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ЉУ БИН КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

БЛАТ НО ДО БА

Пи та ње о бу дућ но сти под ра зу ме ва или про роч ке или прог
но стич ке, фу ту ро ло шке ам би ци је и спо соб но сти, ко је ау тор овог 
при ло га не по се ду је. Па ипак се од лу чу је да не што ка же и о оно ме 
шта обич ном чо ве ку не мо же би ти по зна то с би ло ка квом из ве сно
шћу. По што се љу ди мо гу де ли ти на пе си ми сте и оп ти ми сте, и 
по што он при па да пре и ви ше пр ви ма, свој од го вор ће те ме љи ти 
на том и та квом осе ћа њу ства ри.

О бу дућ но сти без бу дућ но сти

Бу дућ ност је ва зда про ис хо ди ла из про шло сти и са да шњо сти, 
уз ма ње или ви ше ра ди кал них рас ки да са њи ма. Ак ту ел но ста ње 
ства ри упу ћу је пак на то да је овај свет без бу дућ но сти, и то не са мо 
због то га што га од на гле и крај ње про па сти чу ва још је ди но бом ба 
ко ја мо же да га уни шти. Са мо у ни шта ва се он већ ве о ма ду го, па 
ин те лек ту ал ци, ко ји по при ро ди свог по сла, или пре по ми ту ко ји 
о њи ма још жи ви, не ма ју ни ка кву шан су да овај ток ства ри пре
усме ре. Они да кле, као и овај свет не ма ју бу дућ ност, па ма кар по
сто ја ли у ње му про пор ци о нал но у знат но ве ћем бро ју не го у свим 
пре ђа шњим вре ме ни ма.

За уте ху, бу дућ ност не ма ју ни ти ће је има ти ни мно ги дру ги 
со ци јал ни сло је ви на ко ји ма је сво је вре ме но по чи вао свет. Се ља ци, 
чак ни по љо при вред ни про из во ђа чи, ка ко су сво је вре ме но би ли 
пре и ме но ва ни, бу дућ ност не ма ју у ма шин ском и тех ни зо ва ном 
све ту. Не ће је има ти ни рад ни ци, бар не они и она кви у ко је је Маркс 
по ла гао то ли ке на де да ће пре по ро ди ти свет. Бо јим се да је ни мно
ги дру ги со ци јал ни сло је ви чи ја је бу дућ ност по жељ на за оп ста
нак све та не ће има ти, али ће за то све ве ћу моћ за до би ја ти све оне 
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со ци јал не гру па ци је ко је све срд но ра де про тив ње го вог при стој ног 
оп стан ка.

Ка ко ства ри да нас сто је, бу дућ но сти у овом све ту има ће са мо 
кри ми нал ци, они у вла сти и из ван ње, по том те ро ри сти и на рав но 
стар ле те. Чак је и бу дућ ност спор ти ста под зна ком сум ње за то што 
су ствар не људ ске мо гућ но сти у овој сфе ри већ ис цр пље не, па ће 
но ва до стиг ну ћа за ви си ти пре све га од (зло)упо тре бе хе миј ских 
сред ста ва, опет од стра не кри ми нал ног ми љеа. У бу дућ но сти ће 
по сто ја ти са мо две „кла се”, она про из во ђа ча (би ло че га) и по тро
ша ча (све га и сва че га). Исти љу ди има ће ја ну сов ске уло ге за пре и 
по сле под не, за рад ну сед ми цу и ви кенд. Ме ди ји ма се не ка да за ме
ра да сво јим про гра ми ма ни ве ли шу обра зов не ни вое; сур ва ва ју 
нај о бра зо ва ни је а ин те лек ту ал но уз ди жу нео бра зо ва не. Да нас они 
бе стид но иди о ти зу ју ове дру ге и сва ко га ко им то до пу шта, чи ме 
се у ис тој по пу ла ци ји ства ра ју два мен тал на скло па ко ји ће ме ђу
соб но све те же ко му ни ци ра ти, а још ма ње ће има ти мо гућ но сти 
да се раз у ме ју.

Ка ко је све то по че ло, ако се ова ко на ста вља? Шта о том пу ту 
ка бес пу ћу ка же исто риј ска и ми са о на про шлост? Мо ра мо се под
се ти ти ми та о злат ном до бу и Хе си о да. Бе о ћан ски се љак ме ђу пр ви
ма је ука зао на то да ме ра ства ри ни је про грес у до бру већ ње го ва 
су прот ност, ре грес, про па да ње људ ског ро да као при род ни ји исто
риј ски ток. Свет је, по Хе си о до вом ми шље њу, већ до ње го вог вре
ме на (крај 8. и по че так 7. ве ка п. н. е.), про шао кроз пет епо ха или 
ео на, све то ну ћи од ви ших ка ни жим ступ ње ви ма, од бо љих ка ло
ши јим раз до бљи ма. По што су се окон ча ли злат но, сре бр но, брон
за но, хе рој ско до ба, свет се на шао у же ле зном раз до бљу, у ко ме је 
ста ро грч ки рап сод жи вео, са свим по сле ди ца ма ко је со бом но си 
де ге не ра ци ја и де гра да ци ја људ ског би ћа. 

Ако се мо же по ве ро ва ти Хе си о ду и ње го вом ви ђе њу исто риј
ског то ка, ми да нас жи ви мо у не ка квом до бу ко је би се мо гло 
на зва ти блат ним, упр кос то ме што је оно тех но ло шки, у сто ти нак 
по след њих го ди на, у тој сфе ри за чу ђу ју ће на пре до вао. За та кво 
ви ђе ње мо гло би се на ћи мно штво до ка за, по чев од оно га да је грч
ком рап со ду вр ли на би ла јед на од кључ них ре чи и нај ви ша вред
ност, да би да нас ова реч устук ну ла из је зи ка и усту пи ла ме сто из ве
сним мар ке тин шким три ча ри ја ма. Или ка ко је не где до ста дав но 
за пи сао пе сник Јо ван Зи влак – ста ри су зна ли за вр ли ну, а ми да нас 
има мо фри жи де ре. До дао бих да смо по сле фри жи де ра до би ли још 
што шта, али се од вр ли не све упор ни је уда ља ва мо.

Ин те лек ту ал ци су на свет ско и сто риј ску сце ну сту пи ли са про
све ти тељ ством и фран цу ском ре во лу ци јом, ма да их је би ло од у век. 
Нај пре су на зи ва ни му дра ци ма, па фи ло зо фи ма, по том ху ма ни сти ма 
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и то ме слич но. У но вом ве ку, са по сте пе ним про це сом се ку ла ри за
ци је, пре у зи ма ли су де ли мич но уло гу сред њо ве ков ног све штен ства 
бар по то ме што су ау то ри тет гра ди ли бо ре ћи се за уни вер зал не 
вред но сти, де мон стри ра ју ћи мо рал ну ста ме ност и те же ћи не кој 
вр сти не по гре ши во сти. Жи ве ли су од про да је сво је кул ту ре, зна ња 
и лу цид но сти, али сва ка ко у дру штве ну ко рист. Кри тич ност пре ма 
по сто је ћем, у пр вом ре ду пре ма ре жи ми ма, пре ра сла је у дог му и 
не ми нов ни атри бут ко ји кра си ин те лек ту ал це. Про ду ко ва ли су 
иде је на ко ји ма ће из ра ста ти иде о ло ги је ко је ће по кре та ти ма се на 
ра то ве и ре во лу ци је, за пра во на ства ра ње исто ри је. 

 На по кон је ство рен сво је вр сни мит о ин те лек ту ал ци ма као 
ви со ко мо рал ним лич но сти ма ко ји ва зда брит ким ре ак ци ја ма бра не 
исти ну и прав ду и скло ни су са мо жр тво ва њу за уз ви ше не ци ље ве. 
Они су та ум на, дру штве на и мо рал на сна га ко ја ће сво јим не по
мир љи вим гла сом да ти под сти ца је за пре вла да ва ње не че га што је 
озна че но као ло ше дру штве но ста ње. 

Ме ђу тим, исто риј ска зби ва ња ће ути ца ти да тај је дин стве ни 
лик ин те лек ту ал ца у „ми ту” о ње му поч не да за до би ја раз ли чи те 
ре ту ше. Са ди фе рен ци ја ци јом на ро да у на ци је и на ста ја њем на цио
нал них др жа ва па р ти ку лар ност је по че ла да об у зи ма лик ин те
лек ту ал ца. То ће би ти основ за бу ду ћу кључ ну по де лу уну тар овог 
со ци јал ног сло ја, ко ја ће учи ни ти да да нас ме ђу ин те лек ту ал ци ма 
до ђе до не пре вла ди ве по де ле на тзв. мон ди ја ли сте и на ци о на ли сте, 
ко смо по ли те и ро до љу бе.

Тро стру ки мо дел из да је ин те лек ту а ла ца

Сва ки на род и сва ка на ци о нал на др жа ва има ли су по тре бу за 
сво јом на ци о нал ном ин те ли ген ци јом, по сред ством ко је би дру штво 
бр же на пре до ва ло и би ва ло по ве за ни је са оста лим ци ви ли зо ва ни јим 
све том. Ако су се за хва љу ју ћи исто риј ским чи ни о ци ма на ла зи ли 
у ка квом за о стат ку, на сто ја ли су да вла сти ту ин те ли ген ци ју што 
пре ство ре, шко лу ју ћи мла де та мо где је то би ло упут но. На род 
без сво је ин те ли ген ци је осе ћао се као бес па ме тан и тра жио је на
чи на да тај не до ста так што бр же и бо ље пре вла да. На ци о нал на ин
те ли ген ци ја, по пра ви лу у по чет ку ве о ма ма ло број на, би ва ла је 
на ци о нал ни по нос. Чи ни се да се сва дру га дру штве на ели та лак ше 
мо гла ства ра ти и про фи ли са ти од ин те лек ту ал не. 

Бар у на шим усло ви ма, ин те лек ту ал ци су нај пре по ти ца ли 
из са мог на ро да, не од соп стве не са мо ре про дук ци је, што, на рав но, 
ни је би ло ни шта ло ше, на про тив. И де ли ли су у јед ном пе ри о ду 
срп ске исто ри је, у дру гој по ло ви ни XIX и на по чет ку XX сто ле ћа, 
суд би ну соп стве ног на ро да. У осло бо ди лач ким ра то ви ма, по чев 
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од Пр вог срп скотур ског до кра ја Пр вог свет ског, ин те лек ту ал ци 
су углав ном би ли уз свој на род. По то ња вре ме на ће во ди ти ка по
де ла ма и жи го са њи ма на „по ште ну ин те ли ген ци ју” и ону ко ја то 
по та да шњим ме ри ли ма ни је мо гла да бу де.

То ком Пр вог свет ског ра та мно ги зна чај ни срп ски ин те лек
ту ал ци, али и мно ги мла ди ћи ко ји су то тре ба ли да по ста ну, уче
ство ва ли су у рат ној епо пе ји и из гу би ли жи во те. Ми лу тин Бо јић 
ни је ду го над жи вео „Пла ву гроб ни цу”, Дис је по стао уто пље на 
ду ша. Али се Бо ри Стан ко ви ћу, из ван ред ном пи сцу, за ме ра ло по
сле ра та што је рат про вео у Бе о гра ду и у оку па тор ским гла си ли ма 
об ја вио не ко ли ко при ча док су срп ски вој ни ци кр ва ри ли на Кај
мак ча ла ну и дру гим бо ји шти ма. 

Го то во иди лич ну сли ку ко ја је по сто ја ла о срп ским ин те лек
ту ал ци ма то ком Ве ли ког ра та и од мах по сле ње га на ру шио је спис 
Ар чи бал да Рај са Чуј те Ср би. Пр ви циљ срп ских ин те лек ту а ла ца 
био да сво је склонe, ка ко ве ли Рајс, у ро во ве Же не ве, Па ри за и Лон
до на, где ће про ве сти рат, уз прав да ње ка ко ће по сле ра та би ти по
треб ни па мет ни љу ди за об но ву зе мље. Он ис пи су је чи тав спи сак 
ин те лек ту а ла ца ко ји су из бе гли му ке и стра да ња по ал бан ским и 
ма ке дон ским пла ни на ма, али су од мах по осло бо ђе њу на сто ја ли 
да по ста ну ути цај не лич но сти уме сто умор них и раз о ча ра них рат
ни ка. У Пр вом свет ском ра ту је зна тан део срп ске ин те ли ген ци је 
из дао свој на род, што се ни је де ша ва ло, ка ко при ме ћу је овај при
ја тељ Ср ба, у оста лим за ра ће ним др жа ва ма, ни при ја тељ ским ни 
не при ја тељ ским.

Сво ју цр ну сли ку ин те лек ту ал не ели те упот пу њу је Рајс за па
жа њем да се мно ги Ср би шко ло ва ни у ино стран ству ни су оства ри ли 
по по врат ку у отаџ би ну. Зна ње сти ца но у дру гим кул ту ра ма, ко је 
на про сто ни су мо гли озбиљ ни је да упо зна ју, „оста ја ло је књи шко 
и ни је се ста па ло с ду хом”. Они ко ји су ус пе ли да ство ре зна чај на 
де ла, по пут Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Скер ли ћа, учи ни ли су то за
хва љу ју ћи лич ним спо соб но сти ма и из ван ред ној ин те ли ген ци ји. 
„Ва ша ин те ли ген ци ја роп ски пра ти сва за стра њи ва ња и све глу по
сти та ко зва ног са вре ме ног жи во та, и у то ме још пре те ру је, би ло то 
у мо ди, сли кар ству, ва јар ству, спор ту итд.”1 Он та ко ђе пи ше ка ко 
још у вре ме док све том ни је био за вла дао богно вац срп ска ин те
ли ген ци ја ни је би ла иму на на иза зо ве мо не те, због че га ће је у јед
ном под на сло ву озна чи ти као „жа ри ште тру ле жи и по ква ре но сти”.

Ин те ли ген ци ја је по Рај со вом за па жа њу по ста ја ла све гор ди ја 
и у њој су се све ви ше гу би ла ле па свој ства срп ског на ро да. „Би ло 

1 Ар чи балд Рајс, Чуј те Ср би, прев. Де јан Сто ји ће вић, Бе о град ска књи га 
– Пар те нон, Бе о град 2006, 28.
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је још мно го го ре с ва шим мла дим љу ди ма по по врат ку из ино стран
ства. Се бе су сма тра ли су пер и ор ним. Пре зир но су на зи ва ли дру ге 
– оне ко ји ни су има ли уни вер зи тет ску ди пло му или не ки сли чан 
па пир – се ља ци ма.2 А се би су да ва ли онај сме шни за јед нич ки на зив 
’ин те ли ген ци ја’. Ти љу ди си ро ма шног ду ха не уви ђа ју да се истин
ска ин те ли ген ци ја не сти че са мо сту ди ја ма, па чак ни оним нај
ви шим. Истин ска ин те ли ген ци ја је при ро дан дар и про ис ти че из 
ду ха и из ср ца. Оби чан се љак мо же да бу де сто пу та ин те ли гент
ни ји од уни вер зи тет ског про фе со ра са по ла ту це та ди пло ма.”3

Ово је пи сао Ар чи балд Рајс не ка ко у исто вре ме ка да је Жи
ли јен Бен да об ја вио есеј про во ка тив ног на сло ва Из да ја ин те лек
ту а ла ца. Бен дин текст се по ја вио 1927. го ди не, а пи са ње Рај со вог 
шти ва упу ће ног Ср би ма за вр ше но је 1928. го ди не, са опо ру ком да 
се не об ја вљу је за ње го ва жи во та, да би се на ње го ву по ја ву при
че ка ло чи та вих се дам де се так го ди на. Да ли је Рајс чуо на слов или 
евен ту ал но чи тао Бен дин текст не мо гу ће је утвр ди ти, али је сам 
на слов мо гао би ти ин спи ра ти ван за Рај са да до ста про сто ра у сво јој 
не ве ли кој књи зи по све ти срп ској ин те лек ту ал ној ели ти и при ка же 
ње не ма не. 

Код ове дво ји це ау то ра ра ди се о раз ли чи тим ти по ви ма из да је 
ин те лек ту а ла ца и вред но сти ма ко је се из да ју. У Бен ди ном есе ју 
из да јом је озна че но од у ста ја ње од од бра не уни вер зал них вред но
сти за рад пар ти ку лар них, на ци о нал них, ра сних и кла сних ци ље ва 
и ин те ре са. У Рај со вом спи су ра ди ло се о из да ји соп стве ног на ро
да и то у те шким тре ну ци ма ње го ве исто ри је, али и о сво је вр сном 
на сто ја њу да се од тог чи на про фи ти ра. 

Не за ви сно од ова два спи са, ко ји ука зу ју на два мо де ла из да је 
ин те лек ту а ла ца, тај чин је за до био обри се сво је вр сне апо ри је. Пре
ма њој, из да ја би би ла не што што ин те лек ту ал ци оба ве зно чи не, а 
то шта из да ју за ви си од њи хо вих ин те лек ту ал них опре де ље ња и 
уве ре ња. Или, крај ње упро шће но при ка за на, ова апо ри ја се сво ди 
на из да ју или чо ве чан ства или соп стве ног на ро да. Из (апри ор них) 
опре де ље ња за јед ну од ал тер на ти ва про ис ти че сва та не по мир љи
вост већ спо ми ња них мон ди ја ли стич ких и па три от ских по зи ци ја, 
гло ба ли зма и гло ка ли зма.

2 Не где ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, у вре ме по чет ка ин тен зив ног 
пра жње ња се ла у Ср би ји и ма сов ног пре ла ска ста нов ни штва у гра до ве, ве о ма 
че сто се ко ри сти ла реч се љак и то у пе јо ра тив ном зна че њу. Та квом ње ном упо
тре бом ан ти ци пи ра ло се али и под сти ца ло оно што ће до ћи; пра жње ње се ла и 
бе ла ку га. Ва зда сам се пи тао чи ме су се ља ци до при не ли да та ко бу ду ру же ни, 
све до овог Рај со вог об ја шње ња да за слу га за то при па да не ким ин те лек ту ал
ци ма. Да нас, кад се ља ка го то во да ви ше не ма, све ре ђа је упо тре ба те ре чи, па 
и она с по грд ним зна че њем.

3 А. Рајс, нав. де ло, 38.
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Из ове по де ле, ко ја чак ни ди ја лог не чи ни мо гу ћим и де ло
твор ним, јер су ро во ви до вољ но ду бо ко ис ко па ни, мо гу сле ди ти 
сво је вр сни ап сур ди, по пут оно га да ваш на род уни шта ва ју са не ких 
„ко смо по лит ских” по зи ци ја а ви то ме још све срд но апла у ди ра те, 
док на род ни плач због зла ко је му се на но си осу ђу је те као гру би 
на ци о на ли зам. Из лаз из ове апо ри је и ме ђу соб ног не ра зу ме ва ња 
су ко бље них стра на мо гао би се на ћи у кон сул то ва њу исти не и про
пи ти ва њу осе ћа ња за прав ду. Ме ђу тим, ове вред но сти су се у пост
мо дер ном све ту са свим ре ла ти ви зо ва ле. Исти на се до го ва ра, ства ра, 
ин сце ни ра, а прав да бе срам но по сто ји за јед не, не и за дру ге. И 
јед на и дру га су из гу би ле ста тус уни вер зал них вред но сти.

Ме ђу тим, у нај но ви је вре ме на стао је тре ћи и нај го ри тип из
да је ин те лек ту а ла ца. Он ни на ко ји на чин не по чи ва ни на ка квим 
уве ре њи ма већ на хе до ни стич ким прох те ви ма, што је по сле ди ца 
пост мо дер ног об ра чу на са тра ди ци о нал ним вред но сти ма. Та ко је 
ша ка сре бр ња ка по ста ла нај не у пит ни ја вред ност, ко ја ис кљу чу је 
сва ку љу бав па и ону пре ма по ли су и пре ма ко смо по ли су.

Ин те лек ту ал ци на Хе си о до вој низ бр ди ци

У мо је сту дент ско до ба бе снео је рат у Ви јет на му и ми смо, 
каo ин те лек ту ал ни под мла дак, про те сто ва ли про тив аме рич ке 
агре си је и ис по ља ва не су ро во сти. Чи ни ли смо то, по свој при ли ци, 
под ути ца јем су да ко ји су у Лон до ну осно ва ли 1966. го ди не Бер
транд Ра сел и Жан Пол Сар тр са још не ко ли ци ном та ко ђе ве о ма 
ис так ну тих ин те лек ту а ла ца. Суд је но сио име по пре зи ме ну овог 
та да ве о ма ути цај ног ен гле ског фи ло зо фа и до бит ни ка Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 1950. го ди не. Су ди је ин те лек ту ал ци за се
да ли су у не ко ли ко глав них гра до ва европ ских др жа ва и до но си ли 
сво је осу де и пре су де мо рал ног ка рак те ра. Овај, ка ко су га на зи
ва ли, „пре ки суд” ни је на рав но мо гао да за у ста ви рат али је гла сом 
ин те лек ту а ла ца од нај ве ћег ау то ри те та мо гао сна жно да осу ди 
оно што су чи ни ли љу ди од нај ве ће мо ћи.

Не ких три де се так го ди на ка сни је, по што се у све ту што шта 
де си ло и по што је укло ње на „гво зде на за ве са” ко ја га је по ли тич
коси стем ски де ли ла на две су ко бље не стра не, и ка да се бар на 
тре ну так мо гло по ве ро ва ти да от по чи ње оства ре ње Кан то вог идеа
ла о веч ном ми ру, нај ве ћа вој на ор га ни за ци ја за пад ног све та по
че ла је да бом бар ду је нај пре Ср бе у Бо сни, а ка сни је се устре ми ла 
на Ре пу бли ку Ср би ју. Био је то по све не рав но прав ни су коб, не са мо 
по вој ној си ли већ и по то ме што је сла би ја стра на би ла нео прав
да но оп ту жи ва на, осу ђи ва на, на по кон бом бар до ва на, а што је још 
го ре, уз одо бра ва ње и го то во хор ску по др шку том чи ну. Ра се ло вог 
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су да ви ше ни је би ло ни ти је мо гло да бу де, али су на сце ну опет 
сту пи ли фи ло зо фи, са да фран цу ски и „но ви” на че лу Бер на ром 
Ан ри јем Ле ви јем. Ови фи ло зо фи ће, за раз ли ку од прет ход ни ка, 
чи ни ти све су прот но, а њи хо во пра во да су де и пре су ђу ју ни је по
чи ва ло на вред но сти и зна ча ју њи хо вих фи ло зоф ских опу са, не го 
је сте че но на не ки вол ше бан на чин.

Уме сто да се др же бар не при стра сно и озбиљ но се по тру де 
да раз у ме ју шта се то и за што та ко зби ва, ови но ви ин те лек ту ал ци 
су апри о ри и про па ганд но одо бра ва ли при ме ну си ле над сла би јом 
и по мно го че му не ду жном стра ном. Оно што су чи ни ли ме ди ји као 
екс по нен ти си ле као да ни је би ло до вољ но, па су то исто сво јим 
ста во ви ма тре ба ли да по твр де и ле ги ти ми шу ин те лек ту ал ци. Њи ма 
би тре ба ло да се ви ше ве ру је јер их још од Драј фу со вог вре ме на 
кра се оре о ли објек тив но сти, не пот ку пљи во сти и не ис ква ре но сти. 

И цео ин те лек ту ал ни За пад је ма њеви ше ћу тао о оно ме што 
(нам) се зби ва ло, сем ве о ма рет ких по је ди на ца, углав ном књи жев
ни ка, ко ји су као не ка да Вик тор Иго, ука зи ва ли на то да се са ти ре 
је дан ма ли на род. Сли чан ин те лек ту ал ни мук пра ти ће и по то ња 
бом бар до ва ња Ира ка и Ли би је. 

До ду ше, у са вре ме ном за пад ном све ту по сто ји са мо је дан 
из у зе так од оп штег ста ња – Но ам Чом ски, ко ји упор но ис тра ја ва 
на тра ди ци о нал ном по слу ин те лек ту ал ца, што ви ше за чу ђу је не го 
што охра бру је. Он се го ди на ма већ брит ко огла ша ва у го то во свим 
иза зов ним при ли ка ма и упор но ин си сти ра на од го во р но сти ин те
лек ту а ла ца пре све га пре ма афир ма ци ји исти не и раз об ли ча ва њу 
ње не су прот но сти. Сво јим ре ак ци ја ма, не по сред ним ин те лек ту
ал ним ан га жма ном, он је за до био ве ли ке сим па ти је ши ром све та, 
али ни су из о ста ле ни же сто ке осу де и то не од жи го са них моћ ни ка 
већ од са мих ин те лек ту а ла ца. Не ки сма тра ју да ње го во ду го го ди
шње упор но бор бе но тра ја ње, то да му већ дав но ни су за пу ше на 
уста, не зна чи дру го већ да му је на ме ње на уло га укра са аме рич ке 
де мо кра ти је. Дру ги пак ми сле да је Чом ски „увек био кон тро ли са на 
опо зи ци ја” и на во де до ста ар гу ме на та за та кву оце ну.

Свет ви ше ни је и ни ка да не ће би ти она кав ка кав је био. Ни ти 
су ин те лек ту ал ци оно што су би ли, још ма ње су она кви ка кви би 
тре ба ло да бу ду. Они све ма ње има ју сна ге и сме ло сти да не што 
ка жу (што ни је по ли тич ки ко рект но), све ма ња је мо гућ ност да се 
чу је то што би тре ба ло ре ћи, а бог ме сва ким да ном је и све ма ње 
оних ко ји ма би ка за но мо гло не што да зна чи. По што је по сао ин те
лек ту а ла ца да бу ду на стра ни до бра и исти не, про тив зла и ла жи, 
то ће им би ти све те же у све ту си му ла ци ја и си му ла кру ма, сва ко
вр сних ма ни пу ла ци ја и пре ва ра. И сâм сам сво је вре ме но ужи вао 
пред „ле по том” при зо ра ко је су ства ра ле аме рич ке ра ке те у ноћ ном 
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не бу из над Баг да да. Мно ги дру ги у све ту су ска ка ли од ра до сти и 
апла у ди ра ли док су ру ше ни мо сто ви по гра до ви ма Ср би је, ве ру
ју ћи при том да су не по ко ле бљи во на стра ни до бра. 

Екс пер ти и њи хо ва по сла

Фи ло зо фи су не ка да ме ња ли свет, а да нас то чи не екс пер ти 
не пи та ју ћи се, на рав но, о сми слу и свр си оно га што чи не. Ин те
лек ту ал ци ма је пре о ста ло још је ди но да свет ту ма че (у ме ди ји ма), 
чи ме и са ми сво је ам би ци је сво де на екс перт ске. Тен ден ци ја ин
те лек ту а ла ца да бу ду екс пер ти и зах те ви те вр сте ни су од ју че. У 
не ким пре ђа шњим вре ме ни ма по ли ти ка (све јед но да ли јед но пар
тиј ска или ви ше па р тиј ска) зах те ва ла је од ин те лек ту а ла ца да бу ду 
ан га жо ва ни, што је зна чи ло да се ла те екс перт ског по сла, пр о па
ган ди стич ке дру штве не уло ге. 

Да нас се мно штво по тен ци јал них ин те лек ту а ла ца све ра ди
је ори јен ти ше и пре о ри јен ти ше на ту ма ње кли за ву екс перт ску 
ста зу. Екс пер ти су по ли ти ча ри ма ода ни ји, по у зда ни ји и не у по ре
ди во по доб ни ји од ин те лек ту а ла ца, ко је све че шће и ви ше по ти ску
ју из оног њи хо вог тра ди ци о нал ног гне зда сме ште ног из ме ђу вла
сти и на ро да. Екс пер ти се углав ном ре гру ту ју обра зо ва њем, а они 
„ху ма ни стич ки” до ла зе из ре до ва па ле ин те лек ту ал не ели те. Ин
те лек ту ал це апа рат чи ке, за пра во екс пер те ко ји ни су ни зна ли да 
су то што је су, да нас су на сле ди ли „ком пра дор ски ин те лек ту ал ци” 
(С. Ан то нић), „оп слу жу ју ћа ин те ли ген ци ја” (С. Ка раМур за), ко ји 
свој но вац за ра ђу ју ту ђом па ме ћу и за ту ђе ба бе здра вље.

По што про за ич на вре ме на зах те ва ју про за ич не љу де, екс перт
ско је да ра де свој по сао, да не бу ду ни чи ја са вест и ни ко ме на са
ве сти и да не бри ну свет ску бри гу. Стал ни али уз гре дан по сао им 
је да ма ни пу ли шу љу ди ма, а нај у зви ше ни ји да обо га љу ју др жа ве 
и на ро де. Да свет не би жи вео у не са гла сно сти са сво јим вре ме ном, 
тех но ло шко до ба во ли фахиди о те. Они од лич но ра чу на ју на ком
пју те ри ма али, ка ко по ру чу је је дан виц, не раз ли ку ју јаг ње од шар
пла нин ца.

До бро би би ло ка да би се мо гле оства ри ти на де Зиг мун да Бау
ма на да ин те лек ту ал ци по ста ну за ко но дав ци, а не са мо ин тер пре
та то ри. Али им та ква при ви ле ги ја те шко мо же би ти да та. Пи та ње 
је да ли би он да и у че му мо гли и да се сло же. Они су за пра во од у
век би ли у за ко но дав ним по сло ви ма, али са мо као прав ни тех ни
ча ри, што им ни ка да и не ће би ти ус кра ће но. 

Свет ће, на жа лост, оста ти без ин те лек ту а ла ца, оних из „мит
ског до ба”, ко ји су сма тра ни са ве шћу чо ве чан ства, али и ин те лек
ту а ла ца бра ни те ља на ци о нал них вред но сти. Јер што је у дру штви ма 
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све ма ње на ро да, а све ви ше за блу де лих по је ди на ца због про цва
та ин ди ви ду а ли зма, све ма ње ће би ти на ци о нал них, па три от ски 
усме ре них ин те лек ту а ла ца. 

Бу дућ ност ће се све ви ше, на жа лост, осла ња ти на рад екс пе
ра та, све ма ње ће у њој би ти ути цај них ин те лек ту а ла ца, осим оних 
ко је на зи ва ју јав ним, за то што им је по сао да ути чу на јав но мње
ње. Јав ни ин те лек ту ал ци по сто је од про цва та мо ћи ме ди ја, а циљ им 
је да се кон зу мен ти ма не што раз ја сни, кри тич ки или апо ло гет ски 
све јед но, за ви сно од дру штве не, др жав не, стра нач ке или не ке дру ге 
и дру га чи је ин тен ци је. 

На су прот ве ли ким на да ма ко је се по ла жу у зна чај тзв. јав ног 
ин те лек ту ал ца, опре де лио бих се ипак за ње го вог ан ти по да, ко ји 
је та ко ђе ок си мо рон. Знам бар за дво ји цу „при ват них ин те лек туа
ла ца”, и то ве о ма ути цај них у ду гом вре мен ском раз до бљу, што 
им сам тај ста тус „при ват но сти” озбиљ но до во ди у пи та ње. То су 
Со крат, ко ји ни шта ни је хтео да на пи ше и стра дао је за исти ну од 
не прав де, и Мон тењ, ко ји је сам се би био и фи зи ка и ме та фи зи ка 
и ни ко ме ни је био на услу зи. Тај на њи хо ве ду го трај но сти у то ме 
је што су по сто ја ли и ства ра ли пре ме ди ја, а не за њих и због њих.

Ко мо же да спа се свет ако му спа са уоп ште има

На пи та ње ко би овај свет у ово блат но до ба мо гао да из ву че 
из гли ба не бих мо гао да по ну дим ио ле сми слен од го вор. Ин те лек
ту ал ци та кви ка кви су, све ма ње ути цај ни и све ау ти стич ни ји, то 
си гур но не ће мо ћи, ни ти би им ка љу га, њи хо ва и сва оста ла, та ко 
не што до пу сти ла. А бо жан стве но би би ло да их има, да се њи хов 
глас чу је, да им се ве ру је и да свет ме ња ју су прот но од оног сме ра 
на ко ји је ука зи вао Хе си од. 

Екс пер ти ма по при ро ди ства ри и ни је по сао да спа са ва ју свет; 
они мо гу са мо да га све ду бље увла че тех но ло шки про грес, еко ло
шку и оста лу про паст. У озва ни че но се ку лар ном све ту све ште ни
ци су из гу би ли сва ки озби љан ути цај, а дру ге гру па ци је ко је би 
не што мо жда мо гле да учи не или су про коц ка ле шан су или још 
увек ни су ни на ви ди ку. 

Свет би мо жда мо гле да спа су не ке из у зет не лич но сти ко је се 
рет ко ја вља ју, тек он да ка да се до дир не дно дна, ка ко се то у исто
ри ји већ де ша ва ло. А да ли ће се и ка да оне „ро ди ти”, ни је ми да то 
да знам. То је већ по сао за про ро ке, чак не ни за прог но сти ча ре.




