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ПРЕ ДРАГ ЖИВ КО ВИЋ

ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ – ИЗ ГУ БЉЕ НА РИ ЈЕЧ  
У ПРЕ ВО ДУ И/ИЛИ СЈЕН КА  

ИЗ ГУ БЉЕ НОГ РА ЈА

Под кри лом овог освр та осви је тли ће се мје сто јед ној „по ја ви” 
ко ја по свим па ра ме три ма, со ци о ло шким, пси хо ло шким, фи ло зоф
ским, књи жев ним, за ври је ђу је па жњу не са мо струч не већ и ши ре 
јав но сти. Иа ко су мно ги би бли о теч ки ра фо ви „оте жа ли” под на
сла га ма оних стра ни ца на ко ји ма су ис пи са ни жи во то пи си ин те
лек ту ал них ка ри ја ти да ко је чи не ре фе рент на по ља ана ли зе и ра
зно ра зних фи ло зо фе ма, ипак овај по глед пред ста вља од ступ ни цу 
и пре и спи ти ва ње тог „ла ска вог де спо ти зма” ко ји се бе осло вља ва 
ин те лек ту ал ном ели том. Сто га, мо жда је и умје сно по ста ви ти пи
та ње, да ли је пост мо дер ни зам об ја вио рат ин те лек ту ал ци ма или 
су они „за тра жи ли азил” у но ви и до па дљи ви ји бре ви јар ко ји не тра
жи ни шта ви ше сем да про теј ски бра не праг свог етич ког и исто
риј ског по зи ва. Та мо гдје је не ка да „сто ло вао” скру пу ло зни и не
пот ку пљи ви ми сли лац, ко ји је у ме ђу вре ме ну еми гри рао и за рад 
ми ну та сла ве одао и по след ње упо ри ште сло бо де, на ста ло је мје
сто за бо ра ва ко је не до пу шта син те зу ми сли и сје ћа ња на ње га. 

Шта је ин те лек ту а лац два де се тог и два де сет пр вог ви је ка? 
Сјен ка про шло сти, спо менмје сто из гу бље ног ми сли о ца, уса мље
ни ва га бун до, ли це мјер ни мо ра ли ста, хро но цид ни за пи сни чар, 
кет ман, па не ги рик ко смо по лит ског ко ва или из гу бље на ри јеч у 
пре во ду?1 Ре кло би се, од све га по ма ло! Ова те о риј ска и епи сто лар
на сум њи ча вост не пред ста вља не мир ну са вјест и не ар ти ку ли са ни 
крик из про шло сти, већ би јег од пост мо дер не (не)хи ги је не ду ха 
ко ја кро ти сва ки вид по бу не и отре жње ња. У та квом ду хов ном 

1 Алу зив но ко ри сти мо те р ми но ло шки апа рат. 



90

ам би јен ту по треб но је по тра жи ти „из гу бље ног ин те лек ту ал ца”. 
С раз ло гом се пи та мо да ли је на обо ду тих де ша ва ња до шло до 
пре да је „ње го вих ми са о них ин сиг ни ја”. Због то га и упу ћу је мо опо
ме ну да је ин те лек ту а лац пост мо дер ног ко ва об зна њен у ча су про
гла са ути ли та ри стич ких ври јед но сти ко је ста ме ни то га ло пи ра ју 
по ред не моћ не тра ди ци је. Пост мо дер ни ми сли лац нај бо ље се мо же 
опи са ти као чу вар те ко ви на „обр ну тог то та ли та ри зма”.2 Ово по
зи ва ње на те о риј ску рас пра ву јед ног од еми нент ни јих и пло до но
сни јих пи са ца из до ме на по ли тич ке фи ло со фи је, Шел до на Во ли на, 
да је мо гућ ност овом ру ко пи су да де по се ди ра за го во р ни ке за пад них 
ври јед но сти и, бар на час, по зо ве на кон со ли до ва ње „опозиционe 
редовe” ко ји се не ми ре са на мет ну тим „иде о ло шким гла со ви ма”. 
Да не би смо ду жи ли, у крат ким па рен те за ма об ја сни ће мо зна че ње 
по ме ну тог фе но ме на, као и ње го во ин кор по ри ра ње у на зна че ни 
де скрип ци о ни ток су ко бље них док три на. Ка да је ри јеч о Шел до ну 
Во ли ну, до вољ но је ре ћи да се ње го ви ства ра лач ки то но ви убра ја ју 
у оне нај звуч ни је, бар ка да је у пи та њу те о риј ска са вјест и жуд ња 
ка „на уч ној че сти то сти”. Та кав фи ло зоф ски ха би тус до во љан је 
раз лог да се ње го ви за пи си сма тра ју јем цем нео стра шће но сти и 
идеј ног суб вен ци о ни са ња на ше за ми сли. По ле мич ки тон, ка ко је 
и на ја вље но, ин то ни ра ће скре та ња Су пер си ле, ко ју пред ста вља ју 
Сје ди ње не Др жа ве, у прав цу ко јим је при је ње, сво је вре ме но мар
 ши рао и на ци зам. Зар је то мо гу ће, не р во зно ће се упи та ти ов да шње 
апо ло ге те тог си сте ма. Мо гу ће је из раз ло га што је мо дер на Су пер
си ла у дру гој по ло ви ни 20. ви је ка ата ви стич ки пре у зе ла оне осо
бе но сти ко је је има ла на ци стич ка им пе ри ја. Мо ра мо би ти ис тан
ча ни у ана ли зи и ре ћи: „Ди на ми ка Су пер си ле ја ча је од ди на ми ке 
ра ни јих им пе ри ја, јер је по ве за на са ди на ми ком гло ба ли зу ју ћег 
ка пи та ли зма... Су пер си ла пред ста вља те жњу ка то тал но сти ко ја 
се за сни ва на дво ве ков ној тра ди ци ји ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. 
Она је на ци зам по ста вљен на гла ву, ’обр ну ти то та ли та ри зам’.”3

Прет по ста вља мо да осла ња ње на ове ре до ве Шел до на Во ли на 
оправ да ва на шу до пун ску ин тен ци ју у ту ма че њу оне кли ме у ко јој 
пре би ва мо дер ни ин те лек ту а лац, што нам, чи ни се, и да је за пра
во да са овом идеј ном свје жи ном осви је тли мо оне угло ве ње го вог 
ту ма че ња ко ји су за нас не про цје њи во ко ри сни. У на став ку ће мо 
пре зен то ва ти обри се „обр ну тог то та ли та ри зма” и до ве сти га у спре
гу са кри тич ким ин те лек ту ал ци ма, од но сно оном по ја вом ко ја је 

2 Шел дон С. Во лин, По ли ти ка и ви зи ја – кон ти ну и тет и ино ва ци ја у за
пад ној по ли тич кој ми сли, прев. Сло бо дан Да мја но вић, „Фи лип Ви шњић” – Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2007.

3 Исто, 745.
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до жи вје ла пси хо ло шко и дру штве но або ли ра ње и та ко, оси ро ма
ше на, по ни же на и уври је ђе на, шти ти ла кли му стра ха, а за уз врат 
до би ја ла осје ћај при пад но сти по тро шач ком фан та зму.4 Ко нач но, 
обр ну ти то та ли та ри зам те жи „де по ли ти за ци ји свог гра ђан ства. 
Док на ци сти на сто је да у ма се угра де сми сао за ко лек тив ну моћ 
и по ве ре ње, Kraft durch Fre u de (или ’Сна га кроз ра дост’), обр ну ти 
ре жим под сти че осје ћај сла бо сти и ко лек тив не уза луд но сти, ко ји 
вр ху нац до сти же у еро зи ји де мо крат ске ве ре, у по ли тич кој апа ти ји 
и по вла че њу лич но сти у при ват ну сфе ру.”5 Ка ко ис ти че Во лин, на
пу ште ни су иде а ли вас пи та ња за ко је се бо рио Џон Дјуи, да би се 
у вре ме ну ори јен ти са ња на ма те ри јал не ври јед но сти ство рио „кул
ту ро ло шки за сад” ко ји ће омо гу ћи ти то тал ну кон тро лу Су пер си ле. 
То је ви дљи во из сље де ћег те о риј ског ис ко ра ка Шел до на Во ли на, 
ка да ка же да „нај зло коб ни ја по ја ва у Сје ди ње ним Др жа ва ма је сте 
бу квал но не ста ја ње ди си дент ских гла со ва ка ко из штам пе, та ко 
и из ме ди ја уоп ште”.6

У при лог по сто је ћој те зи то та ли тар ног апа ра та, освр ну ће мо 
се и на дје ло Но а ма Чом ског (No am Chomsky) Ме ди ји, про па ган да 
и си стем / Кри ти ка ка пи та ли стич ке де мо кра ци је. Иа ко је опус 
овог те о ре ти ча ра до бро по знат, ов дје ће мо мар ки ра ти оне те зе у 
ко ји ма ме диј ски сек тор одр жа ва ат мос фе ру за пад ног хе ге мо ни зма 
и ње го ве зло у по тре бе. Илу стра тив ни указ на то та ли тар но по зи цио
ни ра ње јед ног за пад ног сто же ра, пре ма Чом ском, дао је сво је вре
ме но и Џорџ Ор вел. Иа ко је ње го ва пр вот на прог но за по га ђа ла Со
вјет ски Са вез и ње го ву то та ли та ри стич ку апа ра ту ру, ис по ста ви ће 
се да је пред го вор за ње гов ро ман, ко ји ће у Ен гле ској би ти цен зу
ри сан, от кри вао пра во ли це За па да и ње го ву ре пре сив ну гра ви та
ци ју ко ја се ни је раз ли ко ва ла од оних при мје њи ва них у со ци ја ли
стич ком еми те ру. „Ор вел спо ми ње и ин сти ту циј ску струк ту ру, у 
дви је ре че ни це. Пи та се за што се та кве ства ри де ша ва ју. Пр во 
за то што су но ви не у вла сни штву бо га тих љу ди ко ји се бри ну да 
са мо од ре ђе не ства ри до ђу до јав но сти. Дру го, ка да про ла зи те кроз 
елит ни су став обра зо ва ња, ка да про ла зи те кроз шко ле у Окс фор ду, 
учи те да по сто је од ре ђе не ства ри о ко ји ма ни је при клад но го во
ри ти и од ре ђе не ми сли о ко ји ма ни је при клад но раз ми шља ти. То 
је со ци ја ли за циј ска уло га елит них ин сти ту ци ја и ако се то ме не 
при ла го ди те, нај че шће сте ва ни. Те дви је ре че ни це све го во ре.”7

4 Исто.
5 Исто, 746.
6 Исто, 748.
7 No am Chomsky, Me di ji, pro pa gan da i si stem / Kri ti ka ka pi ta li stič ke de mo

kra ci je, prev. Ro bert Po sa vec, Ni na Šterc, Iva Šterc, Druš tvo za pro mo ci ju knji žev no sti 
na no vim me di ji ma – Što či taš?, el. iz da nje, Za greb 2003, 10–11.
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Са гла сност за ова кав вид раз ми шља ња про на ла зи мо и код 
Сло бо да на Ре љи ћа. На по чет ним стра ни ца ма ње го ве сту ди је Кри за 
ме ди ја и ме ди ји кри зе чи та лац се су сре ће са Зо ли ним при су ством, 
ко је уно си не мир у око шта лу сва ко дне ви цу на вик ну ту на аро му 
фал си фи ку ју ће мир но ће, за ко ју не по сто ји уз ви ше ни је на че ло од 
оног ко је јој је ути сну то од стра не вла да ју ћег по рет ка. По зи ва ју ћи 
се на диг ни тет Зо ли ног се ман тич ког зда ња са др жа ног у ри је чи 
„Оп ту жу јем”, Сло бо дан Ре љић ау то ри та тив но пру жа, а ре кло би 
се и до след но, јед но ого ље но и од од го вор но сти осло бо ђе но па ра
ди ра ње јав ног мње ња, ко је сво ју ег зи стен ци јал ну глад пре хра њу
је уче шћем и свје до че њем у дру штву спек та кла. Зо лин при мјер 
ин те лек ту ал не си ло ви то сти и по ле мич ког освје до че ња до каз је „о 
ви тал но сти дру штва, мо ћи јав ног мне ња и ре спек ту за ин ди ви ду
ал ни на пор. У да на шњем за пад њач ком дру штву тај ње гов на пор 
гра ђа ни ма из гле да као бај ка из деч јих сли ков ни ца, за ко ју сви зна
ју да је у ре ал но сти не мо гу ћа.”8

На ве де ни од ло мак за хва лан је због ис трај но сти оних зна че ња 
за ко ја се мо же ре ћи да су по зва на да ре ме те ути сну ти ем па тиј ски 
до жи вљај гло бал ног си му ла кру ма. Ова кав пу то каз и су о ча ва ње 
са пре о вла ђу ју ћим ду хом вре ме на ни је, та ко ре ћи, овла шно про скри
бо ва ње те ко ви на за пад не хе мис фе ре и учма ло сти тог истог ду ха, 
ко ји не до пу шта мо гућ ност са зри је ва ња ин те лек ту ал не сло бо де и 
мо гућ но сти да се у окви ру на мет ну тих окол но сти, за ко је се мо же 
ре ћи да су из во ри ште епо хал не дра ма ти за ци је жи во та, не до пу шта 
по кри ће вла сти те тра ге ди је кроз про цес са мо жр тво ва ња за ху ма
ни стич ке иде а ле. Мо ра мо би ти крај ње по ште ни и ре ћи да је сли
чан по зо ри шни ко мад био из ве ден, ко ли ко до ју че, и на про сто ру 
со ци ја ли стич ких агит про по ва. На мје ра нам је да ски не мо ко пре ну 
са очи ју Ју сти ци је и те жи ште про бле ма бар на крат ко по мје ри мо 
на „за пад ну стра ну”, ка ко би смо вјер но при ка за ли сит ком за во дљи
вих ли ца пост мо дер них ин те лек ту а ла ца. 

Кроз име но ва ње Жа на По ла Сар тра као оли че ња ин те лек ту
ал не не пот ку пљи во сти, Сло бо дан Ре љић тех ни ком ста рих ва јар
ских вир ту о за уоб ли ча ва сар до нич не из ра зе ли ца за го вор ни ка „ли
бе рал ног спа са”. „Ма ње кон се квент на од Аме ри ке, ста ра Евро па 
ни је нај у ри ла сво је ’пти це ру га ли це’, али је по угледу на ве ли ког 
’ли бе ра ли стич ког’ по бед ни ка из ра та, САД – а као ја ча ње ’зи да’ 
пре ма ко му ни стич ком по бед ни ку са Ис то ка – гра ди ла ме ха ни зме 
да оне пе ва ју на што даљ ној пе ри фе ри ји дру штва или да се укљу
че у хор ко ји се по све тио ’Оди ра до сти’.”9 То је и на ве ло ау то ра на 

8 Сло бо дан Ре љић, Кри за ме ди ја и ме ди ји кри зе, Слу жбе ни гла сник, Бео
град 2013, 15.

9 Исто, 291–292.
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за кљу чак да је са „од ла ском Жа на По ла Сар тра у по вла шће ну 
исто ри ју” оти шао и по след њи Про ме теј, од но сно да „ни је пре те
ра но ус твр ди ти да је у исто ри ју от пло вио ин те лек ту а ли зам, ко ји 
се ро дио у Евро пи и на ко га је она би ла по но сна”.10

Ин те лек ту ал ни олим пи зам као вр ху нац хи по кри зи је

Ка ко је већ на ја вље но и по свеј до че но у до са да шњем то ку 
раз ма тра ња по ло жа ја ин те лек ту а ла ца, овај одје љак по све ти ће мо 
јед ној па ра ли са но сти и ин те лек ту ал ној не мо ћи ко ја ни је ка дра да 
од го во ри иза зо ви ма и ата ци ма пост мо дер ни зма. Од не ка да шњег 
остра хо ва ног и ра ди кал ног од су ства из сви је та ме те жа и не при ста
ја ња на би ло ка кав ул ти ма тум или пре ро га ти ве пот ку пљи во сти, 
са вре ме ни ин те лек ту а лац те жи да из бри ше та кво во је ва ње ду ха и 
ту за ви чај ност од стра ни из крат ке исто ри је пам ће ња. Ње гов дру
штве ни ан га жман од раз је же ље да бу де уви јек при су стан на та
ла си ма ме диј ског огла ша ва ња, док су ње го ве по ру ке и ми сли утам
ни че не у не про ход ним ход ни ци ма нар ци зма. Он је ин те лек ту ал ни 
олим пи јац же љан сла ве. Сва ко сје ћа ње на тра ди ци ју у ње му ства
ра очај и га ђе ње, јер ње го ва си не сте зи ја за ети ком спла сне на кон 
не дјељ ног руч ка са при ја те љи ма. Ње гов рад ни дан и жи вот но опре
дје ље ње по чи њу са по гле дом на за пад, а за вр ша ва ју у хор ском во
је ва њу и кри ти ци сво јих ко ри је на. По ста је ја сни је за што је та кав 
ми сли лац по же љан у пост мо дер ној ор би ти. А пост мо дер на ор би та 
ни је ни шта дру го до мо дер ни Ди зни ленд ко ји хра ни ва пај оту ђе ња. 
„Пут у Ди зни ленд је”, пи ше Деј вид Мо рис, „ар хе тип ски по ро дич ни 
од мор, ри ту ал ни чин по се те, ро ба без ко је сва ко де те мо же се бе 
да сма тра зва нич но ус кра ће ним... Ве дри је, али не и без иро ни је, 
Еко до жи вља ва Ди зни ленд као аме рич ку Сик стин ску ка пе лу, оли
че ње пост мо дер ног ве ро ва ња да нам тех но ло ги ја пру жа ви ше ре
ал но сти не го што то при ро да мо же да учи ни, као ме сто на ко ме 
по сма тра чи мо гу не сме та но да се ди ве ’са вр шен ству ими та ци је’.”11

Ове дви је пој мов не рав ни има ју за јед нич ки име ни тељ у ал тер
на ти ви све оп штег пост мо дер ног устрој ства дру штве ног жи во та. 
Ако се ве же мо за го ре на ве де ни став, у пер си фла жном пред ста вља
њу Ди зни лен да као Сик стин ске ка пе ле од стра не „ми сле ног ди ва” 
Ум бер та Ека, с пра вом мо же мо за кљу чи ти да је ин те лек ту а лац 
пост мо дер не јед на но ва по ја ва, ко ја до би ја уло гу не са мо бра ни те ља 
већ и по ни зне фи гу ре и за вје то ва ног чу ва ра си му ла ци је. Тест ње
го ве ода но сти огле да се у па нич ним пред ста ва ма гло ри фи ка ци је 

10 Исто, 292.
11 Деј вид Мо рис, Бо лест и кул ту ра у пост мо дер ном до бу, прев. Је ле на 

Ко со вац, Clio, Бе о град 2008, 262–263.
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пост мо дер ног игр о ка за12 и осу ди оних ко ји та кав вид умјет но сти 
не ра зу ми ју и из бје га ва ју га. То је мо дер на Евро па са мо дер ним 
ин те лек ту ал ци ма, од но сно си ко фан ти ма ко ји слу же но вом ко ло ни
ја ли зму. Украт ко, суп тил ност мо дер ног ко ло ни ја ли зма пред ста вља 
и Бо го љуб Ши ја ко вић у сво јој књи зи При сут ност тран сцен ден ци је 
– хе лен ство, хри шћан ство, фи ло со фи ја исто ри је. „Пред ста ве о 
дру гом го во ре и о оно ме ко их ства ра. Пре зри ви по глед на Бал кан 
от кри ва фи зи о ло ги ју ко ло ни јал ног и ра си стич ког ока. Ко ло ни за
тор, на и ме онај ко хо ће да ус по ста ви сво ју до ми на ци ју, ве о ма во ли 
да се пред ста ви као ци ви ли за тор. И док ра си ста ’дру гог’ пре зи ре 
не ми ло срд но до по ни ште ња, до тле ци ви ли за тор ве ли ко ду шно 
по зи ва ’дру гог’ да по ста не људ ско би ће и из јед на чи се с њим, али 
та ко што ће сâм по ни шти ти се бе, са о бра за ти се ње го вој же љи и 
при хва ти ти уло гу објек та до ми на ци је. Ова про тив ста вље на ’дру
гост’ је у са мом пој му ци ви ли за ци је. Ри јеч ’ци ви ли за ци ја’, не у 
прав ном не го у сми слу ста ња ци ви ли зо ва ног дру штва, до спје ла 
је у рјеч ник мо дер не Евро пе из Фран цу ске (1757) и Ен гле ске (1767), 
гдје је по ред уљуд ног и при стој ног по на ша ња ве о ма бр зо по че ла 
да озна ча ва вр ли ном од ли ко ван сту пањ дру штве ног раз вит ка на
су прот вар вар ству и ди вља штву; се ман ти ка ове ри је чи осло ни ла 
се у ду хов ном по гле ду на пр о свје ти тељ ство и фи ло со фи ју исто ри
је ори јен ти са ну пре ма иде ји на прет ка а у ма те ри јал ном по гле ду на 
на уч нотех но ло шки на пре дак и вој ну пре моћ, та ко да Адам Смит 
(Smith, 1723–1790) ус пут кон ста ту је (1776) ка ко се ци ви ли за ци ја, 
чи јој трај но сти и ши ре њу по го ду је изум ва тре ног оруж ја, мо же са
чу ва ти и овје ко вје чи ти са мо по мо ћу ста ја ће вој ске.”13

У јед ној пост мо дер ној пи со а ри за ци ји кул ту ре, жи во та, ви ше 
не го за ни мљив и ин те гра лан пре глед де ша ва ња про на ла зи мо код 
Ми ла на Бр да ра. Опи су ју ћи пост мо дер ни пре сјек умјет но сти, 
по мо ћу Ди ша но вог пи со а ра и, ре кло би се, до пун ских зна че ња и 
ефе ка та Мо на Ли зе, ау тор по свје ћу је сво је стра ни це и оним па ра
ди ра ју ћим ин те лек ту ал ним ве де та ма по пут Ан ри ја Ле ви ја, Фин
кел кра у та и Глик сма на. „Бер нар Ан ри Ле ви је у Бе о гра ду осам де
се тих го ди на био сла вљен као му шка Мо на Ли за (без бр ко ва), због 
књи жи це По хва ла ин те лек ту а ла ца. Ле та го спод њег 1992, у осве
до че ној спрем но сти да по тег не ре вол вер на ’срп ску кул ту ру’ (као 
пред вод ник ’ци ви ли зо ва ног’ де мо ли ра ња Срп ског кул тур ног цен
тра у Па ри зу), ис пи сао је по хва лу ин те лек ту ал ном ла ко у мљу и дао 

12 Упу ћу је мо на сту ди ју: На де жда Бо ри сов ва Маньков ская, „Па риж со 
змеями” / Вве де ние в есֳе ֳ и ку ֲосֳ мо дер ни зма, Рос сийска я Ака де мия На ук 
– Ин сти тут Фи ло со фии, Мо сква 1995.

13 Бо го љуб Ши ја ко вић, При сут ност тран сцен ден ци је – хе лен ство, хри
шћан ство, фи ло со фи ја исто ри је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 162–163.
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до каз да је са мо је дан пи со ар ’ко ји ми сли’. Исте го ди не је, усред 
Бе о гра да, ша чи ци обо жа ва ла ца у ли це са суо да су ’фа ши сти’.”14 
Бр дар на во ди и кра так фраг мент из Глик сма но вог жи во та. Ов дје је 
симп то ма тич но то што су се жр тве на ци стич ког те ро ра пре тво
ри ле и по че ле не са мо да опо на ша ју већ и да по сна зи и ди на ми ци 
те ро ра оства ру ју нај го ре ноћ не мо ре. „Па то ло ги ја фран цу ских но
вих фи ло зо фа је у то ме што до ђу до не га тив ног ли бе рал ног од ре ђе ња 
до бра, а по том се об ру ше на зад у мрак вр хов ног (ес ха то ло шког) 
до бра. То се 1991–1995. ви ди у Глик сма но вом по кур ја че ном ме диј
ском про га ња њу ’Ср ба’ – не сум њи во у име ве ли ке иде је но ве Евро пе, 
’оп штег ми ра и људ ске сре ће’.”15

Са вре ме ни ин те лек ту а лац то ком да на за гри же ни је бо рац за 
људ ска пра ва, док на по чин ку јеф ти но тр гу је са ду ша ма сво јих 
бра ње ни ка. Екла тан тан при мјер ви дљив је у бри жним и то плим 
по ру ка ма ин те лек ту ал ног ми љеа ко ји по др жа ва но во ство ре ни 
сви јет ври јед но сти већ по ме ну те но ве Евро пе, ко ји са о сје ћа ју са 
жр тва ма те ро ра, да би иза ку ли са про па ги ра ли нај о тво ре ни је про
ти вље ње ислам ској кул ту ри. „И то је то. Ис пра ти ће мо на во де Пје ра 
Бур ди јеа. Бро јач је вра ћен на ну лу. Не га тив ни ин те лек ту а лац је 
ис пу нио сво ју ми си ју: ко ће хте ти да ис ка же со ли да р ност пре ма 
ко ља чи ма, си ло ва те љи ма и уби ца ма – на ро чи то ка да се ра ди о љу
ди ма ко је озна ча ва ју, без дру гог исто риј ског обра зло же ња, као ’лу
да ке исла ма’, ко ји су об у хва ће ни под срам ним име ном исла ми зма, 
кон цен тра та свих ори јен тал них фа на ти за ма, по год ног да ра си стич
ком пре зи ру пру жи нео спор ни али би етич ког и ла ич ког ле ги ти ми
те та?”16 Зар та кав ра си зам не пред ста вља про ле го ме ну за обр ну ти 
то та ли та ри зам или де мо крат ски фа ши зам?

Ов дје као да се на зи ру ми сли Жи ли је на Бен де и ње го вог лу
цид ног на сло ва Из да ја ин те лек ту а ла ца. Њи хо во ин те лек ту ал но 
де зер тер ство ре зул тат је њи хо вог от пад ни штва од сви је та и на
че ла нај у зви ше ни јих ври јед но сти и „па си о ни ра ном” пре пу шта њу 
по ли тич ким и на ци о нал ним иде о ло ге ма ма. „Ин те лек ту а лац је сра
мот но из дао свој по зив јер је у тре нут ку кад су фа ши зми до се гли 
свој вр ху нац при хва тио не прав ду као ’чи ње ни цу’; још ви ше, при
стао је на то да бу де ску то но ша фи ло зо фи ја ма ко је су до крај но сти 
пре зи ра ле сва ки иде а ли тет про гла ша ва ју ћи не прав ду пра вед ном 
јер је она у том тре нут ку би ла ’по ви је сна во ља’. Ин те лек ту ал цу је 

14 Ми лан Бр дар, Фи ло зо фи ја у Ди ша но вом пи со а ру – пост мо дер ни пре сек 
XXве ков не фи ло зо фи је, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци – Но ви Сад 2002, 188.

15 Исто.
16 Пјер Бур ди је, Сиг нал на све тла – при ло зи за от пор нео ли бе рал ној ин ва

зи ји, прев. Ми ли ца Па је вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1999, 
105.
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ду жност да у тре нут ку кад ци је ли сви јет кле чи пред не прав дом 
ко ја је по ста ла го спо да ром сви је та оста не ус пра ван и су прот ста ви 
јој људ ску сви јест.”17

По ла зе ћи од пре о бра жа ја то та ли тар не сви је сти, Жељ ко Си мић 
мар ки ра она по ља мо дер не ин док три на ци је на ко ја не оста ју иму ни 
ни ин те лек ту ал ци. Ов дје ће мо обра ти ти па жњу на „екс пре си о ни
стич ко са у че сни штво” драм ског пи сца Ар нол да Бро не на у на бу ја
лим при то ка ма на ци стич ке иде о ло ги је. Осла ња ју ћи се на из во ре 
Ала сте ра Ха мил то на, глав на осу да Бро не на огле да ла се у ње го вој 
ре ви та ли за ци ји кул тур них осно ва јед не но ве на ци је, гдје је екс пре
си о ни зам ис ко ри шћен за по тре бе то та ли тар не апар ту ре, иа ко је, 
ка ко твр ди Жељ ко Си мић ка сни је стиг ма ти зо ван од стра не на ци
ста. Ци тат је ви ше не го по де сан за на зна че но ту ма че ње. „Ипак, ка ко 
је Јир ген Шре де ис та као у не дав но об ја вље ној сту ди ји, Бро нен је 
био Ју да из да је скри ве не у са мом екс пре си о ни зму. Он је осло бо дио 
и на сце ну из нео сва нај спор ни ја и нај о па сни ја стре мље ња то га по
кре та. Екс пре си о ни зам се пре тво рио у екс хи би ци о ни зам, па тос у 
ре то ри ку... тен зи ја у те жи ну... ре во лу ци о нар се по ка зао као про во
ка тор, а од ре ђе ни про грам као про па ган да... екс тре ми су пре о бра
ће ни у екс це се, анар хи ја је про из ла зи ла из са ди стич ких ор ги ја, ан
га жо ва ност је по ста ла мо да... и пре ци зна драм ска струк ту ра, сме ли 
по зо ри шни екс пе ри мент, ду го вао је за са мо сво је по сто ја ње ис тан
ча ној сцен ској тех ни ци.”18 Сли је ди об ја шње ње. „То та ли тар ни по
кре ти су на про сто у кул ту ри ба шти ни ли ста ње по ре ме ће них вред
но сти и дез о ри јен ти са но сти, они су да ва ли свој до при нос јеф ти ном 
про па ги ра њу исто риј ски пре о крет них зби ва ња ко ја су до при ма та 
’кул тур не’ са мо све сти до во ди ле до тле обес пра вље не пот кул тур не 
сло је ве, да би тек по до спе ва њу на власт отво ре но из но си ле сво је 
си ро во и ис пра зно иде о ло ги зо ва не кул тур не за ми сли.”19 Зло у по тре
бље ни или не, ин те лек ту ал ци су по ста ли ору ђе то та ли тар них ре жи
ма, јер су то та ли тар ни по кре ти у њи хо вом ства ра ла штву про на ла
зи ли ка на ле за про ток иде о ло шких по ру ка и ма ни пу ла ци је.

Днев ник пре зре не про шло сти

Ако се во ди мо ва ло ви ма ових ука за, а у ци љу одр жа ња те о риј
ске екви ли бри сти ке, бар ка да је у пи та њу ин те лек ту ал на ета бли

17 Ju lien Ben da, Iz da ja in te lek tu a la ca, Po li tič ka kul tu ra, Za greb 1997, 51.
18 Ала стер Ха мил тон, Фа ши зам и ин те лек ту ал ци 1919–1945, „Вук Ка ра

џић”, Бе о град 1978, 176, ци ти ра но пре ма: Жељ ко Си мић, Пре о бра жа ји то та
ли та р не све сти – про ле го ме на за со ци о ло ги ју са зна ња, Кул тур нопро свет на 
за јед ни ца Бе о гра да, Бе о град 2006, 188.

19 Ж. Си мић, нав. де ло, 188.
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ра ност у од ре ђе ном дру штве ном си сте му, мо гли би по ста ви ти 
пи та ње шта се зби ло са оном ин те лек ту ал ном ма сом ко ја је до ју че 
тај си стем сли је по по др жа ва ла и ра сла у са ло ни ма ком пра дор ског 
аван гар ди зма. Шта се де си ло са тим „пр ва ци ма”? У пост со ци ја ли
зму су по ста ли за го вор ни ци де мо кра ти је, ли бе ра ли зма, ка пи та ли
зма, јед ном ри јеч ју – спа со но сни ти та ни но вог сви је та. Чи ни нам 
се да ри је чи То до ра Ку љи ћа бри жно опо ми њу да је сје ћа ње на остат
ке про шло сти до зво ље но са мо у при ват ној ре жи ји и у па нич ном 
би је гу од „Ве ли ког ин кви зи то ра” – са да шњо сти. У пи та њу је пре
вла да ва ње про шло сти. „Пре вла да ва ње про шло сти, про ме на иден
ти те та и пре ра да исто ри је син дром ски су по ве за не те ме ко је обе
ле жа ва ју за о крет у ми сли о дру штву на кон сло ма европ ског со ци
ја ли зма. Ни је реч са мо о про ме ни дру штве ноеко ном ског си сте ма 
ни ти о уру ша ва њу иде о ло ги је или епо хал не све сти не го и о про
ме ни ви ђе ња су шти не вла сти тог би ћа код ши ро ких дру штве них 
гру па.”20 Ја сно је да су пост со ци ја ли стич ка дру штва про ми је ни ла 
иде о ло шки курс. Од ла га ње про кла мо ва ног „кра ја исто ри је” у ре
жи ји фа ши стич ке иде о ло ги је ко ја се гор до на ме та ла у пр вој по ло
ви ни 20. ви је ка, ре ла тив но бр зо је за бо ра вље но, та ко да је гло ба ли
за ци ја до ве ла со ци ја ли стич ка дру штва до вра та но вог иде о ло шког 
чи сти ли шта. „На раз ме ђи епо ха и сме на епо хал не све сти сре ћу се 
сву да ин те лек ту ал ци са рас це пље ним по ли тич ким би о гра фи ја ма... 
Отво ре но се при зна је (био сам ма о и ста, са да ве ру јем у ци вил но 
дру штво, не ка да сам на прав ну др жа ву гле дао као на бур жо а ску 
иде о ло ги ју, а да нас се за ла жем за устав ни па три о ти зам и људ ска 
пра ва у Kини, не ка да сам бра нио ин те рес кла се, да нас ми је на цио
нал ни ва жан) и сл.”21, сло жи ће се са на ма ау тор. То дор Ку љић не 
кри ти ку је са мо со ци ја ли стич ке ре не га те. Не за о би ла зе ћи ин те лек
ту ал ни кру жок ко ји се за ла гао за вој ну ин тер вен ци ју над Ју го сла
ви јом 1999. го ди не (Ен цен сбер гер, Ле ви и др.), ау тор у њи ма пре
по зна је ју де ин те лек ту а ли зма, па је са свим ра зум но ка да ка же: 
„Kао да сту пањ кон вер ти ра ња од ре ђу је пре стиж са лон ских ин те
лек ту а ла ца.”22

Из гле да да су сред ства ма ни пу ла ци је уни вер зал на. Мо жда 
се из лаз из овог ла ви рин та на ла зи у ду хов ном пре по ро ду епо хе и 
у ри гид ној лу стра ци ји ка ри ка ту рал них ко зе ра. „При зна ти ин те
лек ту ал ца као рав но прав ног про из во ђа ча зна чи при зна ти не ’при
вид ње го ве са мо стал но сти’ не го ње го ву ствар ну са мо стал ност и 

20 То дор Ку љић, Пре вла да ва ње про шло сти – узро ци и прав ци про ме не сли
ке исто ри је кра јем XX ве ка, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град 
2002, 12.

21 Исто, 38.
22 Исто, 39.
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спе ци фич ност ње го ве ду хов не про дук ци је... Јер рад нич кој кла си 
ни је по треб но да до би је вул гар не от пат ке са бо га те тр пе зе ин те лек
ту ал ног на сле ђа чо ве чан ства.”23 Ов дје као да ко ре спон ди ра ју ри
је чи Рат ка Р. Бо жо ви ћа ка да го во ри о свој стви ма и пре по зна тљи
во сти ин те ли ген ци је. По ред кри тич ке сви је сти, ко ја и не мо ра да 
бу де сви је тло у ту не лу пре по зна ва ња ове „кла се”, јер се че сто пре
тва ра у пам фле ти зам, Бо жо вић на во ди ства ра лач ко ис по ља ва ње за 
ко је ка же: „Ства ра лач ко ис по ља ва ње је она dif fe ren tia spe ci fi ca ко ја 
ин те ли ген ци ју из два ја од оста лог сви је та...”24 На до ве зу ју ћи се на 
ау тен тич не вред но те по зва них ми сли ла ца, кон ге ни јал но њи хо вом 
опу су, мо же мо ре ћи да ће ин те лек ту ал ци, у бес по штед ној кри ти ци 
и осу ди свих мањ ка во сти епо хе а и соп стве ног по ло жа ја, тек та да 
до би ти др жа вљан ство и из бје ћи по ви је сно из гнан ство. А то опет 
за ви си – са же то ће мо ука за ти на ин тер пре та ци ју Гулд не ро ве тео
ри је „но ве кла се” у освр ту Бенг та Фу ра ке ра (Bengt Furåker) – од 
кул тур ног ка пи та ла, кул ту ре кри тич ког дис кур са, си сте ма обра
зо ва ња и сва ког ви да ау то но ми је,25 што у ве ли кој мје ри за ви си од 
(не)на кло но сти дру штве ног си сте ма. 

За вр ша ва ју ћи по гла вље и на ја вљу ју ћи фи на ли за ци ју на шег 
те мат ског из бо ра, још јед ном ће мо се по зва ти на Жељ ка Си ми ћа 
као до брог по зна ва о ца у ту ма че њу Кун де ри ног дје ла Не под но шљи
ва ла ко ћа по сто ја ња, чи ја раз ра да ће нам по мо ћи, ако не и пру жи
ти пле до а је овом ра ду. Из дво јив ши оне ми са о не трак та те по ко ји ма 
се мо же чи та ти ово дје ло, Жељ ко Си мић је кроз лик Кун де ри не 
ју на ки ње Са би не26 ту ма чио фе но мен то та ли тар ног ки ча, али исто 
та ко су ве ре но по твр дио и на мје ре оних чи је су фи ли пи ке осу ђи ва
ле на је зде ко му ни стич ког ре жи ма. „При по ве дач је уло жио знат не 
на по ре и за вид на ли те рар на сред ства да нас уве ри да је Са би ни на 
кри ти ка од ре ђе не иде о ло ге ме са мо спо ља шње а не има нент не при
ро де, да ње но уну тра шње бун тов ни штво про тив ко му ни зма ни је 
би ло етич ког, већ естет ског ка рак те ра. Њу, да кле, ни ма ло ни су 
уз не ми ра ва ли и раз дра жи ва ли ру жно ћа и си ви ло јед ног убо гог, 

23 Љу бо мир Та дић, По ре дак и сло бо да – при ло зи кри ти ци по ли тич ке све
сти, Кул ту ра, Бе о град 1967, 211. 

24 Рат ко Р. Бо жо вић, Жи вот кул ту ре, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2009, 260.
25 Оп шир ни је у: Bengt Furåker, The In tel li gent sia as a Class un der Ca pi ta lism 

and So ci a lism; In: Ac ta So ci o lo gi ca. Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd., Vol. 25, No. 4 (1982), pp. 
455–467.

26 У пред го во ру књи зи Иде о ло шко чи та ње ро ма на, у па су си ма на мје ње
ним Кун де ри, Ра до мир Сми ља нић ис ти че: „... Са би на, чи ји лик ми ну ци о зно 
ана ли зу је Си мић, при мер је ју на ки ње од ко је се њен ау тор из ма као. И она са ма, 
с мно гим на сла га ма те шких раз о ча ре ња и пат ње плу та све уда ље ни је од свог 
’ме ста под сун цем’, бр ка пој мо ве и про гра ме ко му ни зма, фа ши зма, гну ша се 
про те ста ма са без об зи ра на ње не по бу де”, Жељ ко Си мић, Иде о ло шко чи та ње 
ро ма на, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2000, 11.
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опу сто ше ног и ра зо ре ног све та ко ли ко ’ма ска ље по те’, тај гр че вит 
на пор да се при кри је не при јат на исти на не из бе жне и су ро ве ре ал
но сти, да се ’Ма ји ним ве лом’ са кри је из ро ва ше но и из бо ра но ли це 
вла сти тог жи во та, обес по ко ја вао ју је чу дан по рив да се ва зда пот
хра њу је илу зи ја ма не ке над на рав не ко лек тив не сре ће, спо кој ства 
и ве дри не. Оно што је бит но на ру ша ва ло Са би ни ну пси хич ку 
хо ме о ста зу и што је ре ме ти ло њен бла же ни мир ’тр ске ко ја ми сли’ 
би ла је по тре ба за при хва та њем жи во та, ар хе тип ска по тре ба за ве
ли ча њем и сла вље њем све та, при мор ди јал на жуд ња што је из ви
ра ла из ’ду бо ког вре ла ка те го рич ке са гла сно сти с по сто ја њем.’”27 
Си мић ће да ље из ве сти пред суд на уч не јав но сти Кун де ри ну „ка
те го рич ку са гла сност с по сто ја њем” ко ја је про тив на по зна тим Ни
че о вим фор му ла ци ја ма „за то што ли це мер но окре ће ле ђа исти ни, 
за то што, су прот но свом на зи ву, из ра жа ва про ти вље ње по сто ја њу 
као та квом, што из ра жа ва не сла га ње с ис ку ством, и што за свој естет
ски иде ал има кич ко ји ’ис кљу чу је из свог ви до кру га све што је у 
људ ској ег зи стен ци ји су штин ски не при хва тљи во’.”28

Мо жда се рје ше ње за пре ва зи ла же ње ин те лек ту ал не кри зе 
на ла зи у Ба дју о вом на во ду сен тен це Во ла са Сти вен са: „Мо ра мо 
ус тра ја ти у на шим ми сли ма ци је лу ноћ.”29 Јер у про тив ном, упо
зо ра вао је Све ти Ава Ју стин Ће лиј ски: „Док на ша ин те ли ген ци ја 
лу та хра не ћи се от па ци ма европ ске кул ту ре, док се у ње но са су ше
но ср це убри зга ва се рум ате и зма, ин ди фе рен ти зма, ма сон ства, до тле 
ми, пред став ни ци Цр кве, пре ла зи мо из дре ме жа у дре меж, из сна 
у сан, из нар ко зе у нар ко зу. На јам ни ци се при ја те ље с ву ци ма, јер им 
ов це ни су сво је. И кра ду им ду ше, и кра ду им ср ца. А чи ме ће мо 
от ку пи ти јед ну укра де ну ду шу ка да вре ди ви ше не го сва са зве жђа, 
ви ше не го сви све то ви гор њи и до њи?”30

27 Исто, 163–164.
28 Исто, 165.
29 Алан Ба дју, Жуд ња за фи ло зо фи јом, Ме диј ска кул ту ра – „Rass press” doo., 

Ник шић 2010, 152.
30 Ју стин По по вић, О ду ху вре ме на, По ли ти ка – На род на књи га, Бе о град 

2005, 138.




