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PROTIVRECJA TRAGANJA ZA NOVIM 

Malo је ako kazem da sam vam zahvalan sto sam se nasao u vasoj 
sredini. Ја sam naprosto dirrшt da эаm se nasao tu, da cuJem vase 
misljenje о mojoj knjizi, о mojoj lienosti. Nastojacu da budern sto kгаёi. 
I govori6u vise licno, о seЬi, nego о samoj knjizi i idejama koje - da 
kazeш - i meni pгipadaju. 

Da ЬЉ varn nekako olaksao da гazшnete samu knjigu, odnosno 
kako је doslo do knjige, reci cu nesto о seЬi. Pre svega, ја nisam socio
log; prosto naprosto ne znam dovoljno sociologiju, шаdа sarn iz svega, 
ра i iz sociologije, dosta citao. Dгugo, nisam filozof, iako sam i iz filo
zofije dosta citao. Trece, nisaш ni ekonomista. Ја sam prosto naprosto 
pisac i, ро mom misljenju, pre svega pisac beletгistiCkЉ tekstova. Mislim 
da је Cimic uhvatio onu sustinu пюg pisanja i moje licnosti kako је 
ја gledam, sto ne znaci da је шоје gledanje tacno. Razurne se, Ьilo је 
i drugЉ, u svetu, koji su to isto na ovaj Ш опај пaCin uhvatili. 

Ја sam pisac koji је u isto vreme i revolucioпer. Mislim da sarn 
, ostao revolucioner do daпasпjeg dana. Doduse, ne pravim celije ро Beo

gradu јег sam sam - nema uslova za to. Inace, pitanje је da li Ьih se 
bas odrekao, ako Ьih Ьiо malo mlaai а prШke Ьile pogodne. Spadao sam 
u onu vrstu - mislim Sveta је о tome govorio - u stvari u onu vrst.1 
staljinista-tdealista. Izgleda apsuгdпo ako kazemo staljinista-i:deallsta, 
ali taeno је to: staljinizam sarm zatekao kJad .sam usao u Partiju, nisam 
imao sta da izmisljam, to su Ьile gotove forпшle, vrlo jednostavne da se 
shvate. I shvatio sam staljinizam kao nastavak Lenjina: ро mom mis
ljenju to је i tacno, samo ne Ьih геkао celog Lenjina, nego jedne gгane 

. u Lenjinu Ш jednog toka u lenjiпizmu. Као sto је ро mom misljenju 
Lenjin jedan od tokova u Marksu i potice iz Maгksa. Ali to nije, srna
tram, citav Maгks. No не ЬЉ se u to, u tu teorijsku stranu, upustao. 

Ako me shvatite tako, onda се vаш postati јаsпо otkuda stvarno 
mnoge protivrecnosti u шoji.rn tekstoviшa. Zпate kako, опаkо usijan, 
zapaljeп, ljut, inspirisan svim i svacirn dok sam pisao, mada sam gledao 
da to bude sto sreaenije; moja knjiga Nova klasa је ро mom :rriisljenju 
vrlo sreaena knjiga . .A:li ima protivrecja: lk.uljalo је iz mene, kuliaju 
misli, hvatam cas ovo, cas ono, cas ovu, cas onu stranu, i tu ima, razume 
se, nekol1erentnosti - to su primetili i strani kriticari. 

Zbog toga, mislim - mozda sam pretenciozan, suvise - onaj ko 
bude citao moja beletristiCka dela, on се bolje razumeti ono sto Ьismo 
nazva1i politicki spisi, iako ро nюm misljenju Nova klasa nije ni socio
logija, ni filozofija, ni ekonomija - ima tu kao sto sam rekao, svega i 

18• 



276 SOCIOLOGIJA, Vol. XXXII, (1990), .М З 

svasta; to је jedan bosanski lonac - inspirise me prisustvo Cirnicevo 
, da to kazern. Ona је ustvari jedna vrsta deklaracije. Ш, u uzern smislu, 

or1a је, u stvari, propagandna knjiga koja potice pre svega iz licnog 
iskиstva, ра rekao bih cak iz lienog _9gorcenj а ili liCne nesr<=ce u kojoj 
sam se nаБао u Partiji kad sarn росео da razrnisljam na svoj nacin . .-. 

Do ideja kakve sи izlozene и Novoj klasi, i iпасе do svojih ideja, 
dolazio sam postupno. Kad se zavrsio rat, osecao sarn пeki ипutrasпji 
nemir, пezadovoljstvo, koje је pre svega Ьilo rnoralno i psiholosko. Nije 
mi se svidalo kako se kornиnisti grabe za privilegije - da ih ne nabra
j am. I odrnah sam hteo da ве vratim na literatиrи, cime sam kao mladic 
i росео. I doista sam 1946. ugraЬio mesec-dva dапа, pobegao па пеkи 
plaпinu и Sloveпiji, i пapisao xoman. Meёlиtim, .и rиkovodstvu ви Ьili 
protiv da · se samo posvetim literatиri, nego - da sam jos potreban. 
Pre svega је Tito insistirEю na tome. А onda, vec od 1947, pocinjи 
neslaganja sa Sovjetskim Savezom. Ne samo da mi је izgledalo tada 
da Ьi Ьilo dezerterstvo ako . Ьih se vratio sашо na literatиrи i пapustio 
ЬоrЬи Partije, nego rni se uCinilo d·a је to pravo vreme i pravi amЬijent 
za mene - kao da sam to cekao! 

Posle srnrti Staljinove, ovde је zakoceп proces one skromne liberali
zacije, koja је vama poznata i koja se osecala sпa2no jos иvek i na 
Sestoш kongresи, bar и rezolиcijaшa. I kad је taj proces zaustavljen -

...- ја se nisaш шоgао zaиstaviti i da sam hteo. Prosto је Ьilo nesto u mojoj 
svesti i - neka ispa:clпeш razrпetljiv! - u mojoj savesti - kako se 
savest tretira пе kad covek пesto ukrade ш иcini пеkо zlo ра ga grize 
savest, nego kad oseca da cela borba i revolиcija gиЬе svojи sadrziпи; · 

i 9иЬе svoj pravi srnisao, ako se proces demokratizacije ne пastavi. Tako 
'-'Је doslo do шоg sшепјivапја и Centralrюш koшitetи, do rnojih kolebanja 

na sedпici i intelektualпog oporavljaпja posle toga. I to је vec Ьiо put 
ka Novoj klasi. 

Prvi tekst Nove klase napisao sam drukcije пеgо sto је ova knjiga. 
То se zvalo >>Sloboda i svojina«. Teza је Ьila и оvоше: шi snю resili 
рrоЬlеш svojine sa лaciona1izacijama, ali nisшo resili proЬlem slobode. 
Vec iz samog пaslova vic!_ite koliko tи ima 1lиzija i zadrzavanja veza §1:Ј, 
Partij ош i sa koпiиnizmoш. Ali kod mene пekako ј е · sve vezano za 1icn:e ~ 
dozivljaje, tako ser i и оvош slucajи to dogocШo. Kad sam Ddneo svojи · 
knjigu Besudna zemlja u Srpsku kпjizevnи zadrugu - knjiga је potpuno 
bezazlena, to su шешоаri iz шоg detinjstva i rane шladosti - odЬili su 
mi tи knjigu, mada ви те najpre oduse.v:lj.eno docekali, da Ьi mi petnaest 
dana ka:-nije saopstili da to nije }illjiga za njih. Nека· mi је пegde ispri
cao da~je ·to naredba iz Partije, iz 'Vrha;· doduse, to Ьih pretpostavio i 
da шi niko nije rekiю. Tada sarn sl1vatio da hoce da me intelektиalno 

• _potpиno иЬiјu. То је Ьiо tako gorak dozivljaj, tako sna2an podsticaj da 
sam росео da razшisljaш do kraja, koliko sam ја mogao do kraja, 
о сеlош пasem sistemu, iako је vec- i и onoj prvoj verziji, kao i clancima 
и ВотЪi koji sи pornenuti ovde, bilci росеtака razmiSljanja i zakljиcaka 
kakva sи u Novoj klasi. Опdа ваш uzeo onu )>Slobo_dи i svojinu« i pre-
radio је. I to је Nova klasa. - ~ 

Posto sam se nasao u zatvoru ро drиgi put, razmisljao sam о 
drustvu. Vec mi је u Novoj klasi bllo јавно da komипizaш ne vodi neka
kvom, da kazeш, idealnoш drustvu - mozemo uzeti termin >>savrseno 
drиstvo« - zakljиCio sam da ideja savrsenog drustva иopste ili savrsenih 
ljиdi vodi direktno u utopijske tiraпije. Celu sam lmjigu Ьiо intelektu-
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alno и sebl proziveo i kad sam izisao iz zatvora na krajи 1966. odniah 
sam росео da је pisem. 

U knjizi, razиme se, ima neke teznje da se odgovori na рrоЬlеше 
drиstva, politike, ра ako lюcete - ponesto kaze i о ljиdima. Potpиno se 
slazeш sa predsedavajиcim Jaksicem da је Nesavтseno dтuStvo slaЬije od 
Nove klase; slaЬija је jednostavno zbog toga sto је rezonerska, dok и 
Novoj klasi ima strasti. 

Gotovo sve primedbe koje ste mi do sada dali prihvatio Ьih, uz 
пekakve пadopune u diskusiji: шislim na one Vasovica, ра one Zagine, 
Sveta је Ьiо stedljiv u kritici, ali i vi drugi. Ukratko: sve ЬЉ te pri:.. 
medbe prihvнtio uz neka objasnjenja - tako ri:tanje-vise i ја danas mis
lim. Ali ako Novu klasu i Nesavтseno dтuStvo shvatite kao tekst pisca.:. 
-revolucioneгa koji је и nesto verovao i koji је iniao nekakvи posma
trackп moc da svoje iskustvo uopsti -- onda smatrarn da се vam · sve 
slabosti и knjizi postati vidljive ali i spoгedne. Onda · cete to citati kao 
literaturu koja - razume se - nije prava beletristika, ali jeste intelёk
tиa:lna literatura iz jednog vrernena, od coveka koji је ucestvovao; kao 
sto је Cirnic rekao, и zizi, u centru svega toga zЬivanja. Koliko је to 
licno, licno koje se pretvara и nekakva razmisljanja i пekakva teoreti
sanj а, video sarn i proziveo kada su me optuZivali da . sarn kontra
revolucioner, da sarn izdajnik: ја sam bez dvoиmljenja zпао da to nije 
istina i da se radi о песеm drпgorn. Zпао sam ne sarno da nije istina, 
~go da irnarn najbolje, postene i neseblcпe narnere svojim pisanjem, ~ 
svojim obrazlaganjem. Маdа sarn video da se ra:zlilшjen1 od vod:stva, 
и prvom геdи od Tita, а kasnije i od Kaгdelja: Kardelj se dosta i slagao 
- napominjem sa mnoш dok nisи dosli odlucni trenuci, а onda је 

i• on pиstio, ра i pripoшogao da сашас tоне. . 
Eto toliko о tome. 
Sad Ьih se osvrnиo na pitanja koja sп mi _direktno _postavljena; 
То је, на prirner, pitanje Zagin6. ·~··. sta. darias: mislim. о .. syb.iihi. 

Uptosceno. :govoreci." kad. је rec о svojini. dahas· mislini ~da s:Vak1:Csvbjina 
koja је .neproduktivna tгёЬа da Ьпdе · Иkvidir;;lna:· Ali, oC.evidnь· ·је da 
neke. fotme sv-ojine mogи Ьiti .drzavne ...:,.., ·а· ima Th~-po :svetu koliko lioeete 
koj е sц prodtiktivne·, na prilrier proizv:odnj а: ~Iektricne· eh.ergij е: I u sta
roj Jиgoslaviji j:юsta i zeljeznica su blle drzavпe. 'ГаkvЉ graнa Ш predu
zeca moze da bude. U priпcipu nisam protiv ma kakve .forme svojine 
koja је produktivna, koja se ekonoшski opravdava. Ali sаш protiv svake 
forme koja se ekonoшski ne Ьi opravdala. 

No kad se govori da ovu sadasnju svo}inп, koja se zove drustvena 
i koja је ocevidno fikcija kao dп1stvena, treba traпsformirati u akcio
naгska drиstva i privatna preduzeca, ocevidno је da је to vrlo slozen 
proЪlem, koji do sada niko nije razresio. Verovatno се ga razгesiti sama 
pгaksa, ра се tek onda da se jave teorijska гazjaS!ljenja Ш studije koje 
се to do kraja da razгade. 

U vezi s tiш dodao Ьih ovo: ne verujem п demokratsko socijalisticko ' 
drustvo, iako sebe оsесаш demokratskim socijalistorn. Ne verujem u 
demokratsko socijalisticko drиstvo kao Ъesklasno dгustvo; 

Prema tome, demokгatsko-socijalisticko drиstvo koje sada propagi
rajи п nekim socijalistickim zemljarna, konkretno u Bugarskoj i u SrЪiji, 
za mene је to samo nastavak пtopijske ideje i zиdnje za vlascu vrhova 
da zadrze kakav-takav kontinuitet raпijeg poretka. Dakako, u vrlo 
иЬlazenom vidи sve to ide, ne шоzе se иporedivati sa diktaturama i 
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totalitarizmima iz nedavnog perioda, ali to svakako koci demokratske 
procese. Ne moze se govoriti о demokratskom socijalistickom drustvu kao 
о ozblljrюm temeljitom idealи ako postoji partijsk!i plиralizam: sиtra 
doblje jedna partija koja nije za to drиstvo, takvo drиstvo - sve ode 
niz vodи. 

Toliko, и vezi sa Zaginim pitaпjem. Ali, kad govorim о seЬi, sebe 
osecam deшokratskim socijaИstom и sшislи socijalnosti, to jest socij?lne 
pravde, borbe za pravednijи -- ne pravedпи, jer takve пе moze Ьiti! 
-=--raspodelи, borbe protiv divljanja raznih eksploatatora i нasilnika. 
Ро mom misljenjи, Marks је и pravu kada kapitalistu prikazиje kao 
instrument profita, gde ne igra иlogu da li је kapitalista plemenit ili 
zao, nego је on и mehanizmи ekonomskom koji ga tera na bezdиsnи i 
bezobzirnи eksploatacijи - za ЬоrЬи sam protiv eksploatatorskog meha- .
nizma kapitala i и tom smislи sam de~okr_g:t_ski socijalis.ta.-Mogao bih 
Ьiti isto tako i demokrata, ali sam soёi}a 1sta zbog naglaska na socijalna 
pitanja. 

Sveta је postavio pitanje da li sи se isplatile sve te ogrornne zrtve, 
sve te иzasne ЬогЬе? Gledam na to drиkCije, naprosto imam drиkciji 
pogled na prosla zЉiva•nja: ona sи se dog>ada1a ро пe!kim svoiiш иnнtar
njiш uslovljenostima - ne bih rekao zakonitostima, иslovljerюstima 
koje sи donosili odredeni istorijski trenиci i - razиme se - и vezi sa 
odredeillm pokretima koji sи politi&:i vec aэostojali. Ti .pokreti, razшne se 
·- и tome bih se slozio sa Svetom - nisи realizovali пista od svojih 
ideala. Ali, ро mom misljenjи, nijedna se revolиcija nije opravdala sa 

\Чtanovista njenih ideala. Gledam na to kao na egzistencijalne situacije 
и koje пarodi i pokreti povremeno zapadaju. Razиme se, sa racionalnog 
starюvista пista se rlije isplatilo: u istoriji је malo sta racionalno, ono ' 
sto је пajpresиdnije. Nije se isplatio ni prvтi svetski rat, аИ ipak se 
dogodio. Drugi svetski rat, ро mom шisljenju, ipa,~_ se)splatio .. Sloш 
fasizma ima epohalan svetski znacaj. ---

Pomenиt је Ьiо Trocki и vezi s nasom temom. Smatram da је Trocki 
Ьiо vrlo .Ьlizu konacnog ,zakljџcka. Ali Trocki nije dosao do zakljucka 
da drиstVo stvoreno u :revolиciji ne _ _vodi izla;ш, ka jednom trajnijem 
drustvu iz jedhostavri.og psiholoskog razloga. Trocki је imao amblciju 
da dode ponovo па vlast i da nastavi svoj kиrs peгmanentne revolиcije. 
Za пјеgа је ruska revolиcija Ьila samo pocetak, baza. Ја takvih amЬicija 
пisam imao. Nеси reci da sam Ьiо bez amblcija, ali takvih amЬicija 
nisam imao i neeu da se иporedujem sa jednom grandioznom figurom 
kakva је Trocki. Ali пrislirn-.-da-mi jeJQ __ pomgglo.-Dok sam Ьiо на vlasti 
cak sam se gadio vlasti - psil:ililoski-i-interektu-alno I_Ill је to pomogle. 
Znacaj vlasti sam иvideo kad sam oteraп sa vlasti. Shvatio sam da bez 
vlasti nikakva realizacija politickih, ра ni socijalnih ideja nije пшguса. 
Tada sam video znacaj vlasti. Ali tada је to vec bilo kasno da Ьi moglo 
na mene иticati, cak i da sam imao nekih ozblljnih amblcija. 

Hteo ЬЉ da objasnim termin ))egzistencijalni hиmanizam«, koji sarn 
upotreЬio и Nesavrsenom drиStvu, о kojem је govorio Milan Popovic. 
Nisarn lшmanista и smislи klasicne filozoГije, jer tu vidim mnogo pate
ticnog milosrda, mrюgo frazeologije, mnogo nerealnih projekata. Ја sam 
za realпi hиmanizam: poboljsavati иslove zivota, omogucavati skolovanje 
Ijиdi, smanjivati socijalnи Ьеdи svuda i иvek, plиs ono sto sаш govorio 
о sebl kao demokratskom socijalisti~ Stvoriti medи ljиdima, koliko је 
mogиce, nenasilne odnose, demokratske иslove - za tи sam vrstu 
hиmanizma. Hиmanizam koji је и stvari pragmatican, praki:ican, ko,ji је 
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rиkovoaen sашо opstiш idealoш Ijиbavi рrеша Ijиdiшa ili postovanjeш 
ljиdske licnosti, postovanjeш nacionalпih, veгskih i drиgih tгadicioпalпЉ 
vrednosti. То za ше znaci terшiп »egzisteнcijalni hиmaнizaш«. То kao 
objasnjeпje i kao zalagaпje. 

Neko је govorio, misliш Ciшic - stalno se na njega vгacam - о 
privнtizaciji kod koшипista. Da, to је doista pojava koja se odmah pri
шeti, а i trajna је kod koшиnista. То sаш, negde, foгmиlisao kao identi
fikaciju, а и stvaгi је ista шisao. То se, на primer, najocitije шоzе pгi
шetiti kod Josipa Broza, koji ideпtifikиje sebe sa Partijoш, sa dгzavoщ 
cak sa nacijoш, sa narodoш. Nista ne gleda пi prihvata sto ne Ьi isto
vгemeno osiguravala пjegova licпa poziciJa. lsto sаш pгiшetio i od 
vгha do dna, do nizih koшiteta - razuшe se, svak и svojoj sгedini i na 
svom nivou. То је ро mош шisljenju samo deo apsolиtisticko~ Ш, ako 
сешо uzeti teгrнin, totalitaтnog nacina misljenja. 

То Ьi Ьilo otprilike sve sto ЪЉ iшао da kazeш. I opet podvlaciш: 
sve slabosti, ра ako hocete i vгedrюsti шojih knjiga, mogи se razишeti 
ako se iша u vidu da sаш Ьiо koшunisticki veгnik i pisac. А kakav 
sаш pisac - to се neko valjda шосi bolje, tacnije da oceni. 


