ди али омо гу ћа ва раз вој, одр жа ва ју ћи та ко 
ко рак са ствар но шћу. Ако је то ко рак на пред а не ко рак у ме сту, та-
да не ма оп стан ка „фа са ди и ко зме ти ци“по пу ли зма. 

Не спрем ност ово вре ме ног срп ског дру штва за ли бе рал ни 
устав до ве ло је до ква ре ња по ли тич ке ели те по пу ли змом. Али и 
по сле два де сет го ди на уче ња ли бе ра ли зму, у дру штву је и да ље 
дух ли бе рал ног уста ва не што ап стракт но, не ви дљи во у ин сти ту-
ци ја ма и по на ша њу по ли тич ке ели те. Да би се то из ме ни ло, са ма 
по ли тич ка ели та мо ра да се по бољ ша, „ели ти зи ра“, по ста не пра ва 
ели та. А то ће по сти ћи та ко што ће крат ко до мет не по пу ли стич ке 
ме ре и ци ље ве за ме ни ти ствар ном из град њом и уса вр ша ва њем ин-
сти ту ци ја и вред но сти ко је но се на пре дак. Та да се сти чу усло ви 
за пра ву ме ру сло бо де и јед на ко сти свих гра ђа на, а Устав пре ста је 
би ти нео ства рен, се ман тич ки. 
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CONSTITUTIONALREVIEWINTHEORYANDMANI
FESTATIONOFELITISMANDPOPULISMINSERBIA

Summary
Re pu blic of Ser bia has the Con sti tu tion con ta i ning nu me ro us 

prin ci ples of li be ra lism, which in prac ti ce is not ap plied to the full ex-
tent. Con sti tu ti o nal pro jec tion of the li be ral so ci ety is not suf fi ci ent so 
that li be ral de moc racy is re a li sti cally bro ught to li fe, nor the main prin-
ci ples re gar ding each in di vi dual – fre e dom and equ a lity, for exam ple. 
Ti me is re qu i red for li be ral de moc racy, and that is not qu e sti o na ble. But 
such le vel of de moc racy re qu i res vir tue, qu a lity of tho se who go vern, 
lead the co un try, as well as an ac hi e va ble plan and met hod, ide o logy, to 
which go vern eli te ad he re.

Tran sfer red to this pa per’s ter mi no logy, po li ti cal eli te is the one 
who ma kes de ci si ons re gar ding all ci ti zens of Ser bia, and it must be 
the eli te, the best, so that tho se de ci si ons are fru it ful for all. Go ver ning 
the sta te is by it self, a com pli ca ted task. Le a ding a co un try which, from 
a lo wer le vel of li be ra lism and ca pi ta lism has to over grow to a hig her 
one, in to li be ral de moc racy, is even mo re com plex, and in the ca se of  
Ser bia, due to par ti cu lar ex ter nal and in ter nal is su es, exer ci sing  po wer 
is de man ding in par ti cu lar. 

Hen ce, the po li ti cal eli te has a li be ral con sti tu ti o nal ba se ac cor-
ding to which it ma kes de ci si ons and un der ta kes po wer me a su res, but 
on the ot her hand, it has li be rally un de ve lo ped so ci ety, wit ho ut aut-
ho rity of in sti tu ti ons, and  ba sed on va ri o us  cri te ria de gra ded ci ti zen. 
That gap bet we en pro scri bed and re a li zed li be ra lism and de moc racy, 
po li ti cal eli te at tempts to over co me by po pu lism. But in the long run, 
po pu lism po li tics is not the road to the li be ral de moc racy and the ac hi-
e ve ment of fre e dom and equ a lity of all.
Key words: eli te, po pu lism, con sti tu tion, de moc racy, fre e dom, equ a lity.
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Resume
The di scre pancy bet we en part of the con sti tu ti o nal norms and 

re a lity in Ser bia is still qu i te lar ge. The re fo re, it can not be as ses sed that 
the Con sti tu tion, as a who le, by its con tent, is en ti rely ap pro pri a te for 
the ti me Ser bia is pas sing thro ugh. It is a li be ral le gal mo del to wards 
which the sta te ne eds to go, both in terms of con sti tu ti o nal gu a ran te es 
and pro tec tion of hu man rights and fre e doms, and in terms of the pro-
vi si ons on ju di cial in de pen den ce, on the li mi ta ti ons of go vern ment’s 
po wers by the ci vil rights to the lo cal self-go vern ment, etc. Ho we ver, 
this mo del has not yet been re ac hed in prac ti ce in Ser bia.

The po pu lism of the po li ti cal eli tes re ma ins the ob stac le for a 
com ple te ful fil lment of the Con sti tu tion. If a me a su re of po pu lism re-
ma ins the per so na li za tion of the go vern ment so that the first in the po-
li ti cal eli te is glo ri fied, and not the con sti tu ti o nal in sti tu ti ons’ con struc-
tion and for ti fi ca tion, or if the vo ting right is only a sum ma tion of the 
vo tes for staying on or ta king over po wer  (with lat ter sum ming up of 
the de puty man da tes and at the end, di stri bu tion of mi ni ste rial fun cti-
ons), and not a ci ti zen’s right of vo te  ba sed on the pro po sed elec tion 
pro gram which is inex tri cably lin ked to the po li ti cal re spon si bi lity, then 
the po pu lism is in col li sion with the ful fil lment of the Con sti tu tion. Sin-
ce the ide o logy of the Con sti tu tion is li be ral and de moc ra tic, it will not 
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be ful fil led eit her, and along that ne it her the ul ti ma te goal – the sta te of 
li be ral de moc racy.

Non ful fil lment  of the Con sti tu tion abrid ged   to the le vel of an 
or di nary per son, for whom the eli te advo ca ted so much  in a po pu list 
man ner, me ans the fa i lu re to per form the ini tial con sti tu ti o nal prin ci ples 
of fre e dom and equ a lity and the re turn to the be gin nings of the ca pi ta-
lism, stri ped down, wild one. Re gar dless of the se two prin ci ples be ing 
con tra dic tory to a cer tain ex tent, the ir co e xi sten ce in a li be ral de moc-
racy is pos si ble and in di spen sa ble. It is ne ces sary to find the ex tent of 
equ a lity which do es not spoil fre e dom and vi ce ver sa, and that is the 
sa me ex tent of the Con sti tu tion and re a lity re la ti on ship. The Con sti-
tu tion do es not lead, but it al lows de ve lop ment, thus ma in ta i ning step 
with re a lity. If it is a step for ward, not a step in pla ce, then the re is no 
sur vi val of the po pu lism “fa ca de and co sme tics”.

Un re a di ness of the con tem po rary Ser bian so ci ety for the li be ral 
con sti tu tion has led to the spo i la ge of the po li ti cal eli te by the po pu-
lism. Even af ter twenty years of le ar ning li be ra lism, the spi rit of li be ral 
con sti tu tion still re ma ins in so ci ety so met hing ab stract, in vi si ble wit hin 
the in sti tu ti ons and be ha vi or of the po li ti cal eli te. In or der to chan ge 
this, the po li ti cal eli te alo ne must im pro ve, be co me the real eli te. This 
will be ac hi e ved by re pla cing short-ran ged po pu list me a su res and go-
als with the real con struc tion and en han ce ment of the in sti tu ti ons and 
va lu es ca rrying pro gress. Then the con di ti ons for the exact de gree of 
fre e dom and equ a lity of all ci ti zens are ful fil led, and the Con sti tu tion 
ends be ing un re a li zed, se man tic.  

* Овај рад је примљен 29. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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