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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

КА ТЕ ГО РИЧ КИ ИМ ПЕ РА ТИВ РАЗ ВО ЈА  
ЧО ВЕ КО ВОГ СВЕ ТА: ИМА ЈУ ЛИ  

ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦИ БУ ДУЋ НО СТИ?

Ин те лек ту а лац је, без сум ње, је дан од основ них ма ни фе ста
тив них об ли ка ко јим се ис по ља ва не са мо ан тро по ло шка сло же
ност гра ђан ског дру штва не го и чо ве ко ва спрем ност да од луч но 
ра ди на соп стве ној ху ма ни за ци ји и оп ти ма ли за ци ји ствар но сти у 
од но су на ме ру људ ског иде а ли те та. Ори јен та ци ја ка та квим ци
ље ви ма у не ким ра ни јим вре ме ни ма пре гра ђан ске епо хе би ла је 
у над ле жно сти хе ро ја, вра че ва и ма го ва (пр во бит на дру штве на 
за јед ни ца), по том про ро ка, фи ло со фа и пе сни ка (ан ти ка), ви те за, 
све ти те ља и мо на ха (сред њи век), да би тек са раз во јем на у ке и 
кон сти ту и са њем фи гу ре на уч ни ка (но ви век) би ла ус по ста вље на 
и нео п ход ност де фи ни са ња фи гу ре ин те лек ту ал ца. Ја сно је, ме ђу
тим, да по јам ин те лек ту ал ца под ра зу ме ва сна жне ду хов ноисто риј
ске прет по став ке о ко ји ма би се мо ра ло во ди ти ра чу на при на сто
ја њи ма да се што пре ци зни је де фи ни шу на чи ни и об ли ци ње го вог 
де ло ва ња у кон крет ној исто риј ској си ту а ци ји.

Ети мо ло шка на слу ћи ва ња

У раз у ме ва њу фе но ме на ин те лек ту ал ца, па и у по ку ша ју да 
се од го во ри на пи та ње има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ но сти, вре ди 
кре ну ти од еле мен тар них ети мо ло шких раз ма тра ња и на слу ћи ва ња. 
Реч „ин те лек ту а лац” до ла зи од ре чи „ин те лект”, а ње но основ но 
зна че ње знал цу са вре ме ног срп ског је зи ка не тре ба по себ но об ја
шња ва ти, ма да би га вре де ло ана ли тич ки из ло жи ти ка ко би се са
гле да ла сва ње го ва ши ри на и ра зно вр сност. Та реч је ла тин ског по
ре кла (in tel lec tus), а у ко ре ну ла тин ске име ни це, као и од го ва ра ју ћег 
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гла гол ског об ли ка (in tel li go или in tel le go), мо же мо на зре ти сло же ну 
осно ву са чи ње ну од ре чи in ter и le go.1 Реч „in ter” је пред лог са зна
че њем про стор них („из ме ђу”, „ме ђу”) и вре мен ских ре ла ци ја („у 
то ку”, „за вре ме”),2 а реч „le go” има не ко ли ко зна че ња од ко јих тре ба 
ис та ћи оно лек си ко граф ски при мар но: „бра ти”, „са би ра ти”, „са ку
пља ти”; по том „би ра ти”, „иза бра ти”; али и „чи та ти”; ко нач но, ова 
реч зна чи и „по сла ти не ко га као по сла ни ка или по кли са ра с јав ним 
на ло гом”, „на ло жи ти ко ме не што зва нич но”, „те ста мен том не ко
ме не што оста ви ти”, „за ве шта ти”; та ко ђе, реч са др жи ви ше ве о ма 
за ни мљи вих, фи гу ра тив них, пре не се них зна че ња, као што су „смо
та ти”, „укра сти”, „при слу шки ва ти”, „про ћи”, „пре бро ди ти” и сл.3

Уко ли ко има мо на уму ова ква ети мо ло шка са гле да ва ња, он да 
би смо у са мом зна че њу ла тин ске ре чи „in tel lec tus” („осе ћа ње по мо
ћу чу ла”, „раз у ме ва ње”, „по и ма ње”, „ра зум”, „моћ уви ђа ња”, „по јам”, 
„сми сао”, „зна че ње ре чи” и сл.)4 до дат но још мо гли ис та ћи чи ње
ни цу да је пре вас ход но реч о спо соб но сти сна ла же ња у про сто ру 
из ме ђу раз ли чи тих по ја ва, о мо ћи ра за би ра ња у мно штву раз ли
чи то сти, те са гле да ва ња сми са о но сти по рет ка ко је ти раз ли чи ти 
фе но ме ни са чи ња ва ју. Ин те лект се, да кле, ре дов но су о ча ва са ства
ри ма, по ја ва ма и би ћи ма та ко да он би ва „из ме ђу” свих њих, тј. он 
пред ста вља не ка кав чи ни лац ко хе зи је, али и пред ста вља на че ло 
„из над” свих њих, тј. он је не ка кав чи ни лац ум не над ре ђе но сти 
свим тим фе но ме ни ма, за хва љу ју ћи ко јем се исти на би ћа при во ди 
са мој све сти. Раз у ме ти или об ја сни ти не ки фе но мен, не ко би ће, 
до га ђај или про цес, то под ра зу ме ва, пре све га, спо соб ност са гле
да ва ња све ко ли ке ње го ве сло же но сти, свих ње го вих са став них 
чи ни ла ца, тј. опис њи хо ве уре ђе но сти и на чи на функ ци о ни са ња 
уну тар це ли не ко ју ти де ло ви са чи ња ва ју, као и уну тар не ких ши рих 
це ли на у ко ји ма по ме ну ти фе но мен за до би ја од ре ђе не функ ци је. 

С об зи ром на то да чи тав људ ски свет и све ко ли ка ствар ност 
пред ста вља ју не пре глед но мно штво ра зно вр сних ре ла ци ја ово га 
ти па, по ље раз у ме ва ња и об ја шња ва ња је бес крај но и не са гле ди во 
ко ли ко и све ко ли ки ко смич ки про стор. Из тих раз ло га по сла за 
људ ски ин те лект у са да шњо сти и у бу дућ но сти би ће ве о ма мно го, 
то ли ко да док је све та ни ка да ствар ност не ће би ти пот пу но ис цр
пље на са знај ним чо ве ко вим мо ћи ма. Има ју ћи све то на уму, на 

1 На то упо зо ра ва Пе тар Скок; ви де ти ње гов Ети мо ло гиј ски рјеч ник хр ват
ско га или срп ско га је зи ка, књ. 1: А–Ј, ур. Мир ко Де а но вић и Љу де вит Јон ке, Ју
го сла вен ска ака де ми ја зна но сти и умјет но сти, За греб 1971, 726. О то ме ви де ти 
и: Јо ван Ђор ђе вић, Ла тин скосрп ски реч ник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2004, 
пр во из да ње из 1886, 763–764.

2 Исто, 766.
3 Исто, 828.
4 Исто, 763.
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по ста вље но пи та ње – има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ но сти? – ла ко 
би се мо гло од го во ри ти да, не сум њи во, има ју јер се, све док је 
чо ве ка и ње го ве људ ске при ро де, ни ка да не ће уки ну ти по тре ба за 
са зна њем не са гле ди вог ап со лу та све ко ли ке ствар но сти и не ће се 
уки ну ти по тре ба за раз ре ше њем сил них на пе то сти ко је по сто је 
из ме ђу мно гих фраг ме на та све ко ли ке ствар но сти. Ла ко ћа са ко јом 
би смо упра во ова ко од го во ри ли на по ста вље но пи та ње у не скла ду 
је пак са нео п ход но шћу пре ци зни јег де фи ни са ња пој ма ин те лек ту
ал ца и ње го вог ја сни јег одва ја ња од раз ли чи тих об ли ка ин те лек ту
ал них по сло ва ка кве на ла зи мо у ра зно вр сним сфе ра ма дру штве не 
прак се из ло же не про це су мо дер не по де ле ра да.

На ста нак фи гу ре ин те лек ту ал ца

Ин те лек ту а лац, без сум ње, пред ста вља јед ну по себ ну фи гу ру 
у мо дер ном, гра ђан ском дру штву ко ју мо же мо опи са ти на те ме љу 
од ре ђе них дру штве них уло га, тј. спе ци фи ко ва них функ ци ја ко је 
он пре у зи ма. У по ку ша ју да та кве про це се ја сни је са гле да мо, мо
ра мо по ћи од тек сто ва Жа на По ла Сар тра, ко ји је без сум ње дао 
нај зна чај ни је уви де у по гле ду те о риј ског, али и ду хов ноисто риј
ског са гле да ва ња по ме ну тог пој ма. У по тра зи за ди фе рен ци јал ним 
обе леж ји ма ове дру штве не фи гу ре, Сар тр кон ста ту је да се „ин те
лек ту ал ци уви јек ре гру ту ју ме ђу тех ни ча ри ма прак тич ног зна ња”,5 
тј. све ко ли ког ску па по зна ва ла ца и ис тра жи ва ча у од ре ђе ним обла
сти ма. Но, за раз ли ку од пу ког „спе ци ја ли сте за ис тра жи ва ња и 
слу ге хе ге мо ни је, то јест чу ва ра тра ди ци је”, ин те лек ту а лац се не 
ба ви са мо оним што је ње гов основ ни по сао не го се „ми је ша у оно 
што га се не ти че и по ла же пра во на оспо ра ва ње цје ли не на сли
је ђе них исти на и по на ша ња ко ја се њи ма ин спи ри шу у име гло бал
не кон цеп ци је чо вје ка и дру штва.”6 Сто га Сар тр ве ли да се по јам 
ин те лек ту ал ца код Фран цу за ра ши рио у вре ме Драј фу со ве афе ре, 
те да се од та да ја сно од ре ди ло ње го во зна че ње: „У из вор ном сми
слу, скуп ин те лек ту а ла ца је за пра во ску пи на раз ли чи тих љу ди 
ко ји, бу ду ћи да су сте кли из вје сно при зна ње сво јим дје ли ма ко ја 
има ју ве ли ку ври јед ност (ег закт не на у ке, при ми је ње не на у ке, ме
ди ци на, књи жев ност итд.), зло у по тре бља ва ју ово при зна ње да би 
иза шли из свог до ме на и кри ти ко ва ли дру штво и по сто је ће мо ћи 
у име гло бал не и дог мат ске кон цеп ци је чо вје ка (нео д ре ђе не или 
од ре ђе не, мо ра ли стич ке или марк си стич ке).”7

5 Жан Пол Сар тр, „Пле до а је за ин те лек ту ал це”, прев. Мир ко Зу ро вац, у: 
Пор тре ти, Иза бра на де ла, књ. 7, Но лит, Бе о град 1981, 257.

6 Исто, 250–251.
7 Исто, 251.
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На рав но, и знат но ра ни је би се да ло на ћи при ме ра ко ји го во ре 
да је по јам ин те лек ту ал ца имао сво јих прет ход ни ка у од но су на 
ова ко за ми шљен ду хов ноисто риј ски по че так ве зан еми нент но за 
гра ђан ску епо ху. Уко ли ко би смо же ле ли да утвр ди мо кон сти ту
тив не аспек те са мог фе но ме на, без об зи ра на исто риј ске окол но сти 
њи хо вог по ја вљи ва ња, мо ра ли би смо ука за ти на бар три основ на 
чи ни о ца:

1. Сти ца ње ду бин ског са зна ња: су бје кат до ла зи до уви да ко ји 
га су штин ски ме ња ју и ко ји од ње га зах те ва ју по на ша ње ка кво пре 
тог чи на он ни је ре дов но прак ти ко вао;

2. Чин об ја ве соп стве ног ста ва: су бје кат осе ћа оба ве зу да сво
је уви де ста ви на рас по ла га ње свим љу ди ма, ка ко би се про ве ри ла 
њи хо ва ва ља ност;

3. Им пе ра тив ва ља ног де ла ња: су бје кат осе ћа на лог да убу
ду ће де лу је ис кљу чи во у скла ду са чи ном соп стве ног са зна ња и 
ње го ве об ја ве, па из та кво га ста ва тре ба да про и за ђе ре а ли за ци ја 
на че ла ва ља ног де ло ва ња чо ве ка и мо гућ но сти из ме не све та у 
скла ду са не ка квим уто пиј ским ви зи ја ма. 

Мно го је књи жев них де ла и ре ли гиј ских спи са ко ји су нам 
оста ви ли ја сна све до чан ства о де ло ва њу ова квог, прак се о ло шког 
син дро ма ин те лек ту ал ца, чак и пре не го што је та фи гу ра ја сно 
де фи ни са на у гра ђан ској епо си. Та ко, на при мер, ста ро ин диј ски 
еп Бха га вадГи та, на стао из ме ђу V и II ве ка п. н. е. и укљу чен у 
еп ску це ли ну Ма хаб ха ра те, ука зу је на син дром на зван „Ар џу ни
на не во ља” или „Ар џу ни на ди ле ма”, што ће по слу жи ти као по вод 
да се огла си Кр шна и да обе ло да ни свој по глед на чи ње ни це и 
до га ђа је ово га све та. Но, чак и пре не го што је Кр шна из ре као 
сво ју реч бо жан ског ау то ри те та, Ар џу на је већ до нео сво ју од лу
ку, пот пу но са гла сну са ре чи ма и об ја шње њи ма хин ду и стич ког 
бо га. Та је од лу ка за сно ва на на стра хот ним по сле ди ца ма рат ног 
су ко ба у ко јем су су ко бље не стра не при пад ни ци исто га на ро да, 
чак исто га пле ме на, па сен зи бил ни вој ско во ђа гу би сва ки мо тив 
за во ђе ње та квог гра ђан ског ра та: „Са пле ме ни ке кад сво је / Гле дам 
ов де, жуд не бо ја, // Удо ви ме свег из да ју, / Уста ми се, Кр шно, су ше, 
/ Је за свег ме по ди ла зи, / Од стра ми се ко жа ди же. // Лук Ган ди ва 
из ру ке ми / Кли зи, и сва ко жа го ри; / Но ге ме не др же ви ше, / А 
ми с’о ми не куд блу ди. // И зна ме ња ру жна ви дим, / Нит’ пред ви ђам, 
о Ке ша во, / Ишта до бро од кла ни це / Бра ће сво је на бо ји шту. // За 
по бе дом сад не жу дим, / Ни за цар ством, за до вољ ством: / Че му цар
ство, о Го вин до, / Ужи ва ња, жи вот са ми, // Кад они рад’ ко јих цар
ство, / Ужи ва ња, сре ћу же лим – / Сто је ов де, од ре кав се / Бо гат ста
ва, и жи во та! // Учи те љи, оци, де ца, / Де до ви са уну ци ма, / Та сто ви 
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са шу ра ци ма, / Уја ци, и ро да си ла...”8 Ар џу нин ми са о ни очај, ко ји 
не пре ста но пра ти ње го ву ди ле му, био је ја сан сиг нал да са це лом 
ства ри ње го вог пле ме на не што те мељ но ни је у ре ду, те да је реч 
о не под но шљи вој си ту а ци ји ко ја про сто зах те ва од по је дин ца да 
он и сам од ре ди сво је ста но ви ште.

Из та квог су бјек тив ног до жи вља ја ну жно сле ди чин об ја ве 
ве ли ке иде је, а од мах по том и оба ве зу ју ће по на ша ње ко је по чи ва 
на при хва та њу но во сте че них са зна ња: „Не! Њих не ћу уби ја ти, / 
Ма кар они ме не хте ли – / Ни за цар ство над три све та, / А нек мо ли 
зем но са мо! // Ка кву би смо ра дост сте кли / Дрх та ра штро ви ћа кр вљу? 
/ Грех би са мо на нас пао / Тих зло тво ра смр ћу, Кр шно! // Ни је прав
да, о Мад ха во, / Уби ја ти бра ће сво је: / Ко још се би сре ћу те че. / Уби
ја њем ро да сво га! // За сле пље ни грам зи во шћу, / Ако они грех не 
ви де / Од ру ше ња по ро ди це, / Ни зло од из да је дру га, // Што ми да 
се не кло ни ма / Тог зло чи на, Џа нар да но, / Кад грех очи на ше ви де / 
Од ру ше ња по ро ди це.”9 Та ква је, да кле, Ар џу ни на од лу ка, а Кр шни
не бе се де до ла зе на кнад но, као не ка вр ста ре ли гиј ског об ја шње ња 
свих, мо рал но ис прав них и ин те лек ту ал но уте ме ље них чо ве ко вих 
ста во ва. 

Слич ну вр сту са зна ња, об ја ве и до след ног по на ша ња на ла зи
мо и у срп ској епи ци, по го то во у пе сма ма из Ко сов ског ци клу са. 
Из ме ђу оста лог, и та ко би ва ља ло раз у ме ти цео ком плекс ве зан за 
Ко сов ски за вет, као не ку вр сту ју нач ког али и ин те лек ту ал ног из
бо ра; јер он је сте не са мо мит скоре ли гиј ски и ју нач коисто риј ски 
не го и ми стич коин те лек ту ал ни до га ђај. Тај до га ђај се це лим си
сте мом срп ске кул ту ре ис по ста вља као оквир за ис по ља ва ње ко
ли ко ин ди ви ду ал ног то ли ко и ко лек тив ног ми шље ња, осе ћа ња и 
вољ ног ста ва, те де ло ва ња, по на ша ња и мен та ли тет ског обра сца. 
При ро да бо ја на Ко со ву је та ква да са зна ње свих уче сни ка во ди ка 
обр ну тим ис хо ди ма у од но су на Ар џу ни на са зна ња, па сви ју на ци 
ис ти чу упра во нео п ход ност уче шћа у бо ју као пу ни из раз ето са 
сло бо де: су коб се од ви јао не уну тар јед ног пле ме на, не го про тив 
си ле, вој ске и на ро да ко ји до ла зе са оку па тор ским ам би ци ја ма. 
Та ко у пе сми „Цар Ла зар и ца ри ца Ми ли ца”, на мол бу ца ри це Ми
ли це сво јој бра ћи Бо шку и Во ји ну Ју го ви ћу да не иду на Ко со во 
не го да, уз Ла за ре ву до зво лу, оста ну код ку ће („Да има дем бра та 
од за кле тве”), бра ћа сво ју реч прав да ња ис ка зу ју го то во истим ре
чи ма. Бо шко Ју го вић, та ко, ве ли: „Иди, се стро, на би је лу ку лу; / 
А ја ти се не бих по вра тио, / Ни из ру ке кр сташ бар јак дао, / Да ми 

8 Бха га вадГи та: пе сма Го спод ња, прир. Ми ро слав Мар ко вић, БИГЗ, Бео
град 1989, 48–49.

9 Исто, 49–50.
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ца ре по кло ни Кру ше вац; / Да ми ре че дру жи на оста ла: / ’Гле стра
шив ца, Бо шка Ју го ви ћа! / Он не смје де по ћи у Ко со во / За крст ча сни 
крв цу про ље ва ти / И за сво ју вје ру умри је ти.’”10 У пе сми „Про паст 
цар ства срп ско га” све ти тељ Или ја, у ли ку со ко ла, до но си из Је ру
са ли ма „књи гу од Бо го ро ди це”, па ца ра Ла за ра су о ча ва са ди ле мом 
хо ће ли се при во ле ти цар ству не бе ско ме или цар ству зе маљ ско ме, 
а цар Ла зар од го ва ра да ће, упр кос из ве сно сти стра да ња, ис пу ни ти 
све зах те ве ко ји до ла зе из опре де ље ња за цар ство не бе ско, јер: „Зе
маљ ско је за ма ле но цар ство, / А не бе ско у век и до ве ка.”11

Ова кве од лу ке су, да ка ко, не са мо од лу ке ју на ка и вла да ра 
не го и од лу ке ду хов ног, ин те лек ту ал ног би ћа. То што су Ар џу на и 
кнез Ла зар вла да ри и вој ско во ђе, као и то што је њи хо во са зна ње 
по сле ди ца ми стич комо ли тве них, ре ли гиј ских уви да, ни ма ло не 
до во ди у пи та ње чи ње ни цу да је реч о по ја ва ма ка рак те ри стич ним 
за функ ци је ин те лек ту ал ца, прем да се све то де ша ва у вре ме ни ма 
ко ја још ни су до ве ла до де фи ни са ња ове фи гу ре у пу ном, дру штве
ноисто риј ском сми слу ре чи не го тек до ње го вих ра них, ар хи о бли ка.

У те ар хи о бли ке тре ба увр сти ти и при ме ре из ан ти ке у ко ји ма 
се фи ло со фи по ка зу ју као па ра диг мат ски слу ча је ви ми са о них љу ди 
спрем них да по мог ну дру штве ној за јед ни ци ко јој при па да ју. Мно
го је та квих при ме ра, али об ли ци јав них на сту па Хе ра кли та из 
Ефе са упе ча тљи во по ка зу ју ко ли ко је он имао сна ге да се ба ви оним 
што га се, при вид но, баш и не ти че. Та ко је, уз по зна те са чу ва не 
фраг мен те, оста ло за бе ле же но и све до чан ство (фи ло со фа и би о гра
фа Плу тар ха, те ре то ри ча ра Те ми сти ја) да је – у вре ме ну ка да су 
Ефес на па ли Пер си јан ци, а Ефе жа ни ни су хит но пре шли на крај
ње све ден, ште дљив на чин жи во та – Хе ра клит за мо љен да сво јим 
су гра ђа ни ма ка же не што ко ри сно у та квом, ис ку ше њи ма бре ме ни
том тре нут ку. Оста ло је за бе ле же но да је том при ли ком Хе ра клит 
оти шао „на го вор ни цу, узео ча шу хлад не во де, усуо у њу јеч ме но га 
бра шна, смућ као све то слам ком од ме тви це, ис пио и оти шао.”12 
Сви су та да схва ти ли шта им је фи ло соф то по ру чио: он је оба вио 
сво ју ду жност, а ње го ви са ве ти су не по сред но ути ца ли на ка сни је 
по на ша ње Ефе жа на и на ор га ни за ци ју од бра не гра да.

Без об зи ра на ве ков но и ми ле ни јум ско ис ку ство ове вр сте, на
ста нак фи гу ре ин те лек ту ал ца је у пу ном сми слу ве зан за кон сти
ту и са ње гра ђан ског дру штва, а по себ но за функ ци о ни са ње на у ке 
и тех но ло ги је као основ не па ра диг ме ко ја, по след њих не ко ли ко 

10 Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме, књ. 2, прир. Вла дан Не дић, 
Де ла Ву ка Ка ра џи ћа, Про све та –Но лит, Бе о град 1987, 211.

11 Исто, 215.
12 Ви де ти: Хе ра клит, Свје до чан ства и фраг мен ти, прев. и прир. Ни ко 

Мај на рић, Ма ти ца хр ват ска, За греб 1951, 11–12.
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ве ко ва, утвр ђу је кри те ри ју ме и мо де ле са зна ња све та. Уло га про
све ти тељ ства је, у том по гле ду, ве о ма ве ли ка, па би смо истин ске 
ар хи о бра сце ин те лек ту ал ца сва ка ко оби ла то мо гли на ћи у на чи ну 
ми шље ња и јав ним на сту пи ма Вол те ра, Ру соа, Ди дроа и дру гих. 
Вол тер је, та ко, очи гле дан при мер чо ве ка од ду ха ко ји се не пре ста
но ме шао у оно што га се, при вид но, не ти че, па је у сво јим Фи ло
зоф ским пи сми ма (1733) са са ти рич ком оштри ном ука зи вао на 
мно ге по ја ве. Из ме ђу оста лих, ука зао је и на раз ли ке из ме ђу на чи
на ми шље ња и по на ша ња Ен гле за и Фран цу за, оштро кри ти ку ју
ћи од ре ђе не по ја ве као што су огра ни че ност дру штве них нор ми, 
вер ска кон зер ва тив ност, од су ство сло бо де ми сли, не спрем ност на 
вред но ва ње ду хов них ре зул та та, не при пре мље ност за иде ју на
прет ка и сл. Та ко се Вол тер за ла же за при ме ну пел цо ва ња про тив 
ма лих бо ги ња, а при том се по зи ва на по зи тив на ис ку ства Ен гле за 
у том по гле ду: сам по сту пак по ре клом је од кав ка ских Чер ке за, а 
Ен гле зи ма их је пре не ла го спо ђа Вор тлиМон те ги, же на ен гле ског 
ам ба са до ра из Ца ри гра да.13 Пред ност Ен гле зи ма Вол тер да је и у 
по гле ду по што ва ња ко је се ука зу је љу ди ма од пе ра,14 а на ро чи то 
за ни мљи ва опа жа ња он из но си о на чи ну функ ци о ни са ња две ју 
нај ви ших на уч них уста но ва: Кра љев ског на уч ног дру штва и Фран
цу ске ака де ми је на у ка. И прем да ен гле ском Дру штву за ме ра на 
не до стат ку на гра да и пра ви ла функ ци о ни са ња, те ука зу је на про
бле ма тич ност ме ша ња раз ли чи тих обла сти зна ња, Вол тер се с по
себ ном оштри ном усме рио на осу ду на чи на ра да Фран цу ске ака
де ми је, све до ка зу ју ћи да по сто ја ње пра ви ла мо же би ти и крај ње 
не про дук тив но. Сто га ис ти че да је „у Фран цу ској ака де ми ји прак са 
да се штам па ју го во ри, по че му је је ди но и по зна та,” а „баш би пра
ви ло мо ра ло би ти да се они не штам па ју.” Ука зу ју ћи на ис пра зност 
бе се да, он ће ка за ти ка ко „по тре ба да се го во ри, не ма ње шта да 
се ка же и те жња да се бу де ду хо вит, три су ства ри спо соб не да на
пра ве сме шним чак и нај ве ћег чо ве ка.”15 Књи жев ник, фи ло соф и 
јав ни де лат ник Вол тер је, за јед но са оста лим про све ти те љи ма сво
га до ба, пред ста вљао нај чвр шћу осно ву за уста но вља ва ње оне вр сте 
јав них на сту па ко је у гра ђан ском дру штву мо же мо и мо ра мо сма
тра ти ин те лек ту ал ним у пу ном сми слу те ре чи.

И у срп ској кул ту ри мо же мо на ћи по не што слич них об ли ка 
јав них на сту па (До си теј Об ра до вић, Са ва Те ке ли ја, Вук Ка ра џић 
и др.) у ко ји ма са мо све сни по је ди нац ис ти че сво ја са зна ња од ко ри сти 
за бу ду ћи раз вој чи та вог дру штва. Та ко, на при мер, Вук Ка ра џић 

13 Вол тер, Фи ло зоф ска пи сма, прев. Ми лан Та сић, Гра фос, Бе о град 1990, 
42–45.

14 Исто, 109–112.
15 Оба ци та та: исто, 115.
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1832. го ди не пи ше Пи смо кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу, а у ње му ис ти
че ка ко у Ср би ји по сто ји ве ли ко не за до вољ ство Ми ло ше вом вла
да ви ном. То ме он на ла зи две вр сте раз ло га: с јед не стра не, не за до
вољ ство по сто ји због угро же но сти чо ве ко вих пра ва и сло бо да (јер 
„ни ко ни је си гу ран ни са сво јим жи во том, ни с по што ва њем (че шћу), 
ни ти је го спо дар од сво га бо го да но га и с прав дом и с тру дом сте
че но га има ња”); с дру ге стра не, не за до вољ ство је и „што се за оп шту 
пол зу не ста ра и не ра ди она ко, као што би (по њи о вом мње ни ју) 
тре ба ло и мо гу ће би ло.”16 По том Вук ис ти че чи тав низ са ве та и 
су ге сти ја шта би све ва ља ло чи ни ти, од уво ђе ња за ко на, уки да ња 
ку лу ка, уре ђе ња шко ла, уво ђе ња пра ва на сло бод ну тр го ви ну, 
уво ђе ња мо рал ног по на ша ња, сло бо де го во ра, нео п ход но сти ула
га ња ка пи та ла у Ср би ји и сл. При том, Вук ис ти че да све то не го
во ри за рад соп стве них ин те ре са не го због оп штих раз ло га: „Ја се 
ов де не на ме ћем Ва шој Све тло сти за учи те ља, не го Вам са мо ис
по ве дам мо је мње ни је, ко је ни ти је по род ка ке на у ке ни прак ти ке, 
не го са мо ду го вре ме но га раз ми шља ва ња о пол зи и о сре ћи и не сре
ћи на ро да и ота чан ства на ше га.”17 Вук ов де на сту па као ин те лек
ту а лац у пу ном сми слу ре чи, јер на сто ји да обез бе ди ва ља ност 
ми шље ња и ста во ва у ве зи са оп штим јав ним по сло ви ма ко ји се 
од но се на прав це дру штве ног раз во ја. И он се, да кле, ба вио оним 
што га се лич но, као пи сца и фи ло ло га, на из глед, ни је не по сред но 
ти ца ло, али је као дру штве но од го вор но ли це имао по тре бу да 
та ква са зна ња са оп шти, упр кос то ме што је знао да се вла сти, тј. 
кне зу Ми ло шу, ње го ви ста во ви ни ма ло не ће сви де ти.

Уко ли ко се ла кон ски упи та мо да ли ће, у нај оп шти јем сми слу, 
и у бу дућ но сти по сто ја ти ова кви ин ди ви ду у ми спрем ни да са оп
ште и оно што их се не ти че, те да ли ће дру штво има ти во ље да 
са слу ша њи хо ве уви де, ве о ма ла ко је до ћи до пот пу но по тврд ног 
од го во ра. Уко ли ко је ар хи лик ин те лек ту ал ца по сто јао хи ља да ма 
го ди на, за што не би по сто јао и у бу дућ но сти? Упр кос уто пи стич
ким ви зи ја ма или иде о ло шким на ја ва ма о бу ду ћем бес кон фликт
ном дру штву у ко јем исто ри ја пре ста је да по сто ји (све јед но да ли 
га Марк со вим тра гом за ми шља ли као ко му ни стич копро ле тер ско 
дру штво или тра гом Фу ку ја ми не об ја ве као не ка кав ли бе рал ноде
мо крат ски си стем), ни је ре ал но ве ро ва ти да би та кво иди лич но 
ста ње мо гло да се ус по ста ви као бес по го вор на дру штве на нор ма. 
Због то га је ре ал но оче ки ва ти да би иза зо ва за из ја шња ва ње по је
ди на ца тре ба ло да бу де ве о ма мно го, као што би и исто то ли ко 
раз ло га би ло да се са слу ша ју сви они гла со ви ко ји има ју што шта 

16 Вук Стеф. Ка ра џић, Исто риј ски спи си, прир. Ра до ван Са мар џић, Де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа, Про све та –Но лит, Бе о град 1987, 215.

17 Исто, 229.



18

да ка жу о при ро ди кон фли ка та ко је би тре ба ло не ка ко раз ре ши ти. 
Уко ли ко бу де до ми ни рао мир ни на чин ре ша ва ња ра зно вр сних дру
штве них тен зи ја и су ко ба, уто ли ко би ви ше и очи глед ни је би ло 
то да ће ин те лек ту а лац мо ра ти да до би је ва жно ме сто у дру штве
ном жи во ту. То ме сто мо же би ти ка ко си стем ског ка рак те ра та ко 
и ван си стем ског, али дру штве на ре ле ван ци ја је у оба слу ча ја нео
спор на.

Дру штве на од го вор ност ин те лек ту а ла ца

Од го вор на пи та ње има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ но сти у нај
ве ћој ме ри за ви си од од го во ра на пи та ње да ли де лат ност ин те лек
ту а ла ца има, или мо же има ти, оп ште га дру штве но га зна ча ја. Не
што дру га чи је по ста вље но, ово пи та ње се да пре фор му ли са ти у 
пи та ње о дру штве ној од го вор но сти ин те лек ту а ла ца и о дру штве
ном учин ку њи хо вог ан га жма на. Уко ли ко је од го вор по зи ти ван, 
уко ли ко смо са гла сни око то га да њи хо ва де лат ност има, или мо же 
има ти, дру штве но га зна ча ја и да њи хов ан га жман по чи ва на чвр
сто уте ме ље ној дру штве ној од го вор но сти, он да се ну жним на ме ће 
и оп ти ми сти чан, по твр дан од го вор на пи та ње о њи хо вој бу дућ но
сти. Но, ла ко је да ва ти од го во ре од ве ли ког на чел ног ва же ња. Про
блем на ста је ка да са нај оп шти јег ни воа на сто ји мо да си ђе мо до 
кон крет ни јих пи та ња, од но сно ка да се за пи та мо, при ме ра ра ди, 
о то ме ка ко, под ка квим окол но сти ма и на ка кав све на чин ин те
лек ту ал ци мо гу да по ка жу соп стве ну дру штве ну од го вор ност и 
ре ле ван ци ју. Не ки упе ча тљи ви при ме ри мо гу до бро да по ка жу 
при ро ду ових пи та ња и од го во ра. 

Сво је вре ме но, а то зна чи сре ди ном ше зде се тих го ди на XX 
ве ка, Но ам Чом ски је, из ме ђу оста лих, вр ло од луч но по ста вио пи
та ње од го вор но сти ин те лек ту а ла ца, а при том је по ку шао да оба ви 
и нео п ход не ко ра ке кон кре ти за ци је да те про бле ма ти ке. При се тио 
се, на и ме, тек сто ва са слич ном те ма ти ком ко је је, у ча со пи су Po li tics 
од мах по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, об ја вљи вао есе ји ста, 
фи ло соф ски пи сац и со ци јал ни кри ти чар Двајт Мек до налд. У тим 
тек сто ви ма ау тор је од луч но отво рио пи та ње од го вор но сти Не
ма ца и Ја па на ца за зло чи не ко је су по чи ни ли њи хо ви ре жи ми, али 
је по ста вио и пи та ње од го вор но сти Бри та на ца и Аме ри ка на ца за 
стра хо ви ти те рор бом бар до ва ња ци ви ла, укљу чу ју ћи и уни шта ва
ње ста нов ни штва у Хи ро ши ми и На га са ки ју. При том је, се ћа ју ћи 
се соп стве них ре ак ци ја на те иза зов не тек сто ве, за кљу чио да су 
ти при ло зи два де сет го ди на ка сни је, да кле сре ди ном ше зде се тих, 
исто та ко ва жни као што су би ли сре ди ном че тр де се тих го ди на 
XX ве ка. 
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На рав но, Чом ски се ни је у све му сла гао са Мек до нал дом. Та ко 
jе, на при мер, сма трао да не тре ба ису ви ше ши ро ко по ста вља ти 
пи та ње од го вор но сти чи та вог на ро да, не го је сма трао да оштри цу 
тре ба усме ри ти пре све га на ин те лек ту ал це у тим на ро ди ма. За то 
Чом ски ве ли: „Ин те лек ту ал ци су у при ли ци да про ве ра ма из ло же 
ла жи вла да ју ћих ре жи ма, да ана ли зи ра ју чи но ве пре ма њи хо вим 
узро ци ма и мо ти ви ма, те че сто скри ве ним на ме ра ма. Ко нач но, у 
За пад ном све ту они има ју моћ ко ја до ла зи од по ли тич ких сло бо да, 
од до ступ но сти ин фор ма ци ја и сло бо де из ра жа ва ња. За при ви ле
го ва ну ма њи ну, За пад на де мо кра ти ја обез бе ђу је до ко ли цу, спо
соб ност и об у че ност да тра га ју за исти ном ко ја се скри ва иза ве ла 
из ви то пе ра ва ња и по гре шног пред ста вља ња, иза иде о ло ги је и 
кла сних ин те ре са кроз ко је се до га ђа ји те ку ће исто ри је на ма при
ка зу ју. Од го вор но сти ин те лек ту а ла ца, оту да, мно го су ду бље од 
оно га што Мек до налд на зи ва ’од го вор но шћу на ро да’, јер су ин те
лек ту ал ци ма на ужи ва ње да те је дин стве не при ви ле ги је.”18

Ово су жа ва ње фо ку са Но а ма Чом ског и те ка ко има сми сла, 
и то ка ко ше зде се тих го ди на XX ве ка, у вре ме аме рич ког ра та у 
Ви јет на му, та ко и да нас, у дру гој де це ни ји XXI ве ка, у вре ме свет
ског ра та за гло ба ли за ци ју. Ин те лек ту ал ци су, на и ме, не пре ста но 
су о че ни са ис ку ше њем да се пре тво ре у „но ве ман да ри не”, тј. у 
стро го функ ци о на ли зо ва не ми сли о це чи ји је за да так да про на ђу 
ва ља на и убе дљи ва обра зло же ња за сва ке, па и нај го ре и нај не ху
ма ни је по ступ ке др жав ни ка, по ли ти ча ра и моћ них љу ди.19 На уч
ни ци би мо ра ли пре вла да ти ова не га тив на ис ку ше ња, те на се бе 
пре у зе ти нај ви шу од го вор ност у по гле ду истин ске бри жно сти и 
па жње ко ја је усме ре на ка де ма ски ра њу свих об ли ка зло у по тре бе 
вла сти и дру штве не мо ћи, а по себ но оних об ли ка зло у по тре бе ко ји 
оне мо гу ћу ју чо ве ка да сам утвр ди исти ну ства ри. За то је је дан од 
основ них за да та ка ин те лек ту а ла ца да утвр де ка ко скуп свих чи ње
ни ца, та ко и онај мо дел ин тер пре та ци је ко ји у сми сле ни по ре дак 
до во ди те по зна те чи ње ни це. 

Осим ове, пле ме ни те уло ге, ин те лек ту ал ци мо гу за до би ти 
и раз не дру ге функ ци је у за ви сно сти од „ти по ва ин те лек ту ал не 

18 „The Re spon si bi lity of In te lec tu als”, у: No am Chomsky, Ame ri can Po wer 
and the New Man da rins, Pen guin Bo oks, Har mon dsworth 1969, 256–257.

19 По зи ва ју ћи се на је дан текст Ити је ла де Со ла Пу ла (It hiel de So la Pool), 
Чом ски за пи су је: „Фи ло со фи ја и књи жев ност још ’има ју сво јих вред но сти’, па 
нас Ити јел Пул ин фор ми ше да су пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, ана ли за си сте ма и 
по ли тич ке на у ке те ко је обез бе ђу ју зна ње по ко јем ’чо век од мо ћи је ху ма ни зо
ван и ци ви ли зо ван’. У не ма лој ме ри Ви јет нам ски рат су ди зај ни ра ли и из во ди ли 
ти но ви ман да ри ни, а сам рат до ка зу је кон цепт ху ма но сти и ци ви ли зо ва но сти 
ко ји ће они, но ви ман да ри ни, ве ро ват но при до да ти ве жба њу си ле.” Ви де ти: No am 
Chomsky, „Ob jec ti vity and li be ral scho lar ship”, исто, 25.
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тра ди ци је” ко јој при па да ју и за ко ју се опре де љу ју. На јед ном ме
сту Чом ски ис ти че три гру пе та квих тра ди ци ја: „1. спе ци ја ли сти 
од ре ђе них обла сти; 2. дру штве на те о ри ја, са по себ ним на гла ском 
на те о ри ја ма ме ђу на род ног си сте ма, дру штве них про ме на и раз во
ја, кон фли ка та и њи хо вог раз ре ше ња, или ре во лу ци ја; 3. ана ли за 
јав не по ли ти ке у тер ми ни ма те мељ них људ ских вред но сти, уко ре
ње них у раз ли чи тим те о ло шким, фи ло соф ским и ху ма ни стич ким 
тра ди ци ја ма.”20 Ње му се, с раз ло гом, чи ни да је нео п ход на са рад
ња дру ге и тре ће гру па ци је ин те лек ту а ла ца ка ко би се по сти гла не 
са мо пу на уте ме ље ност не го и прак тич на ефи ка сност та квог де ло
ва ња. Очи глед но је да Чом ски не сма тра да по јам ин те лек ту ал ца, 
сам по се би, тре ба да бу де ко ри шћен као сво је вр сни об лик по хва ле, 
али ис ти че да њи хов по ло жај у си сте му по де ле ра да про сто зах те ва 
дру штве но од го вор ну де лат ност и ан га жман.

Код Сар тра је, ме ђу тим, у при лич ној ме ри при су тан вред но
сно по зи ти ван, на гла ше но иде а ли зу ју ћи по јам ин те лек ту ал ца, у 
ко јем оно што не од го ва ра тим по зи тив ним ис хо ди ма зна че ња са 
ла ко ћом мо же би ти оце ње но као од сту па ње од ин те лек ту ал не тра
ди ци је. За ин те лек ту ал ца у пу ном сми слу те ре чи он ве ли да је 
„истин ски”, а то зна чи „да је ра ди ка лан”, да „ни је због то га ни мо
ра лист ни иде а лист”, али је сте при ну ђен „да се ан га жу је у свим 
су ко би ма на ше га вре ме на”, а у тим су ко би ма „на ла зи се бе са ма 
као не ког ко је на стра ни угње та ва них, свје стан да је угње та ван”. 
Ин те лек ту а лац, по Сар тру, „во ди прак тич ну ак ци ју от кри ва ња 
ти ме што по би ја иде о ло ги је и раз от кри ва на си ље ко је оне скри ва ју 
или оправ да ва ју”, а све то чи ни „да би јед но га да на би ла мо гу ћа 
дру штве на уни вер зал ност у ко јој ће сви љу ди би ти истин ски сло
бод ни и јед на ка бра ћа”. Као ин те лек ту а лац он не на сту па стро го 
на уч но јер „ње го ва по зи ци ја ни је на уч на. Он не си гур но при мје њу
је јед ну стро гу ме то ду на не по зна те објек те ко је де ми сти фи ку је 
ти ме што се сам де ми сти фи ку је.”21 Ин те лек ту а лац во ди са знај ни 
рат не са мо са пред ме том соп стве ног ба вље ња не го и са са мим со
бом као су бјек том са знај ног чи на. Сто га ин те лек ту а лац, кад је пра
ви и истин ски, по ста је не сум њи ви ре во лу ци о нар ни агенс и дра го
це ност са ма по се би.

Код Но а ма Чом ског пак та квог ре во лу ци о нар ног ен ту зи ја зма 
не ма, али има ве ре у про све ти тељ ску ми си ју ин те лек ту ал ца. Сто га 
ће он – са свим у ду ху ем пи риј ски раз ра ђе ног при сту па, на те ме љу 
ко јег је и по ста вља но пи та ње уло ге ин те лек ту а ла ца у то та ли тар
ним ре жи ми ма (ре ци мо фа ши стич кона ци стич ким, али и ко му ни

20 Исто, 270.
21 Сви ци та ти: Ж. П. Сар тр, нав. де ло, 272. и 273.
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стич ким) – ја сни је ис та ћи свест и о мо гућ но сти ма де ло ва ња ин те
лек ту а ла ца у окви ру са свим про бле ма тич них иде о ло шких и по ли
тич ких окви ра. Шта ви ше, он ће та да, ше зде се тих го ди на XX ве ка, 
на зна чи ти из ве сне по ја ве ко је ће име но ва ти као „кла сич но ле ви чар
ску кри ти ку дру штве не уло ге ин те лек ту а ла ца, марк си стич ку или 
дру га чи ју”, а њом је упо зо рио на опа сне тен ден ци је да ка пи та ли
стич ко дру штво оби ља од ин те лек ту ал ца „зах те ва да по се ду је тех
ни ку и раз у ме ва ње нео п ход не да би се упра вља ло на шим ’по стин
ду стриј ским дру штвом’ и да би се ор га ни зо ва ло ме ђу на род но 
дру штво над ко јим до ми ни ра аме рич ка су пер си ла.”22

Мно ге сту ди је Но а ма Чом ског ко је су ка сни је усле ди ле де таљ
но ће раз ра ђи ва ти на чи не и мо де ле ре ша ва ња чи та вог ни за про бле
ма про и за шлих из основ них по став ки ове вр сте. У том по гле ду 
ве о ма је за ни мљив на чин на ко ји се аме рич ки сан ди стри бу и ра 
ши ром све та са сво јим по губ ним, илу зи о ни стич ким деј ством: тај 
сан је, ипак, пр вен стве но ре зер ви сан за Аме ри кан це и, евен ту ал
но, за њи хо ве исто ми шље ни ке, али не и за њи хо ве нео вла шће не 
ко ри сни ке у дру гим зе мља ма, по го то во не за љу де с раз ви је ним 
кри тич ким ми шље њем спрем ним да про зру, пре зру и де ми сти
фи ку ју функ ци ју ка пи та ла, основ ну ло ги ку ка пи та ли стич ког дру
штва, па и ме ђу на род ну по ли ти ку во де ћих зе ма ља све та. На ни воу 
аме рич ке ме ђу на род не по ли ти ке то зна чи да ве ра у „те о ри ју тру ле 
ја бу ке” до пу шта нај ве ћем свет ском моћ ни ку вој ну, по ли тич ку, ме
диј ску и сва ку дру гу бру тал ност без ика квог ус те за ња, при че му 
„нај ве ћу хи сте ри ју иза зи ва ју нај сла би је и нај си ро ма шни је зе мље.”23 
У по гле ду при ро де аме рич ке по ли ти ке Чом ски је са свим из ри чит: 
„Дру гим ре чи ма, оно што Аме ри ка же ли је ’ста бил ност’, а то зна чи 
без бед ност ’нај ви ших сло је ва дру штва и ве ли ких стра них пред у
зе ћа’. Ако се ово мо же оства ри ти фор мал ним де мо крат ским сред
стви ма, до бро је; ако не мо же, леп при мер ко ји ’пре ти ста бил но сти’ 
се мо ра уни шти ти пре не го што ви рус не за ра зи оста ле.”24 При мер 
Но а ма Чом ског упе ча тљи во нам по ка зу је спрем ност, хра брост и од
луч ност јед ног ин те лек ту ал ца не са мо да ја сно оце њу је при ро ду 
по ли тич ких про це са не го и да са ве ли ком ме ром тач но сти пред ви ђа 
ис хо де тих про це са.

У по гле ду раз во ја кри тич ког ми шље ња и де ми сти фи ко ва ња 
ра зних цен та ра дру штве не мо ћи по себ ну уло гу би мо гли и мо ра
ли пре у зе ти уни вер зи тет ски по сле ни ци. Су прот ста вља ње ра зним 
об ли ци ма „кон тро ле ума у де мо крат ским дру штви ма” и ра зно вр сним 

22 N. Chomsky, „Ob jec ti vity and Li be ral Scho lar ship”, нав. де ло, 104.
23 Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка, прев. Алек сан дар Бог

да нић, Чи го ја штам па, Бе о град 1999, 26.
24 Исто, 29.



22

ме диј ским ма ни пу ла ци ја ма,25 а по го то во ши ре ње ми са о не мре же 
раз у ме ва ња и ту ма че ња све та у ко јем жи ви мо, ка ко на ме ђу на род
ном та ко и на до ма ћем пла ну, пред ста вља пр во ра зред ни за да так 
уни вер зи те та и ин те лек ту ал ног сло ја ка кав на ње му по сто ји. Ми
сли ти кри тич ки, то је основ ни за да так сва ког на уч ног ми шље ња, 
па и ми шље ња о по ли тич ким и ме диј ским при ли ка ма са вре ме ног 
дру штва. Сто га из град ња ова квог ти па ми шље ња пред ста вља јед
ну од основ них оба ве за уни вер зи тет ске ин те ли ген ци је, јер се на 
уни вер зи те ту при род но не гу ју пре тен зи је ка уни вер зу му зна ња, 
а са мо са ста но ви шта та квог уни вер зу ма, ма кар и тек на слу ће ног, 
мо же се као ка те го рич ки им пе ра тив на мет ну ти нео п ход ност ре
а го ва ња на ствар ност схва ће ну у нај ши рем, уни вер зал ном сми слу, 
па и нео п ход ност ак тив ног уче ство ва ња у тој ствар но сти. Но ам 
Чом ски је вр хун ски уни вер зи тет ски про фе сор, је дан од нај зна чај
ни јих лин гви ста XX ве ка, а од луч но је, и то баш у тре ну ци ма по
сти за ња вр хун ских на уч них ре зул та та, пре у зео на се бе и уло гу ан
га жо ва ног ин те лек ту ал ца. Уко ли ко, са свим при род но, не мо же мо 
оче ки ва ти да баш сви чла но ви про фе сор ског есна фа да ју ак тив не 
до при но се ова квом об ли ку дру штве но од го вор ног де ло ва ња, а оно 
би бар би ло до вољ но то да се уну тар по ме ну тог есна фа, али и уну
тар дру штва у це ли ни, та кав на чин ми шље ња ви со ко по ста ви на 
ле стви ци при зна тих вред но сти.

Ин те лек ту ал ци ко ји да нас, у епо си гло ба ли за ци је, не же ле да 
бу ду пу ки при ве зак др жав ног по рет ка ко ји шти ти кор по ра тив ни 
си стем ме ђу на род ног ка пи та ла, има ли би стал ни за да так не са мо да 
де ми сти фи ку ју то ко ве ка пи та ла и ин хе рент не об ли ке де ху ма ни
за ци је све та не го и да, у том кон тек сту, ра зно вр сне ло кал не при че 
са гле да ва ју као гло бал не, а гло бал не при че као ло кал не. Сли ка 

25 Ука зу ју ћи на спе ци фич ну уло гу ме ди ја, али и „обра зо ва не кла се” у де
мо крат ским дру штви ма, а пре све га у САД, Но ам Чом ски ис ти че: „У зе мља ма 
ко је су под аме рич ким ути ца јем, Сје ди ње не Др жа ве су че сто при си ље не да ра ди 
’ре ста у ра ци је де мо кра ти је’ при бег ну си ли. Код ку ће, по треб ни су да ле ко суп
тил ни ји ме то ди: про из вод ња при стан ка, об ма њи ва ње не ин те ли гент них ма са 
уз по моћ ’нео п ход них илу зи ја’, скри ве не опе ра ци је ко је ме ди ји и Кон грес не 
при ме ћу ју све док не по ста ну ису ви ше очи глед не да би се мо гле са кри ти. Та да 
пре ла зи мо у фа зу кон тро ле ште те, да би смо оси гу ра ли скре та ње па жње јав но сти 
на пре ви ше рев но сне па три о те или на ка рак тер не ма не ли де ра, ко ји су се огре
ши ли о на ше пле ме ни те оба ве зе, али не и на ин сти ту ци о нал не фак то ре ко ји 
од ре ђу ју стал ни и бит ни са др жај ових оба ве за. За да так сло бод не штам пе је, у 
ова квим при ли ка ма, да до га ђа је схва ти ве о ма озбиљ но и да их пред ста ви као 
по хва лу ис прав но сти на ших са мо ко рек тив них ин сти ту ци ја, ко је ина че бри жљи
во шти те од уви да јав но сти. Све у све му, ме ди ји и обра зо ва не кла се мо ра ју ис
пу ња ва ти сво ју ’дру штве ну свр ху’ оба вља ју ћи нео п ход не за дат ке у скла ду са 
пре о вла ђу ју ћом кон цеп ци јом де мо кра ти је.” О то ме ви де ти: Но ам Чом ски, Ну жне 
илу зи је: кон тр о ла ума у де мо крат ским дру штви ма, прев. Ан дреј Гру ба чић, Све
то ви, Но ви Сад 2000, 30–31.
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све та ко ју до би ја мо жи ве ћи у САД или не ком дру гом цен тру За пад
не хе мис фе ре не мо же би ти иста као што је сли ка све та ко ју до би
ја мо у не ким дру штви ма у тран зи ци ји, тј. у кре та њу од со ци ја ли зма 
до об но вље ног ка пи та ли зма или од не ког об ли ка тра ди ци о нал них 
за јед ни ца до мо дер ног и пост мо дер ног дру штва. Ни сли ка о ве ли
ким си ла ма (САД, ЕУ, Ру си ја, Ки на и др.) не мо же би ти пот пу на 
уко ли ко је не са гле да мо и из пер спек ти ва ко је до би ја мо кад ства ри 
осмо три мо са тач ке гле ди шта оних дру шта ва ко ја су упра во нај ве ће 
жр тве по ли ти ке ве ли ких си ла. Та кве про ме не пер спек ти ва и та ча
ка гле ди шта пред ста вља ју, чак, основ ни за да так за ин те лек ту ал це 
у епо си гло ба ли за ци је, у вре ме ну у ко јем, упр кос свим про це си ма 
уни фи ка ци је и ели ми ни са ња свих ра зно ли ко сти ко је спро во ди ло
ги ка ме ђу на род ног ка пи та ла, ва ља оба ве зно очу ва ти про стор по
сто ја ња на ци ја као, ипак, нај ху ма ни јег по сто је ћег об ли ка оп стан ка 
љу ди на ужим, пар ци јал ним про сто ри ма свет ске за јед ни це. Као што 
је пар ла мен тар на де мо кра ти ја, упр кос из ве сним по те шко ћа ма и 
раз ло зи ма за опрез, ипак нај ма ње лош и нај ма ње не ху ман по ли тич
ки си стем, прем да ни ка ко ни је ли шен те шко ћа и про ти ву реч но сти, 
та ко је и мо дер на, по ли функ ци о нал но ор га ни зо ва на на ци ја и на
ци о нал на др жа ва нај ху ма ни ји об лик фор ми ра ња људ ских за јед
ни ца у ко ји ма се нај пот пу ни је и нај при род ни је мо гу ре а ли зо ва ти 
све у куп ни по тен ци ја ли нај ве ћег бро ја чла но ва те за јед ни це. Кад 
би ко јим слу ча јем чла но ви не ке на ци о нал не за јед ни це би ли при
ну ђе ни да сво је нај су штин ски је по тре бе ре а ли зу ју у окви ри ма не ке 
дру ге, ту ђе за јед ни це, ту би се по ја ви ле мно ге пре пре ке ко је би их 
спре ча ва ле да та кву ре а ли за ци ју оба ве на пот пу но спон тан и ау тен
ти чан на чин: је зич ки, ре ли гиј ски, ду хов ноисто риј ски, кул ту ро ло
шки, фол клор ноет но граф ски, мен та ли тет ски и мно ги дру ги раз
ло зи по ја вљу ју се ту као оте жа ва ју ће окол но сти.

Сто га је је дан од пре суд них усло ва за очу ва ње ху ма ни стич
ких по тен ци ја ла са вре ме ног дру штва у епо си гло ба ли за ци је то да 
се очу ва ју на ци о нал не за јед ни це, па и све оне на ци о нал не др жа ве 
ко је има ју по тен ци ја ла и спрем но сти, сна ге и во ље, кре а тив но сти 
и ор га ни зо ва но сти да сво је др жа ве уте ме ље на на че лу са мо о др жи
вог раз во ја. То, сва ка ко, зна чи да би ва ља ло ми сли ти ка ко на ци о
нал но та ко и над на ци о нал но, ка ко ло кал но та ко и уни вер зал но, 
ка ко кул ту ро ло шки цен три пе тал но та ко и цен три фу гал но, ка ко 
кул ту ро цен трич но та ко и тран скул ту рал но. У све му то ме нео п ход
но је да се са гле да ка ко соп стве но кул тур но и на ци о нал но би ће, 
та ко и по ље раз ли ка ко је об ли ку ју мно ги дру ги и дру га чи ји уче
сни ци Ко смо по ли са и Уни вер зу ма, па је су штин ски нео п ход на и 
кре а тив на моћ ин те лек ту а ла ца спо соб них да до сег ну нај ра зли чи
ти је спек тре сми сло ва и зна че ња, те спрем них да про ми сле ка кво 
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је ме сто нас са мих уну тар не са гле ди ве ши ри не тог спек тра зна ња 
о гло ба ли за ци о ним про це си ма. Ин те лек ту ал ци су, да кле, по треб ни 
и нео п ход ни у ме ри у ко јој мо гу да са гле да ју све ко ли ку ра зно вр
сност зна ња без ко јег не мо же мо обез бе ди ти оп ста нак на ро да и 
кул ту ра чи ји смо са став ни и ак тив ни чи ни о ци. 

О при ро ди срп ског ин те лек ту ал ца  
у пе ри о ду гло ба ли за ци је

Још јед ном мо же мо ре ћи да од го вор на по ста вље но пи та ње 
– има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ но сти? – је сте не дво сми сле но по
твр дан: да, ин те лек ту ал ци има ју и мо ра ју има ти бу дућ но сти! А 
има ће бу дућ но сти све док бу де мо жи ве ли у дру штви ма ко ја су, с 
јед не стра не, су о че на са трај ним ста њи ма кри зе и ве ће или ма ње 
по де ље но сти, али су, с дру ге стра не, исто вре ме но од луч на да не
пре ста но чу ва ју отво ре ном де мо крат ску мо гућ ност да кри за и 
по де ље ност бу ду пре вла да не. Ин те лек ту а лац, да кле, пред ста вља 
је дан од су штин ски ва жних, ег зи стен ци јал них мо ду са у епо ха ма 
и дру штви ма ко ја ис по ста вља ју ста ње не пре ста не, отво ре не кри зе 
и он то ло шке ди со нант но сти спрем не на по тра гу за не ка квим ху
ма ним об ли ци ма ре ша ва ња про бле ма. Та ква со ци јал на функ ци ја 
ин те лек ту ал ца пред ста вља, са ма по се би, ва жан чи ни лац дру штве
не отво ре но сти, те омо гу ћу је дру штве ни про грес уте ме љен на иде
а ли ма уни вер зу ма зна ња. 

Са мо на та кав на чин по ста је мо гу ћа ре а ли за ци ја иде је о дру
штву зна ња и ком пе тен ци ја, с об зи ром на чи ње ни цу да не ко мо ра 
обез бе ди ти уви де о дру штве ном ста њу о ко јем се оба вља те мељ на 
рас пра ва и не ко мо ра кре и ра ти од ре ђе не вр сте стра те шких ре ше ња. 
Та ква са зна ња и уви де не мо гу да обез бе де ин те лек ту ал ноби ро
крат ске струк ту ре др жав ног апа ра та или при вред них кор по ра ци ја; 
они то не мо гу јер су не пре ста но спрем ни да на чи не мно штво ком
про ми са са ме ха ни зми ма очу ва ња вла сти или про фи та по сва ку 
це ну. У та квом ам би јен ту истин ски ин те лек ту а лац, чак, по ста је 
цен трал ни су бје кат ко ји – са гле да ва њем кон сти ту тив них про ти ву
реч но сти ка ко дру штва у ко јем по сто ји та ко и са мо га се бе као би ћа 
ко је по сто ји и са зна је свет – са ви ше или ма ње успе ха тра жи не ка
ква ре ше ња за мно штво кри зних си ту а ци ја. На та квим осно ва ма 
не са мо де мо кра ти ја као на чин обез бе ђе ња сло бо де, јед на ко сти и 
брат ства не го и сва ки об лик еле мен тар ног, до сто јан стве ног оп стан
ка ху ма ни те та би ва и да ље ре ал но мо гућ и оства рив. За то би ин те
лек ту ал ци мо ра ли има ти бу дућ но сти јер њи хов ре ал ни оп ста нак и 
ва ља но, ефи ка сно функ ци о ни са ње је сте пред у слов за ва љан и ефи
ка сан оп ста нак свих чла но ва дру штва, тј. дру штва у це ли ни.



25

Из та квог од го во ра ну жно сле ди на ред на по став ка: са мо она 
дру штва ко ја бу ду има ла раз ви је не, про дор не и ак тив не ин те лек
ту ал це има ће и пра во на соп стве ну бу дућ ност! За то је њи хов кру
пан срп ски стра те шки ин те рес да раз ви ја ју све об ли ке не спу та ног 
ми шље ња и кон сти ту и са ња дру штве них сло је ва оспо со бље них 
за сло бод ну, кре а тив ну ми сао усме ре ну ка то ме да раз ли чи те фе но
ме не, па и свет у це ли ни, про ми шља ју ду бо ко, из са мо га те ме ља, 
до во де ћи у пи та ње све, до по след њих прет по став ки на ко ји ма 
чи та ва ствар ност по чи ва. У ва ља ном, ху ма ном дру штву не би смо 
сме ли да не гу је мо са мо ми сао тех нич котех но ло шког, апли ка ци о ног 
ти па, ону ми сао ко ја ће соп стве ну фун да мен тал ну осно ву тра жи ти 
у по став ка ма из ван са ме се бе, у не ким цен три ма ми са о не мо ћи 
ко ји за се бе при сва ја ју пра во да ми сле сло бод но и без огра ни че ња. 
Та нео гра ни че ност, тј. пу на ми са о на сло бо да, мо ра би ти и оста ти 
ин хе рент на са мом по зи ву ин те лек ту ал ца и сва ком истин ском ми
шље њу, па би у том сми слу мо ра ла по ста ти и оста ти јед на од основ
них идеј них кон сти ту е на та дру штва у це ли ни. 

Је ди ну шан су за оп ста нак срп ско дру штво има уко ли ко се раз
ви ја по мо де лу дру штва зна ња и ком пе тен ци ја. У ње му се мо ра 
не го ва ти сло бо да ми шље ња, и то не са мо за то што је то основ ни 
пред у слов свих мо дер них и пост мо дер них дру шта ва. По сто ји још 
је дан, до дат ни раз лог, ко ји на ла зи мо у са мој при ро ди срп ског гео
стра те шког по ло жа ја. Ци ви ли за циј ски и кул ту ро шки по сма тра но, 
Ср би су та ко по ста вље ни да се не на ла зе у са мом сре ди шту Евро пе 
не го на ме сту руб ног, пе ри фе риј ског дру штва ис пре се ца ног ра зним 
сил ни ца ма ко је до ла зе из сре ди шта дру гих кул ту ра, и то кул ту ра 
са мно го ја чим еми си о ним деј ством. Срп ска кул ту ра је, да кле, 
сме ште на на са мим гра ни ца ма пре се ца ња, укр шта ња и ме ђу соб ног 
про жи ма ња пра во слав них и ка то лич ких (па и про те стант ских) 
кул ту ра, хри шћан ских и ислам ских кул ту ра, бал кан ских и сред
њо е вроп ских кул ту ра, бал кан скосред њо е вроп скокон ти нен тал
них и ја дран скоме ди те ран ских кул ту ра итд. Од свих оних ко ји 
ва ља но хо ће да про ми сле све спе ци фич но сти срп ске кул ту ре и од
го ва ра ју ће усло ве ње но га оп стан ка и да ље га раз во ја, та ква по зи
ци о ни ра ност Ср ба из и ску је по себ ну осе тљи вост и ми са о ну ра фи
ни ра ност. За срп ско дру штво је пак нај ве ће ис ку ше ње пре се ца ње 
сил ни ца европ ских и ори јен тал них кул ту ра, ко је су ра ди кал но 
су прот ста вље не, па би у окви ру та квих ан ти те тич ких ре ла ци ја 
би ло ве о ма опа сно не ма ти ја сну, стра те шку по став ку од ко је би се 
кре ну ло. Срп ска кул ту ра и срп ско дру штво мо ра ју се бе ја сно ви
де ти на те ме љи ма сло вен ског, европ ског, бал кан ског и ме ди те ран
ског кул ту ро ло шког ам би јен та, оног ко ји је утвр ђен на те ме љу сло
вен ског сен зи би ли те та и је зич ке из ра жај но сти, европ ске кул ту ре 
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у нај ши рем сми слу, грч ких ми то ва и фи ло со фи је, је вреј ства и хри
шћан ства, рим ског пра ва и си сте ма ко му ни ка ци је, еко ном ске ши
ри не и по тре бе за ме ђу на род ном раз ме ном до ба ра, раз во ја на у ке 
и иде је про гре са, ста би ли зо ва ња де мо кра ти је итд. 

Сто га би сва ки ин те лек ту а лац мо рао ус пе ти да се од у пре свим 
тим ра зно вр сним сил ни ца ма кул ту ро ло шких де ло ва ња, та да из
гра ди не за ви сност соп стве не по зи ци је ка ко би мо гао сло бод но, 
али и дру штве но од го вор но да ми сли. Та кву не за ви сност, од но сно 
ау то но ми ју по је дин ца ис ти че Пјер Бур ди је као услов свих усло ва: 
„Ин те лек ту а лац се од ре ђу је као ин те лек ту а лац ти ме што се укљу
чу је у по ли тич ко по ље у име ау то но ми је и по себ них вред но сти 
по ља кул тур ног ства ра ла штва ко је је до се гло ви сок сту пањ не за
ви сно сти у од но су на власт (а не, по пут по ли ти ча ра са сна жним 
кул тур ним ка пи та лом, на осно ву истин ски по ли тич ког ау то ри те
та, сте че ног по це ну од ри ца ња од ин те лек ту ал не ка ри је ре и вред
но сти).”26 Ни је ми сао сло бод на уко ли ко не по сред но за ви си од 
цен та ра по ли тич ке мо ћи или од фи нан си је ра чи ји ин те ре си тре ба 
да бу ду бра ње ни у јав ном, ме диј ском, па и ин те лек ту ал ном про сто
ру: та кви цен три мо ћи или фи нан си је ри увек ће ис ко ри сти ти екс
клу зив ност соп стве ног по ло жа ја да од ин те лек ту ал ца из ну де она кве 
об ли ке ми шље ња и ста во ва ко ји од го ва ра ју њи хо вим ин те ре си ма. 
Та квим чи ном из ну ђи ва ња ин те лек ту а лац пре ста је да бу де ин те
лек ту а лац и по ста је „но ви ман да рин” или отво ре ни ло би ста за не
чи је пар ци јал не ин те ре се.27 Ту пре ста је ин те лек ту ал на сло бо да и 

26 Пјер Бур ди је, Пра ви ла умет но сти: Ге не за и струк ту ра по ља књи жев
но сти, прев. гру па пре во ди ла ца, Све то ви, Но ви Сад 2003, 188.

27 Слу чај фран цу ског но вог фи ло со фа Бер на ра Ан ри ја Ле ви ја је у том по
гле ду ве о ма ин ди ка ти ван. Он је озбиљ но про ми слио фе но мен ин те лек ту ал ца, 
по себ но у сво јим књи га ма Élo ge des in te lec tu els (Pa ris 1987; По хва ла ин те лек
ту а ла ца, прев. На да Бо јић и Да ни ло Киш, Бе о град 1988) и Les avеntures de la 
li ber te: une hi sto i re su bjec ti ve des in te lec tu els (Pa ris 1991), али у вре ме ни ма рас
па да СФР Ју го сла ви је за у зи ма по зи ци ју отво ре ног за ла га ња за му сли ман ске 
ин те ре се као (гле чу да!) из ра за европ ских вред но сти, те сво ђе ња срп ске тач ке 
гле ди шта на ста во ве твр дог на ци о на ли зма и шо ви ни зма. Оту да је ње го во отво
ре но за ла га ње за су ро во ка жња ва ње СР Ју го сла ви је 1999. ло ги чан на ста вак та квог 
на чи на ми шље ња, а да се при том озбиљ ни, кри тич ки про вер љи ви ар гу мен ти не 
мо гу при ба ви ти, што ни ма ло не де лу је као ин те лек ту ал ни став не го ви ше ли чи 
на твр ди иде о ло шки про је кат. Ње го ви по гле ди на по ли тич ке до га ђа је ису ви ше 
че сто и ја сно ко ин ци ди ра ју са тач ком гле ди шта осва јач ких про је ка та НА ТО 
пак та, па ће он по др жа ва ти не са мо отво ре ни вој ни об ра чун са СР Ју го сла ви јом 
не го и бру тал но ка жња ва ње мно гих не до вољ но по слу шних на ро да. Исти на, он 
ће смо ћи сна ге да ука же на то да је ин тер вен ци ја у Ира ку 2003. не ле ги тим на, 
али су за ње га са свим по жељ не рат не опе ра ци је у Ли би ји 2011. или Си ри ји 2015, 
као што је ле ги тим но и по жељ но про из во ђе ње озбиљ не кри зе и гра ђан ског ра та 
у Укра ји ни по чев од 2013. го ди не. Кад се све то зна, кад се уо чи ка ко је дан ин
те лек ту а лац по про фе си ји та ко ола ко на сту па са иде јом уво ђе ња нео ли бе рал ног 
по рет ка ог њем и ма чем, чак и по це ну пот пу ног уни шта ва ња свих ци ви ли за циј
ских, ху ма них вред но сти ко је су та дру штва ус пе ла да из гра де, он да се оправ да но 
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пу на кре а тив ност, а на ме ће се ми сао уте ме ље на у на че лу гво зде не, 
ин те ре сне ну жно сти. При ро да на у ке као бес ком про ми сне те жње 
ка исти ни ну жно се, сто га, мо ра су о чи ти са об ли ци ма соп стве не 
дру штве не од го вор но сти: то су о че ње је по не кад ма њег а по не кад 
ве ћег драм ског ин тен зи те та, али трај на на пе тост увек по сто ји.

Пу ни спој сло бо де и дру штве не од го вор но сти као об лик те жње 
ка иде ал ној ме ри нео п ход но је, сто га, очу ва ти на свим дру штве ним 
упо ри шти ма где се ми сао си сте мат ски не гу је: на уни вер зи те ту пре 
све га, по том у кул тур ним и на уч ним дру штви ма, струч ним асо ци
ја ци ја ма, ин те лек ту ал ним удру же њи ма, чак и у цр кви и цр кве ним 
за јед ни ца ма. А то, опет, зна чи да не про фит не, ин те лек ту ал не и 
кре а тив не уста но ве (по пут Ма ти це срп ске), или уста но ве ко је пред
ста вља ју об лик при зна ња за нај ви ше до ме те кре а тив но сти у на у ци 
и умет но сти (по пут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти), или уста
но ве за ши ре ње обра зов них и на уч них вред но сти ко је тре ба да 
бу ду до ступ не свим за ин те ре со ва ним и до вољ но спо соб ним љу
ди ма (по пут Уни вер зи те та), све те уста но ве раз ли чи тих по јав них 
об ли ка мо ра ју би ти и оста ти ме сто за не го ва ње и раз вој сло бод не, 
дру штве но од го вор не ми сли. Је ди но та ко оне мо гу оба ви ти соп
стве ну ми си ју усме ре ну ка оп стан ку и да љем по зи тив ном раз во ју 
дру штва у ко јем по сто је, укљу чу ју ћи и на род ко ји је из ло жен мно
гим по губ ним ис ку ше њи ма.

У по гле ду де фи ни са ња еле мен тар не по зи ци је истин ског ин
те лек ту ал ца, ве о ма је ва жно уста но ви ти ка кве би пу но мо ћи он мо
рао да из бег не ка ко би остао оно што је сте, а то зна чи – не ко ко га, 
по Сар тро вим ре чи ма, ни ко „не тра жи, ни ко га не по зна је (ни др жа
ва, ни ели тавла сти, ни гру пе тла чи те ља, ни апа рат по тла че них 
кла са, ни ма се).”28 Дру гим ре чи ма, вре де ло би име но ва ти ка кав 
то ин те лек ту а лац не би смео да бу де уко ли ко же ли да по ста не и 
оста не истин ски ин те лек ту а лац. У том по гле ду мо гли би смо опи
са ти бар че ти ри основ на мо де ла кул ту ро ло шког на чи на ми шље ња 
ко је би ва ља ло по сва ку це ну из бе ћи.

1. Нео п ход но је од би ја ње пу но мо ћи ко ју ну ди кон зер ва ти ви
зам на ци о на ли стич ког ти па. Реч је о кул ту ро ло шком на чи ну ми
шље ња ко је се за ла же за ста тич ко на че ло без им пе ра ти ва ва ља не 
про ве ре, а то под ра зу ме ва став да су иде ал ни мо де ли до сег ну ти 
у про шло сти, те да их са мо тре ба, у не из ме ње ном об ли ку, и да ље 

мо же мо за пи та ти ка ко је у овом слу ча ју пре вла да на фа тал на раз ли ка из ме ђу, с 
јед не стра не, ау то но ми је ин те лек ту ал ца и, с дру ге, ло би сте у ко рист др жав новој
них про је ка та За пад ног све та и НА ТО пак та. За мам на ин те лек ту ал на ре то ри ка и 
драм ска на пе тост у на чел ним рас пра ва ма о сло бо ди ни су до вољ на га ран ци ја да 
би се ре чи ма, ми шљу и де лом ис ка за ло истин ско по што ва ње сло бо де, укљу чу ју
ћи и пра во ма лих на ро да на оп ста нак и за шти ту сво јих еле мен тар них ин те ре са!

28 Ж. П. Сар тр, нав. де ло, 265. 
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при ме њи ва ти. За ова кав на чин ми шље ња исто ри ја, за пра во, не по
сто ји, као што не по сто је ни су штин ске про ме не у све ту, а на де лу 
су са мо об ли ци по на вља ња за да тих обра за ца или пак не срећ них 
од сту па ња од тих обра за ца. Ова кав на чин ми шље ња ма хом па ти 
од од су ства раз вој них пер спек ти ва и од те шких об ли ка ксе но фо
би је, а уз то ве о ма те шко на ла зи мо гућ но сти за об ли ке не ка квог 
ме ђу на род ног ди ја ло га и уче шћа у из град њи свет ског за јед ни штва. 
Кон зер ва тив нона ци о на ли стич ки ин те лек ту а лац је упу ћен у сфе
ру на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, али не ће мо ћи да раз у ме 
нео п ход но сти да љег раз во ја и кре а тив ног ка па ци те та ши ро ког 
по ља раз ли ка са ко ји ма се иден ти тет ка ко ње го вог на ро да та ко и 
чо ве чан ства у са да шњо сти и бу дућ но сти ну жно су о ча ва.

2. Нео п ход но је од би ја ње пу но мо ћи ко ју ну ди нео ли бе рал ни 
кор по ра ти ви зам круп ног ме ђу на род ног ка пи та ла. Реч је о кул ту
ро ло шком на чи ну ми шље ња ко ји се за ла же за бес кру пу ло зни ди
на ми зам са вре ме ног еко ном ског све та и по ли ти ке гло ба ли за ци је 
усме ре не ка то ме да по сва ку це ну бу де уни штен сва ки об лик на
ци о нал не, ду хов не, по ли тич ке и кул тур не по себ но сти, а ти ме да 
не ста не и по след њи тра чак на ци о нал не са мо све сти код ве ли ког де ла 
чо ве чан ства. То би ко нач но до ве ло до то га да се чи тав про стор на 
ко јем жи ве мно ги на ро ди све та пре тво ри у пу ко по при ште ве ли
ких кор по ра тив них си сте ма и је дин стве ног, свет ског тр жи шта по
год ног за пла сман ро ба ко је су из гу би ле сво ја на ци о нал на обе леж ја. 
Нео ли бе рал нокор по ра ти ви стич ки ин те лек ту а лац је по зи ци о ни
ран не са мо у си сте му ме ђу на род них фон до ва, гран то ва и не вла
ди них ор га ни за ци ја не го и у оним де ло ви ма др жав них струк ту ра 
у тран зи ци ји ко ји су фор ми ра ни по на че лу удо во ља ва ња упра во 
тим цен три ма мо ћи ко је и ти ин те лек ту ал ци оп слу жу ју. Ова кви 
ин те лек ту ал ци као основ но по ље сво га деј ства са гле да ва ју све 
об ли ке на ру ша ва ња, иро ни за ци је и па ро ди за ци је свих по себ них 
ко до ва ка кви се мо гу пре по зна ти у по себ но сти ма број ча но ма лих 
на ро да и њи хо вих кул ту ра, а по го то во им је за да так да не у тра ли шу 
сва ки раз го вор о на ци о нал ном ин те ре су и по ку шај ње го вог де фи
ни са ња. Њи хов основ ни до при нос на ци о нал ном кул тур ном ам би
јен ту је сте да се што пре при ме не до бро по зна ти, нео ли бе рал ни 
ме ха ни зми ка кви су из гра ђе ни у ве ли ким цен три ма по ли тич ке и 
еко ном ске мо ћи ода кле су цр пе ни из во ри за ова кво по ље апли ка
тив не кре а тив но сти. Јер гло ба ли стич ки пла но ви и је су да оп ста нак 
обез бе ди са мо ма њи број ве ли ких, моћ них и бо га тих на ци ја, а 
ма ли, сла би и си ро ма шни тре ба да не ста ну са ма пе све та, тач ни
је да се све ду на ста ти стич ки бе зна ча јан број, ко ји по том мо же 
би ти са чу ван као не ка вр ста му зеј ског екс по на та у са вре ме ном 
све ту.
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3. У ова два мо де ла ми шље ња и по на ша ња пре по зна је мо ја ке 
и чи сте мо ду се ка кви су ши ро ко рас про стра ње ни ши ром све та, 
па и на срп ској по ли тич кој и кул тур ној сце ни. Не ки ис тра жи ва чи 
фе но ме на ин те лек ту а ла ца и ин те ли ген ци је обич но за ста ју код 
ових ја ких, чи стих мо ду са, др же ћи да су оста ле мо гућ но сти ма ње 
ве ро ват не и го то во нео ства ри ве.29 То ме би смо, ипак, мо гли до да ти 
и тре ћи, еклек тич ки мо дус, ка рак те ри сти чан за тран зи ци о но до ба: 
тај мо дус не са др жи ни ка кво пре по зна тљи во на че ло и трај ни ји став, 
а ње го ви по јав ни об ли ци за ви се од кон крет них си ту а ци ја у ко ји ма 
се про блем по ста вља и ре ша ва. Та кве кон фор ми стич коси ту а цио
ни стич ке ин те лек ту ал це нај че шће мо же мо пре по зна ти као де ло ве 
и функ ци је др жав ног апа ра та, те по је ди них ин сти ту ци ја си сте ма 
или не вла ди них ор га ни за ци ја, али њи хо ви ста во ви нај че шће не ма
ју до вољ но кон зи стент но сти бу ду ћи да у ве ли кој ме ри за ви се од 
оп ште др жав не или ан ти др жав не по ли ти ке, те до ми нант ног, чак 
по мод ног на чи на ми шље ња.30 Сто га ин те лек ту ал ци ово га ти па 
пре или ка сни је за вр ша ва ју на по зи ци ја ма пот пу ног или др жав ног 
по да ни штва и ре жим ске функ ци о на ли за ци је или отво ре ног ан ти
др жав ног де ло ва ња и кла сич не аген ту ре. Мно го су ре ђе ва ри јан те 
у ко ји ма се та кав струч њак вре ме ном оку ра жи да кре не са ри зич
ним, ин ди ви ду ал ним по љем кре а тив но сти, оним ко је ви ше не ће 
би ти функ ци о нал но упо тре бљи во у про па ганд ној де лат но сти би ло 
ког ви да.

4. По жељ ну фи гу ру срп ског ин те лек ту ал ца у пе ри о ду гло ба
ли за ци је нај пот пу ни је би смо мо гли са гле да ти у лич но сти ме ђу
на род них зна ња и ком пе тен ци ја, а ве ли ких на ци о нал них уви да и 
од го вор но сти. То би мо рао би ти ин те лек ту а лац ко ји сти че до бре, 

29 Та ко Вла ди мир Ву ле тић, у свом тек сту ин ди ка тив ног на сло ва „Уло га 
ин те лек ту ал ца да нас: Ин те лек ту а лац из ме ђу на ци о нал ног и гло бал ног (из ме ђу 
европ ских и на ци о нал них ми то ва)”, ве ли да су две по ме ну те оп ци је је ди на из
ве сност, па у јед ној фу сно ти до да је: „Не ка ’сред ња’ по зи ци ја ко ја би ис кљу чи ла 
ка ко иде о ло шке та ко и уто пиј ске еле мен те не са мо што је рет ка не го ин те лек
ту ал ну аван ту ру сво ди на де скрип тив ни ни во и, с об зи ром на ди на мич ну при
ро ду дру штва, не обез бе ђу је кри те ри ју ме за ева лу а ци ју ин те лек ту ал ног ра да.” 
Ви де ти: нав. текст, Злат на гре да, год. III, бр. 19–20, мај –јун 2003, 69.

30 Отво ре но је пи та ње ко ли ко ин сти ту ци је др жав не мо ћи, ка ко на ци о
нал не та ко и ин тер на ци о нал не, уоп ште има ју по тре бе за по др шком или кри тич
ком реч ју ин те лек ту а ла ца. С раз ло гом је Ни ко ла Ми ло ше вић упо зо ра вао на 
чи ње ни цу да су у не де мо крат ким си сте ми ма ста во ви ин те лек ту а ла ца по ли тич
ки не ва жни и ли ше ни би ло ка квог ути ца ја, па би но си о ци ау то ри тар не вла сти 
(ти ра нин Ди о ни си је, Не рон, На по ле он, Хи тлер, Ста љин и др.), са ин те лек ту ал
ци ма или без њих, по сту пи ли на исто ве тан на чин. Сто га се у та квим дру штви
ма од ин те лек ту а ла ца обич но оче ку је не што из у зет но сло же но и зах тев но, а то 
је да бу ду „се ку ла ри зо ва на вер зи ја Хри сто вих апо сто ла”. О то ме ви де ти текст 
Ни ко ле Ми ло ше ви ћа „Ин те лек ту а лац и моћ”, Злат на гре да, год. III, бр. 21–22, 
ју л–ав густ 2003, 40–42. 
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по у зда не уви де у при ро ду ме ђу на род них, свет ских ре ла ци ја, а исто
вре ме но уме да ми сли о на ци о нал ним ин те ре си ма и о на ци о нал
ним спе ци фич но сти ма оног ам би јен та у ко јем гло бал ни про це си 
би ва ју на де лу. Он је не пре ста но спре ман да ис по ста вља раз ло ге 
и ар гу мен те за раз го вор о на ци о нал ном ин те ре су, упр кос то ме или 
баш за то што до бро зна ка кав је гло бал ни свет у ко јем жи ви мо и у 
ко јем мо ра мо на ћи на чи на да пар ти ци пи ра мо и да не ка ко за шти ти
мо соп стве но на ци о нал но би ће. Та кав чо век ни сво ју ин ди ви ду ал
ну, ег зи стен ци јал ну пу та њу не одва ја стро го од пи та ња суд би не 
на ци о нал не кул ту ре и чи та вог на ро да. 

Овим по став ка ма вре ди до да ти још са мо јед ну, су штин ски 
ва жну ка рак те ри сти ку, а то је: ну жност бес ком про ми сног кри тич
ког ста ва ко ји би био спре ман да по ста ви пи та ње сми са о но сти и 
оправ да но сти свих оних ме ђу на род них про це са ко ји се на ме ћу као 
не ка вр ста гло бал не не ми нов но сти и не из бе жно сти. Та кав ин тер
на ци о нал но ком пе тент ни и на ци о нал но усме ре ни ин те лек ту а лац 
не са мо да има ве ли ку, дра го це ну ми си ју у са да шњо сти не го ће 
има ти зна чај ну уло гу и у бу дућ но сти. Бар у оној ме ри у ко јој ће про
це си гло ба ли за ци је би ти из во ђе ни не на сил но, као из раз пу не сло
бо де оних ко ји у тим про це си ма же ле и уме ју да пар ти ци пи ра ју.

Про стор ме диј ских ма ни пу ла ци ја

У од но су на сар тров ске по став ке о при ро ди и функ ци ји ин те
лек ту а ла ца, да нас има мо исто риј ски са свим но ву си ту а ци ју, а то је 
по ја ва елек трон ске ко му ни ка ци је и отва ра ње не ве ро ват но ши ро
ких мо гућ но сти ме диј ских ма ни пу ла ци ја нај ра зли чи ти јих вр ста. 
Исто вре ме но, на чу де сан на чин су се умно жи ли ра зно вр сни ме ха
ни зми до ста ефи ка сне „кон тро ле ума у де мо крат ским дру штви ма”,31 
ка ко би то ре као Но ам Чом ски. У та квом ам би јен ту функ ци је ин те

31 У ве зи са функ ци о ни са њем ме ди ја, ка ко у де мо крат ским та ко и у не
де мо крат ским дру штве ним си сте ми ма, има, да ка ко, раз ли ка, али не у до ме ну 
оно га што Но ам Чом ски на зи ва „за ко ном ћу та ња”: „Пре о вла ђу ју ћи ша блон се 
са сто ји од озло је ђе но сти и бе са ко ји иза зи ва ју зло чи ни не при ја те ља, уз до ста 
са мо за до вољ ног по зи ва ња на ви со ке прин ци пе, што је ком би но ва но са не ве ро
ват ним сми слом за то „да се не ви де” зло чи ни за ко је са ми сно си мо од го вор ност. 
На За па ду по сто ји обим на ли те ра ту ра – нај ве ћим де лом ла жна – ко јом се гнев но 
осу ђу ју апо ло ге те, или на вод не апо ло ге те Со вјет ског Са ве за и жр тве аме рич ке 
ин тер вен ци је у Тре ћем све ту, али има ма ло ли те ра ту ре о по на ша њу ко је пред
ста вља нор му: су сре ће мо се са ти ши ном и уз ди за њем зло чи на ко је чи не на ша 
соп стве на зе мља и ње ни кли јен ти, баш он да ка да би спрем ност за јед но став ним 
су че ља ва њем са чи ње ни ца ма мо гла бит но ути ца ти на су зби ја ње и за у ста вља ње 
ових зло чи на. То је стан дард на по ја ва и на дру гим про сто ри ма. И у со вјет ској 
ути цај ној сфе ри, баш као по овом на шем ша бло ну, ди си ден ти би ва ју осу ђи ва ни 
као апо ло ге те за пад них зло чи на и оштро пре ко ре ва ни од стра не пра во вер них 
ко ме са ра.” Ви де ти: Н. Чом ски, Ну жне илу зи је, 265.
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лек ту а ла ца са да су знат но ви ше усме ре не не ка то ме да се отво ре 
пер спек ти ве за ва ља но са гле да ва ње кла сне по де ље но сти дру штва 
и сло же них ис хо да кла сних бор би, не го и ка то ме да се ство ре основ
не прет по став ке за ва ља но и ком плек сно, функ ци о нал но и од го вор
но ми шље ње, усме ре но ка еле мен тар ном, ху ма ном оп стан ку чо ве
чан ства. Сто га би се Сар тро вој ре кон струк ци ји ду хов но и сто риј ског 
са гле да ва ња на стан ка ин те лек ту а ла ца у сло же ним окол но сти ма 
бур жо а ског дру штва мо гло и мо ра ло по не што до да ти. 

У овој при ли ци мо же мо ис та ћи бар још јед ну ди мен зи ју ко ја 
зах те ва озбиљ но ко ри го ва ње по став ки о ну жно сти „де са кра ли за
ци је свих прак тич них сек то ра”,32 по став ке ко ја је и омо гу ћи ла 
на ста нак ин те лек ту ал ца као исто риј ске тво ре ви не. Ко рек ци ја ове 
по став ке је ну жна уко ли ко се, по зах те ви ма еле мен тар не ми са о не 
инер ци је, сма тра да је нео п ход на не са мо де са кра ли за ци ја свих 
прак тич них сек то ра не го и це ло куп ног уни вер зу ма ми шље ња. У 
вре ме на стан ка гра ђан ског дру штва и у фа зи ње го ве пу не ми са о не 
екс пли ка ци је, па и у вре ме об ја вљи ва ња Сар тро вог тек ста (1965), 
овај ко рак про ши ре ња од прак тич не сфе ре жи во та до уни вер зу ма 
као ску па све га по сто је ћег био је са свим схва тљив, го то во ра зу
мљив сам по се би. Но, био је то мо жда и по след њи тре ну так кад се 
та ква по став ка мо гла при хва ти ти здра во за го то во. Већ од кра ја 
ше зде се тих го ди на XX ве ка до шло је до сна жног раз во ја ме ди ја, 
ко ји су са по ја вом ка блов ске те ле ви зи је (где мо же те ви де ти ско ро 
све нај ва жни је ТВ ста ни це из це ло га све та) и, по себ но, ин тер не та 
(на ко јем мо же те до би ти не са гле ди во мно штво ин фор ма ци ја ко је 
ни ко ви ше не мо же по у зда но кон тро ли са ти и се лек то ва ти), до ве ле 
до пра ве ме диј ске екс пло зи је. У тој мно жи ни нај ра зно вр сни јих ин
фо р ма ци ја, ка да ви ше ни је про блем ка ко до ћи до њих не го ка ко их 
уре ди ти и раз у ме ти та ко да оне чи не не ка кву сми сле ну це ли ну – 
раз ма тра но пи та ње функ ци је и сми сла фи гу ре ин те лек ту ал ца мо ра 
се по ста ви ти на дру га чи ји на чин не го што је то до са да чи ње но.

Кључ ну раз ли ку у том по гле ду мо же мо пре по зна ти у на по ру 
пре ла ска од пре вас ход не хра бр о сти и од луч но сти ко ју под ра зу ме
ва ин те лек ту ал ни чин ка спо соб но сти ин те лек ту ал ца да сло бод но 
и не спу та но ства ра кон цеп ту ал ни оквир за са гле да ва ње што ши
рег и пот пу ни јег ску па чи ње ни ца зна чај них за фе но ме не о ко ји ма 
рас пра вља. Дру гим ре чи ма, по зна ва ње чи ње ни ца да нас ни је то
ли ки про блем јер је ску пи на ин фо р ма ци ја по ста ла мо ре без оба ла 
и јер је ин тер нет омо гу ћио њи хо ву ла ку до ступ ност; про блем је 
да нас пре све га у то ме ка ко ва ља раз у ме ти це ли ну до ступ них чи
ње ни ца и ка квим ин тер пре та тив ним ме ха ни зми ма ва ља осми сли ти 

32 Ж. П. Сар тр, нав. де ло, 254 и да ље.
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ве зе ко је се ме ђу тим чи ње ни ца ма по ја вљу ју. Би ти да нас хра бар, 
то ни је то ли ки про блем јер су људ ска пра ва у оном ху ма ни јем, де
мо крат ски уте ме ље ном де лу све та до вољ но обез бе ђе на да се чо век 
не мо ра пре ви ше пла ши ти санк ци ја за из го во ре ну реч. 

Да нас је, ме ђу тим, мно го ве ћи про блем из град ња до вољ но 
об у хват ног и ефи ка сног кон цеп ту ал ног окви ра за раз у ме ва ње 
са ме ства ри. Сто га је ве ћи ин те лек ту ал ни под виг до ћи до основ не 
иде је о са мој ства ри и до ва ља не хер ме не у тич ке пер спек ти ве не го 
ус по ста ви ти ефи ка сну ко му ни ка ци о ну мре жу и до пре ти до чи ње
нич не осно ве ствар но сти. На да ље, ве о ма је ва жно пру жи ти од го
ва ра ју ћи от пор ра зним об ли ци ма ме диј ског за ма гљи ва ња са мог 
фе но ме на, као и за во ђе ња на са свим по гре шне са знај не ста зе и бо
га зе, че сто и у сле пе ули це из ко јих не ма из ла за сем по врат ка на 
по чет ну по зи ци ју. Је дан при мер мо же у том по гле ду би ти ве о ма 
ко ри стан: реч је о пр о бле му кон цеп ту а ли за ци је пој ма кул ту ре, а 
по себ но пој ма срп ске кул ту ре. Уко ли ко од го вор на ово пи та ње по
тра жи мо у про сто ру ме ди ја, мо же мо до би ти са свим по гре шну и 
ла жну сли ку фе но ме на. Јер ако пи та те ме ди је, по го то во елек трон
ске, шта је то кул ту ра, они ће вам од мах пр стом по ка за ти на пе ва че, 
сви ра че, глум це, ре ди те ље, шо у ме не; од но сно, ука за ће вам на 
раз не об ли ке ма ни фе ста тив не и за ба вљач ке умет но сти, јер је то 
сли ка ко ју мар ке тин шки, тр жи шни на чин раз у ме ва ња, ори јен ти сан 
на до ми на ци ју про фи та и иде је кул тур не ин ду стри је, ста вља у пр ви 
план. Да нас је пот пу но нор мал но да, при ме ра ра ди, по ис кљу чи
вим кри те ри ји ма ме диј ске атрак тив но сти те ле ви зи ја на чи ни из бор 
кул тур них фе но ме на ко ји ула зе у окви ре очи шће не, ме диј ске све
сти, а он да до дат но ра ди на то ме да се на те ме љу та кве се лек ци је 
пот пу но утвр ди свест о вред но сном си сте му и о кул тур ним по тре
ба ма ис кљу чи во та кво га ти па. Ни ко се, при том, не пи та је ли та кав 
по сту пак у су прот но сти са пра вом на ау то но ми ју и на ау то ном не 
вред но сти умет но сти, на у ке, ду хов но сти и дру гих до ме на кул ту ре 
у нај ши рем сми слу те ре чи.

Ме диј ска свест, по све му су де ћи, на сто ји да се ета бли ра као 
за ме на за кул тур ну свест чи та вог дру штва. Из тих раз ло га, нај кре
а тив ни ји љу ди ни су у сре ди шту ме диј ске па жње не го су то ра зни 
об ли ци умет но сти по сре до ва ња (глу ма, ре жи ја, игра, пе ва ње, сви
ра ње, за ба ва и сл.) и на ро чи то умет но сти ко ја ма сов ним тро ше њем 
мо же до ве сти до про фи та. Кул ту ра мо ра би ти не што ла ко, ве се ло, 
флек си бил но, али и атрак тив но, про во ка тив но, же сто ко, па се оту
да умет ност по сре до ва ња, ре про дук тив на кре а тив ност и ве шти на 
аран жма на на ме ћу као цен трал не кул ту ро ло шке ка те го ри је. Ме ди
ји нам та ко да ју вр ло јед но стра ну сли ку кул ту ре у ко јој у сре ди шту 
па жње би ва ју ње ни ме диј ски аспек ти, од но сно онај скуп кул тур них 
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зби ва ња ко ји не пре ста но, ак тив но ра ди на очу ва њу иде је кул тур
них по тре ба ко је у пот пу но сти од го ва ра ју та квој, јед но стра ној сли
ци. Та ко смо су о че ни са пот пу ном ме диј ском ин фла ци јом пој ма 
кул ту ре и са не у мо љи вим вр тло гом у ко јем ма сов ни ме ди ји, са же
сто ком не у мит но шћу и ри ту ал ном ис пра жње но шћу од ду бин ских 
сми сло ва, чи не све ка ко би се та кав кон цепт очу вао и умно жио. 
Уко ли ко још ка пи тал уло жен из сфе ре кул тур не ин ду стри је пот
по мог не ова кве про це се, ето ка ко се мо же ство ри ти си ту а ци ја у 
ко јој се иде ја хле ба и ига ра ис по ста вља као је ди ни кон цепт о ко јем 
се у ме ди ји ма мо же ефек тив но раз го во ра ти. 

Шта је спас од ова кве ин фла тор не кул ту ро ло шке ма се? Спас 
је у по врат ку те мељ ним кул тур ним вред но сти ма ко је би се мо ра ле 
при ка за ти у но вом све тлу епо хе у ко јој жи ви мо. А да би се то де
си ло нео п ход но је очу ва ти свест спо соб ну да пер ци пи ра те мељ не 
вред но сти чо ве ко вог оп стан ка уоп ште и са мо би ће ствар но сти: у 
том сми слу нео п ход но је на те ме љи ма сло бод ног ми шље ња и гра
ђан ског дру штва оба ви ти но ву са кра ли за ци ју оне ствар но сти ко ју 
тре ба са чу ва ти од не ми нов не про па сти. Мо ра ју се, да кле, од стра
шне тр жи шне урав ни лов ке спа си ти оне вред но сти за ко је мо же мо 
ре ћи да је су трај не и да не од ла зе са про ла ском мод них трен до ва. 
Та тр жи шномар ке тин шка ствар ност не ми нов но иде ка соп стве ној 
про па сти уко ли ко не об но ви мо до жи вљај са крал но сти све та у 
ко јем жи ви мо и би ћа са ко ји ма жи ви мо. Да би се до то га до шло, 
нео п ход но је очи сти ти ум од свих не бит но сти ово га све та; тј. по треб
но је ићи пот пу но обр ну тим прав цем од оно га ко ји нам на ме ће 
ме диј ско ши ре ње чи ње нич ног про сто ра на ше ствар но сти: од екс
тен зив но сти чи ње ни ца спас тре ба по тра жи ти у ин тен зив но сти, 
бо гат ству до жи вља ја и у „ис пи си во сти” умет нич ког, кул тур ног 
тек ста.33 Уто ли ко нам је да нас, као дра го це ни об лик чи шће ња све
сти од ису ви ше ве ли ког при ти ска ефе мер но сти ово га све та, по но
во су штин ски по треб на те о ло шка сли ка све та, тач ни је мо ли тве на 

33 Реч је, да ка ко, о зна че њу ко је овом пој му при да је Ро лан Барт. Уво де ћи 
тер ми но ло шко раз ли ко ва ње li si ble/scrip ti ble, тј. чи тљи вост/ис пи си вост тек ста, 
Барт је ин ге ни о зно од го во рио на зах те ве ко ји ма су то ком XX ве ка чи та о ци све 
ви ше на сто ја ли да за се бе при сво је мно го ви ше сло бо да у од но су на ин стан цу 
ау то ра тек ста не го што су тра ди ци о нал но има ли. Обрт се нај ви ше са сто ји у 
чи ње ни ци да „свр ха књи жев ног де ла (књи жев но сти као де ла) у то ме је да од 
чи та о ца на чи ни не по тро ша ча не го про из во ђа ча тек ста” (о то ме ви де ти: Ro land 
Bart hes, S / Z, transl. by Ric hard Mil ler, New York 1974, 4). Те сте че не сло бо де 
чи та ла ца не сме ју би ти по ни шта ва не и мо ра ју оста ти трај ном те ко ви ном у исто
ри ји кул ту ре, али се оне мо ра ју на чел но одво ји ти од ла ко ми сле но сти и нео д го
вор но сти ка кву мно ги чи та о ци у вре ме ну постструк ту ра ли зма и пост мо дер ни зма 
же ле за се бе да обез бе де. Очу ва ње кри тич ке све сти кључ ни је пред у слов сва ког 
ба вље ња књи жев но шћу и ње ним ту ма че њем, а то ва жи и за епо ху у ко јој су чи
та о ци ма обез бе ђе не сло бо де и пре ро га ти ви „про из во ђа ча тек ста”.
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прак са, ме ди та тив на ак тив ност, као и они об ли ци ин те лек ту ал ног 
жи во та ко ји пра те са крал не до жи вља је ствар но сти и ко ји ће се нај
ефект ни је су прот ста ви ти ау то де струк тив ним по ри ви ма чо ве ко вог 
би ћа. Јер, су о чен са мно жи ном не бит них, про ла зних ства ри ово га 
све та, чо век при род но те жи ка то ме да раз ви је раз не об ли ке де струк
тив ног или ау то де струк тив ног по на ша ња. У бор би са ова квим ис ку
ше њи ма пост мо дер ног до ба из у зет но ва жну уло гу мо ра ју има ти 
упра во ин те лек ту ал ци.

Но ви про фил срп ског ин те лек ту ал ца  
и на ук прет ход них ис ку ста ва

Све му ре че ном још тре ба до да ти и из ве сне спе ци фич но сти 
ко је се од но се на си ту а ци ју ин те лек ту ал ца у јед ном бр ој ча но ма лом 
на ро ду као што је срп ски, а к то ме још и на ро ду ко ји се на ла зи у 
епо си тран зи ци је од со ци ја ли стич ког у ре е та бли ра ни ка пи та ли
стич ки си стем. Ин те лек ту ал ци у том кон тек сту до би ја ју ве о ма 
спе ци фич не функ ци је ко је су не по сред но по ве за не са очи глед ним 
пр о јек ти ма об ли ко ва ња гло бал ног све та ко је спро во де во де ће др жа
ве За па да, тј. здру же ни цен тар др жав них, по ли тич ких, еко ном ских 
и вој них мо ћи ко ји вр ло од луч но пре тен ду је на из ра зи ту до ми на
ци ју у све ту. Та епо ха, за по че та ру ше њем Бер лин ског зи да 1989. 
го ди не и рас па дом бло ка со ци ја ли стич ких зе ма ља, до ве ла је до 
уни по лар ног по ли тич ког све та ко ји је тра јао све до по врат ка Ру
си је на ме ђу на род ну сце ну у пу ној вој ној па и по ли тич кој сна зи, 
ко ја је нај о чи глед ни је од ме ре на у до га ђа ји ма око Укра ји не и Кри ма 
2013–14, те око Си ри је 2015–16. го ди не. Од тих до га ђа ја, свет ска 
си ту а ци ја је су штин ски из ме ње на и са да ула зи мо у епо ху ства ра ња 
би по лар ног, вр ло из ве сно три по лар ног, а мо жда и мул ти по лар ног 
све та, уте ме ље ног на ја ча њу ви ше зе ма ља све та, на ро чи то оних 
ко је су се чу ва ле рат них ис ку ше ња (За пад не зе мље – Ру си ја – Ки на, 
Ин ди ја и др.). У сва ком слу ча ју, са да смо су о че ни са епо хом знат но 
сло же ни јих ме ђу на род них од но са, а та сло же ност пру жа при мет но 
ви ше шан си за стра те шки до бро осми шље ну и ре ал но по ста вље ну 
по ли ти ку ма лих др жа ва и на ро да, као што су Ср би ја и Ср би.

Шта су у тој си ту а ци ји мо гли, а шта са да мо гу да ура де срп
ски ин те лек ту ал ци? Ако има мо на уму Сар тро во упо зо ре ње да је 
ин те лек ту а лац „не ко ко не ма пу но моћ ни од ко га и ко ни је до био 
сво је пра во ни од ка квог ау то ри те та”, „не ко ко се ми је ша у оно што 
га се не ти че”,34 он да би ва ја сно да је про стор ути ца ја чак и нај
зна чај ни јих ин те лек ту а ла ца ве о ма огра ни чен: тај се ути цај, на и ме, 

34 Оба ци та та: Ж. П. Сар тр, нав. де ло, 265 и 250.
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оства ру је са мо у ме ри у ко јој, би блиј ски ре че но, има љу ди ко ји 
има ју уши да чу ју и очи да ви де. Не по сто ји ни ка ква оба ве зност 
да се глас ин те лек ту а ла ца са слу ша и раз мо три, а то ће учи ни ти 
са мо онај ко не ма по тре бе да про ве ра ва пу но моћ ја за не чи је јав не 
на сту пе не го раз ло ге ис кљу чи во про на ла зи у са мим ста во ви ма и 
оце на ма, а по себ но у ар гу мен та ци ји на ко јој ин те лек ту ал на раз ма
тра ња по чи ва ју. Оче ки ва ти да ће по ли тич ка ели та, а по го то во она 
ко ја је на вла сти, има ти же љу и по тре бу, али и вре ме на и ин те ре
со ва ња, да та ква раз ма тра ња и ар гу мен та ци ју са слу ша, ни је ни ма
ло ре ал но. Шта ви ше, у прак си се по ка за ло да по ли тич копар тиј ске 
струк ту ре у Ср би ји не ма ју баш ви со ку ин те лек ту ал ну кул ту ру, 
те да ни су ни на у чи ли да ослу шку ју шта има ју да им са оп ште 
знал ци из раз ли чи тих обла сти ствар но сти, а по го то во знал ци ко ји 
су спрем ни да се „ме ша ју у оно што их се не ти че”. Ме ђу по ли ти
ча ри ма, ко ји пре у зи ма ју на се бе при ви ле ги ју и те шку оба ве зу да 
до но се од лу ке од нај ве ћег зна ча ја за це ло срп ско дру штво, па и за 
вре ме на ко ја до ла зе, ем пи риј ска је чи ње ни ца да је из у зет но, за не
мар љи во ма ли број оних лич но сти ко је су све сне да ни ко не мо же 
све зна ти, те да су им пра ви знал ци нео п ход ни као са вет ни ци, и то 
са вет ни ци не по функ ци ји и по на град ној ча сти ко ја им при па да 
због пар тиј ских за слу га, не го са вет ни ци по зна њу ко је мо же и мо ра 
би ти угра ђе но у до но ше ње нај ва жни јих по ли тич ких, на ро чи то 
др жав них од лу ка. И да бу де са свим ја сно: не за ла жем се за то да се 
истин ски ин те лек ту ал ци упо шља ва ју као са вет ни ци у др жав ном 
апа ра ту! За ла жем се за то да, по по тре би, нај бо љи знал ци у од ре ђе
ним обла сти ма и до ка за ни, истин ски ин те лек ту ал ци од ин те гри те та 
бу ду укљу чи ва ни у са ве то ва ња и раз го во ре ка да је то не о п ход но.

Но, ако су ем пи риј ске чи ње ни це ова кве, упра во обес хра бру
ју ће, то не зна чи да би се с та квим ста њем ства ри тре ба ло по ми ри
ти. Сто га би као пр во ра зред ни за да так би ло нео п ход но до кра ја 
фо р ми ра ти је дан са свим но ви про фил ин те лек ту ал ца у срп ском 
дру штву. При том би се мо ра ле на уму има ти и чи ње ни це о на сле
ђе ном ста њу из со ци ја ли стич ког до ба. Ми смо у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји сте кли, пре све га раз во јем уни вер зи те та, до ста сна жан 
ин те лек ту ал ни слој ко ји је био на ци о нал но при лич но нео д го во ран, 
али за то пар тиј ски, иде о ло шки, марк си стич ки, вр ло од го во ран. 
Та кав про фил ин те лек ту ал ца је био си стем ски де фи ни сан, док су 
сви оста ли про фи ли би ли ви ше или ма ње не си стем ска по ја ва, а 
то ва жи ка ко за Ми ло ва на Ђи ла са као от пад ни ка и за ње го ве ам
пли ту де од твр дог ко му ни сте до ан ти ко му ни стич ког де лат ни ка, 
та ко и за До бри цу Ћо си ћа као гре шни ка спрем ног да про ми шља 
исто риј ску суд би ну срп ског на ро да, као и за про фе со ре Фи ло зоф ског 
фа кул те та (Ми ха и ло Мар ко вић, Све то зар Сто ја но вић, Дра го љуб 
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Ми ћу но вић и др.) као гре шни ке усме ре не ка ко рек тив ноху ма ни
стич ким об ли ци ма иде о ло шке де лат но сти. У том пе ри о ду је сва ки 
об лик срп ског, на ци о нал но од го вор ног чи на (нај о чи глед ни ји у слу
ча ју До бри це Ћо си ћа, Ми ха и ла Ђу ри ћа, Па вла Иви ћа, Ва си ли ја 
Кре сти ћа, Ко сте Ча во шког и др.) био са ве ћом или ма њом стро го
шћу санк ци о ни сан, па је на ци о нал но од го вор но по на ша ње оста ло 
у пот пу но сти из ван со ци ја ли стич ког си сте ма. То, да ка ко, ни је ва
жи ло за на ци о нал но од го вор но по на ша ње у слу ча ју дру гих на цио
нал них за јед ни ца СФР Ју го сла ви је, по го то во не за Сло вен це, Хр ва те, 
Му сли ма не (тј. Бо шња ке), Ал бан це и др. А у слу ча ју срп ског пи
та ња по себ но су ова кве раз ли ке у при сту пу до шле до из ра жа ја у 
си ту а ци ји све оп штих на па да на Ме мо ран дум СА НУ, као и на оп шту 
хи сте ри ју у ве зи са на вод ним ве ли ко срп ским про јек ти ма др жав
них струк ту ра Ре пу бли ке Ср би је. Тре ба се, при том, при се ти ти да је 
Че до мир По пов ја сно по ка зао да иде ја Ве ли ке Ср би је ни ка да ни је 
по ста ла осно ва за во ђе ње по ли ти ке у би ло ко јој срп ској др жа ви, од 
ње ног вас кр сну ћа то ком Пр вог срп ског устан ка па до на ших да на.35

У пе ри о ду ус по ста вља ња ју го сло вен ског др жав ног про сто ра 
– јед ним де лом и у Кра ље ви ни, а вр ло из ра зи то у со ци ја ли стич кој 
др жа ви – срп ски ин те лек ту ал ци су обра зо ва ни та ко да се су штин
ски од ри чу, чак и сти де да по ста ве пи та ње срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са. Сма тра ло се да та кав на чин раз ми шља ња при па да про
шло сти, да је ана хрон, те да је по се би исто ве тан са на ци о на ли стич
ким сле пи лом и шо ви ни змом као об ли ком не при хва тљи ве по ли тич
коиде о ло шке де лат но сти. А при том су са мо рет ки ин те лек ту ал ци 
у СФР Ју го сла ви ји би ли спо соб ни да са гле да ју и да јав но са оп ште 
ка ко је не у тра ли за ци ју срп ске на ци о нал не са мо све сти пра тио из ра
зи ти по раст на ци о нал не са мо све сти дру гих на ро да из исте др жав не 
це ли не, и то оних на ро да ко ји су у по гле ду ова квих про це са при мет
но за о ста ја ли за Ср би ма, а у про шло сти ни су ни по ка зи ва ли не ку 
из ра зи ти ју спрем ност да пла те ви со ку це ну за та кав гест са мо све сти. 

Та ко су у пе ри о ду до ми на ци је ју го сло вен ске иде о ло ги је, у 
раз ли чи тим ње ним по јав ним об ли ци ма – од гра ђан ског ју го сло вен
ства до ње го ве ко му ни стич ке ва ри јан те – на срп ском кул тур ном 
пр о сто ру де фи ни са не не ко ли ке ал тер на ти ве у по гле ду не ких су
штин ских пи та ња дру штве ног, по ли тич ког и иде о ло шког пр о гра
ма. Те ал тер на ти ве мо же мо са гле да ти у ни зу би нар них опо зи ци ја, 
као што су: срп ство/ју го сло вен ство; на ци о на ли зам/ин тер на ци о на
ли зам; гра ђан ска/рад нич ка иде о ло ги ја; де мо крат ски/то та ли тар ни 
по ре дак; ви ше пар тиј ски/јед но пар тиј ски си стем; при ват на/др жав на 

35 Че до мир По пов, Ве ли ка Ср би ја: Ства р ност и мит, Из да вач ка књи жар
ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2007, 316 и да ље.
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и дру штве на сво ји на; тр жи шна/ди ри го ва на при вре да и сл. Уну тар 
ова квих опо зи ци ја, срп ски ин те лек ту а лац би да нас, у вре ме ну 
тран зи ци је и гло ба ли за ци је, мо рао да ус по ста ви основ но упо ри ште 
у пр во на бра ја ним чи ни о ци ма, али исто вре ме но је нео п ход но и да 
отво ри раз вој не пер спек ти ве ко је укљу чу ју ан га жо ва ње дру гог 
по ла ових ре ла ци ја. Ва жи пак и обр ну то: уко ли ко му основ но упо
ри ште пред ста вља дру ги пол по ме ну тих чи ни ла ца, срп ски ин те
лек ту а лац би мо рао да из гра ди и спо соб ност са гле да ва ња пер
спек ти ва ко је отва ра пр ви пол ових ре ла ци ја. Са мо ја ка ди ја ло шка 
си ту а ци ја и спо соб ност пр о на ла же ња стра те шких ори јен ти ра из
ме ђу ових по ло ва мо гу омо гу ћи ти ва ља ни до при нос ин те лек ту а ла ца 
у раз ре ше њу ди ле ма са ко ји ма се су о ча ва срп ско дру штво и кул ту ра 
тран зи ци о ног до ба.

У пе ри о ду тран зи ци је и гло ба ли за ци је срп ски ин те лек ту а лац 
би мо рао да из гра ди спо соб ност ка ко су штин ског про ми шља ња нај
ве ћих ду би на на ци о нал не кул ту ре та ко и ства ра ња гло бал них раз
вој них вер ти ка ла ко је ће на ци ју до ве сти до ре ал них окви ра на прет
ка и до но вих сми са о них пер спек ти ва. Овај пр ви аспе кат фе но ме на 
ука зу је на нео п ход ност да се срп ска кул ту ра, па и исто ри ја Ср ба, не 
по сма тра са мо у окви ри ма но вог до ба, и то од про це са фор ми ра ња 
мо дер них на ци ја, да кле од XVI II и XIX ве ка, не го да се од луч но 
уте ме ље ње са гле да већ у сред њем ве ку, о че му има до вољ но ја сних, 
по у зда них по ка за те ља и до ка за. Ра чу на ти са кон ти ну и те том у дис
кон ти ну и те ту раз вој них то ко ва ко ји тра ју бар од кра ја XII ве ка, 
нај ма ње је што би се мо гло и мо ра ло учи ни ти на пла ну са гле да ва ња 
сло же но сти срп ске кул ту ре и ње не исто ри је ко ја др жи отво ре на вра
та бу дућ но сти. А да би се бу дућ ност мо гла све сно и про ми шље но 
гра ди ти, нео п ход на је спо соб ност са гле да ва ња са вре ме не кул ту ре у 
нај ра зли чи ти јим ње ним ма ни фе ста тив ним об ли ци ма. Са мо та ко 
мо же се из гра ди ти ин те лек ту ал на сна га нео п ход на за од луч ни от пор 
ко ји ва ља пру жи ти иде о ло ги ји гло ба ли стич ке епо хе и ње ној на ме ри 
да раз ви ја об ли ке јед но ди мен зи о нал ног чо ве ка у пот пу но сти об ли
ко ва ног пре ма зах те ви ма еко ном ске ло ги ке и тр жи шта. Очу ва ти, 
при том, иде ју кул ту ре са пу ном од луч но шћу за ме та фи зич ке ис ко
ра ке раз ли чи тих вр ста, то је за да так ко ји је од су штин ске ва жно
сти за чо ве ка на шег до ба и за мо гућ ност ње го вог да љег оп стан ка. 
Том се за дат ку ре ше ња не мо гу на ћи без ја ких ин те лек ту а ла ца.

Ри зик пред ви ђа ња

У кон тек сту ова квих ми са о них по став ки из у зет но је ва жна 
спрем ност ин те лек ту а ла ца да отва ра ју пи та ња да љих раз вој них 
то ко ва и ди мен зи је бу дућ но сти. На рав но, нај бо ља и нај и зве сни ја 
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мо гу ћа ком би на ци ја је она ко ја на те ме љу по у зда них на уч них са
зна ња до ла зи и до мо гућ но сти пред ви ђа ња из ве сних про це са ко ји 
го то во не ми нов но до во де до ре зул та та од ре ђе но га ти па. Већ смо 
по ме ну ли слу чај Но а ма Чом ског и ње го вог пред ви ђа ња из 1969. 
го ди не ка да је опи сао оче ки ва ња и при ти ске ко ји ма ће ин те ли ген
ци ја бу ду ћих вре ме на би ти из ло же на у по гле ду очу ва ња си сте ма 
аме рич ке по ли тич ке, еко ном ске и вој не мо ћи и про јек та ње не до
ми на ци је у све ту. Уз овај, мо гли би смо по ме ну ти и је дан ско ра шњи 
до га ђај из обла сти еко ном ске те о ри је и исто ри је, до га ђај ко ји по
ка зу је ко ли ко раз не вр сте на уч ног, ана ли тич ког уви да у бли жу и 
да љу про шлост мо гу би ти по ве за не и са спо соб но шћу пред ви ђа ња. 
Реч је о дра го це ној сту ди ји Бран ка Ми ла но ви ћа Гло бал на не јед на
кост (2016), у ко јој ау тор по ка зу је раз не ме ха ни зме по мо ћу ко јих 
се у пе ри о ду гло ба ли за ци је еко ном ско бо гат ство ди стри бу и ра на 
сло же не на чи не ко ји, упр кос ра зним по ли тич ким де кла ра ци ја ма 
о јед на ко сти љу ди, под ра зу ме ва ју упра во учвр шће ње и ја ча ње 
од но са не јед на ко сти. Сто га ау тор ис ти че свој за кљу чак о то ме да 
„да на шњи свет је свет у ко јем ме сто ро ђе ња или ме сто бо рав ка и 
да ље има огро ман зна чај и мо же од ре ди ти чак до две тре ћи не на
шег укуп ног жи вот ног до хот ка. Пред ност ко ју има ју љу ди ро ђе ни у 
бо га тим зе мља ма на зи вам рен том од др жа вљан ства.”36 А на кра ју 
сво је сту ди је ау тор по ста вља пи та ње: „Хо ће ли са на став ком гло
ба ли за ци је не јед на кост не ста ти?”, а он да да је јед но ста ван, не дво
сми слен од го вор: „Не. До би ти од гло ба ли за ци је не ће би ти рав но
мер но рас по де ље не.”37 Та кав од го вор не ми нов но сле ди из свих вр ста 
ра ци о нал них и ар гу мен то ва них ана ли за ко је је Ми ла но вић у сво
јој књи зи из ло жио. Но, чи та лац мо же и мо ра ићи и ко рак да ље, па 
за кљу чи ти да од но си не јед на ко сти ни су очи глед ни са мо у сфе ри 
еко но ми је; они су још очи глед ни ји у сфе ри по ли ти ке, а то се не по
сред но ре флек ту је и на пи та ње еле мен тар ног оп стан ка по је ди них, 
број ча но ма лих на ро да по пут срп ског. За та кве на ро де бу дућ ност 
је вр ло не из ве сна, али је са свим из ве сно да о оп стан ку Ср ба ни ко 
дру ги не ће бри ну ти уко ли ко то не чи не са ми Ср би.

У том сми слу је спо соб ност пред ви ђа ња исто риј ских до га ђа ја 
и про це са ви ше не го дра го це на. Пред ви ђа ња, да ка ко, под ра зу ме
ва ју ви сок сте пен ри зи ка са ко јим се фу ту ри стич ки дис курс су о ча
ва. Тај ри зик је не што ма њи кад је уте ме љен у ра ци о нал ним, на
уч ним ана ли за ма, али он ипак не мо же би ти пот пу но ели ми ни сан: 
ни јед на ана ли за не ка квих про це са из про шлих вре ме на не мо же 
при ба ви ти до вољ них га ран ци ја да мо жда не ће до ћи до на глих, 

36 Бран ко Ми ла но вић, Гло бал на не јед на кост: Но ви при ступ за до ба гло
ба ли за ци је, прев. Ђор ђе То мић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2016, 4.

37 Исто, 192.
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ре во лу ци о нар них или му та ци о них про ме на ко је би са свим из ме
ни ле при ро ду опи са них про це са, па ти ме и до ве ле до са свим нео
че ки ва них ис хо да. Ри зик, да кле, не мо же би ти укло њен из ра зи том 
по у зда но шћу на уч ног са зна ња, а ди мен зи ја бу дућ но сти се твр до 
ис ка зу је као те шко пред ви ди ва, го то во не са зна тљи ва ства р ност. 
Ипак, има на чи на да се и у та кву ди мен зи ју уђе с не што ви ше по
уз да ња, а у том по гле ду не тре ба ис кљу чи ти ни по ступ ке ко је мо
же мо на зва ти пе снич ким и про ро чан ским ви зи ја ма. Ин те лек ту ал ци 
би тре ба ло да бу ду отво ре ни и пре ма ова квим сло је ви ма људ ске 
све сти, али би, нео спор но, са зна ња сте че на на овај на чин тре ба ло 
до дат но из ло жи ти пр о ве ра ма и на уч ним пре тре са њи ма. 

У том по гле ду до зво лио бих се би јед ну ма лу ис по вест. Кра јем 
осам де се тих и на ро чи то по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка, у вре ме рас па да СФР Ју го сла ви је, при ти снут те го ба ма не из
ве сне бу дућ но сти, и сâм сам при бе га вао по ступ ци ма та квих пе
снич ких, пр о роч ких ви зи ја. За ду го сам се ус те зао да иза ђем у јав
ност са ре зул та ти ма та квих са зна ња, али сам се на то од лу чио ма ја 
1992. го ди не, ка да је у ре дак ци ји Ле то пи са Ма ти це срп ске ор га
ни зо ван раз го вор на те му „Са вре ме но срп ско пе сни штво: ви до ви 
ак ту ел но сти” – тај раз го вор је об ја вљен у сеп тем бар ском бро ју ча
со пи са, а у ок то бар ском и чи тав мој текст, из ко јег сам у раз го во ру 
из нео тек фраг мен те. Том при ли ком сам обе ло да нио ви ше де та ља 
сво јих ви зи ја, али су три ипак би ла у сре ди шту мо га из ла га ња: 

1. Ми жи ви мо у вре ме ну скри ве ног, не ви дљи вог Тре ћег свет
ског ра та, ра та ко ји се во ди та ко да оста не што не при мет ни ји и да 
бу де што је мо гу ће ма ње пред мет отво ре ног име но ва ња и ис пи
ти ва ња.

2. Са пр о та го ни сти ма овог, Тре ћег свет ског ра та мо ра мо му дро 
по сту па ти и не иза зи ва ти њи хо ву зло чи нач ку спрем ност. Срп ски 
на род, на жа лост, та кву му дрост још ни је сте као, па ће за то из то га 
ра та иза ћи сил но ис цр пљен.

3. За Ср бе је су штин ски ва жно да из гра де је дан но ви тип кул
ту ре и ду хов но сти, те да уз по моћ та кве вр сте кре а тив но сти ус пе ју 
да про зру све сло же но сти овог опа ког све та. Тај пр о је кат не би 
тре ба ло да бу де по ли тич ки, не го би по сво јој при ро ди тре ба ло да 
бу де пре све га кул тур ни по крет са на гла ше ним по ли тич ким им
пли ка ци ја ма.38

И дан да нас се се ћам мŷ ка ко ји је на стао кад сам за вр шио сво
је из ла га ње, мŷ ка у ко јем је ви ше уче сни ка има ло по тре бу да ко
мен та ри ше те зе ко је сам из нео. То ми је, ме ђу тим, био сиг нал да 

38 Ви де ти: Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 168, књ. 450, св. 3, сеп тем бар 1992, 
306–308. и 336–337; као и текст „Срп ско пе сни штво и пи та ње оп стан ка”, св. 4, 
ок то бар 1992, 425–438.
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ни ми ин те лек ту ал ци, са свим сво јим кре а тив ним по тен ци ја ли ма, 
та да, 1992. го ди не, још ни смо би ли спрем ни за сва ис ку ше ња са 
ко ји ма се срп ски на род већ су о чио и са ко ји ма ће се све же шће и 
муч ни је су о ча ва ти. То ме је, ви ше го ди на пре тог раз го во ра у Ле то
пи су, прет хо дио је дан дру ги, са свим ра ци о на лан и про вер љив увид 
до ко јег сам до шао, а ко ји ме је озбиљ но за бри нуо кад је реч о ста
њу све сти срп ске по ли тич ке ели те. Го ди не 1984. сам, као сти пен
ди ста у окви ру Фул брај то ве фон да ци је, оти шао у САД, у Ен Ар бор, 
на Ми чи ген ски уни вер зи тет, да ра дим као лек тор за (та да зва ни) 
срп ско хр ват ски је зик. То ком свог бо рав ка на Ми чи ге ну, се би сам 
ста вио у за да так мно го стру ке чи та лач ке оба ве зе, а ме ђу њи ма јед
на је би ла за ме не ве о ма ва жна: же лео сам, на и ме, да до бро из у чим 
та да шњу ју го сло вен ску еми грант ску штам пу и из да ва штво. Ја сам 
тих го ди на знао да СФР Ју го сла ви ја иде ка пот пу ном ра строј ству 
и да јој од та кво га ис хо да спа са не ма, па ме је ве о ма за ни ма ло ка
кве ће се по ли тич ке ал тер на ти ве по ја ви ти у том про сто ру др жав
но по ли тич ке де струк ци је. По себ но ме је за ни ма ло ста ње све сти 
срп ске и хр ват ске еми гра ци је, те по ли тич ке иде је ко је су у том 
ам би јен ту ар ти ку ли са не.

Кад сам уро нио у чи та ње еми грант ске штам пе, мо ја за бри ну
тост је по ста ла још ве ћа, а та кво је по ста ло и мо је уве ре ње о не ми
нов но сти рас па да Ју го сла ви је. Та да сам ја сно уо чио да у еми гра ци ји 
не по сто је озбиљ не иде о ло шкопо ли тич ке сна ге ко је би ра ди ле на 
спа са ва њу Ју го сла ви је. Уз то, два ме ђу соб но су прот ста вље на по
ли тич ка бло ка, срп ски и хр ват ски, би ла су та ко об ли ко ва на да не 
са мо по ми ре ња не ма не го, што је још опа сни је и тра гич ни је, дра
ма тур ги ја и сце но гра фи ја су та ко по ста вље не да ће про из ве сти 
озбиљ не ми сти фи ка ци је и ме диј ске зло у по тре бе. При мет на је би ла 
за бри ња ва ју ћа не рав но те жа у ко му ни стич ким оце на ма по ли тич
ких иде ја ко је су се ја вља ле у срп ској и у хр ват ској еми гра ци ји. У 
ко му ни стич кој но мен кла ту ри и у та да шњим ре жим ским ме ди ји ма 
ја сно је ис ти ца на стро га осу да тзв. чет нич ке еми гра ци је и срп ског 
на ци о на ли зма чи је оте ло тво ре ње је био па ри сколон дон ски ча со пис 
На ша реч, као и осу да тзв. уста шке еми гра ци је и хр ват ског на цио
на ли зма оли че ног у лон дон ском ча со пи су Но ва Хр ват ска. Упр кос 
то ме што су ове две ме диј ске по ја ве би ле свр ста не у исти иде о ло шки 
кош, чи та ње ових ча со пи са по ка за ло ми је да се ове две по ли тич ке 
по зи ци је не мо гу ни на ко ји озби љан на чин, као из раз на ци о на ли
стич ке иде о ло ги је, до ве сти у ве зу. На ша реч, ко ју су во ди ли љу ди 
по пут Де си ми ра То ши ћа, Бо жи да ра Вла ји ћа, Ва не та Ива но ви ћа 
и дру гих, пред ста вља ла је ску пи ну ју го сло вен ски и де мо крат ски 
ори јен ти са них ин те лек ту а ла ца ко ји са срп ским на ци о на ли змом 
не ма ју го то во ни ка квих ве за. Но ва Хр ват ска пак, ко ју је уре ђи вао 
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Јак ша Ку шан, уз уче шће Бог да на Ра ди це, Ма та Ме штро ви ћа (син 
ва ја ра Ива на Ме штро ви ћа), Бру на Бу ши ћа и др., би ла је јед на из
ра зи то на ци о на ли стич ки ори јен ти са на ску пи на ко ја је ју го сло
вен ство сма тра ла сво јим по ли тич ким про тив ни ком исто оно ли ко 
ко ли ко је осе ћа ла оба ве зу да се бо ри про тив све га што је под се
ћа ло на срп ство и Ср бе. Дис курс На ше ре чи је био до ста угла ђен 
и то ле ран тан, док је у Но вој Хр ват ској би ло мно го де кла ра тив них 
опре де ље ња за де мо кра ти ју, али и мно штво тек сто ва са нај гру бљим 
шо ви ни стич ким ис па ди ма и ра си стич ким пре зи ром. Уз то, На ша 
реч је из ла зи ла на не ка квом јад ном, но вин ском па пи ру и у цр нобе
лој бо ји, а Но ва Хр ват ска на ску по це ној хар ти ји и ви ше бој ној штам
пи. Ви зу ел на по ру ка је би ла до ста ја сна: срп ски ча со пис је део не
ка кве ар хив ске про шло сти, а хр ват ски ча со пис је пред ста вљан као 
из раз бли ста ве са да шњо сти.

На ни воу ви зу ел них ко до ва ја сам та да при мио ту за бри ња ва
ју ћу по ру ку, а уз њу још јед ну: Ср би не при пре мље ни ула зе у про
цес рас па да Ју го сла ви је, а срп ска еми гра ци ја, са ис ку ством жи
во та и ра да у др жа ва ма за пад не де мо кра ти је и тр жи шне при вре де, 
не ће би ти од на ро чи те по мо ћи. Тре ћа по ру ка, ко ја је у ме ни иза зва
ла ни шта ма ње уз не ми ре ње, је сте ова: чи ње ни ца да обе ме диј ске 
по ја ве, иде о ло шки та ко раз ли чи те, но се исту, на ци о на ли стич ку 
оце ну, на го ве шта ва ју те шку пре ва ру у по ли тич ким про це си ма рас
па да др жа ве. Ствар ни по ли тич ки учи нак ових две ју гру па ци ја је 
био пот пу но не сра зме ран: Ср би су оста ли на ни воу на ци о нал но 
не ар ти ку ли са ног ли бе ра ли зма и ју го сло вен ства, при че му су но
си ли стиг му на ци о на ли зма; Хр ва ти су об ли ко ва ли стро го на цио
на ли стич ку иде о ло ги ју, а при том су не пре ста но при ба вља ли ла жни 
де мо крат ски али би. Из то га се мо гло за кљу чи ти да ће Хр ва ти, та ко, 
на рас по ла га њу има ти ра зно вр сне по ступ ке из на ци о на ли стич ког 
ре пер то а ра, док ће Ср би ма та кви по ступ ци би ти у ве ли кој ме ри 
ус кра ће ни. И још: чи ни ло се да ће, у име ви ших раз ло га учвр шће
ња За пад не ци ви ли за ци је, Хр ва ти ма на ци о на ли зам би ти до зво љен 
и још би ти ту ма чен као сво је вр сни, до пу ште ни из раз евро пеј ства, 
а Ср би ма је ју го сло вен ство ис по ру че но као иде ја ко јом ће се по за
ба ви ти, а све то уз стал ну прет њу да ће и то ју го сло вен ство би ти 
ка жња ва но због на ци о на ли зма. Све то сам пре по зна вао ком па ра
тив ним чи та њи ма На ше ре чи и Но ве Хр ват ске, па се искре но на
дам да ће, јед но га да на, би ти ура ђе на јед на озбиљ на и до ку мен то
ва на док тор ска ди сер та ци ја ко ја ће по ка за ти ка ко је при пре ма на 
срп ска а ка ко хр ват ска еми гра ци ја за рас пад СФР Ју го сла ви је. А 
кад се то ме до да ју и уви ди у до га ђа ња у са мој Ју го сла ви ји, он да 
по ста је ја сно да су, у од но су на Хр ва те, Ср би у свом ин те лек ту ал ном 
сло ју има ли, пре све га, еви ден тан ма њак на ци о нал не са мо све сти, 
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а по том и ма њак ми ми криј ских спо соб но сти да свој на ци о на ли зам 
при кри ју не ка квим али би ји ма пре у зе тим из дру гих (ре ци мо, де мо
крат ских) иде о ло шких сфе ра.

Све то је пред ста вљао озби љан не до ста так не са мо при пад ни
ка срп ске по ли тич ке ели те не го и не до ста так срп ских ин те лек туа
ла ца. При ме ра ра ди, по сто ји је дан за да так ко ји је пр вен стве но тре
ба ло да оба ве срп ски ин те лек ту ал ци. На и ме, не у рав но те же но сти 
у ста во ви ма и оце на ма о по јав ним об ли ци ма срп ског и хр ват ског 
на ци о на ли зма мо ра ли су на вре ме би ти име но ва ни, жи го са ни, па 
и укло ње ни са јав не, по го то во ме диј ске сце не, јер у пр о тив ном 
мо гу на не ти, а и на не ли су, огром не ште те пре све га ле ги тим ним 
ин те ре си ма срп ског на ро да, али и на че лу објек тив но сти у ра су
ђи ва њу о по ли тич ким и исто риј ским до га ђа ји ма. Због та квих не
ра шчи шће них ра чу на и мо гло се де си ти да функ ци о ни ше Ха шки 
три бу нал, на ко јем су Ср би од го ва ра ли за ско ро сва ки по чи ње ни 
зло чин, а Хр ва ти, Бо шња ци и Шип та ри су пр о ла зи ли пот пу но не
ка жње ни и за сво је нај те же зло чи не. Да су Ср би има ли бо ље при
пре мљен по ли тич ки и ин те лек ту ал ни слој, срп ски по ра зи и стра
да ња би ли би сва ка ко ма њи и не та ко не под но шљи во бол ни.

На чел но го во ре ћи, за ма ле на ро де је по го то во ва жно да има ју 
спрем не и спо соб не ин те лек ту ал це, ма ко ли ко по ли ти ча ри пре ви
ђа ли њи хов зна чај и не уме ли да во де ди ја лог од ко јег у по ли ти ци 
мо же пре вас ход но би ти ко ри сти, а евен ту ал ну ште ту ни је та ко 
те шко не у тра ли са ти. У срп ској исто ри ји је на ро чи то пе ри од Пр вог 
свет ског ра та ја сно по ка зао ка ко су вр хун ски на уч ни ци и пи сци 
(Сто јан Но ва ко вић, Па вле По по вић, Алек сан дар Бе лић, Бра ни слав 
Ну шић, Јо ван Ду чић, Ми лан Ра кић, Ста но је Ста но је вић, Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић, Ми хај ло Пу пин и др.) би ли од ве ли ке по мо ћи соп
стве ном на ро ду и др жа ви. Већ у Дру гом свет ском ра ту је до шло 
до ве ли ког рас це па ме ђу ин те лек ту ал ци ма, па је ве ли ки део ме ђу 
њи ма за ћу тао и уми рио се баш он да кад је тре ба ло да се не што 
јав но ка же. У пе ри о ду со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је Ср би су ство ри
ли ја ку ин те ли ген ци ју, и то не са мо ре жим ску не го и ан ти ре жим ску, 
те – што је нај ва жни је – ону истин ску, кри тич ки од луч но усме ре
ну ин те ли ген ци ју, спо соб ну да се у ко штац ухва ти са цен трал ним 
пи та њи ма епо хе (До бри ца Ћо сић, Па вле Ивић, Ми ха и ло Ђу рић, 
Ми ха и ло Мар ко вић, Све то зар Сто ја но вић, Ко ста Ми хај ло вић, 
Де јан Ме да ко вић, Ми ро слав Пан тић, Ра до ван Са мар џић, Ми ло рад 
Ек ме чић, Ва си ли је Кре стић, Че до мир По пов, Ко ста Ча во шки, Во
ји слав Ко шту ни ца и др.). Та ква ин те ли ген ци ја, чи ји основ ни траг 
ис по ста вља ју њи хо ва ау тор ска де ла, али и Ме мо ран дум СА НУ као 
не до вр ше ни ко лек тив ни про из вод, све ви ше је то ком осам де се тих 
го ди на по ста ја ла уоч љи ва у про сто ру јав не ре чи и ме ди ја, па је 
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омо гу ћи ла дра го це но упо ри ште у свим лу та њи ма на ста лим ру
ше њем ко му ни стич ке епо хе. Са та квим ин те лек ту ал ци ма знат но 
лак ше се мо гло ући у бес ком про ми сну бор бу на те ме љи ма раз ру
ше не Ју го сла ви је, али по ли тич ка ели та ни та да ни је уме ла, а ни 
да нас не уме, без зло у по тре бе, да ис ко ри сти све пред но сти ко је 
обез бе ђу ју та кви ин те лек ту ал ци. Жа ло сно је што је Сло бо дан Ми
ло ше вић не ке од тих ин те лек ту а ла ца у пу ној ме ри са слу шао тек 
на Ха шком три бу на лу, а мо гао је, мно го ра ни је, те мељ ни је да за
сну је не ке др жав не од лу ке да је са мо умео да чу је шта во де ћи струч
ња ци из од ре ђе них обла сти има ју да ка жу.

Свет ски рат ко ји не по сто ји

У про це су гло ба ли за ци је, а по го то во он да кад се умно жи чи тав 
круг крај ње осе тљи вих и ра фи ни ра них про бле ма са ко ји ма се на
ро ди и др жа ве су о ча ва ју, број ча но ма ли на ро ди има ју из ра зи ту по
тре бу за ја ким сло јем ин те лек ту а ла ца. До ми нант ну функ ци ју та кве 
на ци о нал но од го вор не и ин тер на ци о нал но ком пе тент не ин те ли
ген ци је мо гли би смо, у пе ри о ду од па да Бер лин ског зи да до да нас, 
да са гле да мо на бар три мо гу ћа на чи на, у окви ру три ју раз вој них 
фа за ко је су обе ле жи ле срп ски, европ ски, па и свет ски по ли тич ки 
жи вот.

Пр ва фа за, у пе ри о ду од 1989. до 2000. го ди не: ми са о на креа
тив ност је мо гла да по мог не да се ма ње бол но про ђе кроз по ли
тич ке и вој не су ко бе, кроз гра ђан ске ра то ве, кроз стра шне ин фла
тор не про це се, при ва ти за ци о не шо ко ве и ра за ра ња при вре де, а 
по го то во се мо гло ути ца ти на то да се, уз обез бе ђе ње на ци о нал них 
ин те ре са, из бег не ге не рал ни су коб са НА ТО пак том и да се из
бег не уни ште ње људ ских жи во та, те кул тур них и ма те ри јал них 
вред но сти. Да је до та кве са рад ње из ме ђу по ли тич ке и ин те лек
ту ал не ели те до шло, му дри је се мо гло по сту пи ти кад је реч о 
ула ску у про це се тран зи ци је и гло ба ли за ци је. 

Дру га фа за, у пе ри о ду од 2000. до 2012. го ди не: ми са о на креа
тив ност је мо гла по вољ но да ути че на то да се у во ђе њу оп ште срп
ске по ли ти ке не од у ста не од од луч ног де фи ни са ња на ци о нал ног 
и др жав ног ин те ре са, те да се тај осе тљи ви по сао не пре пу сти са мо 
стра ним цен три ма по ли тич ке и ин те лек ту ал не мо ћи ко ји тре ба 
да тра си ра ју пут Ср би је и срп ског на ро да у Европ ску уни ју, као и 
да тра си ра ју да ље то ко ве у про це су гло ба ли стич ког об ли ко ва ња 
срп ског на ци о нал ног и др жав ног про сто ра. И у том пе ри о ду, а и 
ка сни је, ак тив на по зи ци ја у свим тим про це си ма мо же се има ти 
са мо уз услов пу не кре а тив но сти у све му то ме: је ди но та квом, ви
со ко струч ном и ком пе тент ном ак тив но шћу Ср би има ју не ка квих 



44

мо гућ но сти да обез бе де свој еле мен тар ни оп ста нак, сво је пра во на 
до сто јан ствен жи вот, на ма те ри јал но бо гат ство, при вред ни по тен
ци јал, па и жи вот ни стан дард ко јим би мо гли да рас по ла жу. Уко
ли ко не бу ду ак ти ви ра ли нај ви ше об ли ке соп стве не кре а тив но сти, 
Ср би би мо гли из про це са тран зи ци је и гло ба ли за ци је да иза ђу 
као пот пу ни гу бит ни ци. 

Тре ћа фа за, у пе ри о ду од 2012. го ди не: срп ска ми са о на креа
тив ност би мо гла би ти од ве ли ке по мо ћи у на сто ја њи ма да срп ско 
дру штво из гра ди ви со ку ме ру кон сен зу са око нај ва жни јих пи та ња. 
То је оди ста нео п ход но ка ко би смо из бе гли ди рект но укљу чи ва ње 
у ве ли ка гло бал на су ко бља ва ња ко ја од 2014–15. го ди не, на свет ском 
пла ну, по ста ју све сло же ни ја и дра ма тич ни ја. Тре ћи свет ски рат, 
ко ји мо ра оста ти не ви дљив ка ко не би из не ве рио соп стве ну су шти
ну, во ди се од 1989. го ди не са ци љем да се ус по ста ви гло бал ни, 
свет ски ка пи та ли стич ки си стем. Тај рат је за по чео да би се из јед ног 
цен тра ус по ста ви ла кон тро ла це ло куп ног пла не тар ног про сто ра, 
и то на те ме љи ма ли бе рал ноде мо крат ског по ли тич ког си сте ма. 
За пад ни свет, об је ди њен НА ТО пак том, из гра дио је стра те ги ју мир
ног или на сил ног овла да ва ња це ли ном свет ског про сто ра, па је ту 
стра те ги ју и спро во дио пер фид но и окрут но, о че му нај бо ље све
до че они на ро ди ко ји су би ли жр тве та кве по ли ти ке: Ср би, Ира ча
ни, Ав га ни стан ци, Ли биј ци, Си риј ци, Укра јин ци и др. Од 2014–15. 
го ди не, тј. од до га ђа ја око Укра ји не и Си ри је, по ста је ви ше не го очи
глед но да је, по све му су де ћи, за вр ше на фа за уни по лар ног све та, 
те да је рав но те жа мо ћи раз ли чи тих ве ли ких си ла (СА Д–Ру си ја) 
по но во ус по ста вље на, па смо ушли у фа зу би по лар ног, чак три
по лар ног, а у пер спек ти ви и мул ти по лар ног све та. Та квим но вим 
окол но сти ма иде о ло зи и стра те го ло зи НА ТО пак та се не ће од мах 
при ла го ди ти, та ко да нам и да ље пред сто је ве ли ка и по губ на рат на 
ис ку ше ња. 

За нас, Ср бе би ло би ва жно да се у тим су ко би ма не екс по ни
ра мо на на и ван на чин, не го да бу де мо му дри и ти хо ак тив ни ка ко 
би смо се по ште де ли ве ли ких стра да ња, ка ко би смо очу ва ли соп
стве не раз вој не пер спек ти ве и ста би ли зо ва ли оп ште дру штве не 
окол но сти вла сти тог оп стан ка. За та ко не што нео п ход на је енорм на 
ви си на кре а тив но сти по ли тич ког ума, а до та квих ви си на не мо
же мо до ћи без ак тив не уло ге ин те лек ту а ла ца. Са мо та ко мо же мо, 
мо жда, обез бе ди ти да ве ли ка, свет ска ту ча ипак про ђе без на шег 
не по сред ног уче шћа и да не бу де мо, опет, жр тве ко је су се на шле 
на пр о сто ру су ко бља ва ња ве ли ких сил ни ка. Тре ба би ти што мир
ни ји и пу сти ти да те ту че оба вља ју дру ги, а ми тре ба са мо да бра
ни мо оно што има мо, и то ак тив но да бра ни мо, пред ви ђа ју ћи уна пред 
по ступ ке ко је је нео п ход но по ву ћи.
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Ка да сам пре 25 го ди на, на овом истом ме сту, у са ли за сед ни
це Ма ти це срп ске ука зао на то да смо, са па дом Бер лин ског зи да, 
ушли у епо ху ти хог из во ђе ња Тре ћег свет ског ра та, имао сам на уму 
чи ње ни цу да се рас па да ње чи та ве јед не им пе ри је, као што је Со вјет
ска, ни ка да ра ни је ни је до га ђа ло без озбиљ них, ве ли ких ра то ва. Због 
опа сно сти од атом ског на о ру жа ња, ко је са ла ко ћом мо же уни шти ти 
цео људ ски свет и чи та ву пла не ту Зе мљу, свет ски ра то ви ви ше не 
сме ју би ти из во ђе ни отво ре но и ја сно. Тре ћи свет ски рат се за то из
во ди на из глед сит ним ге сто ви ма, све ко рак по ко рак, у скла ду са 
нео п ход но шћу де кон струк ци је основ ног на чи на ту ма че ња ка ко 
пој ма ра та та ко и од но са по ли ти ке и ра та. Еви дент но је, на и ме, да се 
по јам ра та у на шем вре ме ну при лич но ис ком пли ко вао и уда љио од 
свог еле мен тар ног, чи стог об ли ка, из гу бив ши, уз то, не ке од сво јих 
из ра зи тих осо би на. Ако је у свом кла сич ном де лу о овој про бле ма
ти ци Карл фон Кла у зе виц ис ти цао да „рат ни је ни шта дру го не го 
про ши ре ни дво бој”,39 те да он по чи ва на ја ком „прин ци пу по ла ри те
та”,40 са да су ти од но си по ста ли знат но ма ње ви дљи ви и по сре до ва ни 
мно гим чи ње ни ца ма. Је сте, при том, рат остао „акт си ле да про тив
ни ка при ну ди мо на пот чи ња ва ње на шој во љи”,41 али ни ти је увек 
ја сно ка ква је во ља су прот ста вље них сна га, ни ти ка кви су ствар ни 
узро ци и ци ље ви, те по јав ни об ли ци и раз ме ре рат них деј ста ва.

У на шем, пост мо дер ном до бу на ро чи то је сло же не об ли ке 
за до био од нос по ли ти ке и ра та. Као што је до бро по зна то, по Клау
зе ви цу „рат је не са мо по ли тич ки акт, већ пра ви по ли тич ки ин стру
мент, про ду же ње по ли тич ких од но са, њи хов на ста вак дру гим сред
стви ма”.42 Но, са ста но ви шта од но са по ли тич ких и вој них чи ни ла ца 
Кла у зе виц раз ли ку је бар два основ на об ли ка: „Што су уз ви ше ни ји 
и ја чи узро ци ра та, што ви ше об у хва та ју це ло би ће на ро да, и што 
је ве ћа за тег ну тост ко ја прет хо ди ра ту, уто ли ко ће се ви ше рат при
бли жи ти свом ап стракт ном об ли ку, тим ће ви ше те жи ти пот пу ном 
са вла ђи ва њу не при ја те ља, тим ви ше се сла жу рат ни циљ и по ли тич
ка на ме ра, и тим ви ше рат из гле да вој нич ки, а ма ње по ли тич ки. Али, 
уко ли ко су сла би ји узро ци и за тег ну то сти, уто ли ко ће се ма ње при
род ни пра вац рат ног еле мен та, на и ме си ла, сла га ти са ли ни јом ко ју 
про пи су је по ли ти ка, уто ли ко ви ше мо ра ће рат скре ну ти са сво га 
при род ног прав ца, уто ли ко ви ше се раз ли ку је по ли тич ка свр ха од 
ци ља иде ал ног ра та и уто ли ко ви ше рат као да по ста је по ли тич ки.”43

39 Карл фон Кла у зе виц, О ра ту, књ. 1, прев. Ми ли вој Ла за ре вић, „Ге ца 
Кон”, Бе о град 1939, 67.

40 Исто, 77–78.
41 Исто, 67.
42 Исто, 82.
43 Исто, 82–83.
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Ми, да нас, жи ви мо у епо си Тре ћег свет ског ра та ко ји је до ми
нант но по ли тич ки рат, а во ди се са ци љем ус по ста вља ња ли бе
рал нопо ли тич ког по рет ка у гло бал ним, пла не тар ним раз ме ра ма. 
За то жи ви мо у ам би јен ту стал них вој них су ко бља ва ња, по тен ци
јал но свих са сви ма, у ко ји ма је по ли ти ка по ста ла на чин да се огра
ни че ним вој ним ин тер вен ци ја ма или мир ним сред стви ма по стиг не 
оно што се ра ни је мо гло по сти ћи са мо упо тре бом ве ли ке вој не си ле 
и огром ним, свет ским рат ним деј стви ма. Ти вој ни су ко би би ва ју 
ве ћег или ма њег оби ма, али ни ка ко не до се жу из глед пра вог свет
ског ра та. И за то тај гло бал ни рат из гле да као „пра ви ка ме ле он”,44 
што је по Кла у зе ви цу она осо би на за сно ва на на мо гућ но сти ма про
ме на по јав них об ли ка ра та и на чи на ис по ља ва ња ње го ве основ не 
при ро де. С об зи ром на то да су по ли ти ка и рат та ко сра сли, он да 
мо же мо ре ћи да је не са мо рат „по ли тич ки акт” и „по ли тич ки ин
стру мент”, не го је и по ли ти ка по ста ла рат ни акт и рат ни ин стру
мент. Рат је ме та фо ра са ствар ним, крај ње озбиљ ним деј ством.

Са да шњи, вир ту ел ни Тре ћи свет ски рат из во ди се на на чин 
се риј ски, ло гич ки по ве за них ра то ва ма лог, огра ни че ног деј ства, 
а свет ске раз ме ре то га ра та од 1989. го ди не мо гу се пре по зна ти 
пре вас ход но по ефек ти ма ко ји су по стиг ну ти. У све му то ме стра
те зи ве ли ких си ла има ју су штин ски ва жну уло гу у ре а ли за ци ји 
скри ве не, пер фид не свет ске по ли ти ке сра чу на те да се по стиг ну 
стра те шки ци ље ви без ика квих про прат них ко мен та ра и оце на о 
гло бал ним, свет ским окви ри ма ових про ме на из ну ђе них ком би но
ва ним, по ли тич ковој ним ак тив но сти ма. Сто га би уло га и зна чај 
ин те лек ту а ла ца и љу ди спо соб них да ми сле стра те шки, па и да про
зру на ме ре ве ли ких си ла, тре ба ло на гло да ра сту, а све то у окви
ру нео п ход но сти са гле да ва ња про це са ду го га тра ја ња у све ту, али 
и у ло кал ним обла сти ма по пут Бал ка на. Јед на од пр вих јав них 
де кла ра ци ја тих ин те лек ту а ла ца би ла би да се ге не рал но иде ја о 
по сто ја њу вир ту ел ног, свет ског ра та од ба ци као нео сно ва на хи по
те за, али да се на ста ви са про ми шља њем свих фе но ме на ко ји ја сно 
све до че о ње го вом ре ал ном по сто ја њу. Без озбиљ не ин те лек ту ал
не по др шке да нас се у све ту, ова квом ка кав је, не мо же оп ста ти на 
до сто јан ствен на чин. 

Зна ју ћи да је то та ко, зна ју ћи да без ква ли тет них ин те лек ту
ал них ре ше ња не мо же мо као на род успе шно ре ши ти окрут не за
дат ке са ко ји ма се су о ча ва мо, мо ра мо без ика кве сум ње за кљу чи ти 
да би ин те лек ту ал ци мо ра ли да има ју бу дућ но сти уко ли ко же ли мо 
да и срп ски на род има сво ју бу дућ ност. За то је од ве ли ког стра те шког 
зна ча ја да не са мо очу ва мо не го и да ље да раз ви ја мо ва ља ност и 

44 Исто, 84.
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ефи ка сност срп ског обра зов ног си сте ма, као и сна гу и ан га жо ва
ност срп ских кул тур них и на уч них уста но ва, ка ко би смо ус пе ли 
да фор ми ра мо на ци о нал но од го вор ну, а ин тер на ци о нал но ком пе
тент ну ин те ли ген ци ју. Овај про цес је већ при лич но по од ма као, а 
у од но су на си ту а ци ју из 1992. ми смо да нас сте кли но ву ге не ра ци
ју ин те лек ту а ла ца спо соб них да му дро, ви со ко кре а тив но са гле да
ва ју свет у ко јем жи ви мо и да хра бро отва ра ју пер спек ти ве ње го вог 
раз во ја. Исти на је да смо, у ме ђу вре ме ну, из гу би ли ону ге не ра ци ју 
ин те лек ту а ла ца ко ја је из гра ђе на у со ци ја ли стич кој епо си, а ко ја је 
по мо гла да са ма ње илу зи ја уђе мо у про цес тран зи ци је и у гло ба
ли стич ка ис ку ше ња. Са да, су че ни са са свим но вим си ту а ци ја ма у 
све ту, у по гле ду људ ских ре сур са мо же мо би ти за до вољ ни јер су 
у ме ђу вре ме ну ста са ли но ви ин те лек ту ал ци. Но, мо ра се учи ни ти 
све ка ко би та ква но ва, ком пе тент на и од го вор на ин те ли ген ци ја 
до би ла про стор за при род но, не кон фликт но де ло ва ње, а у скла ду 
са стра те шком па ме ћу ко ју још увек као ми са о ну, а по го то во као 
по ли тич ку кул ту ру ни смо у до вољ ној ме ри из гра ди ли. 

На по те зу је, да кле, озбиљ ност на шег по ли тич ког ор га ни зо ва
ња: с об зи ром да ин те лек ту ал ци у ве ли кој ме ри у сво јим ру ка ма 
др же пи та ње суд би не чи та вог срп ског на ро да, по ли тич ка свест 
би мо ра ла да све те ре сур се ује ди ни и хар мо ни зу је ка ко би се по
сти гла што ве ћа њи хо ва ефи ка сност. На жа лост, до бро зна мо да 
по сто је ћи ин те лек ту ал ни, људ ски ре сур си мо гу успе шно да се раз
ви ја ју, али мо гу би ти и са свим спу та ни, чак и уни ште ни. Уко ли ко 
би тре ба ло да пре ци зни је опи ше мо при ро ду по ли тич ке кул ту ре 
ко ја мо же да по спе ши ова кве про це се, ва ља ло би се при се ти ти Иси
до ре Се ку лић и ње ног есе ја „Про блем из у зет не лич но сти” (1932). 
У том тек сту ау тор ка је ука за ла на два основ на об ли ка у ко ји ма 
се ја ка, из у зет на лич ност ис по ља ва, па ве ли: „Ми сли мо, с јед не 
стра не, на љу де ко ји це лом сво јом лич но шћу под у пи ру и хра не је дан 
та ле нат у се би; и, с дру ге стра не, на љу де ко ји све, евен ту ал но и 
та ле нат, при но се на по сред ним функ ци ја ма це ле сво је лич но сти 
ме ђу љу ди ма. Они пр ви су љу ди ам би ци о зни, ко ји ве ру ју да је не ки 
иде ал баш у њих ушао и да је по сти жив из њих. Ти љу ди, све што 
ра де, ра де с крај њим ци љем да у име оног та лен та по ста ну из у зет
ни. Они дру ги су би ћа од са свим дру ге ло зе; они но се осе ћа ње да 
чо век не мо же има ти пот пу но до жи вље ње не ке вред но сти са мо у 
се би; они ста вља ју иде ал ван се бе, у оп штост, или још да ље. Ти 
љу ди из ра ђу ју у се би не јед но ва лент ну лич ност, не го јед но ва лент
ност сво га и оп штих иде а ла.”45

45 Иси до ра Се ку лић, Ана ли тич ки тре нут ци. Те ме. Те ме из умет но сти. 
Те ме без је дин ства, Са бра на де ла, прир. Зо ран Глу шче вић и Ма ри ца Јо сим че вић, 
Stylos, Но ви Сад 2003, 71.
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По ли тич ка кул ту ра пре све га, али и не по сред на по ли тич ка 
де лат ност, има ју пре суд ног деј ства у из бо ру из у зет них љу ди и њи
хо вог по ве зи ва ња у ефи ка сни, де лат ни си стем. У од но су на Иси до
ри не уви де мо гли би смо за кљу чи ти ка ко основ но упо ри ште ва ља 
по тра жи ти, пре све га, у љу ди ма оне „дру ге ло зе”, спо соб ним да 
из гра ђу ју „јед но ва лент ност сво га и оп штих иде а ла”; ипак, ни оне 
дру ге љу де, „ам би ци о зне”, „ко ји ве ру ју да је не ки иде ал баш у њих 
ушао и да је по сти жив из њих”, не тре ба од ба ци ва ти, али им тре ба 
да ти она кво ме сто са ко јег не ће мо ћи да оте жа ва ју функ ци о ни са ње 
си сте ма. У на по ри ма ка об је ди ња ва њу ових два ју ти по ва из у зет них 
љу ди (јед не мо же мо зва ти его тро пи ма, а дру ге фи лан тро пи ма) 
ис про ба ће се срп ска по ли тич ка кул ту ра и уме ће ко лек тив ног де
ло ва ња, а она тре ба да омо гу ћи да кре а тив ни по тен ци јал срп ских 
ин те лек ту а ла ца по ста не дру штве но ефи ка сан. Озбиљ ност исто риј
ске си ту а ци је у ко јој се на ла зи срп ски на род на ла же нам свест да 
не би смо ни ка ко сме ли се би да до зво ли мо лук суз да ову бит ку за 
стра те шки раз вој ин те лек ту ал них ре сур са не до би је мо. Ако ту 
бит ку из гу би мо, из гу би ће мо и исто риј ску бит ку за кул тур ни и до
сто јан стве ни оп ста нак срп ско га на ро да. 




