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Сажетак

Одмахнапочеткусвогарадаауторкаупозораваначи
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схватањеинтелектуалцакаозаговорникакритичке,исти
номобавезанејавности?

Кључнеречи:интелектуалци,српскатранзиција,по
литизацијадруштва,кризаморалаистваралаштва,пода
ништво,невладинеорганизације,Српскаправославнацрква

Ми слим да су не ма ли про бле ми ко ји пра те део на ше 
„тран зи ци о не на у ке“ у стал ној тр ци да се у свим до ме ни ма 
што пре „уса гла си“ и „хар мо ни зу је“ с кон крет ним и пре ци-
зно фор му ли са ним европ ским стан дар ди ма, про це ду ра ма, 
ме то да ма, па и ис тра жи вач ким ре зул та ти ма – а то су, ре ци-
мо, за бри ња ва ју ћи не до ста так ауто ном них и те о риј ски ком-
пе тент них ми шље ња, од су ство кри тич ке дис тан це, пре ва га 
иде о ло шке остра шће но сти над објек тив ним ана ли за ма и су-
до ви ма, те ве за ност за по је ди не цен тре по ли тич ке и фи нан-
сиј ске мо ћи – тек је дан од раз ло га што у на шој јав но сти да нас 
не при ко сно ве но вла да је дан узак круг „ не за ви сних ин те лек-
ту а ла ца и ана ли ти ча ра“, ко је чи не увек исти и по пра ви лу 
по ли тич ки ан га жо ва ни и „пар тиј ски“ љу ди.

По ред оста лог, они про мо ви шу у ви ду пра вих ме диј-
ских хај ки го вор мр жње пре ма све му цр кве ном и на ци о нал-
ном, ту ма че ћи их као си гу ран бе лег на шег кон зер ва ти зма, 
тра ди ци о на ли зма, „па ла нач ког ду ха“, ан ти мо дер но сти, не-
де мо кра тич но сти, ауто ри тар но сти, „ет нич ког фун да мен та-
ли зма“, па и шо ви ни зма и кле ро фа ши зма.1 Реч је о пра вом 

1 Ре ци мо, на пи та ње – шта је то у Срп ској пра во слав ној цр кви што је до во ди у 
си ту а ци ју да „ула зи у су коб са са вре ме но шћу“ - др Ми лан Ву ко ма но вић ну ди 
сле де ћи од го вор: „Срп ска пра во слав на цр ква је, као што зна мо, вр ло кон зер ва-
тив на ре ли гиј ска ин сти ту ци ја. С дру ге стра не, она је да нас, ви ше не го икад у 
по след њих по ла ве ка, до би ла при ли ку да се јав но из ја шња ва око чи та вог ни за 
пи та ња ко ја јед но став но не спа да ју у до мен цр кве не над ле жно сти и ње них 
устав них окви ра и огра ни че ња... А у оној ме ри у ко јој она ис по љи не ка кав 
бес ком про ми сни дог ма ти зам, на ла зи ће се све ви ше у рас ко ра ку са са вре ме-
ним све том и то ће во ди ти ње ној мар ги на ли за ци ји на јав ној сце ни.“ ( Ми лан  
Ву ко ма но вић, „Срп ска пра во слав на цр ква – пре пре ка мо дер ни за ци ји др жа ве 
и дру штва“, ин тер вју, 4. март 2006, www.ne dim sej di no vić.com). Јер, скре ће па-
жњу Ву ко ма но вић „за бо ра вља се да оправ да на кри ти ка цр кве и те ка ко мо же 
би ти уте ме ље на на са вре ме ним ли бе рал но-де мо крат ским на че ли ма и иде ји 
плу ра ли зма као јед не од нај ва жни јих те ко ви на европ ске про све ће но сти.“. 
(Исто). Ме ђу тим, број не чи ње ни це да нас ја сно ука зу ју на ду бо ку кри зу ра ци-
о нал но сти мо дер не по ли тич ке за јед ни це ко ја се иср пљу је кроз те жњу за мо ћи 
у чи јој осно ви ле жи кон кре тан ин те рес, по ти ску ју ћи  као са свим пре ва зи ђе на 
веч но ак ту ел на пи та ња о људ ској сло бо ди, прав ди,исти ни, мо ра лу и ети ци. 
Дру гим ре чи ма, мо дер ни за ци ја као „фор му ла из ба вље ња“ са вре ме ног чо ве ка 
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то та ли тар ном го во ру – ис кљу чи вом, сле пом и глу вом за ме-
ри тор ност чи ње ни ца, за тво ре ном у се бе, и у от по ру пре ма 
сна зи ар гу мен та и кри тич ког ми шље ња!2 Ми сли мо да ни ма-
ло на и ван про блем  дру штва ко је пре тен ду је да бу де уисти ну 
европ ско, је сте упра во ова кво иде о ло шко и праг мат ско-по-
ли тич ко „од чи та ва ње“ мрач не стра не срп ског „Ја ну со вог ли-
ца“ у ви ду по је ди них по ли тич ких пар ти ја,СПЦ, “на ци о нал не 
ин те ли ген ци је“ , али и ве ли ког де ла са мог срп ског на ро да, 
ко ји се про гла ша ва „де мо крат ски не по доб ним“, на зад ним, 
кон зер ва тив ним, на ци о на ли стич ким, „рат но на стро је ним“ 
и при ми тив ним! Та ко се по ко зна ко ји пут у исто ри ји по-
твр ђу је „срп ски усуд“ да су Ср би са ми се би нај ве ћи не при-
ја те љи, а да је њи хо ва „спе ци фич ност“ у мно гим по ве сним 
раз до бљи ма би ла упра во – не сло га, уну тар њи кон фликт, и 
стал ни жи вот на иви ци ме ђу соб ног су ко ба. Уве ре ни смо да је 
пот пу но не у ме сно и чак по ли тич ки кон тра про дук тив но го-
во ри ти о Ср би ји са два Ја ну со ва ли ца – „ели ти стич ким“ и 
„по пу ли стич ким“!  И при то ме, на рав но, уна пред при да ва ти 
ап со лут ну „ком па ра тив ну пред ност“ „де мо крат ској“ Ср би ји 
као по ли тич ки кре ди бил ној и ле ги тим ној, у од но су на „по-
пу ли стич ку“ ( или: пра во слав ну, на ци о на ли стич ку и ан ти ре-
форм ску) Ср би ју. 

Јер, упра во тра гом де мо крат ске по ли тич ке иде је ни-
је до пу сти во де ље ње јед ног истог на ро да на „до бре“ и „ло-
ше“, „де мо кра те“ и „ фа ши сте“, „про гре сив не“ и „за о ста ле“ 
, „обра зо ва не“ и „при ми тив не“, а то ни је мо гу ће ни оправ-
да ва ти ма ка квим по ли тич ким ци ље ви ма, па ма би ли они 
и нај про гре сив ни ји и при о ри тет ни!3 Не ма ни ка кве по тре бе 
по себ но ука зи ва ти на мно го стру ко ште тан ути цај ова квог 

под ле же да нас озбиљ ној упит но сти, и баш  тим тра гом ну де се знат не цр кве не 
мо гућ но сти.

2 Срп ска пра во слав на цр ква “ви ди“ се као глав ни кри вац за на ше тран зи ци о не 
про бле ме, те „коч ни чар“ мо дер ни за ци је, де мо кра ти за ци је и све ко ли ке еман-
ци па ци је Ср би је. А код ра ди кал них „ре фор ми ста“ та ква не тр пе љи вост пре-
ма Цр кви, пре ра ста чак у оп се сив ну те о ри ју за ве ре вој ске – ака де ми је на у ка 
–Цр кве про тив на прет ка и де мо кра ти је, што за си гур но вра ћа Ср би ју у мрач ни 
Сред њи век. (Ви ди: Бран ко Ра дун, „Цр ква и Ме мо ран дум“, де ба те „Цр ква и 
по ли ти ка“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 2006.

3 Те о ри ја ели те као срж сва ке ари сто крат ске по ли тич ке те о ри је и иде о ло ги је, 
са свим је у су прот но сти де мо крат ској те о ри ји ко ја се про тив ста вља упра во 
иде ји о ну жно сти вла да ју ће ели те.Оту да је баш из де мо крат ске пер спек ти ве 
гле да но, пот пу но не ле ги тим но че сто у на шој по ли тич кој јав но сти по тен ци ра-
но пи та ње: Сва ки глас је ва жан, а да ли је јед нак?
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екс трем но иде о ло шког и праг мат ског ми шље ња и де ло ва ња 
срп ских „не за ви сих ин те лек ту а ла ца“  на са му по ли тич ку и 
дру штве ну зби љу! При се ти мо се са мо да је још пре ви ше од 
по ла ве ка – да кле, пре да на шње до ми на ци је елек трон ских 
ме ди ја – Фри дрих фон Ха јек био пот пу но све стан огром не 
мо ћи ин те лек ту а ла ца у фор ми ра њу јав ног мне ња, упо зо рив-
ши да је тек пу ко пи та ње вре ме на ка да ће њи хо ви по гле ди и 
ста во ви по ста ти вла да ју ћа сна га по ли ти ке.4 Ин те ре сант но је 
ме ђу тим да Ха јек на зна чај но пи та ње – је су ли ин те лек ту ал-
ци не у трал ни при ли ком из бо ра иде ја ко ји ма по све ћу ју сво ју 
па жњу, ну ди од ре чан од го вор. Он твр ди, на и ме, да ин те лек-
ту ал ци да ју пред ност упра во оним иде ја ма ко је им обез бе-
ђу ју по сао и при хо де, уве ћа ва ју ћи њи хо ву моћ и пре стиж.5  
Сто га, они тра же упра во оне иде је ко је по ве ћа ва ју њи хо ву 
уло гу у др жа ви за то што је др жа ва обич но њи хов глав ни по-
сло да вац, спон зор или до на тор.6

На рав но, са ова квом јед ном ге не ра ли за ци јом се не мо-
ра мо са свим сло жи ти, но за то мо ра мо при хва ти ти као не за о-
би ла зне не ке од ова квих ауто ро вих уви да. Нај пре, чи ње ни ца 
је да је (и) да нас ма ло шта још оста ло од већ „кла сич не“ „ 
де фи ни ци је“ ин те лек ту ал ца  ко ја је не за ми сли ва без ин те-
лек ту ал не сло бо де, под ра зу ме ва ју ћи као ру ко во де ће сле де ће 
на че ло ми шље ња и де ло ва ња – Не од у ста ја ти од ра ци о нал-
ног при сту па, не у трал не дис тан це и стал не упит но сти спрам 
све га што нас окру жу је. Пи та ње је ме ђу тим чи ме се да нас 
уоп ште мо же „од бра ни ти“ ова кво схва та ње ин те лек ту ал ца 
као за го вор ни ка кри тич ке, исти ном оба ве за не јав но сти. Јер, 
не мо же се пре не брег ну ти до ми на ци ја по ли ти ке у свим сфе-
ра ма дру штве ног жи во та, ко ја бит но до во ди у пи та ње упра во 
су бјект ност и ства ра ла штво по је дин ца (да кле: и ин те лек ту-
ал ца), су жа ва ју ћи та ко до мен ње го ве са мо стал но сти и спо-
соб но сти из ри ца ња не за ви сног су да; а на да све, „тро ши“ мо-
рал, осла бљу је иде ју исти не и прав де.  И ма да се не мо гу од-
ре ди ти са свим ја сне и не про мен љи ве гра ни це „по ли тич ког“ 

4 Кла ус, В., „Ин те лек ту ал ци и со ци ја ли зам“, у: Ре ги о нал ни са ста нак Мон Пе ле-
рин дру штва, Реј кја вик, 22. ав гу ста 2005, у збор ни ку „Ин те лек ту ал ци и со ци-
ја ли зам по ла ве ка ка сни је“, Новасрпскаполитичкамисао, 2005, вол. 10, бр. 
1-4, стр. 221- 227.

5 Ви ди: Исто.
6 Ви ди: Исто.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2013,год.Xvol.17 стр.255272

259

у дру штве ном жи во ту, не ће мо ни ма ло по гре ши ти уко ли ко 
ка же мо да је на ше дру штво , већ у ду жем вре мен ском пе ри-
о ду, у ра зним ва ри јан та ма до ми нант но по ли тич ко дру штво! 
Тач ни је, дру штве ни жи вот и дру штве ни од но си се у пот пу-
но сти по ли ти зи ра ју, док на дру гој стра ни по ли ти ка у свом 
пра вом и из вор ном зна че њу ( као бри га за дру штве ну за јед-
ни цу) по ла га но иш че за ва.7 А при мет на је ,чак, и све из ра зи-
ти ја те жња ка ва нин сти ту ци о нал ним, „ре во лу ци о нар ним“, 
сред стви ма и ме то да ма у ре ша ва њу на ших на го ми ла них со-
ци јал них, по ли тич ких, ме ђу ет нич ких и ме ђу на ци о нал них 
про бле ма, че му са мо до дат но до при но се не до вољ на раз ви је-
ност прав ног по рет ка8, не по ста ја ње прав не др жа ве и ци вил-
ног дру штва. За си гур но, та кво од су ство ја сних и по сто ја них 
„пра ви ла игре“, те вла да ви на во лун та ри зма и праг ма ти зма, 
не у мит но до во де до дра ма тич ног тро ше ња мо рал не вред но-
сти и по тен ци ја ла људ ско сти! 

Он да, ко су за пра во да нас ин те лек ту ал ци?  Зна се да је 
у раз ли чи тим дру штве но-еко ном ским фор ма ци ја ма ин те ли-
ген ци ја има ла раз ли чи те со ци јал не ка рак те ри сти ке по чев од 
пр вих про фе си о нал них све ште ни ка (цр кве на ин те ли ген ци ја) 
до да на шњих на уч ни ка, струч ња ка, кул тур них по сле ни ка, 
умет ни ка и ни за дру гих ин те лек ту ал них про фе си ја. По ред 
ова квог ши рег зна че ња са ме ре чи „ин те ли ген ци ја“-  ко јом се 
об у хва та ју сва ли ца ко ја се ба ве не ком вр стом ин те лек ту ал-
не де лат но сти као сво јом про фе си јом, по сто ји и уже зна че-
ње – а оно се од но си ис кљу чи во на ства ра лач ку (кре а тив-
ну) ин те ли ген ци ју, тј.на уч ни ке, фи ло зо фе, пи сце, умет ни ке, 
итд. Стан дард на чи ње ни ца је сте да ин те ли ген ци ја по сво јој 
дру штве ној уло зи, по пра ви лу или ма кар у ве ћи ни слу ча је-
ва, при па да кон крет ном дру штве ном си сте му при хва та ју ћи 
и бра не ћи ње го ву пре о вла ђу ју ћу иде о ло ги ју.Па ипак, то не 

7 Ова кво упли та ње по ли ти ке у све сег мен те дру штве ног жи во та, је сте опа сни-
је са мим тим што је у осно ви по ли тич ког про це са увек при сут на „на пе тост“ 
из ме ђу „две крај но сти“ у схва та њу оба ве зе у при др жа ва њу мо рал них нор ми. 
Оне, ко ја се услов но мо же на зва ти ци нич ним „ре ал по ли тич ким“ схва та њем 
мо ра ла; и, оне дру ге ко ја се услов но мо же озна чи ти као „хе рој ско схва та ње“ 
по ли тич ког и мо рал ног де ло ва ња као „уз ви ше ног жр тво ва ња“, ко је слу жи ви-
шем ци љу.

8 Са др жи ну прав ног по рет ка чи не прав не нор ме ко је се оства ру ју у људ ском по-
на ша њу; оту да је сва ки прав ни по ре дак кон сти ту и сан та ко да „по чи ње“ ства-
ра њем нор ми, а „за вр ша ва“ њи хо вим оства ре њем у људ ском по на ша њу.
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ис кљу чу је са свим мо гућ ност по сто ја ња и оних ин те лек ту а-
ла ца ко ји усва ја ју су прот на иде о ло шка уве ре ња и сво ју по-
ли тич ку ак тив ност усме ра ва ју у прав цу про ме не по сто је ћег 
дру штве ног си сте ма.

По во дом то га ду жни смо скре ну ти па жњу на два екс-
трем на, ме ђу соб но опреч на, гле ди шта о со ци јал ној усло вље-
но сти ак тив но сти ин те ли ген ци је и ње них ста во ва. По јед ном, 
чи ји су про та го ни сти Макс Ве бер и Карл Ман хајм, мо гу ће је 
дру штве не на у ке осло бо ди ти од вред но сних (идеј но-по ли-
тич ких) су до ва, та ко да се ин те ли ген ци ја „раз у ме“ као гру па 
ко ја „сло бод но леб ди“ у да том со ци јал ном про сто ру. Ја сно, 
ма ле су шан се да се ова ко што мо же оства ри ти да нас у по-
сто је ћим усло ви ма пот пу ног су но вра та свих дру штве них и 
мо рал них вред но сти; пот пу не до ми на ци је по ли ти ке и им пе-
ра ти ва сле ђе ња прин ци па опор ту ни те та, праг ма ти зма и по-
да ни штва; ве зи ва ња за од ре ђе не гру пе (ин сти ту ци о нал не и 
ва нин сти ту ци о нал не) у чи јим је ру ка ма но вац; гу бље ња људ-
ског и мо рал ног диг ни те та... Тач ни је, све до ци смо стра хот ног 
при ти ска то та ли тар них иде о ло шких и по ли тич ких за хва та у 
на шу дру штве ну и лич ну свест, у по гле де на чо ве ка, жи вот и 
свет, а ко ји ма се же ли тран сфор ми са ти на ше при род но тра-
ди ци о нал но окру же ње, оби ча ји, на ви ке, се ћа ње, са мо на ше 
на ци о нал но, кул тур но и ци ви ли за циј ско би ће! Та ко, ре ци мо, 
ме ди ји су да нас ов де пре пла вље ни ра зним уве зе ним сте ре о-
ти пи ма, а ве ли ким де лом су у функ ци ји сво је вр сног „ис пи ра-
ња мо зго ва“ уно ше њем уби тач ног „ви ру са“ ме ди о кри тет ства 
и ра за ра ња лич но сти, по ни ште њем ма ка кве чо ве ко ве кре а-
тив но сти, са мо свој но сти, до сто јан ства и сло бо де...

По дру гом, у мно го че му и да нас ак ту ел ном, ти пич но 
ко му ни стич ком и марк си стич ком схва та њу, у осно ви сто ји: 
на уч на об јек тив ност сво ди се на „пар тиј ност“, тј. не ми нов но 
при хва та ње вла да ју ћих по ли тич ких схва та ња и нор ми, што 
се на по при шту да на шње „тран зи ци о не де мо кра ти је“ ар ти-
ку ли ше кроз раз ли чи те ин те лек ту ал не ста во ве по је ди на ца 
– а у за ви сно сти од њи хо ве кон крет не иде о ло шке, праг мат-
ско-по ли тич ке, па и пу ке ин те ре сне усме ре но сти и опре де-
ље но сти. Дру гим ре чи ма, то зна чи да наш ин те лек ту ал ни 
свет ни је уоп ште хо мо ген, већ се уну тар ње га про те жу „бор-
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бе не ли ни је“, те бит не раз ли ке.9 Али, то исто вре ме но зна чи и 
да увек мо же по сто ја ти не ки „слу чај“ ко ји пред ста вља „из у-
зе так“ у од но су на „по сто је ће пра ви ло“ – јер, не мо же се ни-
ка ко по ре ћи да су мно ги ин те лек ту ал ци упр кос све му ипак 
са чу ва ли свој „ra i son d etre“, свој мо рал ни диг ни тет, свој 
људ ски ин те гри тет. На стра ну то, што је „це на“ ко ја се за то 
да нас мо ра пла ћа ти од већ ви со ка и све ма ње под но шљи ва.!  
Али, ка ко је очу ва ње људ ског ин те гри те та (тј. не де љи во сти 
и це ло куп но сти ње го ве лич но сти) si ne qua non оп стан ка и оп-
сто ја ња чо ве ка као дру штве ног и људ ског би ћа, не спор но је 
да без ин те гри те та не ма, ни ти мо же би ти пра вог ин те лек ту-
ал ца! Ин те гри тет, у ства ри, озна ча ва: по сто ја ње и ну жност 
очу ва ња фи зич ке и мо рал не це ло куп но сти и не по вре ди во сти 
чо ве ка као људ ског би ћа. Зна чи, он се пр вен стве но од но си 
на фи зич ку и мо рал ну сфе ру људ ске лич но сти; баш за то и 
је су про кла мо ва на пра ва на тзв. лич ну сло бо ду, на жи вот и 
на за шти ту чо ве ко вог ин те гри те та, и то фи зич ког (ha be as 
cor pus). Ме ђу тим, исто та ко ин те гри тет озна ча ва и ну жност 
по што ва ња и очу ва ња мо рал не це ло куп но сти и не по вре ди-
во сти чо ве ка као осе тљи вог, осе ћај ног и ми са о ног – мо рал-
ног људ ског би ћа или ка рак тер чо ве ка ко ји по сту па у скла ду 
са очу ва њем свог мо рал ног ин те гри те та. И упра во мо рал ни 
ин те гри тет чи ни осно ву чи та вог ни за оста лих лич них, по ли-
тич ких и со ци јал них сло бо да и пра ва чо ве ка.За то, с пу ним 
пра вом Вла де та Је ро тић ис ти че да се ин те лек ту ал цем сма тра 
упра во онај чо век, ко ји по се ду је ви сок ни во ин те ли ген ци је, 
са мо по у зда ња, хра бро сти, то ле рант но сти, зре ло сти и мо гућ-
ност кон тро ле сво јих на го на.10

Ако су већ мо рал ност, етич ност, при вр же ност иде ја ма 
исти не, прав де, ху ма но сти и со ли дар но сти, пред у сло ви сва-
ке истин ске ин те лек ту ал не ( по го то во: на уч не) де лат но сти, 
он да је пот пу но ја сно да у усло ви ма ов да шње пра ве дру-
штве не па то ло ги је то ли ко на па да на Срп ска пра во слав на цр-
ква за до би ја на гла ше ну уло гу и зна че ње. Јер, упра во она као 

9 Срп ски ин те лек ту ал ци упра во ра ди сво је раз је ди ње но сти  и ду бо ких идеј них, 
по ли тич ких и иде о ло шких раз ли ка по пра ви лу оста ју по стра ни  зби ва ња ко ја 
има ју суд бин ско зна че ње на овом на шем про сто ру.од суд бин ског зна ча ја за 
чо ве ка, на род и за јед ни цу на овом тлу.

10 Три би на о уло зи ин те лек ту а ла ца у Срп ској пра во слав ној цр кви, „Глас јав но-
сти“, 30.01.2003.
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тра ди ци о нал ни „чу вар“ дру штве ног мо ра ла - про мо ви шу ћи 
уни вер зал не „ре ли гиј ске об ра сце“ оп хо ђе ња и дру штве ног 
ко му ни ци ра ња чи ја је основ на „на ме ра“ у ус по ста вља њу од-
но са уну тар друштвне за јед ни це ко ји ма се раз ви ја жи вот љу-
ба ви, са рад ње, со ли дар но сти, уза јам ног по што ва ња – мо же 
до при не ти ус по ста вља њу пре ко по треб них дру штве них нор-
ми, ко ји ма се чо век из ри чи то оба ве зу је на ви сок сте пен мо-
рал но сти и са ве сти у свом све у куп ном де ло ва њу.11

Уто ли ко је чуд ни ји, ина че је дан од уоби ча је них сте ре-
о ти по ва пре вла ђу ју ћег де ла на ше „се ку лар не“, ате и стич ке, 
„не за ви сне“ ин те лек ту ал не јав но сти, ко ји гла си: пра ви ин те-
лек ту а лац не мо же би ти „по бо жни ин те лек ту а лац“, с об зи-
ром да га при пад ност цр кве ном те лу уна пред ис кљу чу је из 
офи ци јел не ака дем ске и на уч не за јед ни це. Ве ли се при то ме 
ка ко „аутен ти чан ин те лек ту а лац“ ис кљу чи во ве ру је у људ-
ски ум, као је ди ног твор ца чо ве ко ве сло бо де и ин ди ви ду ал-
но сти; док, ру ко во де ћи им пе ра тив све у куп ног де ла ња ви ди 
у про ме ни све та и уно ше њу прин ци па ra tia у људ ске од но се. 
Не тре ба по себ но на гла ша ва ти, ме ђу тим, да је упра во мо дер-
на ра ци о нал ност као „ вр хов ни на уч ни ар би тар“, вре ме ном, 
за вр ши ла „ у зам ци“ ја ло вог праг ма ти зма, ко ји вр хун ски им-
пе ра тив све у куп ног де ла ња про на ла зи ис кљу чи во у прин ци-
пу ко ри сти! Па сто га, сва ки мо гу ћи ве ли ки кон цепт и иде ју 
по пра ви лу „рас тва ра“ у опе ра тив ни по јам „ин стру мен тал-
ног ума“ пот пу но усме ре ног ка сво јим огра ни че ним ци ље-
ви ма“!12 И да се де фи ни тив ни ре зул тат ова кве по зи тив не 
на стро је но сти „ап со лу ти зо ва не ра ци о нал но сти“ – ко је, пак, 
све ко ли ко би ва ње хо ће под врг ну ти кри те ри ју ми ма опор ту-
ни те та и ме то до ло ги ји оства ри ва ња нај ко ри сни јих ци ље ва – 
ја вља у ре дук ци ји са ме исти не на ни во про сеч ног дру штве-
ног стан дар да. То за пра во зна чи да је мо дер на на у ка одав но 
већ од у ста ла од исти не, ве зу ју ћи се уз тех ни ку и ста вља ју ћи 

11 Ра зу мљи во, сви ови на ве де ни прин ци пи пред ста вља ју  са мо „па ра диг ма ти-
чан“ об лик вер ског жи во та уко ли ко је он до и ста аутен ти чан, док се на ни воу 
кон крет ни ог де ло ва ња вер ских за јед ни ца њи хо вом по ли тич ком, праг мат ском 
или ко јом дру гом ин стру мен та ли за ци јом и зло у по тре бом, мо гу ар ти ку ли са ти 
са свим су прот ни са др жа ји! И баш ту и ле жи нај ве ћа од го вор ност Срп ске пра-
во слав не цр кве!

12 Ви ди: Ru dolf Car nap, „Der lo gische Auf bau der Welt“, Ber lin, по но во об ја вље но 
за јед но са „Sche in pro ble me in der Phi lo sop hie“. “Das Fremdpsychis he und der 
Re a li smus stre it“, Ham burg, 1961. Ци ти ра но пре ма но вом из да њу.
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се на рас по ла га ње пу ким ин те ре си ма по ли тич ког вла да ња.13 
Упра во у то ме, огле да се истин ски крах ве ли ких ам би ци ја 
ра ци о нал ног уре ђе ња све та, те ујед но, по ка зу је ве о ма про-
бле ма тич ном спо ме ну та тврд ња да се тек из ра ци о на ли зма 
мо гу црп сти да нас по тен ци ја ли чо ве ко вог осло бо ђе ња. А 
баш тим тра гом са гле да ва ју се и не спор не мо гућ но сти он то-
ло ги је ве ре! 

Ми сли мо за то да ни је ис прав но за сту па ти ста но ви ште 
пре ма ко ме ве ра и зна ње не из бе жно мо ра ју би ти у су ко бу, 
ме ђу соб но се ис кљу чу ју ћи. Ни је тач но да је ди но ате и сти 
мо гу би ти ин те лек ту ал ци! Ни је тач но да су ин те лек ту ал ци 
од ин те гри те та ну жно не ве ру ју ћи или пак аг но сти ци! Не-
при хва тљи во је ско ро кон вен ци о нал но ми шље ње да онај ко 
при па да цр кве ном те лу, не мо же у исто вре ме би ти ле ги ти-
ман део ин те лек ту ал не и на уч не за јед ни це. Уве ре ни смо да 
истин ски по бо жан чо век, упра во за то што жи ви цр кве ним 
жи во том ( што под ра зу ме ва ње гов не пре ки дан труд, са мо-
кон тро лу и од ри ца ње, по жр тво ва ност и из га ра ње љу ба вљу 
за дру ге и пре ма Бо гу ) има сна ге да ис тра је и на пу ту ин-
те лек ту ал ног и на уч ног ства ра ла штва, пре ва зи ла зе ћи ис ку-
ше ња ла год не ег зи стен ци је -   оси гу ра не „при ве зи ва њем“ 
уз раз не ин сти ту ци о нал не и ва нин сти ту ци о нал не „цен тре“ 
фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи) – као си гур ног пу та ка гу-
бље њу уну тар ње сло бо де и мо рал ног ин те гри те та... Тач ни је, 
упра во као вер ник, у свој пу ни ни свог би ћа, чо век се мо же 
од го вор но и ви со ко про фе си о нал но ба ви ти на у ком!14 Оту да, 
би ти ве ру ју ћи на уч ник ни ка ко не зна чи уна пред би ти ли шен 
спо соб но сти кри тич ког ми шље ња, ре флек сив но сти и на уч не 
кре а тив но сти. Јер, ко ји ће став у на у ци би ти ва ли дан и исти-
нит не од ре ђу је ма чи ја иде о ло шко-по ли тич ка при пад ност, 
већ обрат но – усва ја ње на уч не исти не пред ста вља је дан од 
бит них усло ва по ли тич ке и све ко ли ке про гре сив но сти.

13 Ви ди: Жив ко вић, Гор да на, „Пра во сла вље и мо дер на ра ци о нал ност (мо гу ћи 
до ме ти и огра ни че ња)”, у Цркваикризаполитичкезаједнице, Цен тар за хри-
шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006.

14 Уко ли ко пак та ко не би би ло, до вео би се озбиљ но у пи та ње сам сми сао и 
раз лог по сто ја ња про кла мо ва них вер ских сло бо да. Јер, оне ни су по ста ле дра-
го це ни део за пад но е вроп ског ци ви ли за циј ског на сле ђа, да би се „ли ша ва ле“ 
жи во та, сво ди ле на пу ку ју ри дич ку чи ње ни цу и фор мал ност. Већ да би не пре-
кид но раз ви ја ле оно про дук тив но је згро, ко је мо же га ран то ва ти чо ве ку оства-
ре ње ве ре као на чи на жи во та.
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Сто га, ова кве же сто ке и бе сти јал не ме диј ске ха ран ге 
про тив Цр кве и ве ре – пред у зе те од стра не  „не за ви сних ин-
те лек ту а ла ца“, те ис так ну тих по сле ни ка не ких не вла ди них 
(да кле: не- др жав них) ор га ни за ци ја, мо гу озбиљ но по ко ле ба-
ти и нај на ив ни је у уве ре њу да ова кви „ум ски рад ни ци“ је су 
ауто ном ни и не за ви сни, као и да ни су „на ме ште ни ци“ од ре-
ђе них по ли тич ких сна га ко је у овом дру штву же ле оства ри ти 
по ли тич ку хе ге мо ни ју.15 То се од но си пре све га на оне - за 
сва дру штве на и по ли тич ка пи та ња „ап со лут но ком пе тент-
не“ - не вла ди не екс пер те, ко ји у му ко трп но по кре ну тој тран-
зи ци о ној „кри тич кој ре флек си ји“ по при ро ди ства ри има ју 
пот пу ни при мат, што не по сред но до ка зу је и њи хов ни чим 
до ве де ни у пи та ње ап со лут ни ме диј ски мо но пол.За то су ови 
ма ло број ни, али ве о ма гла сни, не вла ди ни гла сно го вор ни ци 
не без раз ло га по ста ли на ши пра ви „де мо крат ски гу руи“, 
чвр сти за го вор ни ци „лу стри ра ња“ свих ко ји да нас ми сле „ан-
ти мо дер но“, „ан ти е вроп ски“, „уско про вин ци јал но“ и „на ци-
о на ли стич ки“; те, „иде о ло шки бла го ве сни ци“ не за о би ла зног 
„фун да мен тал ног су о че ња Ср ба са со бом са ми ма“ као сво је-
вр сног ви да „се ку ла р ног по ка ја ња“, без ко га не ма и не мо же 
ни би ти на шег „раш чи шћа ва ња са срам ном про шло шћу“ и 
по ста вља ња здра вих те ме ља на ше европ ске и ци ви ли зо ва не 
бу дућ но сти.16

15 Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Црква и невладине организације, Цен тар за хри-
шћан ске сту ди је, Бе о град,2010.

16 Та ко се, ре ци мо, твр ди да је од нос Срп ске пра во слав не цр кве пре ма оно ме што 
до ла зи из за пад ног кул тур но-ци ви ли за циј ског кру га екс трем но не га ти ван, да 
се чак мо же го во ри ти о на гла ше ном ан ти за пад ња штву ове цр кве, па ти ме, да-
кле, и од ба ци ва њу са мих те ме ља мо дер ног, де мо крат ског дру штва и др жа ве.
(Ви ди: Измеђуауторитаризмаидемократије:Србија,ЦрнаГора,Хрватска,
Књ.2,Цивилнодруштвоиполитичкакултура, Уред ник Дра ги ца Ву ја ди но-
вић, Бе о град: Це дет, 2004 – про је кат ини ци рао Цен тар за де мо крат ску тран-
зи ци ју, ЦЕ ДЕМ из Под го ри це и Цен тар за ис тра жи ва ње тран зи ци је ци вил ног 
дру штва из За гре ба.).А у том „ан ти за пад ња штву“ Срп ске пра во слав не цр кве, 
сма тра се, ва жно ме сто за у зи ма спе ци фич на кон цеп ци ја дру штва и др жа ве, у 
ко јој се „по је ди нац  ута па у дру штво“ као у „ор ган ску це ли ну“, од ба цу ју ћи 
при то ме у пот пу но сти ин ди ви ду а ли зам и плу ра ли зам с њим, укљу чу ју ћи ту 
и пар тиј ски плу ра ли зам. (Ви ди: Ол га Поповић – Об ра до вић, Исто). На су прот 
то ме, ве ли се на да ље, усва ја ју се „прин ци пи со ли да ри зма и ко лек ти ви зма“ 
или „ у срп ској ва ри јан ти тог со ли да ри стич ког уче ња“ усва ја се – са бор ност, 
ну де ћи се као „фор му ла до ма ћин ско пра во слав не Ср би је“ (Ви ди: Исто). Тре ба 
од мах ре ћи да се ов де са свим зло на мер но или тек из не зна ња го во ри о са бор-
но сти, као не че му што је усме ре но про тив сло бо де лич но сти. Са свим су прот-
но то ме, лич ност у ка то ли чан ском пре о бра жа ју за до би ја,у ства ри, еви дент ну 
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Већ ду же вре ме на из ре до ва про е вроп ске, ул тра ре-
форм ске и ли бе рал не ин те ли ген ци је сти жу алар мант на упо-
зо ре ња да го ли ин те рес пре жи вља ва ња у Ср би ји да нас по но-
во ста вља на днев ни ред пи та ње се ку ла ри за ци је, иако је ов де 
реч о пи та њу ко је је мо дер ни свет одав но већ ре шио у ко рист 
се ку лар не др жа ве. Кон ста ту ју ћи са жа ље њем ка ко се по сле 
пет де це ни ја жи во та у се ку лар ној др жа ви да нас у Ср би ји на 
по чет ку 21. ве ка од ви ја про цес де се ку ла ри за ци је, скре ће се 
ујед но па жња на чи ње ни цу да упра во се ку ла ри за ци ја као 
прин цип уре ђе ња дру штва и др жа ве чи ни ону гра ни цу ко ја 
раз де љу је пред мо дер но од мо дер ног до ба, па је са мим тим 
те шко да нас за ми сли ти де мо крат ски по ре дак без се ку лар не 
др жа ве. А до дат но оте жа ва ју ће окол но сти про во ђе ња де се ку-
ла ри за ци је у нас обе ло да ње не су „чи ње ни цом“ да су вред но-
сти ко је про мо ви ше Срп ска пра во слав на цр ква – крај ње ар-
ха ич не , ко лек ти ви стич ке, ан ти за пад њач ке и ксе но фо бич не, 
док сам на чин њи хо вог про мо ви са ња од ли ку је из ра зи та не-
то ле рант ност, па и агре сив ност. Ка ко је пак Цр ква, исто риј-
ски гле да но, би ла око сни ца и кон стан та срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та, чак је ди на исто риј ска кон стан та тог иден ти те та, 
то је она да нас „је дан од кључ них чи ње ни ца бло ка де“ у ко ју 
је до ве ден срп ски на род, ти ме „ што је ра за пет из ме ђу зах те-
ва мо дер ног до ба, с јед не стра не, и фик ци ја ми то ва, с дру ге.17 
Сма тра се за то да без осло бо ђе ња од тих ми то ва, фик ци ја и 
пред ра су да, уоп ште ни је мо гу ће за ми сли ти да се срп ски на-
род ко нач но при бли жи би ло ка квој мо гућ но сти да оства ри 
соп стве ни иден ти тет као „иден ти тет мо дер не на ци је“. 

Упра во на том тра гу ин те лек ту ал ци „ул тра ре форм ске“, 
ли бе рал не, и „про е вроп ске“ ори јен та ци је из ри чи то ука зу ју 
на огром ну опа сност по сто ја ња, те не са гле ди во штет не и чак 
по губ не по сле ди це ути ца ја на на шу јав ност, а по го то во мла де 
љу де, „пра во слав не де сно ори јен ти са не патриотске омла ди-
не“ (Срп ске две ри, Све ти Ју стин фи ло соф, Но мо ка нон итд), 

сна гу да из ра зи жи вот-свест це ли не, и баш у то ме се и обе ло да њу је јед но 
од би зних свој ста ва чо ве ка као дру штве ног би ћа и би ћа за јед ни це. Оту да се 
са свим по гре шно на да ље из во ди за кљу чак, ка ко се као ве ли ки про блем по ка-
зу је то што СПЦ – ин си сти ра ју ћи на Трој ству: цр ква, на ци ја, др жа ва (ду бо ко 
уко ре ње ном у исто ри ју и тра ди ци ју) – у овом тре нут ку то трој ство на ме ће као 
фор му лу кул тур ног и по ли тич ког иден ти те та Ср ба.

17 Ви ди: Ол га По по вић-Об ра до вић, Измеђуауторитаризмаидемократије:Ср
бија,ЦрнаГора,Хрватска, на ве де но де ло.
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као „ не ка кве ул тра- де сни чар ске крај но сти“ и „де ви ја ци је“ 
чи је се ак тив но сти и три би не не би сме ле ви ше „то ле ри са-
ти“ под по кро ви тељ ством др жа ве или вас пит но-об ра зов них 
уста но ва, би ло где, а због че га би не ко мо рао убу ду ће сно си-
ти за кон ску, па и кри вич ну од го вор ност. У су прот ном, сма-
тра се, „има ће мо на кон ко му ни зма и пра во слав ни та ли ба ни-
зам“ и то по др жан од стра не мла де ге не ра ци је,18 а по сле ди це 
ова кве јед не сво је вр сне „ та ли ба ни за ци је Уни вер зи те та“ би-
ће не са гле ди во штет не. Јер, „пра во слав ни та ли ба ни зам је са-
мо је дан део срп ског фа ши зма, а тре ба нам ко смо по ли ти зам, 
на ци о нал на и вер ска то ле ран ци ја и мул ти кул ту рал ност“.19

На рав но, ов де с раз ло гом мо же мо по ста ви ти сле де ће пи-
та ње: за ла жу ли се, ма кар са мо вер бал но, ови „про ре форм ски 
ли бе ра ли“за по што ва ње устав но сти и за ко ни то сти, те јед на-
ко сти сло бо да и пра ва свих гра ђа на? Јер, ка да би то за и ста 
та ко би ло, он да би сва ка ко мо ра ли ре спек то ва ти као ле га лан 
и ле ги ти ман још 2006. го ди не усво јен За кон о цр ква ма и вер-
ским за јед ни ца ма, ко ји отва ра но ви про стор за су де ло ва ње 
Цр кве и вер ских за јед ни ца у про це су осми шља ва ња жи во та 
срп ског дру штва.Од ба ци ва ње и вра ћа ње на сам по че так свих 
про ме на у цр кве но-др жав ним од но си ма свој стве ним сва ком 
истин ски де мо крат ском по ли тич ком по рет ку, зна чи за пра во 
– не по што ва ње јед не ци ви ли за циј ске те ко ви не ко ја до при-
но си ста бил но сти уста но ва прав не др жа ве.За тим, под ра зу-
ме ва ли њи хов „ре форм ски кон цепт“ де мо крат ског дру штва 
иде о ло шки не у трал ну др жа ву ко ја не ма мо но пол над об ра-
зо ва њем и вас пи та њем, те оси гу ра ва у окви ру сво јих над ле-
жно сти из во ђе ње фа кул та тив не вер ске на ста ве у др жав ним 
шко ла ма? Реч ју,због че га се ови „ли бе рал ни евро пеј ци“ та ко 
сил но про ти ве ре а ли зо ва њу и у нас оно га што већ уве ли ко 
по сто ји у мо дер ном и де мо крат ском све ту – раз дво је но сти 
цр кве и др жа ве ко ја чи ни не до пу сти вим и сва ко др жав но ме-
ша ње у „ уну тра шње цр кве не ства ри“?

Про то ком вре ме на по ста је све из ве сни је да пра ва европ-
ска, гра ђан ска, де мо крат ска и мо дер на Ср би ја мо же уисти ну 
за жи ве ти, тек под усло вом да прет ход но ко нач но „рас кр сти“ 
са твр до кор ним ба ла стом свог ко му ни стич ког на сле ђа. Да 

18 Ви ди: Православниталибани,http://forum.b92.net/index.php?showtopic=26306 
,3  mart,  2010

19 Исто.
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ов де ни ка ко ни је у пи та њу јеф ти на ре то ри ка јед ног евро скеп-
ти ка и про тив ни ка европ ских ин те гра ци ја, већ су ви сли став 
из не дрен уви дом у са му фе но ме но ло ги ју по ли тич ког жи во та 
у нас, по ред оста лог сјај но илу стру је и би зар ни, па ипак ве-
о ма оту жни, ИзвештајостањуљудскихправауСрбијиза
2007. годину20,ру ко тво рен у „хел син шкој фа бри ци вир ту ел-
ног срп ског дру штва“ у ко јој пу ном па ром ра де не ки јав но сти 
ма ло по зна ти „ан дер гра унд пре га о ци“, пред во ђе ни сво јом 
на да све по зна том и екс по ни ра ном пред сед ни цом Со њом Би-
сер ко. У овом чи сто по ли тич ком из ве шта ју сро че ном у ду ху 
нај бо ље ко му ни стич ке тра ди ци је, с оби љем већ кла сич них и 
у мно го че му ана хро них „то та ли тар них до сет ки и пи кан те-
ри ја“, по ран гу зна чај но сти за на шу на пред из ло же ну тврд њу 
за си гур но се из два ја екс цен трич на и са свим ујед но ста вље на 
кон ста та ци ја ко ја пред ста вља истин ски „те о риј ски но вум“ – 
ин те лек ту ал ну ели ту у Ср би ји да нас чи не углав ном бив ши 
конвертити.21

А да би се уоп ште мо гло раз у ме ти о че му је ов де за пра-
во реч, „хел син шки тим екс пе ра та“ упу шта се у сло жен „ана-
ли тич ки за хват“ над исто риј ским, али и ак ту ел ним „чи ње ни-
ца ма“, ну де ћи нам сле де ће „де таљ но по ја шње ње“: „О пој му 
кон вер зи је и ње ним раз ли чи тим об ли ци ма до ста се рас пра-
вља ло у струч ној ли те ра ту ри, та ко да је као основ ни об ра зац 
утвр ђе но напуштање комунистичког интернационализма
(Г.Ж.)чак и пре рас па да со ци ја ли стич ког си сте ма, и скре та-
ње у раз чи те вер зи је ли бе ра ли зма и кон зер ва тив ног на ци о-
на ли зма. То скре та ње за со бом по вла чи нео п ход ну ре ви зи ју 
про шло сти, а за по је ди не ин те лек ту ал це кон вер ти те то зна чи 
са та ни за ци ју ко му ни зма, тј. оног што су би ли. Ово је за њих 
бит но јер ти ме оправ да ва ју свој ин те лек ту ал ни обрт и сво-
ју са да шњу де лат ност“.22 При то ме се „пре ци зи ра“ сам по јам 
„кон зер ва тив ног на ци о на ли зма“ – јед ну од ње го вих нај бит-
ни јих од ред ни ца чи ни „ан ти за пад ња штво“ ко је је у су шти ни 
по ве за но са те о ри јом за ве ре по ко јој је нај пре по зна тљи ви је.23 
Та ко се, ка же се да ље, За пад пер ци пи ра као „аро ган ци ја и 

20 Србија: Самоизолација–реалностициљ,Хелсиншки одбор за људска права 
у Србији, Београд, 2008.

21 Новеелитеинационалнаидеологија,Исто. 
22 Исто.
23 Исто.
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бру тал ност број них ме ђу на род них пред став ни ка“, што пра ти 
„емо тив на ре то ри ка“ ти пич на за да на шњи на ци о на ли зам у 
Ср би ји (оп те ре ћен освет нич ким или стра дал нич ким ми то-
ви ма), али је ви ђе на и као по го дан ин стру мент за про па ги-
ра ње истог“.24 Та ко ђе, твр ди се да „мит о му че ни штву ни кад 
ни је био по пу лар ни ји  јер и са да као и ра ни је ње гов оквир 
чи ни де лат ност Срп ске пра во слав не цр кве са по др шком ака-
дем ских кру го ва“.25 Нај зад, за кљу чу је се да је „кон зер ва тив но 
ор га ни ци стич ко по и ма ње дру штва стал но при сут но код ин-
те лек ту ал не ели те“. А оно се сво ди и на „фик си ра ност иден-
ти те та, на ње гов при род ни ка рак тер“, што за пра во зна чи да 
је „на ци о нал ни иден ти тет не што по при лич но по сто ја но и не 
мо же се тек та ко ме ња ти“.26 Ре зул тат та кве по ли ти ке, сма тра 
се, пред ста вља „иде о ло ги ја о угро же но сти на ци је ко ја је по-
ста ла осно ва прав да ња про це са по ја ча ног на ци о нал ног осве-
шћи ва ња у ком се по ти ску ју, пре ћут ку ју или ре ла ти ви шу 
там не стра не вла сти те про шло сти“.27

Ме ђу тим, „ко ре ни ова кве ма три це“ от кри ва ју се још у 
осам де се тим го ди на ма про шлог ве ка ка да је срп ска јав ност, 
„об на вља њем ко сов ског ми та, кондиционирана за прелазак
саинтернационалног,социјалистичкогсистемавредности
наонајнационалистичкииетнички(Г.Ж.)“.28 За пра во, тр ди 
се, „ели та је ин си сти ра ла на осе ћа њу угро же но сти од де мо-
крат ских про ме на ко је су до ла зи ле из дру гих ре пу бли ка и 
на ци ја.То је до ве ло до вра ћа ња на на ци о нал ну, „сла во фил-
ску“ стру ју ко ја је увек би ла ве о ма ја ка у срп ској по ли тич кој 
кул ту ри. На но вом – ста ром мо де лу по диг ну те су две ге не ра-
ци је ко је су се окре ну ле ан ти за пад ња штву, ан ти е вро пе и зму, 
ан ти тр жи шту и, из над све га, од би ја њу кон цеп та људ ских 
пра ва, од но сно плу ра ли зма, то ле ран ци је и раз ли чи то сти“.29

Ова кви „кон вер то ва ни ин те лек ту ал ци“ пре по зна ју се 
пре све га „у бив шој ју го сло вен ској ели ти Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти (СА НУ)“, чи ји до при нос са вре ме ној исто-
ри ји пред ста вља „стра те шки до ку мент (Ме мо ран дум) ко ји 
уоб ли ча ва иде ју ве ли ко срп ског про јек та“, а „по ра жа ва ју ће је 

24 Исто.
25 Исто.
26 Исто.
27 Исто.
28 Исто.
29 Исто.
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то што је то на сле ђе СА НУ и дан да нас ак ту ел но и има сво ја 
зна чај на ин те лек ту ал на упо ри шта“.30 По себ но је ин те ре сант-
на и за нас зна чај на тврд ња  – да на ци о на ли зам ко ји се про мо-
ви ше да нас има „не ко ли ко оп штих ме ста: у ње го ва основ на 
по ла зи шта ула зи критикамарксистичкогинтернационали
зма,наглашавањеугроженостивластитенације,слабљење
критичности према конзервативним утицајима и вредно
стимаизанемаривањеинтереснорационалне,друштвено
економскедимензиједруштвеногживота(Г.Ж.)“.31 У скло пу 
то га се про во ди на гла ше на кри ти ка Срп ске пра во слав не цр-
кве – као кон зер ва тив не, ре тро град не, ана хро не, фун да мен та-
ли стич ке, шо ви ни стич ке, кле ро фа ши стич ке, про вин ци јал не, 
ан ти е вроп ске, ан ти де мо крат ске, ан ти ци ви ли за циј ске сна ге, 
ко ја има по вла шће ни по ло жај у срп ском дру штву, те сно са ра-
ђу ју ћи да срп ском др жа вом у ства ра њу „но вог срп ског иден-
ти те та“ за сно ва ног на пра во слав ним иде ја ма и вред но сти ма, 
ор ган ском по и ма њу дру штва и де сни чар ским иде о ло ги ја ма 
„кр ви и тла“.32 На и ме, ве ли се да је „пер ма нент на по ли тич ка и 
ме диј ска кам па ња про тив Еуро пе и За па да до ве ла до ма сов-
ног скеп ти ци зма пре ма тзв. стра ним вред но сти ма и гло ри-
фи ка ци је тзв. аутох то них срп ских, пра во слав них вред но сти. 
Пре ко тих пре о вла ђу ју ћих сли ка из про шло сти фор ми ра на је 
но ва иден ти тет ска ма три ца. По њој, срп ска на ци ја је исто риј-
ски ис прав на: она ни ка да ни је во ди ла осва јач ке ра то ве, увек 
је би ла на ис прав ној стра ни исто ри је. Та ква са мо пер цеп ци ја 
обез бе ђу је апри ор ну мо рал ну и сва ку дру гу нео д го вор ност, 
јер, да ју ћи оре ол „исто риј ске чи сто те“, осло ба ђа не са мо у 
од но су на про шлост, не го и уна пред, од „не ис прав но сти“.33

Сход но све му то ме, сма тра се не до пу сти вим су де ло ва-
ње ове цр кве у про це су осми шља ва ња жи во та срп ског тран-
зи ци о ног дру штва, др жа ње ве ро на у ке у др жав ним шко ла ма, 
вра ћа ње Бо го слов ског фа кул те та у са став Бе о град ског уни-
вер зи те та, при су ство све ште ни ка у Вој сци, итд. На кон све га 
ово га оста је нам са мо да се за пи та мо: ко ли ко, за пра во, ова ква 
јед на „про е вроп ска при ча“ о људ ским пра ви ма (па и пра ву на 
ин те лек ту ал ни рад) ствар но стре ми де мо кра ти за ци ји и мо-

30 Исто.
31 Исто.
32 Исто.
33 Исто.
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дер ној по ли тич кој за јед ни ци, с об зи ром да се у њој при кри ве-
но и по сре до ва но, али и са свим из ри чи то, про мо ви шу мно ге 
вред но сти од ко јих се у це лом све ту одав но од у ста ло, па чак 
и та мо где са свим „ира ци о нал но“ сло ви за „ум но“? Ми сли мо 
да је пот пу но ја сно да се ова квим на чи ном де ло ва ња „не за-
ви сних“, „ хел син ших“, ин те лек ту а ла ца, у срп ску тран зи ци о-
ну „де мо крат ску прак су“ уво ди  „на ве ли ка вра та“ је дан екс-
трем но не де мо крат ски об лик по ли тич ког ми шље ња, ко јим 
се срп ски ин те лек ту ал ци де ле – на по ли тич ки нај по доб ни је, 
ма ње по доб не и не по доб не, што зву чи ите ка ко по зна то сви ма 
ко ји ни су за бо ра ви ли ову чу ве ну „лек ци ју“ из до ме на по ли-
тич ке те о ри је и прак се ти то и зма, или, „со ци ја ли зма с људ-
ским ли ком“. Не ма сум ње, ме ђу тим, да се ти ме ра за ра сам 
те мељ из вор не иде је европ ске де мо кра ти је, ко ја про мо ви ше и 
га ран ту је упра во јед на кост свих пред за ко ном! За то ни ма ло 
на и ван про блем овог дру штва ко је пре тен ду је да бу де уисти-
ну де мо крат ско и европ ско, је сте упра во ова кво иде о ло шко и 
праг мат ско-по ли тич ко  „од чи та ва ње“ мрач не стра не срп ског 
„Ја ну со вог ли ца“ у ви ду по је ди них по ли тич ких пар ти ја, али 
и ве ли ког де ла са мог срп ског на ро да, а на да све ње го ве ин те-
ли ген ци је и Цр кве, ко ји се про гла ша ва ју – „де мо крат ски не-
по доб ним“, на зад ним, кон зер ва тив ним, на ци о на ли стич ким, 
„рат но на стро је ним“, „кле ро фа ши стич ким“, „фа ши стич ким“ 
и чак при ми тив ним. А по сле ди це то га су мно го стру ко штет-
не и не са гле ди ве на пла ну ег зи стен ци је чо ве ка, на ро да и дру-
штве не за јед ни це на овом тлу...
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WHOARESERBIANINTELLECTUALSTODAY
(phenomenologicalview)

Re su me

Rightatthebeginningofthepaper,theauthorwarnsabout
thefactthattodaythereisnotmuchleftoftheclassical“defini
tion”ofanintellectual,whichisunthinkablewithoutintellectual
freedom,assumingthefollowingleadingprincipleofthinkingand
acting –Not giving up on rational approach, neutral distance
andconstantquestioningvisàviseverythingthatsurroundsus.
Bypointingoutthatmorallity,ethics,commitmenttotheideasof
truth, justice,humanityandsolidarityrepresentaprecondition
of every intellectual (especially: scientific) activity, she conclu
des that validity and the veracity of a scientific attitude is not
determinedbyanyone’sideologicalpoliticalaffiliation,butquite
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theopposite–adoptionofscientifictruthrepresentsoneofim
portantconditionsofpoliticalandeveryotherprogressivity.By
conductingdetailedanalysisofthephenomenologyofrealityof
theSerbiantransitionsociety–theoverallpolitizationofsociety,
collapseofsocialvalues,crashofmorality,ethics,creativity,cri
sisofhumanintegrityandsubjectivity,emphasizingtheactivity
ofthesocalledindependentintellectualsandnongovernmental
organizations, theauthor leaves“open”a significantquestion:
whether,andwhatcan“defend”theunderstandingofintellectu
alsasproponentsofcriticalpublic,bindbytruth?
Keywords: intellectuals, Serbian transition, politization of so

ciety, crisis ofmoralityandcreativity, subjection,
nongovernmental organizations, Serbian Ortho
doxChurch
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