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Т Е  М А Т :  Ж А Р  К О  В И  Д О  В И Ћ  ( 1 9 2 1 – 2 0 1 6 )

При ре ди ли Бог дан Зла тић и Сло бо дан Вла ду шић

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ

ЖАР КО ВИ ДО ВИЋ: БИ О ГРА ФИ ЈА  
И МИ ШЉЕ ЊЕ

1

Ако под ти пич ном би о гра фи јом ин те лек ту ал ца под ра зу ме
ва мо пре власт уну тра шњег жи во та и уну тра шњих до га ђа ја над 
спо ља шњим – он да би о гра фи ја Жар ка Ви до ви ћа, фи ло зо фа и исто
ри ча ра ци ви ли за ци ја, не спа да у гру пу та квих би о гра фи ја. 

Ви до вић се ро дио у Те шњу, 1921. го ди не. Гим на зи ју за вр ша
ва 1939. го ди не у Но вом Са ду. Члан је СКОЈа. Ре дов но уче ству је 
у штрај ко ви ма рад ни ка и об ра чу ни ма са по ли ци јом. Од ла зи у 
За греб, пр во на сту ди је ме ди ци не, да би по сле три се ме стра пре
шао на фи ло зо фи ју. У апри лу 1941. го ди не од ла зи у до бро вољ це. 
На кон април ског кра ха де лу је у Са ра је ву као иле га лац и са ра ђу је 
са чу ве ним Вал те ром Пе ри ћем, ка сни је ове ко ве че ним у фил му 
Вал тер бра ни Са ра је во Хај ру ди на Кр вав ца. Уста ше Ви до ви ћа хап
се 6. ок то бра исте го ди не. Спа са ва ју га – Нем ци, ко ји Ви до ви ћа и 
оста ле ухап ше не Ср бе пре у зи ма ју из уста шког за тво ра. (,,Не мач
ки за тво ри су би ли спас од уста ша.”1) У не мач ком за тво ру оста је 
до 3. апри ла 1942. го ди не, ка да га по но во пре у зи ма ју уста ше. У 
ма ју, на Ђур ђев дан, Ви до ви ћа са још три хи ља да Ср ба уста ше тр па
ју у ва го не и ша љу их за Ја се но вац. Без во де и хра не, го то во без 
ва зду ха, љу ди у пре на тр па ним ва го ни ма сти жу пред ло гор: 

Чу је мо ка ко се отва ра ју вра та и ви ку: „ис па дај бр зо!” И чу је мо 
удар це! Отво ри ше се нај зад вра та и на на шем ва го ну. Ми из ла зи мо 
по на ред би, кад иза нас ко кла де па да ју мр тви ме ђу на ма, за ко је 

1 Ин тер вју са Жар ком Ви до ви ћем, Не дељ ник, 29. ок то бар 2015, 54.
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ни смо зна ли. Ни смо ни зна ли да су мр тви док су ста ја ли не мо гав ши 
да пад ну, смо жде ни, сло мље ни. (...) Тр ком смо ишли до ло го ра. Ко 
оста не на но га ма жи ве ће – до ло го ра. Ко пад не, до ту ку га.2

Пред ло го ром, Ви до ви ћа и оста ле за тво ре ни ке до че ку ју ,,то тов
ци” – слу жбе ни ци вој ноци вил не ор га ни за ци је Тот, ко ја је тра жи ла 
ро бов ску рад ну сна гу, за гра ђе вин ске ра до ве ши ром оку пи ра не 
Евро пе. 

Ви до вић да ље све до чи: 

То тов ци нас по стро ја ва ју у не ко ли ко ре до ва ис пред ула за у 
глав ни ло гор, у строј дуг око две ста ме та ра. Иду иза нас и те шком 
чи змом уда ра ју сва ког од нас под ко ле но. Ко пад не, или по клек не, 
не сме да уста не – уби ће га. Ко оста не на но га ма иде ме ђу ода бра
не. Они ко ји пад ну иду у Ја се но вац. Ја сам пре ра та био тр кач, био 
сам и тре ћи на др жав ном так ми че њу за ју ни о ре, па сам имао сна жне 
но ге. Тре снуо је и ме не два пу та, али сам из др жао.3

У Ја се нов цу Ви до ви ћа за др жа ва ју до 17. ма ја 1942. го ди не, а 
он да га, са оста лим иза бра ни ци ма, тран спор ту ју пр во у ло гор Ста
ро сај ми ште у Зе му ну, а за тим у Нор ве шку, у ло гор Остен. Из ло
го ра бе жи у сеп тем бру 1943. го ди не. Спас на ла зи у Швед ској. Као 
сти пен ди ста Кра ље ви не Швед ске, сту ди ра у Уп са ли. Го ди не 1945. 
вра ћа се у зе мљу, где га ко му ни сти хап се. Ипак, у Бе о гра ду за вр
ша ва пр во сту ди је фи ло зо фи је, а за тим и исто ри ју умет но сти на 
ко јој док то ри ра. Пре ла зи нај пре у Са ра је во, где пре да је до 1961. 
го ди не, а за тим га по но во за ти че мо у За гре бу као про фе со ра на 
Уни вер зи те ту. Но вем бра 1967. го ди не у Књи жев ним но ви на ма 
об ја вљу је текст у ко ме је на пи сао ,,да је цен тар ср бо фо би је у Бео
гра ду и то у ЦК Ју го сла ви је”.4 Ис те ран је са Уни вер зи те та. Се ли се 
у Бе о град. По чи ње да се дру жи са Ми ла ном Ка ша ни ном. Ула зи у 
круг љу ди око оца Ју сти на По по ви ћа. Го ди не 1969. до би ја ме сто 
у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност, где оста је до пен зи је.

2

Су о чен са Ви до ви ће вом би о гра фи јом и Ви до ви ће вим ми шље
њем – нај прег нант ни је из ра же ним у ње го вим Огле ди ма о ду хов ном 
ис ку ству – чо век мо ра да се за пи та ка ква је ве за из ме ђу та кве 

2 Исто.
3 Исто.
4 Исто, 57.
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би о гра фи је и та квог ми шље ња. Ме ђу тим, пи та ње о ве зи из ме ђу 
би о гра фи је и ми шље ња мо же се по ста ви ти и у слу ча је ви ма ти пич
них ин те лек ту ал них би о гра фи ја. На при мер, код Ми ше ла Фу коа. 
Ро ђен 1926. го ди не, Фу ко Дру ги свет ски рат про во ди шко лу ју ћи 
се. Раз у ме се, дис тан ци ра ност од екс трем них ег зи стен ци јал них 
ис ку ста ва ни је зло чин; ни је по ен та у то ме да се Фу коу због ове срет
не окол но сти на би ло ко ји на чин не што при го во ри. Ме ђу тим, ова 
окол ност до би ја свој сми сао ка да се зна да је ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка Фу ко на пи сао сле де ћу ре че ни цу: ,,Нај те же на сле ђе 
ко је смо при ми ли од де вет на е стог ве ка – и већ је крај ње вре ме да 
га се ота ра си мо – је сте ху ма ни зам.”5 Из о ста нак ег зи стен ци јал ног 
ис ку ства жр тве – ка кво је при ме ра ра ди имао Ви до вић – као да 
ства ра је дан фи ло зоф ски оквир у ко ме се од нос из ме ђу мо ћи и 
објек та мо ћи од ре ђу је на дру га чи ји на чин.6

Сре тен Ма рић, ко ји ову ре че ни цу ци ти ра, има мно го об зи ра 
пре ма Фу коу и ње го вој фи ло зо фи ји, па ипак бе ле жи: ,,Исти на, сам 
Фу ко се и те ка ко ба ви ’иде јом о чо ве ку’ и свим ње го вим про бле
ма ти ка ма, али ови ње го ви ов де ци ти ра ни за кључ ци су за ме не не ка 
вр ста иде о ло ги је тех но кра та, оних ко ји ве ро ват но и не по сто је у 
ства ри, ко ји су ваљ да са мо мит на шег до ба, а за ко је се ве ли да све 
пот чи ња ва ју над људ ској ра ци о нал но сти и ефи ка сно сти ло ги ке и 
тех ни ке.”7 Ни је ов де пи та ње у то ме ко је ве ћи фи ло зоф, или ко је 
бо љи чо век, ни ти да ли тре ба чи та ти Фу коа или не. Ра ди се о то ме 
да по сто ји је дан на чин чи та ња ко ји бих на звао те сте мен тар ним, а 
ко ји се за сни ва на то ме да се фи ло зоф ски тек сто ви чи та ју дво сту ко: 
и као фи ло зоф ски тек сто ви, али и као тек сто ви ко ји мо гу да по ста
ну по ли тич ки опе ра тив ни, да кле као тек сто ви ко ји мо гу да на дах ну 
од ре ђе ну по ли тич ку иде о ло ги ју, па и прак су. Теста мен тар ни ка
рак тер чи та ња ов де по чи ва на то ме што се текст чи та и као те ста
мент, као не што што тре ба да се оства ри у прак си, а не тек као 

5 На ве де но пре ма: Сре тен Ма рић, Гла сни ци апо ка лип се, Но лит, Бе о град 
1968, 50

6 По зна то је Фу ко о во по ли тич ко ан га жо ва ње на за шти ти за тво ре ни ка у 
Фран цу ским за тво ри ма, пу тем уче сто ва ња у ор га ни за ци ји GIP (Gro up d’In for
ma tion sur les Pri sons). Ме ђу тим, оно што чо ве ка бу ни при ли ком раз ми шља ња 
о Фу ко о вом ак ти ви зму је сте ди со нан ца из ме ђу ње го вог фи ло зоф ског ми шље ња 
и ње го вог по ли тич ког ан га жма на. Из гле да као да је ње гов по ли тич ки ак ти ви зам 
не ка вр ста би о граф ске за ни мљи во сти, би о граф ске пе не, ко ја са мо спо ља до ти
че ми шље ње (ве за из ме ђу уче ство ва ња у GIPу и књи ге Над зи ра ти и ка зни ти). 
Ако по сто ји не ка ду бља ве за, он да њу мо же мо да на слу ти мо у то ме да Фу ко ов 
ан га жман, по пут Фу ко о ве фи ло зо фи је, уче ству је у тех но крат ком пре о бра жа ју 
др жа ве у си стем (Ме га ло по лис). Раз ви ја ње ове слут ње, ме ђу тим, пре ва зи ла зи 
гра ни це овог тек ста, па ће мо пре ма то ме оста ти на слут њи. 

7 Исто, 51. Са да, пет де це ни ја на кон Фу ко о вих ре чи и Ма ри ће вог ко мен
та ра о Фу ко о вој тех но крат ској иде о ло ги ји, мо же мо да слу ти мо да Ма ри ће ва 
огра да о ре ал ној ег зи стен ци ји та квих тех но кра та мо жда ви ше ни је ак ту ел на.
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не што што се за вр ша ва на обо ди ма тек ста. Сре тен Ма рић упра во 
та ко чи та Фу коа.8 

Ако фи ло зоф ске тек сто ве чи та мо на ова кав на чин, он да је 
ра зу мљи во да се мо же мо за пи та ти о ве зи из ме ђу би о гра фи је не ког 
фи ло зо фа и ње го ве фи ло зо фи је. Те ве зе мо гу би ти за пре те не, ли
ше не екс пли ка ци је. Оне та да спа да ју у не што што бих на звао био
граф ско не све сно, као ана ло ги ју са фе но ме ном тек сту ал но не све
сног.9 Та ко фи ло зо фи ја по ста је чвр шће ве за на за би о гра фи ју с 
јед не, али и за свет с дру ге стра не. То је од ли ка те ста мен тар ног 
чи та ња. 

Вра ти мо се са да Ви до ви ћу: да ли из ме ђу ње го вих ра ди кал них 
жи вот них ис ку ста ва (ис ку ства жр тве) и ње го ве фи ло зо фи је по сто
ји не ка им пли цит на ве за? Чи ни ми се да од го вор на ово пи та ње 
на ла зи мо у те мељ ној опо зи ци ји из ко је про ис ти че ми са о ни си стем 
Жар ка Ви до ви ћа, а то је зна че ње гла го ла ,,би ти”. О том пи та њу 
Ви до вић пи ше на са мом по чет ку сво је ва жне књи ге Огле ди о ду
хов ном ис ку ству: 

Сва раз ли ка из ме ђу ду хов ног ис ку ства и ме та фи зи ке пред о дре
ђе на је раз ли ком у зна че њу гла го ла „би ти”. У ду хов ном ис ку ству 
(и у фи ло зо фи ји као на кнад ној све сти то га ис ку ства) би ти је зна чи: 
по сто ја ти и (у том по сто ја њу, би ти ју) би ти исто ве тан са са мим 
со бом (по сто је ћим, су штим). У ме та фи зи ци би ти је зна чи: би ти 
не што дру го, би ти исто што и не што дру го, тј. не би ти исто ве тан 
са са мим со бом. У ду хов ном ис ку ству би ти је је пот пу на по твр да 
по сто ја ња оно га што је опи са но (или на зна че но) реч ју „би ти”. У 
ме та фи зи ци је би ти је не га ци ја, тј. схва та ње не га ци јом, схва та ње 
ко је схва та не што по и сто ве ћу ју ћи га са оним што ни је!10

8 На рав но, мо же се по ста ви ти пи та ње ва лид но сти или ис прав но сти ова
квог чи та ња. Фи ло зо фи су скло ни да ова кво чи та ње фи ло зо фи је на зо ву по ли тич
ком зло у по тре бом и скло ни су да фи ло зоф ске тек сто ве чи та ју са мо као фи ло зоф
ске тек сто ве. Ме ђу тим, гра ни це дис кур са ни су то ли ко ја ке из нај ма ње два раз ло га: 
пр во, не мо гу ће је огра ни чи ти на чин чи та ња не ког тек ста. Дру го, фи ло зоф ске 
иде је се пу тем обра зов ног си сте ма пре ли ва ју у дру ге дис кур се – ме диј ски, по
ли тич ки – ства ра ју ћи та ко из ве сну кли му, ат мос фе ру, из ве сну сли ку све та, 
ко ја по зи ци о ни ра јед ну гру пу љу ди на ме сту су бјек та, док оста ле рас по ре ђу је 
у од но су на тај су бјект и пре ма ин те ре си ма тог су бјек та. Ов де тре ба да ти још 
јед ну на по ме ну: те ста мен тар но чи та ње ни је увод у за бра ну чи та ња не ког фи ло
зо фа или у би ло ко ји дру ги об лик ре пре си је. Иде ја те ста мен тар ног чи та ња је 
да се про ши ри по ље зна ња та ко што се уво ди но ва пер спек ти ва чи та ња, те да 
се та ко кре и ра но зна ње до ве де у ве зу са жи во том, и са јед ном но вом сли ком 
све та, ко ја не би би ла на мет ну та спо ља већ из гра ђе на из ну тра.

9 Ви ди: Дра ган Бо шко вић, Тек сту ал но (не)све сно Гроб ни це за Бо ри са 
Да ви до ви ча, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2008.

10 Жар ко Ви до вић, Огле ди о ду хов ним ис ку ству, Сфа и рос, Бе о град 1989, 
12–13.
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На ко ји на чин се ова те мељ на опо зи ци ја мо же по ве за ти са жи
вот ним ис ку ством Жар ка Ви до ви ћа? Ди рек тан, ег зак тан од го вор 
ни је мо гу ће да ти. Али ако чо век осим зна ња чи ње ни ца рас по ла же 
и не ма ње ва жним зна њем слут ње, он да је мо гу ће на слу ти ти да 
ова опо зи ци ја у раз у ме ва њу гла го ла ,,би ти” има не ке ве зе са ло
го ра шким ис ку ством са мог Жар ка Ви до ви ћа. Као да то ис ку ство 
сво јим па то сом зах те ва фи ло зоф ски оквир ко ји са мо то ис ку ство 
(и то не са мо лич но већ и на ци о нал но ис ку ство, ко је је ло го ра шким 
ис ку ством на гла ше но) тре ба да са чу ва од за бо ра ва. 

При ме ра ра ди, ако ме та фи зи ка Ву ка ши на Ман дра пу из Кле
па ца до след но де фи ни ше као човекa по фор му ли В. М. је чо век (на 
осно ву Ви до ви ће вог на во да да ,,у ме та фи зи ци би ти је зна чи: би ти 
не што дру го, би ти исто што и не што дру го, тј. не би ти исто ве тан 
са са мим со бом”), он да смрт В. М. у Ја се нов цу са ма по се би ни је 
ни ка кав до га ђај, бу ду ћи да чо ве чан ство не ће не ста ти ако не ста не 
В. М. Из овог ста ва се мо же на слу ти ти да се но во ве ков на моћ (моћ 
ко ја се на сла ња на про све ти тељ ски став о уни вер зал ном чо ве ку) 
ис по ља ва као моћ кла си фи ка ци је, од но сно моћ од ре ђи ва ња ко је 
чо век (и ко, да кле, при па да чо ве чан ству) а ко не. Нај стра шни ји 
при мер ис по ља ва ња та кве мо ћи си гур но су на ци стич ки и уста шки 
ло го ри у Дру гом свет ском ра ту, у ко ји ма је на де лу би ло та кво од
ре ђи ва ње ко је сте, а ко ни је чо век. (На ма су, на жа лост, вр ло до бро 
по зна ти и дру ги, ско ра шњи про це си са та ни за ци је, ко ли ко по је ди
на ца то ли ко и це лих на ро да.) 

Као по сле ди ца раз у ме ва ња по је дин ца В. М., ко га за пад на 
ме та фи зи ка де фи ни ше као чо ве ка, мо гу ће је и ко рек тив но од ре
ђи ва ње, по ко ме В. М. ни је чо век, па не при па да чо ве чан ству. То 
је мо гу ће за то што, по ис прав ном Ви до ви ће вом ста ву, ме та фи зи ка 
твр ди да „исти на су штог [појединца, прим. С. В.] ни је у са мом 
су штом (ни је су шти на су штог) не го у од но су то га су штог пре ма 
дру гим су шти ма. Исти на као од нос, а не као су шти на.” Упра во 
за то се моћ ис по ља ва пу тем од ре ђи ва ња од но са по је дин ца пре ма 
не кој це ли ни11 па је исти на по је дин ца у том од но су, а не у ње му 
са мо ме. У крај њем слу ча ју, то зна чи да чин ли кви да ци је Ву ка шна 
Ман дра пе пре ста је да бу де не са мо зло чин не го и пу ки до га ђај, у 
тре нут ку ка да се од нос тог по је дин ца пре ма це ли ни од ре ди та ко 
да по је ди нац не при па да тој це ли ни. 

11 Иде ја еко ном ских санк ци ја у ра ди кал ном ви ду или стро гост ви зног ре
жи ма у ма ње ра ди кал ном ви ду, по чи ва на ова ко схва ће ној мо ћи: то је моћ ко ја 
ен ти тет де фи ни ште пре ко од но са ко ји це ли на за у зи ма пре ма том ен ти те ту. Ен ти
тет се да кле де фи ни ше као не што што ни је це ли на, па се за то уки да и сам од нос. 
Шта сле ди по сле то га, има ли смо при ли ке да ви ди мо. 
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На су прот ова квом схва та њу, Ви до вић твр ди да ду хов но ис ку
ство по је дин ца/су штог схва та као исто вет но са мом се би, из че га 
до би ја фор му лу да је по је ди нац су шти на су штог.12 Са да исти на 
по је дин ца ни је у ње го вом од но су пре ма не ком од но су, већ у ње му 
са мо ме, што зна чи да ли кви да ци ја Ву ка ши на Ман дра пе у Ја се нов
цу не мо же а да не бу де до га ђај, од но сно зло чин, јер том ли кви да
ци јом на ста је јед на су шти на, ко ја је не сво ди ва на би ло ко ју дру гу 
су шти ну у све ту. На тај на чин, мо же мо да на слу ти мо да пој мов ни 
оквир Ви до ви ће вог ми шље ња, у ко ме се зна че ње гла го ла ,,би ти” 
ви ди као раз ли ка из ме ђу ду хов ног ис ку ства и за пад не ме та фи зи ке, 
мо жда на ста је као из раз на по ра да се вла сти то ло гор ско ис ку ство, 
али и ло гор ско ис ку ство дру го га – Ву ка ши на Ман дра пе, ко га је 
Ви до вић по зна вао – као и на ци о нал но ло гор ско ис ку ство, са чу ва 
по сва ку це ну. То ис ку ство, на и ме, по ка зу је да се до исти не све та 
не до ла зи са мо у би бли о те ка ма већ и на стра ти шти ма.

Ето за што на кон чи та ња Жар ка Ви до ви ћа чо век по чи ње знат но 
ма ње да ве ру је фи ло зо фи ма без ра ди кал них би о гра фи ја: по чи ње
мо да се пи та мо ода кле до ла зи њи хов пој мов ни оквир, или ми сао 
да оквир не по сто ји. Ако не до ла зи из би о гра фи је, да кле из ну тра, 
из са мог ис ку ства, он да мо жда до ла зи спо ља, из прав ца не ке си ле 
или мо ћи ко ја про го ва ра кроз глас фи ло зо фа ко ји се на њу на ста
вља, има ју ћи за да так да уки не мо гућ ност те ста мен тар ног чи та ња. 
На тај на чин се гла су мо ћи омо гу ћа ва да ти хо до спе у про стор јав
но сти и по ли тич ких од лу ка на по сре дан на чин, у фор ми ,,објек тив
ног”, ,,ег закт ног” зна ња, ко је по ли тич кој од лу ци од у зи ма при ро ду 
по ли тич ког, да би је пре па ко ва ла у ,,екс перт ску” од лу ку, од лу ку 
за сно ва ну на ,,зна њу” и ,,ра зу му”, па пре ма то ме и од лу ку ко ја 
ис кљу чу је би ло ка кву да љу по ли тич ку рас пра ву. А са мим та ко ђе 
и по ли тич ку ал тер на ти ву. 

3

Без об зи ра на то ка ко чо век ко мен та ри сао бри тан ски Bre xit и 
по бе ду До нал да Трам па на аме рич ким пред сед нич ким из бо ри ма, 
ови до га ђа ји су ге ри шу да се пред на ма ру ши јед на сли ка све та. 
Она се ру ши за то што сте ге ,,по ли тич ке ко рект но сти” ви ше не 

12 Ов де тре ба за бе ле жи ти бли скост Ви до ви ће вог и Ки шо вог ста ва о не сво
ди во сти по је дин ца на це ли ну. Код Ки ша се то вр ло екс пли цит но ви ди у при чи 
„Ен ци кло пе ди ја мр твих”. На и ме, на ста нак чу де сне Ен ци кло пе ди је мр твих мо
ти ви сан је сле де ћим ста вом: ,,Јер – а то је ми слим основ на по ру ка са ста вља ча 
Ен ци кло пе ди је – ни ка да се ни шта не по на вља у исто ри ји људ ских би ћа, све што 
се на пр ви по глед чи ни као да је исто, је два да је слич но: сва ки је чо век зве зда 
за се бе, све се до га ђа увек и ни кад, све се по на вља увек и ни кад.” Да ни ло Киш, 
Ен ци кло пе ди ја мр твих, БИГЗ, Бе о град 1992, 65. 
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мо гу да спре че из бор ко ји се не за др жа ва на по вр ши ни си сте ма, 
па га са мим тим и не до ти че, већ се же до са мог је згра си сте ма. 
Та да из бор угро жа ва са му сли ку све та ко ју је си стем (Ме га ло по
лис) на чи нио упра во да оне мо гу ћи кон ку рет но ми шље ње, од но сно 
ми шље ње уоп ште.13 Ре ак ци ја на овај крах сли ке све та од стра не 
ма се ње них по бор ни ка че сто не иде да ље од по гр да на ра чун ве ћи
не ко ја је по ме ну ту сли ку све та до ве ла у пи та ње. Ре чи се не би ра ју: 
,,хо мо фо би”, ,,на ци о на ли сти”, ,,фа ши сти”, ,,ра си сти”, ,,нео бра зо
ва ни”, ,,ру рал ни” итд. Та ко се у по ли тич кој прак си по ка зу је ка ко 
функ ци о ни ше за пад на ме та фи зи ка: чо веч ност не ког по је дин ца се 
од ре ђу је у ње го вом од но су пре ма це ли ни, тач ни је пре ма мо ћи ко ја 
том це ли ном вла да. 

Нео стра шће ни љу ди – усу ђу јем се да ка жем ин те лек ту ал ци 
– схва ти ли су о че му се ра ди. Је дан од њих је и но ви нар Глен Грин
валд. Ево шта он ка же: ,,По ру ка се чу ла гла сно и ја сно. Ин сти ту
ци је и фрак ци је ели та ко је су про ве ле го ди не и го ди не ру га ју ћи 
се, опањ ка ва ју ћи, пљач ка ју ћи ве ли ки део по пу ла ци је – са ста вља
ју ћи свој лич ни до си је не у спе ха, ко руп ци је и уни шта ва ња – са да 
су шо ки ра не за то што је њи хов дик тат и де крет остао не из вр шен. 
Али људ ска би ћа не ће пра ти ти и по ко ра ва ти се оним истим љу ди
ма ко је нај ви ше кри ве за сво ју пат њу. Они ће учи ни ти упра во су
прот но: све сно ће их иза зва ти и по ку ша ће да их ка зне за од ма зду. 
Ин стру мен ти од ма зде су Брег зит и Трамп.”14 

Шта нам го во ре ове Грин вал до ве ре чи? Пре све га, да је ве ћи
на љу ди за не ма ре на у јед ној сли ци све та ко ју су за јед но об ли ко ва ле 
по ли тич ка ели та, ме ди ји, али и ака дем ска за јед ни ца. Та за не ма ре на 
ве ћи на очи глед но ви ше не же ли или не мо же да тр пи ту на мет ну ту, 
ла жну сли ку све та. Ако је та ко, он да ин те лек ту а лац да нас мо ра да 
по гле дом про би је ту на мет ну ту сли ку све та, а са мим тим и ње не 
те о риј ске, постструк ту ра ли стич ке окви ре – Де ри ду, Фу коа – и то 
не из осе ћа ња не ке мр жње, већ про сто за то што та фи ло зо фи ја не 
мо же ви ше да осве тли ни са вре ме ни свет, ни по ли тич ке ег зе ку
то ре и њи хо ве по ли тич ке ег зе ку ци је чи та вих на ро да, а ни по то ње 
до га ђа је по ли тич ке по бу не. Ин те лек ту а лац мо ра да се вра ти зах
те ву ко ји је пред ње га ис по ста вио Карл Мај нхајм, а то је зах тев за 
то тал но шћу: ,,То тал ност зна чи усме ре ност ка це ли ни, усме ре ност 
ко ја об у хва та у се би пар ти ку лар не на чи не гле да ња и не пре ста но 

13 У овом сми слу, за ни мљи во је при се ти ти се опа ске Сре те на Ма ри ћа: 
,,Али до ба ко је ни је има ло бар две фи ло зо фи је, ни је има ло ни јед ну.” Сре тен Ма
рић, ,,Ег зи стен ци јал не осно ве струк ту ра ли зма”, у: Ми шел Фу ко, Ри је чи и ства ри, 
Но лит, Бе о град 1971, 11.

14 https://the in ter cept.com /2016/11/09/de moc ratstrumpandtheon go ingdan
ge ro usre fu salto le arnth eles sonofbre xit/, при сту пље но: 19 но вем бра, 2016.
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про би ја њи хо ве гра ни це; ова усме ре ност се ко рак по ко рак све ви ше 
ши ри у при род ном про це су са зна ња, а за циљ има не не ку до крај
че ност ко ја би без вре ме но ва жи ла, не го мак си мал но мо гу ће про
ши ре ње вид ног по ља.”15 

Зах тев за то тал но шћу зна чи кон крет но две ства ри: пр во, да 
ин те лек ту ал ци мо ра ју по но во да стек ну сво ју би о гра фи ју. На рав но, 
то не зна чи да ће, по пут Ви до ви ћа, мо ра ти да оду у ло го ре. То, ме
ђу тим, зна чи да ће мо ра ти да до пу сте да се у њи хо вом ми шље њу 
ви ди траг оно га што пре ти њи хо вом жи во ту и оп стан ку за јед ни це 
ко јој при па да ју. Ако се у ми шље ње не ура чу на мо ме нат оп стан ка, 
и то оп стан ка за јед ни це, он да има мо по сла са ми шље њем ко је све
сно же ли да бу де пар ци јал но, па пре ма то ме оно ни је ви ше ин те лек
ту ал но већ иде о ло шко. Ва жно је да ин те лек ту ал ци поч ну да упра
жња ва ју те ста мен тар но ми шље ње, од но сно ми шље ње ко је узи ма 
у об зир по ли тич ке кон се квен це не ког фи ло зоф ског ста ва, и ко је 
исто вре ме но по чи ње од пи та ња суд би не са мог ин те лек ту ал ца, али 
и за јед ни це ко јој он при па да. Ви до ви ће ва фи ло зо фи ја ту мо же 
би ти од ве ли ког зна ча ја, јер ње го во ло гор ско ис ку ство, и свест о 
том ло гор ском ис ку ству, по ка зу ју ко ли ко је на ив на на мет ну та на
ра ци ја о ди на мич ком иден ти те ту, од но сно о то ме да је смо са мо 
оно што же ли мо да бу де мо. Том на ра ци јом се у пот пу но сти ни шти 
ис ку стве на спо зна ја да се иден ти тет са мо до не кле мо же об ли ко ва
ти, али да се исто вре ме но иден ти тет и на ме ће, пу тем чи на кла си
фи ка ци је. Ви до ви ће во ло го ра шко ис ку ство у Ја се нов цу омо гу ћу је 
му да ту исти ну са оп шти вр ло ја сно, без ика квих тер ми но ло шких 
спи но ва ња: 

Та да смо пр ви пут, али за у век (!) схва ти ли јед но: не ва жна је 
на шем не при ја те љу на ша по де ла на чет ни ке и пар ти за не. Та ко се 
де ли мо ми. А за не при ја те ља смо сви ми „ло го ра ши”, ло го ра шка 
на ци ја!16 

Баш за то што по ла зи од та квих ра ди кал них ис ку ста ва, Ви до
ви ће во ми шље ње де ли суд би ну тог ис ку ства – то је скрај ну тост. 
Склад из ме ђу би о гра фи је и ми шље ња ни је знак да је ми шље ње 
за тро ва но су бјек тив но шћу, већ са свим су прот но, да се тим ми
шље њем и том би о гра фи јом ис пу ња ва оно што је Ни че на јед ном 
ме сту на звао за ко ном фи ло зо фи је по се би, сма тра ју ћи да тај за кон 
ви ше ни ко не ис пу ња ва: „Ни ко се не сме усу ди ти да ис пу ни за кон 

15 Карл Ман хајм, Иде о ло ги ја и уто пи ја, прев. Бранимир Живојиновић, 
Но лит, Бе о град 1968, 86.

16 Жар ко Ви до вић, Исто ри ја и ве ра, Све ти го ра, Це ти ње 2008, 17.
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фи ло зо фи је по се би, ни ко не жи ви фи ло зоф ски, оном јед но став ном 
ва зал ском вер но шћу ко ја је не ког стар ца при ну ђи ва ла, ма где био, 
ма шта ра дио, да се по на ша као сто ик, ако се као сто ик за клео на 
вер ност.”17 За то Ни че сма тра да тре ба да фи ло зо фи ра че ки ћем. 
Ви до вић је, ме ђу тим, тај за кон фи ло зо фи је по се би ис пу нио. И 
са мо би због то га за слу жио да га са слу ша мо. 

Дру га ва жна ствар: Ви до ви ће ва фи ло зо фи ја је ве ли ка по ле ми
ка са за пад ном ме та фи зи ком. На ста ју ћи по стра ни од фи ло зо фи је 
ко ја је уте ме љи ла сли ку све та ко ја се са да рас та па пред на шим 
очи ма, Ви до ви ће ва фи ло зо фи ја се по ка зу је као при мер ал тер на
тив ног ми шље ња ко је нам омо гу ћу је да до би је мо но ве иде је, да се 
ин спи ри ше мо на нов на чин. Ни је ну жно од Ви до ви ћа пра ви ти 
идо ла, ни ти овај те мат има та кве ин тен ци је, јер кри тич ко чи та ње 
не из у зи ма ни ко га, па ни Ви до ви ће ве тек сто ве. Ме ђу тим, је сте 
ва жно про ћи кроз ње го ву фи ло зо фи ју, и то не са мо за то што она 
го во ри из на шег ис ку ства већ и за то што је то ис ку ство са да по
ста ло ви дљи во као еле мент свет ског ис ку ства: а то је ис ку ство 
то пље ња јед не сли ке све та и отва ра ња мо гућ но сти за ње не ал тер
на ти ве, за ван си стем ско ми шље ње, за пра во – за ми шље ње уоп ште. 

17 Фри дрих Ни че, О ко ри сти и ште ти исто ри је за жи вот, прев. Ми лан 
Та ба ко вић, Све то ви, Но ви Сад 2001, 51.




