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* Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

ЗоранАврамовић*

МА НИ ФЕСТ НА И ЛА ТЕНТ НА  
УЛО ГА ДЕ ЛА ТЕ О РИЈ СКЕ  
ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НЕ ЕЛИТЕ 

У СР БИ ЈИ (1990-2010).

Ре зи ме

У ра ду се ан ли зи ра је дан део ин те лек ту ал не ели те из 
обла сти дру штве них на у ка са ста но ви шта  ла тент не и ма
ни фест не функ ци је њи хо вих идеј них ста во ва о де мо кра ти
ји у Ре пу бли ци Ср би ји. У раз до бљу од 1990. до 2010. го ди не,  
јед на у јав но сти ви дљи во при сут на стру ја те о риј ског ми
шље ња кон ти ну и ра но је оспо ра ва ла, у ма њој или ве ћој ме ри 
де мо крат ски ка рак тер срп ског дру штва. Пе ри од вла да ви не 
СПС кри ти ко ван је као на ци о на ли стич ки, у ко ме ни је би
ло де мо кра ти је. По сле ок то бар ског пре вра та 2000. го ди не, 
кри ти ка де фи ци та де мо кра ти је окре ће се пре ма стран ка ма 
бив шег ре жи ма као опа сним за де мо крат ски раз вој Ср би је. 
Кри тич коде струк тив но де ло ва ње овог де ла те о риј ске ели
те  су о ча ва нас са два пи та ња: да ли је њи хо ва кри ти ка де
фи ци та де мо кра ти је у Ср би ји би ла за сно ва на на ва ља ним 
ар гу мен ти ма? Да ли се иза те кри ти ке по ма ља ју не ки дру ги 
ин те ре си и те жње за ко је кри ти ка тре ба да бу де са мо па
ра ван? У за кључ ном де лу се твр ди да је ова ин те лек ту ал на 
те о риј ска ели та, све сно или не све сно, пот ко па ва ла основ не 
на ци о нал не и др жав не ин те ре се Ср би је у раз до бљу де ком по
зи ци је СФРЈ и стра хо ви тих спољ них при ти са ка на Ср би ју.
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Кључ не ре чи: ин те лек ту ал на ели та, те о ри ја, де мо кра ти ја, 
Ср би ја

По јам ин те ли ген ци је, у со ци о ло шкој пер спек ти ви, ни-
је мо гућ но на лак и јед но ста ван на чин од ре ди ти. То је јед на 
дру штве на гру па ко ја ства ра, ши ри и кри ти ку је иде је, вред-
но сна опре де ље ња и по гле де на дру штво и чо ве ка. Гор ње 
сло је ве ове гру пе чи не на уч ни ци, пи сци, умет ни ци, фи ло зо-
фи, ре ли ги о зни ми сли о ци, дру штве ни ко мен та то ри, а до ње 
сло је ве - на став ни ци и но ви на ри (Бо то мор, 1967).
У овом ра ду ана ли зи ра ћу те о риј ске ста во ве  де ла те о риј ске 
ели те о не де мо крат ском ка рак те ру срп ског дру штва од 1990. 
до 2010. го ди не са ци љем да ука жем на њи хо ве ма ни фест не 
и скри ве не функ ци је. Под те о риј ском ели том под ра зу ме вам 
оне про у ча ва о це дру штва и др жа ве ко ји су об ја вљи ва ли 
тек сто ве о кон крет ним дру штве ним про це си ма у по ме ну-
том раз до бљу, а не пи сце ап стракт них те о ри ја о дру штве ној 
струк ту ри или ње ним де ло ви ма.

Је дан део ин те лик ту ал не те о риј ске ели те кон ти ну и ра-
но  је по на вљао суд о не де мо крат ској при ро ди Ре пу бли ке 
Ср би је. У те о риј ској ли те ра ту ри ове ин те ли ген ци је, па жња 
се усме ра ва ла на вред но сне и ин сти ту ци о нал не окви ре не де-
мо крат ског пре о бра жа ја Ср би је. Те пре пре ке су: 1) пре власт 
на ци о на ли стич ке ду хов не ори јен та ци је у Ср би ји, 2) стук тур-
на слич ност на ци о на ли зма и ко му ни зма, 3) на ци о нал со ци ја-
ли стич ки ка рак тер на род ног по кре та до 1990. го ди не, 4) не-
склад устав не и фак тич ке дру штве не ствар но сти, 5) од су ство 
усло ва за де мо кра ти ју.

Ово је би ла ма ни фест на функ ци ја де ла  срп ске те о риј-
ске ели те у ко јој је тре ба ло да до ђе до из ра за на уч на ми сао 
ко ја пре тен ду је на објек тив но и ва ља но зна ње. Ви де ће мо 
шта се иза те о риј ске фа са де кри ти ке де мо кра ти је у Ср би ји 
за сту па ло. Нај пре, да ана ли тич ки осве тли мо су шти ну кри-
ти ке де мо крат ског де фи ци та у Ср би ји од 1990. до 2010. ко ју 
је ар ти ку ли са ла те о риј ска ели та. (Уз гред, те шко је на ћи про-
у ча ва о ца срп ског дру штва ко ји је твр дио да је Ср би ја де мо-
крат ска др жа ва у раз до бљу од 1990. до 2000. го ди не.). Тврд ња 
о не у спе ху де мо кра ти за ци је Ср би је про вла чи ла се кроз све 
њи хо ве тек сто ве.
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Ар гу мен ти о не у спе ху де мо кра ти за ци је 
Срби је 1990.2010.

Је дан круг тврд њи об ја шња вао је не у спех де мо крат ске 
тран сфор ма ци је пост со ци ја ли стич ких дру штва на ци о на ли
стич ким ле ги ти ми те том. Оп ште ме сто у тек сто ви ма те о риј-
ске ели те о рас па ду европ ских со ци ја ли стич ких дру штве-
них си сте ма и др жа ва је те за о ре не сан си на ци о на ли зма (тзв. 
про ле ће на ци ја). По ли тич ка по бе да на ци о на ли зма у овим др-
жа ва ма оце њи ва ла се као основ ни узрок пре пре ке де мо крат-
ској кон сти ту ци ји пост ко му ни стич ких дру шта ва. Пре фикс 
„пост“ тре бао је да озна чи то бо жњу не мо гућ ност де фи ни са-
ња дру штве не и по ли тич ке струк ту ре оних зе ма ља ко је су 
на пу сти ле јед но пар тиј ски си стем вла сти. 

Прак тич ни учи нак на ци о на ли зма је дво струк: овај ду-
хов ни и по ли тич ки ви рус је раз гра дио не ке со ци ја ли стич ке 
фе де ра ци је; али је ис ко ри шћен и као но ва осно ва ле ги ти ми-
те та ко му ни стич ког очу ва ња по ли тич ке вла сти. (Го лу бо вић, 
З: 1995; Пе шић, В: 1995;  Тр ку ља, Ј: 1995; Ку љић, Т: 2007.)

До да так овој тврд њи је и те за по ко јој је не у спех де мо-
кра ти је Ср би ји био усло вљен струк тур ном слич но шћу ко му-
ни стич ког на сле ђе и на ци о нал не тра ди ци је. Где се от кри ла 
слич ност ко му ни зма и на ци о на ли зма? Ис тра жи ва чи дру штва 
су про на шли да по сто ји по ду дар ност у по гле ди ма на свет, у 
ес ха то ло шкој ком по нен ти, у ан ти ин ди ви ду а ли стич кој ори-
јен та ци је, у при хва та њу ха ри зма тич ног ли де ра, у из бе га ва њу 
мо дер ни за ци је (Те о ка ре вић, Ј: 1996.)

Обе иде о ло ги је су ори јен ти са не на др жа ву као цен трал-
ни мо но пол мо ћи, под чи ње ност ауто ри те ти ма де фи ни шу као 
услов функ ци о ни са ња ко му ни стич ких и на ци о на ли стич ких 
ре жи ма, обе иде о ло ги је се хра не пред ра су да ма. (Го лу бо вић, 
З: 1995).

Не бој ша По пов је у сво јим књи га ма и пу бли ци стич ким 
тек сто ви ма до след но бра нио тврд њу о успе ху по пу ли зма и не-
у спе ху де мо кра ти је у Ср би ји по сле 1990. го ди не. По пу ли зам 
се ве зи вао за ми тинг по ли ти ку ко ју се ини ци рао СК Ср би је 
по сле 1988. го ди не. Ка ко се овај об лик по ли ти ке ши рио ра сле 
су и кри ти ке о ње го вој ан ти де мо крат ској су шти ни. Не са мо 
да се од ри цао де мо крат ски по тен ци јал по кре та, већ се ве зи-
вао за ре ка ци о нар не по ли тич ке тра ди ци је у Ср би ји. Син таг-
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ми о ве зи „Љо тић Ди ми три је - ми тин зи у Ср би ји 1988“ (По-
пов, Н: 1993) бли ске су те зе о срп ском  на ци о нал со ци ја ли зму.

По себ на по сла сти ца кри ти ча ра срп ске де мо кра ти за ци-
је би ли су ра то ви на про сто ру бив ше СФРЈ. С јед не стра-
не, Ср би ја је би ла иза зи вач тих ра то ва а с дру ге стра не, ра-
то ви су за у ста ви ли де мо кра ти за ци ју  ње ног дру штва и др-
жа ве. Оп ту жба Ср ба за рат пот кре пљи ва ла се тврд ња ма о:  
1) ве ли ко срп ским на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма,    
2) по ли тич кој емо ци ји жр тве, 3) на сил ном оти ма њу ту ђих те-
ри то ри ја (По пов, Н: 1996, Пе шић, В: 1996). Екс пли цит но се 
твр ди ло да је срп ски на ци о нал ни про грам „до вео до ра та“ и 
да је пре тен зи ја Ср ба да жи ве у јед ној др жа ви, пра ви узрок 
ра та. Шта ви ше, за ла га ње срп ских ин те лек ту а ла ца за пра во 
срп ског на ро да на рав но прав ност, ква ли фи ко ва ло се као „де-
ма го шка фор му ла“ ко ја је су штин ски до ве ла до ра та.

Дру ги тип оп ту жби Ср ба за рат без око ло ше ња је фор-
му ли сао тврд њу да су Ср би изи зва ли рат због про ме не ре-
пу блич ких гра ни ца и про те ри ва ња дру ге ет нич ке по пу ла-
ци је. Ср би ја је од ба ци ла де мо крат ско устрој ство и до го вор 
о ми ни мал ној др жа ви и то ју је „на ве ло на им пе ри јал ни пут 
на сил ног оти ма ња и чи шће ња те ри то ри ја на ко ји ма су Ср би 
ве ко ви ма жи ве ли из ме ша ни с дру гим на ро ди ма“ (Пе шић, В: 
1996).

Је дан од про бле ма за кри ти ча ре не де мо кра ти зо ва ног 
срп ског дру штва био је Устав из 1990. го ди не, ко ји је до пу-
стио сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње.  От кри ве но је да је 
до шло до рас це па устав не де мо кра ти је и на ци о на ли стич
копле би сци тар не ствар но сти. Ње но устав но уре ђе ње је 
пар ла мен тар но- де мо крат ско, али de faсto ле ги ти ма циј ски 
аран жма ни су на ци о на ли стич ко-пле би сци тар ни. (Ба ста По-
са вец, Л: 1991:111). По ли тич ки иден ти тет Ср би је од 1990 је 
рас по лу ћен из ме ђу де мо крат ских фор ми и са др жи на (Тр ку-
ља Ј: 1995). 

Прав ну ар гу мен та ци ју за тврд њу о нео бич ном спо ју ва-
тре и во де, Ли ди ја Ба ста за сни ва на кри ти ци пред сед нич ког 
си сте ма вла сти у срп ском уста ву од 1990. Тр ку ља се опре де-
љу је за де скрип ци ју де мо крат ских пој мо ва у јав ном го во ру и 
прав но по ли тич ким до ку мен ти ма на сле ђе не со ци јал не и кул-
тур не тра ди ци је срп ске ствар но сти.
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Са не ких, ма ње-ви ше кон рет них кри ти ка не у спе ле де-
мо кра ти за ци је, пре ла зи ло се и на оп ште тврд ње о не по сто
ја њу усло ва за де мо крат ску кон сти ту ци ју Ср би је (Тр ку ља, Ј: 
1995:156- 171; Ста нов чић, В: 1995). По овом при сту пу, нај пре-
чи је те о риј ски по сао: кон цеп ту а ли за ци ја де мо кра ти је као  
об ли ка др жав ног по рет ка, за пра во  од ре ђи ва ње усло ва ко ји 
су нео п ход ни за ус по ста вље ње де мо кра ти је. Ср би ја не ма вла-
да ви ну пра ва, гра ђан ско дру штво, од го ва ра ју ћу по ли тич ку 
кул ту ру из че га сле ди за кљу чак да Ср би ја тек тре ба да ис пу-
ни од ре ђе не усло ве за де мо крат ски раз вој.

Ко ји су то ин сти ту ци о нал ни и вред но сни усло ви де мо-
крат ске кон сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је? Без не ког утвр ђе-
ног ре до сле да у те о риј ској ли те ра ту ри се из два ја ју сле де ћи 
мак си ма ли стич ки усло ви:

а) Одва ја ње по ли тич ке вла сти од при вред них уста но ва 
и осло ба ђа ње тр жи шта од по ли тич ко пар тиј ских ин-
те ре са;

б) у гра ђан ском дру штву се об ли ку је ауто но ми ја по ве-
зи ва ња ин те ре са и по тре ба по је ди на ца и гру па;

в) ме сто со ци ја ли стич ких ап стракт них ко лек ти ва, де-
мо кра ти ја про мо ви ше ап стракт ног гра ђа ни на;

г) не ма де мо кра ти је без прав не др жа ве и вла да ви не 
пра ва;

д) по ли тич ки плу ра ли зам, из бор ни си стем и по де ла 
вла сти та ко ђе су услов де мо кра ти је;

ж) без сло бод не јав но сти и отво ре них сред ста ва ин фор-
ми са ња, не ма де мо крат ског по рет ка;

з) де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра је је дан од усло ва 
де мо кра ти је (О  те о риј ским по гле ди ма  ко ји су ов де 
из ло же ни ви ше у Авра мо вић, 2002).

Јед на од те мат ских по сла сти ца кри ти ча ра де мо кра ти-
је од 1990 до 2000. био је, на рав но, Сло бо дан Ми ло ше вић. 
Он је био де жур ни кри вац за од су ство де мо кра ти је у Ср би ји. 
Име но ва се  раз ли чи то али углав ном у зна че њу дик та то ра и 
то та ли та ри сте. Ог њен При би ће вић је оти шао нај да ље у ква-
ли фи ко ва њу  Ми ло ше ви ће ве вла сти као „сул та ни зам“ (1998). 
Углед ни ча со пис НСПМ  об ја вио је те мат ски збор ник под на-
сло вом „Ср би ја по сле  Ми ло ше ви ћа“ (2001) а мо гао је на слов  
да гла си „Ср би ја по сле 2000“, што би озна ча ва ло про ме ну 
си сте ма а не пр вог чо ве ка вла сти.  
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Ка да се при ми ри ло по ли тич ко и дру штве но би ће Ср-
би је по сле „пе то ок то бар ске ре во лу ци је“, нај ве ћи део јав ном 
ми шље ња и њи хо ви те о риј ски пред вод ни ци, по ми сли ли су 
да је де мо кра ти ја сва ну ла и у Ср би ји. Је дан буч ни  по ли ти-
ко лог ко ји се пред ста вља као со ци о лог Че до мир Чу пић, из-
ра зио је то на сло вом сво га ра да у НСПМ из 2001. го ди не. „Од 
вла да ви не кон тро ли са ног ха о са до до бро уре ђе ног де мо крат-
ског по рет ка“. Би ла је то вар ка ми сли ко ја се пре тва ра ла као 
те о риј ска. Убр зо по сле 2000. го ди не, кри ти ка  де фи ци та де
мо кра ти је у Ср би ји се на ста вља  али у  не што из ме ње ном 
са ста ву те о риј ске ели те и не што дру га чи јој „ар гу мен та ци-
ји“. Док је у раз до бљу од 1990. до 2000. вла да ју ћи ре жим био 
не де мо крат ски, по сле 2000. го ди не у Ср би ји по сто је де ло ви 
по ли тич ке и дру штве не струк ту ре ко ји су де мо крат ски и де-
ло ви ко ји су не де мо крат ски, од но сно ко ји пре те срп ској де-
мо кра ти ји.

И да ље се твр ди да на ци о нал на по ли ти ка не мо же би ти 
де мо крат ска. У том кон тек сту ме та кри ти ке ин те лек ту ал них 
(те о риј ских) чу ва ра де мо кра ти је по ста ју стран ке ко је ин си-
сти ра ју на на ци о нал ним  ин те ре си ма, а то су „стран ке бив-
шег ре жи ма“.

По себ но се упо зо ра ва на СРС, као  стран ку „екс трем-
ног на ци о на ли зма“, ко ја ина че има ја ко упо ри ште у би рач ком 
те лу (2000-2008). Со ци ја ли сти и ра ди ка ли чу ва ју ви зи ју про-
шло сти, а ДС  ви зи ју бу дућ но сти (Ба кић, Ј., „Суд би на два ми-
та“, По ли ти ка, 17. март 2006). Но ва ини ци ја ти ва за де мо кра-
ти ју за сно ва на је на по ли ти ци ДС и ДСС, а не ма СРС (Сто-
ја но вић С., „Нео п хо дан бол ни пре о крет“, По ли ти ка, 17. јун 
2004.). Де мо кра ти ја ни је кон со ли до ва на у Ср би ји за то што 
„не по сто ји рав но те же ме ђу кључ ним по ли тич ким ак те ри ма“ 
(Па вло вић, Д., „Је ди на игра у гра ду“, По ли ти ка, 14. де цем бар 
2006; та ко ђе, „Рав но те же у Ср би ји не ма“, По ли ти ка, 22. де-
цем бар 2006.). СРС је про блем у Ср би ји за то што је екс тре ми-
стич ка пар ти ја (Ми ла но вић Б., „Ра ди кал ни про блем Ср би је“, 
По ли ти ка, 6-7 ја ну ар 2007.). Кри ти ку ју се ино стра не оце не о 
де мо кра ти ји у Ср би ји. Су прот но ми шље њу аме рич ког ам ба-
са до ра Монт го ме ри ја да су у Ср би ји де мо крат ске стран ке у 
игри, Да ни ца По по вић твр ди да СРС ни је опре де ље на за де-
мо кра ти ју (По по вић, Д., „Монт го ме ри јев де мо крат ски блок“, 
По ли ти ка, 6. јул 2007.) 
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Је дан збор ник под на сло вом „Из ме ђу ауто ри та ри зма и 
де мо кра ти је“ (ЦЕ ДЕТ-ФЕС, Бе о град) у ко ме су об ја вље ни 
ра до ви 15 со ци јал них те о ре ти ча ра, об ја вљен је 2007. го ди не. 
Да кле, и се дам го ди на по сле од ла ска Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа про блем Ср би је је де мо кра ти ја. А аутор тврд ње да је „де-
мо кра ти ја у Ср би ји и да ље мар ги нал на“ у 2010. го ди ни, да и 
да ље по сто ји не де мо крат ска по де ла вла сти, да без „ци вил ног 
дру штва не ма де мо кра ти је“ је За гор ка Го лу бо вић (Блиц, 29. 
ав густ 2010).

Би ланс две де це ни је ра да те о риј ског  
де мо крат ског ума у Ср би ји. Да ли су 
аргументи кри ти ке би ли ва ља ни и 

утемељени?

Оно што ује ди њу је ин те лек ту ла ну те о риј ску ели ту у 
Ср би ји пре и по сле 2000. го ди не је кон ти ну и ра на кри ти ка 
ста ња де мо кра ти је у Ср би ји. Пре ове го ди не де мо кра ти је и 
ни је би ло, а по сле „ок то бар ског пре вра та“ је из ло же на опа-
сно сти  стра на ка „бив шег ре жи ма“.

Ова кво де ло ва ње ели те о ко јој је реч су о ча ва нас са два 
пи та ња: 1) да ли је њи хо ва кри ти ка де фи ци та де мо кра ти је у 
Ср би ји за сно ва на на ва ља ним ар гу мен ти ма? 2) да ли се иза 
те кри ти ке по ма ља ју не ки дру ги ин те ре си и те жње за ко је 
кри ти ка не у спе ха де мо кра ти је тре ба да бу де са мо па ра ван?

Да раз мо три мо пр во пи та ње: да ли је Ср би ја у то ку по-
след њих два де сет го ди на би ла де мо крат ска др жа ва или не-
де мо крат ска?

Јед на ши ро ка  ин те лек ту ал на те о риј ска стру ја за сту па-
ла је  став да у Ср би ји или ни је би ло де мо кра ти је (1990-2000), 
или је би ла у опа сно сти од уну тра шњих по ли тич ких сна га 
(2000-2010). Да раз мо трим њи хо ву ар гу мен та ци ју.

Из бе га ва њем пој мов не ди фе рен ци ја ци је на ци о нал но  
на ци о на и стич ко  на ци о нал ни ин те рес, јед на стру ја со ци о-
ло шке и по ли ти ко ло шке те о риј ске ин те ли ген ци је у Ср би ји 
за др жа ва па жњу на ин тер пре та ци ји на ци о нал ног као на ци-
о на ли стич ког, из че га сле ди за ма гљи ва ње су штин ског пи та-
ња: ка ко се мо же иден ти фи ко ва ти ра ци о нал ни на ци о нал ни 
ин те рес? Пој мов но ди фе рен ци ра ње на ци о нал не ре ал но сти 
омо гу ћа ва нам од ре ђи ва ње од но са пре ма пра ви ма вла сти те 
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и дру гих на ци ја. Уко ли ко је то од нос рав но прав но сти, јед на-
ких усло ва за све на ци о нал не за јед ни це, те шко се мо же бра-
ни ти тврд ња о на ци о на ли зму као пре пре ци де мо кра ти је.

Она стру ја кри ти ке на ци о нал ног као но ве осно ве ле ги-
ти ми те та и са мим тим као пре пре ке кон сти ту ци је де мо крат-
ског по рет ка те о риј ски је оба ве зна да од ре ди по чет не пој мо-
ве на ци о нал ног ин те ре са. Она је ду жна од го вор на основ но 
пи та ње: да ли уоп ште по сто ји ра ци о нал ни на ци о нал ни ин
те рес јед не за јед ни це? Уоста лом, ка ко срп ски те о ре ти ча ри 
дру штва и де мо кра ти је об ја шња ва ју чи ње ни цу да су све но-
ве др жа ве на про сто ру СФРЈ на ста ле на осно ву на ци о нал ног 
(на ци о на ли стич ког) ле ги ти ми те та?

Ла ко па да у очи да те зу о слич но сти ко му ни зма и на ци-
о на ли зма не пра ти ар гу мен та ци ја већ так со но ми ја. Из та квог 
при сту па сле де те шко ће те о риј ског об ја шње ња три јум фа на-
ци о нал ног (на ци о на ли стич ког) над со ци ја ли стич ким.  От-
ку да то да се на ци о на ли зам по ја вљу је као ру ши лац ко му ни-
стич ког ре жи ма ка да по сто ји струк тур на и иде о ло шка слич-
ност? Од го вор се мо же по тра жи ти у  по гре шно по ста вље ним 
пре ми са ма. 

Ко му ни зам и на ци о на ли зам су опреч ни пој мо ви, али и 
не у по ре дљи ва дру штве но и сто риј ска ис ку ства. Са мо у не ким 
еле мен ти ма ко му ни зма и на ци о на ли зма (или: ста љи ни зам и 
на ци зам) мо гућ но је пре по зна ти слич ност у упо тре би сред
ста ва не де мо крат ске вла сти. У свим дру гим еле мен ти ма: 
идеј ном из во ру, вред но сној струк ту ри, ци ље ви ма, ова два 
иде о ло шка и по ли тич ко-со ци јал на по кре та не мо гу се упо-
ре ди ти.

На ци о нал не вред но сти при па да ју по тен ци јал но и ак-
тив но свим ње ним при пад ни ци ма. Ко му ни стич ке вред но-
сти, ме ђу тим, усва ја ју са мо чла но ви пар ти је, да кле са мо је-
дан део дру штве не це ли не. Вред но сти на ци је су уте ме ље не 
на тра ди ци ји, ко му ни стич ке на про јек ту бу дућ но сти. На ци-
о нал не вред но сти су по сво јој при ро ди плу рал не и под ло жне 
хи је рар хи за ци ји у из бо ру од стра не по је ди на ца. Из бор јед ног 
ску па вред но сти не зна чи и оба ве зу да је дру ги чла но ви на-
ци је при хва те. Па ипак, на ци ја је оквир при мар не ен кул ту-
ра ци је. На ци о нал не вред но сти об ли ку ју при пад ност гру пи 
а без та кве ре фе рент не гру пе по је ди нац не мо же да из гра ди 
ин ди ви ду ал ност и иден ти тет. Је зик је, при ме ра ра ди, јед но 
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од нај ва жни јих ин те гра тив них сред ста ва на ци о нал не за јед-
ни це.

Ан ти ин ди ви ду а ли зам у ко му ни стич ком по кре ту је за-
сно ван на су пре ма ти ји дру штве ног над по је ди нач ним, на на-
че лу да је дру штве ни ин те рес зна чај ни ји од по је ди нач ног, а 
у на ци о нал со ци ја ли зму и фа ши зму на др жа ви као ап со лу ту.

Име но ва њу срп ских ми тин га као не га ци ји де мо кра ти-
је не до ста је ар гу ме нат ци ја ко ја би се за сни ва ла на те мељ ној 
ана ли зи струк ту ре ко лек тив ног де ло ва ња у Ср би ји кра јем 
1980-тих. По ли тич ка мо ти ва ци ја ма сов них ми тин га би ла је 
да се из вр ши при ти сак на ко му ни стич ки врх СФРЈ да се ус-
по ста ви устав но је дин ство СР Ср би је. Ка кви су све зах те ви 
лан си ра ни из уза вре ле срп ске ма се 1988. не мо же се јед но-
став но ре кон стру и са ти. Па ро ле, тран спа рен ти, уз ви ки ва ње 
оку пље не ма се не мо гу би ти по у зда ни осло нац за де фи ни са-
ње основ не вред но сне ори јен та ци је.

Ла ки за кљу чи о ка рак те ру срп ских ми тин га ши ре се и 
на об ја шње ње њи хо вог зна ча ја у по сле ми тин га шким до га ђа-
ји ма. За на шу те му по себ но је зна чај на она тврд ња по ко јој је 
упра во срп ски по пу ли зам омо гу ћио кон сти ту и са ње срп ског 
дру штва као то та ли тар не и ан ти де мо крат ске др жа ве. Ар гу-
мен та циј ска те шко ћа по пу ли стич ке па ра диг ме от кри ва се у 
ње ној има нент ној про тив реч но сти. Та ко, не оспо ра ва се чи-
ње ни ца да је на та ла су на ци о нал по пу ли зма ус по ста вљен по-
ре дак ко ји је де кла ра тив но опре де љен за де мо крат ске ин сти-
ту ци је (вред но сти) и европ ску ин те гра ци ју, и по ред ствар не 
уро ње но сти у на ци о нал ну ми то ло ги ју и не гра ђан ско ста ње 
дру штва. Те за је до и ста нео бич на: из јед но пар тиј ског си сте-
ма у ре то рич ки де мо крат ски по ре дак пре шло се уз по моћ 
фа ши зма, на ци о нал-по пу ли зма! Да ли ми има мо на при ме-
ру Ср би је 1990-1995. јед ну ра ди кал но но ву дру штве но-по ли-
тич ку по ја ву, или је про блем у ка те го ри јал ном ми шље њу о 
ре ле вант ним по ли тич ким чи ње ни ца ма?

Са ме тод ског ста но ви шта те зи о срп ским ра то ви ма 
(срп ској агре си ји) се мо же при го во ри ти да рат ана ли зи ра 
пре вас ход но са срп ске стра не, при че му пот пу но пре не бре-
га ва ју го сло вен ски кон текст и ме ђу на род не окол но сти. Без 
ова ко од ре ђе ног кон тек ста не мо гу се са гле да ти рат не те жње 
дру гих на ро да у бив шој др жа ви и по др шка ко ју су ужи ва ли 
у ино стран ству. Дру ги ме тод ски при го вор ти че се од су ства 
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раз ли ко ва ња ви тал них на ци о нал них ин те ре са и њи хо вих до-
брих и рђа вих мо да ли те та ре а ли за ци је.

Те о риј ски при го вор ова квим оп ту жба ма мо же се фор-
му ли са ти из пер спек ти ве из бо ра чи ње ни ца и на чи на ту ма че-
ња срп ских на ци о нал них и др жав них ин те ре са. Ов де ће се 
са мо ски ци ра ти ши ра ар гу мен та ци ја оспо ра ва ња ре че не те зе.

Нај пре, ка да је за по чео рат ни су коб у бив шој Ју го сла-
ви ји?  Оног да на ка да су сло ве нач ки те ри то ри јал ци на па ли 
ле гал ни ор ган др жа ве СФРЈ - ЈНА. Сло вен ци, Хр ва ти, му-
сли ма ни (њи хо ва по ли тич ка вођ ства) су про гла си ли устав ну 
се це си ју и за по че ли рат про тив оних Ср ба ко ји у Хр ват ској и 
Бо сни и Хер це го ви ни ни су ле ги ти ми са ли се це си ју. Дис курс 
ко ји оп ту жу је Ср бе за рат ниг де не ис ти че чи ње ни цу да су 
Ср би у бив шим ре пу бли ка ма де мо крат ски из ра зи ли сво ју во-
љу за оста ја њем у Ју го сла ви ји. Они ниг де не под вла че чи ње-
ни цу да су све три стра не у БиХ при хва ти ле Ку ти ље ров план 
1992. го ди не, али је на ин тер вен ци ју САД на кнад но од ба чен 
од му сли ман ске стра не.

Ре пу блич ке гра ни це СФРЈ ни су има ле ле ги ти ми тет. 
Нај зад, срп ски ту жи те љи срп ског на ро да за рат у бив шој Ју-
го сла ви ји не ће или не мо гу да де фи ни шу кључ ну гре шку ме-
ђу на род не за јед ни це. Ево ка ко про блем о ко ме је реч ту ма чи 
Џон Кин. „Ба дин те ров из ве штај ка та стро фал но је пре ви део 
раз ли ку из ме ђу оба ве зе вла де да по шту је же љу свих ста нов-
ни ка и пра ва на ци је да фор ми ра су ве ре ну др жа ву ко ја по кри-
ва те ри то ри ју на ко јој она жи ви.“ (Кин, Џон, „Отров на воћ ка 
де мо кра ти је“, Књи жев на реч, 1992)

Са ста но ви шта про бле ма ко ји ов де ис пи ту је мо, од пре-
суд не је чи ње нич ке ва жно сти под се ти ти да у Ре пу бли ци Ср-
би ји ни је су спен до ван ви ше стра нач ки си стем то ком ра та у 
Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни. Рат ни је угро зио кључ ну 
ин сти ту ци ју де мо кра ти је - сло бод но по ли тич ко удру жи ва ње 
гра ђа на и из бор ну бор бу за др жав ну власт.

Тврд ње по ко ји ма се не де мо крат ски ка рак тер срп ског 
дру штва по сле 1990. огле да у не у о би ча је но ви со ком сте пе-
ну не по ду дар но сти устав ног по рет ка и дру штве но-по ли тич-
ке ста вр но сти ни је ло гич ки за сно ва на. Не што од та два по ла 
дру штве не це ли не ни је тач но: или је де мо крат ски ка рак тер 
уста ва ла жан или је ис кри вље на пер цеп ци ја по ли тич ке ре ал-
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но сти. Де мо крат ски устав и ан ти де мо крат ска, то та ли тар на 
дру штве на ствар ност, про сто су con tra dic tio in adjectо. 

На тег ну та не са гла сност о ко јој је реч, мо же се раз ре ши-
ти уво ђе њем у ди ску си ју пре ци зних ло гич ких и ис ку стве них 
ме ри ла. Ка квим пој мо ви ма те о риј ски су ди мо о при ро ди јед-
ног по рет ка? Нор ма тив на струк ту ра дру штва је по при ро ди 
ства ри ап стракт на и оп шта а кон крет на дру штве на ствар ност 
бес крај но сло же на и фраг мен та ри зо ва на. Суд о при ро ди срп-
ског дру штва по сле 1990. мо же мо из ве сти из чи ње ни це (не) 
по сто ја ња ну жних јав них уста но ва да би јед но дру штво би ло 
де мо крат ско или не де мо крат ско. Ко је су то уста но ве? Прав-
на мо гућ ност обра зо ва ња по ли тич ких пар ти ја и одр жа ва ње 
сло бод них из бо ра за ло кал не и др жав не ор га не вла сти, спа-
да ју у оне по ли тич ке ин сти ту ци је без ко јих не ма де мо крат-
ског по рет ка. Оне га ран ту ју мир ну про ме ну вла сти. Дру ге 
де мо крат ске уста но ве (цен тра ли зам - де цен тра ли за ци ја, на 
при мер) мо гу да бо га те де мо крат ску ствар ност дру штва, али 
ни су нео п ход не. 

Пред мет кри тич ке ана ли зе би ло је јед но устав но ре ше-
ње:  пред сед ник Ср би је (Сло бо дан Ми ло ше вић) има ве ли ка 
овла шће ња. (Иста овла шће ња има и Бо рис Та дић као пред-
сед ник Ре пу бли ке Ср би је.) Та ква кри ти ка се мо же при хва-
ти ти, али ни је пре суд на за ква ли фи ко ва ње де мо крат ске при-
ро де си сте ма. Кључ не су устав не од ред бе по ко ји ма пред сед-
ник има при вре ме ну, огра ни че ну и за ви сну власт (Ан то нић, 
2010). А у ко јој ме ри ће она би ти цен тра ли зо ва на, ствар је 
окол но сти, тра ди ци је, од но са по ли тич ких сна га. То квил је 
за па зио да у де мо крат ским дру штви ма власт мо же би ти цен-
тра ли зо ва на у скуп шти ни (ја ка али не по сто ја на) или у јед-
ном чо ве ку (ни је ја ка али по сто ја на), (То квил, 1990).

У Ср би ји је од 1990. на сна зи Устав ко ји ле га ли зу је ви-
ше стра нач ку де мо кра ти ју. Она до пу шта сло бод ну ком пе ти-
ци ју по ли тич ких стра на ка, њи хо вих про гра ма и лич но сти. 
Чи ње ни ца да се у ви ше стра нач ком ам би јен ту на ци о нал на (а 
то мо же би ти: со ци јал на, бу џет ска, по ро дич на, обра зов на) 
вред ност на ла зи у вр ху про грам ских ци ље ва нај ве ћег бро ја 
стра на ка не го во ри про тив де мо кра ти је, а ни по што о то та-
ли тар но- на ци о на ли стич кој са др жи ни срп ске де мо кра ти је. 
Пра во је по ли тич ких пар ти ја да на пра ве из бор дру штве них 
вред но сти и ма те ри јал них ин те ре са, а то је већ ам би јент за 
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по ли тич ке раз ли ке и су ко бе. Па ра ла мен тар ни по ре дак Ре пу-
бли ке Ср би је ни ко га не спре ча ва да за у зме ан ти на ци о на ли-
стич ки курс. То што те по ли тич ке пар ти је не ужи ва ју же ље-
ну по др шку, пред мет је не ке дру ге рас пра ве.

У Ре пу бли ци Ср би ји, по сто ји де мо крат ски по ре дак од 
1990. до 2010. го ди не, а устав ни по ло жај пред сед ни ка или до-
ми на ци ја на ци о нал них вред но сти су од се кун дар ног зна ча ја 
за оце ну по ли тич ке при ро де по рет ка. Та кво дру штве но ста-
ње ни је не га ци ја де мо крат ског по рет ка све до тре нут ка ка да 
се угро зи ин сти ту ци ја ви ше пар тиј ског си сте ма и сло бод них 
из бо ра.

При ступ про бле му де мо кра ти за ци је дру штва са ста но-
ви шта усло ва мо же би ти те о риј ски и ме то до ло шки ин струк-
ти ван, али прак тич но-по ли тич ки ја ло во. Уоч љи во је да кон-
цеп ту а ли за ци ја усло ва де мо крат ског по рет ка за о би ла зи ана-
ли зу кон крет не исто риј ске дру штве не це ли не. Дру штви ма 
слич на Ср би ји, ко ја не ис пу ња ва ју усло ве де мо кра ти за ци је, 
пре о ста је са мо да че ка ју оства ре ње усло ва, да би кре ну ли пу-
тем де мо крат ског раз во ја.

Основ ни про блем ова квог при сту па огле да се у: 1) мак-
си ма ли за ци ји зах те ва за де мо кра ти ју и 2) у не ис то риј ском 
при сту пу де мо крат ској кон сти ту ци ји дру штва. 

Так со но ми ја усло ва де мо крат ске др жа ве им пли ци ра 
је дан мо дел (аме рич ки и за пад но е вроп ски) ко ји би тре ба ло 
да сле де сва она дру штва ко ја кре ну пу тем де мо кра ти за ци-
је. Има нент ни про бле ми мак си ма ли за ци је усло ва на ла зе се 
у мо гућ но сти пре тва ра ња усло ва за де мо кра ти ју у иде ал де-
мо кра ти је.

Не ис то рич ност овог те о риј ског ста но ви шта пре по зна-
је се у од ба ци ва њу со ци јал не и ет ноп си хо ло шке тра ди ци је 
јед ног на ро да из ана ли тич ког по ља. По ли тич ка со ци ја ли за-
ци ја по је дин ца и ге не ра ци ја од ви ја се ве ко ви ма. Ипак, основ-
ни при го вор је прак тич но- пер со нал не при ро де: ко од ре ђу је 
вре ме ка да су ис пу ње ни усло ви за по че так де мо крат ске тран-
сфор ма ци је? Ка да тре ба по че ти са де мо крат ском кон сти ту-
ци јом дру штва?

Де мо крат ска јав на ми сао и ње ни су ро га ти про шла је 
сле де ће фа зе у то ку  две по след ње де це ни је раз во ја срп ског 
дру штва. У пр вој од 1990. до 2000. го ди не, по сто ја ле су де-
мо крат ске уста но ве ко је су би ле у ви со ком сте пе ну не функ-
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ци о нал не, по сто јао је плу ра ли зам јав ног ор га ни зо ва ња и ми-
шље ња али исто вре ме но јед на стру ја јав ног ми шље ња ко ја 
је твр ди ла да у Ср би ји ни је би ло де мо кра ти је. По не ким ми-
шље њи ма, по ка за ли смо, у Ср би ји се ра ди „о на став ку ко-
му ни зма“, по дру ги ма у Ср би ји се „спре ча ва ју де мо крат ске 
про ме не“, по тре ћим „Ср би ја ни кад ни је би ла у пра вом сми-
слу де мо крат ска др жа ва“, че твр ти твр де да у Ср би ји „не ма 
де мо крат ских из бо ра“ (Авра мо вић, 2002). За ступ ни ци суп-
стан ци јал не де мо кра ти је би ли су у ДОС-у (те о ре ти ча ри, по-
ли ти ча ри и  је дан круг ин те лек ту а ла ца).

Ви ше пар тиј ски си стем је онај нео п ход ни ми ни мум за 
до каз ле ги тим но сти де мо крат ског по рет ка. По сто ја ње ви ше 
пар ти ја у јед ном дру штву обез бе ђу је основ ну прет по став ку 
да се из ра зи по ли тич ка мо ти ва ци ја гра ђа на, њи хо ве иде је и 
ре пре зен та ци ја ин те ре са. Оне огра ни ча ва ју ман дат упра вља-
чи ма др жа ве пу тем сло бод них из бо ра и то је до во љан прав ни 
оквир за њи хо во так ми че ње. Сва по ли тич ка сред ства у бор би 
за гла со ве и власт на ла зе се у њи хо вим ру ка ма. Од њи хо ве 
спо соб но сти и ве шти не да до би ју по др шку би ра ча за ви си по-
ли тич ка сли ка дру штва. По ме ну ти при мер ви ше де це ниј ске 
вла да ви не јед не пар ти је у зе мљи у ко јој се ро ди ла иде ја де мо-
кра ти је нај бо ље по твр ђу је став о при мар но сти по ли тич ких 
пар ти ја за ле ги ти ма ци ју де мо кра ти је.

Кри ти ча ри де мо кра ти је у Ср би ји, ко ји у не ким ра до ви-
ма од ри чу и сам де мо крат ски ка рак тер по ли тич ког по рет ка 
у Ср би ји, при бе га ва ју или мак си ма ли за ци ји усло ва за де мо-
кра ти ју или ин си сти ра ју на јед ном од усло ва ко ји ни је оства-
рен у Ср би ји. Ни је спор на чи ње ни ца да у Ре пу бли ци Ср би ји 
од 1990. до 2000. елек трон ски ме ди ји  ни су ор га ни зо ва ни на 
де мо крат ски на чин. (Кри ти ка не де мо кра тич но сти ме ди ја од 
2000 до 2010 та ко ђе ни је за пот це њи ва ње.). То се пре све га 
од но си на  др жав не ме ди је али  жму рећ ки се пре ла зи пре-
ко окол но сти умно жа ва ња при ват них елек трон ских и штам-
па них ме ди ја у Ср би ји од 1990. го ди не. Да ли из кон тро ле 
др жав них ме ди ја сле ди тврд ња да у Ср би ји не ма де мо кра-
ти је? Мак си ма ли ста би по тврд но од го во рио. Али до кле год 
по сто ји сло бод но ор га ни зо ва ње по ли тич ких пар ти ја по сто ји 
мо гућ ност да се про ме ни ста тус ме ди ја. Без те прет по став ке 
ме ди ји би стал но би ли под кон тро лом вла де.
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Дру гу окол ност ко ју пре ви ђа ју кри ти ча ри по ли тич ког 
си сте ма у Ср би ји здрав ра зум ни ка да не ће при хва ти ти. За 
суд о срп ској де мо кра ти ји је од ве ли ког зна ча ја раз у ме ва-
ње од но са из ме ђу по ли тич ког ста ња и по ли тич ког про це са. 
До бро је при ме тио То квил да се „ма не де мо кра ти је уоча ва ју 
од мах, пред но сти се опа жа ју вре ме ном“ (То квил, 1991:201). 
Да ли се у Ср би ји од 1990 до 2010. не што из ме ни ло на ма пи 
по ли тич ке ре пре зен та ци је на ро да? На рав но, ме њао се од нос 
сна га из ме ђу вла сти и опо зи ци је.

Ре зул тат ла тент них на по ра – сла бље ње 
наци о нал них и др жав них ин те ре са

Пре ла зим на дру го пи та ње: шта су би ли ла тент ни ин те-
ре си ин те лек ту ал не те о риј ске ели те у кон ти ну и ра ном оспо-
ра ва њу де мо крат ског ка рак те ра срп ског дру штва и срп ске 
др жав не вла сти. Шта се иза ин тен зив ног оспо ра ва ња де мо-
кра ти је у Ср би ји при кри ва ло? Све сно или не све сно: од ба ци-
ва ње на ци о нал них и др жав них ин те ре се, ве стер ни за ци ја Ср-
би је, по ку шај про ме на на ци о нал ног по ли тич ког иден ти те та.

У раз до бљу од 1990. до 2000. уоч љи во је да у ра до ви-
ма про мо те ра  суп стан ци јал не де мо кра ти је не ма ела бо ра ци-
је на ци о нал ног и др жав ног ин те ре са срп ске др жа ве у вре ме 
раз би ја ња СФРЈ. Нео бич но је са ста но ви шта јав не све сти да 
се у про це су др жав но-на ци о нал ног и прав ног пре ком по ва-
ња ју го сло вен ског про сто ра не уоча ва чи ње ни ца ета ти за ци је 
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка по на ци о нал ној осно ви. 
Срп ски ин те лек ту ал ни про стор по кри ва ли су у нај ве ћој ме-
ри про у ча ва о ци дру штва ко ји су оп ту жи ва ли  Ср бе и Ср би ју 
за на ци о на ли зам као пре пре ку де мо кра ти ји. У исто вре ме, 
дру ге ре пу бли ке су упра во на ци о на ли стич ком иде о ло ги јом 
и рат ним сред стви ма оства ри ва ли сво је др жав не ин те ре се.

Мо же се без ус те за ња за кљу чи ти да је не ви дљи ва, али 
са зна чај ним  по ли тич ким учин ком, те о риј ска уло га про де-
мо крат ске ин те ли ген ци је би ла у до ка зи ва њу тврд ње да су 
на ци о нал ни и др жав ни ин те ре си спо ред ни у од но су на де-
мо крат ске (суп стан ци јал не) зах те ве. Ка ква је са знај на мо ти-
ва ци ја ова квог те о риј ско усме ре ње, од ма њег је по ли тич ког 
зна ча ја. Мо гућ но је да су ма те ри јал ни ин те ре си јед ног кру га 
про у ча ва ла ца дру штва би ли по мог ну ти из не ких  до ма ћих и 
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ино стра них фон до ва. Ни је ис кљу че на ни ка рак тер но-пси хо-
ло шка струк ту ра лич но сти со ци јал ног те о ре ти ча ра. А ни је  
ис кљу че на и те о риј ска скром ност, бу ду ћи да је је дан  број 
кри ти ча ра фор мал не де мо кра ти је иза шао из со ци ја ли стич-
ког ши ње ла.

По сле 2000. го ди не,  на ста вља се са кри ти ком де фор-
ма ци ја де мо кра ти је у Ср би ји. Та бри га за де мо кра ти ју у Ср-
би ји отво ри ла је вра та, све сно или не све сно, за под ри вач ке  
тен ден ци је у од но су на др жа ву и на ци ју на ко је ови чу ва ри 
де мо кра ти је ни су ре а го ва ли. Њи хов је  циљ био оства ре ње 
суп стан ци јал не де мо кра ти је, од но сно гра ђан ске, а не  кри ти-
ка  свих оних  со ци јал них и по ли тич ких де ви ја ци ја ко је су се 
из не на да по ја ви ле.

И у овом раз до бљу, иза ле ђа чу ва ра срп ске де мо кра-
ти је, од ви јао се про цес одва ја ња Цр не Го ре, ино стра на игра 
око Ко со ва и Ме то хи је до са мо про гла ше не не за ви сно сти 17. 
фе бру а ра 2008. го ди не, а стал на ме та кри ти ке био је срп ски 
на ци о на ли зам. Да кле, и ов де има мо ин те лек ту ал но-те о риј-
ску по све ће ност де мо кра ти ји а не др жав ним и на ци о нал ним 
ин те ре си ма. По ред пре ћут ки ва ња  те мељ ног на ци о нал ног и 
др жав ног ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је,  пре ћут ку ју се и учин-
ци де мо крат ских вла сти. Пот пу но се пре шло пре ко на си ља 
у осва ја њу вла сти 2000. го ди не, па ље ња Скуп шти не СРЈ и 
РТС-а. То на си ље ни је за слу жи ва ло па жњу чу ва ра су штин-
ске де мо кра ти је у Ср би ји.  

На си ље у по ли ти ци се ис по ља ва ло се вер бал ним за-
ла га њем за за бра ну де ло ва ња по ли тич ке пар ти је. Из два јам 
пред лог про фе со ра Прав ног фа кул те та, до ка за ног пла ги ја то-
ра, Сте ва на Ли ли ћа да „тре ба за бра ни ти СРС“ (По ли ти ка, 29. 
март 2001). 

Ана ли за по ли тич ког го во ра, ми шље ња и по на ша ња 
ДОС-а на вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји от кри ва нам при ро ду  
вла сти ове ко а ли ци је. Ње ни пред став ни ци и на ви ја чи го во-
ри ли су ка ко су де мо крат ска власт а де ло ва ли су у ни зу пра-
ва ца као не де мо крат ска власт. На ра де них го ди на ће усле ди ти 
стал ни зах те ви за лу стра ци јом и „не до вр ше ним 5. ок то бр ом“ 
што тре ба раз у ме ти као не ка кву ли кви да ци ју пред став ни ка  
бив ше вла сти и иде о ло шких не ис то ми шље ни ка (Авра мо вић, 
2002). 
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Мо же ли не ко да се при се ти ка да је не ки кри ти чар срп-
ске де мо кра ти је упо зо рио на де ло ва ње стра ног фак то ра?  
Тре ба би ти на и ван па ве ро ва ти ка ко је пуч у Ср би ји био ис-
кљу чи во уну тра шња ствар. Стра не тај не слу жбе су уме ша ле 
сво је пр сте у „ок то бар ску ре во лу ци ју“ а то се мо же до ка за ти 
па ра ли зом ви тал них др жав них слу жби у тре ну ци ма њи хо вог 
пре суд ног де ло ва ња. Има ла је не сум њи во са рад ни ке у не ким 
Ср би ма са функ ци ја ма у струк ту ра ма без бед но сти. О то ме је 
пи сао Тим Мар шал у књи зи Игра сен ки, 2002.

У по гле ду основ них дру штве них, кул тур них и по ли-
тич ких вред но сти ДОС је на сту пао као остра шће ни кри ти-
чар на ци о нал не по ли ти ке СПС и СРС. Иза те кри ти ке на ла-
зи ле су се ана ци о нал не, ан ти на ци о нал не и про е вроп ске идеј-
не, по ли тич ке и ин те лек ту ал не гру па ци је. И ста во ви пре ма 
др жав ним гра ни ца ма ни су би ли ја сни (Цр на Го ра и Ко со во 
и Ме то хи ја). 

Чу ва ри су штин ске де мо кра ти је по сле 2000. го ди не, 
ни су те о риј ски ре а го ва ли на не де мо крат ски де мо кра ти зам 
ДОС-а ко ји се ис по ља вао на два на чи на: 1) у об ли ку де мо-
крат ске ре то ри ке и прак ти ко ва ње не де мо крат ског по на ша-
ња, и 2) не де мо крат ског ми шље ња (за бра на, се лек ци ја, огра-
ни ча ва ње, ли сте не по доб них).

Ка да се  не кри ти ку ју об ли ци на си ља де мо крат ске вла-
сти  још ма ње ће се кри ти ко ва ти афе ре ко је је та власт про из-
ве ла. У уну тра шњој срп ској де мо кра ти ји, кри ти ча ри ма „опа-
сних“ по ли тич ких стра на ка у Ср би ји (СРС) ни је за сме та ла 
Та ди ће ва ре пли ка Ми ло ше ви ће вог сти ла вла да ња. У раз ли-
чи тим по ли тич ким и ме ђу на род ним окол но сти ма Та дић је 
ва ну став ни  (фак тич ки) цен тар вла сти у Ср би ји као што је то 
био Ми ло ше вић. Ла ко је кон ста то ва ти и ћу та ње пре ма про-
шлим и по сле ок то бар ским  по те зи ма за пад них де мо кра ти ја 
пре ма Ср би ји. За пад је по сле 2000. го ди не, за ову ин те лек ту-
ал но-те о риј ску стру ју по же љан парт нер. Ни ко од пред став-
ни ка ове стру је ми шље ња ни је кри тич ки ана ли зи рао  сна гу 
и обим за пад ног ме ша ња (зах те ва, уце на) у уну тра шње по-
сло ве Ср би је.

И ов де пи та ње мо ти ва ци је  ни је од пре суд ног са знај-
ног зна ча ја. По ред  стан дард них по кре та ча људ ске ак тив но-
сти – но вац, сла ва, су је та, по ло жа ји- ов де тре ба скре ну ти па-
жњу на  успех вла сти да ко рум пи ра  уни вер зи тет ско-на уч ну 
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ин те ли ген ци ју. У усло ви ма ка да је про сеч на пла та 350 евра,  
при пад ни ци ових про фе си ја при ма ју у про се ку око 1000 евра 
а на не ким фа кул те ти ма и по 2000 евра. То је од ли чан  ма-
те ри јал но-со ци јал ни ми ље да се па ци фи ку је ви со ко бра зо ва-
на  ин те ли ген ци ја или да се не у тра ли ше ње на крит ка пре ма 
цен три ма  „де мо крат ске вла сти“. 

Ствар на функ ци ја те о риј ско-ин те лек ту ал не ели те у 
Ср би ји то ком 20 го ди на би ла је сла бље ње на ци о нал ног иден-
ти те та и др жав ног су ве ре ни те та и про мо ци ја гра ђан ске де-
мо кра ти је. Ство ре но је „се ку лар но све штен ство“ (Ми ло Лом-
пар), од но сно ин те лек ту ал ци ко ји су би ли на услу зи оној вла-
сти  ко ја је ин те ре се на ци је и др жа ве гу ра ла у дру ги план. 
Ње на бри га је би ла да уте ме љи де мо кра ти ју „ап стракт них 
гра ђа на“ ко ја по ла зи од прет по став ке јед на ко сти по је ди на ца 
а не ко лек ти ви те та (кла се, на ци је, др жа ве, пар ти је). С дру ге 
стра не, де мо кра ти ја „ап стракт ног гра ђа ни на“  пре не бре га ва 
жи вот за јед ни це ко ји се уте ме љио у тра ди ци ји јед ног на ро-
да, у древ ним мо рал ним схва та њи ма, у ве ри, у ко лек тив ним 
успо ме на ма у љу ба ви пре ма за ви ча ју. Сав тај кул тур но-исто-
риј ски пр тљаг те о ри ја „ап стакт ног гра ђа ни на“ од ба цу је. 
Уко ли ко де мо кра ти ја од ба ци на ци о нал ни ка рак тер и на ци о-
нал ну тра ди ци ју она ће ну жно за вр ши ти у по да ни штву раз-
ли чи тог ти па. 

Ра ди ка ли за ци ја де мо кра ти је „ап стракт ног гра ђа ни на“ 
мо же да се за вр ши нео др жи вом тврд њом о де мо кра ти ји као 
не спо ји вој вред но сти са од бра ном на ци о нал ног иден ти те та. 
Из бор на во ља гра ђа на су ди о пре о вла ђу ју ћим ин те ре си ма, а 
то мо гу би ти и ко лек тив ни ин те ре си. Раз ли ка из ме ђу де мо-
кра ти је „ко лек тив них ин те ре са“ и де мо кра ти је „ап стракт них 
гра ђа на“, огле да се у то ме што ко лек тив ни ин те ре си укљу чу-
ју гра ђа ни на док овај дру ги из ба цу је ко лек тив не вред но сти. 

За кљу чак

Срп ска те о риј ска ели та је две про те кле де це ни је би ла 
те мат ски за о ку пље на бор бом за де мо кра ти ју др жа ве и дру-
штва. Кон ти ну и ра но је оспо ра ва ла, са раз ли чи тим ар гу мен-
ти ма де мо крат ски ка рак тер дру штва у раз до бљу од 1990. до 
2010. а за о би ла за ли пи та ње на ци о нал них и др жав них ин те-
ре са Ср ба и Ср би је. Ти ме је до при но си ла оп штем сла бље њу 
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срп ске на ци је и уру ша ва њу су ве ре ни те та срп ске др жа ве. Мо-
жда то ни је би ла ње на на ме ра али је био прак тич ни учи нак.

Нај ве ћи део срп ске те о риј ске ин те ли ген ци је је идеј но 
из ра жа ва ла и раз ви ја ла сли ку опо зи ци о них (до 2000) и вла-
да ју ћих по ли тич ких стра на ка (по сле 2000). Је дан дру га чи ји 
вид при ла же ња по ли тич ким и дру штве ним пар ти ку ла ри те-
ти ма по ка зу је се у ње ној спо соб но сти да кон тро ли ше дру-
штве не ира ци о нал но сти („обра зо ва ње и во ђе ње јав ног мне-
ња“, „тех ни ка вла да ња ма са ма“). Да ли је на уч на ин те ли ген-
ци ја увек но си лац ра ци о нал не ми сли и ра ци о нал ног об ли ко-
ва ња дру штве них то ко ва? Не ки об ли ци остра шће не кри ти ке 
„то та ли та ри зма“ у Ср би ји од 1990. до 2000. мо гу се об ја сни ти 
не си гур но шћу вла сти стог по ли тич ког иден ти те та  из ко га 
про ис ти че те сна ве за ност за пред став ни ке „про е вроп ске“ по-
ли тич ке пар ти је, од но сно ве ће од са мих при пад ни ка те пар-
ти је. Бив ши со ци ја ли сти, чел ни ци идеј них ко ми те та СК Ср-
би је и Ју го сла ви је ја ча ли су сво ју не си гур ност фа на тич ном 
вер но шћу вла сти ма. Они су улеп ша ва ли ин те ре се, по тре бе и 
ци ље ва опо зи ци о них а по сле 2000. го ди не, вла да ју ћих по ли-
тич ких ор га ни за ци ја. Ор ган ска те о риј ска ин те ли ген ци ја је 
улеп ша вла власт по сле 2000. го ди не а де мо ни зо ва ла опо зи-
ци ју. За јед но су до при не ли дра стич ном сла бље њу на ци о нал-
них и др жав них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је и срп ске на ци је 
у це ли ни.

Да кле, на ве штач ку ди ле му – де мо кра ти ја или на ци ја 
и др жа ва, срп ска те о риј ска ели та о ко јој је реч, од го ва ра ла је  
не дво сми сле но: де мо кра ти ја. Али, про пу сти ли су да про ми-
сле крај ње по сле ди це ова квог ста но ви шта: де мо кра ти ја мо же 
да се ре а ли зу је и у скра ће ној др жа ви и дез ин те гри са ној на-
ци ји.
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Зо ран Авра мо вић

MA NI FEST AND LA TENT RO LE THE PART 
OF THE O RE TI CAL IN TEL LEC TUAL ELI TE IN 

THE SER BIA (19902010)

Sum mary

In the pe riod  19902010. in the pu blic  fi eld, ones the o
re ti cal po int of vu ew, on the per ma nent man ner, un der mi ned of 
de moc ra tic  fe a tu res of the Sre bian so ci ety. Bet we en 19902000. 
un der SPS ru ling in the Ser bian sta te we re do mi na nant na ti o na li
stic po licy. Af ter 2000. year, the tar get of the o re ti cal cri tics we re 
po li ti cal party from an cian re zi me, as a dan ge ro us for de moc ra
tic de ve lop ment Ser bian so ci ety. In the pa per, aut hor deal with 
two qu e sti on: 1) what is  qu a lity of ar gu ment  the o re ti cal eli te in 
Ser bia, and 2) do es  cri tics of de moc ra tic de fi cit in Ser bia hid den 
ot her go uls and in te re se? In the con clu sion aut hor cla im that one 
part of the o re ti cal eli te in Ser bia, un der mi ned the ba sic  na ti o nal 
and sta te in te res Ser bian pe o ple in the pe riod 19902010. 
Key words: the o ri e ti cal eli te, ma ni fest and la tent fun ction, Ser bia 

(19902010) 
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