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ЉУ БИ ША ДЕ СПО ТО ВИЋ

ИМА ЈУ ЛИ ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦИ  
БУ ДУЋ НОСТ КА ДА ЈЕ ЧО ВЕ ЧАН СТВО  

СВЕ МА ЊЕ ИМА?

Су мор на слут ња у на сло ву на шег ра да, ис ка за на у фор ми пи
та њади ле ме, по ку ша ва да на прег нан тан на чин ука же на де струк
ти ван кон текст ак ту ел них ци ви ли за циј ских су ко ба, иде о ло шких 
омра за, ег зи стен ци јал них по ср та ња, фи нан сиј ских кри за, еко ном
ских де пре си ја, кли мат ских и еко ло шких де гра да ци ја при род ног 
окру же ња, рат них прет њи и су ко ба, по тен ци јал них ну кле ар них 
ка та кли зми, али и све дис пер зив ни јих об ли ка со ци јал них и ин ди
ви ду ал них па то ло ги ја, ко је се кре ћу у ра спо ну од де пер со на ли за
ци је ин ди ви дуа и те ро ра успе ха до зло коб них и мно го стру ких ме ра 
де по пу ла ци је ста нов ни штва пла не те. Ег зи стен ци јал не те го бе мо
дер ног чо ве ка ге не ри са не су од стра не гло бал них по ли тич ких 
псе у до е ли та и њи хо вих ва зал них епи го на на ло ка лу као де ло ва 
по ли тич ке тран сми си је, па то ло шки по хлеп них фи нан сиј ских и 
нео д го вор них тран сна ци о нал них цен та ра мо ћи, ко ји све ма лиг
ни је сте жу обруч око еле мен тар них аспе ка та жи во та обич ног чо
ве ка као гра ђа ни на. Про це си по све ма шње гло ба ли за ци је по ста ли 
су до те ме ре све о бу хват ни и ин тен зив ни, осо би то у по след ње три 
де це ни је, да из ван свог ши ро ког об у хва та ни су оста ви ли по стра
ни го то во ни је дан сег мент на ших ко лек тив них и ин ди ви ду ал них 
ег зи стен ци ја. У мно гим до ме ни ма жи во та тем по на ста лих про ме на 
ин тен зи ви ран је до ме ре ду бо ке фру стра ци је ин ди ви дуа, али и бло
ки ра ју ће осу је ће но сти чи та вих на ци о нал них ко лек ти ви те та. Не
мо гућ ност да ис пра ти мо бр зи ну и ра ди ка ли зам про ме на отва ра 
број на пи та ња на ко ја не ма мо од го во ре.

За то ће мо у на став ку ра да на сто ја ти да из вр ши мо де фи ни са ње 
основ ног кон тек ста на ше те ме ко ја је при мар но фо ку си ра на на 



117

уло гу ин те лек ту а ла ца, схва та ју ћи зна чај кон тек сту ал не ана ли зе 
јер се из ње мо гу де ко ди ра ти сми сао, функ ци ја, струк ту ра и по ло
жај ин те лек ту ал не ели те да нас и ов де. Од ре ђе ње кон тек ста из вр
ши ће мо по сред но, пре ко по ма ло по вр шног ин вен та ра про це сних 
ин ди ка то ра, ко ји на ди рек тан и тран спа рен тан на чин де ко ди ра ју 
ка рак тер и сло же ност ствар но сти ко ја је ду бо ко кон та ми ни ра на 
де ло ва њем гло ба ли за циј ских век то ра мо ћи. 

Отво ре на ли ста про це сних ин ди ка то ра:

– ге о по ли ти ка де струк ци је: 

Гло ба ли стич ки кон цепт ге о по ли ти ке де струк ци је мо гао би 
се од ре ди ти као до бро пла ни ран иде о ло шкопо ли тич ки кон цепт 
(кон ден зо ван у три ја ди пој мо ва: гло ба ли зам, гло ба ли за ци ја, но ви 
свет ски по ре дак) пот чи ња ва ња све та ин те ре си ма САД и атлан ти
стич ке ге о по ли тич ке па ра диг ме. Он је ре а ли зо ван кроз про це се 
де ли мич не или пот пу не де ва ста ци је др жав них, на ци о нал них, 
иден ти тет ских, ин сти ту ци о нал них, еко ном ских, кул тур них, на уч
них, обра зов них, вој них, ре ли гиј скокон фе си о нал них и те ри то ри
јал них ка па ци те та на ци ја ко је су озна че не као ме та ра зор ног де ло
ва ња. По не кад су чи та ви ре ги о ни или пан про сто ри би ли из ло же ни 
сви ре пом деј ству кон цеп та ге о по ли ти ке де струк ци је. Ова кав док
три нар ноиде о ло шки кон цепт на ме тао се пр во у при кри ве ној фор ми 
„при ја тељ ске гло ба ли за ци је” и уте ри ва ња у стан да р де нео ли бе рал
не еко ном ске раз ме не (пљач ке), а за тим, у слу ча ју ње го вог од би ја ња 
или пру жа ња пре ве ли ког от по ра, др жа весу бјек ти оспо ра ва ња та
квих „пра ви ла игре” ег зем плар но су ка жња ва не агре сив ним об ли
ци ма по ли тич ких и еко ном ских санк ци ја, а на кра ју и ме ра ма бру
тал не вој не од ма зде.1

– ге о по ли ти ка си ро ма штва: 

Еко ном ске по ли ти ке сво је вр сног на во ђе ња чи та вих ре ги о на 
и при си ља ва ња зе ма ља да се „спе ци ја ли зу ју” за си ро ма штво у про
це си ма план ске па у пе ри за ци је, де ин ду стри ја ли за ци је и успо ре не 
мо дер ни за ци је део су про јек то ва ног ис хо да ели та ко је гло ба ли зу ју 
у на сто ја њу да за се бе са чу ва ју при ви ле го ван еко ном ски по ло жај. 
Оне те же да обез бе де не сме та но и не пра вед но при сва ја ње ту ђег ра да 
и ре сур са, јед ном реч ју да очу ва ју и оја ча ју вла сти ти мо но пол ски 
по ло жај у гло ба ли зо ва ној струк ту ри фи нан сиј ске, еко ном ске, ме

1 Љу би ша Де спо то вић, Ге о по ли ти ка де струк ци је, Ка и рос, Срем ски Кар
лов ци 2015, 65.
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диј ске, вој не и ге о по ли тич ке мо ћи. На де лу је, на и ме, сво је вр сна 
ге о по ли ти ка си ро ма штва – план ски кон цепт кон тро ле еко ном ских 
то ко ва про па да ња оних ре ги о на и на ци ја ко је су ге о по ли тич ки 
опо нен ти моћ них ге о по ли тич ких си ла и њи хо вих са ве зни ка, и 
обр ну то, зна чај но еко ном ско уз ди за ње и убр зан еко ном ски раз вој 
ре ги о на и др жа ва озна че них као пи вот др жа ве или др жа ве сто
же ри, чи ји је за да так ре ги о нал но очу ва ње и уна пре ђе ње по сто је ћег 
ге о по ли тич ког по рет ка мо ћи у све ту. Др жа ве се упу ћу ју на спе ци
ја ли за ци ју за про из вод њу си ро ви на и по лу про и зво да, а он да на то 
да та ко ра њи ве отва ра ју сво ја тр жи шта за сви ре пу тр го вин ску раз
ме ну са бо га ти ма. Јеф ти не си ро ви не и рад на сна га за ску пе ви со
ко тех но ло шке про из во де и услу ге. Ова кав вид еко ном ске раз ме не 
(пљач ке) још ви ше по ја ча ва ефе кат со ци јал не не рав но прав но сти 
и све сно гу ра др жа ве и на ци је у спе ци ја ли за ци ју за си ро ма штво. 
Та кву по ли ти ку на гло бал ном пла ну на ме ћу ММФ, Свет ска бан ка, 
СТО и слич не гло ба ли стич ке ор га ни за ци је, као ин стру мен ти мо ћи 
„ели та” ко је гло ба ли зу ју.

Уме сто еко ном ског раз во ја, си ро ма шни ма се ну де ре ше ња из 
кор пу са тзв. па ли ја тив не еко но ми је, ко ја чу ва ју при ви ле го ва ну 
по зи ци ју бо га тих и про ду бљу ју си ро ма штво оних ко ји већ је су 
си ро ма шни или тре ба то да по ста ну. Уме сто ме ра ко је си гур но 
под сти чу еко ном ски раз вој (ре ин ду стри ја ли за ци ја, ра зно вр сност 
по де ле ра да, по ве ћа ње за по сле но сти, под сти ца ње ства ра ња вла
сти те еко ном ске кла се ин ду стри ја ла ца, сна же ње пред у зет нич ког 
ду ха, по ре ске олак ши це за раз вој ва жних при вред них гра на, јеф
ти ни кре ди ти за под сти ца ње до ма ћег пред у зет ни штва, по др шка 
из во зно ори јен ти са ној при вре ди, ви со ка ула га ња у обра зо ва ње и 
на у ку, под сти ца ње до ма ће тра жње, ула га ње у мо дер ни за ци ју по
љо при вред не про и вод ње, ца рин ска за шти та вла сти те про из вод ње 
и сл.) сле по се слу ша ју и при ме њу ју ре цеп ти па ли ја тив не еко но
ми је ко ју дик ти ра ју ме ђу на род не фи нан сиј ске ор га ни за ци је.2


– де струк ци ја на ци о нал не др жа ве: 

Кон цепт мо дер не на ци о нал не др жа ве (кон сти ту ци о нал на и де
мо крат ска др жа ва) на стао је још у де вет на е стом ве ку, а свој вр ху
нац до жи вео је у мо де лу тзв. др жа ве бла го ста ња у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка. У бит ном сег мен ту ин сти ту ци о нал них и фук цио
нал них ка па ци те та он је да нас оспо рен и у фа зи је ин тен зив не 
де мон та же. Овај мо дел мо дер не др жа ве би ће отвор но на пад нут и 
оспо ра ван у про це си ма ра ди кал ног на ме та ња кон цеп та нео ли бе

2 Исто, 39.
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рал не ор га ни за ци је еко но ми је и по ли тич ког си сте ма. Ак ту ел ни 
трен до ви гло ба ли за ци је до ка зи ва ли су сво ју сна гу нај ви ше у про
це си ма де на ци о на ли за ци је др жа ве и де струк ци је ње ног еко ном
скофи нан сиј ског по рет ка. Јед на ко сна жно др жа ва је на пад ну та и 
у сег мен ти ма де те ри то ри ја ли за ци је, де су ве ре ни за ци је и бло ка де 
ње ног без бед но сног сек то ра.3

– ри зич но дру штво: 

Ул рих Бек мо дер но дру штво озна ча ва ри зич ним дру штвом, 
а без бе до но сне ри зи ке ви ди као про из вод ње го ве трај не не спо соб
но сти да на ква ли те тан на чин за шти ти сво је гра ђа не а да са мим тим 
не до ве де у пи та ње основ ну ма три цу по сто ја ња из ко је се про ду
ку је све ве ћи ни во не бе збед но сти. Сма ње на спо соб ност на ци о нал
не др жа ве да ис пу ња ва функ ци ју за шти те у ди рект ној је ко ре ла
ци ји са про це си ма де на ци о на ли за ци је ко ји су на про сто ру Евро пе 
по че ли још се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. То се сва ка ко по
кла па са ак ту ел ном кри зом ње ног упра вља ња, са не мо гућ но шћу да 
се на по сто је ћем ни воу раз гра ђе них др жав них ин сти ту ци ја ор га
ни зу је ефи ка сан без бед но сни си стем. „Си сте мат ски про из ве де на 
пат ња и угње та ва ње по ста ја ли су све ви дљи ви ји и мо ра ли су их 
при зна ти они ко ји су их по ри ца ли.”4

По при ште без бед но сних ри зи ка по ста ли су го то во сви сег мен
ти дру штве ног си сте ма. Ор га ни зо ва ни кри ми нал је одав но пре ва
зи шао гра ни це на ци о нал не др жа ве, те ро ри зам та ко ђе пот пу но 
ла ко ин тер на ци о на на ли зу је сво је ор га ни за ци о не фор ме али и ци
ље ве ко је тар ге ти ра као да без бед но сних струк ту ра го то во и не ма 
у про сто ру др жа ве ко ја је обе ле же на као ме та на па да. Ка да пак 
го во ри мо о ри зи ци ма ко ји до ла зе из сфе ре угро жа ва ња жи вот не 
сре ди не, еко ло шких ак ци де на та или кли мат ских про ме на и при
род них ка та стро фа, ства ри сто је још ло ши је. Као да је кри за по
ста ла сред ње име на ше ствар но сти, а не бе збед ност и из ло же ност 
фак то ри ма де ва ста ци је су то ли ке да смо го то во на днев ном ни воу 
за тр па ни ло шим ве сти ма ко је не дво сми сле но и су ро во по твр ђу ју 
на шу угр о же ност и ра њи вост.

– де кон струк ци ја на ци о нал них иден ти те та: 

Кључ ни то ко ви из град ње иден ти тет ске осно ве мо дер них европ
ских на ци ја ве за ни су за ње ну ин те гра тив ну функ ци ју. То ва жи ка ко 

3 Исто, 53.
4 Ул рих Бек, Ри зич но дру штво, прев. Љи ља на Гли шо вић, „Фи лип Ви шњић”, 

Бе о град 2001, 76.
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у пе ри о ду исто риј ског кон сти ту и са ња на ци ја, та ко и да нас. Без 
кључ не ин те гра тив не функ ци је на ци је Евро па не би мо гла да се 
кон сти ту и ше као но ва по ли тич коиден ти тет ска струк ту ра мо дер не. 
Ову кључ ну и зах тев ну функ ци ју на ци о нал не ин те гра ци је и хо мо
ге ни за ци је пред на ци о нал них ет нич ких, кул тур них и др жав них 
ен ти те та у број ним ета па ма на ци о нал ног кон фи гу ри са ња оба вља ли 
су број ни дру штве ни су бјек ти. У пр вој фа зи су то чи ни ли про то
на ци о нал ни по кре ти и на ци о нал но осве ште на ин те ли ген ци ја, да 
би ка сни је, на кон кон сти ту и са ња на ци о нал не др жа ве, ту функ ци ју 
пре у зе ле ва жне др жав не ин сти ту ци је као што су вој ска, по ли ци ја, 
про све та, кул ту ра, спорт и сл., али и дру штве не ор га ни за ци је и под
си сте ми као што су еко но ми ја, за јед нич ко тр жи ште, ва лу та, прав ни 
по ре дак и др.

Не мо же мо а да не ис так не мо, као јед ну од глав них не га тив
них обе леж ја де кон струк ци је на ци о нал них иден ти те та, сво је вр сну 
исто риј ску и по ли тич ку ан ти но ми ју ко ју озна ча ва мо као ин те гра
тив ну ин вер зи ју на ци о нал них ин ден ти те та. Ње на ан ти но мич ност 
се огле да у чи ње ни ци да је оно што је у по чет ку био основ ни суп
стан ци јал ни мо дус на стан ка на ци ја и њи хо ве кон со ли да ци је – ин
те гра тив на функ ци ја – да нас у ве ли кој ме ри за хва љу ју ћи бру тал
ним ме ра ма на ме та ња гло ба ли зма као иде о ло ги је пре тво ре но у 
пот пу ну по ли тич ку и кул тур ну су прот ност. Та ко је, на при мер, 
за Ср би ју, на па ра док са лан на чин, услов ЕУ ин те гра ци ја упра во 
дез ин те гра ци ја вла сти тог на ци о нал ног иден ти те та. Ви дљи ва 
по сле ди ца та квих усло ва је да је срп ски на ци о нал ни иден ти тет у 
ве ли кој ме ри по љу љан и да по сто је ре ал не прет ње да то у не ко ли
ко на ред них де це ни ја про из ве де др жав ни не ста нак, де мо граф ски 
слом и иден ти тет ску де ком по зи ци ју срп ске на ци је.5 

Као што је то ком два де се тог ве ка под нео зна чај на де мо граф
ска и те ри то ри јал на са ка ће ња, та ко и да нас срп ски на ци он тр пи 
до дат ну де ва ста ци ју и де кон струк ци ју иден ти те та. Оти ма му се 
је зик, за ти ре кул ту ра, кру ни тра ди ци ја, бри ше пам ће ње, ре про гра
ми ра свест, ру ше бо го мо ље, фал си фи ку је исто ри ја, по ти ре др жав
ност, от ки да те ри то ри ја, не ги ра су ве ре ност и ме ња ко лек тив ни 
иден ти тет ски код из гра ђен на ко сов ском за ве ту.

– еко ном ска па у пе ри за ци ја ста нов ни штва: 

Олош ели те дру шта ва у тран зи ци ји тру де се да, сле по слу ша
ју ћи гло ба ли за циј ске ели те, од гу ра ју сво је зе мље на пе ри фе ри ју 
бо га тог све та. Они чи не све што им сто ји на рас по ла га њу не би ли 

5 Љ. Де спо то вић, нав. де ло, 126.
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за до во љи ли го спо да ре и убр за ли тра гич ну спе ци ја ли за ци ју сво јих 
на ци ја за си ро ма штво. За ово слу же ње би ва ју на гра ђе ни мо гућ но
шћу да бру тал но пљач ка ју вла сти ти на род и др жа ву, што нај ве ћи 
про це нат њих при хва та обе руч ке. Олош еко но ми ја, ко ја се бу ди и 
на ме ће у пе ри о ди ма ве ли ких фи нан сиј ских кри за и еко ном ских 
де пре си ја, као што је то и да нас слу чај, ни је опљач ка ла са мо гра
ђа не и др жа ве по ра же ног со ци ја ли стич ког бло ка, што је и би ло за 
оче ки ва ти, већ и соп стве не гра ђа не, тач ни је сред њу кла су. „Да нас 
се еко но ми јом ба ви олош за то што се у дру штву де ша ва ју ду бо ке 
про ме не, као ни ка да до са да.”6 При вид но је па ра док сал на чи ње ни
ца да је нај ви ше опљач ка на аме рич ка сред ња кла са. Ти про це си 
тра ју и да нас, и те шко им је са гле да ти крај. О то ме Ло ре та На по ле
о ни пи ше: „Ни ко не мо же да об ја сни ка ко је за све га пет на ест го
ди на до шло до си ро ма ше ња аме рич ке сред ње кла се, пот по мог ну
то па дом Бер лин ског зи да и ус по ста вља њем гло бал не еко но ми је. 
Из гле да као иро ни ја суд би не, али две нај ва жни је по бе де Хлад ног 
ра та – по ли тич ка и еко ном ска – осим што су гур ну ле у си ро ма штво 
жи те ље по ра же ног ис точ ног бло ка, по кре ну ле су и дру штве ни и 
еко ном ски су но врат аме рич ке сред ње кла се.”7 Ме та и жр тве ак ту
ел не пљач ка шке олош еко но ми је ни су да кле са мо гра ђа ни и при
вре да тран зи ци о них др жа ва не го и соп стве ни сред њи сло је ви, ко ји 
су из ло же ни до са да нај бру тал ни јој и нај ду жој опе ра ци ји ало ци ра
ња фи нан сиј ских и ма те ри јал них ре сур са ко је мо дер на еко ном ска 
исто ри ја пам ти. 

– де по пу ла ци ја и еко ном ски ге но цид: 

Уни вер зум гло бал не фи нан сиј ске мо ћи да нас, као и не бро је но 
пу та до са да у про шло сти, по ка зао је из у зе тан сте пен „спо соб но
сти и уме шно сти” да про на ђе но ве фор ме екс пло а та ци је и бо га ће ња. 
По ред већ кла сич них об ли ка пре та ка ња ма те ри јал них ре сур са 
(гра ђа ни, осо би то сред њи сло је ви ста нов ни штва), ин тен зив но се 
вр ши ало ка ци ја вред но сти из про сто ра ба зич не струк ту ре на цио
нал не др жа ве и при вре де, убр за но кроз про це се де ин ду стри ја ли
за ци је и пре да тор ске при ва ти за ци је, а до дат но још и пре ко кон тро
ле бу џет ске по тро шње и на мет ну те оба ве зе да упра во др жа ва пре ко 
ле ђа оси ро ма ше них по ре ских об ве зни ка спа са ва од бан крот ства 
по ср ну ли при ват ни бан кар ски сек тор. Пљач ка и да ље тра је по прин
ци пу „пра зно као пу но” (ра зни об ли ци хеџфон до ва, СиДиЕс 

6 Ло ре та На по ле о ни, Олош еко но ми ја, прев. Ален ка Зде шар Ћи ри ло вић, 
He spe ri a e du, Бе о град 2012, 12.

7 Исто, 44.



де ри ва ти, фик тив ни ка пи тал, као и дру ги фи нан сиј ски три ко ви), 
што на раз о ран на чин кру ни и раз је да фи нан сиј ски и еко ном ски 
по ре дак на ци о нал не за јед ни це и ег зи стен ци јал ну осно ву гра ђа на. 

У тој сво је вр сној док три ни шо ка, ко ја је по ста ла оми ље ни 
сце на рио за де ста би ли за ци ју на ци о нал них др жа ва и све га успе шног 
у њи ма, нео ли бе рал не ели те (пре све га оне тран скор по ра циј ске и 
фи нан сиј ске) на сто је да у на ста лом ва куу му, иза зва ном гло бал ном 
еко ном ском кри зом или не ком дру гом фор мом при род них ка та стро
фа, ис ко ри сте збу ње ност, страх, не ве ри цу и дез о ри јен та ци ју ве ли
ког бро ја гра ђа на, да у јед ном по те зу обе сми сле сва ки евен ту ал ни 
от пор „опа сних кла са” про це си ма пре о бли ко ва ња по сто је ће ствар
но сти. На о ми Клајн ка же: „Пи шем књи гу о шо ку. О то ме ка ко се 
зе мље до во де у ста ње шо ка – ра то ви ма, те ро ри стич ким на па ди ма, 
др жав ним уда ри ма и при род ним ка та стро фа ма. И ка ко по том би
ва ју по но во шо ки ра не – од ко р по ра ци ја и по ли ти ча ра ко ји екс пло
а ти шу страх и дез о ри јен ти ра ност ко ји су на ста ли као по сле ди ца 
из вор ног шо ка да би на мет ну ли еко ном ску шок те ра пи ју.”8 Ка да 
ста ње шо ка про ђе, но ва ствар ност је на о ко иста, и ни су од мах ја сно 
ви дљи ве ру ше ви не на ци о нал не др жа ве. Мо мен тал но су ви дљи ве 
са мо те го бе вла сти тог си ро ма штва и ого ље не ег зи стен ци је. Ра ди
кал на де ху ма ни за ци ја је сто га у мно гим сво јим аспек ти ма по при
ми ла об ли ке ире вер зи бил них про це са. Фи нан сиј ска сред ства, до бра 
и не крет ни не опљач ка не од гра ђа на, при вре де и др жа ве оте ти су, а 
све то за ма ски ра но је еко ном ским пој мо ви ма ало ка ци је дру штве них 
ре сур са. Еко ном ски ге но цид са др жан је, да кле, у чи ње ни ци ре ла
тив но трај ног оту ђе ња имо ви не од ње них прет ход них вла сни ка. 

– обра зо ва ње као про па ган да: 

Пре го то во три де це ни је Алан Блум је за ва пио да је обра зо ва
ње у Аме ри ци „ма ло шта ви ше од про па ган де”9, тар ге ти ра ју ћи још 
та да су мор не би лан се ра зних ре фор ми обра зо ва ња, ко је су ре зул
ти ра ле уру ша ва њем обра зов них си сте ма, осо би то оних на ме ње них 
обич ном де мо су. Ели та (шта год то да нас зна чи ло) је, на су прот то ме, 
се би обез бе ди ла при ви ле ги је вр сног обра зо ва ња и на у ке, из бе га
ва ју ћи зам ке „бо лоњ ског про све ћи ва ња” на сво јим до бро за шти
ће ним за бра ни ма еду ка ци је. 

Обра зо ва ње и на у ка, по себ но у Ср би ји, сро за ни су на нај ни жи 
про вин ци јал ни ни во, уз по раст сто пе тзв. функ ци о нал не не пи сме

8 Нао ми Клајн, Док три на шо ка, прев. Та ња Ми ло са вље вић, Са ми здат Б92, 
Бе о град 2009, 33.

9 Алан Блум, Су мрак аме рич ког ума, прев. Алек сан дар Спа сић, Ива на 
Спа сић и Ми ро сла ва Сми ља нић Спа сић, Про све та, Бе о град 1990, 64.
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но сти. На де лу су до са да би ле са мо си му ла ци је ре фор ми ви со ког 
обра зо ва ња, сме ште не у ску че не окви ре „бо лоњ ске де кла ра ци је”, 
чи ја је основ на на ме на да упро се чи и обо ри ква ли тет обра зо ва ња. 
А цео тај ту га љи ви про цес ама тер ски је ма ски ран не у те ме ље ним 
обе ћа њи ма ла ког, по кре тљи вог и ефи ка сног сту ди ра ња. Иа ко као 
мо дел на ме ње на пре све га по лу пе ри фер ним дру штви ма, ни са ма 
Евро па ни је оста ла по ште ђе на ње них по губ них по сле ди ца. Оту да 
ваљ да све гла сни ји про те сти и зах те ви евр оп ских ин те лек ту а ла ца 
да се на ка рад на ре фор ма за у ста ви и обра зо ва ње вра ти на про ве
ре не и до бре кла сич не обра сце (ко ји су оста ли у при ме ни на свим 
елит ним уни вер зи те ти ма За па да). На жа лост, и срп скообра зо ва ње 
пре тр пе ло је огром не ште те. До фа кул тет скиобра зов ни си стем 
пре оп те ре ћен је скан да ли ма и на си љем, а ака дем ски пак пла ги ја
ти ма и ра зно вр сним ко руп тив ним рад ња ма. Кон стан тан је и тренд 
стал ног од ли ва нај ква ли тет ни јег обра зов ног и на уч ног ка дра, што 
пот пу но из ве сно Ср би ју до во ди на крај њу пе ри фе ри ју на уч нотех
но ло шког раз во ја, гу ра ју ћи је до дат но у тех но ло шку за ви сност и 
со ци јал но си ро ма штво.

– за ста ре ва ње чо ве ка, тех носи сте ми и ho mo ex mac hi na: 

„Тех нока пи тал ски по гон је из вор но чо ве ко ва тво ре ви на, ко ја 
се у ме ђу вре ме ну оте ла и као суп стан ци ја су бјект од чо ве ка је на
чи ни ла ак ци ден ци ју, од го спо да ра слу гу ко ји у све му што чи ни и 
ми сли сле ди дик ти ра ни тран сцен ден тал ни ми зан сцен ко ји не мо же 
да из ме ни.”10 Ин те лек ту а лац је по тре бан са мо као екс перт, јер је 
у ова ко су мор ном тех ни ци зи ра ном и тех но ло ги јом по сре до ва ном 
све ту ну жан је ди но као из вор зна ња, ко јим се тај тех но ло шки ком
плекс хра ни као вам пир, све док на кра ју не ис цр пи и са му по тре бу 
за чо ве ком. По чи ва ју ћи на соп стве ној ве штач кој ин те ли ген ци ји, 
тех носи сте му, чо век уско ро не ће би ти ну жан чак ни као про сти 
рад ни до да так. Са ста но ви шта ло ги ке и ин те ре са ка пи та ла ко ји 
сто ји иза на ве де ног тех ни фи ко ва ног ком плек са про из вод ње и по
тро шње жи во та, чо век је у ства ри са мо не по треб ни тро шак, ко га 
се тре ба ефи ка сно ре ши ти. Ис по ста вља се та ко да је чо век вр ло 
бр зо пре шао го рак пут од „си ро ви не” до „ја ло ви не”, ка ко би ре као 
Ми лан Бр дар, у том тех нич котех но ло шком лан цу. „А из пер спек
ти ве ка пи та ла, чо век за ста ре ва! Раз лог је у то ме што има по тре бе: 
хо ће да раз ми шља и кре и ра ства ри ко је ’ни ком ни су по треб не’, да 
се од ма ра, ре лак си ра, ба ви се не по треб ним ства ри ма, као што је 

10 Ми лан Бр дар, Из ме ђу без да на и не ба, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бео
град 2015, 327.
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пи са ње пе са ма и књи га и та ко да ље. А све то ко шта! Уз то не мо же 
да ра ди 24 са та, услед че га је не до пу сти во не ра ци о на лан, тим пре 
што за рад мо ра да бу де пла ћен; из пер спек ти ве тех но ло ги је, чо век 
је не са вр шен, не пре ци зан и не ра ци о на лан, та ко ре ћи ’ну жно зло’, 
док се не на ђе за ме на. (...) Ho mo ex mac hi na. Не ста ће у ма ши ни с 
ко јом ће се фу зи о ни са ти и ко ја ће га, на кра ју, у пот пу но сти за ме
ни ти.”11 Са мо до вољ ност тех носи сте ма уки да чо ве ка чак и као ho mo 
ex mac hi na. Иде о ло шко ве ро ва ње не ких марк си ста, по пут Х. Мар
ку зеа, на при мер, у еман ци па тор ски по тен ци јал тех ни ке по ка за ло 
се као на ив на те о риј ска пре ми са на ко јој је гра ђе на уто пи ја про
гре сив не про ме не све та. 

За кљу чак

Да кле, има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ ност у ова ко те гоб ном 
кон тек сту? Има ју, као кри тич ки ко ри фе ји сло бо дар ства, ко ји ће 
као пр ви ме ђу пр ви ма бу ди ти чо ве чан ство на уз бу ну и тра жи ти 
про ме ну по сто је ћих иде о ло шких, по ли тич ких, на уч них, фи ло зоф
ских, кул тур них и ци ви ли за циј ских па ра диг ми. За то је по треб но 
да се из диг ну из над при ви да и оп се на по сто је ћих си му ла кру ма, 
и да под сти ца ни сло бо дар ским за но сом тра га ју за но вим ци ви ли
за циј ским ето сом. Про блем је у то ме што је ве ро ват но са мо ма ли 
број ин те лек ту а ла ца да на шњи це спре ман на та кву жр тву. На рав
но, уз оне спо ко ја ва ју ћу сум њу да ли ће та жр тва би ти до вољ на да 
про бу ди и по бу ди на сло бо ду оне због ко јих се она и под но си!

11 Исто, 331.




