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ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ

СТУ ДЕН ТИ И ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦИ

Вла ди мир Ву ле тић у члан ку о уло зи ин те лек ту ал ца да нас 
ка же да, ако се отва ра пи та ње ин те лек ту ал ца, то зна чи да ин те лек
ту а ла ца има,1 што је ин те ре сант но, по себ но ако се има у ви ду пи
та ње Ми ло ра да Бе лан чи ћа ко је по ста вља у есе ју „Ин те лек ту а лац, 
уло га, сце на”: „Ко нас је овла стио да, уоп ште, по ста вља мо пи та ње 
о уло зи ин те лек ту ал ца да нас? (...) Ни је ли то он да сво је вр сни нар
ци зам? (...) За што ин те лект... овла шћу је са мо се бе са мо га за од го вор 
на пи та ње о вла сти тој уло зи?”2 – или, до дај мо, бу дућ но сти? Да кле, 
мо же мо кон ста то ва ти да ин те лек ту ал ци са да има ју са да шњост, 
чим се по ста вља пи та ње о њи ма, на ро чи то јер су они нај по зва ни ји 
да про го во ре и о сво јој уло зи, али и свом оп стан ку. 

Раз ми шља ју ћи о на чи ни ма или стра те ги ја ма ко ји би ио ле 
до при не ли по сто ја њу ин те лек ту ал ца у бу дућ но сти, кре ну ла сам од 
нај ка рак те ри стич них де фи ни ци ја пој мо ва ин те лект, ин те лек ту а лац, 
ин те ли ген ци ја и оно га ка ко се ти пој мо ви нај че шће схва та ју и шта 
је оно нај бит ни је што их од ре ђу је. Од 20. ве ка, на и ме, до ла зи до 
„усло вља ва ња – да је ин те лек ту а лац онај ко ји је за вр шио фа кул тет 
или ви со ку шко лу”.3 Бе лан чић пи ше да „ако се ин те лек ту а лац су
ви ше уда љи од ду ха уни вер зи те та/уни вер зал но сти, он сва ка ко пре
ста је да бу де ин те лек ту а лац”.4 На слу ћу је мо, да кле, да је пи та ње 
ин те лек ту ал ца ну жно по ве за но са пи та њем уни вер зи те та, те да 

1 Вла ди мир Ву ле тић, „Уло га ин те лек ту ал ца да нас: Ин те лек ту а лац из ме ђу 
на ци о нал ног и гло бал ног (из ме ђу европ ских и на ци о нал них ми то ва)”, Злат на 
гре да, год. 3, бр. 19/20, мај –јун 2003, 66.

2 Ми ло рад Бе лан чић, „Ин те лек ту а лац, уло га, сце на”, Злат на гре да, год. 3, 
бр. 19/20, мај –јун 2003, 60.

3 Сло бо дан Ж. Мар ко вић, „Зна че ње и упо тре ба ре чи ’ин те лек ту а лац’ и 
’ин те ли ген ци ја’”, Ли пар, год. 1, бр. 1, је сен 1999, 18.

4 М. Бе лан чић, „Ин те лек ту а лац, уло га, сце на”, 60. 
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мо жда од го вор тре ба тра жи ти на тој стра ни. Фер нан до Ва ље спин 
је, ис пи ту ју ћи од нос из ме ђу „Уни вер зи те та и дру штва – па ра у не
сло зи”, уо чио да „’ду хов на кри за’ ко ја на па да дру штво, не по сред но 
ути че и на уни вер зи тет. Реч је о кри зи вред но сти и ци ље ва на ста
лој про ди ра њем ло ги ке про из вод ног и тех нич коад ми ни стра тив
ног про це са у оне сфе ре ко је су до та да под ле га ле соп стве ној ра
ци о нал но сти”.5 У на став ку по ми ње да се на став но осо бље пре тва ра 
у јав ну слу жбу и при ла го ђа ва „дик та ту ака дем ских кон вен ци ја”. 
Ис ти че про бле ме „об ја вљи ва ња ра ди об ја вљи ва ња”, „бро ја [радова] 
у од но су на ре ле вант ност”, по ли тич ност „суб вен ци о ни са них ис тра
жи ва ња”, „мно же ње ин сти ту та и уни вер зи тет ских цен та ра пре ма 
за ко ни ма тр жи шта” за ин те ре со ва ног за по слу шне и јед но о бра зне 
осо бе, те „пре власт ко р по ра тив ног ин те ре са”.6 Зна ње је у ко нач ни ци 
„пре ста ло да бу де са мо се би циљ да би се пре тво ри ло у пу ко сред ство 
у слу жби по ли тич коеко ном ских ци ље ва”.7 Ва ље спин кри ти ку је 
зах те ве за спе ци ја ли за ци јом и, као и ве ћи на ми сли ла ца, пред ла же 
удру жи ва ње у „сло бод ну за јед ни цу ис тра жи ва ча у ко јој би пре вла
да ле дис кур зив не фор ме на уч не ар гу мен та ци је”8, те ука зу је на то да 
про фе со ре и сту ден те тре ба учи ни ти уче сни ци ма у том ди ја ло гу.9 

По зив про фе со ра је да об ли ку је мла де ин те лек ту ал це. Они 
има ју од го вор ност да по ку ша ју све ка ко би ин те лек ту ал ци има ли 
бу дућ ност. Про фе со ри и сту ден ти тре ба ло би да чи не, да кле, нео
дво ји ву це ли ну – не са мо ака дем ску већ и ин те лек ту ал ну за јед ни
цу и да са ра ђу ју у сва ком по гле ду. Ка да је го во рио о уни вер зи тет
ској на ста ви, при ме ра ра ди, Ми ло рад Па вић из нео је став по ко јем 
је уни вер зи тет ска на ста ва „по ста вље на та ко да се сту ден ти упо
зна ју са ре зул та ти ма на уч них до стиг ну ћа. Ов де би би ло обр ну то. 
Ов де, са ми сту ден ти мо ра ју до ћи до не ких на уч них до стиг ну ћа”.10 
На тај на чин би про фе со ри, за јед но са сту ден ти ма, би ли у по зи ци
ји да кре и ра ју зна ње. Кре и ра ње зна ња, по ред оста лог, је дан је од 
основ них ци ље ва уни вер зи те та. Си ту а ци ја је у прак си уне ко ли ко 
дру га чи ја. Про фе со ри и сту ден ти, ме ђу тим, баш и не тво ре ин те
лек ту ал ну за јед ни цу, а рет ко ка да за јед но кре и ра ју зна ње. Шта ви ше, 
у ве ћи ни чла на ка, као и у од лич ном члан ку Фе р нан да Ва ље спи на, 
сту ден те ма ло ко и по ми ње, а ка мо ли по сма тра као ин те лек ту ал це. 
Чи ни се да се ства ра све ве ћи јаз из ме ђу про фе со ра и сту де на та, 
ко ји се нај ди рект ни је ис по ља ва на пла ну пла те жне мо ћи. Уни вер

5 Фе р нан до Ва ље спин, „Уни вер зи тет и дру штво – пар у не сло зи”, прев. 
Алек сан дра Ман чић, Зе нит, год. 2, бр. 4, април 2007, 6.

6 Исто, 7–8.
7 Исто, 7.
8 Исто, 9.
9 Исто.
10 Ми лош Јев тић, Раз го во ри са Па ви ћем, На уч на књи га, Бе о град 1990, 40.



зи тет ски про фе со ри да нас, ипак, има ју са свим со лид на, па и ви со
ка при ма ња, док чак и сту ден ти ко ји се фи нан си ра ју из др жав ног 
бу џе та кон стант но мо ра ју да пла ћа ју нај ра зли чи ти је на ме те, ко је 
основ на сти пен ди ја у из но су од 6.000 ди на ра ме сеч но, на про сто, 
не мо же да по кри је. Та ко, уме сто да са ра ђу ју и гра де плат фор ме 
зна ња и на уч них до стиг ну ћа, из ме ђу про фе со ра и сту де на та не рет
ко се осе ти по нор ста ле шких раз ли ка, ко ји оме та те по ку ша је. 

На основ ним и ма стер сту ди ја ма то се то ли ко не осе ћа, ко ли
ко ка да је реч о док тор ским сту ди ја ма, ко је би тре ба ло да пред ста
вља ју нај ви ши сте пен про фе сор скосту дент ске са рад ње. Но, ка ко 
је ма ло ко у еко ном ској при ли ци да упи ше док тор ске сту ди је, бу
ду ћи да бу џет ских ме ста го то во да и не ма, уз не ке из у зет ке, упи шу 
их они ко ји има ју нов ца. Не по сто ји, да кле, ни ка кав фонд, ка кав 
је има ла не ка да Ма ти ца срп ска или ка кав је би ла, на при мер, за ду
жби на Лу ке Ћа ло ви ћа Тре бињ ца, ко ји би по мо гао мла дим љу ди ма 
да се, прет по ста ви мо, ин те лек ту ал но уса вр ша ва ју. Та ко ђе, не мо же 
се од про фе со ра оче ки ва ти да пла те шко ла ри ну или део шко ла ри не 
не ком сту ден ту и та ко му омо гу ће да оства ри на уч ни до при нос 
кроз рад и та ле нат. То је пи та ње о ко јем би ва ља ло раз ми шља ти: 
ко или шта би био но ви Лу ка Ћа ло вић Тре би њац и да ли по сто ји 
мо гућ ност осни ва ња фон да за по моћ мла дим и по тен ци јал ним ин
те лек ту ал ци ма. 

Ово се од но си пре вас ход но на ху ма ни стич ке на у ке, ко је на 
тр жи шном пла ну гу бе бит ку под пу ким из го во ром „бес ко ри сно
сти”. Ин те лек ту ал ци ма су се пр во сте пе но име но ва ли пи сци, књи
жев ни ци, фи ло зо фи, со ци о ло зи: „Ин те лек ту а лац par ex cel len ce 
ду го је био пи сац: као уни вер зал на свест, као сло бо дан су бјект, он 
се су прот ста вљао они ма ко ји ни су би ли ни шта дру го не го ком
пе тен ци ја у слу жби др жа ве или ка пи та ла (ин же ње ри, чи нов ни ци, 
на став ни ци).”11 Не чу ди он да што удар на „бес ко ри сне” на у ке и 
до во ди у пи та ње оп ста нак ин те лек ту а ла ца, али и да сфе ра књи жев
но сти и мла дих ху ма ни ста мо жда мо же да бу де за лог тог оп стан
ка. Да је кључ у ре чи ма, те да су, не слу чај но, љу ди од ре чи они 
ко ји не би тре ба ло да из не ве ре, су ге ри ше уне ко ли ко и ак ту ел на 
књи га симп то ма тич ног на сло ва – Су ви шне ре чи. О ин те лек ту ал
ци ма и зна њу Гор да не Ђе рић.12 Она ука зу је да „не по сто ји не што 
као ’злат но вре ме’ ин те лек ту ал ца, ка ко се не рет ко су ге ри ше у марк
си стич ки ин спи ри са ној ли те ра ту ри”.13 Пи та ње кри зе ин те лек ту а

11 Уп. Ге орг Је гер, „Пи сац као ин те лек ту а лац”, прев. Бран каРи ста Јо ва
но вић, Зе нит, год. 2, бр. 6, ок то бар 2007, 37.

12 Гор да на Ђе рић, Су ви шне ре чи. О ин те лек ту ал ци ма и зна њу, Злат но 
ру но, Бе о град 2016. 

13 Исто, 26. 
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ла ца по ста вља се, ба рем ка да је реч о до ма ћем кон тек сту, још од 
пр вих де це ни ја 20. ве ка.

Већ го ди не 1934. по чео је и за вр шио је са из ла же њем бе о град
ски лист Ин те лек ту а лац, ко ји на на слов ној стра ни ци по зи ва на 
за јед нич ко де ло ва ње: „Ин те лек ту ал ци свих про фе си ја, ује ди ни те 
се!”14, упра во због по ме ну тог осе ћа ња кри зе. По сле Дру гог свет ског 
ра та, ме ђу тим, пи та ње ин те лек ту а ла ца по ста вља ли су и мла ди 
љу ди, и то углав ном у сту дент ским ча со пи си ма. Ча со пис По ља, 
осно ван 1955. го ди не при Три би ни мла дих у Но вом Са ду, 1960. го
ди не до но си низ рас пра ва о мла дом ин те лек ту ал цу. По је ди на раз
ми шља ња су по ли тич ки ин док три ни са на, по не ка су и на ив на, но 
при мер су ини ци ја ти ве и бор бе мла дих. 

Ер вин Шин ко го во рио је о по тре би за де ла њем, па је чак на
вео и при мер при че Ана то ла Фран са у ко јој је и не де ло ва ње вид 
де ло ва ња: реч је „о фи ло зо фу ко ји не же ли да има удје ла у од го вор
но сти за по сло ве од врат на сви је та... на пу шта град и по вла чи се 
као пу сти њак у са мо ћу... ви ди уско ро ка ко око ње го ве ко ли бе ни че 
чи та ва ко ло ни ја ’пу сти ња ка’. И па сив ност је, да кле, је дан об лик 
дје лат но сти”.15 Ипак, овај при мер не би тре ба ло да охра бру је по
вла че ње ин те лек ту а ла ца, на ро чи то пред бит ним про бле мом њи
хо ве бу дућ но сти. У то ме не тре ба би ти су ви ше ре во лу ци о нар но 
ори јен ти сан или не за до во љан јер је то при ро ђе но мла до сти, ка ко 
се за ла гао Вје ко слав Ми ке цин,16 ма да ни на и ван и ис кљу чив као 
Ма ка ве јев, ко ји ин те лек ту ал ци ма сма тра „су ши ча ве мољ це по 
ар хи ва ма и би бли о те ка ма” и „кафанскe стра те ге ко ји ис пре да ју 
те о ри је жи во та”.17 Он је по јам ин те лек ту ал ца ре ла ти ви зо вао, по
звав ши се на став ко ји је из нео Ах мед Се ку Ту ре: „Шта је пра ви 
ин те лек ту а лац: не онај ко је шко лу ју ћи се из гу био сва ку ве зу са 
жи во том сво га на ро да, ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦЕМ СЕ МО ЖЕ СМА ТРА
ТИ СА МО ОНАЈ ЧО ВЕК, ЖЕ НА И ДЕ ТЕ ко ји се у си ту а ци ји у 
ко јој се на ђу – зре ло по на ша ју.”18 Шко ло ва ње не би тре ба ло да 
ин те лек ту ал ца одва ја од раз у ме ва ња соп стве ног на ро да, на про тив 

14 Ин те лек ту а лац, вла сник: ин же њер Љу би во је Го лу бо вић, Бе о град, 
год. 1, бр. 10, 1. Лист Ин те лек ту а лац ни је гла си ло озбиљ них до ме та. До но си 
при ло ге о сва ђа ма и ма лим пла та ма ле ка ра, су ђе њи ма су ди ја и адво ка та, те мо
ра ли стич ке при че о по ср ну лим же на ма. Шта ви ше, ин те лек ту ал ка ма са ве ту је 
ка ко да се из бо ре про тив ма сне и сле пље не ко се. 

15 Ер вин Шин ко, „Ин те ли ген ци ја и за јед ни ца”, По ља, год. 6, бр. 49/50, 
де цем бар 1960, 4. 

16 Вје ко слав Ми ке цин, „Мла ди чо вјек да нас”, По ља, год. 6, бр. 49/50, де
цем бар 1960, 11. 

17 Ду шан Ма ка ве јев, „Мла ди ин те лек ту а лац да нас”, По ља, год. 6, бр. 49/50, 
де цем бар 1960, 8. Ма ка ве је ву је ре пли ци рао Бо ра Ћо сић у тек сту „Мла ди ин те
лек ту а лац да нас (на ста вак ди ску си је)”, По ља, год. 7, бр. 53/54, јун 1961, 10, 15–16.

18 Д. Ма ка ве јев, „Мла ди ин те лек ту а лац да нас”, 8. 
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– шко ло ва ње мо же по мо ћи да се на род схва ти и да му се по мог не. 
Да ка ко да је зре лост ве о ма бит на, али без обра зов не ком по нен те 
ни ко не мо же има ти ре ле вант ну ар гу мен та ци ју да свом на ро ду по
мог не ни ти би ло шта у том кон тек сту осми сли и оства ри. Сто га 
је Ма ка ве је вље во раз ми шља ње, по ко јем и рад ник мо же да во ди 
не ку фир му, по све не у бе дљи во, ка да се има у ви ду да, иа ко рад ник 
зна по сао, не ма зна ња о ру ко во ђе њу фир мом. Као што ни на че лу 
др жа ве не мо же да бу де не ко ко са мо по зна је свој на род, не го не ко 
ко је и по ли тич ки обра зо ван. 

Ди ску си ја из 1960. го ди не на ста ви ла се у ча со пи су По ља и 
1968. го ди не, обе ле же не сту дент ским про те сти ма. Осим жуч не 
рас пра ве из ме ђу Ра ше По по ва и Бо жи да ра Се ку ли ћа,19 из дво ји ла 
су се и обра ћа ња Ми ло ва на Ви те зо ви ћа и Ада ма Пу сло ји ћа. Ви те
зо вић отво ре но го во ри о „по ли циј ском при сту пу до ла зе ћој ге не ра
ци ји”, „афир ма ци ји мла дог не ком фор ми зма”, оче ки ва њи ма да на 
су сре ту „Стра жи ло во” мла ди ис так ну сво је ста во ве, ме ђу тим, био је 
за те чен оку пље ним ста рим љу ди ма и „по зна тим и при зна тим иде
ја ма”.20 Пу сло јић је пред ло жио по кре та ње ча со пи са Про го вор и 
омо гу ћа ва ње мла ди ма да по кре ну сво је дру га чи је три би не, ли сто ве 
и ча со пи се.21 Стра жи лов ске су сре те кри ти ко вао је и Срећ ко Ли пов
чан, ре кав ши да су све то ор га ни зо ва ле би ро кра те ка ко би по ка за ле 
нео р га ни зо ва ност мла дих.22 Ни је не по зна то да су мла ди 1968. јед
ним де лом ску по пла ти ли сво је ан га жо ва ње и по тре бу за пре и спи
ти ва њем сво је ге не ра ци је као ге не ра ци је мла дих ин те лек ту а ла ца. 
Ис под Ли пов ча но вог тек ста ста ја ло је оба ве ште ње о то ме ка ко је 
„Ре дак ци ја под не ла остав ку” због све га што је из не то у ди ску си
ја ма, али и пре ви ра ња ре во лу ци о нар не ’68.23 

На да ље, по чет ком се дам де се тих го ди на у сту дент ском ча со
пи су Иде је об ја вљен је Сар тров текст „Шта је ин те лек ту а лац”24, 
док је сре ди ном осам де се тих у Сту ден ту иза шао текст „Ин те лек
ту а лац мо же од сту пи ти или би ти ли кви ди ран”.25 У го ди ни па да 
Бер лин ског зи да, опет у По љи ма, об ја вљен је при каз књи ге По

19 Бо жи дар Се ку лић, „Ин те ли ген ци ја и пу те ви ду хов не из град ње про ле
те ри ја та”, По ља, год. 14, бр. 115/116, мар т–а прил 1968, 33–34. Ра ша По пов, „Шта 
сам ре као”, По ља, год. 14, бр. 115/116, мар т–а прил 1968, 34.

20 Ми ло ван Ви те зо вић, „Дра ги мла ди ин те лек ту ал ци”, По ља, год. 14, бр. 
115/116, мар т–а прил 1968, 38. 

21 Адам Пу сло јић, „За што су мла ди ћу та ли”, По ља, год. 14, бр. 115/116, 
мар т–а прил 1968, 38. 

22 С[рећко]. Ли пов чан, „Тко је ко ме био мла ђи... ин те лек ту а лац”, По ља, 
год. 14, бр. 115/116, мар т–а прил 1968, 47. 

23 Исто. 
24 Жан Пол Сар тр, „Шта је ин те лек ту а лац”, Иде је: ју го сло вен ски сту дент

ски ча со пис, год. 4, бр. 4, 1972, 161–172.
25 Сло бо дан Инић, „Ин те лек ту а лац мо же од сту пи ти или би ти ли кви ди

ран”, Сту дент: не дељ ни лист бе о град ских сту де на та, 29. мај 1985, 8. 



113

хва ла ин те лек ту ал ца, чи ји је ау тор Бер нар Aнри Ле ви. Већ у увод
ним ре че ни ца ма ука за но је на бит ну пре крет ни цу ка да је реч о 
ин те лек ту ал цу: „Њи хо во ме сто на свет ској по зор ни ци за у зи ма ју 
’но ве зве зде из све та би зни са, шан со не и спек та кла’.”26 И на кон де
сет го ди на, у рат ној 1999. го ди ни, у пр вом бро ју та да сту дент ског 
ча со пи са Ли пар об ја вљен је чла нак о „зна че њу и упо тре би ре чи 
’ин те лек ту а лац’ и ’ин те ли ген ци ја’”. Да те су де фи ни ци је пој мо ва 
пре ма Реч ни ку СА НУ и при каз про ме не зна че ња пој ма од 18. ве ка, 
ка да је пр ви пут упо тре бљен у срп ском је зи ку, па све до кон ца 20. 
ве ка.27 За па жа се да од по чет ка ше зде се тих го ди на, па до кра ја де
ве де се тих го ди на про шлог ми ле ни ју ма, по сте пе но опа да ин те ре со
ва ње за пре и спи ти ва ње ин те лек ту ал ца, тј. мла дог ин те лек ту ал ца 
у сту дент ским ча со пи си ма. Мо жда но ве ге не ра ци је мла дих не 
мо гу се бе да пре по зна ју као ин те лек ту ал це, а мо жда је и сâм по јам 
за њих по чео да сте ре о тип но зна чи не што што је ре зер ви са но за 
про шла вре ме на или ста ри је љу де. 

У ме ђу вре ме ну, не ки од на ве де них ча со пи са пре ста ли су да 
бу ду сту дент ски, а мла ди су има ли све ма ње про сто ра за сво је са
др жа је и раз ми шља ња ко ја би мо гла да во де у овом прав цу. У 21. 
ве ку сту ден ти и њи хо ви ча со пи си и ли сто ви ни су бри ну ли о пи та
њу ин те лек ту ал ца. Го ди не 2003. пи та ње о „уло зи ин те лек ту ал ца 
да нас” по ста ви ли су ета бли ра ни ми сли о ци, штам па ју ћи сво је ре
фе ра те у те мат ским бро је ви ма Злат не гре де. На кон две го ди не об ја
вљен је збор ник ра до ва Ин те лек ту ал ци и дру штве на ствар ност28, 
а го ди не 2007. из ла зи не ко ли ко пре ве де них чла на ка на ову те му 
у ча со пи су Зе нит, док је 2016. го ди не пу бли ко ва на књи га Гор да не 
Ђе рић о „су ви шним ре чи ма”, тј. „су ви шним” ин те лек ту ал ци ма. 
Ко нач но, у 2017. го ди ни о овом про бле му, на но во и у но вом кон
тек сту, пи та ње по ста вља Ма ти ца срп ска, ор га ни зу ју ћи окру гли 
сто „Има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ ност?”. 

Шта се у ме ђу вре ме ну де си ло и за што сту ден ти ви ше не раз
ма тра ју ова пи та ња, јед ним де лом ви дљи во је и из су шти на зах те
ва по је ди них сту дент ских про те ста. Го ди не 1968, на и ме, сту ден ти 
су тра жи ли ви ше ко му ни зма, 1996. – ви ше де мо кра ти је, а 2014. – 
ви ше ис пит них ро ко ва.29 Ху ма ни стич ка бри га о ко лек ти ву, на ро ду 

26 Не бој ша Ку зма но вић, „Ан га жо ва ње или ин те лек ту а лац”, По ља, год. 
35, бр. 362, април 1989, 181. 

27 С. Ж. Мар ко вић, „Зна че ње и упо тре ба ре чи ’ин те лек ту а лац’ и ’ин те ли
ген ци ја’”, 18–19.

28 Ин те лек ту ал ци и дру штве на ствар ност, ур. Ми ха и ло Мар ко вић и Дра
гу тин Бр чин, Бе о град ски фо рум за свет рав но прав них, Бе о град 2005. 

29 На овај на чин о сту дент ским про те сти ма би ло је рас пра вље но у еми
си ји Око ма га зин: Да ли су сту ден ти у пра ву? https://www.you tu be.co m/watch?v= 
Swk7MvnqLm0 (при сту пље но: 31. 5. 2017). 
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(да „се бри не мо о љу ди ма, а не о ства ри ма”30) пре тво ри ла се у се
бич не зах те ве и лич ну ко рист. Нај по сле, 1968. и 1996. ме ђу гла сно
го вор ни ци ма је би ло по тен ци јал них ин те лек ту а ла ца, а они ко ји 
су зах те ва ли ви ше ис пит них ро ко ва то ни су мо гли би ти. Ар гу мент 
ко ји би ишао у при лог овој прет по став ци са сто ји се из јед ног прак
тич ног за па жа ња: до би ја њем још јед ног ис пит ног ро ка (фе бру ар
ског) ја ну ар ски рок је по де љен на два ро ка, те се тер ми ни ве ћи не 
ис пи та по кла па ју, а сту ден ти ма је све те же не са мо да ис пла ни ра ју 
вре ме за уче ње већ и да се уоп ште опре де ле ко је ис пи те да спре ма
ју. Дру га оте жа ва ју ћа окол ност су ап сол вент ски ро ко ви, за хва љу
ју ћи ко ји ма то ком це ле школ ске го ди не не пре ста но тра је је дан 
огро ман пре те ћи Ис пит ни рок (сеп тем бар ски, ок то бар ски, ок то бар
ски II, но вем бар ски, де цем бар ски, ја ну ар ски, фе бру ар ски, мар тов
ски, април ски, мај ски и јун ски). Про фе со ри, ова ко са гле да но, де ле 
суд би ну сту де на та са мо уто ли ко што и јед ни ма и дру ги ма не пре
ста но тра ју ис пи ти и што се ме ђу соб но оце њу ју – би ло ис пит ном 
оце ном или ева лу а ци јом. Ни је те шко у та квом ста њу ства ри уви
де ти да пре о ста је ма ло вре ме на и мо гућ но сти да се зна ње кре и ра, 
а мла ди по кре ну на ини ци ја ти ве.

Но, чи ни се да у по след њих не ко ли ко го ди на по сто је из ве сна 
стре мље ња ме ђу мла ди ма ко ји по ста вља ју не ка ва жна пи та ња. По
че ло је са по кре та њем сту дент ских ин тер нет ча со пи са, бу ду ћи да 
би штам па ње из и ски ва ло нов ча на сред ства ко ја је те шко до би ти. 
У Бе о гра ду је по кре нут сту дент ски лист Ве сна, а у Но вом Са ду 
сту ден ти се оку пља ју око ча со пи са Ме ђу тим, Култ и Рез. Вред но 
је по ме на да су то не про фит ни ча со пи си, да уред ни ци не до би ја ју 
нов ча не на док на де, па и да ни су про мо ви са ни у са мој ин сти ту ци ји 
уни вер зи те та. Ме ста оку пља ња углав ном су ка фа не, а ма ли су из
гле ди и да би их уоп ште не ко фи нан си рао. Од го вор се мо же ла ко 
на слу ти ти: ре чи су по ста ле „су ви шне”, па та ко и сту дент ски књи
жев ни ча со пи си, ко ји би мо гли да по ста ве не ко опа сно пи та ње, 
по пут пи та ња ин те лек ту ал ца. 

Јер ге је до бро осе тио да је „про ме на штам па не кул ту ре у елек
трон ску отво ри ла пи та ње прет по став ке ње го ве уло ге као гла сно
го вор ни ка”, али и да „ако тра ди ци о нал ни ин те лек ту а лац не ста је 
као про дукт штам па не кул ту ре он да као по сле ди ца елек трон ске 
кул ту ре на ста је ’вир ту ел ни ин те лек ту а лац’”.31 „Вир ту ел ни ин те
лек ту а лац” јед ним де лом мо же да озна ча ва про ме ње ног ин те лек
ту ал ца, мо жда и у го рем сми слу, ме ђу тим, мо жда је бу дућ ност 
упра во у ње му, ка да је „гла сно го вор ни штву” мла дих оста вље на 

30 С. Ли пов чан, „Тко је ко ме био мла ђи... ин те лек ту а лац”, 47.
31 Г. Јер ге, „Пи сац као ин те лек ту а лац”, 41.
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мо гућ ност да се ор га ни зу ју, офор ме ча со пис и искре но се из ра зе 
у „бес плат ном” вир ту ел ном све ту елек трон ских ча со пи са, уз, сре
ћом, по је ди не из у зет ке. Иа ко ни је би ло раз ми шља ња о ин те лек ту
ал цу, ча со пис Култ по ста вио је пи та ње та буа у умет но сти. На 217 
стра ни ца те ма та „Та бу у умет но сти” при ло ге је об ја ви ло 37 ау то
ра, ме ђу ко ји ма је, што је ја ко бит но, би ло тро је уни вер зи тет ских 
про фе со ра, сту де на та свих ни воа сту ди ја и ау то ра из раз ли чи тих 
кра је ва Ср би је. Да кле, иа ко у за мет ку, иде ја о за јед ни штву про фе
со ра и сту де на та и ин те лек ту ал ног умре жа ва ња де лу је оства ри во. 
Док год су про фе со ри спрем ни да по др же сту ден те, да их укљу че 
у раз го вор и об ли ку ју у од го вор не ин те лек ту ал це, мо же мо се на
да ти да ин те лек ту ал ци има ју бу дућ ност. На рав но, уз пред у слов 
да су и са ми про фе со ри ин те лек ту ал ци, а не тек екс пер ти,32 те да 
и сту ден ти по ка зу ју во љу, спрем ност и по жр тво ва ње. 

32 „Ин те лек ту а лац, бу ду ћи да по ла же пра ва на уни вер зал ност, сто ји на
спрам екс пер та”, исто, 35. На чин сту ди ра ња по Бо ло њи, ко ји је на сна зи од 2006. 
го ди не, кон сти ту и сан је упра во та ко да од сту де на та об ли ку је екс пер те. Мно
штво спе ци ја ли стич ких кур се ва и рас цеп ка ност гра ди ва у ху ма ни стич ким 
на у ка ма за по сле ди цу има пар ци ја ли зо ва ње зна ња и не це ло ви ту сли ку не ке 
епо хе, кул ту ре, исто ри је књи жев но сти. 




