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СЛАВ КО ГОР ДИЋ

ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ У СФЕ РИ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ве ро ват но је за раз ма тра ње на ше про бле ма ти ке нео п ход но 
прет ход но чи шће ње пој мов нотер ми но ло шког апа ра та.

Да кле, шта је и ко је ин те лек ту а лац? Мо же мо ли овим по во дом 
го во ри ти о по зи ву или, с ри зи ком из ве сне па те ти ке, о по зва њу?

Ка ко, по том, раз гра ни чи ти до мен ин те лек ту ал ца са до ме ном 
екс пер та или спе ци ја ли сте? Ко ли ко знам, са вре ме на со ци о ло ги ја 
на у ке ра чу на са три рав но прав на ак те ра уни вер зи тет ске на ста ве: 
са екс пер том, пре да ва чем и ор га ни за то ром. И кад је нај у спе шни ји, 
ре као бих да ни је дан од тро ји це ни је ну жно ин те лек ту а лац. Као 
што, обр ну то, ни ин те лек ту а лац ни је ну жно ни екс перт, ни пре
да вач, ни ад ми ни стра тор или ор га ни за тор.

Па ко је он да нај бли жи ин те лек ту ал цу, чо ве ку ко ји се, сар
тров ски ре че но, ба ви оним што га се не ти че? Мо жда фи ло зоф. По
нај пре фи ло зоф ко ји је ма ње усред сре ђен на ужа пи та ња стру ке а 
ви ше на ра све тља ва ње нај оп шти јих пи та ња ствар но сти и тра га ње 
за исти ном све та у це ли ни. Про из ла зи, та ко, да ин те лек ту а лац ну
жно су се ду је са фи ло зо фом чи ја се ми сао, ка ко би ре као Ја сперс, 
од ви ја у „на чи ни ма све о бу хват ног” и да у њој тре ба да се „осе ти 
не што што се ти че сва ко га”.1 Овај вид су сед ства, да не ка же мо по ду
дар но сти, ин те лек ту ал ца са фи ло зо фом, по мо ме (ама тер ском) про
су ђи ва њу као да на ла зи мо и код вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и 
Ге ор ги ја Фло ров ског. Пр ви ка же: „Ми сли це ло сно а не од ло мље но”,2 
а дру ги: „По глед на свет ко ји чо век ис по ве да увек је це ло стан.”3

1 Карл Ја сперс, Фи ло зо фи ја ег зи стен ци је – Увод у фи ло зо фи ју, Про све та, 
Бе о град 1973, 240.

2 Св. Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Ср ба ди ја – Жич ки устав, Вој ло ви ца 2011, 29.
3 Ге ор ги је Фло ров ски, Ме та фи зич ки пред у сло ви уто пи зма, Мо дер на, 

Бе о град 1991, 7.
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Осим тра га лач ке ори јен та ци је на све о бу хват но и це ло ви то, 
из ван и из над стрикт ног упра жња ва ња стру ке, би ће да ин те лек
ту ал ца ин те лек ту ал цем чи ни и ети ка ан га жо ва но сти, или, ка ко је 
Јо ви ца Тр ку ља на сло вио је дан чла нак о Ми ха и лу Ђу ри ћу, „етос 
јав ног де ло ва ња”.4 Од мах нам па да ју на ум Ра сел, Чом ски и Ханд ке, 
ко ји не др же стра ну ја чем не го бо љем, али и њи хов ан ти под – Бер
нар Ан ри Ле ви, ве те ран ин те лек ту ал ног шоуби зни са и ва тре ни 
за го вор ник вој них ин тер вен ци ја.

Да ка ко, из бли за се и од мах не ви ди ко ли ко је от кри ва лач ке 
уте ме ље но сти и, по себ но, мо рал не ви си не у не чи јем ин те лек ту ал
ном ан га жма ну. Ма тош је, та ко, твр дио да је Скер лић ли шен „мар
тир ских на го на”. Убр зо се, ме ђу тим, ис по ста ви ло да је по ме ну ти 
„учи тељ енер ги је” упра во и па ра диг ма пре га лач ког му че ни штва. 
Уз гред ре че но, у прет ку ма нов ској Ср би ји ни су рет ки ин те лек ту
ал ци са из ра зи том ви си ном и чи сто том у ето су свог јав ног де ло ва
ња. Се ти мо се Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, или Ра до ја До ма но ви ћа, за 
ко га ка жу да је увек хи тао да се по сва ђа са оним од ко га би мо гао 
има ти не ка кве ко ри сти.

Ме ђу тим, и на жа лост, зна мо да од Пла то на до на ших да на ан
га жман нај ум ни јих не јам чи мно го, по го то во на кра так рок. Спа
се ње се не мо же оза ко ни ти, уз дах нуо је Волт Вит мен на кра ју свог 
ен ту зи ја стич ког ви ше го ди шњег де мо крат ског ак ти ви зма. Оп ште 
је ме сто да нај бо љи не по сти жу мно го у сфе ри по ли тич ке мо ћи. 
Мо жда и сто га што „де мо крат ска по ли ти ка ни је пој мов но ста би
ли зо ва на”,5 ка ко ми сли са вре ме ни фран цу ски по ли ти ко лог Ни ко ла 
Тан зе, ко ји на са мом по чет ку сво је књи ге По ли ти ка ка же ка ко ниг де 
у њој не ће „пред ло жи ти ни јед ну де фи ни ци ју по ли ти ке и по ли тич
ке сфе ре”.6 А не ко ли ко де це ни ја пре ње га, по ред то ли ких дру гих, 
и Ен глез Гил берт Кит Че стер тон, ли бе рал ни ка то лик, екс цен три
чан ко ли ко и до бро ћу дан, да је свој сет ноху мор ни при лог хро ни ци 
илу зор но сти сва ког оче ки ва ња да нај бо љи про ме не свет, или бар 
убла же ње го ва зла. У ње го вој за ма шној Ау то би о гра фи ји чи та мо, 
та ко, и о јед ном ру ском ари сто кра ти, ко ји би Д’А нун ци ја по ста вио 
да упра вља Ита ли јом а Ана то ла Фран са Фран цу ском, „си гу ран да 
све док су по ли ти ча ри пе сни ци, или бар пи сци, они ни ка да не мо гу 
да на пра ве би ло ка кве гре шке или да не раз у ме ју јед ни дру ге”.7 
Од пи шче вог скеп тич ног за па жа ња „да упра вља ње зах те ва оп шту 

4 Ви де ти: Јо ви ца Тр ку ља, „Жи вот ни пут и етос јав ног де ло ва ња Ми ха и ла 
Ђу ри ћа”, Код 21: ча со пис за кул ту ру и умет ност, Ша бац 2016, 21–40.

5 Ни ко ла Тан зе, По ли ти ка, Пла то, Бе о град 1999, 34.
6 Исто, 10.
7 Гил берт Кит Че стер тон, Ау то би о гра фи ја, Бо го слов ско дру штво Отач

ник, Бе о град 2015, 250.
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иде ју а да су иде је Фран са и Д’А нун ци ја пот пу но су прот не”, као 
да ви ше го во ри ње го ва по след ња, вра го ла ста ре че ни ца о су сре ту 
с ег зал ти ра ним ру ским уто пи стом: „Мо гу са мо да ка жем да ка да 
је он иза шао кроз вра та, чо век је осе ћао да је исто та ко мо гао да 
иза ђе и кроз про зор.”8

То ли ко о про шло сти, ма хом ци та то ман ски и анег дот ски. А бу
дућ ност? Она већ ба ца зло коб не сен ке на ово на ше вре ме, прет ња
ма не у по ре ди во те жим од евен ту ал не ма р ги на ли за ци је ин те лек
ту а ла ца. Прет по след њег да на ми ну ле го ди не упи сао сам у днев ник 
ре че ни цу ко је сам се и сâм упла шио: „Ако свет ви си о пе тељ ци 
не чи јег ка при ца, или мо гућ не за бу не, не ма те ре чи, ви зи је и чи на 
ко ји до но се спа се ње.” А да нас, по гле дај те и по чуј те Трам па, и не 
са мо ње га.

Срп ски на род је ма ли на род с пси хо ло ги јом ве ли ког на ро да. 
Ма ли на ро ди су пла не тар на за го нет ка. Пр ва је тврд ња Ка ша ни но
ва, дру га Вла де Го тов ца. Ки да се где је нај та ње. Бо ја ти се на чи на 
на ко ји ће на ша „пла не тар на за го нет ка” би ти ре ша ва на.

Ево са мо не ко ли ко из ни за ве ли ких пи та ња с ко ји ма би се мо
ра ли по не ти на ши ин те лек ту ал ци у бу дућ но сти – ако их бу де и 
ако је бу де. И ако их цен три мо ћи и њи хо ви услу жни екс пер ти не 
над му дре.

Пр во је мо жда и не ре ши во: ка ко пре жи ве ти олуј но не вре ме 
ди вљег, раз бој нич ког, зо о ло шког ка пи та ли зма кад, ре ци мо, др жа
ви ни је до вољ но ни је да на ест го ди на суд ских про це са, ни ви ше 
од хи ља ду до ка за и две ста све до ка да утвр ди ка ко су про па ла не ка 
од нај ве ћих срп ских пред у зе ћа? Бор ба с ко руп ци јом и тзв. сте чај
ном ма фи јом ко шта ла је др жа ву око 50 ми ли о на евра, та ман оно
ли ко ко ли ко је гру пи од 48 оп ту же них при пи са но да је кроз сте чај
не по ступ ке оште ти ла срп ску при вре ду. Ма да је број осум њи че них 
и ухап ше них то ком ис тра ге стал но ра стао, као и спи сак кри вич
них де ла, суд је нај но ви јом од лу ком осу дио са мо че тво ри цу оп
ту же них.

Дру га, мо жда и нај твр ђа мр тво у зли ца је де мо граф ска осе ка. 
Ослу шни мо три ре че ни це из Ус кр шње по сла ни це па три јар ха Ири
не ја. „У Ср би ји сва ке го ди не уми ре по је дан ве ли ки град због 
смрт но сти мно го ве ће не го што је ра ђа ње. Тај по да так је раз лог за 
плач и ри да ње, али и аларм за уз бу ну. Мо ра се не што учи ни ти да 
се тај пут смр ти за у ста ви.” А шта се чи ни? Дан пре ове по сла ни це, 
мо гли смо про чи та ти у истим но ви на ма чла нак Ми ше Ђур ко ви ћа 
о школ ском при руч ни ку „за про мо ци ју хо мо сек су а ли зма и пор но
гра фи је, за под сти ца ње деч је сек су ал но сти и екс пе ри ме на та у том 

8 Исто.
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по љу, као и за опањ ка ва ње тра ди ци о нал не по ро ди це”9 – а све то 
под окри љем по хит ном по ступ ку усво је ног За ко на о за шти ти од 
на си ља у по ро ди ци. И шта? Ни шта. И овај ће „аларм за уз бу ну” 
на и ћи на твр де уши зва нич ни ка и њи хо ве екс перт ске по слу ге, 
ка кав је слу чај и са мо јим не дав ним пред ло гом на јед ном од над
ле жних ме ста да се у оној пле те ни ци од бли зу два де се так за ко ном 
пред ви ђе них ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња на ђе и ме сто за 
бу ђе ње и раз вој де мо граф ске све сти.

Тре ћи сплет пи та ња бих на звао иден ти тет ским, са ва зда жи вом 
све шћу о ре флек сном от по ру буч них и све при сут них не вла ди них 
ор га ни за ци ја ко је сва ки про ми шљен и од го во ран став жи го шу као 
кон зер ва ти ван, а кон зер ва ти ван као ре ак ци о на ран. Те шко је жи
ве ти с та квом му ком ду ху. Ипак по ста вљам два пи та ња вре ме ну 
са да шњем и ве се лој на шој бу дућ но сти. Пр во се ти че суд би не срп
ског на ро да и срп ског је зи ка у Цр ној Го ри, пи та ње на ко је слу жбе на 
Ср би ја углав ном сле же ра ме ни ма – за раз ли ку, ако смем да под се
тим, од друк чи јег ре да ства ри у на шем окле ве та ном со ци ја ли зму, 
кад је СКЗ об ја ви ла де сет то мо ва Исто ри је срп ског на ро да, у ко јој 
су Ср би ја и Цр на Го ра тре ти ра не као две срп ске др жа ве. И дру го 
мо је иден ти тет ско пи та ње је ка та стро фич но ин то ни ра но: ако је 
др жа ва Ср би ја два пут ухва ће на на спа ва њу, па 2005. и 2006. ра ти
фи ко ва ла европ ску по ве љу ко јом се при зна је по сто ја ње и име бо
сан ског је зи ка, при ре ђу ју ћи та ко вас кр сну ће Бен ја ми ну Ка ла ју и 
дру гу смрт Пе тру Ко чи ћу, не ћу ли се и ја, ро ђен у Хер це го ви ни, 
јед ног ју тра про бу ди ти као при пад ник бо сан ске на ци је, ко ме је, 
да ка ко, бо сан ски ма тер њи је зик?

На са мом кра ју ове је ре ми ја де мо рам ис ка за ти и сво ју бо ја зан 
да се ни у вре ме ну бу ду ћем, у ра сту ћем ме диј ском и ди ги тал ном 
жа го ру, глас од го вор них и ау тен тич них ин те лек ту а ла ца не ће бо ље 
чу ти ни ра за зна ва ти. Мо жда смо за то уне ко ли ко и са ми кри ви. 
Ево и ма лог при ме ра, да не ка жем до ка за: ни кад ни сам ви део ни 
чуо да је не ко про чи тао или ко мен та ри сао збор ник Ин те лек ту
ал ци и дру штве на ствар ност (2005), ко ји смо по сле ску па с том 
те мом об ја ви ли у Бе о град ском фо ру му за свет рав но прав них. А 
ме ђу ње го вим ко ри ца ма је и оглед не дав но пре ми ну лог Сло бо да на 
Ја у ко ви ћа, чи ји је на слов „О екс пер ту као фи гу ри ан ти ин те лек
ту ал ца” цен три ран и ин то ни ран упра во као и пи смо ко јим смо 
љу ба зно по зва ни на овај скуп.

9 Ми ша Ђур ко вић, „Школ ски при руч ник за про мо ци ју хо мо сек су а ли зма”, 
По ли ти ка, Бе о град, 13. април 2017.




