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ЈО ВАН ПО ПОВ

АКО СМО ПА ЛИ, БИ ЛИ СМО  
ПА ДУ СКЛО НИ

Илон Маск, ка над скоаме рич ки ми ли јар дер и ви зи о нар, из ја
вио је не дав но ка ко ће љу ди, у вр ло бли ској бу дућ но сти, мо ра ти да 
по ста ну ки бор зи уко ли ко же ле да бу ду „еко ном ски кон ку рент ни” 
са ро бо ти ма. Прет по ста вљам да је за ве ћи ну од нас ова ин фор ма
ци ја про све тљу ју ћа – до са да смо жи ве ли у убе ђе њу ка ко чо век 
пра ви ма ши не да би му слу жи ле, а са да схва та мо да за пра во ства ра 
се би кон ку рент ску вр сту за при мат на пла не ти. (За оче ки ва ти је 
да се у нај ско ри је вре ме по ја ве не вла ди не ор га ни за ци је ко је ће се 
ста ра ти о рав но прав но сти ро бо та са љу ди ма и, уоп ште, бри ну ти 
о ан дро ид ским пра ви ма.) Ка ко у том над ме та њу чо век не ће има ти 
мно го шан се, мо ра ће да при ста не да му се у гла ву угра ди ми кро
чип пре ко ко јег ће би ти стал но по ве зан са моћ ним ком пју те ром, 
ода кле ће му мо мен тал но, пра во у мо зак, сти за ти ин фор ма ци је. И 
то је део Ма ско ве ви зи је, па ње гов тим ин же ње ра већ про јек ту је 
од го ва ра ју ће си сте ме ве зе. Ка да то ме до да мо вест да осни вач Фејс
бу ка Марк За кер берг ин тен зив но ра ди на про гра му де ши фро ва ња 
људ ских ми сли, чак и са огра ни че ном људ ском па ме ћу на слу ћу је
мо да смо на пра гу оства ре ња то тал не кон тро ле ума и нај мр кли јих 
дис то пиј ских за ми сли. 

И шта он да, у та квом кон тек сту, ре ћи о бу дућ но сти ин те лек
ту а ла ца? То је тек ма ло пот пи та ње уну тар пи та ња о бу дућ но сти 
чо ве чан ства. Ако би се Ма ско ви и За кер бер го ви пла но ви оства ри
ли, чо век као та кав по стао би ствар про шло сти, а сва пи та ња у ве зи 
с њим из ли шна. У ме ђу вре ме ну, ипак ће мо још не ко вре ме по жи
ве ти као љу ди, а ме ђу љу ди ма је од вај ка да би ло ме ста и за оне ко ји 
су ум ни рад прет по ста вља ли фи зич ком. Око ре ли ци ни ци би ре кли 
да је тај из бор ствар кон фор ми зма, не спо соб но сти или ле њо сти, али 
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чи ме год да је усло вљен ни он ни ка да ни је био без сво јих ри зи ка. 
По сма тра ни из ди ја хро ниј ске пер спек ти ве, иза зо ви и ис ку ше ња 
ко ји вре ба ју да на шњег ин те лек ту ал ца, ко ли ко год се чи ни ли озбиљ
ним, углав ном ни су ни је дин стве ни ни но ви. Ако су ори ги нал но 
и кри тич ко ми шље ње и из ра жа ва ње свр ха сва ког ин те лек ту ал ног 
по ду хва та, а сло бо да и не за ви сност ње го ви нео п ход ни пред у сло ви, 
он да би је дан од зна чај них аспе ка та исто ри је иде ја пред ста вља ла 
исто ри ја бор бе про тив за ви сно сти и при ну де. Кроз вре ме су се ме
ња ле ин сти ту ци је мо ћи и нов ца, ме ња ли су се ин стру мен ти ре пре
си је, а са њи ма и опа сно сти ко ји ма су се из ла га ли ства ра о ци у 
те жњи за сло бо дом. Има ју ћи у ви ду дис пер зи ју по ли тич ке мо ћи, 
од су ство не по сред не цен зу ре и оп ште ста ње људ ских пра ва, мо гли 
би смо за кљу чи ти да на ше до ба пред ста вља на пре дак у том по гле
ду. Пре те жни део чо ве чан ства, ко јем и са ми при па да мо већ не ких 
че тврт ве ка, да нас жи ви у дру штви ма у ко ји ма ви ше ни су за ми сли
ве суд би не јед ног Со кра та, То ма са Мо ра или Ђор да на Бру на. Ипак, 
да ли нас та чи ње ни ца до вољ но охра бру је? 

Не ма сум ње да је бо ље жи ве ти без стра ха да нас по гре шна 
реч мо же на гра ди ти отро вом, се ки ром или ло ма чом, без стреп ње од 
ћу дљи вог вла сто др шца чи јом се во љом пре ко но ћи мо же мо на ћи 
на ули ци или на не ком још го рем ме сту, без за зо ра од цен зор ског 
ока на чи ји миг мо ра мо да пре кра ја мо сво ја де ла или да их се са свим 
од рек не мо. На овим про сто ри ма, где је на ци о нал но осло бо ђе ње 
би ло ви ше ве ков ни сан, сло бо да јав не ре чи ра ђа ла се још ду же, а 
мо ја и ста ри је ге не ра ци је још пам те ње не по ро ђај не му ке. Још пре 
три де се так го ди на са се том смо при жељ ки ва ли си стем у ко јем не ће 
би ти та буа, а сло бо ду го во ра до жи вља ва ли смо на да све као мо гућ
ност кри ти ке вла сти. И ето, миц по миц, за јед но са не ка да шњом 
ис точ но е вроп ском са бра ћом, до би ли смо и ми сво ју де мо кра ти ју 
у ко јој сло бод но пи ше мо и го во ри мо не са мо про тив вла сти не го 
и про тив оно га што та власт за сту па или би тре ба ло да за сту па 
– про тив др жа ве, па и про тив са мог на ро да, ње го ве тра ди ци је и 
исто ри је, ње го вих стре мље ња и за блу да. Но, је смо ли због то га, 
као ин те лек ту ал ци, кре а тив ни ји од сво јих прет ход ни ка? Уме ли 
сло бо да за и ста да пе ва као што су су жњи пе ва ли о њој? Већ и самa 
чи ње ни ца да о то ме да нас рас пра вља мо по ка зу је да по сто ји не што 
што нам ква ри спо кој ство. 

Освр ћу ћи се уна зад, чи ни се да смо се су мор них де ве де се тих 
нај же шће опи ја ли сло бо дом го во ра. По сле две хи ља ди те до шло је 
до на глог тре жње ња, па смо пре ко но ћи по ста ли све сни да, с јед не 
стра не, ау тен ти чан кри тич ки го вор ни је са мо онај ко ји је упе рен 
про тив ви дљи ве вла сти, а да, с дру ге стра не, чак и у нај де мо крат
ски јим дру штви ма по сто је не по жељ не те ме и ре чи. На у чи ли смо 
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и да се то зо ве по ли тич ка ко рект ност, а да ње на не же ље на се стра 
не мо ра увек би ти санк ци о ни са на дра стич ним ме ра ма, ма да нам 
се, за сва ки слу чај, с вре ме на на вре ме при пре ти за ко ном про тив 
по је ди них об ли ка вер бал ног де лик та, као што је оспо ра ва ње из
ве сних „исти на” из на ше не дав не про шло сти. Нај ва жни је је, ме
ђу тим, то што се сва ко днев но упо зна је мо са мно го суп тил ни јим 
ме то да ма и тех ни ка ма ре пре си је, при ме ре ни јим де мо крат ским 
дру штви ма. Мар ги на ли зо ва ње ми шље ња ко ја се не укла па ју у 
до ми нант ну иде о ло шку ма три цу јед на је од нај е фи ка сни јих ме
то да, а де лу је по прин ци пу цен три фу гал не си ле ко ја по ли тич ку 
не ко рект ност из ба цу је из јав не сфе ре. Та си ла са чи ње на је од не
ко ли ко ком по не на та – стиг ма ти зо ва ња, иг но ри са ња, за глу ши ва ња 
– а ко ја или ко је од њих ће би ти ста вље не у по гон за ви си од суб вер
зив ног по тен ци ја ла не по жељ ног ин те лек ту ал ног де ло ва ња. Док 
ана те ми са ње при па да већ по ма ло пре ва зи ђе ном ма да ни кад са свим 
нео д ба че ном ре пер то а ру, пре ћут ки ва ње је увек до бро до шло, а ако 
оно не по стиг не ре зул тат, при сту па се за глу ши ва њу. За др жа ћу се 
упра во на ње му, јер је оно омо гу ће но по ја вом ко ју ви дим као јед
ну од нај ве ћих прет њи бу дућ но сти ин те лек ту а ла ца. 

Под за глу ши ва њем под ра зу ме вам над ја ча ва ње истин ског 
кри тич ког ми шље ња без број ним псе у до ан га жо ва ним и ква зи кри
тич ким дис кур си ма, са ци љем збу њи ва ња јав но сти и обе сна жи
ва ња пра ве кри тич но сти. Та ко не што мо гу ће је за хва љу ју ћи ре
во лу ци ји ко ја се по след њих го ди на од и гра ла у јав ној сфе ри. По ред 
штам па них и елек трон ских ме ди ја, у већ пре тр па ном про сто ру 
по ја вио се ин тер нет са сво јим дру штве ним мре жа ма, про фи ли ма 
и бло го ви ма, чи ме је, на те ре ну јав не ре чи, ис пу ње но оно што су 
Бран ко Миљ ко вић и Ен ди Вор хол сво је вре ме но да ле ко ви до прог
но зи ра ли за по е зи ју, од но сно за попкул ту ру. Да ли ће у оп штој 
ка ко фо ни ји гла со ва сва ко до че ка ти сво јих пет ми ну та сла ве те шко 
је ре ћи, али је, по мом ми шље њу, за ау тен тич ну ин те лек ту ал ну 
де лат ност по губ ни је то што смо се опа сно при бли жи ли ча су у ко јем 
ће „по е зи ју сви пи са ти”, од но сно сви би ти ин те лек ту ал ци, при 
че му је ово „сви” хи пер бо ла, али оправ да на. Јер, то што сва ко има 
пра во на сво је ми шље ње, и што све ви ше љу ди то пра во (зло)упо
тре бља ва, још увек не би би ло за бри ња ва ју ће ка да оно не би би ло 
пот кре пље но зва нич ним „ате сти ма”. Не ми слим при том на ин фла
ци ју при ват них ви со ко школ ских уста но ва и њи хо вих ди пло ма, већ 
на чи ње ни цу да је тај „ин фла тор ни та лас” по след њих го ди на и те 
ка ко за хва тио и др жав не уни вер зи те те. При ме ра ра ди, на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на ко јем сам за по слен, са мо у то ку 
про шле го ди не од бра ње но је 138 док тор ских ди сер та ци ја, знат но 
ви ше не го што је пре са мо не ко ли ко де це ни ја го ди шње ди пло ми
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ра ло сту де на та на том истом фа кул те ту или не го што је у јед ној 
го ди ни од бра ње но ди сер та ци ја на це лом бе о град ском уни вер зи
те ту. Тач но је да је прет ход на го ди на би ла из у зет на по то ме што 
је ис ти цао за кон ски рок за од бра ну ди сер та ци ја при ја вље них по 
ста ром си сте му сту ди ја, што је ви ше не го удво стру чи ло на ве де ни 
број. Но, чак и про сеч них пе де се так но вих док то ра го ди шње по 
фа кул те ту им пре сив на је ци фра. Она нас мо жда уз ди же на Шан
гај ској или не кој дру гој од ме ђу на род них рангли ста на ко ји ма се 
ре до след од ре ђу је са би ра њем по стиг ну ћа у ра зним ка те го ри ја ма, 
али ди ја лек тич ка те за о пре ла ску кван ти те та у ква ли тет те шко да 
је одр жи ва на по љу ви со ког обра зо ва ња. Уве рен сам, шта ви ше, да 
је упра во обр ну то. Пи та ње је, ме ђу тим, ка ко се по на ша ти у окол
но сти ма на ко је као по је дин ци ма ло мо же мо да ути че мо. 

Мо жда би смо се мо гли за до во љи ти ре зиг ни ра ном кон ста та
ци јом да је, у оп штој хи пер про дук ци ји све га, и обра зо ва ње, на гло
бал ном пла ну, ушло у тр жи шну утак ми цу, а да ми са мо сле ди мо 
свет ске трен до ве, на ко је је, кроз ита ли јан ски при мер, још по чет
ком де ве де се тих ука зи вао Ум бер то Еко, пи шу ћи о узро ци ма и по
сле ди ца ма про ду же ног сту ди ра ња. Мо гло би се, за тим, ука за ти и 
на то да, као и у мо не тар ној ин фла ци ји, не кон тро ли сан по раст бро
ја ди пло ма са мо сма њу је њи хо ву тр жи шну вред ност, па да на шњи 
док то ри на у ка на тр жи шту ра да не „вре де” ви ше од не ка да шњих 
струч ња ка са фа кул те том, баш као што се још пре са мо че тврт 
ве ка го во ри ло: „Ех, не ка да је за вр ше на гим на зи ја зна чи ла ви ше 
не го да нас фа кул тет.” Оп ти ми стич ко ста но ви ште мо гло би ода тле 
из ве сти за кљу чак да је реч са мо о но ми нал ној про ме ни, а да истин
ски ва лид но ми шље ње увек про на ла зи на чи на да се афир ми ше, 
од но сно да се ели та са мо фор ми ра по не кој спон та ној за ко ни то сти, 
па ће и у на шој бли ској бу дућ но сти до ћи до ра сло ја ва ња уну тар 
ин те лек ту ал них кру го ва, што ће омо гу ћи ти да се ау тен тич ни гла
со ви чу ју гла сни је и раз го вет ни је од оста лих итд. Ак ту ел не тен ден
ци је у на у ци и кул ту ри, као и за кон ска и ин сти ту ци о нал на ре ше ња, 
на жа лост не пот кре пљу ју та кав оп ти ми зам. 

Оно што ме не још ви ше бри не је сте то што све ве ћи број ин
те лек ту а ла ца, а ту ми слим пре све га на уни вер зи тет ску по пу ла ци ју, 
не по ка зу је пре ви ше ин те ре со ва ња за ус по ста вља ње ствар них кри
те ри ју ма вред но ва ња не го се ми ри са по сто је ћи ста њем, укла па ју
ћи се у на мет ну те си сте ме кван ти фи ка ци је ин те лек ту ал ног ства ра
ла штва. У окол но сти ма све оп ште лич не не си гур но сти има нент не 
пост ху ма ни стич ком ли бе рал нока пи та ли стич ком си сте му, они се 
по на ша ју по прин ци пу „бо ље вра бац у ру ци не го го луб на гра ни”, 
за до во ља ва ју ћи се сте че ним ста ту сом и при ви ле ги ја ма, на сто је ћи да 
их за др же по сва ку це ну. Ма да су за пи са не пре не ких три че твр ти 
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ве ка, сле де ће ми сли о ин те лек ту ал ној скром но сти да нас де лу ју као 
да су из ан тич ког до ба:

На вик ну ти на стро ге, чи сте и ло гич ке ме ре, ми пре за мо од 
те че ња, че му је им пулс гра бљи вост, а ло ги ка ћар. На у че ни на сто
ич ки став пре ма жи во ту и су гра ђа ни ма, ми пре зи ре мо спо ља шња 
еко ном ска пра ви ла, и упра вља мо се, бо ри мо и одр жа ва мо чи сто 
уну тра шњим за ко ни ма и енер ги ја ма. Си ро ма штво на тај на чин 
по ста је у на ма јед на вр ста гор до сти, јед на вр ста вр ли не, јед на вр ста 
га ран ти је да смо ми ми.1 

Не ко ће мо жда ре ћи да је Иси до ра би ла не са вре ме на и у свом 
вре ме ну, из у зет на по ду хов ној стро го сти и ма те ри јал ном аске ти
зму. Ка ко он да да нас од ин те лек ту ал ца оче ки ва ти да бу де „јед на 
од основ них енер ги ја жи во та”, онај ко ји „мо ра сна га ма сво јим пре 
све га слу жи ти, а тек за тим их про да ва ти”?2 Или да бу де не за до во
љан, да га „пе че”, ка ко ка же спи са тељ ка, „ако је слу чај но при мио 
ма ло ве ћу на гра ду”, да, „ако је ње гов хо но рар ис пао ве ћи од хо но
ра ра ње го вог дру га на по слу, он гла сно про те сту је, тра жи прав ду”.3 
Та ко не што би ло би сме шно, пре зре но, па чак и осу ђе но као екс тре
ми зам у вре ме ну у ко јем се тр чи ве ли ка тр ка за зва њи ма и сти пен
ди ја ма, а не за ви сно ми шље ње, без ин те ре сно де ло ва ње и мо рал ни 
ин те гри тет па да ју у не ки по за дин ски план. До ју че ра шњи етич ки 
им пе ра ти ви пре ћут но се од ба цу ју као пре жи ве ле или уто пи стич
ке вред но сти, док се они ко ји се то ме још од у пи ру жи го шу као 
„ори ђи на ли” или су ма ну ти бор ци за „не ку сво ју исти ну”, ка ко је 
то на се би свој ствен на чин де фи ни сао је дан од ин те лек ту ал них ју
на ка на шег до ба. Али ако се, уме сто тра га ња за на уч ном и мо рал
ном исти ном, као пр во ра зред на ин те лек ту ал на вред ност на мет не 
мај стор ство у со ци јал ним ве шти на ма, ма кар нас оно, пре не го зна
чај но де ло или прин ци пи је лан став, мо гло до ве сти до удоб но сти 
функ ци о нер ских фо те ља, па и до до жи вот но лу кра тив ног члан ства 
у СА НУ, по че му се он да ин те лек ту а лац раз ли ку је од не ин те лек
ту ал ца? Или, ме та фо ром јед ног од „нај о ри ђи нал ни јих” ин те лек
ту ал них ан ти ју на ка на шег до ба: шта он да за слу жног про фе со ра 
де ли од „мар ве ног тр гов ца”? 

До ла зи мо та ко до кон фор ми зма као кључ ног век то ра на ше 
епо хе ко ји очи глед но све ви ше усме ра ва и ин те лек ту ал на кре та ња. 
Па ра фра зи ра ју ћи ре пли ку по зна тог Мо ли је ро вог ју на ка, ре кли би

1 Иси до ра Се ку лић, „Ин те лек ту а лац и си ро ма штво”, у: Де сет ве ко ва срп
ске књи жев но сти. Иси до ра Се ку лић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2011, 293. 

2 Исто, 293–294.
3 Исто, 294.
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смо да да нас пре о вла да ва став: „Ин те лек ту а лац је сам, ал’ не ма ње 
чо век.” Тар тиф је био оли че ње ли це мер ства, али и кон фор ми зма. 
Ова два жи вот на ста ва обич но иду ру ку под ру ку, а са вре ме но гра
ђан ско дру штво од њих је на чи ни ло вр ли не, као што је Адам Смит 
то сво је вре ме но учи нио од по хле пе, тра ди ци о нал ног смрт ног гре
ха. И је дан Фран соа Вол тер умео је и во лео да те че но вац ка ко би 
њи ме обез бе дио не за ви сност и сло бо ду, па је у зре лим го ди на ма 
ку пио дво рац у Швај цар ској, где је спо кој но ства рао прак тич но 
до кра ја жи во та. Да би об ра ђи вао свој врт, чо век пр во мо ра да га 
стек не. Не тре ба, ме ђу тим, за бо ра ви ти ко ли ко се пре то га по ту цао 
и ко ли ко је ис па штао због бес ком про ми сне од бра не свог ми шље ња. 
Скло ност ка удоб но сти ма и ужи ва њу ни кад ни је до ве ла у пи та ње 
ње гов ин те лек ту ал ни ин те гри тет. 

Про блем гра ђан ског кон фор ми зма у књи жев но сти убе дљи во 
је иден ти фи ко ван још код ве ли ких про за и ста XIX ве ка, из ме ђу 
оста лих и код До сто јев ског. У по след њем од че ти ри раз го во ра ко ји 
се у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма во де из ме ђу Ива на Ка ра ма зо ва и Смер
дја ко ва, при твор ни и про ниц љи ви слу га у јед ном тре нут ку ка же 
свом по лу бра ту ин те лек ту ал цу: „Но вац во ли те, то ја знам, углед 
и по што ва ње та ко ђе во ли те, јер сте вр ло гор ди, ле по ту жен ску пре
ко мер но во ли те, а на да све во ли те жи вот у мир ном из о би љу, и да 
се ни ком не мо ра те кла ња ти.”4 Ово по след ње за ди ре и у пи та ње 
ега, ко ји је До сто јев ски сма трао глав ном пре пре ком за оства ре ње 
хар мо ни је ме ђу љу ди ма. На не ко ли ко ме ста у сво јим ро ма ни ма, 
при по вет ка ма и за бе ле шка ма ва ри рао је иде ју да се чо ве ко во „ја” 
не по пра вљи во опи ре Хри сто вом зах те ву: „Во ли бли жњег свог као 
са мо га се бе.” Па ако је его свој ствен сва ком чо ве ку, шта тек ре ћи 
за ин те лек ту ал це? Ни су ли они су шти его, ни су ли гор дост и су је
та је дан од нај сна жни јих по кре та ча њи хо вог де ла ња? То дра ма тич
но по твр ђу је суд би на док то ра Фа у ста, по себ но у Ге те о вој об ра ди, 
где се тра ге ди ја во ље за мо ћи тран сфор ми ше у тра ге ди ју ин те лек
ту ал ца. Но, ако је већ био спре ман да за рад ап со лут ног са зна ња 
жр тву је сво ју ду шу, че тво ро стру ки док тор на у ка ба рем је успе шно 
одо ле вао ме фи сто фе лов ским ис ку ше њи ма ма лих ово зе маљ ских 
за до вољ ста ва. Удоб ност ни је би ла ње го ва те жња. Има ла је, ме ђу
тим, и она сво је књи жев не жр тве. 

Са мо не ко ли ко го ди на на кон об ја вљи ва ња Бра ће Ка ра ма зо
вих, са вре ме ник До сто јев ског Лав Тол стој на пи сао је јед но од сво јих 
по зних ре мекде ла, при по вет ку Смрт Ива на Иљи ча (1887), чи ји 
на слов ни ју нак бу квал но па да на бој ном по љу кон фор ми зма, коб но 
се по вре див ши на про зор ску ква ку док је ка чио за ве су: „И зби ља 

4 Фјо дор До сто јев ски, Бра ћа Ка ра ма зо ви, прев. Јо ван Мак си мо вић, Рад, 
Бе о град 1964, 777.
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сам ов де на тој за ве си, као у ју ри шу, из гу био жи вот”, раз ми шља 
он, схва тив ши да је не из ле чи во бо ле стан. „Ка ко је то стра шно и 
глу по! Та то је не мо гу ће! Не мо гу ће је, али је тач но.”5 То ни је био 
пр ви пут да се Тол стој по све тио пи та њу кон фор ми зма – отво рио 
га је у сво јој про зи још три де це ни је ра ни је, у при чи „Лу церн”. Њен 
на ра тор, кнез Не хљу дов, у лук су зном швај цар ском хо те лу у ко јем 
је од сео по сма тра бо га те Ен гле зе за чи јом рас ко шном тр пе зом вла
да ју „стро га, за ко ном осве шта на при стој ност, не дру же љу би вост 
ко ја се ни је за сни ва ла на гор до сти већ на од су ству по тре бе за збли
жа ва њем, и шту ро за до вољ ство у удоб ном и при јат ном под ми ри
ва њу сво јих по тре ба”.6 За јед ног од њих за па жа да је „очи глед но, 
та ко до бро жи вео на све ту да му се ни је ни го во ри ло”.7 Не ки од ових 
љу ди, при ме ћу је та ко ђе пи шчев ал тер его, би ли су чак и ле пи, али 
се у њи хо вим по кре ти ма ни је од ра жа ва ло ни ка кво ду шев но уз бу
ђе ње, док су им ли ца из ра жа ва ла „са мо свест о соп стве ном бла го ста
њу и пот пу но од су ство па жње за све што их окру жу је, а што се не 
од но си не по сред но на њи хо ву вла сти ту лич ност”.8 И ма да је од овог 
опи са про шло пу них 170 го ди на, мо гао је на ста ти и да нас. Не под се
ћа ју ли нас ови „за мр ли љу ди” на мла де љу де за ду бље не у ра чу на ре 
и мо бил не те ле фо не, ко ји ма смо окру же ни по ка фе и ма, че ка о ни ца ма, 
ае ро дро ми ма? Оту ђе ни, вр ли но ви свет, пре те жно обра зо ван, по
ко ле ње ин те лек ту а ла ца на ко јем се те ме љи бу дућ ност чо ве чан ства.

И кад већ по ме нух ае ро дро ме, не мо гу да се от мем ути ску ка ко 
жи ви мо у ери фе ти ши зма пу то ва ња, ка ко су она по ста ла крај њи 
им пе ра тив са вре ме не ин те ли ген ци је, глав ни сми сао и вр хун ско 
стре мље ње. Пу то ва ти, би ти стал но у по кре ту – то је по ста ла на ша 
оп се си ја, то је је ди но што нам још ства ра осе ћај истин ског, ин тен
зив ног жи вље ња, осе ћај да у пу ној ме ри ко ри сти мо вре ме ко је нам 
је да то на зе мљи. Ин те лек ту ал ци у то ме ни ма ло не за о ста ју. Оно 
че му се Деј вид Лоџ пре ви ше де це ни ја мај стор ски под смех нуо у 
сво јој „уни вер зи тет ској три ло ги ји” – ро ма ни ма За ме на ме ста (1975), 
Ма ли је свет (1984) и Леп по сао (1988) – бо лоњ ски про цес уз ди гао 
је до иде а ла. Мо бил ност про фе со ра и сту де на та, ина че још јед на 
од ре а ни ми ра них те ко ви на сред њо ве ко вља, по ста ла је ка ри јер ни 
ул ти ма тум, а пу то ва ња на кон гре се циљ ко јем је све под ре ђе но. 

По треб но је на гла си ти да ни ко озби љан не мо же за го ва ра ти 
на уч нообра зов ну са мо до вољ ност и са мо и зо ла зи ју ни ти би мо гао 

5 Лав Тол стој, Смрт Ива на Иљи ча, прев. Ду шан Сто јиљ ко вић, На род на 
књи га / Ал фа, Бе о град 1996, 59. 

6 Лав Тол стој, „Из бе ле жа ка кне за Д. Не хљу до ва. Лу церн”, прев. Ма ри ја 
Сто јиљ ко вић, у: „Три смр ти” и дру ге при по вет ке, Про све та –Рад, Бе о град 1983, 
9. Кур зив у тек сту је наш.

7 Исто, 18.
8 Исто, 9–10.
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оспо ри ти зна чај сту диј ских пу то ва ња и сти ца ња не за мен љи вих 
ис ку ста ва ко ја се сту ден ти ма и на став ни ци ма на овај на чин отва
ра ју. Исто та ко, дра го це не су не по сред не раз ме не на уч них ре зул
та та, па је ва жно и да нас, као што је то увек би ло, да се у ту свр ху 
ор га ни зу ју на уч ни ску по ви. Али је нео т кло њив ути сак да се, ба рем 
у обла сти ху ма ни сти ке, по след њих де це ни ја ор га ни зу је пре ви ше 
та квих су сре та, са че сто крај ње нео д ре ђе ним и нео ба ве зу ју ћим те
ма ма, а да су њи хо ва кључ на свр ха са ку пља ње бо до ва и тро ше ње 
сред ста ва ис кам че них из на мен ских фон до ва. То је оно што се на
зи ва „кон гре сним” или „на уч ним ту ри змом” и о че му је пи сао Лоџ. 
Ту ма ра ње с ме ста на ме сто, па нелди ску си је, ки шо бранте ме и без
број не сек ци је, бес крај но и не по треб но ре ци кли ра ње тек сто ва, а по
том за јед нич ки обе ди, углав ном не лук су зни, али ипак при пре мље
ни, по слу же ни, нај че шће још и бес плат ни. За тим хо те ли, оби ла сци 
зна ме ни то сти, из ле ти, но ва по знан ства, обе ћа ва ју ћи кон так ти... 
Ко би се све га то га од ре као ис тра ја ва ју ћи на не кој не по пу лар ној 
иде ји или не ком ака дем ском прин ци пу? 

Ту и та мо по ја ви се у уни вер зи тет ској за јед ни ци по не ки уса
мље ни бо рац за исти ну и прав ду, но ако баш пре те ра у сво јим по
ду хва ти ма и ако за глу ши ва ње и иг но ри са ње не да ју ре зул та та, 
ре ак ци је уме ју да бу ду не ми ло срд не, чак и у епи цен тру људ ских 
пра ва и де мо кра ти је. О то ме све до чи ско ра шњи при мер јел ског про
фе со ра Ви ли ја ма Де ре зе ви ца ко ји је у сво јој сту ди ји Од лич не ов це: 
по гре шно обра зо ва ње аме рич ке ели те (2014) по ка зао ка ко се тре нут
но, чак и на елит ним ко ле џи ма на аме рич кој Ис точ ној оба ли, не гу ју 
осред њост, снис хо дљи вост и кон фор ми зам. Због то га су му под хит
но ус кра ће на сред ства за ис тра жи ва ње и об ја вљи ва ње ра до ва, да би 
му у сле де ћем ко ра ку био уру чен от каз због на уч не не ак тив но сти.

Пи та ње ко је се по ста вља је сте ка ко је ова ко не што уоп ште 
мо гу ће. Ка ко је мо гу ће да ака дем ска за јед ни ца до зво ли та кав про
гон? Ка ко је мо гу ће да се ко ле ге пре фе со ра Де ре зе ви ца ни су со ли
да ри са ле у от по ру на си љу над кри тич ким ми шље њем? Је су ли се, 
у стра ху од шта па, ра ди је за до во љи ли шар га ре пом? Или су, мо жда, 
и са ми по го ђе ни ње го вом ана ли зом, ти хо по др жа ли екс ко му ни
ка ци ју не по слу шног ин сај де ра? Пи та ња се са мо мно же. Да ли је 
та ко не што мо гу ће и код нас, мо жда на не ки дру ги, спо ри ји или 
под му кли ји на чин? Је смо ли не по врат но ухва ће ни у ма ка зе стра ха 
и кон фор ми зма? И че му, за пра во, стре ми мо? Јер 

Шта је чо век, ако до бит му жи во та
И глав но до бро ни је не го сан
И је ло? – Ни шта до јед но жи вин че.
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Та ко је ра су ђи вао Шек спир, у до ба ка да је успо ме на на То ма са 
Мо ра би ла још са свим све жа, упра во у го ди ни спа љи ва ња Ђор да
на Бру на. У да на шње вре ме жи вот и фи зич ка сло бо да ви ше ни су 
ди рект но угро же ни из го во ре ном или на пи са ном реч ју, али су, 
из гле да, и ма њи ри зи ци пре ви со ки. Ти ту ле, зва ња, при зна ња, члан
ства, по ча сти и, по врх све га, удоб ност – да ли је за и ста све у то ме? 
Ка да се пи та ју о сво јој бу дућ но сти, ин те лек ту ал ци тре ба да раз ми
шља ју и о то ме. У про тив ном, су о чи ће мо се са не у мит ном Миљ ко
ви ће вом кон ста та ци јом из на сло ва овог са оп ште ња. 




