
49

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ

ЈЕ ДАН МО ГУ ЋИ ОД ГО ВОР НА ПИ ТА ЊЕ  
О БУ ДУЋ НО СТИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦА

1

Сма тра се да је исто ри ја фи гу ре ин те лек ту ал ца по ве за на са 
по зна тим исту па њем Еми ла Зо ле у афе ри Драј фус, у фор ми но вин
ског члан ка са на сло вом „Оп ту жу јем” штам па ног у ја ну а ру 1898. 
го ди не, у но ви на ма Жор жа Кле ман соа, бу ду ћег пред сед ни ка Фран
цу ске ре пу бли ке. Одав де се из во ди уо би ча је но раз у ме ва ње ан га
жо ва ног ин те лек ту ал ца као осо бе ко ја сту па на по зор ни цу јав ног 
жи во та, да би, ка ко је то на пи сао Сло бо дан Јо ва но вић у сво јим 
При ме ри ма по ли тич ке со ци о ло ги је, утвр дио и за сту пао „објек тив
ну исти ну: она иде пре све га дру го га, па и пре та ко зва них на цио
нал них ин те ре са”.1 Иа ко се ов де Јо ва но вић пи та њем фи гу ре ин те
лек ту ал ца ба ви тек уз гред но, мо же мо да при ме ти мо ка ко је она за 
ње га пре све га од ре ђе на бес ком про ми сним за ла га њем за исти ну. 
За то он афе ру Драј фус ту ма чи у кон тек сту су да ра два ми шље ња: 
јед ног ко је се пи та за исти ну слу ча ја Драј фус – да ли је Драј фус 
за и ста крив или не – без об зи ра на по сле ди це, и дру гог, ко је про
ра чу на ва це ну исти не у од но су на др жав ни раз лог, тач ни је у од но
су на углед фран цу ске вој ске. То је раз ли ка из ме ђу драј фу со ва ца 
и ан ти драј фу со ва ца.

Ме ђу тим, по сто ји још јед на цр та ин те лек ту ал ца на ко ју тре ба 
обра ти ти по себ ну па жњу. Ту цр ту је ла ко пре ви де ти уко ли ко се 

1 Сло бо дан Јо ва но вић, „При ме ри по ли тич ке со ци о ло ги је, Ен гле ска, Фран
цу ска, Не мач ка”, Са бра на де ла Сло бо дан Јо ва но ви ћа, том 10, БИГ З–Ју го сла ви ја
пу блик–СКЗ, Бе о град 1990, 179.
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за бо ра ви на чи ње ни цу да је Зо ла, пре све га, био пи сац. Да кле, да 
би смо у це ло сти раз у ме ли фи гу ру ин те лек ту ал ца ко ја се из во ди 
из Зо ли ног исту па, по треб но је има ти у ви ду и Зо ли ну по е ти ку, 
од но сно ње го во раз у ме ва ње књи жев но сти.

Ка ко је Зо ла схва тао књи жев ност? Пр во, зна мо да је ве о ма це
нио Ги ста ва Фло бе ра због то га што је из у мео је дан тип при по ве да
ња ко ји да нас на зи ва мо пер со нал ним при по ве да њем. Овај тип при
по ве да ња, из ме ђу оста лог, ка рак те ри ше ра ди кал но уз др жа ва ње од 
ко мен та ри са ња рад ње и по сту па ка ју на ка о ко ји ма се при по ве да. 
То Фло бе ро во от кри ће је огром но од сту па ње од при по ве да ча у Бал
за ко вим ро ма ни ма, ко ји оби ла то ко мен та ри ше по ступ ке ју на ка о 
ко ји ма при по ве да. Фло бе ро ва „објек тив ност”2 при по ве да ња је сте 
оно што је Зо ла пре у зео од свог прет ход ни ка. 

Оно што ни је пре у зео је сте основ на ин тен ци ја Фло бе ро вог при
по ве да ња, а то је же ља да се на пи ше ро ман ко ји би се одр жао са мо 
сна гом свог сти ла. Иа ко у Ма дам Бо ва ри (1957), нај по зна ти јем Фло
бе ро вом де лу, по сто је ме ста ко ја по твр ђу ју кри тич ку функ ци ју овог 
ро ма на, ње го ва основ на ин тен ци ја је естет ска. Ро ман на ста је да би 
био леп, да би по све до чио о мај сто р ској ве шти ни пи сца да ство ри 
бес пре кор но на пи сан ро ман, ро ман без ијед не су ви шне или по гре
шне ре чи.

По сле ди ца те основ не Фло бе ро ве ин тен ци је би ла је естет ска 
изо ла ци ја пи сца или, ме та фо рич ки ре че но, ње гов бо ра вак у ку ли 
од сло но ве ко сти. По све ћен са мо умет но сти, мо дер ни књи жев ник 
дру ге по ло ви не 19. ве ка цео свет до жи вља ва као си ро ви ну за ле по 
умет нич ко де ло. Мо жда је упра во ова чи ње ни ца и на ве ла Пе те ра 
Сло тер дај ка да за кљу чи ка ко мо дер ност ка рак те ри ше рас пад је
дин ства ле пог, до брог и исти ни тог, ко је је кра си ло чо ве ка ан ти ке.3 
Сло тер дајк пи ше ка ко је по сле овог рас па да сва ки од кра ко ва по
же лео да вла сти том ра ди ка ли за ци јом од ме ни је дин ство ко је се 
рас па ло: та ко до би је мо сци јен ти зам, есте ти ци зам и по ли тич ки то
та ли та ри зам. 

Сло тер дај ко ва ди јаг но за мо дер них вре ме на је увер љи ва. У њој 
ла ко мо же мо да пре по зна мо ме сто ре зер ви са но за Фло бе ро ву пое
ти ку, али – што ни је слу чај но – она пот пу но ис кљу чу је Зо лин 
слу чај. На и ме, Зо ли на књи жев на по е ти ка ни је би ла усме ре на ка 
тво ре њу ле пог, као Фло бе ро ва, већ ка от кри ва њу исти не. Он је те

2 Ја сно, сва ко при по ве да ње је су бјек тив но уто ли ко што на осно ву од ре ђе них 
кри те ри ју ма вр ши се лек ци ју гра ђе – да кле, не по сто ји не ко ап со лут но „објек тив
но” при по ве да ње. Ме ђу тим, по е тич ки гест уз др жа ва ња од ко мен та ра, од но сно 
на пу шта ња аук то ри јал не при по ве дач ке си ту а ци је у име оне пе р со нал не, сва
ка ко тре ба раз у ме ти као из раз јед не по е тич ке тен ден ци је.

3 Ви ди: Пе тер Сло тер дијк, Ко пер ни кан ска мо би ли за ци ја и пто ло меј ско 
раз о ру жа ње, прев. Злат ко Кра сни, Брат ство –је дин ство, Но ви Сад 1988. 
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жио да књи жев ност до ве де у ве зу са на у ком, па је ро ман по и сто
ве тио са на уч ним екс пе ри мен том. Зо ла је одав де твр дио да је стук
ту ра ро ма на иден тич на струк ту ри на уч ног екс пе ри мен та: пи сац 
сво је ју на ке по ста вља у спе ци фич не си ту а ци је/усло ве ка ко би се 
под ути ца јем тих усло ва у њи ма ис по љи ле уну тра шње, не ви дљи ве 
осо би не и по ри ви, на исти на чин на ко ји на уч ник, при ме ра ра ди, 
по ста вља хе миј ска је ди ње на у спе ци фич не усло ве у ко ји ма ова 
је ди ње на за тим ис по ља ва ју сво је не ви дљи ве осо би не.

За на ше ис тра жи ва ње ни су ва жне ло гич ке не ко хе рен ци је у 
Зо ли ној по е ти ци, већ са мо то што ни је кре нуо пу тем Фло бе ра, пу
тем естет ске изо ла ци је. Уме сто то га, Зо ла је на сто јао да књи жев
ност (сфе ру естет ског) из ми ри са на у ком (сфе ру исти ни тог) ра чу
на ју ћи да ће то би ти мо гу ће, јер по сто ји не што што их спа ја, а то 
је „објек тив ност”: „објек тив ност” при по ве да ња та ко од го ва ра 
на уч ној објек тив но сти. Мо же мо, да кле, ре ћи да се у ср жи Зо ли не 
лич но сти на ла зи же ља за исти ном (а не же ља за ле пим, као код 
Фло бе ра).

Ако је ве ро вао да је у сво јој књи жев но сти об је ди нио на у ку и 
умет ност, на ла зе ћи њи хов за јед нич ки са др жа тељ у „објек тив но сти”, 
Зо ли је пре о ста ло да ре ши про блем не до ста ју ће сфе ре, а то је сфе ра 
до бра: и у тој сфе ри је тре ба ло про мо ви са ти на че ло објек тив но сти, 
од но сно же ље за исти ном по сва ку це ну. Ме ђу тим, екс пе ри мен
тал ни ро ман ни је мо гао по ста ти по ли тич ки ро ман. Сто га је Зо ла 
био при ну ђен да је дин ство умет но сти, на у ке и по ли ти ке диг не на 
ни во соп стве не лич но сти. Та ко до би ја мо пи сца ко ји по ред књи жев
но сти уте ме ље не на на у ци пи ше и по ли тич ку пу бли ци сти ку, ка
ко би об је ди нио сфе ре ле пог, до брог и исти ни тог. 

Ре зи ми рај мо: док Фло бер би ра пар ти ку лар ни по глед на свет 
и та ко по ста је по све ће ник умет но сти – осо ба ко ја жи ви у естет ској 
изо ла ци ји из ко је се про грам ски не ги ра ју сфе ре до брог и исти ни
тог – Зо ла ре пре зен ту је лич ност (ин те лек ту ал ца) ко ја по ве зу је 
ле по, исти ни то и до бро, и ко ја упра во услед овог зах те ва за то тал
но шћу мо ра да се по ја ви на јав ној по зор ни ци.

Из овог про из и ла зи то да Зо лин ин те лек ту ал ни ан га жман об
је ди њу је же љу за исти ном по сва ку це ну, као и же љу за то та ли те том 
лич но сти, ко ја у се би об је ди њу је сфе ре умет но сти, на у ке и по ли ти ке, 
и ко ја на тај на чин же ли да се осло бо ди сва ке пар ти ку лар но сти. Та 
то тал на лич ност ко ја стре ми исти ни је сте ин те лек ту а лац.4 

4 Ту ве зу из ме ђу то тал но сти и ин те лек ту ал ца уви део је и Карл Ман хајм 
ка да је из ма као фи гу ру ин те лек ту ал ца из окви ра кла сне при пад но сти: „Обра
зо ван чо век је ви ше стру ко де тер ми ни сан у по гле ду свог ду хов ног хо ри зон та. 
Сте че но обра зо ва ње до бро при во ди до ње го ве све сти по лар не тен ден ци је дру
штве не ствар но сти, док онај ко по мо ћу обра зо ва ња ни је ве зан са це ли ном, не го 
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Же ља за исти ном и то тал но шћу пред ста вља ју две бит не ка
рак те ри сти ке фи гу ре ин те лек ту ал ца ко је про из и ла зе из Зо ли ног 
исту па ња. Оне гра де кон текст уну тар ко га је мо гу ће по ста ви ти 
пи та ње шта угро жа ва фи гу ру ин те лек ту ал ца у да на шње вре ме.

Пр во, на те о риј ском пла ну, то је пост мо дер на сли ка све та 
ко ја про грам ски не ги ра обе те мељ не цр те фи гу ре ин те лек ту ал ца: 
же љу за утвр ђи ва њем исти не по сва ку це ну и же љу за то тал но шћу. 
Дру го, на прак тич ном пла ну, фи гу ри ин те лек ту ал ца пре те ин ста ли
ра не фи гу ресу ро га ти ин те лек ту ал ца: то су екс перт и ак ти ви ста.

Кре ни мо од по чет ка. Иа ко Ли о тар у свом по зна том из ве шта ју 
о пост мо дер ном ста њу твр ди да пост мо дер ну ка рак те ри ше из о ста
нак ме та на ра ци је, мо же се уо чи ти да по сто ји пост мо дер на сли ка 
све та и да њу ка рак те ри ше на ра ци ја ко ја упу ћу је на то да је спо
зна ја све та ну жно огра ни че на или чак оне мо гу ће на не ком ви шом 
ин стан цом, ко ја ту спо зна ју уна пред од ре ђу је и ти ме де фор ми ше. 

Пост мо дер на сли ка све та под ра зу ме ва да се до исти не све та 
не мо же до пре ти. Као си нег до ха те пост мо дер не дог ме мо же по слу
жи ти упор но на сто ја ње пост мо дер не те о ри је да кре и ра кон сен зус 
око иде је да је про шлост при сут на са мо као текст, и да тај текст не 
мо же да фик си ра би ло ка кав ре фе рент, од но сно не што из ван тек ста. 
Та не мо гућ ност је по сле ди ца чи ње ни це да ни је дан све док исто риј
ског до га ђа ја не мо же да се из ме сти из ван свог иден ти те та ко ји је 
од ре ђен као флу ид на игра раз ли чи тих ком по нен ти: по ла, ра се, 
сек су ал не ори јен та ци је... Да кле, не по сто ји мо гућ ност да се не ким 
тота ли те том над ма ши та игра раз ли ка ко ја ну жно де фор ми ше и 
пар ти ку ла ри зу је исти ну. Син таг ма „тек сту ал ност исто ри је” упу
ћу је да кле, на то да се до исти не исто ри је, до исти не про шло сти 
не мо же до спе ти – уме сто то га, пред на ма су са мо раз ли чи те кон
струк ци је исти не: Исти ну са ве ли ким сло вом И за ме њу је низ ма
лих исти на. Оно што ва жи за исти ну про шло сти ва жи и за исти ну 
са да шњо сти.

Све ово су вр ло до бро за па зи ли те о ре ти ча ри ко ји су пост мо
дер ни при шли из те о риј ског кон цеп та ко ји ни је пост мо де ран. Марк
си ста Ај џаз Ах мад ова ко су ми ра пи та ње мо гућ но сти до се за ња 
исти не све та: „Дру гим ре чи ма, да ли је мо гу ће на чи ни ти исти ни те 
ис ка зе? По сто је моћ не тра ди ци је, укљу чу ју ћи ни че ов ску, ко је су 
од ба ци ле ову мо гућ ност. Та ко ђе, по сто је дру ге моћ не тра ди ци је, 

не по сред но уче ству је у про из вод ном про це су, по тен ден ци ји при ма у се бе са мо 
по глед на свет од ре ђе них жи вот них кру го ва и по сту па ис кљу чи во де тер ми ни
сан сво јим од ре ђе ним дру штве ним по ло жа јем”, Карл Ман хајм, Иде о ло ги ја и 
уто пи ја, прев. Бра ни мир Жи во ји но вић, Но лит, Бе о град 1968, 127.
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укљу чу ју ћи марк си стич ку, ко је су ре кле да су исти ни ти ис ка зи 
мо гу ћи.”5 Пост мо дер ни зам озна ча ва пре моћ пр ве, ни че ан ске тра
ди ци је у од но су на дру гу, марк си стич ку. Кон се квен ца ове ни че ан
ске тра ди ци је је сте, по Ах ма ду, до во ђе ње у пи та ње „не са мо по
зи ти ви стич ких кон стру ка та, већ и са мог фак ти ци те та чи ње ни ца” 
и то у ме ри „да ће ко нач но при мо ра ти ши рок спек тар исто ри ча ра 
ши ром све та – на при мер не ке од ин диј ских су бал тер ни ста, да 
поч ну да ста вља ју реч ’чи ње ни ца’ из ме ђу зна ко ва на во да.”6 

Пост мо дер на сли ка све та ства ра да кле ат мос фе ру у ко јој не 
мо же да по сто ји ин те лек ту а лац као хе рој исти не: ње го ва же ља да 
утвр ди исти ну по сва ку це ну, па и по це ну лич ног жр тво ва ња, са да 
је оне мо гу ће на сли ком све та у ко јој исти на у јед ни ни не по сто ји: 
по сто је са мо под јед на ко кон стру и са не исти не, ко је од ра жа ва ју ну
жно пар ти ку лар не по гле де на свет. Но ми нал но, да кле, сва ко има 
пра во на сво ју исти ну, па се та ко пи та ње исти не из до ме на од но са 
исти не и ла жи пре но си у сфе ру људ ских пра ва. Исти на та ко по ста
је по сед, а са мим тим се њом мо же тр го ва ти. Уме сто пи та ња ко 
го во ри исти ну са да се по ста вља пи та ње ко ли ко вре ди ко ја исти на, 
што у ко нач ни ци зна чи да вред ност исти не од ре ђу ју они ко ји има ју 
моћ да је ку пе – од но сно они ко ји од лу чу ју о то ме шта ће би ти вред
но ва но као исти на, а шта не.

У крај њем слу ча ју, при хва та ње пост мо дер не сли ке све та ко ја 
не ги ра мо гућ ност да се утвр ди исти на све та исто вре ме но зна чи да 
се ин те лек ту а лац од ре као све та, али и соп стве не по зи ци је ин те лек
ту ал ца. Та ко до ла зи мо у си ту а ци ју ко ју до бро опи су је је дан од за
вр шних па са жа Пе ки ће вог ро ма на Ка ко упо ко ји ти вам пи ра: „Не
при зна ва њем и по ри ца њем све та, де ли кат но је укло ње на по тре ба 
да се он ме ња. Ако не што не по сто ји, осим као при вид, че му га 
за ме њи ва ти за не ки дру ги? (...) Ако се све му, у прин ци пу, од ри че 
сва ка вред ност, он да ни про ме не не мо гу вре де ти. Ин те лек ту а лац 
до ла зи до убе ђе ња да се про тив зла ни је мо гу ће бо ри ти и да је за 
Дух је ди но мо гућ не у тра лан став. А по што не у трал ност нај че шће 
ни је мо гу ћа – оста је ко ла бо ра ци ја.”7

Ин те лек ту а лац та ко по ста је слу жбе ник мо ћи, а ње го ва же ља 
за исти ном и свест о то та ли те ту би ва ју жр тво ва ни пар ти ку ла ри зму 
ин те ре са мо ћи. 

Ов де тре ба до да ти јед ну на по ме ну: раз у ме се, пост мо дер на 
ни је от кри ла со ци о ло ги ју зна ња, од но сно за ви сност људ ског зна ња 

5 Ај џаз Ах мад, „’Ори јен та ли зам’ и ка сни је: ам би ва лен ци ја и ме тро по ли
тан ски по ло жај у де лу Едвар да Са и да”, прев. Игор Ја вор, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
год. 190, књ. 483, св. 4, април 2014, 481.

6 Исто, 482.
7 Бо ри слав Пе кић, Ка ко упо ко ји ти вам пи ра, Со ла рис, Но ви Сад 2002, 385.
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од дру штве них усло ва у ко ји ма то зна ње на ста је. О то ме је пи сао 
још Карл Ман хајм. Ме ђу тим, Ман хајм још увек да је мо гућ ност 
ин те лек ту ал цу да осве сти ту за ви сност и да јој ма кар де ли мич но 
умак не, за то што ин те лек ту ал ца од ре ђу је упра во же ља за то та ли
те том. Ман хајм, да кле, још увек раз ли ку је иде ју то та ли те та ко ја је 
по ве за на са ин те лек ту ал цем и пар ти ку ла ри зам по гле да на свет оно
га чо ве ка ко га обра зо ва ње не до во ди у до дир са це ли ном све та. 

На су прот Ман хај мо вом ху ма ни стич ком ми шље њу, пост мо
дер на сли ка све та оне мо гу ћу је по сто ја ње ин те лек ту ал ца: не по сто
ји мо гућ ност да би ло ко умак не епи сте ми/дис кур су/кул ту ри, не 
по сто ји ни ка ква мо гућ ност да се не ком же љом за то та ли те том над
ма ши пар ти ку лар ност по гле да на свет. На тај на чин пост мо дер на 
сли ка све та у те о риј ској сфе ри уби ја фи гу ру ин те лек ту ал ца.

3

Са да ће мо се по за ба ви ти суд би ном ин те лек ту ал ца у дру штве
ној сфе ри. За то ће би ти по треб но да укљу чи мо у рас пра ву је дан 
нов тер мин. То је тер мин Ме га ло по лис. За ме не је Ме га ло по лис над
на ци о нал на ин стан ца мо ћи чи ја је кре а ци ја пост мо дер на сли ка 
све та. Дру штве но уре ђе ње Ме га ло по ли са је оли гар хи ја (или плу
то кра ти ја) и у ње му вла да еко ном ски то та ли та ри зам, у ду ху он то
ло ги је про фи та: са мо оно што до но си про фит, од но сно са мо оно што 
уче ству је у еко ном ским од но си ма има пра во да по сто ји. Све оста ло 
тре ба да не ста не. Упра во за то, при ро да Ме га ло по ли са је из ра зи то 
ан ти ху ма ни стич ка. 

Ја сно је да Ме га ло по ли су ни је по треб на фи гу ра ин те лек ту ал
ца, као што му ни је по треб на ни де мо кра ти ја. Сто га Ме га ло по лис 
и кре и ра пост мо дер ну сли ку све та у ко јој не ма ме ста за ин те лек
ту ал ца. У сфе ри дру штве не прак се Ме га ло по лис не уки да фи гу ру 
ин те лек ту ал ца (јер би га то до ве ло у ве зу са јед ним дру гим по ли
тич ким то та ли та ри змом) већ је спи ну је и та ко пре о бра жа ва у не
што што ли чи на фи гу ру ин те лек ту ал ца, али то ви ше ни је: то је 
без и ме на, пре ла зна фи гу ра ко ја нас во ди до фи гу ра екс пер та и 
ак ти ви сте ко је Ме га ло по лис су прот ста вља ин те лек ту ал цу.

По ка за ћу то на при ме ру Ми ше ла Фу коа. По зна то је да је сем 
те о риј ског ра да Фу ко био и дру штве но ак ти ван. О то ме све до чи ње
го ва ак тив ност око осни ва ња „За твор ске ин фор ма ци о не гру пе” ко ја 
се бо ри за по бољ ша ње усло ва жи во та у фран цу ским за тво ри ма. На 
пр ви по глед, као да по сто ји ја сна ана ло ги ја из ме ђу Зо ле и Фу коа – као 
да и је дан и дру ги ре пре зен ту ју дру штве но ак тив не ин те лек ту ал це. 

Ме ђу тим, раз ли ка је огром на. Нај пре, Зо ла је имао зна чај ну 
уло гу у јед ном до га ђа ју ко ји је об у хва тио це ли ну фран цу ског дру штва 
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(афе ра Драј фус), док је Фу ко пар ти ци пи рао у јед ном вр ло пар ти
ку лар ном слу ча ју – слу ча ју чи ји се зна чај не про те же на це ли ну 
дру штва. Дру га раз ли ка: Зо ла је свој ан га жман пла тио та ко што 
је по стао жр тва дру штве не ре пре си је8 па и за тво ра, док Фу ко, на
про тив, ни ка да ни је имао ни ка кве смет ње због свог ан га жма на. 

Бо љи ду хо ви су схва ти ли да по сто је, да кле, два бит но раз ли
чи та ти па ан га жма на: док је дан из ла же ри зи ку чо ве ка ко ји се ан га
жу је у јав ном про сто ру, дру ги тип ан га жма на не но си са со бом ни
ка кав ри зик.9 До ла зи мо у ис ку ше ње да ка же мо да је не ри зич ност 
дру гог ан гжма на та ква за то што Моћ (Ме га ло по лис) об ли ку је дру
штво не пре ко Др жа ве, већ по стра ни од ње – пре ко „не за ви сних” 
ме ди ја, пре ко „сло бод ног” тр жи шта, пре ко дис кур са На у ке и, по
себ но, пре ко „спон та ног” дру штве ног ак ти ви зма. То чи ни за то што 
се Др жа ви мо же су прот ста ви ти ин те лек ту а лац или на род, док се 
овим па ра лел ним дис кур си ма об ли ко ва ња дру штва те о риј ски не 
мо же ни шта су прот ста ви ти по што у све сти по пу ла ци је сло ве за 
„не за ви сне” (Ме ди ји), „сло бод не” (Тр жи ште) „спон та не/без ин те
ре сне” (дру штве ни ак ти ви зам) или „објек тив не” (На у ка).

Јед на од кључ них цр та тог об ли ко ва ња је упра во афир ма ци ја 
пар ти ку лар но сти, ко ја иде ру ку под ру ку са уки да њем мо гућ но сти 
Исти не.

На и ме, крај ше зде се тих и по че так се дам де се тих су го ди не са
зре ва ња Ме га ло по ли са на За па ду: то са зре ва ње пра ти успон нео
ли бе ра ли зма. Ме га ло по лис вре ба при ли ку да укло ни са по ли тич ке 
сце не еко ном ску по ли ти ку уте ме ље ну на ста во ви ма Џо на Меј нар да 
Кеј нса, ко ја је за свој за да так при хва ти ла обез бе ђи ва ње пу не упо
сле но сти рад не сна ге. Ни је те шко ви де ти да Кеј нсо ви еко ном ски 
прин ци пи те же да оства ре уну тра шњу ин те гра ци ју дру штва – 
оту да иде ја пу не упо сле но сти, као гест со ци јал не со ли дар но сти, 
као из раз са гле да ња це ли не ин те ре са – што зна чи да су прот ни, 
нео ли бе рал ни la is sez fa ir еко ном ски си стем ну жно под сти че дез
ин те гра ци ју дру штва. Ка ко се та дез ин те гра ци ја не би до жи ве ла 

8 „Кад би Зо ла из ре као ко ју реч, ње го ви про зо ри би би ли од мах ка ме но
ва ни”, Ха на Арент, Из во ри то та ли та ри зма, прев. Сла ви ца Сто ја но вић и Алек
сан дра Ба ја зе тов Ву чен, Фе ми ни стич ка из да вач ка ку ћа 94, Бе о град 1998, 113. 

9 То је до бро за па зио Пе кић: „По во дом ан га жо ва но сти же лео бих да скре
нем па жњу на је дан мо рал ни пред у слов ко ји не мо ра да бу де зна ча јан за по вољ не 
по сле ди це не чи је ан га жо ва но сти, али има та кав зна чај за оно га ко ји се ан га жу је. 
По сто је љу ди... чи је ан га жо ва ње ма ка кво би ло, ни шта не ме ња у њи хо вом жи
во ту, они сво јим ан га жо ва њем ни шта не жр тву ју, ни шта не ри зи ку ју, не да ју 
ни ка кву за ло гу за сво ју искре ност. Дру ги, ме ђу тим, ко ји су при мо ра ни да сво је 
ан га жо ва ње оства ру ју под не по вољ ним спољ ним усло ви ма, по не кад су при ну
ђе ни да жр тву ју знат но ви ше од оно га што тим жр тво ва њем по сти жу. Мо је сим
па ти је су упу ће не овим дру ги ма”, Бо ри слав Пе кић, Вре ме при че, БИГЗ–СКЗ, 
Бе о град 1993, 34.
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као по сле ди ца по ли тич ких од лу ка, по треб но је ство ри ти сли ку 
све та у ко ме би дез ин те гри са ност дру штва би ла ле ги ти ми зо ва на 
као ње го во при род но ста ње, да би са мим тим и нео ли бе ра ли зам 
био до жи вљен исто та ко – као при род но ста ње дру штва, као крај 
исто ри је. 

Ово ме тре ба до да ти још јед ну чи ње ни цу ко ја иде у при лог 
нео ли бе рал ној афир ма ци ји пар ти ку ла ри зма: ато ми зи ра но дру штво, 
из де ље но на ато ми зо ва не по је дин це и гру пе ко је има ју на пет, ан та
го ни стич ки од нос пре ма сва ком осе ћа њу це ли не, не ма на чин да се 
су прот ста ви оно ме ко тим дру штвом вла да, јер би се то су прот ста
вља ње мо гло за ми сли ти је ди но као су дар два раз ли чи та кон цеп та 
др жав ног ин те ре са, од но сно ин те ре са це ли не. Ако је пак дру штво 
из де ље но на по је дин це и гру пе ко је про грам ски из бе га ва ју ми шље
ње це ли не, он да по ста је ја сно да се вла да ју ћој иде о ло ги ји у та квом 
дру штву ни ко не мо же су прот ста ви ти. 

Оту да нео ли бе ра ли зам под сти че сва ки пар ти ку ла ри зам ин те
ре са, а са мим тим не ги ра фи гу ру ин те лек ту ал ца ко ја се ба зи ра на 
же љи за це ли ном. 

4

Ме га ло по лис се дис тан ци ра од на ци о нал не др жа ве, јер ње го
ва основ на иде ја ни је у бо га ће њу др жа ве већ у бо га ће њу јед не ка сте, 
ко ја те жи вла сти тој над на ци о нал ној ин те гра ци ји. У Ме га ло по ли су 
се за то си мул та но из во де два про це са: пр ви је пар ти ку ла ри за ци ја 
и рас пар ча ва ње дру штва, а дру ги је про жи ма ње це ли не дру штва 
за ко ном еко но ми је. То зна чи да се рас пад ну те сфе ре ле пог, до брог 
и исти ни тог у Ме га ло по ли су ује ди њу ју та ко што се ни ве ли шу еко
но ми јом: не ра ди се, да кле, о то ме да је дан ен ти тет об но ви то је дин
ство у не кој ме ри, као што је то био слу чај са лич но шћу/ин те лек ту
ал цем, већ да се ле по, до бро и исти ну то све ду на еко но ми ју: та ко се 
ле по пре тва ра у за бав но, до бро у ко ри сно, а исти ни то у ис пла ти во, 
чи ме је од ре ђе на пу та ња де ге не ра ци је и де ка ден ци је ових вред но
сти на чи јем се дну на ла зи сви ма за јед нич ки муљ: еко но ми ја.

Упра во за то Ме га ло по лис ни је на кло њен ин те лек ту ал ци ма, 
јер је у ин те лек ту ал цу при сут на те жња да се за јед но об у хва те, што 
је то ви ше мо гу ће, сфе ре ле пог, исти ни тог и до брог, чи ме се су прот
ста вља нео ли бе рал ном пар ти ку ла ри зму. Баш за то Ме га ло по лис 
ак тив но ра ди на уни шта ва њу ин те лек ту а ла ца. Као што смо ви де
ли, у сфе ри иде ја, пре ко пост мо дер не сли ке све та, он ис кљу чу је 
мо гућ ност по сто ја ња не ке исти не, као и мо гућ ност да се вла сти та 
пар ти ку лар на по зи ци ја над вла да не ком же љом за то та ли те том од
но сно це ли ном. 
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Тај те о риј ски план пра ти и од го ва ра ју ћа дру штве на прак са. 
Прав ци ње ног де ло ва ња су сле де ћи:

А: Сма њу је се сте пен зна ња ко ји сто ји на рас по ла га њу гра ђа
ни ма, и то та ко што се об ли ку је сли ка све та/ме та на ра ци ја у ко ме 
је зна ње све де но на ква ли фи ка ци ју, чи ме се при кри ва ње го ва моћ да 
пу тем зна ња кре и ра сли ку све та, од но сно да по ку ша да са гле да свет 
у ње го вој то тал но сти. Та ко се по је ди нац обес хра бру је да зна ње 
ко ри сти за кре и ра ње или про ве ру сли ке све та, а охра бру је да га ко
ри сти као ква ли фи ка ци ју ко јом сти че ме сто у мре жи еко ном ских 
од но са, а да их при том не мо же или не же ли до ве сти у пи та ње.

Б: Кре и ра њем и афир ма ци јом фи гу ра екс пер та и ак ти ви сте 
ко ји тре ба да обе сми сле фи гу ру ин те лек ту ал ца и учи не је ана
хро ном.

По ја ва екс пер та у јав ном про сто ру ле ги ти ми са на је ње го вим 
„зна њем”, чи ме се суп тил но су ге ри ше да се ле ги ти ми тет до но си о ца 
од лу ка пре ме шта из по ли тич ке сфе ре (тач ни је из сфе ре де мо крат
ског ле ги ти ми те та) у сфе ру на у ке. То зна чи да се су ге ри ше да од
лу ке не тре ба да до но се они ко ји су иза бра ни да их до но се, већ они 
ко ји зна ју ка ко тре ба од лу чи ти. Про блем је у то ме што је ле ги ти
ми тет иза бра ног до но си о ца од лу ка тран спа рен тан, јер је по твр ђен 
де мо крат ским из бо ри ма, док ле ги ти ми тет екс пер та/знал ца ни је 
тран спа рен тан: ка ко зна мо да је не ко за и ста зна лац? Да би смо у то 
по ве ро ва ли тре ба да ве ру је мо у ау то но ми ју на уч не за јед ни це, али 
да та ау то но ми ја по сто ји он да не би ни по сто ја ли екс пер ти већ 
ин те лек ту ал ци, ко ји би сло бод но и по сво јој во љи по ве за ли сфе ру 
на у ке и сфе ру по ли ти ке.

Екс перт је за пра во чи нов ник ко ји за ра чун Ме га ло по ли са пар
ти ку лар не еко ном ске ин те ре се Ме га ло по ли са укла па у струк ту ру 
зна ња и та ко зна њем да је ле ги ти ми тет еко ном ским ин те ре си ма, 
чи ни их при род ним, уо би ча је ним, нор мал ним, не за ви сним од 
би ло ка кве од лу ке, па са мим тим и „не про ме њи вим”. Раз ли ка из
ме ђу ин те лек ту ал ца и екс пер та је, да кле, у сле де ћем: ин те лек ту а лац 
те жи да утвр ди исти ну по сва ку це ну, док екс перт има це ну по 
ко јој про да је „исти ну”. Упра во за то што за ње га исти на не ма це ну, 
ин те лек ту а лац мо же да се су прот ста ви Ме га ло по ли су; са свим 
су прот но, по што по ла зи од це не, екс перт мо же са мо да бу де чи нов
ник Ме га ло по ли са, јер је ди но ова ин стан ца исти ну по ве зу је са 
не ком це ном.
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5

Док екс перт до ла зи из сфе ре на у ке, ка ко би за Ме га ло по лис 
из гра дио сли ку света у ко јој ће нео ли бе рал на иде ло ги ја, еко ном ски 
то та ли та ри зам, он то ло ги ја про фи та и пар ти ку ла ри за ци ја дру штва 
до би ти сво ју на уч ну ле ги ти ма ци ју, ак ти ви ста до ла зи из сфе ре 
ин ду стри је за ба ве ко јом је угу ше на сфе ра умет но сти. Ак ти ви ста, 
раз у ме се, не ма по треб но зна ње и ве шти не да кре и ра сли ку све та 
ко ја би ле ги ти ми зо ва ла по сто је ће еко ном ске од но се. Он за то до ла
зи по сле: ње гов за да так је да уче ству је у пар ти ку ла ри за ци ји дру
штва та ко што се фо ку си ра на један ре а лан или има ги на ран, али 
увек пар ти ку ла ран про блем, ка ко би од вра тио по глед са це ли не. 
Ак ти ви ста функ ци о ни ше у окви ру јед не не ви дљи ве гру пе за при
ти сак, ка ко би ство рио илу зи ју дру штве ног кон сен зу са око не ког 
пар ти ку лар ног ин те ре са ко ји се та ко при ка зу је као ин те рес це ли не 
дру штва. 

По ја ва ак ти ви сте је по ве за на са тех но ло шком про ме ном у пре
зен та ци ји јав ног жи во та: јав ни жи вот ни је ви ше по сре до ван ре
чи ма, већ сли ка ма. Са том про ме ном у јав ни жи вот ула зи без број 
љу ди чи ји ле ги ти ми тет не за ви си ви ше од ре чи од но сно зна ња, 
већ од оно га што бих на звао фо то ге нич ност. 

Фо то ге нич ност је оно што се мо же пре тво ри ти у сли ку, фо
то ге нич ни мо гу би ти љу ди, а мо гу би ти и до жи вља ји. Зна ње ни је 
фо то ге нич но, а ка да по ку ша ва то да бу де, оно се пре тва ра у кон
цепт, у ре зи ме, у ап стракт, да кле у не ку вр сту по лу зна ња. 

Ак ти ви ста мо же да бу де сва ко ко је фо то ге ни чан, јер услов 
ње го вог ак ти ви зма ни је зна ње већ упра во фо то ге нич ност, што 
зна чи при су ство у јав ном жи во ту по сре до ва ном сли ка ма. Ње го во 
јав но де ло ва ње, да кле, ни је по сле ди ца не ке лич не сли ке све та, ко ја 
на ста је би ло кре а ци јом, би ло ње ним све сним кри тич ким пре у зи
ма њем, већ са мом чи ње ни цом да већ има не ко ме сто у јав ном жи
во ту. Сми сао де ло ва ња ак ти ви сте је да кле у то ме да по пу ла ри ше 
сли ку све та ко ју су кре и ра ли екс пер ти та ко што ће је при ме њи ва ти 
на по је ди не, пар ти ку лар не слу ча је ве, ко ји за ме њу ју сли ку це ли не. 
При то ме, ја сно, ак ти ви ста не по ла зи од не ке исти не или це ли не, 
већ од лич ног ин те ре са, а то је оп ста нак у јав ном про сто ру. Ак ти
ви зам да кле по ста је не ка вр ста до дат не оба ве зе осо ба ма ко је услед 
сво је фо то ге нич но сти већ бо ра ве у јав ном жи во ту. Они на ту оба
ве зу при ста ју, јер до бро зна ју да са ма фо то ге нич ност ни је до вољ
на за оп ста нак у јав ном про сто ру, бу ду ћи да она ни је ни ка кав 
је дин стве ни ква ли тет ко ји ак ти ви сти га ран ту је да не мо же би ти 
за ме њен. 
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До са да шњи део тек ста је био ди јаг но за ста ња, али са ма ди јаг
но за ни ка да ни је до вољ на, јер уме сто да ге не ри ше енер ги ју ко ја 
би би ла упу ће на ка спо ља шњо сти, она ту енер ги ју гу ши, сво де ћи 
је на уну тра шњи ре сан ти ман. То ни је здра во осе ћа ње.

Мо ра мо, да кле, да раз ми сли мо где се у ова ко опи са ној сли ци 
све та, у ко јој је ин те лек ту а лац из бри сан у име фи гу ра екс пер та 
или ак ти ви ста, мо же на ћи не ка тач ка от по ра. 

Ток раз ми шља ња тре ба ло би да бу де на чи ну на ко ји је де ло
вао Ме га ло по лис: ин те лек ту а лац је ли кви ди ран у сфе ри иде ја, а 
за тим и у ре ал ном про сто ру јав но сти. Да кле, ре ви та ли за ци ја ин
те лек ту ал ца мо ра ла би да об у хва ти те о риј ски и јав ни про стор.

Мо жда би те о риј ску рас пра ву тре ба ло за по че ти од основ них 
цр та ин те лек ту ал ца: пр во – то је утвр ђи ва ње исти не по сва ку це ну, 
дру го – то је скло ност ка це ли ни. По ка зао сам на ко ји на чин је пост
мо дер на сли ка све та уки ну ла вред ност тих цр та фи гу ре ин те лек
ту ал ца. Те о риј ска ми сао мо ра, да кле, да на ђе на чин да вред ност 
исти не и це ли не об но ви. При том, мо ра мо има ти у ви ду да је Ме
га ло по лис у ве ли кој ме ри оште тио пој мо ве ко ји упу ћу ју на це ли ну: 
др жа ва, на род, па три о ти зам, па и по пу ли зам. Раз у ме се да то ни је 
слу чај но. Сва ка ти ра ни да – а Ме га ло по лис то је сте – на сто ји да уки
не осе ћа ње це ли не и за јед ни штва.10 За то је, чи ни ми се, ја ко ва жно 
да се кон стру и ше јед на но ва те о ри ја ко ја ће иде ја ма за јед ни штва, 
це ли не, со ли дар но сти и уза јам но сти кре ну ти из прав ца по је дин ца, 
а не из прав ца ко лек ти ва. То твр дим за то што је Ме га ло по лис у 
ве ли кој ме ри за тво рио сло то ве ко је по је дин ца по ве зу ју са дру гим 
по је дин ци ма, што зна чи да до за јед ни це, ко лек ти ва и це ли не, тре ба 
до ћи из сфе ре при ват но сти и по је ди нач но сти, а не тек тра жи ти да 
се по је ди нач ност усп не до за да те це ли не. За по је дин ца да нас це
ли на је Ме га ло по лис, а исти на оно што Ме га ло по лис од ре ди као 
исти ну. Тек ка да се у кон цеп ту ин ди ви дуе отво ри мо гућ ност но ве, 
дру га чи је це ли не, ко ја ће до би ти ве ћу вред ност од Ме га ло по ли са, 
тек та да ће би ти мо гу ће по но во те ма ти зо ва ти пој мо ве др жа ве, на
ро да, де мо кра ти је, па три о ти зма.

10 „По сто је већ дав но из ре че на пра ви ла за очу ва ње ти ра ни де уко ли ко је 
то мо гу ће: да тре ба укло ни ти ис так ну те љу де и љу де чвр ста ка рак те ра; тре ба 
за бра ни ти за јед нич ке обе де и удру же ња, за тим шко ло ва ње и дру го то ме слич но, 
тре ба спре чи ти све оно што љу ди ма мо же да ули је две ства ри, са мо свест и по
ве ре ње, не тре ба до пу сти ти љу ди ма да до ко ли че и тре ба спре чи ти за јед нич ке 
за ба ве, и уоп ште тре ба учи ни ти све да љу ди што ма ње упо зна ју јед ни дру ге, 
јер ме ђу соб но по зна ва ње ра ђа ме ђу соб но по ве ре ње”, Ари сто тел, По ли ти ка, прев. 
Љи ља на Цре па јац, БИГЗ, Бе о град 2003, 159.
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Та ко до ла зи мо у сфе ру прак тич ног де ло ва ња у ко јој се су сре
ће мо са ме ди ји ма у вла сни штву Ме га ло по ли са, на ко ји ма ца ру ју 
екс пер ти и се ле бри ти ак ти ви сти. Ка ко им се су прот ста ви ти? Ја сно 
је да сва ки ин те лек ту а лац по на о соб не ма ни ка кве шан се у фрон
тал ном су да ру са ме ди ји ма/Ме га ло по ли сом. Ве ћи на њих ће би ти 
иг но ри са на. Не ки ће би ти про пу ште ни у јав ни про стор, ка ко би 
по ста ли че сти ца у си му ла кру му де мо крат ске рас пра ве ко ја при кри
ва истин ски то та ли та ри зам Ме га ло по ли са. Хра бри ји ће оста ти 
ин те лек ту ал ци до кра ја; они мек ши ће се по ла ко али си гур но пре
тва ра ти у екс пер те, ко ји су по ве ро ва ли да су вред но сти ко је од ра
жа ва ин те лек ту а лац не са мо не мо гу ће већ и без вред не. 

Суд би на ин те лек ту а ла ца за ви си ће од мо гућ но сти њи хо ве 
уза јам не со ли дар но сти, као и од кре и ра ња и одр жа ва ња вла сти тих 
ал тер на тив них ме ди ја. Ово је ме сто на ко ме се фи гу ра ин те лек ту
ал ца до ди ру је са хра бро шћу: за раз ли ку од хе рој ства, чи је је вре ме 
тре ну так до во љан за хе рој ски чин, хра брост под ра зу ме ва тра ја ње. 
Хра брост је из др жа ва ње не мо гу ћег. Оно под ра зу ме ва на пор и при
ти сак. Ме ђу тим, то из др жа ва ње ни је па сив но и ни је тр пље ње. Оно 
је ак тив но. Би ти ин те лек ту а лац да нас зна чи ну жно екс по ни ра ти 
се бе у сфе ри ре ал ног, да кле ула га ти се бе у сва ком сми слу, у мре
же ко је на ста ју око но вих ме ди ја ко ји не при па да ју Ме га ло по ли су, 
већ ор га ни зо ва не мре же ин те лек ту а ла ца. Сми сао тих но вих ме ди
ја ни је са мо у то ме да одр жа ва ју при сут ним иде је це ли не и исти
не већ и то да са мим сво јим по сто ја њем по све до че и до ка жу да су 
це ли на и исти на кон крет но мо гу ћи. 

Да кле, од го вор на пи та ње из на сло ва за ви си од две ства ри: 
пр во, да ли ће на ше ин те лек ту ал не сна ге би ти до вољ не да из гра де 
јед ну дру га чи ју и но ву сли ку све та ко ја би се су прот ста ви ла пост
мо де р ној, ко ја не ги ра иде ју це ли не и исти не, те да ли ће мо би ти 
до вољ но спо соб ни и опе ра тив ни да у сфе ри ре ал ног огра ни зу је мо 
мре же ин те лек ту а ла ца и ме ди је ко ји ће ту сли ку све та мо ћи да еми
ту ју из ван на ших уских кру го ва. 




