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СР ЂАН ШЉУ КИЋ

ОБЈЕК ТИ ВИ ЗА ЦИ ЈА СУ КО БА И  
ДВО СТРУ КА УЛО ГА ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛА ЦА

Со ци о ло ги ја се у два де се том ве ку пи та њем ин те лек ту а ла ца 
ба ви ла кроз пи та ње дру штве не струк ту ре, тач ни је кроз пи та ње 
дру штве них кла са. Ова кав при ступ поп ту но је оче ки ван за сва ког 
ко по зна је исто ри ју со ци о ло ги је и ње не глав не то ко ве. Ван сва ке 
сум ње, про у ча ва ње дру штве не струк ту ре и ње них про ме на би ло 
је у цен тру па жње оних со ци о ло га чи је су иде је (из раз ли чи тих 
раз ло га, не ис кљу чи во на уч них) до ми ни ра ле уну тар со ци о ло ги је 
као на у ке; ов де ми сли мо, пре свих, на Марк са (Marx) и Ве бе ра 
(We ber). Чак и ла ик, ка да отво ри би ло ко ји со ци о ло шки реч ник, 
стра ни или до ма ћи, све јед но, бр зо ће уви де ти да је пој мо ви ма дру
штве не струк ту ре и кла се по све ћен нај ве ћи број од ред ни ца. Оту да 
су со ци о ло зи и на ин те лек ту ал це гле да ли кроз по јам кла се, с тим 
да је ме ђу њи ма по сто ја ло (и по сто ји) те мељ но не сла га ње око пи
та ња ме ђу од но са ова два пој ма.

Ис кри ста ли са ла су се три ка рак те ри стич на гле ди шта.1 Пре ма 
пр вом од њих ин те лек ту ал ци су „кла са по се би”, тј. има ју по себ не 
ин те ре се у од но су на дру ге дру штве не гру пе. Oдликује их од су ство 
од но са пре ма сред стви ма за про из вод њу, као и од су ство те жње ка 
прак тич ним ци ље ви ма. Ово гле ди ште у осно ви су за сту па ли Бен да 
(Ben da), Ђи лас („но ва кла са”), Гулд нер (Go uld ner) и Бур ди је (Bo ur
di eu). Дру го по ла зи од тврд ње да су ин те лек ту ал ци за пра во чвр сто 
ве за ни за дру штве не кла се и да сва ка кла са има сво ју по себ ну и спе
ци ја ли зо ва ну гру пу ин те лек ту а ла ца („ор ган ски ин те лек ту ал ци”). 
Ов де тре ба убро ја ти Грам ши ја (Gram sci), Мил са (Mills), Фу коа 

1 Char les Kurz man and Lynn Owens, „The So ci o logy of In tel lec tu als”, An nual 
Re vi ew of So ci o logy, Vol. 28 (2002), 63–90.
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(Fo u ca ult) и Чом ског (Chomsky). Пре ма тре ћем гле ди шту ин те лек
ту ал ци су „безкла се”, тј. ни су „уси дре ни” у дру штве ном по рет ку, 
дру штве но су не ве за ни и тран сцен ди ра ју кла се. Ова кав став за
сту па ли су Ман хајм (Man nhe im), Пар сонс (Par sons), Да рен дорф 
(Da hren dorf), Мер тон (Mer ton), Ко ла ков ски (Ko la kow ski) и Ко линс 
(Col lins). Ве за ност или не ве за ност ин те лек ту а ла ца за дру штве не кла
се мо гу ће је при ме ни ти и на дру ге дру штве не гру пе, по пут ет нич ких 
и на ци о нал них, што је у со ци о ло ги ји ма ње чи ње но и ма ње ис пи
ти ва но. Глав ни раз лог за ово је сте до ми на ци ја ли бе рал них и марк
си стич ких гле ди шта у со ци о ло ги ји кроз го то во це лу ње ну исто ри
ју, а ко ја је по ти ски ва ла ве ћи ну на сто ја ња да се пи та њу дру штве не 
струк ту ре при ђе на дру га чи је на чи не, оне за ко је је вла да ју ћа идео
ло ги ја хте ла да оста ну у за пећ ку. Ов де и са да ми не ма мо ни је дан 
раз лог да се ова квог прав ца др жи мо; на про тив, же ли мо да на шем 
пи та њу („Има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ ност?”) при ђе мо са пу ном 
сло бо дом, без огра ни ча ва ња. Раз ли чи та гле ди шта ко ја смо на пред 
са свим украт ко опи са ли ува жи ће мо као прет ход но са зна ње, али 
без ве зи ва ња ис кљу чи во за кла се, већ ће мо на уму има ти све дру
штве не гру пе ко је до ла зе у ме ђу соб не су ко бе, по себ но на ци о нал не. 
Та ко ђе, на ша на ме ра ов де ни је да се уна пред опре де љу је мо за је дан 
од три на ве де на ста ва, већ да по ку ша мо да ука же мо на јед ну од 
уло га ин те лек ту а ла ца у дру штве ним су ко би ма, по ја ви ко ја за о ку
пља па жњу не са мо на уч не већ и ши ре јав но сти. При то ме ни по што 
не же ли мо да твр ди мо да је уло га о ко јој ми го во ри мо је ди на мо
гу ћа, већ са мо да је јед на од мо гу ћих. Тек на кон то га би ће ја сан и 
наш став у од но су на го ре пред ста вље на ста но ви шта.

Со ци о ло шка са зна ња о дру штве ним су ко би ма у пра ви лу про
тив ре че ста во ви ма та ко зва ног „здра вог ра зу ма”, за ко ји су су ко би 
не што ис кљу чи во па то ло шко и ру ши лач ко. За со ци о ло ге ко ји су 
се су ко би ма нај ви ше ба ви ли, као што су, ме ђу оста ли ма, Зи мел 
(Sim mel), Ко зер (Co ser), Маркс, Да рен дорф и Со ро кин (So ro kin), 
по сто ји ба рем че ти ри основ на ста ва о дру штве ним су ко би ма. Пр во, 
су ко би су не из бе жна дру штве на по ја ва, у сми слу да их ни је мо гу ће 
пот пу но ели ми ни са ти. За Зи ме ла, они су об лик дру штве но сти, исто 
као и са рад ња; по гре шно је ми сли ти да са рад ња гра ди дру штве не 
од но се, а да их су коб раз гра ђу је.2 За Ко зе ра, су коб мо же да бу де 
функ ци о на лан за дру штво, на раз ли чи те на чи не; уме сто бес плод них 
по ку ша ја да се су ко би из дру штва укло не, тре ба на сто ја ти да се 
они ин сти ту ци о на ли зу ју и та ко учи не де лом дру штве ног си сте ма.3 

2 Ge org Sim mel, „The So ci o logy of Con flict”, Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, 
Vol. 9 (904), 490–525, 672–689, 798–811. 

3 Лу ис Ко зер, Функ ци је дру штве ног су ко ба, прев. Милана Бошковић, Me
di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад 2007.
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Дру го, у су ко бу мо же би ти ви ше ак те ра, али је број стра на увек 
исти: две. Овај став уте ме љен је и ло гич ки и ем пи риј ски, а ње го во 
раз у ме ва ње омо гу ћа ва нам да дру га чи је про ту ма чи мо мно ге ак ту
ел не дру штве не су ко бе. За ма гљи ва ње си ту а ци је у не ком су ко бу 
вр ло че сто про ис ти че из на сто ја ња да се до ка же да у да том су ко
бу по сто ји ви ше стра на од две, по себ но ка да се ра ди о та ко зва ним 
„ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма”. Тре ће, су коб је сред ство, а не 
циљ по се би; у су коб не ко ула зи ра чу на ју ћи да је то нај бо љи на чин 
да оства ри не ки свој ин те рес. У пра ви лу, су коб се би ра као сред
ство ако оста ла сред ства (мол ба, убе ђи ва ње, при ти сак итд.) не да ју 
же ље не ре зул та те, али и у слу ча ју ка да јед на од стра на про це њу је 
да је над моћ на у сред стви ма си ле и да ће њи хо вом упо тре бом нај
бр же и нај е фи ка сни је ис пу ни ти сво је ци ље ве. Че твр то, круп не 
дру штве не про ме не ре дов но су ре зул тат су ко ба. Ре фор ме су, у пра
ви лу, во ди ле ма њим и пар ци јал ним дру штве ним про ме на ма, док 
су са мо су ко би из те ме ља ме ња ли из глед дру штва. Но ви дру штве ни 
си сте ми, но ве на ци је, но ва дру штве не струк ту ре – сви су се они 
ра ђа ли из су ко ба. Ка да се о при ме ри ма ра ди, до вољ но је при се ти ти 
се Фран цу ске ре во лу ци је, Аме рич ког ра та за не за ви сност, Пр вог 
и Дру гог свет ског ра та, ко ји су сви „по ро ди ли” но ву дру штве ну 
струк ту ру и/или но ве дру штве не тво ре ви не.

Осим ових нај ва жни јих, по сто ји још чи тав низ ва жних со цио
ло шких уви да ка да је реч о дру штве ним су ко би ма. Пре ма јед ном 
од њих (Зи мел, Ко зер4), по сто је два ти па су ко ба: пр ви, у ко јем је 
циљ ли чан и су бјек ти ван; дру ги, у ко јем циљ има без ли чан, објек
ти ван ка рак тер. У су ко бу лич ног ка рак те ра про тив ни ци јед ни дру
ге по сма тра ју као лич но сти, као по је дин це са од ре ђе ним осо би
на ма, ин те ре си ма, соп стве ним при ват ним жи во ти ма и суд би на ма; 
у су ко бу објек тив ног ка рак те ра су пар ни ци де лу ју као пред став ни
ци раз ли чи тих гру па, раз ли чи тих иде ја, у име ко лек ти ва; на спрам 
се бе они ви ше не ви де људ ске ин ди ви дуе као та кве, ни ти се бе 
та кви ма сма тра ју, већ и се бе и оне дру ге ви де као ре пре зен тан те 
гру па и/или иде ја. Уко ли ко је циљ објек ти ван, бор ба ће би ти ин
тен зив ни ја, ра ди кал ни ја и са ма ње мо гућ но сти да се до ђе до ком
про ми са, јер овај мо же из гле да ти као из да ја гру пе (иде је). Та ко ђе, 
уче сни ци ће има ти мно го ма ње об зи ра јед ни пре ма дру ги ма, за то 
што не ће јед ни дру ге ви де ти као људ ске је дин ке, као лич но сти; због 
то га бор ба мо же би ти су ро ви ја, пра ће на сви ре по сти ма. Ак те ри ве
ру ју у соп стве ну пра вед ност и ви со ку мо рал ност, јер не де лу ју из 
се бич них (лич них) ин те ре са. Лич ни су коб мо гу ће је пре тво ри ти у 
објек ти ван пу тем про це са ко ји се на зи ва објек ти ви за ци ја су ко ба. 

4 Исто, 147–148.
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Објек ти ви за ци ја су ко ба мо же се на зва ти и ње го вом де пер со на ли
за ци јом, јер је у су шти ни реч о про це су пу тем ко јег се из су ко ба 
укла ња ју лич ни (пер со нал ни) еле мен ти, чи ме му се да је објек ти
ван ка рак тер. Про це сом објек ти ви за ци је су коб ме ња сво је осо бе
но сти, на већ опи сан на чин.

Ту до ла зи мо и до уло ге ин те лек ту а ла ца, о ко јој го во ри Ко зер.5 
Ин те лек ту ал ци за пра во игра ју глав ну уло гу у објек ти ви за ци ји 
су ко ба, јер су они ти ко ји ба ра та ју иде ја ма, гра де иде о ло ги је, игра
ју нај кре а тив ни ју уло гу у об ли ко ва њу и кул ти ви са њу ко лек тив них 
иден ти те та; они су ти ко ји су коб ин те ре са пре тва ра ју у су коб иде
ја, вр ше де пер со на ли за ци ју. С об зи ром на ова кву уло гу ин те лек
ту а ла ца, то прак тич но зна чи да от кла ња њем лич них мо ти ва ци ја 
из су ко ба они за пра во до при но се про ду бљи ва њу и за о штра ва њу 
бор бе.

Ако по гле да мо ве ли ке иде о ло ги је, нпр. ли бе ра ли зам или со
ци ја ли зам, ви де ће мо да су у њи хо вом гра ђе њу кључ ну уло гу има ли 
ин те лек ту ал ци: Лок (Loc ke), Мил (Mill), Ха јек (Hayek), Фу ку ја ма 
(Fu kuyam a), Маркс, Берн штајн (Bern stein), Ка уц ки (Ka utsky) итд. 
За то ин те лек ту ал це тре ба сма тра ти твор ци ма иде о ло ги ја (на рав но, 
оних за чи ју су по ја ву по сто ја ли од ре ђе ни дру штве ни пред у сло ви), 
ко је су за тим сле ди ли ми ли о ни љу ди. Да па ра фра зи ра мо јед ног 
од њих: „Иде је по ста ју ма те ри јал на сна га ка да их при хва те ма се” 
(Маркс); та „ма те ри јал на сна га” ула зи у су коб са пред став ни ци ма 
дру га чи јих иде ја (иде о ло ги ја). Не што дру га чи ју уло гу, са ма ње ин
ди ви ду ал ног на гла ска, ин те лек ту ал ци има ју у кре и ра њу и кул ти
ви са њу раз ли чи тих ко лек тив них иден ти те та, по себ но ет нич ких и 
на ци о нал них. Ми сли о ци и ду хов ни ства ра о ци из раз ли чи тих обла
сти да ју ов де свој ка рак те ри сти чан до при нос: исто ри ча ри об ли ку
ју по вест јед ног на ро да, при че му ис ти чу кључ не мо мен те ње го вог 
фор ми ра ња и тра ја ња; про у ча ва о ци је зи ка кул ти ви шу и пре но се 
глав ни сим бо лич ки ко му ни ка ци о ни кôд; књи жев ни ци (ра чу на ју ћи 
и оне ано ним не, пред мо дер не) бе ле же на род ни жи вот, ар ти ку ли шу 
нај ва жни је ми то ве, ства ра ју тра ди ци ју на на род ном је зи ку; ин те
лек ту ал ци из обла сти дру штве них на у ка ис тра жу ју по себ но сти 
дру штве ног жи во та од ре ђе ног на ро да; сви они, али и мно ги дру ги, 
оба вља ју ве ли ки за да так ка да се ра ди о ко лек тив ном иден ти ту 
гру пе ко ја на сто ји да се су штин ски раз ли ку је од дру гих, се би слич
них гру па. Су коб ова квих гру па за то би ва објек ти ви зо ван, тј. де
пер со на ли зо ван.

Ко зе ро во од ре ђе ње уло ге ин те лек ту а ла ца у су ко би ма ло гич но 
про из и ла зи из њи хо вог ме ста у по де ли ра да. С об зи ром на то да 

5 Исто, 152.
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људ ске гру пе ну жно гра де не ка кве иде о ло ги је, чи ји зна чај ра сте 
у вре ме ну су ко ба, ин те лек ту ал ци има ју „га ран то ван по сао” до кле 
год по сто ји људ ско дру штво, ба рем ка да је овом ње го вом аспек ту 
реч. Вре ди ис та ћи и то ко ли ко је ова кво со ци о ло шко ви ђе ње уло ге 
ин те лек ту а ла ца у су ко би ма у су прот но сти са до ми нант ним здра
во ра зум ским гле ди штем пре ма ко јем су ин те лек ту ал ци ти ко ји 
(тре ба да) те же из бе га ва њу су ко ба и мир ном ре ше њу спо ро ва. Ка да 
се на су ко бе и на уло гу ин те лек ту а ла ца по гле да тре зве ним со цио
ло шким очи ма, ова ква ста но ви шта де лу ју на ив но и ви ше тра же 
об ја шње ње не го што га да ју. А и ту об ја шње ња има: ова ква ми ро
тво рач ка уло га се, ско ро без из у зет ка, оче ку је од ин те лек ту а ла ца 
су пар нич ке, али не и од оних соп стве не стра не. Та ко ђе, оче ки ва ња 
да ће се ин те лек ту ал ци „ну жно и увек” за ло жи ти за мир, а да у су
прот ном не тре ба ни да бу ду сма тра ни ин те лек ту ал ци ма, има ју ја сне 
иде о ло шке ко ре не („тре ба да”) и не ма ју ни ка кве ве зе са на у ком. Она, 
у ства ри, ни су коб ни мир не по сма тра ју као сред ства за оства ри
ва ње од ре ђе них ин те ре са, већ као ци ље ве по се би, да би за тим 
(по но во по гре шно) из јед на чи ли ра ци о нал ност са те жњом ка ми ру.

Шта још до но си објек ти ви за ци ја су ко ба? Фор ми ран и чврст 
ко лек тив ни иден ти тет гру пе са со бом по вла чи од ре ђе ни вред но сни 
кон сен зус уну тар гру пе и та ко по ве ћа ва ње ну ко хе рент ност и мо
рал ну сна гу у бор би; ти ме се омо гу ћа ва и цен тра ли за ци ја дру штве
них сна га, а за тим и кон цен тра ци ја дру штве не енер ги је у од ре ђе ном 
сме ру, што зна чи по ве ћа ње шан си да се у су ко бу по бе ди. Ов де је 
за пра во реч о уло зи кул тур них ре сур са у дру штве ним су ко би ма: 
у су ко би ма се не ко ри сте са мо вој ни, по ли тич ки и еко ном ски ре
сур си већ и кул тур ни. Дру гим ре чи ма, за по бе ду ни је до ста има ти 
ефи ка сно оруж је, моћ не са ве зни ке и ма те ри јал но бо гат ство. Без 
мо рал не сна ге и је дин ства уну тар гру пе сви оста ли ре сур си оста ју 
не ис ко ри шће ни, чи ме се отва ра ју вра та по ра зу. Ка да је о кул тур
ним ре сур си ма реч, кључ ну кре а тив ну уло гу има ју ин те лек ту ал
ци, док обра зо ва ње и ме ди ји као глав ну уло гу има ју тран сми си ју: 
ин те лек ту ал ци про из во де од ре ђе не са др жа је, ко ји за тим би ва ју 
пре но ше ни пу тем си сте ма обра зо ва ња и ме ди ја. На тај се на чин 
уну тар дру штва ства ра са гла сност о вред но сти ма ко је тре ба сле ди
ти, о при о рет ним ци ље ви ма гру пе, о по тре би да се, ба рем док тра је 
су коб, ин ди ви ду ал ни ин те ре си мо ра ју под ре ди ти ко лек тив ним.

Ако по сто ји објек ти ви за ци ја су ко ба, он да мо же да по сто ји и 
њи хо ва де о бјек ти ви за ци ја. То за пра во зна чи њи хо во сво ђе ње на 
лич ни ни во, на ни во по је дин ца и/или ма лих гру па уну тар не ке су
ко бље не стра не. Уко ли ко јед на од стра на до жи ви де о бјек ти ви за
ци ју, ако из гу би сво је ко лек тив не ци ље ве и ко лек тив ни иден ти тет, 
из гу би ће сво ју уну тра шњу ко хе рент ност и ње ни кул тур ни ре сур си 
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би ће ра зо ре ни; ти ме ће она до жи ве ти уну тра шње ра су ло и при бли
жи ти се по ра зу. За то сва ка стра на на сто ји да иза зо ве де о бјек ти ви
за ци ју код про тив ни ка, јер се ти ме овај кул тур но раз о ру жа ва. То 
се по сти же, на при мер, сле де ћим по ступ ци ма: тврд ња ма да је су
пар нич ка иде о ло ги ја за сно ва на на по гре шним прет по став ка ма; 
да су прак са и по сле ди це су пар нич ке иде о ло ги је ра за ра ју ћи за људ
ска дру штва уоп ште; да иза су пар нич ке иде о ло ги је за пра во сто је 
ин те ре си ма њих гру па; да је ко лек тив ни иден ти тет про тив ни ка 
уте ме љен на не тач ним исто риј ским по да ци ма; да про тив ник тре ба 
да из вр ши „де ми то ло ги за ци ју” свог иден ти те та, ка ко би мо гао би ти 
сма тран ра ци о нал ним ак те ром; да су про тив нич ки во ђи ира ци о
нал ни и да су „пси хи ја триј ски слу ча је ви”, па се за то по на ша ју та ко 
ка ко се по на ша ју, а не због то га што бра не од ре ђе не ин те ре се; да 
су они ко рум пи ра ни и да су коб ко ри сте ис кљу чи во за лич но бо га
ће ње; да про тив нич ка гру па за пра во не ма ни ка кве за јед нич ке ин
те ре се и да у те ку ћој бор би сви за пра во сле де не ке се бич не ци ље ве; 
да је нај ви ши ин те рес про тив нич ке гру пе за пра во ин ди ви ду а лан 
(ов де спа да ин си сти ра ње ис кљу чи во на људ ским пра ви ма и ни на 
на че му дру гом), чи ме се дру штво ато ми зу је и/или раз би ја на ма ле, 
су прот ста вље не гру пе; да циљ су пар нич ке гру пе тре ба да бу де 
мир по сва ку це ну и да је су коб у су шти ни бе сми слен и сл. У том 
ра за ра њу кул тур них ре сур са опет зна чај ну уло гу има ју ин те лек
ту ал ци; њи хов за да так се са сто ји у де о бјек ти ви за ци ји ци ље ва про
тив нич ке стра не, њи хо вом сво ђе њу на ин ди ви ду ал но, чи ме се 
де мон ти ра њен ко лек тив ни иден ти тет. Да кле, осим кон струк ци је, 
ин те лек ту ал ци има ју у су ко би ма и за да так де кон струк ци је, или 
де струк ци је кул тур них ре сур са су пар ни ка, што се мо же по ка за ти 
као од суд на пред ност у бор би. Ово се на нај е фи ка сни ји на чин мо же 
из вр ши ти уко ли ко се за тај по сао за до би ју ин те лек ту ал ци са ме 
су пар нич ке гру пе, јер се та да чи ни да кри ти ка до ла зи из ну тра, те је 
ефе кат ве ћи не го у слу ча ју да се исто чи ни спо ља, са стра не супар
ни ка. Као и код објек ти ви за ци је, оно што ин те лек ту ал ци де о бјек
ти ви зу ју да ље ши ре обра зо ва ње и ме ди ји, са мо је овај пут на гла сак 
обр нут: ко лек тив ни ин те рес се пред ста вља као ма ни пу ла ци ја, а 
у пр ви план ис ти чу се ин ди ви ду ал ни ин те ре си.

Са да се мо же ре ћи да је на ша по зи ци ја нај бли жа схва та њи ма 
Грам ши ја, Ми ла и Фу коа. Ин те лек ту ал ци су ве за ни за од ре ђе не 
дру штве не гру пе и у од но су на ци ље ве гру пе њи хо во де ло ва ње 
има ин стру мен тал ни ка рак тер. Дво стру ка уло га ин те лек ту а ла ца 
у су ко би ма огле да се у објек ти ви за ци ји и де о бјек ти ви за ци ји, ко је 
обе зах те ва ју од ре ђе ну ми са о ну ак тив ност и де ло ва ње. Кон струи
са ње и/или де кон стру и са ње кул тур них ре сур са су пар ни ка у бор би 
по ка зу је се као из у зет но зна ча јан фак тор за ис ход не ког су ко ба, што 
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зна чи да у ње му још ка ко уче ству ју и они ко ји не но се оруж је и ни су 
у пр вим ре до ви ма. Да по но ви мо, ни је нам би ла на ме ра да твр ди мо 
да су објек ти ви за ци ја и де о бјек ти ви за ци ја је ди на мо гу ћа уло га 
ин те лек ту а ла ца у су ко би ма, већ са мо јед на од мо гу ћих уло га. С 
об зи ром на то да је су ко бе не мо гу ће у пот пу но сти ели ми ни са ти из 
људ ског дру штва, ин те лек ту ал ци сва ка ко има ју бу дућ ност, ба рем 
у ов де обра зло же ном сми слу. 




