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АЛЕК САН ДАР ВРА ЊЕШ

ДА ЛИ ЋЕ ИН ТЕ ЛЕК ТУ А Л ЦИ  
ПО СТО ЈА ТИ У БУ ДУЋ НО СТИ?

Овај рад бих по чео јед ним че стим но ви нар ским пи та њем: 
„За што ин те лек ту ал ци ћу те?” Сред ства јав ног ин фор ми са ња го
ди на ма се ба ве овим пи та њем, то ли ко уче ста ло да се из ове те ме 
и ве ли ког бро ја по ну ђе них од го во ра на ово пи та ње, на по сли јет ку 
из ро дио сте ре о тип. Упра во ова ге не ра ли за ци ја ство ри ла је у јав
но сти не са мо увре же ну сли ку ти пич ног ин те лек ту ал ца не го и 
оп шти ути сак раз о ча ра но сти у ње го ву од дру штва оче ки ва ну уло
гу у за јед ни ци. По ред то га, да ап сурд бу де ве ћи, број ни но ви на ри 
ко ји су до при ни је ли из град њи сте ре о ти па у јав но сти, су обич но 
та ко по ста вље ни у сво јим тек сто ви ма да се сти че ути сак као да 
они са ми ни су ин те лек ту ал ци. Да кле, но ви на ри ко ји пи шу на те му 
дру штве не уло ге ин те лек ту а ла ца са ми се бе, ма ње или ви ше свје
сно, огра ђу ју од овог пој ма. При то ме они апри ор но по ве зу ју ка те
го ри ју „ин те лек ту ал ци” ис кљу чи во са про фе со ри ма уни вер зи те та, 
ака де ми ци ма, на уч ни ци ма, књи жев ни ци ма и оста лим кул тур ним 
рад ни ци ма, ко ји ујед но и нај ви ше но се од го вор но сти због то га 
што ни су ис пу ни ли „ми си ју” ко ја се од њих оче ку је. Та ко се ство
рио сље де ћи сте ре о тип у јав но сти: ин те лек ту ал ци не ис пу ња ва ју 
ту оче ки ва ну дру штве ну уло гу; мо гу да по ну де мно го ви ше, али 
они ћу те; углав ном су у пи та њу кон фор ми сти ко ји при то ме тро ше 
но вац др жав ног бу џе та без ика квог по зи тив ног ре зул та та за гра
ђа не и др жа ву; а опет, од њих се оче ку је да се „про бу де” и у овим 
те шким вре ме ни ма да ју свој од луч ни до при нос у тра же њу из ла за 
из кри зе и по сто је ћих про бле ма. 

У при лог ово ме за ни мљив је текст из вје сног Ми хај ла Ма ки
ћа, су ди је Основ ног су да у Де спо тов цу, ко ји је дао свој до при нос 
на ве де ном сте ре о ти пу кроз ко лум ну у ли сту Да нас под на сло вом 
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„Го спо до ин те лек ту ал ци, про бу ди те се!” де цем бра 2014. го ди не.1 
Ла мен ти ра ју ћи над па сив но шћу ин те лек ту а ла ца – те нео д ре ђе не 
и хе те ро ге не гру пе ко ју у те шким вре ме ни ма ола ко по зи ва ју на 
од го вор ност за све про бле ме у дру штву – су ди ја Ма кић из ме ђу 
оста лог пи ше: 

1. Ср би ја је у про бле ми ма по чев ши од Ко со ва и Ме то хи је, до 
про бле ма на та ли те та, ко руп ци је, по ре ме ће ног си сте ма ври јед но
сти, од ли ва мо зго ва, на пу ште но сти се ла и не до стат ка на ци о нал ног 
пла на за на ред них 50 го ди на...

2. Да на шња власт ула же сил не на по ре ка ко би ри је ши ла на
го ми ла не ви ше де це ниј ске про бле ме, али ни је у мо гућ но сти да их 
са ма ри је ши јер је под при ти ском Бри се ла, Бер ли на, Ва шинг то на 
и Мо скве и очи глед но јој је по треб на по моћ, и то ни ког дру гог до 
ин те лек ту а ла ца.

3. На жа лост, ка ко Ма кић за кљу чу је, ве ћи на ин те лек ту а ла ца 
је па сив на и се бич на и не по ма же Вла ди Ср би је у рје ша ва њу свих 
тих про бле ма.

4. На кра ју су ди ја за кљу чу је да се ин те лек ту ал ци мо ра ју ко
нач но про бу ди ти јер има ју мо рал ну оба ве зу да по ну де рје ше ња за 
про бле ме и да узму уче шћа у њи хо вом рје ша ва њу.

Да кле, овај су ди ја из Де спо тов ца, ко ји би ваљ да и сам тре ба ло 
да је ин те лек ту а лац, из во ди за кљу чак да без об зи ра на то ко об
на ша власт, у су шти ни не ће има ти успје ха у во ђе њу др жа ве и 
рје ша ва њу про бле ма док се не „про бу де” ин те лек ту ал ци. Ипак, 
ко ли ко год ово све зву ча ло ап сурд но, мо ра мо да при зна мо да се 
на ве де ни за кљу чак укла па у сте ре о тип о дру штве ној уло зи ин те
лек ту а ла ца. 

Овај рад не ма на мје ру да оправ да ва тре нут ну дру штве ну 
по зи ци ју ин те лек ту а ла ца, не го да по ка же да се у јав но сти пре на
гла ша ва и по гре шно по и ма њи хо ва уло га. У том прав цу, по ку шај мо 
за ми сли ти хи по те тич ку си ту а ци ју у ко јој се оства рио про хтјев да 
се ин те лек ту ал ци ви ше дру штве но ан га жу ју, од но сно да се „про
бу де”. Ка ко у том слу ча ју ин те лек ту ал ци мо гу мак си мал но да до
при не су, а да за до во ље оче ки ва ња из на ве де ног сте ре о ти па? Да про
фе сор кри вич ног пра ва уђе у суд ни цу у Де спо тов цу и да поч не 
умје сто су ди је Ма ки ћа пра вич ни је да су ди? Или да про фе сор ме
ђу на род них од но са за у зме мје сто ми ни стра ино стра них по сло ва 
и учи ни ви ше од ње га у по гле ду спољ не по ли ти ке? Да пред сјед ник 
Срп ске ака де ми је на у ка уђе у згра ду Вла де и да умје сто пред сјед ни
ка он за у зме по зи ци ју до но си о ца од лу ка? Ја сно је да је ово не ре ал но 

1 Ми хај ло Т. Ма кић, „Го спо до ин те лек ту ал ци, про бу ди те се!”, http://www.
da nas.rs /da na srs/di ja log/go spo do_in te lek tu al ci_pro bu di te_se.46.html?news_id= 
294980.
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и вје ро ват но би и јав ност не га тив но од ре а го ва ла и од го во ри ла да 
то ни је та уло га ко ја се оче ку је од ин те лек ту а ла ца. Али он да, ка ко 
да за до во љи мо јав ност, или бар су ди ју Ма ки ћа, па да у хи по те тич
кој си ту а ци ји опи ше мо иде ал тип ски мо дел уло ге ин те лек ту а ла ца 
у дру штву у ко јем би ко нач но ова ка те го ри ја мо гла да „по ну ди ре
ше ње за про бле ме и узме уче шћа у њи хо вом ре ша ва њу”2, што би 
тре ба ло да бу де и њи хо ва мо рал на оба ве за, ка ко ка же ци ти ра ни 
су ди ја? 

Чи ње ни ца је да ин те лек ту ал ци не мо гу да во де др жа ву умје
сто ње них ле ги тим но иза бра них пред став ни ка. Сто га им оста је је
ди но да иден ти фи ку ју про блем, по ну де рје ше ња и на не ком ни воу 
су пер ви зи је узму уче шћа у њи хо вом рје ша ва њу. Та ко би се сте ре
о тип на дру штве на уло га ин те лек ту а ла ца ко нач но за до во љи ла и 
јав ност би до би ла оче кив ну иде ал тип ску си ту а ци ју из ко је би се, 
по мно гим прет по став ка ма, из ро дио про грес. Из тог раз ло га, по
ну ди ће мо де таљ но раз ра ђе ну хи по те тич ку си ту а ци ју. Је дан од 
по тен ци јал них фор ма та тог иде ал тип ског мо де ла би ла би јав на 
ин те лек ту ал на де ба та на огра ни зо ва ном окру глом сто лу на не ком 
ин сти ту ту или фа кул те ту. Уче сни ци би би ли ака де ми ци, уни вер
зи тет ски про фе со ри, на уч ни ци са ин сти ту та, пред став ни ци сред
ста ва јав ног ин фор ми са ња, ра зни функ ци о не ри и пред став ни ци 
ин сти ту ци ја, али и гра ђа ни, сту ден ти и оста ла за ин те ре со ва на 
ли ца. Те ма би мо гла би ти ста ње у ви со ком обра зо ва њу, а мо гу ћи 
за кључ ци ко је би ин те лек ту ал ци по ну ди ли би ли би сље де ћи: бо
лоњ ски про цес се по ка зао као не у спје шан; ви со ко обра зо ва ње је 
по ста ло плат фор ма за ку по ви ну со ци јал ног ми ра та ко што др жа ва 
под сти че и оне ко ји не ма ју ин те лек ту ал не ка па ци те те да сту ди ра ју; 
сру ше ни су сви кри те ри ју ми; сту ден ти не до би ја ју апли ка тив на 
зна ња не го пре ва зи ђе на те о рет ска са зна ња; у до ме ну ви со ког обра
зо ва ња по сто ји ве ли ки број сту диј ских про гра ма за ко јим дру штво 
ви ше не ма по тре бу; др жа ва тро ши мно го нов ца на ви со ко обра зо
ва ње, а ре зул та ти ни су за до во ља ва ју ћи итд. На кон иден ти фи ко ва
ња ових хи по те тич ких про бле ма, усли је ди ле би пре по ру ке: неоп
 ход но је из вр ши ти де таљ ну ре фор му си сте ма ви со ког обра зо ва ња; 
др жа ва зва нич но да иза ђе из бо лоњ ског про це са и про на ђе вла сти
ти мо дел има нен тан на шој тра ди ци ји и у скла ду са на шим по тре
ба ма; ус по ста ви ти ја че упи сне кри те ри ју ме, та ко да се оне мо гу ћи 
уче ни ци ма сла би јих ин те лек ту ал них ка па ци те та да упи су ју фа кул
те те, јер су они по треб ни ји у при вре ди као ква ли фи ко ва ни рад
ни ци; по ди ћи кри те ри ју ме ка ко за из бор у на став нич ка зва ња, 
та ко и на за вр шним сту дент ским ис пи ти ма; фа кул те те ски ну ти 

2 Исто.
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са др жав ног бу џе та, фи нан сиј ски да за ви се ис кљу чи во од вла сти
тих при хо да и ор га ни зо ва ти их у скла ду са по тре ба ма тр жи шта, 
та ко што би се уки ну ли сту диј ски про гра ми ко ји не ма ју фи нан сиј
ску оправ да ност; сту ден ти би пла ћа ли пу ну тр жи шну ци је ну сту
ди ра ња, а они ко ји би по ка за ли из у зет не ре зул та те до би ја ли би 
по др шку у ви ду сти пен ди ја; др жа ва би вр ши ла сва ке го ди не си стем 
ева лу а ци је и оним фа кул те ти ма ко ји не мо гу да из др же за хтје ве 
тр жи шта би од у зи ма ла ли цен цу, а они ма ко ји за до во ља ва ју би 
омо гу ћа ва ла до дат не под сти ца је. 

Ло ги чан ис ход ове хи по те тич ке си ту а ци је био би да уче сни ци 
окру глог сто ла из ре да пред став ни ка др жав них ин сти ту ци ја од мах 
кре ну на по сао и от поч ну при мје ну на ве де них пре по ру ка уз су пер
ви зи ју на ве де них ин те лек ту а ла ца, док би за до вољ ни ме ди ји су тра
дан об ја ви ли на сло ве ти па „ин те лек ту ал ци ко нач но про го во ри ли 
и по че ли да рје ша ва ју про бле ме” и ко нач но сви би би ли за до вољ ни. 
Ипак, ве ћа је вје ро ват но ћа да ова кав ис ход не би од го ва рао ни ко ме 
од хи по те тич ки на ве де них уче сни ка окру глог сто ла, и без об зи ра 
на то ко ли ко би на ве де не пре по ру ке би ле оправ да не и до бре за раз
вој др жа ве, прет по став ка је да би из о ста ла по др шка дру штва у 
цје ли ни. 

Уни вер зи тет ски про фе со ри би пр ви из ра зи ли про тест, јер по 
овим пре по ру ка ма оп ста ли би са мо они ко ји би се мо гли укло пи
ти у за хтје ве тр жи шта (нпр. про фе со ри тех нич ких и ме ди цин ских 
на у ка), док би про фе со ри дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка или 
оста ја ли без по сла, или те шко оства ри ва ли за до во ља ва ју ћи лич ни 
до хо дак. Гра ђа ни би овај при је длог де фи ни тив но од би ли за то што 
би сту ди ра ње по ста ло лук суз до сту пан са мо оним нај бо га ти ји ма, 
или они ма са нај и зра же ни јим ин те лек ту ал ним по тен ци ја ли ма. 
Ове пре по ру ке се не би до па ле ни до но си о ци ма од лу ка из сфе ре 
по ли ти ке, јер би би ли при мо ра ни да по ву ку низ не по пу ла р них 
по те за ко ји би вје ро ват но ре зул то ва ли оп штим гра ђан ским не за
до вољ ством ис ка за ним кроз про те сте и у ко нач ни ци гу бит ком на 
на ред ним из бо ри ма. Ме ди ји скло ни ис ти ца њу не га тив них ви је сти 
у јав но сти не би по хва ли ли ино ва тив ност ин те лек ту а ла ца, не го би, 
на про тив, осва ну ли на сло ви ти па „ин те лек ту ал ци ру ше ви со ко 
обра зо ва ње”, „про фе со ри оста ју без по сла” или „ин те лек ту ал ци 
пра ве се гре га ци ју гра ђа на по ни воу ин те ли ген ци је”. Они у ме ди
ји ма скло ни ји те о ри ја ма за вје ре ко мен та ри са ли би „по чи јем на
ло гу се ру ши ви со ко обра зо ва ње”, „ко ме је у ин те ре су да сма њу је 
број ви со ко о бра зо ва них гра ђа на” итд. На кра ју би и сту ден ти по
ка за ли ве ли ки сте пен не за до вољ ства, јер је не ко пред ло жио да се 
сту ди ра ње пла ћа, а не ви ше да се до би ја бес плат но од др жа ве, без 
ика кве од го вор но сти пре ма тој ис тој др жа ви. На кра ју, јав ност у 
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цје ли ни не би би ла за до вољ на овим хи по те тич ким „бу ђе њем” ин
те лек ту а ла ца, јер би мје ре би ле дра кон ске, у пот пу но сти су прот
не ко лек тив ном по и ма њу уло ге др жа ве у дру штву за сно ва ном на 
„на сла га ма” са мо у прав ног со ци ја ли зма, ко је су још уви јек са став
ни дио на ше по ли тич ке кул ту ре. 

Фо ку си ра ње на овај при мјер нео п ход но је да би смо до би ли 
ја сни ју сли ку о то ме ко ли ко је сте ре о тип о дру штве ној уло зи ин те
лек ту а ла ца ис кри вљен, али и да ра зу ми је мо да је по ред ин те лек
ту а ла ца нео п ход на и јав ност спрем на да при хва ти не ка да и не по
пу лар не по те зе за рад про гре са и јед на оп шта по тре ба дру штва да 
се жр тву је ка ко би на пре дак мо гао би ти ус по ста вљен. Ко нач но, 
овај при мјер је ва жан да кон ста ту је мо да се без об зи ра на то да ли 
би се ис пу ни ла иде ал тип ска си ту а ци ја, ни шта не би про ми је ни ло 
у дру штву. Ка ко не мо же мо про ми је ни ти дру штво, из све га овог 
сли је ди да је нео п ход но ре де фи ни са ти дру штве ну уло гу ин те лек
ту а ла ца, али и сам по јам. 

*  *  *

За по тре бе овог ра да иза бра ли смо као по ла зну осно ву де фи
ни ци ју ин те лек ту ал ца ко ју нам је по ну дио проф. др Ђу ро Шу шњић: 

Ин те лек ту а лац је сва ки чо век у чи ји је жи вот ушла ра зум на 
и ум на иде ја што је од ре ди ла чи тав ње гов на чин ми шље ња, ве ро
ва ња, вред но ва ња и де ло ва ња, без об зи ра на ње го во дру штве но по
ре кло, кла сни по ло жај, фор мал но обра зо ва ње итд. Обич но у дру
штву по сто ји ску пи на љу ди ко ја при ку пља, сре ђу је, ши ри, ту ма чи, 
ства ра и рас тва ра нај ра зно вр сни је ду хов не вред но сти, жи ви ду хов
ним жи во том, во ђе на ин те ре сом да свет упо зна и осми сли а не да 
њи ме вла да или да га ко ри сти за дру ге по тре бе.3

У овој де фи ни ци ји мо же мо да при мје ти мо три ва жна еле мен та 
ко ја од ре ђу ју ин те лек ту ал ца – ин те лек ту ал на ра до зна лост, ду хов
ност и мо тив да се уна при је ди сви јет око се бе. Овај по то њи еле мент 
ука зу је на дру штве ну уло гу ин те лек ту ал ца, ко ја, и по хи по те тич
ком при мје ру ко ји смо на ве ли, по ла ко ише за ва. Упра во ће мо се на 
ње га фо ку си ра ти кроз пи та ње да ли ће ин те лек ту ал ци по сто ја ти 
у бу дућ но сти, од но сно да ли је мо гу ће њи хо ву дру штве ну уло гу 
уна при је ди ти кроз из град њу но ве ге не ра ци је ин те лек ту а ла ца ко ји 

3 Ђу ро Шу шњић, Цве то ви и тла: огле ди о уло га ма иде ја у жи во ту, Мла
дост, Бе о град 1982, у: Иван Ши ја ко вић, Со ци о ло ги ја – увод у раз у ме ва ње гло
бал ног дру штва (3. доп. изд.), Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци – Еко ном ски фа кул тет, 
Ба ња Лу ка 2008, 236.
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ће има ти ве ћи ин те рес да упо зна ју и осми сле сви јет око се бе. Да кле, 
да љи фо кус ста ви ће мо на но ву ге не ра ци ју ко ја се (ре)со ци ја ли зу је 
кроз упо тре бу са вре ме них ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но
ло ги ја и ко ја ко ри сти са вре ме не тех но ло ги је у свом ин те лек ту ал
ном раз во ју. 

Пре ма по да ци ма из но вем бра 2014. го ди не, сма тра се да од 
укуп не по пу ла ци је ко ри сни ка ин тер не та 53,2% чи не мла ди љу ди 
од 15 до 34 го ди не ко је озна ча ва мо пој мом „Ге не ра ци ја Ц” (енг. 
„Ge ne ra tion C”, гдје сло во Ц озна ча ва ен гле ску ри јеч con nec ted, ко
нек то ва ни), док њи хо ви ро ди те љи, ко ји при па да ју ге не ра ци ји ро
ђе ној ше зде се тих го ди на про шлог ви је ка, чи не укуп но 12,7% по
пу ла ци је ко ри сни ка ин тер не та.4 Да кле, ако узме мо у об зир да је 
нај ста ри ји при пад ник ге не ра ци је Ц, пре ма на ве де ној од ред ни ци, 
да нас от при ли ке три де сет сед мо го ди шњак, мо же мо да за кљу чи мо 
да су упра во при пад ни ци ове ге не ра ци је бу ду ћи на сљед ни ци при
пад ни ка ин те лек ту ал не ели те у сво јим др жа ва ма. Та ко ђе прет по
ста вља мо да је (ре)со ци ја ли за ци ја ове мла де ге не ра ци је, ко ја је 
те кла уз упо тре бу са вре ме них тех но ло ги ја, оста ви ла од ре ђе ни ути
цај на њи хов пси хо со ци јал ни раз вој. Из све га то га мо же мо из ве сти 
три за кључ ка:

1. Пи та ње дру штве но сти 

У јав но сти се че сто чу је бо ја зан да ће ин те р нет угро зи ти дру
штве ни жи вот мла дих љу ди. У том кон тек сту пи сао је и Да ли бор 
Пе тро вић, ко ји нас упу ћу је да о овој те ми мо же мо рас пра вља ти кроз 
три пер спек ти ве: 1) ком пле мен тар ну пер спек ти ву – ау то ри ко ји 
су за го вор ни ци ове пе р спек ти ве твр де да ко му ни ка ци ја у ви р ту ел
ном окру же њу не ума њу је ква ли тет и кван ти тет ин тер пер со нал не 
ко му ни ка ци је у ре ал ном окру же њу, не го баш су прот но; 2) пер
спек ти ву суп сти ту ци је – за го во р ни ци овог при сту па твр де ди ја
ме трал но су прот но у од но су на прет ход ну тврд њу, тј. да ко му ни ци
ра ње у ви р ту ел ном окру же њу има за по сље ди цу опа да ње кон так та 
ли цем у ли це, али, као што и Пе тро вић с пра вом при мје ћу је, ове 
оцје не ће мо нај че шће су сре сти у ме диј ским и ла ич ким спе ку ла ци
ја ма, а не као ре зул тат озбиљ ног, на ем пи ри ји за сно ва ног ис тра жи
ва ња; 3) не у трал ну пе р спек ти ву – за сни ва се на тврд њи да ин тер нет 
и ин тер пер со нал не ве зе у ре ал ном жи во ту ни су у узроч нопо сље
дич ној ве зи.5 Ов де је ва жно при мје ти ти да ни је дан од ова три 

4 In ter net use by age gro up wor ldwi de as of No vem ber 2014, Sta ti sta, https://
www.sta ti sta.com /sta ti stics/272365/age di stri bu tionof in ter netuserswor ldwi de.

5 Да ли бор Пе тро вић, „Дру штве на кон струк ци ја ин тер пер со нал них ме ди ја 
– од те ле гра фа до ин тер не та”, Ин тер нет и дру штво, прир. Дра ган То до ро вић, 
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при сту па ни је до вољ но ем пи риј ски за сно ван, али сва ка ко смо мно го 
бли жи ком пле мен тар ном ста но ви шту, док дру гу и тре ћу пер спек ти
ву не мо же мо при хва ти ти као ре ле вант ну. На по сљет ку, тврд ња да 
ин тер нет ди рект но угро жа ва сте пен дру штве но сти ни је ем пи риј ски 
по твр ђе на и ви ше је про и зо вод прет по став ки на ста лих на осно ву 
ком па ра ци је са ра ни јим об ли ци ма се кун дар не со ци ја ли за ци је. Да
кле, при пад ни ци мла де ге не ра ци је не ума њу ју сво ју дру штве ност 
ни на ква ли та тив ном ни на кван ти та тив ном ни воу ако ко ри сте дру
штве не мре же. При је смо ста ва да ти ме мла да осо ба на до пу њу је 
ма њак ко му ни ка ци је, чи ме до дат но оја ча ва дру штве не ве зе. 

2. Су коб ге не ра ци ја 

Ро ди те љи при пад ни ка „Ге не ра ци је Ц” ула зе у 12,7% укуп ног 
бро ја ко ри сни ка ин тер не та и они са вре ме не ин фор ма ци о ноко му
ни ка ци о не тех но ло ги је (ИКТ) бу квал но по сма тра ју као алат. За 
њих су оне сред ства за до ла зак до ин фор ма ци ја, ору ђа нео п ход на за 
по сао, јеф ти ни ме ди ји ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је, за раз ли ку 
од при пад ни ка мла де ге не ра ци је ко ји не са мо да ко ри сте са вре ме не 
тех но ло ги је за за ба ву не го до слов но „бив ству ју” у вир ту ел ном 
окру же њу, гра де ћи, ма клу а нов ски ре че но, „про ду жет ке” сво јих 
лич но сти. Мла ди љу ди на по сљет ку те „вир ту ел не ар те фак те” пре
но се у ре ал ни сви јет и за то долази до то га да при пад ни ци „Ге не ра
ци је Ц” гра де ме ђу соб не од но се у ре ал ном жи во ту на осно ву бро ја 
„лај ко ва”, „фа ло ве ра”, вир ту ел них при ја те ља, „ше ро ва ња” итд. Слич
но је и у су прот ном прав цу, ка да ис ку ства или сим бо ле из ре ал ног 
жи во та пре но се у вир ту ел но окру же ње да би ти ме „по ја ча ли” свој 
ста тус, до дат но уна при је ди ли лич ност, пре зен то ва ли дру штве ни 
ка пи тал. Та ко по ста вља ње фо то гра фи ја авиока ра та на дру штве не 
мре же пред сам пут са оп шта ва фи нан сиј ско ста ње и дру штве ни 
ста тус, као што то чи ни и фо то гра фи са ње је ла у ску пим ре сто ра
ни ма, стра них гра до ва, ау то мо би ла, но вих мо бил них те ле фо на, али 
и вла сти тог ти је ла у те ре та ни, на пла жи, у ку па ти лу... Све ово мо
же мо да схва ти мо као до дат ну по тре бу да се уна при је ди вир ту ел ни 
al ter ego у сај бер про сто ру. 

3. Пси хо ло шки аспект

Тре ћи и нај ва жни ји аспект је су по тен ци јал не пси хо ло шке по
сље ди це (ре)со ци ја ли за ци је при пад ни ка „Ге не ра ци је Ц” по сред ством 

Да ли бор Пе тро вић и Дра ган Пр ља, Срп ско со ци о ло шко дру штво, Бе о град – Фи
ло зоф ски фа кул тет, Ниш – Ин сти тут за управ но пра во, Бе о град 2014, 18–19.
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са вре ме них ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. Већ смо 
спо ме ну ли по тре бе да се сим бо ли пре но се из ре ал ног у вир ту ел ни 
жи вот и vi ce ver sa, што је де фи ни тив но у слу жби (ре)со ци ја ли за
ци је. За по тре бе овог ра да ва жно је фо ку си ра ти се на пи та ње да ли 
са вре ме не ИКТ оста вља ју по сље ди це на уче ње, пам ће ње, мо ти ва
ци ју, емо ци је..., што би мо гло ди рект но да се од ра зи на ста са ва ње 
дру га чи јих вр сте ин те лек ту а ла ца не го што их ми да нас по и ма мо. 
Да кле, ни је пи та ње да ли ће не ста ти ин те лек ту ал ци, не го да ли ће 
у бу дућ но сти по сто ја ти ин те лек ту ал ци дру га чи јих ка рак те ри сти ка, 
чи ја ће дру штве на уло га би ти у пот пу но сти дру га чи ја у од но су 
на увре же не пред ста ве с по чет ка овог тек ста. 

У том кон тек сту Ни ко лас Кар у сво јој књи зи The Shal lows отва
ра пи та ње да ли ин тер нет сма њу је по тре бу за чи та њем књи га, те се 
по зи ва на ис тра жи ва ње из 2008. го ди не на узор ку од 6.000 при пад
ни ка „Ге не ра ци је Ц”, гдје ци ти ра за кљу чак да ура ња ње у ди ги тал
но окру же ње ути че чак и на на чин на ко ји мла ди љу ди упи ја ју ин
фор ма ци је, од но сно да они не ће уви јек иш чи та ти стра ни цу књи
ге сли је ва на де сно и од вр ха до дна, не го ће нај че шће иш чи та ва ти 
на пре скок, тра же ћи ис кљу чи во кон крет не ин фор ма ци је ко је се 
од но се на оно што их за ни ма, док им цје ли на не ће би ти ва жна.6 
Да кле, у свје тлу ових тврд њи по ста вља се пи та ње да ли ће не до ста
так те мељ ног чи та ња, про ми шља ња, ду бин ског при сту па од ре ђе
ном про бле му и све че шћа по тре ба за тзв. „про ба вље ним ин фор
ма ци ја ма”, од но сно са же ци ма, на пи са ном су шти ном итд., оста ви ти 
по сље ди це по ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ду хов ност, без ко јих, 
ка ко Шу шњић твр ди, не ма ин те лек ту ал ца у фор ми у ка квој га ми 
да нас по и ма мо. Дру гим ри је чи ма, да ли овај вид усва ја ња ин фор
ма ци ја и но вих зна ња уна пре ђу је ин те лек ту ал не по тен ци ја ле мла
дих љу ди, или по сто ји бо ја зан да ће при пад ни ци „Ге не ра ци је Ц” 
под ути ца јем огром не ко ли чи не ин фор ма ци ја ко ја се сва ко днев но 
кре ће у сај беруни вер зу му по ста ти тзв. „љу ди па ла чин ке” – осо бе 
ко је ни су у ста њу да об ра де огром ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја не го 
им се ум хо ри зон тал но ши ри као па ла чин ке, а да при то ме, усљед 
пре оп те ре ће но сти ума огром ном ко ли чи ном ин фор ма ци ја, не ма ју 
по тре бу (мо тив) ни мо гућ ност (ког ни тив ну осно ву) да ула зе у ду
би ну, тј. да са ми про на ла зе су шти ну. 

Ни ко лас Кар твр ди упра во то – да огром на ко ли чи на ин фор
ма ци ја ко ја до ла зи до ума при пад ни ка мла де ге не ра ци је усло вља ва 
ове да бу ду по вр шни да би оста ли ин фор ми са ни и пра ти ли трен
до ве, због че га су при мо ра ни да на ког ни тив ном ни воу „пли ва ју по 

6 Nic ho las Ca rr, The Shal lows, W. W. Nor ton & Com pa nu, New York 2010.
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пли ћа ци ма”.7 Ово се на прак тич ном ни воу ма ни фе сту је у прак си 
пра вље ња „скри па та” из ко јих сту ден ти при пре ма ју ис пи те на 
фа кул те ту. На рав но, ис ку ства су раз ли чи та од ди сци пли не до 
ди сци пли не, али оно што је вид но код дру штве них на у ка је сте да 
су скрип та са же та, кон ци зна и да је опис су шти не од ре ђе ног пред
ме та за до во љен. Та ко у про це су кван ти фи ко ва ња зна ња, што је 
са вре ме на прак са, сту ден ти ко ји при пре ма ју ис пи те из скри па та 
мо гу да оства ре ви со ке по е не, јер да ју тач не од го во ре на по ста вље
на пи та ња, а да ни ка да ни су до шли до су шти не. 

По тен ци јал ни ре зул тат овог на чи на уче ња је сте ума ње на по
тре ба за зна њем, на ви ка да Гугл зна све од го во ре, а ди рект на по
сљеди ца је ма њак по тре бе за про вје ром тач но сти и кре ди би ли те та 
из во ра са зна ња. Све би се то у на ред ним де це ни ја ма мо гло од ра зи
ти не са мо на ква ли тет зна ња ко је ће бу ду ћи ин те лек ту ал ци но си ти 
не го и на на чин по и ма ња њи хо ве дру штве не уло ге. Да кле, по јам 
ин те лек ту а ла ца ће вје ро ват но оста ти при су тан и у бу ду ћем вре ме
ну, али сма тра мо да Шу шњи ће ва де фи ни ци ја ко ју смо ода бра ли 
(али и мно ге дру ге слич не) не ће ви ше би ти ак ту ел на. У јед ном тре
нут ку на ред них де це ни ја, по јам ин те лек ту ал ца ће се осло бо ди ти 
јед ног од она три кон сти ту тив на еле мен та вла сти тог де зиг на ту ма 
из ко јег про из и ла зи де но та ци ја ко ју пре по зна је мо као дру штве ну 
уло гу ин те лек ту ал ца, те ће на ста ви ти да се раз ви ја као сим бол ко ји 
не под ра зу ми је ва мо тив, али ни до бро вољ ност и са мо по жр тво ва
ност, да бу ду ћи ин те лек ту а лац упо зна сви јет и да га вла сти тим 
хте њем уна при је ди. Дру гим ри је чи ма, ако смо кон ста то ва ли да ни 
да нас дру штве на уло га ин те лек ту а ла ца ни је за до во ља ва ју ћа, да 
по сто ји оп ште не ра зу ми је ва ње за сно ва но на уста ље ним сте ре о ти
пи ма о ин те лек ту ал ци ма, ако не по сто ји јав ност ко ја би пра вил но 
вред но ва ла до при нос ин те лек ту а ла ца, као ни по тре ба сфе ре јав не 
вла сти да до би ја пре по ру ке од стра не ин те лек ту ал не ели те, шта 
он да оче ки ва ти у бу дућ но сти, ка да по зи ци ју ин те лек ту а ла ца за
у зму при пад ни ци „Ге не ра ци је Ц”, ко ји у свом обра зо ва њу не ви де 
ви ше зна чај чи та ња, али ни жр тво ва ња за ви ше ци ље ве. Из све га 
сли је ди за кљу чак да ће у бу дућ но сти ин те лек ту ал ци има ти крај ње 
праг ма тич ну, фи нан сиј ски од ре ђе ну, а не дру штве но ва ло ри зо ва ну 
уло гу. У та квом сви је ту, не ке дру ге дру штве не гру пе би ће но си о ци 
про гре са.

7 Исто.




