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АЛЕК САН ДАР ГА ЈИЋ

ИМА ЛИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛАЦ  
У 21. ВЕ КУ БУ ДУЋ НОСТ?

Ду же од јед ног ве ка у јав ном мње њу вла да ве ли ка кон фу зи ја 
у ве зи са од ре ђе њем пој ма ин те лек ту ал ца. За јед не су ин те лек ту
ал ци са мо љу ди са ви со ким фор мал ним обра зо ва њем, за дру ге 
при ви ле го ва на дру штве на ели та ко ја се ба ви ми са о ним ра дом, док 
су за тре ће они кре а то ри иде ја и сло бод ни ства ра о ци ко ји свет обо
га ћу ју сво јим ин те лек ту ал ним тво ре ви на ма. Је дан део јав но сти 
ин те лек ту ал це до жи вља ва као оте ло тво ре ње про све ти тељ ских 
иде а ла: као сво је вр сне ен ци кло пе ди сте, са ку пља че зна ња и но си о це 
„кре а тив не има ги на ци је” ко ји при бе га ва ју ум ном ни ја н сира њу 
на су прот го то во ин стинк тив ној скло но сти ма са ка по јед но ста вљи
ва њу. Дру ги део јав но сти (у скла ду са иро нич ним ста вом Фри дри
ха фон Ха је ка, ко ри фе ја ли бе ра ли зма) ви ди ин те лек ту ал це као про
фе си о нал не про дав це иде ја из дру ге ру ке ко ји су по но сни што не 
по се ду ју спе ци јал но зна ње о би ло че му по себ но, ко ји не пре у зи ма ју 
ди рект ну од го вор ност за прак тич не по сло ве за ко је ни је по треб но 
чак би ти ни по себ но ин те ли ген тан, а ко ји се за до во ља ва ју уло гом 
по сред ни ка у ши ре њу иде ја ори ги нал них ми сли ла ца у све ту пре ма 
ко ме се по ста вља ју и у од но су на ко га се пред ста вља ју су пер и ор
ним. Очи глед но, у по гле ду (пр)оце њи ва ња фи гу ре ин те лек ту ал ца 
ко ри сте се раз ли чи ти ар ши ни – од оних у ко ји ма пре о вла да ва кри
те ри јум ве зан за (фор мал но или су штин ско) обра зо ва ње, пре ко 
оних ко ји су усме ре ни на дру штве ни по ло жај, па до оног ко ји, као 
при ма ран, вред ну је њи хов дру штве ни ути цај. 

Ети мо ло шки гле да ју ћи на по јам ин те лек ту ал ца (ко ји из ви ре 
из ла тин ског тер ми на in tel le go, le xi, lec tum, чи ја су зна че ња: уви де
ти, раз мо три ти, за ми шља ти, од но сно уви ђав ност и раз бо ри тост), 
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Љу бо мир Та дић га је ве зи вао за спо соб ност да се са зна ју нај ви ши 
прин ци пи ко ри шће њем мо ћи ра су ђи ва ња о на шој дру штве но сти 
и људ ско сти.1 Ин те лек ту а лац је – и сво јом дру штве ном уло гом и 
са мим уну тра шњим по зи вом – те сно по ве зан са кри тич но шћу као 
ефи ка сним ви дом су прот ста вља ња свим ви до ви ма кон фор ми зма, 
учма ло сти и без лич но сти, тим об ли ци ма бо ле сти људ ског ду ха 
ко је се у сфе ри дру штве но сти очи та ва ју у оту ђе њу и објек ти ва ци ји. 
Дру ги ау то ри пра ве број не ти по ло ги је ин те лек ту а ла ца, раз вр ста
ва ју ћи их пре ма раз ли чи тим ум ним и дру штве ним до ме ти ма. 
Та ко Ђу ро Шу шњић де ли ин те лек ту ал це у три вр сте: не у трал ни 
тех ни ча ри, со ци јал ни фи ло зо фи и кри тич ки ин те лек ту ал ци.2 Не
у трал ни тех ни чар је сци јен ти ста: он при ку пља и кла си фи ку је 
на уч не чи ње ни це и де лу је као објек тив ни, вред но сно не у трал ни 
ис тра жи вач. Со ци јал ни фи ло зоф је ви ши ин те лек ту ал ни тип ко ји 
за у зи ма по зи ци ју кри ти ча ра дру штва са ста но ви шта уни вер зал них 
људ ских иде а ла, али се пре ма дру штву не од но си кре а тив но и са 
ци љем ње го вог по пра вља ња, већ са мо при ме њу је да те мо рал не 
нор ме на кон крет ну ствар ност ка ко би је про це нио. Кри тич ки ин
те лек ту а лац пред ста вља тре ћи, нај ви ши тип. Он се не за до во ља ва 
са мо раз у ме ва њем по сто је ћег ста ња ства ри, већ пред ста вља но
си о ца по бу не про тив „све та чи ње ни ца” је зи ком ре ал но мо гу ћег. 
Та кав ин те лек ту а лац се пре по зна је по то ме што ни је идеј но дог ма
ти чан, што не ма ин стру мен та лан од нос пре ма иде ја ма, ни ти је 
ау то ри та ран у по гле ду њи хо ве прак тич не дру штве не и по ли тич ке 
при ме не. Дру ги ау то ри оштро раз ли ку ју „пра вог” ин те лек ту ал ца 
од тех нич ке ин те ли ген ци је или ис тра жи ва ча из по ља дру штве но 
ху ма ни стич ких на у ка, ус кра ћу ју ћи овим по то њим мо гућ ност да 
се на зи ва ју ин те лек ту ал ци ма. Пра вог ин те лек ту ал ца они од ре ђу
ју на осно ву ши ри не, па и уни вер зал но сти зна ња ко јим ба ра та и 
ко је кре а тив но при ме њу је у ци љу ква ли та тив ног пре о бра жа ва ња 
дру штва.

Ово по след ње, „уз ви ше но” ви ђе ње ин те лек ту ал ца за пра во 
по ку ша ва да де фи ни ше ка кав иде ал но за ми шље ни ин те лек ту а лац 
тре ба да бу де, а ма ње да опи ше ка кав он ствар но је сте. Пре ма ова
квом ста но ви шту, ин те лек ту ал ца би тре ба ло да од ли ку је зре лост 
и прин ци пи јел ност у за ла га њу за нај ве ће мо рал не иде а ле, али и 
спо соб ност да стал но пре и спи ту је се бе и свет око се бе, бо ре ћи се 
про тив сва ке јед но стра но сти, а све у ци љу про на ла же ња но вих и 
бо љих жи вот них ре ше ња.

1 Љу бо мир Та дић, Фи ло зо фи ја у свом вре ме ну, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 
1998, 120.

2 Ђу ро Шу шњић, „Ин те лек ту ал ци”, у: Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, 
Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град 1993, 426–427.
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Ин те лек ту а лац – мо дер на фи гу ра у све ту  
кра ја мо дер но сти

Ин те лек ту а лац је пре и из над све га мо дер на по ја ва. Он је 
ре зул тат по ступ не се ку ла ри за ци је тра ди ци о нал ног чо ве ка и пред
мо дер ног дру штва. Мо дер но дру штво је у сво јој ра ци о на ли за ци ји 
из и ски ва ло фи гу ру ко ја сво јим по сто ја њем и де ло ва њем оте ло тво
ра ва дру штве ни иде ал ум ног знал ца и про ми сли те ља, за точ ни ка 
објек тив не спо зна је и „ви зи о на ра од овог све та”. Мо дер ни стич ки 
про је кат на ме нио је ин те лек ту ал цу уз ви ше ну уло гу: да от кла ња 
за блу де, да раз бли ча ва при стра сно сти и по сто је ће сте ре о ти пе, да 
кри ти ку је за стра ње ња и усме ра ва дру штве ни раз вој у скла ду са 
уни вер зал ним иде а ли ма објек тив не (ра зум ски појм љи ве) исти не, 
јед на ко сти, со ли дар но сти и со ци јал не прав де. Циљ ин те лек ту а
ла ца је, да кле, истин ска спо зна ја са на ме ром да се свет раз у ме и 
осми сли. Ин те лек ту а лац жи ви за иде ју а не од иде је, он је њен 
по све ће ник ко ји се уз ди же из над па р ци јал ног, екс перт ског зна ња. 
Мо дер ни ин те лек ту а лац га ји уни вер зал не пре тен зи је: он се ан га
жу је око нај ве ћих и нај ва жни јих те ма ве за них за исти ну, ра су ђи
ва ње и укус вре ме на; он пред ста вља за јед ни цу у име ра зу ма, он 
сто ји из над сек та шких, ужих ин те ре са, а све у име ви со ких мо рал
них прин ци па, све са те жњом да уне се све тло му дро сти ме ђу кон
фу зне и по тла че не. Због ова квих пре тен зи ја и ак тив но сти (ко је до
жи вља ва ју пре све га као свој уну тра шњи по зив, а не као про фе си ју) 
ин те лек ту ал ци се бе ви де као обра зо ва ну и про све ће ну ели ту, као 
љу де ко ји су се уз ди гли на ви ши ни во на ко ме се ја сни је чу је глас 
ра зу ма и мо рал но сти. Без ин те лек ту а ла ца – тих по сред ни ка ко ји су 
у ста њу да ту ма че по ру ке ра зу ма и де лу ју у скла ду са њи ма – сма
тра се то ком чи та ве мо дер не епо хе, не мо же да бу де оства рен пун 
„по тен ци јал чо веч но сти” у мо дер ном све ту, ни ти се мо гу ус по ста
ви ти но ви, бо љи усло ви ко ји ће до при не ти то ме да и дру ги по је
дин ци уну тар дру штва бу ду вољ ни да при хва те сво је по зи ве.

Ни је те шко уо чи ти да фи гу ра ин те лек ту а ла ца у ства ри пред
ста вља иде ал тип ски мо дел се ку ла ри зо ва ног све ца мо дер ног дру
штва, сво је вр сног „ум ног хе ро ја” у слу жби за јед ни це. У сво јој хе
рој ској по све ће но сти, ин те лек ту а лац је у мо дер ној епо хи за ми шљен 
као не ко ко се бо ри про тив свих јед но стра но сти и око шта лих 
фор ми ми шље ња, као не ко ко про ми шља ал тер на ти ве те от кри ва 
пу те ве за но ва и на вод но бо ља, људ ски при хва тљи ви ја ре ше ња.

Пре те жно ми са о но на стро је них љу ди је, сва ка ко, би ло и пре 
мо дер них вре ме на. Њих на ла зи мо у свим исто риј ским епо ха ма – 
од Кон фу чи ја и Хе ра кли та, пре ко Со кра та и Ав гу сти на, Ва си ли ја 
Ке са реј ског и Јо ва на Хри зо сто ма, све до Ми ха и ла Псе ла, То ма са 
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Мо ра и Сил ви ја Ене ја Пи ко ло ми ни ја. Али њи хо во умо ва ње и ши
ро ко зна ње увек је би ло у слу жби тра ди ци је, ве ре и кул та, а ни ка да 
са мо свој но, из дво је но и ан тро по цен трич но; оно ни ка да и ниг де 
ни је би ло „објек тив но”, окре ну то са мо ег закт ном, про вер љи вом; 
ни ка да ни је би ло пре врат нич ки усме ре но ка про јек ти ма пре о бра
жа ја дру штва у овом и са мо овом све ту; ни ка да ни је узи ма ло се бе, 
свој ра зум и сво ју ма шту за крај њу ме ру и ко рек тив све га по сто је ћег, 
ни ка да ни је ин си сти ра ло на сво јој ау то но ми ји и са мо у бе ђе ној уз
ви ше но сти. Хи пер тро фи ју ра ци о нал не кре а тив но сти усме ре ну ка 
оства ре њу „ово стра них” иде а ла по зна је и не гу је је ди но мо дер на 
епо ха: че сто на во ђе ни идеaли интелек туaлца не сум њи во ода ју ка ко 
њи хо во мо дер но по ре кло, та ко и мо дер не ци ље ве. 

Шта, за пра во, пред ста вља мо дер на епо ха и про је кат мо дер
но сти? То ком ове епо хе, кроз ви ше сто ти на го ди на, по сте пе но се 
од и гра ла де кон струк ци ја „те о цен трич ног” по и ма ња све та и по
ло жа ја чо ве ка у ње му. На су прот те о цен три зму, у мо дер ној епо хи 
је усто ли чен ху ма ни стич ки „ан тро по цен три зам” ко ји се по у зда вао 
у људ ску па мет и спо соб ност да се са мо стал но из ве де дру штве ни 
пре о бра жај. Мо дер ни за ци ја, у сво јој ср жи, пред ста вља „пр о тив
тра ди ци о нал ни ра ци о на ли тет” у ко ји спа да ју „осло бо ђе ње ми сли 
од ау то ри те та, по бе да ин те лек ту ал ног фор ми ра ња над по вла сти
ца ма сте че ним ро ђе њем, осло бо ђе ње ин ди ви ду у ма, оду ше вље ње 
за на у ку, ети ка људ ске уз ви ше но сти (ау то ном но сти), сво је вр сни 
ате и зам и зло коб на ис ку ше ња го спо да ре ња над при ро дом”.3 По
ла зи ште мо дер ни за ци је ле жи у убе ђе њу да се те ле сним чу ли ма 
не ви дљи ве, тран сцен дент не осно ве на ко ји ма по чи ва дру штве ни 
и по ли тич ки по ре дак ви ше не узи ма ју као по у зда не и исти ни те, 
већ се по ступ но вр ши де кон струк ци ја овог по рет ка. Ње му на су прот, 
из гра ђу је се но ви, ал тер на тив ни, се бе цен трич ни и ра ци о на ли стич
ки ху ма ни стич ки по ре дак. Он по кре ће низ ме ђу соб но усло вље них 
кван ти та тив них и ква ли та тив них дру штве них про ме на ко је се про
гла ша ва ју за про грес. „На су прот ре ли ги о зно сти, на сту па ху ма ни
зам. Уме сто хо ли зма – ем пи ри зам; уме сто за јед ни це – ор га ни за ци ја. 
У те ме љу све га је – кри за; као по кре тач – ор га ни зо ва ни ра ци о нал ни 
план пре ва зи ла же ња кри зе; као ис хо ди ште све га – још ве ћа и још 
ра ши ре ни ја кри за, ко ја из но ва тра жи ре ше ња.”4 „Кри зни ме наџ мент” 
мо дер ног до ба је пре у сме рио го то во све људ ске енер ги је у про це се 
ко ји се од ли ку ју ди фе рен ци ја ци јом, ау то но ми за ци јом и спе ци ја ли
за ци јом. Глав но сред ство ра ци о нал но осми шље них про је ка та пре
о бра жа ва ња при ро де и људ ског дру штва би ле су ма ши не, од но сно 

3 Вла ди мир Цвет ко вић, Во ља за но во, Де ре та, Бе о град 2008, 27.
4 Алек сан дар Га јић, Ду хов не осно ве свет ске кри зе, Кон рас, Бе о град 2011, 

53–54.
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тех но ло ги ја – ин стру мен ти за овла да ва ње хо ри зон та лом твар ног 
све та схва ће ног као то та ли тет. Ми мо тех но ло шке ре а ли за ци је, цео 
мо дер ни стич ки про је кат од ви јао се та ко ђе кроз кон стру и са ње „ме
ђу соб но над ме ћу ћих ми са о них обра за ца, ’зна ња као мо ћи’ ко ја 
ин тер пре ти ра ју ем пи риј ска до стиг ну ћа што су окре ну та де ло ви
ма и де та љи ма (уз исто вре ме ни не до ста так уза јам не по ве за но сти 
ми мо оне ра зум ски кон стру и са не, мо дел ске)... Те о риј ски по гле ди 
нео дво ји ви су од дик сур зив ног, иде о ло шког при сту па, где се реа
ли тет мо ћи уву као у на уч ну, ’објек тив ну’ ре цеп ци ју ствар но сти, 
да ју ћи му пот по ру у пре ва зи ла же њу кри зних рас це па и пр о бле ма
ти за ци ја... Ови обра сци пред ста вља ју план ске од го во ре на зах те ве 
дру штве ног жи во та ко ји ве ру ју да су сви ње го ви об ли ци, све уста
но ве, оби ча ји, пра во и слич но – са мо свр сис ход ни из у ми људ ског 
ума као истин ске људ ске при ро де што оства ру је соп стве не уто пиј
ске, ра зум ске кон струк ци је и ус по ста вља ускла ђе ни, бес кри зни, 
прак тич ни и ра ци о нал но ин те гри са ни свет.”5

Са вре ме но до ба је до ба кра ја епо хе мо дер но сти. Оно је оли
че но у по ступ ном али не у мит ном рас па да њу свих мо дер ни стич ких 
про је ка та услед не у спе ха њи хо вог оства ре ња у све ту ем пи ри је. 
Уру ша ва ње ра ци о нал них про је ка та на осно ву мо дер них ми са о них 
обра за ца и иде а ли зо ва них уто пиј ских ви зи ја до ве ло је до са вре ме
ног „пост мо дер ног ста ња” – до ста ња де ли мич не мо дер не уру ше
но сти ко је те жи да се кон зер ви ра и са чу ва у по сто је ћим об ли ци ма 
и од но си ма. Ово ста ње, да кле, пред ста вља исто вре ме ну кри ти ку 
не у спе лих мо дер ни стич ких про је ка та и њи хо вих иде о ло шких на
сто ја ња, али и гр че ви то др жа ње за њи хо ве до са да шње учин ке. Кроз 
ин тер пре та ци ју, де кон струк ци ју и ре ла ти ви за ци ју вред но сних 
окви ра, те до ме та људ ске спо зна је, епо ха пост мо дер но сти на сто ји 
да из вр ши оправ да ње ин ди ви ду ал не де цен три ра но сти, та ко да она, 
на ми кро пла ну, одр жа ва у жи во ту основ на ста но ви шта и „до стиг
ну ћа” мо дер не, то јест ста ње „ис пра жње не ег зи стен ци је” и су же
ње пер спек ти ва кре та ња до ко јих је мо дер на и до ве ла. Уз по моћ 
сво јих глав них сред ста ва – мо дер них тех но ло шких сред ста ва – 
„пост мо дер на ста ња” уну тар са вре ме них дру шта ва оп ста ју, ме та ста
зи ра ју и мул ти пли ку ју сво ја „до стиг ну ћа”. На тај на чин се одр жа ва 
при вид ин ди ви ду ал них и дру штве них раз вој них мо ћи, као и илу
зи ја њи хо ве ау то ном не исто риј ске ди на ми ке ко ја је ли ше на свих 
тра ди ци о нал них, ду хов них вред но сних ори јен ти ра. Пост мо дер на 
дру штва и пост мо дер ни љу ди – пре и из над све га – ег зи сти ра ју 
др же ћи се ин стру мен тал них вред но сти и ство ре них ин стру ме на та 
– тех но ло ги је. У та квом по сре до ва ном, ме ди ја ли зо ва ном и ме диј ском 

5 Исто, 54.
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све ту, ко ло сал ни не у спех мо дер ни стич ког про јек та и ње го вих ци
ље ва ве што се при кри ва оспо ра ва њем и од ри ца њем сва ког сми сла 
и свр хе, а све то уз по моћ бр зих сме њи ва ња ви зу ел них ути са ка и 
њи ма иза зва них емо тив них ре ак ци ја. Стал ним упли та њем у тех
нос фе ру, кроз бом бар до ва ње ин фор ма ци ја ма, по ла зи ште це ло куп ног 
мо дер ног про јек та – одво је на, се ку ла ри зо ва на ин ди ви дуа са хи пер
тро фи ра ним ра зу мом и стра сти ма – про гла ше на је за њен циљ, за 
са мо ис хо ди ште, док су ви до ви ин ди ви ду ал ног са мо у са вр ша ва ња 
и са мо пре ва зи ла же ња – углав ном уз по моћ тех но ло ги је – про гла
ше ни за жи вот ни им пе ра тив. 

Ин те лек ту а лац пред иза зо ви ма 21. ве ка

У са вре ме ним усло ви ма, по зи ци ја ин те лек ту ал ца у 21. ве ку 
усме ре на је у два на пр ви по глед са свим опреч на прав ца. На јед
ном кра ју, ин те лек ту ал ци су – и по ред за кли ња ња у њи хо ву уло гу 
кри тич ког ко рек ти ва дру штва и ми си ју за шти те од не ху ма них 
ви до ва лич ног и ко лек тив ног за стра ње ња – по ста ли не сум њи ве 
апо ло ге те ова квог све та и дру штва. У пост мо дер ним, по сре до ва
ним усло ви ма, ин те лек ту а лац је са иде а ли зо ва ног пи је де ста ла „се
ку ла р ног све ца” спу штен на ни во пу ког ме диј ског по рт па ро ла, ПР 
ме на џе ра и шо у ме на, бу ду ћи да у јав ном мње њу пре о вла ђу је став 
да он ви ше од то га и не за слу жу је. Сме штен на ова кву по зи ци ју, 
ин те лек ту а лац је у ста њу да пла си ра сво је мен тал не (де)кон струк
ци је у етар и да на сту па (као „пе р фор мер”) у ин фор ма тич ким аре
на ма да на шњи це. Но, та кво усме ре ње во ди ин те лек ту ал ца да, за рад 
си не ку ра и све че шће дру гра зред них дру штве них по ча сти, усту па 
сво је мен тал не ка па ци те те у на јам не тран спа рент ним цен три ма 
мо ћи. По сле дич но, ин те лек ту а лац је по чео да се пре тва ра у фин
ги ра ног кри ти ча ра „нај бо љег о свих све то ва” ко ји је, за пра во, ње гов 
нај ве ћи апо ло ге та. Ње го во умо ва ње углав ном се сво ди на чи сту 
ра ци о на ли за ци ју, на оправ да ње по сто је ћег ста ња као „до брог”, од
но сно „нај ма ње ло шег”, уз при зна ње по не ке мањ ка во сти, на че га 
се по пра ви лу сво ди сва ње го ва „кри тич ка ре флек си ја”. На дру гој, 
на из глед до след ни јој стра ни, ин те лек ту а лац је на ста вио да ин си
сти ра на са мо про мо ци ји у сти лу глик сма нов ске фи гу ре „не га тив не 
уни вер зал но сти”, ко ја га пред ста вља као са мо и за бра ног, у од но су 
на дру штво из оп ште ног по све ће ни ка ум ног зна ња и кри тич ке ре
флек си је. У са вре ме ним усло ви ма овај пут во ди у сво је вр сну са
мо и зо ла ци ју, у пре тва ра ње у уса мље нич ку, уми шље ну, „псе у до
мо на шку” фи гу ру ко ја се уча у ри ла у соп стве ни ум и ко ја се ба ви 
со бом и мо гућ но сти ма ин тер пре та ци је у број ним кри тич коре флек
сив ним из ра зи ма. Кри тич ност ова квог ин те лек ту ал ца је ду бо ко 
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сум њи ча ва и мно го че шће де струк тив на не го ко рек тив на пре ма 
дру штву и ње го вим вред но сним ори јен ти ри ма. Ин те лек ту ал че ва 
„ау то ном ност по сва ку це ну”, ко ја се очи ту је као „са мо на мет ну та 
де са кра ли за ци ја” у ци љу бор бе про тив свих ко нач них исти на и 
сва ке јед но став но сти и при јем чи во сти, по пра ви лу се из вр ће у бес
при мер ну гор дост при кри ве ну слат ко ре чи во шћу и уз ви ше ним а 
од стра не ве ћи не не схва ће ним иде а ли ма. Из гор дог ума – ли ше ног 
са о се ћа ња и по ве ре ња у за јед ни ча ре ње – ра ђа ју се све скр ом ни ја 
ин те лек ту ал на до стиг ну ћа, нај че шће тек ег зи би ци о ни стич ки на
стро је не ре ци кла же и ком пи ла ци је ту ђих иде ја и ту ђих при сту па. 
У сво јој гор дој до след но сти, ова кав ин те лек ту а лац ши зо ид но осци
ли ра из ме ђу ви ше сми сле но сти и бе сми сла, из ме ђу тра га ња за по ве
за но шћу са „дру гим” и мр жње пре ма ње му, из ме ђу са мо за до вољ ства 
и са мо у ни ште ња. Ње го ва де ла због то га оди шу ма ни пу ла тив ним 
пред у ми шља јем и вр ве од па то ло шких, са мо за љу бље них по ри ва. 
На и ла же ње на рав но ду шност, а по не где и пре зир „обич них љу ди”, 
те „ти хе ве ћи не” ме ђу ко јом жи ве, са мо још ја че утвр ђу је ова кве 
ин те лек ту ал це у ис тра ја ва њу у гор дој оту ђе но сти. Она их, по ступ но 
али не ми нов но, во ди пут са мо у ни ште ња. Ја сно је да је овај дру ги 
тип ин те лек ту ал ца без вре дан дру штву ме диј ског спек та кла, из у
зев као обје кат ка ри ки ра ња и под сме ва ња. 

Фи гу ра ин те лек ту ал ца као крај ње мо дер на по ја ва у сво јим 
да на шњим из ра зи ма се, да кле, углав ном по ка зу је као стран пу ти ца. 
Са вре ме но до ба у свим сво јим син кре тич ким из ра зи ма и да ље ис ка
зу је ја ку по тре бу за кре а тив ном и дру штве но од го вор ном фи гу ром 
ко ја оте ло тво ра ва иде ал чо веч но сти: за осо бом ко ја је у ста њу да 
про ми шља свет и са о се ћа са њи ме, ко ја је у ста њу да на кре а ти ван 
на чин про ник не у то ко ве раз во ја све та и чо ве ка. Да би ми сле ћи 
чо век та квим по стао, нео п ход но је да се он истин ски (не тек ме та
фо рич но) про ду хо ви: да ње гов ин те лек ту ал ни рад, ње го во ми сао но 
прег ну ће у сво јим че сто хи пер тро фи ра ним и оту ђе ним из ра зи ма 
по ста не све де но и, по том, бу де пре у сме ре но у дру га чи јим прав
ци ма од оних ко је им је на ме ни ла (пост)мо дер на епо ха. А то зна чи 
нео п ход ност по ми ре ња ума и ср ца на ду хов ној ве р ти ка ли ко ја их 
спа ја и урав но те жу је и ко ја пре ва зи ла зи ан тро по цен трич ну, са мо
за тво ре ну егзи стен ци ју оног „људ ског, су ви ше људ ског”: пу то каз 
за отва ра ње ове ве р ти ка ле ко јом се уз но си лич на ег зи стен ци ја дат 
је у пред мо дер ној тра ди ци ји и ре ли ги о зно сти, ко ја – кроз са мо кри
ти ку и све сно са мо у ма ње ње – по сте пе но пре у сме ра ва чо ве ка ка 
пре о бра жа ју ње го ве лич но сти, во де ћи је ка за јед ни ча ре њу као је
ди ном истин ском пу ту лич ног оце ло вље ња. Но, та кав раз вој зах
те ва пот пу но и трај но од ри ца ње од жи вот них ста во ва и лич них и 
дру штве них пре тен зи ја ко је под ра зу ме ва мо дер но од ре ђе ње ин те
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лек ту ал ца. Дру гим ре чи ма, да би кре а ти ван, ми сле ћи чо век, ко га 
као ре ле вант ног тра жи вре ме ко је је пред на ма, мо гао да из ра сте, 
фи гу ра мо дер ног ин те лек ту ал ца мо ра да бу де од ба че на и пре ва
зи ђе на – и то не тек де ли мич но, не го у пот пу но сти. 

Тек та ко и та да, фи гу ра по стин те лек ту ал ца – тог пре о бра же
ног, кре а тив ног ми сле ћег чо ве ка – би ће у ста њу да се но си са иза
зо ви ма вре ме на ко је до ла зи. Тек на тај на чин он ће би ти у ста њу 
да оп ста је у ме диј ским аре на ма и ин фор ма тич ким ко ри до ри ма са
да шњи це као ве ро до стој на по ја ва, а не тек као пу ки про дукт мо ћи 
ма сов них ме ди ја, као тр бу хо збо рац по доб них фра за и апо ло ге та 
цен та ра мо ћи. На рав но, ње го ви ути ца ји и до ме ти у ме диј ски по сре
до ва ном, на ин стинк те све де ном ме диј ском без у мљу би ће ис пр ва 
ма ли, че сто и је два при мет ни. Ипак, он ће – бу ду ћи озбиљ ни је 
нео кр њен – би ти у ста њу да оп ста је и тра је, да пру жа по зи ти ван 
при мер оним гру па ма љу ди код ко јих ме диј ско усло вља ва ње ни је 
ус пе ло да уга си све тлост ум но сти а њи хо ву осе ћај ност уто пи у 
пли ћа ке нај ни жих стра сти. А тра ја ти у ха о су – у по сре до ва ном 
све ту ко ји не ма ни ка кву су шти ну, свр ху ни кон ти ну и тет по сто ја ња 
– то је већ са мо по се би по при лич но зна чај на ствар.




