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СЛО БО ДАН РЕ ЉИЋ

OДГОВОРНОСТ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦА  
У ПРЕ ЛОМ НОМ ВРЕ МЕ НУ

„Ни кад не пи тај за ким зво на зво не 
– она зво не за то бом.” 

Ер нест Хе мин гвеј

1.

Ин те лек ту а лац би тре ба ло да бу де чо век зна ња и чо век ак ци је, 
ака де мац и др жав ник, го во рио је Макс Ве бер у мин хен ским пре да
ва њи ма (1919). Та ди ја лек тич ка су прот ност би, у ства ри, мо гла би ти 
опе ра ци о на ли зо ва на чу ве на Марк со ва 11. те за о Фо јер ба ху да су 
„фи ло зо фи са мо раз ли чи то ту ма чи ли свет, али ра ди се о то ме да се 
он из ме ни” (1845). Ме ђу тим, то је мно го лак ше ре ћи не го оства ри ти.

Сам Ве бер ни кад ни је ус пео да до сег не оно што је умео та ко 
пла стич но да опи ше. По сле ра та 1918. у Хај дел бер гу се при дру жио 
со вје ти ма рад ни ка и вој ни ка, а он да је пи сао Устав Вај мар ске ре
пу бли ке, па био члан не мач ке де ле га ци је на ми ров ној кон фе рен
ци ји у Вер са ју. Кад је кон стру и сао ову ви зи ју ин те лек ту ал ца, иза 
се бе је имао и не у спе ли по ку шај да у по рат ни не мач ки ха ос и у 
пар ла мент уве де ле ви чар сколи бе рал ну Не мач ку де мо крат ску 
пар ти ју, чи ји је био осни вач. У пред из бор ним кам па ња ма је за во ђе 
„спар та ки ста” из го ва рао ре чи ко је при ста ју по ли ти ча ри ма ни ског 
про фи ла – да је „(Карл) Либ кнехт за луд ни цу, а Ро за Лук сем бург 
за зо о ло шки врт” – и био про тив ра ти фи ка ци је Ве р сај ског уго во ра. 
А он да је, с гор чи ном гу бит ни ка, по чет ком 1919. јав но сти ис по ру чио 
пре да ва ње „По ли ти ка као по зив”, где је по ли ти ча ре на звао „у де
вет од де сет од сто слу ча је ва обич ним кле пе та ли ма” ко ји не ма ју 
„кон такт с ре ал но шћу, не осе ћа ју те рет на сво јим ра ме ни ма... и 
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тру ју (на род) ро ман тич ним осе ћа њи ма”. Та ко се Ве бер вра тио се би. 
Умро је 1920. го ди не.

То је суд би на ин те лек ту ал ца, али то не зна чи да ње гов на пор 
не ма сми сла и да ће до ћи вре ме кад та квог на по ра не ће би ти. Kори
стим по јам „суд би на” (de stiny), јер суд бин ско, ду хов но и ин ту и тив
но сти чу пра во да се вра те ме ђу љу де у овом до бу „кра ја про све
ти тељ ства” ко је се та ко су ма ну то др жа ло ra tio и ра ци о на ли зма да 
је све до ве де но до ап сур да. 

2.

Уз ви ше не вред но сти ко је је про све ти тељ ство из ви ка ло у Фран
цу ској ре во лу ци ји – li berté, éga lité, fra ter nité – пре тво ре не су у 
ци нич не па ро ле. Пра зне и без све тла. По сле ди ца је то из евр оп ске 
исто ри је суд бо но сног – од ри ца ња од хри шћан ства. Јер „евр оп ска 
кул ту ра ни је јед на од хри шћан ских кул ту ра; она је сте са ма хри
шћан ска. Све што је у по след њих 1.800 го ди на ни кло на тлу Евро
пе хри шћан ског је по ре кла”, пи са ће нор ве шки пи сац Јенс Бјер нбу 
(Jens Bjørneboe) пе де се тих го ди на про шлог ве ка (код нас – „Страх 
од Аме ри ке у на ма”, прев. Алек са Го ли ја нин, Анар хи ја / Блок 45, 
Бе о град 2015), под се ћа ју ћи да је „чуд но – ех, ви ше не го чуд но – да 
је ’ате и стич ка’ Фран цу ска ре во лу ци ја иза бра ла па ро лу ко ја је ди
рект на па ра фра за хри шћан ског кон цеп та Трој ства (пред Оцем смо 
сви јед на ки, пред Ду хом смо сло бод ни, а пред Си ном смо бра ћа)”. 
Та ко су у на ме ри да се обо го то во ри Чо век упо тре бље ни ње го ви 
ар хе тип ски ко до ви, као што се и да нас чи ни у про јек ту Гуглци ви
ли за ци је, ко ја се у ко цен трич ним кру го ви ма ши ри из Си ли кон ске 
до ли не, а ко ја ви ше не ма ни стр пље ња да Чо ве ка оп те ре ћу је сло
бо дом или илу зи ја ма пра вед но сти. У искон ској под ло жно сти ма
ни пу ла ци ји је сла бост „чо ве ка ма се”, али Чо век се, ипак, не мо же 
по то пи ти у ма су без остат ка.

За раз ма тра ње ак ту ел не си ту а ци је ва жна је чи ње ни ца да је 
„ше зде се тих го ди на 19. ве ка, на вр хун цу та да шњег ли бе ра ли зма, 
Фјо дор До сто јев ски ме ђу пр ви ма ис ка зао сум њу ко ја је да нас опет 
ак ту ел на: да ра ци о нал но ми шље ње мо жда не ути че пре суд но на 
људ ско по на ша ње. Он је свог Чо ве ка из под зе мља – оли че ње гу бит
ни ка ко ји са ња о то ме да се осве ти до бит ни ци ма у дру штву – су
прот ста вио иде ји ра ци о нал ног его и зма, ма те ри јал ног лич ног ин
те ре са, та да по пу лар ној у Ру си ји ме ђу чи та о ци ма Џо на Стју ар та 
Ми ла и Џе ре ми ја Бен та ма. Про та го ни ста До сто јев ског оп се сив но 
на па да за јед нич ку ра ци о на ли стич ку прет по став ку ка пи та ли ста 
и со ци ја ли ста да су људ ска би ћа жи во ти ње ко је ло гич ки за кљу чу ју 
во ђе не све сним мо ти ви ма: ’О, ре ци те ми, ко је пр ви об ја вио да чо
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век са мо за то па ко сти дру го ме што не по зна је сво је пра ве ин те ре се, 
а ако би га про све ти ли, отво ри ли му очи за ње го ве пра ве ин те ре
се, он би од мах по стао до бар и бла го ро дан, за то што би, про све ћен, 
у до бру ви део сво ју лич ну ко рист’.”1 

По сту ла те ко је је де фи ни сао До сто јев ски ела бо ри ра ли су Ни че, 
Фројд, Макс Ве бер и дру ги. „Он је при пре мио ин те лек ту ал ну по
бу ну про тив ти ран ске из ве сно сти ра ци о на ли стич ких иде о ло ги ја 
са обе стра не по ли тич ког спек тра. Да нас ма ло ко пам ти ин те лек
ту ал ну ре во лу ци ју ко ја је из би ла у по ли тич ком тре нут ку са бла сно 
слич ном на шем: пе ри о ду не рав но мер ног, ис пре ки да ног еко ном ског 
ра ста, не по ве ре ња у по ли ти ча ре, стра ха од про ме не и ко смо по ли та, 
стра на ца и ими гра на та”, кон ста то вао је ових да на ин диј ски пи сац 
Пан кај Миш ра ко ји је на сло вом за па же не књи ге Age of An ger: A 
Hi story of the Pre sent ово вре ме озна чио као „до ба гне ва”.

3.

У сад већ исто риј ском спи су о од го вор но сти ин те лек ту а ла ца, 
об ја вље ном пре по ла ве ка, Но ам Чом ски је за кљу чио: „Вра ћам се 
Двај ту Мек до нал ду и од го во р но сти ин те лек ту ал ца. Мек до налд 
на во ди ре чи књи го во ђе ло го ра смр ти ко ји је бри знуо у плач кад 
су му ре кли да ће га Ру си обе си ти: ’За што би? Шта сам учи нио?’, 
пи тао је. Мек до налд за кљу чу је: ’Са мо они ко ји су са ми спрем ни 
да се од у пру ау то ри те ту кад су ти су ко би са свим не до пу сти ви пре
ма њи хо вом лич ном мо рал ном ко ду, са мо они има ју пра во осу ђи
ва ти књи го во ђу ло го ра смр ти.’ Пи та ње: ’Шта сам учи нио?’ је оно 
што и ми мо же мо пи та ти се бе, кад сва ки дан чи та мо о но вим стра
хо та ма у Ви јет на му – као што ми ства ра мо, или из у сти мо, или то
ле ри ше мо об ма не ко је ће би ти упо тре бље не да оправ да ју сле де ћу 
од бра ну сло бо де.”2

Ви со ко и од ва жно по ста вље на ле тви ца у до ба ве ли ке дра ме 
Сје ди ње них Др жа ва. Са свим на тра гу пра о ца ин те лек ту а ла ца у 
за пад ној кул ту ри Еми ла Зо ле и ње го вог „J’ac cu se!” из 1898. го ди
не. Чо век ви ших зна ња је од го во ран да сво је зна ње ста ви у слу жбу 
исти не и кри ти ке „оту ђе них цен та ра мо ћи”, од Ста љи на до Гу гла. 
Али „ако је од го вор ност ин те лек ту ал ца да ин си сти ра на исти ни, 
ње го ва оба ве за је и да по сма тра до га ђа ња у њи хо вим исто риј ским 
пер спек ти ва ма”3 и ин те лек ту а лац Чом ски је, да кле, кра јем ше зде

1 Пан кај Миш ра, „До ба гне ва”, прев. Сла ви ца Ми ле тић, http://pe sca nik.
ne t/do bagne va/, 19. 12. 2016 (кур зив С. Р.).

2  No am Chomsky, „The Re spon si bi lity of In tel lec tu als”, The New York Re vi ew 
of Bo oks, A Spe cial Sup ple ment, Fe bru ary 23, 1967.

3 Исто.
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се тих био кон цен три сан на Ви јет нам ски рат, до га ђај у ко ме су се 
пре ла ма ле све сил ни це Аме ри ке и уни вер зал ни прин ци пи, као 
што је да нас Чом ски кон цен три сан на пре лом не гло бал не про ме не 
у ко ји ма је уло га Аме ри ке кључ на.

И: „Кад раз ма тра мо од го вор ност ин те лек ту ал ца, на ша основ на 
бри га тре ба ло би да бу де уло га у ства ра њу и раш чла њи ва њу идео
ло ги је”, на по ме нуо је Чом ски кри ти ку ју ћи та да по мод ни спис Да
ни је ла Бе ла „Крај иде о ло ги је”. Бел се кон цен три сао на „ис цр пље
ност по ли тич ких иде ја пе де се тих (го ди на)” у аме рич ком дру штву 
као по сле ди ци то га што се „по ли ти ка ви ше не во ди у скла ду са 
уну тра шњим кла сним по де ла ма не го се об ли ку је под ути ца јем 
ме ђу на род них до га ђа ња”.4 Чом ски га је кри ти ко вао што из то га 
из вла чи за кљу чак да су „ин те лек ту ал ци на За па ду... из гу би ли ин
те рес за пре тва ра ње иде ја у дру штве не по лу ге за ра ди кал ну про
ме ну дру штва. Са да кад смо до се гли плу рал но дру штво др жа ве 
бла го ста ња, они ви ше не ви де по тре бу за ра ди кал ном тран сфор
ма ци јом дру штва; ми сад мо же мо са мо да ту и та мо по кр пи мо наш 
жи вот ни пут, али би ло би гре шка ме ња ти га у би ло ком зна чај ном 
прав цу. На овом кон сен зу су ин те лек ту а ла ца, иде о ло ги ја је мр тва”.5 

Да нас, са дис тан це од по ла ве ка, са свим се ле по ви ди да је Чом
ски био у пра ву, што се исто ри је ти че, али да је Бел ути ли тар но 
„про шао” бо ље. Сме стио се у мејнстрим аме рич ке и гло бал не дру
штве не на у ке, с вр хун ским ау то ри те том је рас пра вљао о „кул тур
ним кон тра дик ци ја ма у ка пи та ли зму” и те про ме не име но вао као 
„по стин ду стриј ско дру штво”, „за слу жио” да две ње го ве књи ге бу ду 
ме ђу 100 нај ва жни јих у дру гој по ло ви ни XX ве ка пре ма ран ги ра њу 
The Ti mes Li te rary Sup ple mentа, а Чом ски је оти шао ста за ма по
су тим тр њем, из оп штен на мар ги не јав но сти и пре пу штен ма лим 
из да ва чи ма и ен ту зи ја сти ма ши ром све та. 

Бе ло ву иде ју је Френ сис Фу ку ја ма из вео до кра ја 1992, огла
сив ши „крај исто ри је”, али је она по сле то га пре ле те ла пре ко не ба 
као ко ме та и – уга си ла се. Че тврт ве ка ка сни је „смрт нео ли бе ра
ли зма и кри за за пад не по ли ти ке”6 је оп ште ме сто и у мејнстрим 
ли бе рал ним гла си ли ма ко ја „Брег зит” и по бе ду До нал да Трам па 
у Аме ри ци (као на род не по бу не) до жи вља ва ју као гром из ве дра 
не ба, пре ћут ку ју ћи при том од луч ну уло гу „ду бо ке др жа ве” у ус по
ста вља њу мо но по ла над кон тро лом ин фор ма ци ја ко је по ста ју 

4 Da niel Bell, The End of Ide o logy, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge Mass. 
1988, 11.

5 Н. Чом ски, исто.
6 Mar tin Jac qu es, „The De ath of Neo li be ra lism and the Cri ses in We stern po

li tics”, The Gu ra dian, Au gust 21, 2016, https://www.the gu ar dian.com /com men tis
free/2016/aug /21/de athof neo li be ra lismcri sisinwe sternpo li tics.
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кључ ни ре су р си за ус по ста вља ње нај мрач ни јег си сте ма с ко јим 
се свет икад су о чио, а пре ма ко јем је Хак сли јев вр ли но ви свет тек 
до сад на ви деоигри ца.

4.

И то је тач ка од ко је мо же да се кре не да нас. Опет љу ди из 
под зе мља из ла зе на све тлост да на и ве ро ват но до но се „крај ли бе
ра ли зма”. Има мо ак ту ел ну илу стра ци ју: три да на по сле по бе де 
До нал да Трам па је дан про фе сор пра ва се се тио књи ге од пре две 
де це ни је и тви то вао три па ра гра фа. „До ћи ће дан кад ће рад ни ци 
схва ти ти да се њи хо ва вла да уоп ште ни је тру ди ла да спре чи су
но врат њи хо вих за ра да и гу би так по сла”, на пи сао је Ри чард Рор ти, 
ле ви чар ски фи ло зоф 1998. го ди не.7 

И, као што и нај бе ниг ни ји ле ви чар зна – „та да ће се не што сло
ми ти”. Ли бе ра ли не во ле реч „слом” па их он да нор мал не ства ри 
– из не на де, а ло ги ка им се учи ни не под но шљи вом. И сад као да 
је Трамп крив што је осе ћао (сле ди дру ги па сус) да ће „љу ди из про
вин ци је од лу чи ти да је си стем про пао, и окре ну ти се по тра зи за 
ја ком лич но шћу за ко ју ће гла са ти, ко ја ће их уве ра ва ти да ће, чим 
бу де иза бра на, учи ни ти да са мо за до вољ не би ро кра те, пре вр тљи ви 
адво ка ти, пре пла ће ни ме ше та ри на бер за ма и пост мо дер ни стич ки 
про фе со ри пре ста ну да бу ду ти ко ји кре и ра ју њи хо ву суд би ну”. 
И тре ћи па сус: „Све што је ура ђе но за пра ва цр на ца, ма њи на, хо
мо сек су а ла ца и оста лих... би ће из бри са но.”

Је дан твит је по кре нуо твитта ла са ња и Ро р ти је ва сту ди ја 
Оства ре ње на ше зе мље – ле ви ча ри и Аме ри ка XX ве ка се пре тво
ри ла у про ро чан ство, а књи ге ко је су го ди на ма ле жа ле у ма га ци
ни ма „Ама зон” је рас про дао до у сми рај да на. 

„Љу ди из под зе мља” у XIX ве ку, „љу ди из про вин ци је” у XXI 
ве ку су – сна ге про ме не ко је сле де су шти ну пот ре бе Чо ве ка. Они 
су, као што је кон ста то вао Монд ди пло ма тик, по ли тич ки пред ста
вље ни као „де сни це” чи ји гло бал ни успон по чи ње осам де се тих 
го ди на ХХ ве ка и „да нас по сто ји у ско ро свим европ ским зе мља ма, 
од Бри та ни је до Ру си је, пре ко Скан ди на ви је, Грч ке или Ита ли је, 
укљу чу ју ћи и сам цен трал ни део ’бо га те Евро пе’, тј. Швај цар ску, 
Бел ги ју, Ау стри ју и Ма ђар ску. Ипак, би ло би су ви ше сим пли фи ко
ва но твр ди ти, ка ко се че сто мо же про чи та ти у ана ли за ма ко мен
та то ра дру штве них зби ва ња, да се ту ра ди ис кљу чи во о не ка квој 
на сил ној и шо ви ни стич кој ре ак ци ји дез о ри јен ти са них ма са, или 

7 Код нас: Ри чард Рор ти, „Осврт на аме рич ки век”, прев. Дејан Аничић, у: 
Frag men ta phi lo sop hi ca, збор ник, Кар пос, Ло зни ца 2007.
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пак о го лој ма ки ја ве ли стич кој так ти ци вла да ју ћих кла са”. Све је то 
„пот пу но но ва ета па, ета па ре кон фи гу ра ци је европ ског по ли тич
ког пеј за жа пре све га у од но су на пе ри од од па да но ми нал ног 
со ци ја ли зма на Ис то ку”. 

Та но ва ета па но си не ко ли ко кључ них ка рак те ри сти ка љу ди 
из про вин ци је: „1. пла ше се за суд би ну, сла бље ње и про паст сво је 
на ци је/на ро да/ет ни ци те та; 2. јав но ети ке ти ра ју све уну тра шње и 
спо ља шње прет ње овом про це су. Ими гран ти, на ци о нал не и вер ске 
ма њи не (му сли ма ни), Ро ми, ЛГБТ по пу ла ци ја итд. осум њи че ни 
су као уну тра шњи не при ја тељ, док је ислам нај о па сни ја спо ља шња 
прет ња; 3. из ра жа ва ју не тр пе љи вост пре ма ета бли ра ним европ ским 
оли гар хи ја ма и ин сти ту ци ја ма; 4. твр де да са мо оне до ла зе из на
ро да, тј. из ’пра вог’ и ау тен тич ног на ро да, и да са мо оне ре пре зен
ту ју ње го ве ин те ре се; 5. зах те ва ју по вра так на вред но сти европ ске 
(хри шћан ске и за пад не) ци ви ли за ци је; 6. се па ра ти стич ке ре ги о нал
не стран ке ко је же ле рас пад / ра ди кал но пре у ре ђе ње сво је др жа
вена ци је ви ше су ’европ ски’ ори јен ти са не не го ли стран ке ово га 
ти па ко је де лу ју на на ци о нал ним ни во и ма, а ко је су нај че шће отво
ре но евро фо бич не; 7. ин си сти ра ју на из ла ску из за јед нич ке ва лу те 
евро, јер је она сим бол гу бље ња еко ном ског су ве ре ни те та.”8

5.

Да нас се ho mo sa pi ens свео на му ти ра ног ho mo eco no mi cusa, 
би ће без ду ше и ко смич ке ори јен та ци је, чи ји је вр хов ни циљ по
тро шња, вр хов ни бог про фит, кућ но ог њи ште ком пју тер а глав ни 
храм шо пинг мол – „ра ци о нал ни су бјект чи је је при род не же ље и 
на го не уоб ли чи ла ње го ва нај ви ша мо ти ва ци ја: да те жи сре ћи и из
бе га ва бол”. Али та ко по јед но ста вље но ста но ви ште „увек је за не
ма ри ва ло мно ге ва жне чи ни о це, по сто ја но при сут не у људ ском 
жи во ту: на при мер страх од гу бит ка ча сти, до сто јан ства и ста ту са, 
не по вер љи вост пре ма про ме ни, при влач ност ста бил ног и по зна тог. 
У ње му ни је би ло ме ста за сло же ни је по ри ве: та шти ну, страх од 
по ка зи ва ња ра њи во сти, по тре бу да се са чу ва углед. Оп сед ну ти 
ма те ри јал ним на прет ком, хи перра ци о на ли сти су за не ма ри ли 
ис ку ше ња ре сан ти ма на гу бит ни ка и ужи ва ње у ста ту су жр тве”.9 
Та кав свет, ако ра чу на на Чо ве ка, не мо же да оп ста не. Ди ле ма је 
илиили: или ан ти људ ски свет или Чо век.

Шта би спа да ло у нај ва жни ја чи ње ња да нас? Го во ри мо у 
Ср би ји?

8 „Фе но мен Ма ри ле Пен: Же на ко ја је убра ла ’отрова но во ће’”, La Mon de 
Di plo ma ti que, срп ско из да ње, април 2017.

9 П. Миш ра, исто.
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Де ве стер ни за ци ја јав не сфе ре, пре све га. Али то ви ше ни је 
нај ва жни ји по сао за ин те лек ту а ла ца. Без об зи ра што је на ша јав на 
сфе ра пот пу но ве стер ни зо ва на – уко па на за ста тус кво, за ве за на 
за огра де ко ло ни јал не де мо кра ти је, без иде је да по сто је и дру га чи
ји еко ном ски и дру штве ни си сте ми, нар ко ти зо ва на за пад ним га џе
ти ма, на ка че на на умор ну за пад ну кул тур ну про дук ци ју – про цес 
де ве стер ни за ци је је у на ро ду и до њим сло је ви ма озбиљ но узео ма ха.

Под се ти ћу ов де, тек за при мер, на му зич које зич ко со чи не ни
је ре пер ске гру пе Бе о град ски син ди кат у ко ме се хи ру ру шки тач
но пре ци зи ра: „Си стем те ла же, не ве руј шта ти ка же, / овај жи вот 
је бор ба, од ро ђе ња до гро ба, за то уста ни од мах”. На ша ин те ли ген
ци ја сном мр тви јем спа ва, али она чи ни се ту ви ше ни је ни по треб
на, кад је исти на ста ла у пе ва не стро фе и ви деокли по ве. Ту не за
о кру же них ре че ни ца и пре ком пли ко ва них ми сли ни је ни по треб но. 
Че му? „Сад слу ша мо ба ро ни је из уста ло ших глу ма ца, / ал’ ни су они 
власт, већ по зо ри ште лу та ка. / Знам ја ко ме ла же и од ко га сам ја 
зга жен, / бан ке, ММФ, кор по ра ци је су ва жне. / А си стем и по сто ји 
да за њих пра ви па ре, / и би ће прав де тек кад ово цар ство пад не!”

 Да кле, мо ти ва ци о ни део исти не је огла шен. Би ће по треб но 
не ко вре ме да се, као што је Грам ши го во рио, то по дру штви. А у 
ме ђу вре ме ну, док на ша обо ле ла ин те ли ген ци ја ку ња у ла жи сво је 
„сјај не изо ла ци је”, на са мом За па ду су сти гли до кон тра пој ма – 
ea ster ni za tion. Ути цај Ис то ка на За па ду већ се мо же опи па ти. Ги де он 
Рах ман (Gi deon Rac hman), спољ но по ли тич ки уред ник Фај нен шел 
тај мса, упра во је но вој књи зи дао та кав на слов: Ea ster ni za tion: 
Asi a’s Ri se and Ame ri ca’s Dec li ne From Oba ma to Trump and Beyond.

За оче ки ва ти је да ће се у том то ку ства ри овај „јав ни чар дак 
ни на не бу ни на зе мљи” под не ким та ла сом про ме на за љу ља ти и 
уру ша ва ти пред за бе зек ну том срп ском ели том. Али та да ће се 
по ја ви ти ужа са ва ју ћа пра зни на – ку да иде мо?

6.

При су ству је мо „кра ју ли бе рал не иде о ло ги је”,10 што ва ља по
сма тра ти као „иде о ло ги ју на мет ну ту Евро пи и остат ку чо ве чан ства 
од стра не ан гло сак сон ског све та”.11 Про цес ко ји те че но си ду бо ке 
и ко ре ни те про ме не. Не ства ра се но ви свет ски по ре дак у ли бе рал
ном све ту, не го на ста је свет но ве иде о ло ги је, ко ји мо ра пре ва зи ћи 

10 Ja mes Bur nham, Su i ci de of the West – an es say on the me a ning and de stiny of 
li be ra lism, En co un ter Bo oks, New York 2014.

11 Алек сан дар Ду гин, „Шта ни је у ре ду с Евро пом?”, прев. Не ма ња Ђу кић, 
у: Евро а зиј ски по глед, збор ник, Бал ка но ло шки ис тра жи вач ки цен тар, Ба ња 
Лу ка 2016, 53.
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по ре дак ко ји „са мо по твр ђу је ин ди ви ду ал ни иден ти тет су прот ста
вља ју ћи се би ло ка квој вр сти ко лек тив ног или ор ган ског иден ти
те та”. Тај по ре дак је осло бо ђен пр во ре ли ги је, па на ци је, а на кра ју 
и род ног иден ти те та. У за вр шној фа зи „род ни иден ти тет пред ста
вља основ ни по ли тич ки про блем, јер ли бе ра ли ин си сти ра ју на 
из бор ној при ро ди ро да. Они фа на тич но про мо ви шу став да је род 
по је ди нач ни из бор. При је то га, они су по др жа ва ли кон цепт ре ли
ги је и на ци о нал но сти као пи та ња ин ди ви ду ал ног из бо ра”.12

Та кав со ци јал ни ин же ње ринг те шко је ду го роч но одр жав. 
Ове го ди не је у Да во су, на нај ве ћем сај му ли бе рал них до стиг ну ћа, 
об ја вље но да у „нај пра вед нјем” и „нај про гре сив ни јем” од свих 
све то ва – 8 је дин ки (и сло ви ма: осам) има 426 ми ли јар ди до ла ра, 
што је као 3,6 ми ли јар ди нај си ро ма шни јих љу ди на пла не ти. Али 
ова по ло ви на чо ве чан ства ко ја ста је на дру ги тас ли бе рал не ва ге 
ни су ин ва ли ди не спо соб ни за рад, осо бе за о ста ле у раз во ју, ро ђа ци 
сме ђо вра тих тро па стих ле њи ва ца. Не, нор ма лан свет. Ма ло по јед
но ста вље ни јег обра зо ва ња не го у ску пим при ват ним ко ле џи ма, 
али сва ка ко ви тал ни ји. А он да – ли бе рал ним учин ком на пра вље ни 
то ли ко си ро ма шним. И то све у „гло бал ном се лу”, где је, на вод но, 
све по ста ло та ко бли зу. Ни је дан фа ра он, це зар, кан, цар, шах, сул
тан, краљ, ни ка ви Ста љи ни и Хи тле ри, ни су ус пе ли да ство ре свет 
то ли ких раз ли ка. Ни кад и ниг де. 

Вр ху нац је ап со лут на без о се ћај ност та квог ли бе рал ног све та 
пред том чи ње ни цом. Та вест оби ла зи зе маљ ску ку глу као оне зач
ко љи це „Ве ро ва ли или не”, ко је За бав ник об ја вљу је на дру гој стра
ни по узо ру на ста рог Ри пли ја. То ли ко стра те ги ја за бор бу про тив 
си ро ма штва – ап со лут ног, ре ла тив ног, но вог – то ли ко кон фе рен
ци ја по хо те ли ма са пет зве зди ца, то ли ко бе сло ве сних ис тра жи
ва ња ко ја до ка зу ју оно што и слеп ци ви де, то ли ко бес при зор них 
обе ћа ња над сли ка ма оне де це ко сту ра ис ка па лих очи ју над ко ји ма 
не ле те ле ши на ри, јер не ма ту за њих до вољ но ме са, не го му ве.

„Ка пи та ли зам је до вео до ве ли ких ма те ри јал них на пре да ка. 
Али иа ко је овај на чин ор га ни зо ва ња на ших по сло ва имао мно го 
вре ме на да по ка же да је у ста њу да за до во љи људ ске зах те ве свих 
од ре да, чи ни се да ни је бли жи то ме да то и учи ни не го што је икад 
и био”, кон ста ту је ен гле ски ле ви чар Те ри Иглтон. „Ко ли ко ду го смо 
спрем ни да че ка мо да ура ди то што се оче ку је? За што на ста вља мо 
да гле да мо кроз пр сте ми ту да ће ба сно слов но бо гат сво ко је ства ра 
овај на чин про из вод ње кад до ђе вре ме по ста ти до ступ но сви ма?”13 

12 Исто, 54.
13 Те ри Иглтон, За што је Маркс био у пра ву, прев. Дра ги ња Ма рић, Бе о

град 2016, 19.
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Пред тим пи та њи ма, ко ја зву че као део рас пра ве у луд ни ци, 
чо ве ку са пе том до сад не ви ђе ном про па ганд ном ма ши не ри јом не 
оста је ни шта осим – гне ва. О „пло до ви ма гне ва” у Аме ри ци три
де се тих го ди на ХХ ве ка остао је не за бо ра ван за пис Џо на Стајн
бе ка као „глас про те ста ко ји ће се чу ти све док има оних ко ји 
са ња ју о сло бод ном дру штву до стој ном чо ве ка”. 

Пред њи ма је да нас про блем ко ји им је та ко ушао под ко жу 
и у мо зго ве да из гле да пот пу но вр ту е лан и та ко се пред ста вља – бе
стид ни про је кат Гуглци вли за ци је, у ко ме ва жи са мо јед на вр ста 
па ме ти, јед на вр ста се бич но сти и без мо рал но сти и нео д го вор но
сти за свет као це ли ну. Јер сад је осно ва про фи та бил ног ка пи та ли
стич ког при вре ђив ња над на ци о нал на. То је ње на све моћ, али и њен 
ве ли ки ри зик. Јер по бу ње ни ци не до ла зе са мо из нај ни жих сло је
ва. Број гу бит ни ка се екс по нен ци јал ном сто пом ра ста уве ћа ва. 
Та ко угро же ни из да вач не мач ког ли ста Хан дел сблат Га бро Штајн
гер ре зиг ни ра но опи су је уло гу ве ли ке Не мач ке и не мач ког ка пи
та ли стич ког еста бли шмен та: „Да, Go o gle је у кра љев ству ди ги тал
ног до се гао нео фе у дал ну моћ мо но по ли сте; али не, ни су му не ки 
ано ним ни љу ди по мо гли да то из гра ди про тив нас, већ ми са ми. Ми 
смо глу пљи од ми ше ва јер је у на шим ру ка ма сла ни на уз по моћ ко је 
нас хва та ју, а ко ју са ми ст а вља мо у ми шо лов ку.”14 Иа ко ће сла би јег 
сва ки ка пи та ли ста упу ћи ва ти на бу дућ ност и пре зри во го во ри ти 
о окре та њу про шло сти, ра ње ни Штајн гер ће се се ти ти Етје на де ла 
Бо е си ја из XVI ве ка: „Онај ко ји та ко го спо да ри ва ма има са мо два 
ока, две ру ке, јед но те ло и ни шта дру го што не би имао и по след њи 
ста нов ник ве ли ког и бес крај ног мно штва на ших гра до ва; оно што 
му пре ти че је су сред ства ко ја му ви пру жа те да би вас уни штио.” 
Ле по је увек под се ти ти Чо ве ка на „до бро вољ ност роп ства”.

7.

Од го вор ност ин те лек ту а ла ца у Ср би ји да нас је, пре све га, у 
ус по ста вља њу ат мос фе ре пре зи ра пре ма „до бро вољ ном роп ству” 
ње них ком пра дор ских вла сти у про це су раз ме не „све га за ни шта” 
– че му је основ од ри ца ње од Ко со ва и спро во ђе ње по ги бељ них еко
ном ских про гра ма ко ји су на пра вље ни у ММФу. И па си ван од нос 
пре ма та два пи та ња зна чи од су ство здра вог ра зу ма у ин те лек ту
ал ном на по ру.

Сле де ћи но ви за да так ко ји под ра зу ме ва ком плек сни ји на пор 
је у пре но ше њу ак це на та из „ве ли ке ди ску си је” у све ту – о иде ја ма 

14 Кри стоф Ке зе, Си ли ци јум ска до ли на – ди ги тал на ре во лу ци ја из пр ве 
ру ке, прев. Ни ко ла Б. Цвет ко вић, Ла гу на, Бе о град 2016, 325.
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ко је се раз ви ја ју и ко је ће, по сле над ме та ња у „гло бал ном се лу”, 
по ста ти осно ва на ше бу дућ но сти. На по чет ку XXI ве ка у пре лом
ном вре ме ну ко је но си ма ти ца „до ба гне ва” основ на ди ле ма се сво
ди на два пи та ња: 1) да ли ће но ва епо ха би ти „но ви круг на уч но
тех нич ке ре во лу ци је” или смо пред „но вим мо рал норе ли ги о зним 
ре ше њи ма, ко ја се не ти чу то ли ко вањ ског, пред мет ног све та, ко
ли ко на шег уну тра шњег, вред но сног”? и 2) „ко тре ба да из вр ши тај 
тра же ни за о крет: ми ље ни ци или не срет ни ци 20. ве ка, по бед ни ци 
или по бе ђе ни”?15 

Алек сан дар Па на рин при па да гру пи ин те лек ту а ла ца ко ја др жи 
да но ви век не ће би ти аме рич ки. „По свој при ли ци, пре о крет (ко ји 
сле ди) ће би ти из вр шен у јед ној од ’за о ста лих’ зе ма ља – Ру си ји, 
Ин ди ји или Ки ни – или за јед нич ким на по ри ма тих кул тур них ги
га на та.”16 До ско ра шње на де за пад не ци ви ли за ци је из гу би ле су 
при мат (Ја пан, нпр.). Свет устро јен по ме ри За па да и ли бе рал не 
иде о ло ги је коп ни и „ми при ла зи мо тач ки од лу чу ју ћег ци ви ли за
циј ског пре о кре та чо ве чан ства”.17 Да ће За пад ко ји је свет до вео 
до „до ба гне ва” до не ти ре ше ње, те шко је за ми сли во, јер је баш За
пад ство рио „де фи цит од го вор но сти и опре зно сти, ка рак те ри сти
чан за за пад ну ’фа у стов ску кул ту ру’”, ко ја је ве ро ва ла у глав ни 
тех но ло шки мит „о то тал ној за ме њи во сти при род ног и уни кал ног 
ве штач ким и умно жи вим”.18 

То је по сле ди ца про це са, „јер, не по сто ји ва ни сто риј ска ху ма
ност. Ху ма ни зам хри шћан ства на За па ду уки ну ла је ре фор ма ци ја, 
ху ма ни зам про све ће но сти – им пе ри ја ли зам ко ји је обез вре дио 
људ ски жи вот, ху ма ни зи ма XX ве ка – ве ли ки рат, а по том Ви јет
нам, Ирак, Ср би ја”.19 

 Због до дир них та ча ка с на шим ак ту ел ним ста њем пло до твор
но је узе ти при ступ До сто јев ског, ко ји је раз ма трао евро стран пу
ти цу ру ске ели те на кра ју XIX ве ка и на чин на ко ји је „прост на род”, 
упр кос то ме, ге не ри сао моћ на ци је. (То се на из ве стан на чин у 
Ру си ји по но ви ло кад је Јељ ци но ва ин фе ри ор ност пре вла да на – пу
ти ни змом.) 

Да кле: „По че ли сте од бес циљ ног ски та ња по Евро пи уз стра сну 
же љу да се пре по ро ди те у Евро пља не, па ма кар са мо по из гле ду”, 
пи сао је До сто јев ски по чет ком 1877. го ди не. „Чи тав XVI II век смо 

15 Алек сан дар Па на рин, „Ре ванш исто ри је – ру ска стра те шка ини ци ја ти ва 
у 21. ве ку”, прев. Бра ни мир Ку ља нин, у: Евро а зиј ски по глед, збор ник, Бал ка но
ло шки ис тра жи вач ки цен тар, Ба ња Лу ка 2016, 101.

16 Исто, 108.
17 Исто, 107.
18 Исто, 110 (кур зив С. Р).
19 Сер геј Ка раМур за, Ма ни пу ла ци ја све шћу, прев. Са ва Ро сић, Ве сна ин фо 

д. о. о., Бе о град 2011.
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про ве ли са мо у при ма њу ту ђег из гле да. Уте ри ва ли смо се би европ
ски укус, чак смо је ли сва ку га дост, тру де ћи се да се не мр шти мо.” 
Али то је мо гло да ти са мо је дан ту жни ре зул тат: „Сви су нас Евро
пља ни гле да ли с под сме хом, а нај бо ље и нео спо р но па мет не Ру се 
у Евро пи гле да ју с охо лом бла го на кло но шћу.”20 

Ка ко по чи ње опо ра вак? Од ко је од лу ке? „Пр во и пре све га да 
по ста не мо Ру си.” Да кле, ус по ста вља њем са мо све сти о соп стве ном 
зна ча ју, по ди за њем свог иден ти те та и уте ме ље њем соп стве ног би ћа. 
„А... по ста ти Рус зна чи пре ста ти пре зи ра ти свој на род.” Кад се на
род са ста не са со бом, и пут нор ма ли за ци је с дру гим на ро ди ма му 
је отво рен. Јер „чим Евро пља нин ви ди да смо по че ли да це ни мо 
свој на род и на шу на ци о нал ну при пад ност, од мах ће по че ти и он 
нас са ме да це ни”.21 Сна га ко лек ти ва до ла зи из са мо све сти. Из ње 
про из и ла зе сви ус пе си, јер „са мо пре зи ра ње, мо рал ни пад, и по сле 
ње га ци ни зам – сме та ју чак и ’по сло ви ма’”,22 био је од го вор они ма 
ко ју су го во ри ли (и да нас се ис ти чу не под но шљи вом ви ком) ка ко 
је еко но ми ја нај ва жни је де ло а фи нан си је вр хов ни spi ri tus mo vens. 
Али то су са мо хи ме ре.

„Чвр сто сам уве рен да сва ка озбиљ на кри за са сво је со ци јал
не и по ли тич ке стра не је сте са мо по вр ши на, са мо про дукт не че га, 
а да ко ре ни пак ле же у та јан стве ној ду хов ној ду би ни би ћа, па је 
због то га и из лаз из кри зе по ве зан с пре по ро дом тих ду би на”, пи
са ће Ни ко лај Бер ђа јев 1909. го ди не раз ма тра ју ћи „ду хов ну кри зу 
ин те ли ген ци је”. Он ће из ри чи то утвр ди ти да је оно што ви ди око 
„по ли тич ких ана ли ти ча ра” ба нал на по вр шност. „По ли тич ка про
јек ци ја је из ве де на, по вр шна и про ла зна по ја ва, те би би ло крат ко
ви до и су ви ше се за њу фик си ра ти, ка ко је то са да скло на да чи ни 
тра ди ци о нал нора ди кал на ин те ли ген ци ја. Ко има ду хов не очи 
ви ди да се у ду би ни на шег жи во та од ви ја под зем ни рад чи је по сле
ди це се још ни су ис по љи ле и чи ји зна чај ће се тек ви де ти. И у ру ској 
’ин те ли ген ци ји’ и у ру ском ’на ро ду’ де ша ва се пре о крет во ље и 
све сти ко ји во ди дру га чи јем осе ћа њу жи во та и дру га чи јем схва та њу 
све та. Код ин те ли ген ци је се не ви дљи во ра ђа но ва ду ша.”23 

Успон на ци је у по ли ти ци, еко но ми ји и кул ту ри је, у крај њој 
ли ни ји, ста ње ра ци о на ли зо ва не са мо у ве ре но сти, ко је за ко ни то ге
не ри ше функ ци о нал ну а сво ју ели ту. Јер, „на ци је жи ве од ве ли ког 
осе ћа ња и од ве ли ке ми сли ко ја их све ује ди њу је и све оба сја ва, од 

20 Фјо дор М. До сто јев ски, Пи шчев днев ник II, прев. Зо ран Бо жо вић и др., 
Рад, Бе о град 1981, 48.

21 Исто, 49.
22 Исто, 215.
23 Ни ко лај Бер ђа јев, Ду хов на кри за ин те ли ген ци је, прев. Ми лош До брић, 

Ло гос, Бе о град 2016, 5.
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је дин ства с на ро дом, нај зад, кад на род и не хо ти це сма тра да су ру
ко во де ћи љу ди с њим, из че га се ра ђа на ци о нал на сна га – ето шта 
је сми сао по сто ја ња на ци је, а не са мо бур жо а ска шпе ку ла ци ја и 
бри га о вред но сти ру бље. Што је на ци ја ду хов но бо га ти ја, уто ли ко 
је и ма те ри јал но бо га ти ја”.24 

8.

По сто ји ди ле ма ко во ди пре о крет ко ји се до га ђа: са мо свест 
ве ћи не или опе ра ци је ода бра них. „’Тре ба ли на род да сле ди нас 
или ми на род?’ пи та До сто јев ски, ми сле ћи под овим ’ми’ на ин те
ли ген ци ју. И од го ва ра: ’Ми се мо ра мо по кло ни ти пред на ро дом и 
од ње га има мо да оче ку је мо све, иде је и уз о ре, ми се мо ра мо по кло
ни ти пред исти ном на ро да и мо ра мо је при зна ти као исти ну... ра
зу мљи во и ра зум но, пот пу но без на ше по мо ћи, на род уме да ка же 
сво ју исти ну и ка ко, кад је у пи та њу оно нај ва жни је, на ла зи пра ви 
од го вор.”25 Ин те лек ту а лац је ту гла сно го во р ник и чу вар „за чи на 
исто ри је” да у пра вом тре нут ку до да не ка сво ја зна ња и – скра ти 
про цес. 

Али не као по себ на со ци јал на гру па са па стир ским за ду же
њи ма, јер се „при пад ност њој не мо же де фи ни са ти по себ ним дру
штве ним прав цем и по себ ним мо рал ним осе ћа њем. Но ва ин те ли
ген ци ја мо же се са сто ја ти са мо од ода бра них лич но сти ви ших ква
ли те та... Мо гу по сто ја ти ода бра не лич но сти, али не мо гу по сто ја ти 
ода бра не кла се”.26 Ак ту ел ност ових на род њач ких пред ста ва о уло
зи ин те лек ту ал ца као ор ган ском де лу на ро да а не гру пи ко ја про да је 
сво ја зна ња да би вла да ју ћа кла са ма ни пу ли са ла ма са ма – мо гла би 
се под ве сти и под де мо крат ска до стиг ну ћа, под усло вом да се од 
де мо кра ти је оче ку је да бу де ви ше од ма ни пу ла ци је и си му ла кру
ма. Али мо ра се има ти на уму да ће ути цај Ис то ка (Ea ster ni za tion) 
би ти те мељ ни ји од пу ког кр пље ња за пад не де мо кра ти је и ка пи та
ли зма. Ис ток бри не „та јан стве на ду хов на ду би на би ћа”. 

24 Ф. М. До сто јев ски, нав. де ло, 215.
25 Вол фганг Ми лерЛа у тер, Ди ја лек ти ка иде ја До сто јев ског, прев. Дра

ган Сто ја но вић, „Вук Ка ра џић”, Бе о град 1986, 29–30.
26 Н. Бер ђа јев, нав. де ло, 8.




