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16. фебруар 1982.  

Бранко Глигорић: Може ли ово да се сними с обзиром да немамо ни озвучења, јер и овог 

пута посета је надмашила очекивања? На данашње саветовање о идеолошкој орјентацији 

гласила Универзитетске конференције савеза Социјалистичке омладине Београда, позвани 

су представници, наиме чланови четири комисије Градске и Универзитетске 

конференције, тачније, комисије за идејни рад Градске конференције, Комисије за идејни 

рад Универзитетске конференције, чланови Комисије за информисање Градске 

конференције и Универзитетске Комисије за информисање. Такође су позвани и чланови 

редакција часописа Видици и листа Студент, као и председници савета једног и другог 

часописа. Поред овог броја на ово саветовање позван је и један круг омладинских 

активиста и представника друштвено-политичких организација за које су организатори 

сматрали да могу да дају допринос за ову расправу. Ја бих без неког ширег уводног слова, 

позвао све присутне на једну отворену, коректну, пре свега достојанствену расправу данас 

и такође бих лично као председавајући овог саветовања замолио за помоћ, разумевање у 

вођењу и његовом успешном окончавању, привођењу ове данашње расправе, овог 

данашњег скупа крају. За реч се први јавио Бора Васић, секретар Универзитетске 

конференције Савеза социјалистичке омладине Београда. 

Борислав Васић: Ја сам имао намеру да кажем само неколико речи у овој расправи коју су 

покренуле омладинске организације Универзитета и Града. Хтео бих пре свега да кажем, 

пошто су још увек по штампи доста проблематично коментаришу и сама Анализа, која је 

израђена од стране радне групе, као и покретање расправе и сама расправа која је даље 

вођена о идејној орјентацији ова два наша студентска и универзитетска гласила.  Наиме, 

хтео бих да кажем да је омладинска организација Града и Универзитета, свакако без неких 

предњих и задњих намера ушла у ову отворену расправу о идејној орјентацији 

студентских гласила. Може се свакако приговорити да је у одређеним елементима Анализе 

коју је израдила радна група, било одређених пропуста, наиме да су прејудициране неке 

квалификације које би тек у расправи требало да видимо да ли стоје или уопште не стоје. 

Критика свакако стоји за те одређене елементе Анализе. Међутим, сам даљи ток расправе 

мислим да је стварно показао и праве намере, а оне су свакако биле најбоље од стране 

омладинске организације и Града и Универзитета, да о овим питањима пре свега 

расправљамо без икаквог сценарија, за шта су нас појединци оптуживали. Ти пропусти, 

који су се нажалост јавили у Анализи су пре свега највише штете донели самој радној 

групи омладинске организације, јер су се неки пре свега због тих пет-шест реченица у 

тексту Анализе која има 21 страницу хватали за те пропусте и на основу њих 

квалификовали и намере целе радне групе и омладинске организације и приватно 

нападали састављаче Анализе што мислим да стварно није у реду. Тиме смо уместо правог 

дијалога и говора аргумената у једном тренутку били доведени у неку врсту колизије, 

конфузије, поделе на два табора која се међусобно оптужују и етикетирају. И зато мислим 

да би ова данашња расправа пре свега требало да уђе у суштину проблема, без даљих 

расправа о самом методу који није јасан једино онима који желе злонамерно да га тумаче. 

И мислим да данас стварно имамо услове да разговарамо о идејној орјентацији ова наша 

два гласила, морам да кажем не у целини, већ само појединих текстова у Студенту који 



су се претежно појављивали на првој и другој страни и о неколико бројева Видика. 

Свакако да ту расправу треба на почетку ослободити индоктринације оних неких 

квалификација које је унела Анализа и мислим да пре свега треба да се данас сви 

заједнички потрудимо да водимо у ствари један отворен, демократски дијалог и да 

помогнемо пре свега комисијама, а и Председништвима Града и Универзитета да донесу 

неке одређене закључке из овог данашњег саветовања.  

Александар Петровић: Зовем се Александар Петровић и желим да изнесем став редакције 

часописа Видици и Издавачког савета часописа Видици. Расправа о Студенту и Видицима 

непрекидно траје већ скоро месец дана. За све то време, од самог почетка расправе, 

редакција и Издавачки савет часописа Видици, чврсто су стајали на становишту да се свака 

јавна расправа, па и ова, мора организовано водити на самоуправан и демократски начин. 

Али на првом састанку који су комисије Градске конференције и Универзитетске 

конференције омладине организовале није био испуњен ниједан од тих услова – о Анализи 

није расправљао ниједан форум, у бази се о Анализи и целој ситуацији није водила ниједна 

расправа, редакција није била уопште упозната са Анализом као материјалом за јавну 

расправу, која је недељама пре састанка тајно кружила под ознаком строго поверљиво. 

Тако је редакција одбила да учествује у тако организованом сценарију. Пре него што је 

демонстративно напустила тај састанак,1 редакција Видика је упозорила да расправа мора 

да почива на аргументима, а не на етикетама. На расправу у којој се наступа са априорним 

политичким дисквалификацијама заиста се никако не може пристати. Оправданост таквог 

става редакције и њеног савета несумњиво је и убедљиво потврђена свим касније 

организованим расправама. Доследно томе, редакција и Издавачки савет часопис Видици 

изражавају дубоку сумњу у оправданост и добронамерност састанка који на истом месту и 

са истом Анализом као материјалом организује иста комисија. Та сумња базирана је пре 

свега на чињеници да ни овога пута редакција а ни савет нису били позвани да узму 

учешћа у припреми и организацији овог саветовања. Сматрамо да је укључивање и 

редакције и савета у припрему саветовања било неопходно ако се заиста хтело да се 

заједничким напорима постигну конструктивни резултати. Како ће се заједнички и 

конструктивно деловати ако ни редакцији ни савету није познато ништа о карактеру и 

улози овог саветовања на које су само позвани. С обзиром да су закључци секције за 

информисање Градске конференције Социјалистичког савеза Београда били да се у 

расправу укључи јавност, да је потребна озбиљна и темељна расправа свих оних који 

имају шта да кажу, редакција и савет су морали да буду укључени да би дали свој 

допринос који би сигурно био од користи за веће и озбиљније присуство квалификоване 

јавности. После првог састанка на коме није било јасно експлициран критеријум његове 

организације јер су на њему углавном говорили они који нису чланови ниједне комисије 

која је заседала, а новине су то и пренеле, редакција и савет сматрају неопходним и 

нужним своје укључење у припрему скупа. У супротном, редакција и савет сумњају да ће 

тако организован скуп донети било какве користи. И поред тога што јасно и 

недвосмислено одбијају да било када, било где и под било којим условима расправљају о 

целини и деловима Анализе, редакција и савет су са великим чуђењем и неодобравањем 

                                                            
1 Реч је о састанку четири комисије за идејни рад и информисање Универзитетске конференције и Градске 

конференције ССО Београда одржаном 20. јануара 1982. где је јавности по први пут представљена Анализа 

идеолошке орјентације као нека врсте идеолошке оптужнице израђена од конспиративне радне групе под 

покровитељством политичких форума. Редакција и савет Видика су одбили да учествују и напустили 

састанак. 



приметили да је у материјал за ово саветовање поново укључена Анализа. Мада су из ње 

овог пута убачене најцрње и најбезобзирније оптужбе, није јасно како је могуће 

расправљати не о етикетама, већ о анатемама, какве су анти-марксистичке, анти-

социјалистичке, анти-хуманистичке, које су у Анализи задржане у непромењеном виду као 

оцене Речника технологије. Редакција и савет, и поред најбоље воље, не виде начина како 

да учествују на скупу у коме Анализа представља материјал па се самим тим очито не 

жели расправа, већ екскомуникација. Овакав став редакције и Издавачког савета часописа 

Видици поткрепљен је чињеницом да нико још увек не зна ко званично стоји иза те 

Анализе и ко и у чије име изриче тако тешке оптужбе. Анализа је још увек анонимна и као 

таква ни под којим условима не може бити квалификован предмет јавне расправе. Осим 

тога, као што је рекао друг Слободан Глумац, у завршној речи на седници Секције за 

информисање и Градске конференције ССРН Београда, мора се пре свега утврдити како је 

Анализа ушла у процедуру и да форуми у њој расправљају. Познато је да су комисије 

добиле Анализу само дан пре првог састанка, а да председништва Градске конференције и 

Универзитетске конференције нису о њој уопште расправљала. И тада она не може 

представљати материјал на седницама било којих форума. Ако је Анализа став комисија, о 

њој је после првог састанка комисија форума морала да заузме став. Пошто форум о 

Анализи није заузео никакав став, не може се сада о Анализи поново у бескрај расправљати 

на истим комисијама, него се са Анализом и одговарајућим материјалом редакције и савета 

мора ићи у базу и чути шта она мисли. Комисије су органи који немају никакву базу, њих 

именује форум и према томе нема основа да се на њима у истом саставу расправља о истој 

ствари. Такво понашање јесте приватизација политичког рада. Осим тога, по свему 

судећи, саветовање је аљкаво припремљено, јер у материјал нису укључени сви 

релевантни ставови изречени у јавној дискусији. При томе што пре свега мислим на став 

Секције за информисање Градске конференције ССРН Београда, која је управо 

расправљала о актуелним аспектима ове расправе, а где је јасно изражена сумња у 

Анализу, њено порекло и поступак који је прати. Исто тако, без икаквог контакта са 

редакцијом, комисије су у материјал саветовања уврстиле извештај редакције савету о 

првом састанку поменутих комисија. Тај извештај је као информација предат само Горану 

Гнусу, председнику УК ССО. Тај извештај није писан, нити је дат било којој комисији за 

једно овакво саветовање. За ту сврху да је затражена, редакција би припремила много 

опсежније аргументовани материјал који би имао у виду све аспекте развоја расправе. Из 

тих разлога редакција не допушта да се њен извештај савету користи као материјал или 

део материјала на саветовању комисија јер у могућности нечега таквог уопште није била 

консултована, а ни обавештена. Због свега тога редакција и Издавачки савет часописа 

Видици не верују да су се у организацији овог саветовања стекли сви демократски услови 

неопходни за нормално развијање једне плодније обостране корисне дискусије. Овако 

како је организовано, саветовање не само да тешко може да постигне позитивне резултате, 

већ има места страховању да би оно дало потпуно супротне резултате. Уз сву спремност за 

расправу и јавну одговорност, редакција и савет не могу, из поменутих разлога, да 

присуствују овом саветовању док се не испуне сви речени организациони, самоуправни и 

демократски предуслови. О идејним проблемима може се расправљати само озбиљним 

напорима свих да се цео комплекс проблема постави на праву основу. То значи да се цела 

расправа мора поставити на основ где ће уместо осуда на делу бити трезвен демократски 

дијалог, а не једнострано етикетирање и ватиканско анатемисање. У том смислу, већ су 

преузети одговарајући кораци да се цела расправа демократски постави на прави начин и 



организује у једном од марксистичких центара. Само на тај начин ће ова расправа имати 

смисла. До тада редакција Видика и Издавачки савет Видика одбијају да учествују у овом 

исконструисаном дијалогу и напуштају ово саветовање… (прекид траке) …Овлашћен сам 

да овај став изнесем испред редакције и Издавачког савета часописа Видици… (Звук 

затварања врата) 

Бранко Глигорић: Сада је битно да ли чланови редакције Студента деле овај став. Је ли 

председник савета Студента ту? Мислим да је ово битан моменат који треба да определи 

разговор и после ове дискусије. Овај друг се јавио за реч. 

Стеван Марошан (студент проректор): Ја, овај, нећу да говорим толико о форми. Мене 

чуди да управо Видици који се највише боре против те форме, те технологије која жели да 

спутава човека управо сада инсистирају на томе. Пре него што пређем на саме текстове, у 

дијалог са самим текстовима, хтео бих нешто да кажем о целокупној атмосфери која је 

владала у току ових месец дана откад је почела расправа, расправа која изгледа треба да 

буде конструктивна, а која то није. Мислим да је омладинска организација први пут 

реаговала на један прави начин. Можда у почетку мало неспремно, није се добро 

организовао састанак, Анализа није подељена на време. Међутим, омладинска 

организација први пут покушава да сама говори у овом тренутку о идејној позадини 

текстова, овај, сама води тај састанак и вероватно ће сама и да га доведе до краја. И то је у 

овом тренутку позитивно  што је омладинска организација успела да нађе снаге за тако 

нешто. Овако би да су се текстови гомилали и Савез социјалистичке омладине дуго је био 

по страни од тога да се бави идејним димензијама текстова, вероватно из страха да не 

доспе у позицију да суди о неким естетско-стилским стварима. Мислим да је дошло нужно 

време преиспитивања шта је урађено под утицајем филозофских и естетских инспирација, 

а шта под утицајем идеологије. Мислим да не смемо и не можемо да бежимо од 

идеолошких конфронтирања. Све што пише треба вредновати и водити борбу против 

туђих идеологија и стално морамо ступати у дијалог са порукама таквих текстова. Мислим 

да је омладинска организација то и покушала да уради. Можда мало неспремно. И сви ови 

састанци и онај претходни састанак који је изгледао да неко неког прогања, у ствари није 

било тако. Саму ту атмосферу страха и прогоњеног управо је створила редакција Видика 

која је напустила ону седницу као што је то и сада учинила. Ових месец дана колико је 

вођена расправа па и овај сам састанак доказ су једне демократске расправе. Међутим, 

рекао бих да из грађански опредељене елите потичу мишљења која сваки покушај 

марксистичке критике квалификују као догматизам. Страх да се марксистичка критика 

појављује онда када се суди и када се конфронтира. То омладинска организација није 

желела; међутим, тако је испало. Оваква група, рекао бих грађанске интелигенције, увек 

се јавља са овим страхом од марксистичке критике, увек са истим опробаним методима 

тихе и невидљиве опструкције, као што се сад на овом састанку чини. Врши се замена 

тезе. Рекао бих да се настоји да се говори о форми, о људима који су створили Анализу, а 

никако о самим чланцима. Што је Анализа, ја не улазим овде, не говорим овде о Анализи, 

што је Анализа погрешнија, толико је јачи ваш аргуменат да се управо она побије. Зашто 

онда бежати од тога? И управо у недостатку правих аргумената, рекао бих, оптужују да се 

не знају чланови ове радне групе, хтело би на тај начин да се дисквалификује Анализа, а да 

се претходно не говори о текстовима. Као што се и сада покушава. Мислим да су чланови 

радне групе били познати чак и на оном првом састанку и сад су познати и ако треба, нек’ 

се једном каже ко су ти чланови радне групе. Међутим, имам утисак да неким учесницима 



у дискусијама, чије су се изјаве појавиле и у средствима јавног информисања, више 

одговара да дискусију претворе у личну тучу, тврдећи да је акција вођена нечијим 

каријеристичким мотивима, борбом за уредништва, места, да се унапред познаје већ 

списак чланова нове редакције. Било је лакше, рекао бих, замутити воду, него дискусију 

водити аргументовано. Настоји се да се целокупна ова дискусија претвори у једно 

отворено поље мржње. И уместо критичких расправа и правих аргумената, неки су брже-

боље пожурили да изјаве како их прогоне стаљинисти. Мислим да је то било лоше и да 

уопште није тачно. И због тога, да овај састанак не би био поприште мудровања и јалових 

расправа, предлажем да дискусију вратимо на текст, да не говоримо о Анализи, него о 

текстовима. Да говоримо о Речнику технологије, о оној Цркви, да говоримо о задњем броју 

Видика где се преводи Шекспир са енглеског и где се каже: ,,Не дајте ми пошто стекох 

своју Војводину“. Шекспир вероватно није познавао и није знао да постоји Војводина, или 

је то можда штампарска грешка или је преводилац погрешио; или да говоримо о тексту о 

миту и рођењу Хипополита где се каже: ,,Хипополит, звер-држава или држава-звер, 

израња из великих инстраспективних цивилизација у долини Еуфрата и Ибра. Очигледна 

алузија на Југославију. (Смех из публике) Да говоримо о песми, песми Видици, Видици...  

Бранко Глигорић: Колега молим те, ту си се овако гласно насмејао, биће прилика да 

кажеш оно што мислиш. Само тренутак. И замолио бих да будете (...) Ја мислим заиста је 

овде сваком од почетка омогућено да каже било о процедуралним питањима, било о 

програмским питањима. Према томе, мислим да је ово израз крајњег неукуса. И замолио 

бих да се не понавља. Уколико неко има намеру да такве ствари чини, о ономе што смо 

данас говорили и са једне и са друге стране, онда њему место није овде. Ја бих заиста 

замолио, на почетку сам вас лично замолио да ми помогнете у вођењу овог саветовања, 

овог скупа. Молио бих да се тога придржавате и да не чинимо овакве ствари.   

Стеван Марошан: Да говоримо о песми. Видици позивају песнике где се каже: ,,Одрже се 

те и те заједно да, зар их није срамота те одрасле балавце што би се играли штрајкова 

ратататата рататататада, о да, јер ми смо сила далалала ахахаха“. Да говоримо о томе. О 

тој идејној позадини текстова, мислим да су то питања без одговора која сматрам важним 

за ову данашњу расправу. Међутим, дати су неки врло важни судови од стране редакције 

Студента. Откривене су појаве које крију недемократске, несамоуправне односе у самој 

редакцији Студента и што је сама редакција успела да сама укаже на те проблеме и да их 

сама реши. Била је груба приватизација од стране бившег главног и одговорног уредника 

Студента. Приватизација у једном листу, а било је у Студенту, а вероватно и у 

Видицима, нема никаквих заједничких црта рекао бих са самоуправљањем. Ту може да се 

постави питање морала, па чак и корупције. Све могуће приватизације треба сузбијати и 

разбијати. Приватизација је овде уско везана са слободом стваралаштва. Тамо где има 

приватизације, нема слободе стваралаштва. Јер слобода стваралаштва подразумева борбу 

идеја и мишљења, а тога није било. Исто тако, у писању Видика влада диктат једног 

концепта мишљења. Значи да разговарамо о томе, да дискусију сведемо на текстове, 

крајње демократски. Да једном борбом мишљења дођемо до решења. Не мора никоме 

глава да одлети, нити неко мора да одговара, али треба да разговарамо аргументовано и 

крајње коректно.  

Гордан Ранитовић: Верујте да сам у великој дилеми да ли сада да разговарамо поново и да 

видимо има ли овај скуп смисла или да разговарамо о ономе што је овде назначено и на 



начин на који је назначено. Ова прва дискусија је ипак била усмерена на процедурална 

питања. Хајде овде да се договоримо па да после тога направимо једну паузу. Да 

направимо један блок процедуралне расправе, шта од овог скупа можемо да извучемо. То 

је једна ствар. Друга ствар, ја бих замолио председника Градске конференције или 

председника Универзитетске конференције да кажу имена чланова радне групе која је 

радила ову Анализу. Мада су та имена позната и речена су на састанцима и једног и другог 

Председништва. Да будем искрен, ја лично сам изненађен кад се стално оперише са тим да 

су та имена непозната. Мислим за наставак овог скупа да би било неопходно и нужно да 

се та имена овде кажу. Да се договоримо о овим процедуралним питањима, да после тога 

закључимо да ли има овај скуп смисла или нема. После те паузе да идемо на проблем 

уколико се договоримо.  

(?): Ја сам само хтео да кажем да друг проректор нигде у оном ставу у Студенту није 

могао да прочита речи као што су корупција, неморал, приватизација и такве ствари. Ја 

мислим да сте тај материјал сви добили па према томе следећи говорници не морају да 

читају на свој начин, да проналазе нешто чега тамо нема. И хтео сам још једном да 

подржим предлог друга проректора да нам сад председавајући саопшти мере смисла ове 

радне групе.  

Александар Денда: Само једно питање. Не зна се ко је писао Речник технологије. Не 

постоји аутор Речника технологије. Молим вас да се каже ко је писао Речник технологије 

да бисмо знали, овај, са ким ми то општимо. Ето толико само. Извињавам се, око 

процедуралних питања само. Уставно право је Савеза социјалистичке омладине да 

разматра проблеме и питања информисања, а између осталог да разматра проблеме и 

питања омладинске штампе чији је оснивач. Узмите осму главу у Уставу па погледајте 

основне уставне одредбе. То је једна ствар. Друга ствар, мало су овде тезе побркане. 

Извршена је замена тезе. Видици, редакција Видика позивају на одговорност Савез 

социјалистичке омладине и његово руководство, одриче право да се организује састанак, 

одриче се право комисији да говори. Мислим, то је стварно једна небулоза. То је 

елементарно непознавање ствари. Прво, Савез социјалистичке омладине Универзитета је 

оснивач листа. Уставно и законско право оснивача листа јесте да разматра питања листа 

чији је оснивач. То је прва ствар. Друга ствар, не подноси Председништво Савеза 

социјалистичке омладине и Универзитетске омладинске организације одговорност 

редакцији Видика и издавачком савету Видика, већ се они подносе одговорност 

Универзитетској организацији Савеза социјалистичке омладине и Председништву Савеза 

социјалистичке омладине који је испред оснивача. Молим вас. Ако они то не знају, или 

пак ако се не слажу са методама које има Председништво, односно оснивач, онда нека дају 

оставке. И која је то расправа коју ће они сами организовати ван знања и ван оквира 

оснивача? Или друго, односно треће, каже се, овај, комисије немају базу и комисије су 

именовани форуми од стране форума. То је једна тотална идиотерија. То је једно тотално 

непознавање статута и статутарних одредби Савеза социјалистичке омладине. Прво, 

комисије се конституишу из редова делегата које је бирала база. Према томе, то је 

најшири демократски форум који може да разматра питања и проблеме. То је једна ствар. 

Друга ствар, није требао ниједан форум претходно да усвоји Анализу да би се она ставила 

на разматрање комисије. Комисија је први ниво где се разматра материјал. И први ниво на 

коме ће се рећи све што о материјалу треба да се каже. Међутим, није први пут да се 

избегава дијалог. Бар што се неких редакција тиче. Мислим да око процедуралних питања 



можемо да будемо сасвим начисто да ови форуми имају право да разговарају о сваком од 

питања које се буде овде повело. Ето ја сам имао толико и хвала на пажњи.  

Бранко Глигорић: Могу само да кажем да је део спољних обавеза и издавачких да се (...) 

комисија и председништво за информисање и форума и тако даље да се дискутују 

проблеми. Хоћу да нагласим да је ово саветовање, значи ово није састанак комисија и у 

том смислу оне нису овде присутне. Значи нисмо на састанку комисија као на првој 

расправи, него смо на саветовању које нема ни обавезу ни потребу да доноси било какве 

закључке, нити се ово саветовање у неком непосредном смислу сматра као припрема 

седнице било којег форума. Ово саветовање има намеру да расветли низ проблема до 

којих смо ми дошли и почетном расправом и расправом у оквиру секције Градске 

конференције Социјалистичког савеза и тако даље. Извол’те даље. Још само да кажем да 

то што су овде позвани чланови комисија, ове четири комисије Универзитетске и Градске 

конференције, мислим да је то логична ствар, да ту нема дилема и нема нејасних ствари. 

Ко се даље јавља за реч? 

Јелица Стојанчић: Могу ли само кратко нешто? 

Бранко Глигорић: Изволите.  

Јелица Стојанчић: Мислим, прихватам оно што је Денда рекао, односно све оно што се 

односило на Видике и на демократски пут како је дошло до те Анализе и тако даље. 

Међутим, ипак мислим да би било корисно сазнати ко су аутори те информације тим пре 

што он добро каже да Речнику технологије не знамо ауторе; међутим, знамо уреднике 

листа Студент, они нису анонимни, па рецимо ето да нас то интересује.  

Горан Гнус: Па ево даље око тих процедуралних питања. Стварно је смешна укупна ова 

ситуација око позивања на ту анонимну, то јест, фантомску Анализу, а онда из тога 

произилази да се ради у ствари о једној фантомској организацији која спроводи дивљу 

дискусију и све остало. Мислим, заиста, то никоме није потребно тим пре што чланови ове 

радне групе, те фамозне радне групе, одавно у ствари нису анонимни. И једно и друго 

Председништво су на првим састанцима после оне расправе прве која је одржана, 

упознати са свим ставовима и уопште процесом који је претходио стварању те Анализе. Ја 

сад не видим препреку да поновим имена тих чланова радне групе пошто заиста изгледа 

да влада велико интересовање, а мени је савршено јасно и то зашто другови из редакције 

Видика толико то потенцирају иако су они први информисани о саставу те радне групе. 

Наиме, члан Председништва Универзитетске конференције је уједно и главни и одговорни 

уредник Видика, који је управо седео поред мене кад сам ја рекао сва имена и на питање у 

шали изречено: ,,Славице, да ли си записала та имена?“, она је рекла: ,,Нисам их записала, 

али сам их добро упамтила“. Међутим, онда ми збиља није јасно због чега се толико пута 

у овим јавним дискусијама и иступима људи из редакције као и самог главног и 

одговорног уредника, понавља ,,та анонимна Анализа“, ,,анонимна Анализа“, када Анализа 

баш тим људима из редакције, као уосталом и Председништву Универзитетске 

конференције и председницима комисије није анонимна. Ја могу сада да поновим та имена 

најзад. Ради се о следећим друговима: Борислав Васић, Горан Гнус, Пера Дамјановић, 

Александар Денда, Вук Жугић и Слободан Антонић. То су људи који су највише у ствари 

допринели укупном збивању, да тако кажем, иако је био један шири круг људи који је ту 

сарађивао, радио, учествовао и све остало. То је што се тиче те ствари, а што се тиче опет 



овог материјала за дискусију, мени опет није јасно како је дошло до тог става да о 

материјалу за дискусију није познато ко га је послао, зашто га је послао и све остало. 

Наиме, ради се о томе да смо ми на претпоследњем састанку Председништва укупно 

дискутовали о овом данашњем скупу овде и ту смо се договорили једногласно о томе који 

ће материјали ући као полазна основица за ово данас саветовање, где је јасно и гласно 

речено да улази материјал, став редакције Видика. На том Председништву је седео и 

главни и одговорни уредник Видика који није имао никакву примедбу на то да у материјал 

уђе и тај став редакције Видика. Сад ми заиста није јасно одакле уопште у овом 

материјалу таква нека размишљања. Ја већ не знам како да их назовемо – о томе да 

једноставно не знамо ни ко је ставио ту тај материјал и зашто су ти материјали нити било 

шта друго. Па мислим смешна ми је тврдња да неко други у име омладинске организације 

треба да припрема састанак на коме треба да учествују омладинци. Ја бих замолио да 

задржим право да се касније поново јавим за дискусију пошто је ово само око неких 

процедуралних ствари. Па добро, мислим, људи су добро познати тако да нема потребе и 

ти људи нису били због тога што седе на тим функцијама него због тога што су сматрали 

за потребно да о таквим неким стварима расправи омладинска организација под чијим 

окриљем се такве ствари практично и дешавају. 

Бранко Глигорић: Ако дозволите слободу да закључим да се са овим излагањима може 

закључити овај процедурални део расправе. Ја лично не знам колико се остали слажу са 

мном, мислим да има основа да наставимо расправу у оном смислу у коме је она и 

назначена у самом позиву. Ја предлажем да направимо паузу од 10 минута и после да 

разговарамо о... Молим? (Жагор из публике) Нема потребе онда. Ја бих само замолио, 

чисто сам мислио да паузу дам да не бисмо надовезивали наше даље разговоре и расправу 

на тему процедуре. Значи да разговарамо о проблему који је назначен у самом позиву. 

Даље сам отприлике осетио кроз ове дискусије да може да се оконча коначно та расправа 

о процедуралним питањима. Извол’те. 

Стеван Марошан: Овај, ја сам само хтео, добро, Гнус је рекао ту нека имена. Међутим, 

врло је важно споменути још два имена која су у свему томе била врло укључена, Влада 

Алимпијевић и Жарко Чигоја, молим вас. Мислим да су то два имена која исто не можемо 

заобићи у изради ове Анализе. Не знам зашто је то Гнус овако превидео, можда, али је 

важно.  

Драгиша (?) Стојановић: Од почетка ме занима овај случај који прелази све оквире једног 

нормалног догађања и једне нормалне расправе између оснивача и омладинских гласила. 

Био сам, ето, случајни актер и очевидац многих догађања. А желео бих да напоменем, за 

мене је битна ствар, чини ми се најбитнија вечерас, коју сам претпоставио и за коју сам се 

искрено и потајно у ствари надао да ће редакција Видика овде доћи и аргументовано 

бранити, то јест одговарати за идејне основе самих текстова. Прво што сам од редакције 

Видика неким психолошким осећајем очекивао након ове Анализе, која је стварно 

несрећно срочена,  да ће поштено, уколико стварно нема онакве намере и уколико оно 

није тачно, доћи сутрадан у Универзитетску конференцију и једним разложним 

објашњавањем текстова објаснити да су ти текстови у реду и да ти текстови немају онакву 

поруку, да не могу да се схвате онако као што су творци Анализе покушали да схвате, у 

ствари схватили и дали нама осталима на увид. Битна ствар која се овде стално, стално 

пропагира је – од стране Видика се даје метод, а од стране Председништва Универзитетске 



и Универзитетске конференције и састављача Анализе, чини ми се, покушава да се 

одговори на суштину. Најбољи доказ за то је, по мени, одговор редакције Видика. 

Редакција Видика је на првих десет страница, од укупно можда петнаестак или шеснаест 

страница материјала, искористила могућност да се јавно дискредитују и нападну одређене 

особе које раде у Универзитетској конференцији или које се уопште крећу у 

универзитетским круговима. Тај поступак је по мени дубоко нечовечански и дубоко руши 

било какве могућности слободног дијалога. Не знам да ли је то намерно учињено. Не знам 

да ли је то учињено зато што не постоје аргументи који би се могли одбранити после оних 

напада из Анализе, или је то учињено зато што стварно постоје случајеви тих 

каријеристичких побуда и разрачунавања у оквиру омладинске организације. Уколико они 

и постоје, оставимо то да решимо неком другом приликом, а за то свакако постоји 

прилика у овом тренутку који је изузетно сложен за нашу Универзитетску конференцију, 

за омладинску средину, и сигуран сам да ће ово ново Председништво наћи снаге да каже 

да је прво оно слабо. У задњих пет састанака Председништво Универзитетске 

конференције није имало кворум. Међутим, желим да кажем да у овом тренутку такве 

ствари треба пренебрећи. Треба разговарати конкретно о овим текстовима и ја бих, 

надовезујући се на Стеву, питао за само два термина. Мени је жао што није ту Шкеровић, 

жао ми је што није Петровић и жао ми је што није Славица, који би ми другарски 

одговорили да ли сам ја индокриниран и стварно подлегао утицају Анализе, или стварно 

може из овог Речника технологије и осталих текстова да се закључе нека значења која 

могу да представљају у извесном смислу атак на овакав систем. Томас Хобс је био 

енглески националиста а први је употребио израз Левијатан за звер која по митолошком 

значењу има седам глава и представља институцију, али он га је први пут употребио као 

синоним за државу. Не знам да ли ће ми неко замерити да ја извлачим ствари из контекста, 

али извлачењем једног термина из Речника технологије може се и не може схватати као 

извлачење из контекста. Зашто? Зато јер сваки термин овде је уско и дубоко повезан са 

осталима, а истовремено и сам за себе значи пуно, то јест, значи све. Левијатан, сигурно 

сте то прочитали, то се пуно прича по граду.  Ја ћу прочитати само једну ствар која је за 

мене битна: ,,Лажни пророци тврде да ће она одумрети, док се она храни слободом и 

одговорношћу. Она се храни људима, али она је храна Личности.“ Ја сам довољно 

демократичан да увек имам у глави два размишљања. Данас у свету постоји модерно 

промишљање Запада које дубоко осуђује технологију која уништава, гуши људску 

слободу, људску правичност, и то је мишљење неких америчких филозофа који имају 

добро изграђену теорију да је технологија та коју треба укинути. Ако посматрамо са тог 

становишта, тада постоје неки лажни пророци који кажу да се држава  мора укинути. Ако 

пођемо од историје, иако по Речнику технологије историја не постоји зато јер се понавља, 

ти лажни пороци су имали почетке у анархо и идеалистичким круговима. То су били 

слуђени младићи, овако вулгарно речено, који су покушавали анархијом да униште један 

систем који је очигледно био лош, систем једне државне владавине. Први човек који је 

јавно, који је марксистички доследном мисли указао да држава не може се укинути, већ ће 

одумрети, био је Маркс. Ја сад овако индокриниран, глуп, наиван, то јест, Дечак, 

хијерархијски искоришћаван питам: ,,Да ли можда у те лажне пророке спада човек као 

што је Енгелс, да ли у те лажне пророке на крају спада и Кардељ?“ Надам се да се нећеш 

насмејати. Наше социјалистичко друштво је утемељено на основама да ће код нас оваквим 

социјалистичким самоуправним развојем држава одумрети. Ако је то, ако је Кардељ тај 

који тврди, за кога ја дубоко мислим да је наш водећи идејни марксиста, ако је он то 



тврдио, а овде пише лажни пророци, онда ја могу логички размишљати да је он по 

редакцији Видика лажни пророк. Ако је ово истина што ја говорим, то је у супротности са 

статутом Савеза комуниста Југославије, а ја сам сигуран да у редакцији имамо чланове 

Савеза комуниста Југославије. Следећи термин који бих желео да тако прочитам, то је 

Становање. То је један од ретких примера где се под примером наводи Студент 5/81, 

текст Изврнута пирамида и друга чуда. То јест, знамо, имамо синоним, имамо пример и 

под примером први пут није узето мишљење неког великог филозофа. Наравно, мишљење 

је обрађено у њиховој верзији тог мишљења, јер они користе и Енгелса и Маркса и Ничеа 

и Декарта у њиховој формулацији проблема. Под Становање се ставља ово: ,,Што се 

више огледа, човек мање зна где му је стан“. Алегорија. Алузија. ,,На крају историја 

становања постаје конкретан проблем. Просто нема довољно станова за све. Бескућници 

се множе све док не сруше Вавилонску кулу. Технолог, Становање, Институција. 

Личност је у вољи, она је жива.“ А пример, цитирам. Пример је извод из Студента 5/81: 

,,Технолог. Тако се ми налазимо у чудној ситуацији да истовремено имамо и превише и 

премало технологије, јер наши градови су прекривени ружним и узнемирујућим великим 

зградама за становање, а са друге стране не можемо да обезбедимо стан свима којима је 

потребан. Значи ми стварамо бескућнике који се множе све док не сруше Вавилонску 

кулу.“ Е сада, да не би ово био исечак из контекста текста, ја сам прочитао цео текст у 

Студенту 5/81 који се, чини ми се, назива Технологија и модерна архитектура. Значи 

један пресек гледања на архитектуру кроз технолошку зависност, то јест кроз технолошки 

развитак друштва у целини, а и друштва у нашој Југославији. Овај цитат, значи, да не би 

било сумње, не односи се на наше градове у смислу људских, него се односи на градове 

Југославије. Е сада бих се ја надовезао на оно њихово тврђење у одговору Видика, где се 

каже: ,,Председништво Универзитетске конференције може сменити редакцију Видика, 

или редакцију Студента зато што она указује на проблеме становања, али не може на тај 

начин да их реши“. Е па другови, ово такође није начин да их реши. Ово је начин само да 

позовемо неке да се још више наљуте на ово друштво. Дај, молим вас, ја сам млад и ја 

знам за проблеме којих има у овом друштву, али ово није начин да се такви проблеми 

решавају. Постоје много бољи. Денди бих одговорио на оно питање које је написао. 

Постоје овде у коцкицама синоними, то ми је она малопре рекла и у праву је, латински 

Alex. Alex, име које провејава кроз све. Мислим да би у овом смислу требало дискусија да 

се настави, а дубоко сам и искрено потиштен зашто нема Славице, зашто нема 

Шкеровића, зашто нема Петровића. Зашто нико од њих не може да ми одговори, да ми 

одговори и да ми покаже колико сам ја Дечак, колико сам индокриниран. А мислим, 

дубоко сам сад уверен после овог наступања да они аргумената за ово немају да одговоре. 

Да се бране иако за то аргумената немају методом и формом која у овом тренутку није 

битна и која је и мене дубоко заболела. У овом тренутку врло лепо звучи кад се помене 

стаљинистички, али ја бих бих желео да оставимо сад по страни и стаљинистички и 

грешке једног неспремног Председништва за овакав залогај, већ да говоримо о идејној 

орјентацији овога овде и много другога. Само још један пример, нека ми неко докаже да 

није приватизација Видика, чини ми се да је број 2 или 3, не знам тачно, када се на пет 

страница Видика поред оволиког текста појављује слика А4 формата женске, то јест 

девојке једног члана редакције. Ово су сад мало кулоарска одговарања, а то сам мислио да 

кажем неком другом; међутим, извињавам се могу да вам докажем да је то тако.  

Жарко Чигоја: Моје учешће у изради Анализе је познато друговима из радне групе, али и 

мој коначни став о тој Анализи. Ја сам у Градској конференцији ССО стручно-политички 



радник, то јест радим на пословима информисања. Мислим да је то битно. Нажалост не 

могу гласније, није ми то манир. И хоћу да кажем следеће. Није био проблем, нити је 

уопште проблем размишљати на начин Анализе. Није проблем што се тиче самог 

тумачења симбола Речника технологије. Он је мени подједнако прихватљив исто као што 

ми је прихватљив начин размишљања и тумачења симбола које је редакција Видика дала у 

своме одговору и о коме мислим да вечерас треба да разговарамо, као и о одговору обе 

редакције Студента да се не би хватали за оне ствари које се могу тумачити и овако и 

онако. Моја позиција је утолико била и сад је незгоднија у томе што су људи у Студенту 

и у Видицима моје колеге са факултета. Можда ово личи на малу интимну исповест, али 

није, битно је. Друго, што сам човек од пера, као и они. Треће, што сам завршио катедру 

коју су и они завршили и што су ми многе ствари познате и о њима хоћу да кажем, овај, 

неколико речи без обзира на последице које би следиле. Сматрам да је то ствар мог 

интелектуалног поштења ако оно није угрожено овом ситуацијом наравно. Друго, негде 

пред финито, пред објављивање Анализе, заједно са неколико другова, пријатеља својих, 

упозорио сам другове, да кажем да су ме ти моји другови убедили да то можда није то, да 

није прави начин, чак ни метод, и скренули пажњу и мислим да је та сугестија прихваћена 

до краја, да до ове ситуације, целог овог комплекса проблема, до процедуралних питања, 

вучења имена радне групе и свега осталог, мислим да не би дошло. Било ко од вас да је 

имао у рукама Анализу пре тога, могао би да јој било шта дода, али врло мало шта да 

одузме. Исто као што то може да се уради код теоријског одговора Видика. Друго, став 

који сам тада и рекао, и који сада понављам – треба да се разговара о раду обе редакције, о 

уређивачкој политици, о евентуалној затворености, о евентуалним финансијским 

малверзацијама, о укупној сарадничкој политици какву је водила редакција Видика, о 

њиховој програмској орјентацији. И мислим да смо расправу на старту ставили на тај 

плато, да би се многе ствари избегле, нарочито метод политичког дисквалификовања, 

коме смо нажалост ми као омладинска организација кумовали. Кажем нажалост с 

разлогом и знам да се многи интимно слажу, а многи се јавно не слажу са тим. Друга ствар 

која је врло битна, то је да нека аргументација која је у свему овоме после мог пажљивог 

читања свега и свачега и ходања наоколо је следећа. Да је оно што је речено на расправи 

коју је организовало Српско филозофско друштво у часопису Тхеориа, у овом тренутку и 

тад, погрешно употребљено. Мислим да расправа на Српском филозофском друштву иде у 

корист Речника технологије. Зашто? Наћи ћете тамо једну ствар коју сваки од учесника 

расправе каже да је то у домену литерарног, дакле не идеолошког, изузимајући, чини ми 

се, Беланчића који каже да ту постоји једна танка идеолошка нит за коју се ја хватам као 

пијавица, али даље у разради он каже да би то хватање за ту танку идеолошку нит довело 

до неких нежељених последица, нисам то у стању да цитирам. Имате сви, можете то да 

нађете. Мислим да је тад грешка била та што је ухваћен само Речник технологије, не сви 

бројеви Видика и што смо се ухватили за ту танку идеолошку нит и створили једну 

ситуацију која стоји и која је по мени веома незгодна, непријатна и која делом баца љагу 

на омладинску организацију. Као човек и радник у овој кући, ако ме у Полету цитирају 

као друштвено-политичког радника Градске конференције, сматрам да свако има право да 

има своје мишљење и да има и друго мишљење ако сматра да му прво мишљење није у 

реду. Ја сам то право узео себи и држим га. Друга ствар је за мене врло кључна у целом 

овом контексту расправа и која би по мени требало да одреди даљи ток расправа, говорим 

своје приватно мишљење наравно (...) И плашим се да руководство омладинске 

организације неће бити у стању да само реши тај терет на начин који би умањио или не 



умањио ону буку која се дигла око свега овога. Зато и говорим овако, јер сматрам да се ту 

мора појавити Савез комуниста и ССРН, овде имамо и представнике на неки начин, али 

мислим да све то мора да буде у неким другим доменима. Неоспорно је да постоји та, да 

кажем, речничка веза између редакције Видика и Студента. Ја себи узимам за право да 

кажем, процењујући данас то, да ја нисам способан и нисам у стању да је протумачим на 

прави начин. Ја могу да је протумачим на свој начин. Али да ли је то једини прави начин? 

Лично сам главном и одговорном уреднику Студента, који је иначе мој другар, једно 

десетак пута скретао пажњу на текстове у Студенту, неке текстове и све што констатујем 

то је да се ти текстови у овим расправама уопште и не помињу. Управо они текстови који 

се са становишта уређивачке политике по мени промашени, и они јесу промашени и о 

њима треба да разговарамо. Другови, још једна ствар. Зашто имамо такву ситуацију у 

Студенту? Зашто смо доживели једну непријатну ствар да се редакција Студента 

поцепа? Ми нисмо у стању више да правимо новинаре за омладинску и студентску 

штампу зато што смо једноставно као омладинска организација или неко други, погасили 

низ листова по факултетима и по студентским домовима. И у ситуацији смо да за главне 

уреднике, као што је био и Бора, и за уреднике доводимо људе који се можда по други, 

трећи пут опробавају са новинарским пером. Раније, у моје године, када смо почињали ја 

и колеге који су овде у омладинским редакцијама и који можда имају срећу да раде у 

новинама, овај, чини ми се да је та пракса била боља. Само да наведем низ листова: 

Политиколог, часопис Знак, да наведем Правника, ево Економист излази, Технолог, 

Електрон, лист Студентски град који је тад избацио такође један број кадрова, разгласне 

станице и тако даље. Све је то на неки начин у кризи. И мислим да када се о Студенту 

говори да се тај елеменат не може испустити. Ако ћемо ми сад да узмемо поново, па да 

поново листамо старе бројеве Видика и Студента, плашим се да ћемо опет бити код 

Анализе, око Анализе, даље од Анализе и тако даље. Нико нема храбрости да се одрекне, 

овај, неких ствари. Одричемо се около, наоколо (…) које стоје у Анализи. Чињеница је да 

је то исхитрено, да је то грешка, опет кажем, говорим своје мишљење, и мислим да 

руководства омладинске организације би требало то јавно да кажу да су ту погрешили, 

али да у принципу треба водити ту расправу и довести је до краја. Ако се то јасно и 

отворено не каже, а да би се то рекло, потребно је много штошта драги другови. Хоћу да 

кажем још нешто без обзира с које стране био ко у свему овоме. Ако већ отворено 

разговарамо о свему томе, дајте да разговарамо са оним односом, без онога што је рекао и 

Печујлић тамо, чини ми се, и Слободан Глумац. Без лицемерја драги другови. Без 

лицемерја у свему, отворено, реч по реч, па да видимо ко је ко, шта је шта и тако даље. Ја 

кажем, плашим се ако ово саветовање нема намеру да говори о неким ширим узроцима 

који су довели до тога да се расправља о Студенту и о Видицима на овај начин, да ту 

нема расправе. И при томе остајем. Даље, хтео бих да укажем на један баласт који ту 

стоји, видите га сад у листовима где раде омладинци, у случају Младости, Полета, 

Књижевне речи и тако даље. Људи се плаше. Баш због тог метода. И због тога ћу да 

кажем, без обзира ко је у праву стали су делом на страну Студента и Видика. Они их 

бране. По мени, с разлогом. С разлогом, принципијелно с разлогом. Не улазим у 

појединачне текстове јер једноставно шта ако се то десило Студенту или Видицима у 

почетку на такав начин? Шта сутра нама може да се деси? Мислим, немојмо људи да 

уврћемо једни другима трепавице, ја кажем ово искрено, до краја ако треба и други пут ћу 

се јавити да будем још искренији, макар ме то коштало и онога што имам овде у Градској 

конференцији.  



Владан Алимпијевић: (…) Отприлике преврат, преокрет, нагло и насилно мењање 

постојећег друштвеног поретка које врше дотле пригушиване класе. Мислим да се слажете 

са тим. Ево, у Новом веку варварско деловање се назива револуцијом. А сад то они раде. 

,,Варвари су најважније историјско догађање јер насилно разбијају огледало и његове 

облике“. Јасно је шта је огледало. Мислим, постојећи друштвени поредак. Мислим да је 

јасно. И Воља, друга ствар. Не, Видици, Видици, пардон. ,,Опис времена и његових облика. 

Воља да се сломи огледало“. Мислим, то је под Видици. Значи види се шта хоће људи. 

Овај, то је доста. Мислим, за оцену оваквог часописа. Сад је једна ствар. Овај часопис се 

продаје овде, ја сам га купио био на Теразијама. Продаје се и доста добро му иде тираж. 

Лепо се продаје и фино иде посао и мене то чуди. Јер ово је позив на разбијање система 

као што сам образложио и стојим иза тога и волео бих да ме оптуже због клевете ако није 

тако.  

Мирко Маршан: Станујем у Студентском граду већ низ година, знам у којој сам средини, 

у средини где сто процената становника долази ван Београда, овде је тренутно, само док 

студира. Мислим на људе који долазе из народа, не из овде учауреног града. Основно је 

правило кад се разговара са човеком, кад се човеку да нешто да прочита, и кад се 

разговара и кад се чита, треба то и што се разговара и што се чита да буде јасно. Да се зна 

шта хоћемо, где смо пошли, једноставно ако ја неком мом саговорнику говорим о нечему, 

треба да говорим јасно тако да ме тај човек разуме. Ја не видим да су часопис Видици, о 

Студенту нећу говорити, часопис Видици, бар ових 4-5 бројева задњих које сам ја имао, 

односно у току '80. и '81. године, не видим да су баш толико јасни. Једном обичном 

човеку, човеку који студира, да кажем, природне науке, човеку који се не бави политиком, 

човеку који се не бави филозофијом, могу рећи да су низ текстова, можда и 60-70% 

текстова, ако не говоримо о преведеним романима или причама из Видика, нејасни. 

Другови, да бих ја прочитао један текст из Видика, мени је потребно три или четири сата 

ако хоћу стварно да га разумем или на крају да одустанем, да у ствари не знам шта хоће. 

Мени се чини да другови из Видика баратају речима као што су алхемичари баратали 

формулама у средњем веку. Мислим, те формуле знамо зашта су служиле. Завијена форма, 

чиста шифра, нешто што човек задржава само за себе или су хтели нешто друго да 

постигну. Можда неко метафорично значење. Реченице су врло тешке, сложене. У неким 

случајевима дуге, некад исувише кратке. Кратка реченица не може све да каже. А опет, 

дуга, ако се незгодно каже, опет, ништа није рекла. Шта хоће ти другови из Видика? Хоће 

једноставно, по мени, да доведу до таквог стања да два читаоца који читају исти број 

Видика, исти чланак, мисле опречно, мисле, изграђују своја мишљења. Мени то личи на 

неко апстрактно сликарство. Свако налази нешто своје. Даље, сам приступ, ако се барата 

неким познатим речима, може да буде прихватљив, али ако се барата речима као што су 

Апокалипса, као што је Огледало које се разбија, као што је Технологија што се очито види 

из свих бројева и где год се помиње увек као нешто негативно, нешто што треба срушити. 

Саме те речи које се употребљавају говоре о нечему што је лоше, нечему што долази, што 

је пророчанство буквално. Ја вас питам, ако су Видици лист, часопис студената Београда, 

ако је то лист за културу, за друштвена и политичка збивања, да ли он треба да буде неки 

пророк, молим вас, да се разумемо. Да ли је у томе ствар? Друго, ти Видици, кол’ко је 

мени познато, већ две године у Студентском граду скоро не долазе уопште. А ипак су 

часопис за студенте првенствено, не за, и у сваком случају за шири круг читалаца, али за 

студенте првенствено. Студенти га стварају. Друго, да ли људи који раде у Видицима, а 

њих, кол’ко сам је приметио, има врло мало, да ли су они позвани да говоре и о политици, 



и о култури, и о друштвеним збивањима уопште? Да ли су позвани да говоре о свим тим 

збивањима, не код нас, него из целог света? Па другови, то није могао урадити ниједан 

филозоф као што је Кант, или тако, Хегел или било ко други, нити можда иједан данашњи 

политичар; не би то оставили ни неком Американцу, ни неком Русу, да познаје целокупну 

политику и свет. Шта хоћу да кажем? Да је сарадничка мрежа била ужасно лоша и можда 

је чак нису ни имали. Ја нисам упознат, не знам ниједног члана редакције Видика, 

познајем случајно двојицу-тројицу другова из Студента, али, другови, ако им је поверена 

та дужност да уређују један такав часопис, ако се хтело да се јавно износе мишљења, ако 

се хтело говорити о културним и политичким збивањима у свету, зашто то није на један 

јаснији и прихватљивији начин. Па и ако је реч о критици, и о критици друштва, 

друштвеног система, о свему осталом, нека се јасно каже шта се хоће, једноставно. Ако је 

то прихватљиво, ако има ту стварно неке конструктивне критике, ако постоји нешто 

одређено, у реду, видећемо шта може да се учини, сви заједно овако ту. Тачно је ово што 

је један од другова приметио малопре да једноставно у тим њиховим текстовима човек 

који чита долази у дилему и поред изузетно великих проблема у којима се налази, не само 

наше друштво, него и целокупно друштво на земаљској кугли. Човек долази до једног још 

већег незадовољства, до још једног хаоса или како већ они називају, до једног тренутка 

кад сви мислимо једноставно шта ће бити. Паметан човек, разуме се, неће помислити, али 

има ту низ људи који би могли да помисле: ,,Па да, из ове ситуације нема излаза, нема, 

осим апокалипсе.“ Како ја апокалипсу разумем, то је неко уништење или хаос после чега 

не постоји ништа. Све ово се тиче овако формалне стране листа, значи чист филозофски 

приступ, мада по мени, то није у реду. Ако је то часопис, треба да читају сви, а не само 

филозофи. Друго, мало се говори о нашој политици, о нашој унутрашњој политици. Ја чак 

не бих говорио о томе да би Видици могли да посвећују толико пажње светској политици, 

па чак и нашој општој, унутрашњој политици, Југославији. Зашто се другови из Видика 

нису посветили мало проблемима на факултету, култури на факултету, једноставно, па и 

имамо и ми неку политику у оквиру Универзитета и тако даље. Ја видим да тамо чланака 

што се тиче нашег Универзитета нема. Видим да књижевних прилога наших младих 

стваралаца нема осим оног узаног круга који је тамо радио. Зашто чланови редакција себи 

дозвољавају да пишу чланке који су чисто филозофске природе, усмерени ка политици, 

ако могу тако да се изразим. Зашто они дозвољавају да се ти чланци налазе на 3-4 стране 

понекад и тако даље? Ево, нашао сам ово у Видицима, само моменат, ето, да нађем, нешто 

што су они написали и чега би стварно требали да се придржавају. По мени, написали су, 

али верујем да се ниједан од њих није запитао шта то у ствари значи. Ево, код Боргеза и 

Брбљивца имају, има паметних мисли, једна је од таквих, на пример, каже: ,,Постоје две 

краљевске лозе међу песницима, они који живе у страсти и они који живе у светој реци“. 

Шта значи ово? Исто тако и уопште о људима који пишу. Па треба да постоји човек који 

ће да пише због неког узрока, да би постигао нешто, а не због тога да се игра речима, да 

ствара хаос међу речима и да једноставно човек не зна на чему је. Треба ли да се 

придржавају овог што он каже овде: ,,Док сам писао једну песму о месецу, до 

изнемоглости сам покушавао да пронађем неку метафору која би наговештавала Месец. 

Нисам успео. Схватио сам да је од свих симбола, од свих тих метафора, реч која најбоље 

објашњава Месец, у ствари Месец“. Шта хоће да каже? Зашто се директно не говори, 

молим вас? Зашто у завијеној форми? Зашто се тако неодређено? Или, на пример, овде на 

почетку Видика, један текст који сам прочитао, с муком наравно, говори уопште о 

историји, о развоју историје, од постанка па до данас, и онда одједном завршетак који 



каже: ,,Огледало је стамено, али крхко. Само ако га уништимо, изаћи ћемо у живот. Њега 

може да сломи само Личност. То време није дошло, али је близу. Оно ће доћи кад ми 

пролеће буде дошло“. Кад ,,ми“, значи у једнини. Коме то? Ваљда писцу овог текста. 

Каже: ,,До тада ће се црно рефлектовати као плаво, али и плаво као црно“. Мени ово личи 

на једног Ничеа који још није дефинисан, личи на једног Канта који је такође 

недефинисан. Па и Хегел се у свету, колико ја знам, на стотине и стотине начина 

репродукује, и то различитих начина. Чујем да онолико људи колико је потврђивало 

Хегела, односно докторирало на потврђивању Хегела, толико је исто тако докторирало на 

негирању Хегела. Шта значи ова реченица? Не схватам, не само ова, него низ, низ таквих. 

Другови, ја мислим да је кроз историју, пошто је историја један од кључних аргумената у 

развоју овог њиховог правца, исто тако у историји је било много филозофа. Али ја мислим 

да су најприхваћенији били они који су сасвим јасни. Да будем конкретан: Маркс, Енгелс, 

ја знам да их је већина од вас читала, ја не могу да кажем да сам прочитао све од њих, 

нешто сам читао, али чини ми се да су они били сасвим јасни и конкретни. Исто су тако 

били да не кажем политичари, социолози, шта знам, филозофи и тако даље. Ако је реч о 

књижевницима, ми имамо толико добрих књижевника који никад алегоријски, никад 

метафорично не говоре. Узмите пример Иве Андрића. Ако другови из Видика мисле да је 

Иво Андрић продукт технологије, онда ја нисам у праву. Ако је реч о друштвеним 

збивањима, па исто тако, зна се шта је друштвено збивање, какво може бити и тако даље. 

Да само кажем једну ствар овако директно. Ја овај лист да дам мом оцу који живи у 

данашњем времену, човек који може да разуме низ ствари које ја још увек не могу да 

разумем, могу вам рећи да би он прочитао првих пет редова и рекао шта је ово. На шта ово 

личи? Зар ово студенти раде? Молим вас, ако смо у овом друштву, ако тежимо да 

превазиђемо све његове проблеме, ако живимо у њему, онда дајте да предузмемо нешто 

конкретно, а не да мислимо о распаду, о било чему. Ако је циљ Видика распад система, не 

нашег, него уопште у свету, осуда Запада, осуда Истока и тако даље. Толико за ово.  

Зоран Станковић: Илегалац сам у Студентском граду. Не бих се јавио за реч на овом 

скупу, међутим, чини ми се да је мој претходник, Мирко Маршан иступио у име станара 

Студентског града, па бих се ја издвојио из тог мишљења. Читам Видике, односно читам 

их онда кад нађем времена пошто нас је у соби девет или десет, што нам је систем и то 

огледало, како ти кажеш, дало. Кад нађем времена, читам те Видике и разумем их, потпуно 

их разумем. Само је ствар у томе што њима не прилазим за доручком, као Политици 

Експрес, и тако усвајам, већ се напрежем, улажем неки интелектуални напор да бих 

прочитао Видике. Значи ради се овде о једном приступу, који изгледа одговара већини која 

седи на овом скупу, да Видицима судимо због оног што сами нисмо дубоко промислили. А 

то свакако треба урадити. Даље, опет бих се исто вратио на то да се не схвати да станари 

Студентског града не знају ко је Борхес. Ти си рекао ,,Боргез“. Или да се цитатом о 

Месецу суди Иви Андрићу. Ја не верујем да би неко од оних из Студентског града који 

мало вредније раде у читаоници, који мало више уче, а мање опседају овакве састанке, 

тако нешто рекао. И овде се већ мало људи јавља за дискусију. Мени се чини да је то због 

тога што је већ сасвим јасно о чему се ради. Неке ствари су добиле свој епилог. Већ је 

Боро Мишељић, главни и одоворни из Студента, смењен; ноћас је у девет сати именован 

нови главни и одговорни уредник. Значи већ више нема потребе за дискусијом, огледало 

се очеличило. Даље, и оно што сам исто хтео рећи, то је да се пре месец дана знало ко ће 

бити нови главни и одговорни уредник Видика, овај, Студента. Не знам зашто, али до 

мене је допрео глас да ће то бити Јелица и стварно би Јелица. Такође, не знам, допро је до 



мене глас да ће један од оних који седе овде бити главни и одговорни уредник Видика, и 

биће. Више не бих ништа рекао.  

Бранко Глигорић: Изволите даље. Можда би било добро, можда грешим, али ипак, овај, 

пошто је овде споменуто смењивање главног и одговорног уредника Студента, а то није 

речено на почетку, мислим да сте то пропустили. Мислим да би неко из Универзитетске 

конференције кроз пар речи само требало да каже о чему се ту ради. Мислим да та 

чињеница сад не заводи у другом правцу. Изволи Горане.  

Горан Гнус: Сад би било најбоље да редакција Студента буде, прочита свој став. Ево нек’ 

прочита Јеца или нек’ прочита Саша. Да не би опет испало оно што се обично прича у 

оваквим ситуацијама. Па нек људи, овај, прочитају. Осим тога, мислим да би требало рећи 

чисто ради одговора колеги, овај, како су се и када они договорили да Јелица буде, овај, 

главни и одговорни уредник, пошто ме је запањило што је он рекао да је чуо. Ма можда је 

то, људи ће рећи, овај, Јелица ће објаснити како су се договорили око те ствари и како је 

до свега тога дошло. Најбоље они да кажу.  

Драган Кујунџић: Ја ћу прочитати као уредник рубрике Култура, прочитаћу саопштење 

редакције Студента, овај, које смо донели поводом смењивања главног и одговорног 

уредника Боре Мишељића, а могу овај скуп потанко и да обавестим о свим околностима 

које су претходиле његовом смењивању, што ћу учинити уколико то неко захтева кад 

прочитам ово саопштење: „Поводом саопштења Председништва Универзитетске 

конференције Савеза социјалистичке омладине Београда, којим се досадашњи главни и 

одговорни уредник Студента, Боро Мишељић, разрешава дужности, редакција Студента 

сматра потребним да обавести јавност о догађајима у редакцији који су претходили 

оваквој одлуци Председништва. Жестоке полемике које су вођене у последње време, а које 

су се тицале идејне орјентације листа Студент, нагнале су чланове редакције да 

преиспитају досадашњу уређивачку политику листа, међуљудске односе и организацију 

послова унутар редакције. Након вишечасовних расправа, редакција је установила 

озбиљне пропусте у организовању редакцијског рада. Реч је наиме о пропустима везаним 

за објављивање текстова на другој и трећој страни, са чијом садржином чланови редакције 

нису били упознати. Будући да су то текстови коментарске природе и да стоје и за 

осетљиву социјалну и политичку проблематику, чланови редакције су указали главном и 

одговорном уреднику на сасвим неодговарајући поступак њиховог објављивања и 

захтевали да се будуће уређивање и профилисање ових страна утемељи на принципима 

заједничког одлучивања, договарања и сарадње. Главни и одговорни уредник се сагласио 

са примедбама упућеним на рачун његовог рада и притом изразио уверење да до сличних 

неспоразума на плану организовања рада редакције неће доћи. Међутим, већ приликом 

припремања овог иначе првог броја у летњем семестру, главни и одговорни уредник 

наставио је са дотадашњом праксом тајног уређивања листа. Он је, другови, и трећу 

страну уредио мимо знања већине чланова редакције и тако показао да не жели сарадњу 

која би се заснивала на договореним начинима колективног рада. Он је, штавише, стиче се 

такав утисак... (прекид траке)  

Владимир Кнежевић: (…) Један од разлога је прво недостатак финансијских средстава и 

позната је ствар да Видици немају сталан извор финансирања што значи да, колико с једне 

стране се огромна средства улажу у финансирање тог гласила, с друге стране, нико до сада 

није обезбедио одређена финансијска средства. Друго, већ на златиборском семинару је 



дошло до одређених примедби и на начин штампања, и уређивање и квалитет папира и 

тако даље, значи на велике трошкове које тај часопис ствара; и треће, концепција коју су 

Видици формирали је не само и нама, омладинској организацији на Универзитету, него је 

и већини студената била на неки начин нејасна. А то и потврђује тумачење овог Речника 

технологије. Тако да је дошло до расправе око тога и у тој расправи ја сам имао један 

утисак, и ја и бивши секретар смо били тада окарактерисани као ждановци, као људи који 

не схватају то, без обзира што је тада редакција имала велику подршку ректора, бившег 

ректора, професора Печујлића. Ја сматрам подршку која је само могла да ремети рад 

омладинске организације, да омета налажење правих решења, а то је и показала она 

седница Градске конференције Социјалистичког савеза. Ја лично сматрам да ту ректор не 

би по мени имао шта да тражи много, али ако већ треба да се на таквим састанцима и он 

чује, онда мислим да ни око тога не треба правити велику галаму. Међутим, у самим 

разговорима, оно што је и мене највише погађало, то је била чињеница да нисмо никад 

могли да разговарамо о концепцији, пре свега о концепцији. Јер, зна се шта је часопис и 

шта часопис треба да понуди студентима. Никада нисмо могли да разговарамо на прави 

начин о кадровској политици, јер је у тој редакцији пре свега Славица Стојановић дуги 

низ година присутна на Универзитету и неколицина чланова редакције су такође дуги низ 

година ту. Није редакција била онолико отворена колико ја лично сматрам да мора да буде 

да би то било гласило великог броја студената. Да тај проблем не би био пребачен на 

другу страну, одмах се поставило питање да ли неко жели, у том случају  Председништво 

конференције, да у ствари врши укидање и притисак на Видике, да се после такве расправе 

Видици укину као часопис. То је оно што је лоше јер нико никада, па ја сматрам ни сад, не 

покреће ову расправу да би се Видици као часопис укинули. Очигледно да у таквим 

условима то је неприхватање дијалога о проблемима које омладинска организација 

намеће, и жеља да се одмах то пребаци на други терен, на жељу да се нешто укине. Тако 

одмах долази до неког прекида расправе и тада је као и сада био заказан један ванредни 

састанак Издавачког савета, који је дао исте по мени оцене као што се то и сада чини. Шта 

у целој овој ствари мислим да је добро? Добро је то што је овај период распуста, период 

кад могу да се сагледају нека прошлогодишња понашања, искоришћен да се то све на неки 

начин сумира и да се са редакцијом почне изборни поступак који је свима опште познат, 

да се ствари поставе на своје место и да се види шта ко мисли. Лично мислим да је 

редакција Видика, не мислим ту да у целини можда има одређених других понашања, али 

онај део редакције који ја познајем, сматрам да је пронашао једну своју идеологију, један 

свој начин изражавања. Они су сматрали да оно што они мисле је такво и искључиво је 

такво и једноставно је тешко било разговарати, понекад смо могли и да разговарамо као 

људи, али увек је ту била присутна једна сумња да ли оно што тада разговарамо се стварно 

мисли, јер већ следећи пут је дошло до одређених сумњи. Тако да је добро што је расправа 

довде заоштрена. Око неке везе Студента са Видицима – мислим на овај став редакције, 

кад сам чуо за одвајање дела редакције Студента, када сам чуо то данас, верујте да нисам 

био много изненађен. Драго ми је што је тај део редакције у коме сам и ја био као њихов 

сарадник, на неки начин заједно смо радили скоро две године, човек сам који их је 

познавао, веровао сам у тај део – добро је то што је тај део смогао снаге да се одвоји јер 

Бори Мишељићу, и делу редакције уз Бору Мишељића, било је указано велико поверење. 

Могу да кажем безгранично поверење у протеклом периоду где се настојало да не дође до 

смењивања редакције, већ пре свега да се пружи могућност за једну расправу, да се никако 

не иде на смењивање, јер смењивање је било пре две године и може с правом да се 



постави питање да ли смо и ми у реду ако се стално врше таква смењивања. Међутим, 

очигледно је да је било тешко до краја извести и остварити један прави контакт, један 

другарски однос. Он је био повремено успостављан па прекидан и на крају, после ових 

избора, ја мислим да је у суштини, реално гледајући ако ћемо као људи, после онаквих 

написа о новом председнику, ја стварно не знам каква би ту велика сарадња могла да буде 

између тог Председништва и редакције у којој је и Бора као главни уредник и Гордан 

Ранитовић као уредник рубрике Универзитет, онако и на онакав начин са толико жеље и 

жара учествовали у подметању ноге Председништву и тако даље. Ту је већ тај дијалог био 

прекинут и ништа није чудно што се део редакције једноставно одвојио, што је дошло до 

овог прекида и ја мислим да је то добро и за Бору и за редакцију Студента. Није добра 

ова мера и никад нисам био за нека смењивања. Сматрам да то није начин да се проблеми 

решавају. Али ово што је сад урађено, кажем, добро је и због Студента и због 

Универзитетске конференције и због Боре. Он је годину и нешто дана био главни уредник, 

али мислим да се на том послу није на прави начин поставио. Малопре сам поменуо да 

сматрам да је редакција Видика нашла једну своју идеологију, један свој свет. Бора је 

човек из Студента за кога сам ја поверовао да је с њима нашао такође један свој поглед 

на живот и настојао је да тај поглед на сваки начин презентује на другу и трећу страну 

Студента. Био сам присутан и на многим састанцима редакције Студента где су се 

поједини чланови, и Александар Јерков и неколицина супротставили једном таквом 

односу, али су тада сукоби били на нивоу који није могао на овакав начин да се решава. И 

друго, Речник технологије и ова Анализа је очигледно створила једну добру подлогу да се 

разговара на један начин који не трпи никаква велика повлачења него једноставно се иде 

до краја у свој жељи да се нађе право решење. Сматрам такође да, на крају бих у ствари 

поменуо и нешто што мислим да би требало ипак да буде суштина, да буде неки закључак, 

без обзира што ово саветовање нема неки закључак, оно што би требало да буде идеја 

водиља после овог нашег скупа: сматрам да не би требало да се задржимо на овом сукобу 

Председништва Универзитетске конференције и Градске која је ту била укључена, Видика 

и Студента, односно тих делова редакције јер мислим да би омладинске организације и 

на Универзитету и у граду могле да се заглибе у неке међусобне односе који мислим да не 

воде решавању правих проблема пред којима се налази омладинска организација данас. 

Докле ми расправљамо о овоме, док се ми међусобно овде глођемо, има низ других 

проблема који су такође евидентни годинама на Универзитету. Ту бих поменуо и 

запошљавање и број година студирања и тако даље. Значи све то треба да буде права тема 

којом треба да се бави омладинска организација. И мислим да је штета што расправе овог 

типа изазову овакву велику популарност у јавности. Колика је то популарност и каква не 

знам, али мислим да није добро што такве теме изазову толику пажњу и овакав скуп људи, 

а кад разговарамо о радним акцијама и кад разговарамо о стабилизацији, о запошљавању и 

тако даље, онда нас има много мање. Не мислим да смо ту ми криви и мислим да ми 

најмање радимо да се ти проблеми превазиђу. Али мислим да је крајње време да и у тим 

редакцијама, и тај Студент и ти Видици постану место где ће и Председништво 

Универзитетске конференције, и комисије наше и при Градској конференцији покушати 

што више да презентују нека своја излагања која ће бити далеко конкретнија, далеко 

јаснија, која би могла да погоде одређена понашања у нашем друштву када су у питању, 

кажем, запошљавања, што сам малопре навео, а која треба што штурије решавати. У вези 

са тим бих конкретно поменуо то понашање ректора Београдског универзитета, бившег 

ректора, са којим сам прошле године имао прилике да сарађујем, где смо проблем 



финансирања читавих годину дана анализирали. И у току тих годину дана није могло да се 

нађе право решење. Ту ректор није имао никад неких правих резултата, никад није 

сматрао да може да се избори за нека већа средства за наша студентска гласила. Међутим, 

када су у питању нека ангажовања где он као личност може да има одређену подршку 

људи у гласилима, мислим да се ту претерано испуцавао. Што значи да се треба окренути 

правим проблемима и ову расправу можда и овим вечерашњим састанком и завршити, а 

она се очигледно и овим смењивањем у редакцији Студента на неки начин и завршила. 

Ето, то је толико, не знам шта бих још могао да додам… Мислим око Чигоје бих хтео 

нешто да додам у вези његовог излагања. Желећи да, он је малопре поменуо, нешто што 

мислим да не би требало да буде уопште интересантно вечерас. Био је у ситуацији да 

прича ствари које се можда донекле разликују од онога што у овој Анализи групе 

формиране око Градске и Универзитетске конференције стоји. Међутим, у суштини, 

емотивно гледајући, људски гледајући, мислим да њега треба разумети и мислим да би 

врло лоше било оно што је истакао на крају завршавајући своју дискусију, да неће то 

ваљда имати неке репресалије на његов статус у Градској конференцији. Сматрам да ни то 

такође не треба да буде нешто и ми смо и вечерас дошли да разговарамо на један сасвим 

отворен начин, далеко од тога да дискусије које овде вечерас постоје треба да имају 

одређене репресалије на положај, било на Универзитету, у Градској конференцији и тако 

даље. 

Бранко Глигорић: Ево друг Кнежевић је говорио о неком специфичном, да кажем, погледу 

на свет који се изражавао кроз написе у Студенту и Видицима. Склон сам да закључим да 

више треба да говоримо о суштини тог погледа на свет, о чему се заправо ради, и да ли је 

то нови поглед или неки специфичан поглед на свет, него да само истичемо као проблем. 

Значи у том смислу, да идемо на суштину саму. Изволите колега.  

Филип Младеновић: Мене не боли толико то што неки људи овде не схватају, не могу да 

разумеју оно што пише у Видицима. Мене више боли то што ја као млад новинар, као млад 

човек не могу да схватим многе материјале које добијам горе у редакцији од разних 

форума, почевши од Партије, па се надам се да ће ГК и УК једанпут заказати саветовање 

на том језику, на „разумљивом“ језику, бирократском језику који се говори у многим 

материјалима, који имају много већи тираж и које треба да чита много већи број људи 

него овај Речник технологије. Толико о Видицима. А о Студенту бих рекао само пар речи. 

Подсетио бих све ове људе да велики део проблема који је везан за рад редакције 

Студента у протеклом периоду и ово најновије разрешење дужности Боре Мишељића је 

узрокован одласком оне старе редакције '80. године. Те године, редакција Студента је 

смењена, односно смењен је главни и одговорни уредник, Владан Ђорђевић, а цела 

редакција Студента се солидарисала. Само је један члан, Александар Јерков – њега та 

колективна оставка није обавезивала и он је једини остао. И онда је на вештачки начин, 

значи пошто је прекинута нит, природна селекција стварања редакције Студента, онда је 

она стварана вештачки. Стварана је од новинара који су отпадали раније. Стварана је од 

лоших новинара – да ми не замере људи који ће радити убудуће. Али већина, мислим 

добар део њих је долазио, не само у Студент него и у Индекс, и увиђао је да у редакцији 

тадашњег Студента постоје бољи људи. Али нажалост касније, пошто је та редакција 

Студента отишла јединствено, онда је касније овај, тако, збрда-здола стварана  нова и у 

томе је велики узрок том проблему који се данас показао и у овом расцепу.  И сложио бих 

се са другом Пером Дамјановићем који је недавно изјавио да је овакав начин решавања 



проблема око Студента пораз не само дотичне редакције већ пораз читаве младе 

генерације Београда, читаве младе генерације ове земље. Тај пораз је толико већи што 

знамо да у нашој земљи бирократија све више узима маха, да самоуправљање стагнира, да 

наркоманија узима маха, да деликвенти узимају маха, да проблем запошљавања све више 

преокупира све већи броја младих. У таквим условима, када заиста младе генерације 

траже што пре разрешење стварних животних проблема, причати и прозивати уреднике и 

смењивати људе који раде у омладинској штампи, који се налазе на истим барикадама на 

којима треба да се нађу омладински функционери је апсурдно. Ја могу да схватим и да 

прихватим да се разговара о идејној орјентацији Студента, али дајмо да говоримо прво о 

идејној орјентацији наше телевизије, наше кинематографије која гура најдесничарскије, 

најбуржоаскије пројекте. О нашој култури, молим вас погледајте београдски репертоар, 

погледајте Фест у коме преовлађују амерички филмови, у којима доминира десни 

концепт. Нико о томе не говори. А увек се нађе на тапету лева, црвена, прогресивна 

омладинска штампа. Ја се питам докле тако.  

Франко Петрић: Ја сам правник и добро знам шта је слобода штампе и тако даље, али 

мислим да и та слобода штампе мора имати одређене границе. Она мора бити 

социјалистички усмерена јер знамо да либерализам укида слободу јер иза 

либералистичког концепта слободе стоје обично групе појединаца које тумаче слободу 

народа. Мислим да се овде каже да су Студент и Видици црвена, левичарска и лева 

штампа. Мислим смо већ давно рекли да и екстремна левица ништа није боља, и гора је од 

деснице и тако даље. Мислим да не можемо ми делити Студент као лист младих 

Универзитета. Он треба да буде мало оштрији, да има одређени зуб критике и тако даље, 

али он не сме да буде левичарски лист. Ни Савез социјалистичке омладине, ни Савез 

комуниста неће стати иза тога да Студент треба да буде левичарски орјентисан или, као 

што га овај неки већ квалификују, да буде пример лажног и левичарског радикализма. 

Мислим да би Студент требало више да се бави проблемима Универзитета јер, на 

пример, када су говорили о Правном факултету о оним негативним догађајима и појавама 

на њему, то су врло добро обрадили. Али Студент се и испуцава, ја имам утисак, на 

одређеним друштвеним проблемима, широким друштвеним проблемима код нас и то не 

на прави начин. Студент има право да критикује и одређене негативне појаве у овом 

друштву, али не на овај начин на који сада то ради одређеним шифрама, метафорама, 

езоповским језиком. Утисак је да је језик Видика и Студента само због тога такав, значи 

метафоричан да би могао да буде комуникација са одређеном групом људи, да би се 

избегла, овај, комуникација са широким, овај, слојем људи. И мислим да исто тако некако 

код нас преовладава један концепт сада, овај, у задње време и погрешан систем вредности 

да је добар само онај новинар који критикује, који напада одређене функционере, напада 

ово друштво и тако даље. А они који афирмативно пишу о нашим успесима, радним и 

другим, они се сматрају, овај, неким нижим нивоом новинарства, нешто испод сваког 

критеријума и тако даље, као ови што уређују пијачни барометар и тако даље. Ето толико. 

Борислав Васић: Ја бих пробао мало да скренем ову дискусију да бих дао неки скромни 

допринос с обзиром на своје скромне могућности да се ипак мало разговара о овој идејној 

орјентацији због чега смо се и скупили овде. Наиме, хтео бих да кажем да овај Речник 

технологије сам по себи не представља неки свршен чин и не представља једини 

проблематични број Видика о коме би требало да се разговара. Друго, сваком ко прочита 

све бројеве Видика који су изашли до сада са овом редакцијом, мислим да ће апсолутно 



бити јасно да никаква анализа није потребна. Анализи малтене нема места јер се у 

претходним бројевима врло добро даје образложење за све на шта се мисли тако да је ова 

Анализа малтене сувишна. Једино може да служи томе да се скрати то читање свих бројева 

Видика. Сад шта бих хтео да кажем о томе; у неколико бројева Видика појављују се 

текстови који малтене разрађују оно што се на крају заокружује у неку целину Речником 

технологије. Пре свега, свако ко прочита Речник технологије, нарочито тамо у примерима, 

може да нађе мишљења негде око 60 разних мислилаца. Неки се цитирају више пута, 

нарочито је више пута цитиран Ниче и још неки филозофи. Они су прво рекли да је то 

марксизам; међутим, Маркс је само два пута цитиран и то на примерима који уопште не 

осликавају нека битнија становишта марксизма. Цитиран је када је реч о новцу у Речнику 

технологије и када је реч о идеологији. Сада о чему се у ствари ради? Мислим, свако ко 

погледа све те бројеве Видика, очигледно је да се ту ради о једном нихилизму свега 

постојећег, целокупне историје, целокупног досадашњег развоја друштва. И да је ту 

очигледно да мишљења многих страних мислилаца, а пре свега Франка Базаље, који по 

мени има пресудан утицај на Речник технологије и на онај број објављен пре Речника 

технологије, на чијој првој страни пише ,,разбити огледало“, на анти-институционализам 

и анти-психијатрију коју је покренуо Базаља. С тим што се поистовећује институција у 

грађанском друштву, у буржоаском друштву са свим осталим институцијама, али се 

Базаља и остали анти-психијатри односе пре свега на грађанско друштво. Та критика 

институција се једноставно рефлектује на све институције, без обзира на очигледну 

разлику која постоји између институција у једном грађанском друштву и институција у 

једном социјалистичком и самоуправном друштву какво је наше. Тако да је из целокупног 

тог контекста свих тих чланака објављених у Видицима и чланака објављених у Студенту 

апсолутно нејасно на шта писац конкретно мисли. Чак се свака диференцијација губи, јер 

сем неких очигледних превода са италијанског који се појављују у Студенту где се исто 

обрађује ова тема, систем, држава, институција, чак и хумана институција као што је на 

пример, медицина – све се то подводи под исте критеријуме институције и под једну 

директну линију анти-институционализма и теорију да је институција нешто што је 

сувишно и да је институција та која спречава Личности да дођу до слободе, да институције 

треба разорити. Држава се свакако подразумева као једна, чак највиша институција. Даље, 

поред тог нихилизма и рефлектовања ових идеологија, мислим поједине недоследности 

које постоје очигледно у свим овим текстовима мислим да морамо сви да приметимо. 

Наиме, било каквом модернизовању у друштву, што је повезано са овим анти-

институционализмом, одриче се свака рационалност. Констатује се да је технологија, да је 

савремено друштво, да је историја дошла до свог врхунца кад целокупна историја 

технологије и све једноставно треба само по себи да пропадне. То се каже већ у неколико 

чланака. Требало је да разговарам са појединим члановима редакције, са главним и 

одговорним уредником. Доста смо дуго разговарали, али он је доста чврсто стајао у тим 

својим становиштима да је целокупни развој историје и да је историја нешто што је 

позвано да пропадне и што ће само по себи и пропасти. Сад, наша је овде ствар да 

евентуално расправимо у дискусији да ли је то становиште тачно или није. Сад, мислим, 

можемо улазити у неке социолошке аспекте. Члан савета Видика, друг Печујлић је требало 

да нађе неко социолошко оправдање за овакав начин мишљења и оно са социјалистичког 

становишта вероватно постоји. Овај, због чега тај – хтео бих да поставим као неку 

полемичну евентуално тезу – због чега шифровани језик, говор шифара и тако даље? 

Мислим да то полази од једног мишљења које је по мени стварно неприхватљиво да се у 



овом друштву не сме јасно и отворено разговарати о неким проблемима, него да треба да 

створимо неки нови језик, неки виши ступањ изражавања који би био разумљив кругу 

појединаца и преко њега разговарати о проблемима друштва на један посредан начин. 

Мислим да је то становиште стварно неприхватљиво и пре свега то је само једно од три-

четири виђења тога зашто тај езоповски језик. Неки то правдају кризом језика у 

марксизму, не знам, немењањем марксистичких термина и тако даље, већ дужи низ 

времена. Међутим, ипак према тим становиштима ми морамо да имамо одређене резерве. 

Јер ипак, нарочито студенти као популација са којима се општи вероватно захтевају ипак 

један отворенији језик и отворенији приступ, а не говор шифара и могућност да се неки 

чланак или цео број, као што је на пример случај са Речником технологије, разуме тек 

после много напора и много упоредних анализа шта пише под којим словом и шта која реч 

значи. Још нешто бих хтео да кажем о томе о затворености редакције. Мислим, очигледно 

је да је редакција била затворена. Мислим да преко тога не могу да пређу ни сами чланови 

редакције и Издавачког савета. Наиме, на пример ако један члан редакције објави у једном 

број осам својих страна од којих су пет фотографије његове девојке, а остале три стране су 

неке његове песме, а друге две су превод Шекспира и тако даље. Мислим да је очигледно 

да у једном листу од двадесет страна ако неко објави осам страна својих текстова, да је 

редакције затворена. Да не говорим о томе да поред неколико превода које су радили 

људи изван редакције и неколико других текстова, готово да нема неког већег утицаја на 

рад редакције људи који су заинтересовани за нека теоријска размишљања. Сад, ја бих 

требало некако да заокружим. Мислим да је очигледно да постоје разлике у мишљењима, 

пре свега на културолошком и теоријском плану између студената и организације ССО, и 

овог ужег и затвореног круга људи у редакцији Видика. Можда је наша грешка што нисмо 

толико упућени у та теоријска размишљања; међутим, очигледно је да баш овим 

бројевима Видика и тим чланцима у Студенту добијамо један уплив у теоријске 

концепције и разлике на културолошком плану који стварно до сада, колико је мени 

познато, нисмо имали преко било ког другог часописа код нас. Тако да мислим да би 

требало ипак прихватити да стварно постоје очигледне разлике на теоријском и 

културолошком плану и да омладинска организација мора стварно размислити, пошто је 

конкурс управо у току, о самој уређивачкој концепцији и даљем изгледу тог часописа јер 

је то ипак часопис који кошта триста старих милиона годишње. Само прошле године 

редакцијски хонорари су били преко осамдесет милиона, то је значи плаћано тим људима 

за уређивање оваквог часописа. И мислим да треба стварно демократски заједно са 

саветима и сви заједно да размислимо да ли је овакав часопис потребан студентима 

Београдског универзитета, јер смо пре свега позвани у њихово име да одлучујемо и да 

конципирамо целокупну издавачку политику часописа.  

Златко Ковачевић: (…) Био пасиван и да није уопште чуо о чему је било ријечи и све је 

измислио. Прво, ја не пушим и мени смета кад се пуши. Вјероватно има овде још оних 

којима смета кад се оволико пуши. Због тога је могуће да су дискусије мало отегнуте и да 

се чека од једне на другу, због чега председавајући сувише често моли да се не размишља 

него да се укључујемо и тако даље, а због свега тога састанак је већ поодмакао у времену. 

Ја бих на почетку рекао да ми сви као студенти имамо доста обавеза... Молим?  

Бранко Глигорић: Само још једна реченица молим вас. Значи уобличавање даљег тока ове 

расправе везиваће се као и до сада по природи ствари за омладинску организацију уз 

потребне договоре и консултације са Конференцијом Социјалистичког савеза.  



Златко Ковачевић: Ово се посебно односи на студенте техничких факултета где ја мало 

боље познајем ситуацију него на другим факултетима, јер су њихове обавезе мало веће, 

везане за свакодневно бављење на факултету. И значи, ми као студенти имамо јако мало 

времена да се бавимо неком припремом за читање таквих листова и постављам питање 

које се малопре поставило, сумњам да су га сви чули – да ли нам текстови као што се 

појављују у Видицима у последњим бројевима уопште у оваквом облику требају? Да ли 

нам требају текстови које студенти, прво, не читају, а то се из оваквих дискусија ових 

задњих месеци види, да Видике не читамо; види се такође да су последњих месец дана, 

овај, почели интензивно да их читају да би се расветлила мало ова ситуација око које 

дискутујемо и данас. Ја сам лично неколико пута покушавао да нађем за себе нешто 

разумљиво у часопису Видици и искрено да кажем сваки пут сам поново одустајао јер 

нисам имао времена да их расветљавам текст по текст, односно нејасну по нејасну ствар, 

тако да, пошто у њима нисам нашао ништа интересантно за мој свакодневни живот, нисам 

улазио у нека дубља размишљања. Пошто лично мислим да сам боље упознат са неком, 

овај, информатиком уопште за праћење тих листова, а посебно сам боље упознат од 

просечног студента са ситуацијом која је на нашем Универзитету, сматрам такође да онда 

сви студенти, просечног узимам у обзир, не могу да разумеју овакав лист и захваљујући 

томе немају значи никакву потребу, никакву корист од овог листа који ми студенти 

финансирамо. Значи поставља се онда питање да ли нама такав лист уопште треба. Да ли 

нам треба такав текст у нашем листу? Или такви текстови, а показало се да је сувише 

велика површина и да је сувише велики проценат тог листа искоришћен за такве ствари. А 

видели смо о каквим питањима би све могло и требало да се прича и пише управо у тим 

листовима. Из свега закључујем да је ово у шта сам убјеђен, шта сам сада рекао, заиста 

тачно јер је једини колега из Видика, који се представио као човек из Видика, по читању 

извештаја испред свих, наводно испред свих, ја нисам сигуран у то, одмах по читању 

изашао без икакве ријечи и због чега значи они већ сада, као и раније, а ако су исти људи 

и у будућности, вјероватно неће ни тада, прихватати никакву бољу сарадњу.  

Донка Бундовски: Ако бисте били љубазни да ме саслушате, имам отприлике три уже 

теме о којима бих желела нешто да кажем. То је прво мој утисак о овом овде вечерашњем 

скупу, саветовању, назовите га како хоћете. Тема је идејна орјентација часописа Видици. 

Ми се овом темом и овом проблематиком не бавимо и не можемо се бавити све дотле док 

немамо о идејној орјентацији с ким да разговарамо. Може  свако појединачно да износи 

своје мишљење и ставове које има у поводу досадашњег писања овог часописа, али не 

можемо разматрати идејну орјентацију управо зато што нема онога ко је заступник, ко ту 

идејну орјентацију презентира. То ме све више подсећа на ону народну пословицу да је 

гори од глувог онај који неће да чује, а чини ми се да управо ова разматрања о идејној 

орјентацији чланови редакције Видика неће или не желе да чују. И све време, и током 

вечерашњег састанка и током ових протеклих месец дана се стално скреће са те теме, а та 

скретања су често била и срећна околност зато што су довела до тога да можемо сагледати 

и друге слабости које постоје у омладинској организацији било да се ради о 

Председништву Универзитетске конференције, било да се ради о редакцији листа 

Студент. Међутим, исто тако смо дошли до једне врло очигледне спознаје, а то је да нема 

никаквих проблема у раду редакције, унутар редакције Видика, да је она једина хомогена, 

са изгледа врло јаким кохезионим силама које их држе заједно што је врло добро за њих. 

Верујем да би било да је на свим пољима и на свим нивоима тако. Замерке које је 

Комисија за информисање суштински ставила на досадашњи рад часописа Видици, 



отприлике бих укратко овако само пренела, а представљају суштински понављање онога 

што се већ чуло. Прво, двосмислен и неразумљив начин писања није прихватљив ма шта 

иза њега стајало и ма шта се таквим начином писања желело рећи. Друга ствар јесте 

дистрибуција овог часописа која је врло лоша до сада и чини ми се да је најбоља у овом 

тренутку када су Видици постали актуелни за јавност, не само овога града, па се 

одједанпут продају сви могући бројеви које год смо нашли и могли да нађемо да продамо 

– мислим не ми, не мислим ни Комисија за информисање ни Универзитетска 

конференција, већ на продају у организацији редакције часописа Видици. Сад се продаје и 

Речник технологије, јер је стекао одређену популарност. А имао је велики тираж у 

штампању, а мали суштински у читању. То ће вероватно бар колико-толико минимално 

попунити неке финансијске јазове који су се у међувремену показали. Последња ствар о 

којој бих хтела да говорим јесте то да ја о идејној орјентацији много не бих полемисала јер 

ми то суштински није струка, али читајући овај часопис, а трудила сам се заиста да га 

максимално добро разумем, највише ме заболело нешто што сам прочитала у интервјуу, 

вероватно замишљеном, са Франком Базаљом. Његово прво занимање је било 

психијатрија, а онда политика или политикална психијатрија, већ ту вероватно он сам са 

собом није рашчистио. У тексту Негација институције се говори, између осталог, о томе 

да је лудница или психијатријска клиника институција у којој су смештени отприлике сви 

они који представљају супротност или сметају владајућој класи. Класи која је на власти. 

Слажем се унеколико са овим писањем уколико се оно односи на Запад, јер је врло лако 

могуће и вероватно да то тако стоји, међутим, мислим да овде то не стоји што могу да 

тврдим јер сам стицајем околности оним што студирам била у прилици да посетим све 

психијатријске клинике у нашем граду и да видим да се тамо налазе људи који су болесни 

од болести чији је патоанатомски супстрат органске природе и органске дисфункције. 

Значи ми нисмо од луднице створили институцију у којој ћемо затварати... (прекид траке) 

Драган Мезнарић: Донка је лепо рекла ону Лењинову да су гори од свих они који неће да 

нас чују, али су још гори они који неће да виде демократију и њене снаге. Размишљам о 

томе заправо од прошле седнице скупштине Градске конференције ССРН око 

информисања када смо дискутовали опет о идејној орјентацији Студента и Видика. Били 

су присутни другови Владан Ивановић, Мирослав Печујлић, Зоран Видаковић. 

Председник Градске конференције Савеза социјалистичке омладине Пера Дамјановић их 

је тада ословио као адвокате, знате. Јер одређени новинари Студента и Видика позвали су 

те људе који су идејно-теоријски веома образовани, важе за марксисте и чланови су савета 

листова које је ова Анализа окарактерисала као анти-социјалистичке, анти-самоуправне, 

анти-марксистичке. Ако пођемо једном дијалектичком анализом, материјалистичком 

анализом, онда ћемо доћи до тога да су они заправо чланови савета немарксистичког 

листа. Па извините, да ли један марксиста (…) жели да ради у једном немарксистичком 

часопису? Јер друг Мирослав Печујлић је наш социолог који је ауторитет и изван граница 

наше земље, његово знање је познато широм света, али мислим… када је било око 

промоције, да сад о томе не говоримо. Да не правим дигресију, знате. Само анализирам 

овај Речник технологије. Прво, ако гледамо марксистички, чини ми се да симболи 

изражавају, да је сваки од ових симбола који овде је овде дат, било да говоримо о новцу, 

поткрепљен цитатима који су ту наведени. На пример Владан Ивановић је рекао на 

прошлој седници да је и млади Маркс неразумно писао. Извините молим вас, ми смо 

такође читали Маркса. Па да ли је то истина, ако пођете од Марксове докторске 

дисертације па до раних радова економских рукописа, видите да тај Маркс није био без 



соли у глави и да је логично, дијалектички размишљао. Значи да није неразумно писао. А 

ови овде симболи заправо имају једну поруку. Они су узимали шта је њима одговарало и 

тако су и филозофску поруку хтели да дају. Они анализирају одређене друштвене појаве, 

али како? Анализирају их доста једнострано. Заправо, основни методски (...) и формална 

логика таписерија су помоћу које они покушавају да докажу све и свашта. Заправо шта 

њима одговара. Желим посебно да укажем на један правац марксистичке филозофије и 

марксистичке историје. Наравно, нисам филозоф, већ сам студент рударства, али 

филозофијом се бавим овако у слободно време. Заправо, у нашој науци и друштвеној 

физици, поједини филозофи, теоретичати, физичари друштва, узимају само оно што им 

одговара. Једноставно, апсолутизују неке од чињеница, а одбацују друго супротно, па 

једни узму само друштво и скрену у социологизам, други узму само економски моменат и 

скрену у једнострани економизам; трећи апсолутизми апстрактно узимају човека и преко 

разних теорија алијенације, односно отуђења, филозофи антропологије и аксиологије, 

односно науке о човеку и теорији вредости, западну у апстрактни хуманизам и тако имамо 

разне видове и догматизама и изама. А заправо треба сагледавати целину појава. Ја не 

негирам и ово што је говорио друг коме име не знам, који је ево сад сагнуо главу као да 

има неку дискусију, навикао је себе да слуша, вероватно да нам говори о проблемима 

незапослености младе генерације. Јесте, то је врло активан проблем нашег друштва. И о 

њему треба студентска штампа да шише. И то веома јасно и отворено. На позив Градске 

конференције дискутована су становишта идејног рада и високог образовања. И ја сам 

дискутовао о чињеници да имамо на територији града 79.000 незапослених младих људи. 

Као члан Универзитетског комитета нашао сам податак да је  пре једно седам месеци, или 

осам да има негде око седам и по хиљада незапослених младих људи са вишим или 

високим образовањем. Јесте, то је озбиљно идејно и политичко питање једног друштва. 

Али о њему треба да пишу млади, конкретно критички, конкретно стваралачки, знате, да 

се то превазиђе. Али како? Јер превазилажење једноставно на делу омогућује да се те 

идејне деформације у нашем друштву превазиђу. Али молићу лепо онда немојмо да 

износимо само појаве. Изнесемо појаву и шта даље? Где је онда концепт решења? Јесте, 

друг каже бирократија, бирократија нараста. Али молићу лепо, узмите Кардељеве белешке 

о критици, па ћете видети шта је Кардељ писао о критици бирократије. Ко је од вас узео 

критику бирократије да прочита од Кардеља? Било је и о либерализму, тамо је исто писао 

о томе. Молићу лепо, да ми неке ствари детерминишемо веома јасно. Треба критиковати, 

али треба имати и концепт решења, појаву особине и пре нас. Такође. Треба пазити на 

општи интерес овог друштва. Ако живимо у време стабилизације, ако имамо одређене 

проблеме, онда их треба решавати са становишта демократског дијалога као што су 

другови захтевали. Знате друг Владан Ивановић је рекао следеће, да на писану реч треба 

одговарати писаном речју. Ја то подржавам. Али друг Владан Ивановић заборавља када је 

пре годину дана био сукоб такође са Студентом, када смо имали такође састанке у 

Студентском културном центру и тако даље, када је изашао онај фамозни текст другарице 

Смиље Тадић Ако замислиш живот у ритму музике за плес или о радницима и друговима. 

Тада сам написао детаљну критику тог текста, разложио његову концепцију у детаље. 

Однео сам га другу Бори Мишељићу, овај, у редакцију Студента. Знате, друг се према 

мени понашао као према неком нижем социјалном бићу. Нисам ја крив, знате, што сам и 

члан Универзитетског комитета и члан студентске организације Рударско-геолошког 

факултета. Када је текст штампан друг Мишељић је доле написао – члан УК СК. То што је 

он мене афирмисао по универзитетском комитету за то му хвала, знате, али мислим да 



нико нема права да дописује неке речи у тексту. Па онда, (...) такође веома мудро вршене 

су корекције у тексту, заправо путем неких измена, цртица, померања зареза дошло је да 

се негира демократски делегатски систем: делегате које путем делегатских изборних 

консултација бира делегатска база – своди се на  то да су они изабрани. Па то је онда 

замена тезе. Зар није тако? Хоћу само да укажем на још једну ствар. Да ми овде не треба 

да разговарамо сами са собом. Они су овде дошли, рекли шта су имали и изашли. А овде 

ће нас остати једно, па не знам ни ја колико нас има, можда шездесетак људи, који имамо 

слободног времена да обилазимо савремене социјалне брбљаонице и да критикујемо неку 

негативну делатност. Ја се питам шта је писац овиме хтео да каже. А сви ми и ја као 

студент и као филозоф – јер ако је Фихте рекао: ,,Човек је онакав каква му је филозофија“ 

– можемо ово тумачити на свој начин. Могу тумачити једног Маркса, једног Спинозу, 

једног Хегела, и све тамо филозофе социјалисте из историје филозофије. Али извините 

молим вас, да ли је то објективно? И заиста правилно, јер заправо наопака лица наопако и 

тумаче друштвену стварност. Јер ми о томе треба да говоримо, о начину на који тумачимо 

нашу друштвену стварност. И баш кад сам конципирао своју дискусију, пала ми је на ум 

заправо једна веома (...) умна мисао, а то је да ми се чини да заправо главни и одговорни 

уредник Видика мисли, како би то Маркс рекао, да су критика он и компанија, па онда 

вешто завијају у неке филозофске форме своје идеје које сматрам не смеју отворено да 

кажу. Јер зашто би човек завијао неку своју мисао у разне форме и  обланде када може 

једноставно и непосредно да каже? Једноставно да сваком човеку буде разумљиво. А не да 

употребљавамо овде војску речи које на крају слуде човека, а видим да је овде већина 

људи различито тумачила, друг је тумачио одумирање државе, компарирао са Енгелсом и 

тако даље, други се позивају на револуцију. То свако може тумачити на свој начин. А који 

је прави и да ли је то заправо стваралачки допринос развоју нашег друштва, социјализма, 

самоуправљања или му штети? Значи да ли је то стваралачка или деструктивна критика? 

Аноним: Моје име не говорим, али сам инспирисан искључиво овим скупом да нешто 

кажем о свему. Пре свега, мислим да овде има двојакости, види се ова тема као неки 

неприпремљени задатак. Сумњам да је овај скуп довољно способан и компетентан да 

расправља о неким стварима, пре свега мислим на идеолошко скретање редакције Видика 

до кога се хоће доћи преко анализе појединих појмова. Зашто сматрам да је скуп 

недовољно способан да о томе разговара? Прво што по мом скромном знању, у 

Југославији нема пуно лингвиста који су способни да ово анализирају. А друго, готово их 

нема на овом скупу. Приучене филозофе не рачунам. Мислим да овај Речник технологије, 

као и цела ова гужва око свега овога, ни у ком случају нису у стању да схвате систем са 

свим његовим врлинама и манама из једног простог разлога. Људима је много значајније 

зашто нема зејтина, зашто нема кафе, зашто нема свих ствари. Много је значајнија 

социјална политика, трезвена политика, здравствена политика, проблеми становања. И у 

тим оквирима ако се крећу њихова интересовања, молим вас, било ко да отвори овај 

Речник технологије ће у њему наћи позив на рушење система. То је један велики апсурд и 

од тога не треба побећи. Оно што замерам само колегама, друговима из редакције Видика 

и условно речено оним социјалистима који су радили у њихово име у Студенту, то је што 

су се искључиво посветили шаблонском новинарству. Свако има своју базу. Сваки лист, 

било омладински, студентски, дневни лист, часопис има неку своју базу. База овога 

часописа је у сваком случају студентска популација. (…)  Ако се за инспирацију узме неки 

проблем из стварног живота и ако се о њему напише аргументовано, па макар то било на 

оној еквилибристичкој граници политичности идеологије (...), нико не би тим људима 



могао једну реч да проговори. Ако је инспирација за њихово писање, за њихове текстове, 

била у бази, значи на конкретним примерима, њима нико не би могао да стане на пут ни да 

им приговори било коју реч. Они то на жалост нису радили и у тим оквирима треба 

расправљати. С те стране мислим да су они били неспособни за тај посао. С друге стране, 

мислим да форумски део омладинске организације није способан ако на овај начин хоће 

да наступи. Ово може да се учини као нека хајка јер ови су побегли. Ови су гоничи, ови су 

гоњени, сад, једни треба да успоре свој бег, ови други да брже потрче и да се сретну. Па 

мора на неки начин да дође до тог пута да се они сретну. Можда се они плаше овакве, 

условно речено, расправе која сазива неку јавност. Зашто нису у стању другови из 

редакције Видика и другови из редакције Студента, и другови из комисија за 

информисање и представници ових форума УК и Градске конференције да се сретну, да 

седну за сто без тих квалификатива, без те хајке, па да се договоре? Ако стојимо због овог 

свог посла, (...), али неспособни јер не могу на неки начин да се приближе њима, а да то не 

буде са призвуком неког задатка тамо ван, онда лепо треба да се разиђу, да поднесе свако 

са своје стране оставке. Ако ништа не ураде ни с те стране, онда нека позову другове из 

Суп-а па нека разјуре све.  

Александар Јерков: Иако сам се питао има ли резона да овде сада говорим, ипак неколико 

ствари морам да напоменем  из више разлога. (...) Међутим, у једном тренутку током ове 

вечерашње расправе учинило ми се да ћу ипак морати да напоменем једну ствар. Незгодно 

је кад овако један скуп почне да, рецимо, игра на један гол, је л’ да, будући да су господа, 

овај, чланови редакције Видика са својим причама, само сада праћени Бором Мишељићем 

напустили овај скуп, што заправо није једно другачије, битно другачије мишљење од 

досадашњег становишта Видика и тих текстова онако како се то, овај, морало учинити на 

оваквом скупу. Међутим, шта је проблем у таквим стварима? У таквим стварима проблем 

је што кад људе почну да износе критике, дешава се да у неком тренутку, овај, можда 

свесно или не, да губе меру у критичности, па почну мало и да претерују. Кад то говорим, 

говорим само о редакцији Студента. Наиме, плашим се да ћемо у два-три наврата 

ослушнули неке тонове који мислим да се не могу довести у везу са радом редакције 

Студента, нарочито не са редакцијом Студента и листом Студент (...). А плашим се да 

поједини учесници ове расправе нису системски и уређивачки спремни и способни да 

направе једно битно разграничење између целине листа Студент, између одређених 

текстова или одређених рубрика или, још прецизније, одређених страница и одређених 

текстова на тим страницама – да се то разликује и да је та разлика битна. Мислим да у 

много чему бих могао да не само разумем него и да се сложим са неким, овај, стварима 

које је споменуо Филип Младеновић, из више разлога. (...) Али у једном тренутку, овај, 

његов говор почињао је да поприма такав тон који, овај, постаје скоро милитантан, што 

није добро за оно што говори. Али има, овај, стварно овде извесних… Кад говорим о овим 

стремљењима и премишљањима примењеним на глобалном плану на цео лист Студент, 

желим да споменем једно разграничење. Колега који је овде седео до малопре, вероватно 

је присутан, начинио је једну грешку па је ултра-левичарско поистоветио се левичарским 

што према називима и једне и друге ствари није исто нити то може бити. И уколико се 

каже да је Студент лево орјентисан, и да Студент, како се то у нашој терминологији 

каже, има леви ангажман, онда не могу да схватим да то иком у овоме друштву, је л’ тако, 

може да смета. Када би неко утврдио да Студент јесте ултра-левичарски лист, онда би то 

већ било нешто сасвим друго. А зашто то напомињем? Уколико се редакција Студента 

разиђе са главним и одговорним уредником, редакција Студента се није разишла са 



листом који прави. Желим да кажем да нико од редакције Студента, без обзира на то 

какав је став заузео према Бори Мишељићу и према текстовима који су преко Боре 

Мишељића стално били инфилтрирани у лист, због тога ни на који начин није одступио од 

листа Студент и од комплетног редакцијског рада у листу Студент. А то напомињем 

зато што у граду постоји једна врло лоша сумњива стварчица у коју се на један стравичан 

начин манипулише редакцијом Студента, а довољно је да кажем и мојим именом и врло 

често се ту поставља питање (...) да сам један од инспиратора Анализе и да сам имао бог 

зна какве све улоге у свему томе. Исто тако се сада помиње прича да је редакција 

Студента, можда и прва у историји која је сменила свог главног и одговорног уредника и 

на тај начин се понашала тако, опортуно, или како то рећи, колаборантски, не знам које су 

све термине користили. Мислим да је то и разлог да напоменем неколико, искажем 

неколико речи о некаквој хронологији збивања и о томе каква је предисторија разиласка, 

овог коначног и дефинитивног разилажења девет чланова редакције Студент са главним 

и одговорним уредником. Да не помињемо како је све долазило до разрешавања дужности 

Владана Ђорђевића. Мислим, те јесени редакција Студента је почела од нуле. У тој 

редакцији једини сам ја имао статус уредничког сарадника. Сви остали људи су били 

потпуно нови и добили су статус координатора на појединим рубрикама, што би некад 

одговарало људима на пробном раду на месту уредничких сарадника. У то време, Боро 

Мишељић се појављује изнебуха, без икаквог искуства у некаквим студентским 

листовима. То мало искуства што га је стекао у радију Студентски град не може се 

упоредити са оним обавезама, оним професионалним задацима које има један главни и 

одговорни уредник Студента. Боро Мишељић, према томе, без неких елементарних 

професионалних квалификација се појављује на једном месту и имао је у то време статус 

човека који има пуну политичку подршку. Боро Мишељић је исто тако све то време 

активно сарађивао, договарао се са свим, овај, форумима и телима током целог семестра 

док је био вршилац дужности главног и одговорног уредника. На перфидан и врло вешт 

начин организовао је игру против одређених чланова ондашње редакције, компромитујући 

их у тим телима и форумима што се врло лако може утврдити уколико будете икада 

затражили извештај из, рецимо, Градског комитета. Током те јесени чланови редакције, 

ондашње редакције Студента су се у три наврата разишли са главним и одговорним 

уредником чисто професионално. Претио је, најблаже речено, цепањем и распадом 

редакције која је тек настајала. У то време и, не желим овај да умањим своју одговорност 

у свему томе, сам провео много дана, (...) радећи на томе да та редакција Студента у 

оном облику у коме је тада била остане некако на окупу. Затим је расписан конкурс за 

уреднике појединих рубрика, а одмах после тога, без одлуке Председништва 

Универзитетске конференције, расписан је и конкурс за главног и одговорног уредника на 

коме су, да кажем, услови били знатно једноставнији и лакши, већа је била дакле 

пролазност конкурса него на појединим конкурсима за чланове редакције Студента. И 

даље нећу помињати имена. Међутим, комисија коју је сачињена од Издавачког савета и 

Председништва, тада је стала на становиште да треба прво изабрати Бору Мишељића који 

ће као новинар потврдити у Студенту и тако даље. Па шта знам, нисам сигуран да ово 

знају новинари, овај, који пре свега извештавају одавде, да је нужно да они имају некакву 

слику о свему томе. Јер мора се признати да је ово тренутак када редакција, у једном врло 

деликатном часу и док још трају расправе о њеном идејном профилу и идеолошкој 

орјентисаности, смењује свог главног и одговорног уредника што може изазвати врло 

различите коментаре. Стога мислим да ово није сувишно, наравно, овај, уколико и остали, 



овај, сматрају. Да нема резона да ове ствари напоменем, ја их не бих онда, овај, даље 

изустио. Дакле, у том контексту Боро Мишељић је добио поново потпуну подршку свих, 

овај, тела – дакле, Представништва, његовог ондашњег секретара и, овај, Издавачког 

савета, уз пуну подршку ректора. Ја бих само да је напоменем да је пре тога Боро 

Мишељић био члан Издавачког савета, овај, Видика. Па мислим да ће се то показати и те 

како значајним за даљи рад. Од првог дана наравно да смо се ми спорили око тога, били 

смо изабрани уредници и некако смо, овај, почели да радимо. Међутим, у то време, овај, 

човек кога је редакција изабрала за заменика за главног и одговорног уредника је 

противно свим, овај, правним нормама, па чак вероватно и Закону о јавном информисању, 

овај, дисквалификован. Није био чак, овај, узет у разматрање за избор уредника рубрике 

Свет, иако је конкурс расписан а никада није био поништен, нити је икаква одлука по 

њему донета. И још само ово да кажем. Од првог броја, међутим, у следећем семестру, 

дакле када је Боро Мишељић постао главни и одговорни уредник, а не више вршилац 

дужности, постигли су оно што се назире. Наравно, мислим, у првом броју је био објављен 

текст Смиље Тадић, Замисли живот у ритму музике за плес. Том истом тексту сам први 

ставио неколико примедаба на редакцијском састанку поводом тог броја. Међутим, 

мислим да и када је реч о том тексту морамо да напоменемо две ствари: да се у том тексту 

критички говори о многим појавама, али се исто тако не може, овај, спорити ни то да у 

том тексту има формулација које су најблаже речено супротне, овај, самом друштву. 

Рецимо, да постоји некакав владајућа класа и тако даље и тако даље. Према томе, ту треба 

бити некако флексибилан и јасан. Па то што, овај, тај текст садржи крупне политички (…), 

рекао бих, политички је неписмено написан, заправо не треба поистоветити са Студентом 

и покушајем да буде критички настројен, овај, спрам нараслих проблем у овом друштву. У 

даљем развоју догађаја рекао бих оно што ни Анализа није забележила – постоји читав низ 

текстова који чине једну пред-историју, преношење ставова чланова редакције Видика у 

лист Студент који се нису могли зауставити. Из тог личног искуства желим да 

напоменем да један текст Слободана Шкеровића о филму, дакле, које би се могло учинити 

сасвим безазленим, реч је, овај,  о Куросавином Кагемушу, у коме се исто помиње Речник 

технологије, идеологије и тако даље – одбио сам га децидирано зато што је текст без 

икаквог контекста и такорећи бесмислен. Наиме, садржи толико различитих смислова који 

се сударају из реченице у реченицу да не представља никакав чланак или прилог који су 

једне новине студентске морале објавити. Тај исти текст је Боро Мишељић без мога знања 

у штампарији, овај, убацио на страну и тако даље. Такве ствари су се понављале и на 

другим рубрикама, што је изазвало, овај, некаква цепања, па сад бих могао да кажем и 

одлазак неких људи и сарадника, овај, из редакције Студента. У свему даље збивања су 

била таква да се редакција нашла у једном чудном положају. Реална политичка моћ и 

подршка коју је Боро Мишељић уживао у том времену још увек је била врло снажна. 

Захтевати у оно време од чланова редакције без оваквих заоштрених полова и прилика да 

због чисто професионалне (…) тада инсистирају на рашчишћавању целе ствари била би 

наравно својеврсна утопија. На свим састанцима који су тада одржани, редакција 

Студента је исто тако била доведена у позицију да прећутно или непосредно подржава 

лист, будући да су и тада критике биле углавном глобалне и паушалне, па је човек хтео-не 

хтео, морао да се солидарише са свеукупном делатношћу иако се неким аспектима није, 

овај, имао ништа, овај, рецимо заједничко. Ја лично, будући да сам се у три наврата нашао 

потпуно у раскораку са оним што је Боро Мишељић радио, три пута сам на састанцима 

Издавачког савета, овај, нудио своју оставку. Међутим, никаквих резултата није било. 



Исто тако желим да напоменем, овај, у том летњем семестру је почело од текста 

Слободана Шкеровића… Ја сам мало уморан, ја се извињавам ако, овај, ми лутају мисли 

јер двадесетак различитих састанака последњих дана и неке моје личне обавезе, овај, 

заиста исцрпело је све моје слободно време тако да, овај, не могу се дичити тиме да 

говорим овде свеже и припремљен за један од говора. Готово од летњег семестра су 

почели са текстом Стеве Шумоње Светлост са Балкана. Према томе, чак се поставља 

питање да ли је потребно текстове објављене у Студенту читати у контексту неког, овај, 

другог листа и у овом тексту Стеве Шумоње на почетку јасно се говори о симболима, о 

улози Балкана, о улози маргине и тако даље. Исто се то понавља и у тексту објављеном у 

заједничком броју на крају, овај, летњег семестра и тако даље и тако даље. Но, сваки од 

тих текстова је извештај за себе. Садржавају евентуално тек по једну две, можда највише, 

овај, три, овај, непосредне, рекао бих, идеолошке омашке или грешке да је цео текст био 

профилиран најблаже речено двосмислено или тако да се може протумачити на различите 

начине. Према томе, овај, било је врло тешко у оном некаквом континуитету, је ли, (…) од 

броја до броја, овај, осврнути се на све то критички или направити тај рез. То ћу оставити 

сад по страни, претпостављам, овај, да ће се проговорити о томе једног дана па ћу се 

можда и сам још вратити на конкретне текстове о чему сам говорио на састанцима 

редакције Студента. Желим само још и ово да напоменем, да је редакција Студента 

свесно, то се сада види, сасвим свесно и намерно форсира један облик анархичног рада. 

Главни и одговорни уредник Боро Мишељић није поштовао ни једну најелементарнију 

меру редакцијског рада, дакле оне најосновније облике, какви су планирање бројева и 

анализе бројева (...) Касније се испоставило да је то свесно инсистирање на анархији било 

у функцији задржавања права главног и одговорног уредника да на другој, понекад трећој 

страници објављује текстове без знања редакције и без икаквог, овај, покрића. Још само да 

напоменем две-три ствари, али све то само укратко. Једно је да је ово што се сада 

догодило могло да се догоди у било које друго време. Једино што у то било које друго 

време није било, овај, заоштрених, идеолошких и политичких повода који би било кога од 

нас нагнали да овако оштро реагује како је реаговао дежурни уредник у штампарији уз 

туђу сагласност. Исто тако, овај, желим да напоменем да се редакцији може замерити, а и 

мени лично, што је у и оним часовима када је изражавала неслагање са радом главног и 

одговорног уредника, када је указивала на његове пропусте, није инсистирала на томе да 

главни и одговорни уредник поднесе оставку због своје личне неспособности. Та се 

грешка нама може приписати, међутим мислим да то не би било претерано коректно јер ја 

вам признајем да ни у једној прилици па ни овој сада нисам од оних људи који би били 

спремни и способни да, овај, се служе таквим средствима. Зашто? Зато што неко ко се 

нађе у редакцији Студента, он аутоматски мора прихватити једну логику, овај, некакву 

стратификацију редакцијску у којој постоје, мислим, различити нивои. И то сад није више 

формална логика, него је то један основни принцип редакцијског рада у коме се зна да је 

главни и одговорни уредник, овај, главни и одговорни уредник и да нема никаквог смисла, 

овај, на такав начин, овај, устати против тога. Сваки такав раскорак може се протумачити 

као нешто што је руковођено личним разлозима, и морам приметити, да управо таква 

тумачења постоје данас, овај, а овде су дошла до изражаја у говору, овај, Зорана 

Станковића, једног од Бориних најближих сарадника и исто тако једног од људи који 

упркос многобројним настајањима нису ушли у редакцију Студент.  

Петар Дамјановић: Е овако, ја се прво извињавам, болестан сам. Имам температуру, цео 

дан нисам баш за причу али можда неколико ствари да кажем, али можда ће нешто бити 



мало збркано. Пре свега о скупу с правом, овај, заиста ми је веома жао што разговарамо 

сами без другара из Видика. Добио сам чврсто обећање Славице Стојановић, али заиста 

чврсто обећање да ће они доћи и да ће разговарати са нама. Ево, нису одржали то обећање. 

Око оних материјала који су послати, договорили смо се, Анализа се више не ставља 

никоме, стављају се ови остали папири који су у међувремену стигли. Са тим се другарица 

Славица такође сложила на Председништву Универзитетске конференције. Имам утисак 

да ми добијамо овде некакве лекције из демократије, а не могу да схватим више каква то 

демократија треба да буде, који то скуп треба да буде који би онда компетентно по 

њиховом мишљењу могао да расправља о било чему и уопште на који то више начин то 

треба да се договарамо. Имам утисак да, овај, када бисмо наставили овако нешто, ми смо 

јасно рекли данас да то нећемо, када бисмо наставили да бисмо заиста били најобичнији 

мајмуни који нису баш много свесни тога, овај, шта се заправо са њима догађа. О 

текстовима желео бих да кажем неколико ствари. Очигледно је, дакле, мада је и наслов 

теме Идејна орјентација часописа Видици и листа Студент, да заправо расправљамо о 

нечем другом. Расправљамо о идејној орјентацији часописа Видици и опет часописа 

Видици у листу Студент. Јер идејна орјентација Студента очигледно да се не може 

довести у везу са овим о чему ми разговарамо. Каснији догађаји су недвосмислено 

показали оно о чему је и сада Славко причао, ради се увек и искључиво о текстовима које 

су писали људи из редакције Видика, директно, или под неким псеудонимима, дакле то се 

не може директно рећи, али се може индиректно по стилу и по свему другом врло јасно 

претпоставити. И друго, ти текстови су сви у последњи тренутак, мимо воље осталог дела 

редакције буквално протурени у лист. Зашто је то било потребно, нека, овај, остане 

неодговорено или нека остане свакоме од нас да одговори. А шта пише заправо у тим 

текстовима? Ја бих, овај, прочитао само неколико пасуса за које мислим да су прилично 

карактеристични. И пре тога бих у ствари рекао само још нешто. Када се негде појави 

један текст, који је по било чему дискутабилан, не знам, о коме може да се расправља, о 

његовој орјентацији и тако даље, онда је то нешто друго. Онда се то може учинити једним, 

једном писменом полемиком у том листу и тако даље. Али, када се из броја у број, у 

једном листу појављују текстови који прилично јасно…; ми смо овде разговарали о 

нејасним текстовима, њих има у Видицима колико хоћете, али показаћу сада да има и врло 

јасних текстова, којима не треба речник да би се преводили. Када се ту дакле појављују из 

броја у број целе године, онда то ипак представља једну орјентацију. Идејну орјентацију, 

ако хоћете. И о томе ми управо и разговарамо. Ево на пример, отворено писмо Бори 

Мишељићу, пише, како је доле потписано ,,Твој Слободан“, наравно Шкеровић. ,,Драги 

друже Боро“, каже друг Слободан, ,,потпуно сам се разочарао у тебе. Ти се налазиш на 

једној одговорној дужности, прихватио си обавезу да правилно извештаваш о свему што 

се дешава, а како ти то радиш? Никако. Једино ти је проблем да нађеш новац за Студент. 

Можда из незнања, можда из слабости, уклопио си се на тај начин у општу лакрдију и 

јадиковање о стабилизацији, заправо потреби да се учврсти и озакони већ постојеће стање 

корупције, то јест пропадања које је лакрдија измишљена баш због тога да се ништа не би 

ни урадило или кратко речено, да би се пропадање установило“. Овде нема ниједне 

шифре, овде је прилично јасно речено шта се мисли о дестабилизацији. Дакле, упозоравам 

вас, не каже се да се стабилизација изродила у нешто што би било то, него потпуно јасно 

стабилизацијa као потреба да се учврсти и озакони већ постојеће стање корупције, 

пропадања које је лакрдија измишљена баш због тога да се ништа не би ни урадило и тако 

даље. Овај, чини ми се да су ове ствари заиста потпуно јасне. Па сада, да не бих читао све, 



да мало, неколико редака прескочим, па се даље каже. ,,И тако се друже Боро живот 

претвара у причу о животу, у идеологију, и опет нашим језиком речено, булазан у његову 

супротност. А то ти је друже Боро као у огледалу. Стварни проблеми постају празна 

сновиђења политичком рационализацијом која се врши над њима. Такву једну стварност, 

такво једно булажњење, стварају дефиниције, проста одређења, етикете, класификације и 

тако даље, норме и мере владајуће класе, која тако стварност сачињава по сопственој 

слици, то јест, према сопственим потребама“. И тако даље, и тако даље. Има и излаз из 

тога наравно. ,,Зато Боро разбиј то огледало, покидај конце паучине и својом вољом 

прекини с тим привидом одлучности, решености, што се игра на равној и 

бесперспективној позорници, површини. Усмери своју пуну пажњу на овде и сада. Само 

тако ће проћи кроз пакао, само тако се окренути од њега, савладати то напредовање у 

насправни свет хијерархије, тај вештачки поредак. Само тако ће се избећи раљама велике 

звери у чију утробу се бесповратно пропада“. И тако даље и тако даље. Ту је дакле, ту су 

дакле неке ствари везане за нашу потпуно текућу политичку праксу, дакле, овај, нешто 

што је нама веома блиско и нешто о чему су опредељења, ако хоћете, Савеза комуниста и 

овога друштва потпуно јасна, говори нам се на један овакав начин. Даље, да не бих тражио 

сада у свим овим текстовима с обзиром на то да се нисам баш за то посебно припремио… 

Један од текстова који је такође занимљив Зашто смо остали у мраку?. Уопште има 

неколико текстова који су карактеристични по следећем методу. Узима се један конкретан 

пример нефункционисања система, па се разрађује, прво се описује тај конкретан проблем 

где систем не функционише, па се ствар анализира и обавезно се та анализа завршава 

анализом читавог система који не може да функционише само због тога што је у бити тога 

система да не може да функционише. Каже овако, овај, у овом распаду говорећи о распаду 

електроенергетског система који је потпуно очигледно само, овај, једна фина, како да 

кажем, фина залеђина за једно потпуно другачије размишљање. Каже на једном месту: 

,,Зашто се систем распао?“ Поднаслов. ,,Сваки систем састоји се од делова који су целине 

мањих. Некад је југословенски систем био јединствен. Има неких који смело тврде да то 

уопште и није био систем. Он је то постао тек пошто се завршила историја организовања. 

И исти су убеђени да до распада једино може доћи по завршетку историје. Дакле прави 

узрок ове болести лежи у организацији“. Или даље. ,,То се заправо отвара основно питање. 

Постоји ли у ствари југословенски систем? Да ли је тај врх хијерархијске пирамиде 

стварност или само њен привид, сан летње ноћи или комитет људи који контролише 

систем, поседује силу, па је одржање система ствар њихове самовоље?“ И наравно на 

једном месту, чини ми се кључна реченица: ,,Дакле драге колеге, одговор на постављено 

питање гласи: Систем се распао и систем ће се распасти због природе самог система“. 

Мислим да су то ствари које су веома јасне. Ту нема ниједне шифре нити је потребно да се 

те ствари шифрују и дешифрују. Последњи пасус овога текста гласи на следећи начин: 

,,Ви одабрани који знате моћ свога даха, створите њиме вртлог живота. Удахните дар 

живота систему, створите стварност. Устаните и разбијте већ једном то проклето огледало 

немоћи и погледајте свет не на контролном екрану већ раширеним зеницама својих очију. 

Треба само погледати, отворити широм прозоре и пустити светлост у спаваћу собу. Ништа 

више. Сама светлост је довољно јака да нестварно треперење екрана избледи и ишчезне. 

Дићи завесу и уместо у предсобље, чекаоницу изаћи напоље и брати пољско цвеће. На 

пољу су сви једнаки и видици су свима отворени“. Ја не бих читао даље текстове, ове 

фотокопије сте могли да добијете и вероватно велика већина вас их има, само не знам да 

ли су сви пажљиво пратили. На сличан начин се третирањем неких проблема који су 



сасвим реални и који се баве, на пример, политиком становања и још неки о којима ће 

бити речи. Дакле, увек се полази од једнога проблема, конкретног проблема који је 

стваран и који постоји. Дакле, заиста на почетку није ништа јединствено. Али обавезно и 

увек се та анализа претвара у анализу система самога, целог југословенског система као 

што се види, врло јасно и недвосмислено речено, који не може да функционише јер је то у 

природи самог тог система. Међутим, поставља се ту једно питање које смо покушали 

себи да поставимо не размишљајући уопште о писању, овај, Видика и Студента. Каква 

заправо веза постоји између Видика и Студента? О овој персоналној смо мало 

разговарали већ, односно, она је прилично јасна. Ја сам чуо поред свега овога још једну 

другу ствар. Да је Бора Мишељић у одређеним периодима свога рада више времена 

проводио у редакцији Видика, него у својој сопственој редакцији. Дакле, изгледа да је 

потпуно јасно, када се имају ове ствари у виду, када се имају у виду ови текстови, да се, 

овај, кључ, дакле одговор на питање зашто се овакви текстови пишу и одакле потиче 

оваква орјентација крије управо у Видицима. Анализа о којој је реч и која је толико 

стварно помињана и на крају куђена и тако даље, нема за циљ да анализира само Речник 

технологије, дакле само онај један број Видика, и вероватно је у томе основни неспоразум. 

Речник технологије је само један фини пример да је цела ствар прилично јасно уобличена. 

А заправо ваља говорити пре свега о, овај, виђењу, теоретском виђењу стварности, 

друштва, овај, које се развија из броја у број у Видицима и које на неки начин ипак чини 

ми се кулминира тим Речником технологије, а које се врло добро после касније примењује 

на конкретним текстовима у Студенту. Дакле, да будем још јаснији. Када би Видици само 

као такви постојали, када не би било чланака у Студенту, могло би сасвим да се постави 

отворено питање на шта се заправо мислило. Није ли то можда размишљање, не знам о 

чему, не знам о ком друштву и тако даље. Јер у Видицима заиста нигде, ни на једном 

месту, па ни у Речнику технологије нешто такво, можда ту и тамо, не може се наћи. Нема, 

овај, нигде споменутог ни нашег система ни наших друштвено-политичких организација, 

заједница и тако даље. Нигде нема ничега сличног. Али, ако редакција Видика стоји иза 

Речника технологије, а то је потпуно логично тако закључити јер испод њега нема 

никаквог потписа, према томе, иза њега стоји редакција Видика: ако људи из те исте 

редакције, онда конкретно анализирајући наше отворене проблеме и наше конкретне 

друштвене стварности, овај, долазе до закључака који су овакви какви су, овај, како сам 

покушао овим текстовима да илуструјем, онда се, чини ми се да се може говорити о једној 

идејној орјентацији, која је веома несамоуправна. Ја не видим где ту има развоја 

самоуправљања као основне орјентације овога друштва и принципа ствари: Мислим да се 

ту говори о сасвим нечем другом и чини ми се да је то заиста, заиста прилично јасно. 

Друго је питање – Зашто? Како? Тумачити то искључиво, ово је сада даље једно моје 

размишљање. Тумачити то искључиво на начин како је то покушано – млади људи, 

незадовољни, проблеми, незапосленост, наркоманија, шта ја знам…    Не знам, чини ми се 

да све нас ти проблеми подједнако, са подједнаким интензитетом притискају, па ипак не 

видимо сви ми решење у рушењу овога система – јер он не може да функционише због 

тога што је то у његовој бити. Не знам да ли је то уопште начин о коме се, овај, који може 

да послужи као нека полазна основа за решавање проблема. Најлакше је измаћи се у 

страну, посматрати са стране и доносити некакве судове, закључке, критиковати критике 

ради и сличне ствари. У том смислу ја лично посматрам ово писање Видика и њихову 

идејну орјентацију и даље мислим, заиста сам дубоко убеђен да је она супротна неким 

основним опредељењима Партије и друштва.  



Драган Кујунџић: Ја бих само, ја се извињавам, овај, онима који су се пре мене јавили за 

реч, али ја сам интервенцијом код председавајућег добио дозволу да кажем само две-три 

речи, будући да желим само да илуструјем једну реченицу из излагања Саше Јеркова, а 

ако могу и да се надовежем на, овај, једну реченицу Периног излагања. Наиме, Саша је 

говорио о неколегијалном поступку редакције Видика према редакцији Студента. Ја бих 

желео то да илуструјем и објасним једним примером која илуструје да је та 

неколегијалност сад дошла до тога да је Студент у овом последњем броју дошао под удар 

Закона о јавном информисању и само добротом човека који не жели да нас тужи суду, ми 

под удар слова закона нећемо доћи. Наиме, о чему је реч? У последњем броју, на четвртој 

страни, објавили смо писмо Основне претпоставке анализе система, а наднаслов тога 

текста је Леху Валенси. Потписници тога текста су професор Електротехничког факултета 

Слободан Деспотовић, наш угледни стручњак за електроенергетичку подршку у 

међународним размерама и Мирослав Јеринић за кога сам касније касније сазнао, Бора 

Мишељић се брижљиво чувао да нам открије човека, за кога сам касније сазнао да је 

уредник, односно секретар, ако се не варам, редакције Видика. Шта је учињено у овом 

тексту сазнали смо данас када је професор Деспотовић дошао у нашу редакцију на позив 

Јелице Стојанчић и моје да бисмо му се извинили пошто је претходно послао и писмо 

којим образлаже шта се догодило у овом тексту. (...) Наиме, тај секретар редакције Видика 

узео је из књиге професора Деспотовића неколико фрагмената, повезао их у једну целину, 

ставио наднаслов Леху Валенси и ставио мото Александра Петровића Сви су системи 

исти (…) 

(Прекид траке) 


