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ПРОТИВРЕЧНОСТИ НАСЛЕЂЕНОГ КУЛТУРНОГ 
ОБРАСЦА И САВРЕМЕНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

ЕЛИТЕ У СРБИЈИ 
 

Ма које од значења појма културни образац узели у обзир, антрополошко-
социолошко или социолошко, а она су, та значења, комплементарна, суочавамо се са 
проблемом и питањем које су карактеристике наслеђеног културног обрасца, од-
носно које су противречности овог обрасца. Ралф Линтон ће рећи да јединке, да би 
ефикасније функционисале као чланови друштва, усвајају извесне стереотипне фор-
ме понашања, тј. извесне културне моделе. Ригидност односно флексибилност ових 
модела зависи од процеса индивидуализације јединки. Културни модели се само дели-
мично »институционализују« односно »интернализују«. Ф. Х. Тенбрук, код нас мање 
познати филозоф и социолог, такође указује на значајну и специфичну улогу култур-
них модела. Постојана особеност значења у економији, друштву, моралу, религији и 
праву која у носећим идејама и вредностима једног друштва изражавају једну слику 
света јасан су знак распознавања међу друштвима и културама односно народима. 
Најзад, Пјер Бурдије, исто тако, у својој сложеној појмовној схеми структуре, 
хабитуса и праксе, даје основу за својеврсно тумачење онога што други називају 
културним обрасцем. Хабитус, по Бурдијеу, врши улогу оператора, успостављајући 
однос између друштвене структуре и праксе. Хабитус, схваћен у смислу система 
трајних и преносивих диспозиција, укључујући сва претходна искуства, дејствује у 
сваком тренутку као матрица опажања, вредновања и деловања. 

Кључне речи: културни образац, културни модел, интелектуална елита у 
Србији. 
 
 

Противречности наслеђеног културног обрасца 
 
Ако бисмо хтели да од понуђених значења појма културног обрасца 

издвојимо најадекватније за ову социолошко-културолошку анализу, онда би 
то свакако било оно које наглашава “постојану особеност значења у еконо-
мији, друштву, моралу, религији и праву, која преко носећих идеја и вред-
ности изражава једну слику света” (Ф. Х. Тенбрук, 80, 20). Нешто слично ће 
рећи и Слободан Јовановић у свом познатом есеју “О културном обрасцу”, у 
коме се каже да се морају узети у обзир све гране духовног живота једног 
народа, од науке, преко вере и морала до обичаја и забаве, да би се могло 
рећи какав културни образац има (Јовановић, 91, 2, 566). У оквиру пројекта 
“Промене културних образаца и развој Србије” (Институт за криминолошка 
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истраживања, 1991-1995.), ја сам кроз два већа текста, која су била теоријско-
методолошка основа за рад на том пројекту, објављена у Зборницима овог 
Института: “културни обрасци и друштвени живот” (1/94), покушао да пру-
жим бар основне теоријске елементе за обраду ове теме. 

За расправу о овој теми данас и овде морамо се, између осталог, осло-
нити и на продубљену теоријску анализу Пјера Бурдијеа о односу структуре, 
хабитуса и праксе. Према Бурдијеу, хабитус треба схватити као систем 
трајних и преносивих диспозиција, које укључују сва претходна искуства и 
дејствују у сваком тренутку као матрица опажања, вредновања и делања. Он 
о томе пише следеће: “Ако хабитус може да врши функцију оператера који 
практично успоставља однос између ова два система односа кроз производњу 
праксе и преко ње, то значи да је он историја учињена природом, односно 
порекнута као таква јер је остварена у другој природи; `подсвест` није, у 
ствари, ништа друго до заборављање историје до којег доводи сама историја 
тиме што објективне структуре које производи уграђује у хабитусе, те “квази 
природе” (П. Бурдије, 99, 162). 

Остављајући по страни многа друга сложена објашњења П. Бурдијеа, 
као што је, на пример, да “истоветност животних услова тежи да произведе 
(бар делимично) сличне системе диспозиција”, долазимо свакако до најзна-
чајнијег и најтежег питања, наиме како се обликовао тај културни образац, 
како је произвођен хабитус појединаца и друштвених група на овом делу 
балканског простора на коме живимо, рецимо, бар последњих сто година, 
иако су неки корени много, много дубљи. Шта је све и на који начин утицало 
на формирање једног доминантног, карактеристичног културног обрасца 
током последњих педесет и више година и на његово сукобљавање са другим, 
недоминантним али резистентним културним обрасцима, који су се форми-
рали кроз историју, у појединим раздобљима од 1904. године, када је Србија 
била на путу великог успона, преко Балканских ратова, Првог светског рата, 
међуратног раздобља, Другог светског рата, југословенске социјалистичке 
државе, до њеног распада, ратова 1991-1995. и до најновијег раздобља у коме 
тутње међустраначки сукоби и разгоревају се спорења интелектуалаца, изра-
жавајући тако управо судар различитих културних образаца, од којих ниједан 
не успева да се учврсти и покаже своју културну и историјску животворност. 
Питање је, наравно, исувише крупно и сложено да би било ко од нас могао да 
на њега одговори на једном научном скупу, али је у најмању руку неприхват-
љиво да све противречности једног културног обрасца у преображајима, про-
тивречностима и ломовима сводимо на последњих 15 година, што је постало 
манир неких политичких аналитичара и великог броја новинара и публици-
ста. Сваки озбиљан истраживач, а последњих година у научном животу су све 
присутнији представници млађих генерација социолога, историчара, етноло-
га, антрополога, филозофа, психолога и других, неизбежно се сусреће с прет-
ходно само назначеним питањима и на њих покушава да одговори у складу са 
својим научним сазнањима и историјским материјалом који му се нуди. Др 
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Коста Николић, један од историчара, у својој врло занимљивој књизи посве-
ћеној раздобљу 1941-1944. у Србији – “Страх и нада у Србији 1941-1944 – 
свакодневни живот под окупацијом” у Предговору пише: “То захтева (трага-
лачко настојање за дубљим разлозима избијања неке појаве – н.а.) проуча-
вање историјских процеса дугог трајања, историје менталитета и свакодневне 
историје” (Николић, 2002, 9). Насупрот многим црно-белим приказима овог 
тако значајног раздобља новије историје, овај историчар напомиње да је “од 
Априлског рата 1941. па до јесени 1944. године, народ у Србији (тачније онај 
део људства који је преживео) преко својих леђа преломио сву трагедију јед-
ног суровог времена: априлску катастрофу, понижавајући окупаторски ре-
жим, устаничке заблуде, крвави грађански рат, страдање својих сународника 
из НДХ и долазак партизана на крају рата” (Николић, 2002, 11). Допуштајући 
себи слободу уопштавања, он на крају овог Предговора каже да код Срба 
преовлађује “дихотомија у карактеру и менталитету” коју је тешко ухватити и 
објаснити. Много озбиљније, он у првој глави књиге – “Српска религија и 
историја” – залази у ову, како сам каже, осетљиву материју. На основу етно-
лошких, историјских, антрополошких извора он закључује да је за ову “дихо-
томију у карактеру и менталитету” у великој мери заслужан пагански слој 
који се одржао у култури упркос христијанизацији. Можемо се сложити или 
не сложити са овим закључком, али његово настојање за дубљим објашње-
њима свега онога што се дешавало током те четири године заслужује пажњу. 

Могли бисмо тако и да почнемо са том 1944. годином, том преломном и 
тако значајном годином у новијој историји Србије, годином која је за једне 
значила ослобођење од окупатора и почетак једне нове епохе, тако брижљиво 
припремане у претходној деценији, а за друге прогонство, извођење на стра-
тишта без суђења, затирање једног слоја грађанске културе и патријархалних 
домаћина. Одјеци ове преломне године трају до наших дана, јер су још увек 
живи и потомци жртава и представници новог поретка, који настоје да оправ-
дају поступке ослободилаца. На страницама “Политике” од јесени 2003. годи-
не па током следећих месеци водила се оштра полемика о броју жртава од 
јесени 1944. до августа 1945. године, при чему се мисли и на велики број ин-
телектуалаца који су изгубили животе у том смутном времену. Ово излагање, 
наравно, нема за циљ да се бави овом још увек тако осетљивом темом. Кратак 
осврт на те трагичне догађаје, међутим из 1944. и 1945. године има утолико 
смисла што маркира ту трагичну линију између два света, у ствари, између 
два културна обрасца. Све што се дешавало после 1945. године, нарочито у 
првих пет година, припада, једном новом културном обрасцу, уз потпун 
раскид са претходним, са негирањем свих тековина једног културног наслеђа, 
које није ни мало ни безначајно. 

Физичко насиље које је протутњало током само те једне године било је 
замењено симболичким, и то поништавањем тако рећи целокупног симбо-
личког капитала и наслеђа претходне епохе. У једном свом тексту “Поништа-
вање и смена симбола” (Политика, 20. 12. 2003.) покушао сам да осветлим тај 
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однос између друштвене и симболичке моћи. Пјер Бурдије о томе пише сле-
деће: “Симболичка моћ, која подразумева наметање другима једног виђења 
света и друштвених подела зависи од друштвеног ауторитета стеченог у прет-
ходним борбама” (Бурдије, 1977, 25). Све је почињало и завршавало се народ-
ноослободилачком борбом. Владимир Дедијер, у првој фази своје делатности 
историчара, “био је – пише Предраг Палавестра у биографском есеју о њему – 
званични творац партизанске легенде, изложене у ратним “Дневницима”, во-
дећи апостол титоизма и први писац Титове хагиографије” (Палавестра, 2002, 
114-115). Касније ће се тек појавити један посебан слој, који ће на интелек-
туалном пољу преузети функцију званичних тумача и бранитеља новог кул-
турног обрасца, у ствари једне нове велике ортодоксије. 

Било би, несумњиво, корисно за овај рад када бисмо, макар и у скици, 
могли да назначимо главне контуре једног културног обрасца који је владао у 
међуратном времену, дакле у раздобљу 1918-1941. године. Драгоцене прило-
ге за разумевање овог времена дали су историчари Предраг Ј. Марковић и 
Љубомир Димић, први својом књигом “Београд и Европа 1918-1941 – европ-
ски утицаји на процес модернизације Београда” (Марковић, 1992), други тро-
томним делом “Културна политика Југославије 1918-1941” (Димић, 1996.). 
Могло би се, на основу ових и неких других радова, ипак могло закључити да 
током тих двадесет и неколико година трајања једне заједнице није створен 
оригиналан, изворни културни образац, укорењен у друштвену структуру и 
културу сваког од друштава обједињених  заједничком државом. Љ. Димић у 
уводу за књигу Министарство просвете и министри Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца и Краљевине Југославије пише да је “у припреми за 20. век 
српска политичка елита уједињење у једну државу `етнички јединственог и 
политички подељеног народа` сматрала императивом времена” (Димић, 2000: 
7). Покушај стварања југословенске нације и југословенске културе, међутим, 
као што знамо, није успео. Можда би се за ово време могла прихватити 
квалификација једног значајног српског интелектуалца, потпуно скрајнутог и 
изолованог у време после 1945. године, књижевника и есејисте Бранка 
Лазаревића (1883-1968), који у свом есеју из 1936. године “О времену између 
времена” пише: “... У овом веку цео свет живи као у неком времену између 
два времена, у општој забуни и пометњи мерила, система и вредности, без 
ослонца и разрешења, под страшним притиском историје и насиљем идео-
логије” (Палавестра, 2002, 19). Над светом су се у то време кобно наднеле две 
велике идеологије – фашистичка и бољшевичка. На овом простору, у Србији, 
као реакција на неуспех стварања југословенске културе, јавиће се Српски 
културни клуб, који Слободан Јовановић с још 70 виђених људи тога времена 
оснива 1937. године. У сваком случају, “кобни политички брзаци тридесетих 
година овог века” (мисли се, наравно, на 20. век), како пише Зденка Петко-
вић-Прошић у својој студији “Критичке идеје Светислава Стефановића”, 
довеле су до великих подела међу српским интелектуалцима, а неке, као што 
је био случај са С. Стефановићем, отерале у смрт. 
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Зашто је био нужан овај мали историјски дискурс? Време од 60 година, 
од 1944. до 2004. године, дуго је раздобље у коме су се дешавале многе про-
мене, које су, несумљиво, у великој мери модификовале и културни образац 
којим почиње ово време ортодоксије. Битно је сазнање да је ова ортодоксија, 
која је промовисала нови друштвени поредак, обухватила све сфере друш-
твеног живота и културе. Терен је, ако тако може да се каже, био рашчишћен: 
стара интелектуална елита је била или истребљена или обезглављена, ван 
земље су остали, поред великог броја интелектуалаца, међу којима су најзна-
чајнији Растко Петровић, Јован Дучић, Милош Црњански и још неки – и 
велики делови војне елите, свештенства и др. На том тлу могла је да се гради 
једна партијска култура, са цензуром која је под своју контролу ставила све 
видове стваралаштва, од књижевности до филма. Они који су остали, попут 
Иве Андрића и Десанке Максимовић, морали су да се прилагоде и подреде 
новим лидерима, које су представљали Чедомир Миндеровић, Радован Зого-
вић, Милован Ђилас и др. За генералног секретара Савеза књижевника Југо-
славије, на оснивачком конгресу 1946. године, изабран је, на пример, Чедо-
мир Миндеровић (1914-1966), који је из рата, како пише П. Палавестра у био-
графском есеју посвећеном њему, “изашао као проверен и прекаљен борац, 
до грла укључен у систем нове власти, која му је одредила старање о књи-
жевности и књижевницима” (Палавестра, 2002: 134). Номинално председник, 
Иво Андрић (1892-1975) имао је подређену улогу. Црква и црквена хијерар-
хија такође су стављени под контролу државе односно партијског апарата, а 
Богословски факултет је 1953. године изопштен из састава Универзитета у 
Београду. Партија се преко државних органа мешала и у изборе за патријарха. 
Радмила Радић, историчарка, у својој двотомној студији Држава и верске 
заједнице 1945-1970 (2002), пружила је једну темељну историјску анализу 
овог односа током 25 година (вид. мој осврт у Токови историје, 3-4, 2002: 
133-139). Није нимало случајно да су књижевност и религија били под нај-
жешћим ударом, јер из ове две духовне сфере претила је највећа опасност по 
спровођење ортодоксије са извориштем у комунистичкој идеологији, као што 
није случајно да је у тзв. “критичкој књижевности” крајем 60-тих та орто-
доксија најпре и начета. Слободан Селенић је својим романом Мемоари Пере 
богаља из темеља уздрмао тзв. “нову класу”. Заокрети на другој страни, пак, 
на страни ортодоксних, којих је протоком времена било све више, али који су 
се и сами диференцирали, били су више изнуђени променама у међународ-
ним односима и преструктуирањем социјалних актера у домаћем друштвеном 
и културном простору него што су потицали из искрене жеље за демокра-
тизацијом друштва. У свему томе, наравно, и на једној и на другој стрни, и на 
страни ортодоксних и на страни отпадника, али и грађанских опозиционара, 
интелигенција је играла значајну улогу. 
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Противречности савремене интелектуалне елите у Србији 
 
Покушати да се макар и делимично темељно промисли овај проблем 

значи сагледати генезу и структуру интелектуалне елите бар у последњих 50 
година. Интелектуалци у свим савременим друштвима, и поред велике екс-
панзије школства, представљају мали део укупне популације – ни 10%, а још 
их је мање када је реч о интелектуалној елити. Према последњем потпуном 
попису наставног особља на високошколским установама из 1997. године, на 
свим факултетима и високим школама у Србији и Црној Гори било је 11.358 
наставника и сарадника у настави, а од тог броја 5.347 или 47,0% били су 
доценти, ванредни и редовни професори. У научноистраживачким установа-
ма радило је у то време, исто тако 6.151 доктора и 2.948 магистара наука, што 
је 74,6% од укупног броја запослених у овим установама. Додамо ли томе бар 
још око 2.000 књижевника, сликара, музичара, архитеката и других који 
припадају уметничкој интелигенцији, видећемо да и није тако мали број људи 
из тог слоја који називамо интелектуалном елитом. Остаје, међутим, оно најз-
начајније питање – питање генезе и функције савремене интелектуалне елите. 
Никада нисмо имали више доктора наука међу политичарима, никада није 
било више округлих столова, симпозијума и сл., а никада мање сагласности о 
пожељном културном обрасцу у који би вредело уложити сву социјалну енер-
гију. Расправе о улози интелигенције у постсоцијалистичким друштвима воде 
се већ више од 10 година, па је тако и на Другој европској социолошкој кон-
ференцији, одржаној у Будимпешти 1995. године, један од учесника на окру-
глом столу “Интелигенција и постсоцијалистичка држава” изнео тезу да инте-
лигенција учествује у процесу модернизације и да има значајну улогу у тзв. 
когнитивној мобилизацији (Немањић, 96, 125). Остаје, међутим, питање с 
којим наслеђем и у ком социјално-културном контексту интелигенција оства-
рује ту своју улогу. Пре тачно 10 година, у једној анкети листа Политика, 
коју је осмислила новинарка Рада Саратлић под називом “Интелектуалац у 
смутном времену”, учествовало је 34 интелектуалца (7 професора универзи-
тета, 5 књижевника, 5 књижевних критичара итд.), одговарајући на одређена 
питања, која сам ја у једном свом тексту систематизовао у три групе: какво 
значење сами придају појму интелектуалца, какво значење придају интелек-
туалном ангажману и какво значење придају социјалном и културном иден-
титету. Неки од ових одговора су индикативни и данас, поготово ако се има у 
виду концепција интелектуалног поља и стваралачке замисли Пјера Бурдијеа, 
који пише следеће: “Интелектуалац је одређен историјски и друштвено, он је 
део интелектуалног поља, он прибегава имплиците читавом кодексу, који је 
заједнички његовим савременицима: савремене теме и проблеми, начин ми-
шљења (Бурдије, 1970, 103). Релативна аутономија интелектуалног поља 
један је од предуслова за интелектуални ангажман интелектуалаца. 
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У контраверзама које су постојале о улози интелектуалне елите Србије 
у бурним и драматичним догађајима у раздобљу 1991-1995., одговори ове 
групе интелектуалаца, и поред тога што је у питању један намеран узорак, 
враћају нас ипак у оквире рационалног размишљања. Миодраг Перишић је у 
вези са појмом и улогом интелектуалца одговорио следеће: “Најкрупнији за-
датак умних и даровитих људи видим у производњи нових идеја и подстица-
њу нове социјалне и појединачне маште” (Немањић, 1996, 133). Милутин Га-
рашанин, археолог, на исто питање одговорио је следеће: “Као и многи други, 
тако је и овај појам (интелектуалца – п.а.) код нас деградиран. Та деградација 
почела је онда кад су интелектуалци класирани у две категорије: поштену и 
непоштену интелигенцију, при чему је ова друга за дуже време, делом и 
заувек, била искључена из јавног живота” (Немањић, 1996, 133). Што се тиче 
интелектуалног ангажмана, књижевник Јован Радуловић је изјавио следеће: 
“Али, исто тако, сматрам, без обзира да ли ће се направити и грешка, да инте-
лектуалац мора бити у центру свега онога што тишти његов народ, његову 
средину, и да не сме избегавати ту улогу, упркос и томе да ли ће, у неком 
моменту, његово име и тешко стечени углед – а сваки – истински стваралац и 
интелектуалац тешко стиче има и углед – бити употребљени, чиме ће, можда, 
он и нашкодити себи” (Немањић, 1996, 134). А Леон Којен је рекао и ово: 
“Сами интелектуалци не би требало да жале за временом које им је на трену-
так дало неуобичајено велику улогу у политичком животу. Њихов прави ути-
цај у политици увек је дугорочан, а не краткорочан, утицај идеја а не утицај 
личности” (Немањић, 1996, 134). Као што знамо, Карл Манхајм је у “функци-
ји вишеполарних алтернативних гледишта о свим питањима људске егзистен-
ције” видео једну од главних функција интелигенције. Најзад, кад је реч о 
социјалном и културном идентитету, ваља навести само мишљење вајарке 
Олге Јанчић, које прегнантно изражава једну велику историјску дилему 
српске интелигенције: “Шта је лични идентитет, јасно је, знали смо. Но, за 
наједном постављено питање националног идентитета нисмо били довољно 
спремни. Уљуљкани у, са наше стране, искрено заједништво, пропустили смо 
време да то питање, и у себи и у јавности, расправимо... Култура, која се од 
Вука Караџића на овамо бори за достојно место на лествици национално важ-
не дисциплине, готово да стоји на истом подеоку вредновања. Никако да се 
учврсти свест о њеној важности и улози у формирању националног иденти-
тета и националне самосвести” (Немањић, 1996, 135). Ово питање, свакако, 
остаје као једно од најзначајнијих. Ф. Х. Тенбрук је управо поставио то пита-
ње о амбиваленцији између социјалног и културног идентитета и тзв. идејне 
лојалности, како је он то формулисао, амбиваленције која је тако карактерис-
тична за многе савремене интелектуалце, који су своје стваралачке замисли 
остваривали у друштвима која су вршила снажан притисак на интелектуално 
поље. Социјални и културни идентитет многих интелектуалаца у великој 
мери је на том и таквом интелектуалном пољу устукнуо пред идејним лојали-
тетом . Наравно, свака генерализација би била погрешна. Једна велика поле-
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мика која се још 1987. године водила између Данила Киша и Слободана Вита-
новића врло добро показује колико је тешко на прави начин оцењивати зашто 
је европски слој у српској интелигенцији пукао под притиском револуције и 
бољшевизма. А једно мишљење Михајла Пантића о Данилу Кишу погађа 
суштину ствари што се тиче интелектуалног и политичког ангажмана писца и 
интелектуалца уопште: “Он – Пантић мисли на Киша и на његову парадиг-
матичку позицију писца 20. века – је онај `хомо поетикус` који, чувајући дос-
тојанство и чистоту уметности, обзнањује свој етички, интелектуални ангаж-
ман и постаје `хомо политикус`. Али не `хомо политикус` који исповеда неку 
идеологију већ јеретик који се те идеологије гнуша и који упозорава на језиве 
резултате њене искључивости, ма како се она називала” (Пантић, 1994, 9). 
Колико је, међутим, било таквих интелектуалаца који су, постајући “хомо 
политикус” сачували достојанство и чистоту и уметности и интелектуалног 
рада у целини? 

У Годинама које су појели скакавци, како гласи и метафорични наслов 
књижевне прозе Борислава Пекића, сигурно није било лако очувати достојан-
ство и чистоту интелектуалног позива, било које врсте, а истовремено бити и 
човек политике, па се тако намножио један слој људи, пре свега међу инте-
лектуалцима, назван кетманима. Сам Пекић ће о кетманству написати следе-
ће: “Кетманство је, дакле, када се сведе на садржину, на метод (али у поврат-
ном смислу, стање, стање мимикрије) свесне обмане у заштиту властите исти-
не (а узгред и личности, с могућим, али не и обавезним циљем да јој се омо-
гући победа кад прилике сазру, кад кетманство више не буде нужно)” (Пекић, 
2, 1987, 253). А већ цитирани Михајло Пантић је, одређујући појаву Бори-
слава Пекића у култури друге половине 20. века, написао и ово: “Пекићево 
дело нема кључну метафору (код полиграфа метафоре се распркавају), али је 
метафорички склоп – затвор/цивилизација – међу најдубљим и најсугестив-
нијим” (Пантић, 1994, 29). Трилогија “Године које су појели скаквци” откри-
ва највећу дубину цивилизацијског пада – закључак је који изводи наведени 
књижевни критичар. А овај сувоњави човек, који је за собом оставио читаву 
библиотеку књига, био је на почетку година које су се отресале скакаваца, 
марта 1991. године, потписник и једног документа, који је потписало још 11 
академика из Одељења за књижевност и језик САНУ, у коме се каже да они 
“стоје на страни голоруког народа и његове младости, београдских ђака и 
студената, чије захтеве и жеље данас подржава највећи део српске интелиген-
ције” (Палавестра, 2002, 207). Потписници овог документа су, у ствари, сле-
дили заветну мисао Јована Цвијића (1865-1927), који је својевремено рекао: 
“Она интелигенција која хоће да представља најзрелији плод цивилизације 
свога народа, мора утицати на његово политичко и социјално развијање, 
обавештавајући, казујући своја мњења без икаквих обзира какав ће то утисак 
направити на професионалне политичаре” (Палавестра, 2002, 207). 

Прошло је пуних 13 година од тада, настале су велике промене, актери 
ове велике политичке драме данас или ћуте или се оглашавају са различитих 
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позиција, Борислава Пекића и још неких нема више међу живима. А Предраг 
Палавестра у биографском есеју посвећеном Бориславу Пекићу – “Урна на 
полици са књигама” – пише: “Пекићева књижевна и грађанска судбина пока-
зала је да у нашем времену и на овом тлу ни `критичка фантазија “ни `кри-
тичка књижевност` нису биле довољне да доведу до духовног прочешћења и 
мисаоне катарзе” (Палавестра, 2002, 219). Данас смо, изгледа, подједнако 
удаљени од духовног прочишћења и мисаоне катарзе као и пре више од 10 го-
дина – или нам се то, можда, упорно намеће. Округли сто, као већ познати 
“Кикиндски дијалози”, које организује Јовица Тркуља, одржан сепембра 
2002. године, био је посвећен теми “Интелектуалци у транзицији” и показао 
сву разноликост гледишта једне велике, могло би се реће репрезентативне 
скупине интелектуалаца из друштвених наука, што му је и био циљ. Јовица 
Тркуља је приликом отварања скупа нагласио следеће: “Да бисмо одговорили 
на сложена питања нашег времена, морамо се клонити неаргументоване узур-
пације права на једино исправно  гледиште које преписује једино спасавајућу 
терапију. Зато се – упркос томе што данас међу нашим научницима и теоре-
тичарима, једнако као и међу политичарима, преовлађује конкуренција, су-
парништво, чак и нетрпељивост – мора афирмисати став да без дијалога изме-
ђу различитих теоријских оријентација и политичких стратегија нема изла-
жења из свеколике кризе и напретка друштва у коме живимо” (Ј. Тркуља, 
2003., 8). Расправа на крају рада овог округлог стола ипак је показала велику 
супротстављеност заступника неких гледишта, која је у појединим случаје-
вима прерасла и у политичко етикетирање. Та расправа између национално и 
интернационално оријентисане интелигенције данас добија нове димензије и 
добија подстицаје из различитих, не само интелектуалних кругова. Српска 
интелигенција је у време свог настанка и успона у 19. веку била културно-на-
ционална по типу, онако како је тај тип интелигенције и у европским друш-
твима схватио Теодор Гајгер, али у највећој мери и европска по свом обра-
зовању, по идејама које је донела са европских универзитета и по везама које 
је одржавала са Европом, што сам, мислим, показао и у својој књизи Један 
век стваралачке интелигенције 1820-1920 (Немањић, 2001). У 20. веку проме-
нио се тип интелигенције, па и њена функција, што је добро образложио Фри-
дрих Х. Тенбрук. Постоји један природан процес интернационализације инте-
лигенције, који је карактеристичан за све земље света. “Упоредо са настаја-
њем националних култура – пише Тенбрук – иде интернационализација инте-
лигенције посредством интернационалне научне делатности и у бројним 
интернационалним организацијама. Производња јединствене интернационал-
не културе чији успех остаје неизвестан, очигледно је у току” (Тенбрук, 1980, 
38). Када је реч о мањим земљама и народима, поставља се, међутим, питање, 
како каже Тенбрук, лојалности и идентитета данашње интелигенције. Очи-
гледно је да се не могу избећи процеси универзалне цивилизације, чије се 
границе, како то уочава и Пол Рикер, све више шире. То, међутим, не значи 
да мале културе, у врло условном смислу речи “мале”, не могу да опстану и 
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сачувају свој идентитет, постајући део једне универзалне цивилизације, у 
којој и оне саме имају свој удео. У том контексту избор културног обрасца 
модернизације постаје изузетно значајан. Није нужно одрећи се своје култур-
не традиције да би се ступило на пут модернизације, али је увек проблем који 
се сегменти традиције реактивирају. У том смислу, можемо се сложити са 
Пол Рикертом да је парадокс у следећем: како се модернизовати и вратити 
изворима? Време у коме се преламају сва ова питања је време наметања кул-
турних образаца, а интелигенција врло често, уместо да критички преиспи-
тује алтернативне културне обрасце, некритички стаје иза једног или другог 
културног обрасца. Најнезахвалнија је улога интелектуалаца ако пристају на 
то да образлажу и подржавају културни образац који не произилази из 
њихових сазнања и идеја, који није укорењен у друштво и културу којој при-
падају, већ је наметнут споља. Тада можемо говорити о употреби интелек-
туалаца, али за ово они сносе пуну научну и моралну одговорност. 
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CONTRADICTORIES OF INHERITED CULTURAL PATTERN 
AND CONTEMPORARY INTELECTUAL ELITE IN SERBIA 

 
 The theoretical basis of this paper is the notion of cultural pattern, or cultural 

model (Linton), or habitus (Bourdieu). Understood as a system of continuous and transfer-
able dispositions, including all previous experience, it acts in each moment as a matrix of 
perception, evaluation and act. The cultural pattern of social groups and individuals in 
Serbia in the last 100 years had been created during a long period of time and cannot be 
changed quickly, nor easily. During the 19th century we had been trying to get rid of so-
called Turkish legacy, mixed with patriarchal cultural pattern, without enough strength to 
complete the creation of civil and European cultural pattern in all areas of social life in the 
first decades of the 20th century. In the middle of the last century we were caught into a 
rigid ideological cultural pattern called social, i.e. communist consciousness. Today we 
speak about getting rid of communist legacy. However, things are not so simple as they 
look like. Contradictories of inherited cultural pattern consist of presence of lots of layers 
of old cultural patterns. What is the role of the intelectual elite in Serbia today? Which 
cultural patterns does this elite follow? These are the main questions the author is trying to 
answer. 

Key words: cultural pattern, cultural model, intelectual elite in Serbia.     
 

 
 


