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Људи речи и масовни покрети 

Масовни покрет обично не настаје докде год владајући поредак сасвим не нзгуби углед. Тај 
губитак угледа није аутоматски исход брљотина и злоупотреба оних на власти, већ смишљеног 
рада  људи  речи  који  имају  приговора.  Тамо  где  тих  речитих  нема,  или  не  приговарају,  
преовлађујућа власт, макар и некомпетентна и кварна, може наставити да влада све док се сама 
не уруши и распе. С друге стране, власт која има несумњивих заслуга и крепкости може да буде 
збрисана ако не успе да освоји приврженост речите ма-њине. 

Како је већ истакнуто, остваривање и продужавање једног масовног покрета зависе од силе. 
Потпуно  размахнут  покрет  је  безобзиран  посао,  и  воде  га  бездушни  фанатици  који  речи 
употребљавају тако да сагласности добијеној присилом дају само привид спонтаности. Али ови 

фанатици могу да наступе и да узму дизгине у своје руке тек пошто се владајући поредак дискредитује и изгуби 
приврженост  маса.  Претходни  посао  поткопавања  постојећих  установа,  упознавања  маса  с  идејом  промене  и 
стварања пријемчивости за неку нову веру могу да обаве само људи који су, пре и више свега, говорници или писци,  
и признати као такви. Докле год постојећи поредак функционише на мање или више сређен начин, масе остају у  
основи конзервативне. Оне могу говорити о реформи, али не о потпуној новини. Фанатични екстремист, ма колико 
био речит, намеће им се као опасан, непоуздан, непрактичан, чак и малоуман. Оне га неће слушати. Сам Лењин је  
признавао да су тамо где терен за њих није био припремљен комунисти “имали тешкоћа да приђу масама... па чак и  
да их наведу да слушају.” Штавише, власт, чак и кад је слаба или трпељива, вероватно ће жестоко реаговати на 
активистичку тактику фанатика, и може из његових делатности заправо извући нову крепкост. 

Друкчије ствари стоје с типичним човеком речи. Масе га слушају јер знају да његове речи, ма како прешне, не 
могу да имају изравне последице. 

Власти  га  или  пренебрегавају  или  се  служе  благим  методима  да  га  ућуткају.  Тако  човек  речи  неопазице 
поткопава  установљене  институције,  дискредитује  оне  на  власти,  слаби  преовлађујућа  веровања  и  оданост,  и 
припрема позорницу за рађање неког масовног покрета. 

Подела на људе речи, фанатике и практичне људе дела, каква је оцртана у следећим одељцима, није наумњена да 
буде категорична. Људи попут Гандија и Троцког почињу као очито неделотворни људи речи, а касније испољавају  
изузетне  дарове  као  руководиоци  или  генерали.  Човек  попут  Мухамеда  почиње  као  човек  речи,  развија  се  у 
непомирљивог фанатика и коначно открива врхунски смисао за праксу. Фанатик попут Лењина мајстор је говорне 
речи, а нема му равна као човеку дела. Дата класификација покушава управо да наговести да терен за масовни  
покрет понајбоље припремају људи: чије је главио право на изврсност у њиховој вештини да се користе говором 
или писаном речју; да испољење стварног покрета захтева темперамент и дар фанатика; и да је коначно учвршћење  
покрета углавном ствар практичних људи дела. 

Појава неке речите мањине тамо где је пре уопште није било, могућан је револуционарни корак. Западне силе су  
биле посредни и несвесни покретачи масовних покрета у Азији не само тиме што су изазвале пизму, већ и тиме што 
су образовним радом, који је умногоме био филантропски, стварале речите мањине. Многи од револуционарних 
вођа у Индији, Кини и Индонезији стекли су своју обуку у конзервативним западним установама. Амерички колеџ у 
Бејруту,  који  воде  и  финансирају  богобојажљиви  конзервативни  Американци,  школа  је  за  револуционаре  у 
неписменом арапском свету. Никакве сумње нема да су богобојажљиви наставиици мисионарских школа у Кини 
несвесно били међу онима који су припремали тле за кинеску револуцију. 

2. 

Има разних типова људи речи. Они могу да буду свештеници, писари, пророци, писци, уметници, професори,  
студенти  и  интелектуалци  уопште.  Тамо  где  су,  као  у  Кини,  читање  и  писање  сложене  умешности,  већ  пука  
писменост може некоме дати статус човека речи. Слична је ситуација владала у древном Египту, где је уметност 
сликовног писма била монопол мањине. 

Без обзира на тип, постоји једна дубоко уврежена жудња у скоро свим људима речи, која одређује њихов став 



према владајућем поретку; то је жудња за признањем – жудња за јасно обележеним статусом изнад обичне раје.  
“Таштина  је”,  вели  Наполеон,  “направила  Револуцију;  слобода  је  била  само  изговор.”  Постоји  очито  нека 
неизлечива несигурност у сржи сваког интелектуалца, био он некреативан или стваралац. Чак и најдаровитији и  
најплоднији као да живе животом вечне самосумње и да свакога дана морају да изнова доказују свој идентитет,  
своју вредност. Оно што је Де Ремиса  (deRémusat) рекао за Тијера  (Thiers)  можда важи за већину људи речи: “У 
њему има много више од таштине неголи амбиције; и више воли уважавање неголи послушност, и привид моћи 
неголи моћ саму. Стално га питајте за савет, и онда чините што вас је воља. Он ће много више пажње обраћати 
вашем поштовању њега неголи вашим поступцима.” 

У  каријери  скоро  сваког  човека  речи  који  лови  грешке  постоји  тренутак  кад  неки  гест  поштовања  или 
наклоности оних на власти може да га привуче на њихову страну. На извесном ступљу, већина људи речи спремна је  
да постане слуга времена и дворанин. Сам Христос можда и не би проповедао ново Јеванђеље да су га главни  
фарисеји узели у  наручје,  назвали  га  рабином и слушали с уважавањем.  Бискупска титула понуђена Лутеру у 
правом тренутку можда је могла охладити његову ватреност за Реформацију. Млади Карл Маркс (Marx)можда је 
могао бити придобијен за пруску ствар да су му даровани нека титула и важан државни посао; Ласалу је била  
потребна  титула  и  дворска  униформа.  Истина  је,  пак,  да  ће  човек  речи,  кад  једном  формулише  неку  своју 
филозофију или програм, вероватно стати иза њих и бити имун на ласкање и мамце. 

Ма колико човек речи који се буни видео себе као заточника понижених и увређених, мука која га покреће, са 
врло мало изузетака, приватна је и лична. Његово сажаљење је вероватно изведено из његове мржње према си-лама  
које јесу. “Врло је мало ретких и изузетних људи који се одликују таквом љубављу према човечанству уопште да их 
она чини неспособнима да подносе општу масу зла и патње, без обзира на икакву везу коју би она могла имати с  
њиховим  властитим  животима.  Торо  исту  чињеницу  исказује  са  жестоким  претеривањем:  “Уверен  сам  да 
реформатора не растужује саосећање с ближњима у невољи, него, па био он и најсветији син божји, његов лични 
бол. Нека се то исправи... напустиће своје дарежљиве другове без извињења.” 

Кад они на власти прикладно признају његов надмоћни статус, човек речи обично налази сваковрсне узвишене 
разлоге да стане уз јаке против слабих. Један Лутер, који је, кад је први пут изразио пркос према установљеној  
цркви, топло говорио о “сиромашним, једноставним обичним људима”, касније је, када је постао савезник немачких 
кнежева, проглашавао да би “Бог радије трпео да постоји власт ма како зла, неголи да допусти руљи да се буни, ма  
како оправдано то било”.  Под окриљем лордова и племства,  Берк  (Burke) је  говорио о “свињском мноштву” и 
сиротињи препоручивао “стрпљење, рад, трезвеност, чуварност и веру”. Пажени и мажени људи речи у нацистичкој  
Немачкој  и  бољшевичкој  Русији  нису  осећали  никакав  порив  да  стану  уз  прогоњене  и  тлачене,  а  против 
безобзирних вођа и њихове тајне полиције. 

3. 

Где год нађемо управу која траје дуже од времена своје компетенције, открићемо или потпуно одсуство неке 
образоване класе или писани савез између оних на власти и људи речи. Тамо где су сви учени људи свештеници, 
црква је недодирљива. Тамо где су сви учени људи бирократи или где образовање даје човеку признат надмоћни  
статус, владајући поредак ће вероватно бити поштеђен протестних покрета. 

Католичка црква је пала на своје најниже гране у десетом веку, у време папе Јована  XII. Тада је била много 
искваренија  и  неделотворнија  неголи  у  време  Реформације.  Али  су  у  десетом  веку  сви  учени  људи  били 
свештеници, док је у XV столећу, захваљујући увођењу штампе и папира, ученост престала да буде монопол цркве. 
Управо су ванцрквени хуманисти образовали авангарду Реформације. Они учени људи који су били везани за цркву 
или су, као у Италији,  уживали покровитељство папе,  “испољавали су у целини трпељивост према постојећим 
установама, укључујући и злоупотребе у цркви и углавном су мало хајали за то колико ће још дуго прости пук бити 
остављен у сујеверном мраку који је доликовао његовом стању”. 

Стабилност  царске  Кине,  попут  оне  древнога  Египта,  била  је  исход  присног  савезништва  бирократије  и  
писмених.  Занимљиво је  да  је  устанак Тајпинг,  једини делотворан кинески  масовни покрет у  време постојања 
царства, покренуо један учен човек који је више пута омашио на државном испиту за највиши мандарински ред. 

Дуго  трајање  Римског  царства  у  извесној  мери  је  било последица  свесрдног  ортаклука  римских  владара  и 
хеленских људи речи. Побеђени Хелени осетили су да су дали законе и цивилизацију освајачима. Узнемирујуће је  
читати како су наказног и посувраћеног Нерона, већ настраног у обожавању Хеладе, Грци хистерично дочекивали 
кад је их посетио 67. године. Пригрлили су га као ближњег интелектуалца и уметника. “Њему у част, све су игре  
сабијене у једну годину. 



Сви градови су му послали дарове са својих такмичења. Одбори су га стално дочекивали, да га моле да оде у свако  
место, и да пева.” А он их је, опет, засуо повластицама и на Истмијским играма прогласио слободу Хеладе. 

У Истраживању историје, професор А. Y. Тојнби наводи латинске хексаметре које је Клаудијан Александријски 
написао у славу Рима скоро пет стотина година после Цезаровог искрцавања на обалу Египта, и жаловито додаје:  
“Било би лако доказати да  је  британски Раџ у Индији био много добростивија,  па можда чак и благотворнија  
установа од римског царства, али би тешко било наћи неког Клаудијана у ма којој Александрији Индије.” Сад, 
можда и није претерано претпоставити да су Британци у Индији можда могли да своју власт тамо одрже бесконачно 
да су, уместо да негују низаме, махараџе, навабе и гекавере, учинили напор да задобију индијског интелектуалца, да 
су се према њему опходили као према равноме, подстицали га у његовом раду и дозволили му да суделује у подели 
колача. Но, како је било, Британци који су владали Индијом припадали су типу потпуно лишеном способности да  
изиђе па крај с интелектуалцем у ма којој земљи, а понајмање у Индији. Били су то људи дела, натопљени вером у  
урођену  надмоћ  Британаца.  Махом  су  презирали  иидијског  интелектуалца  и  као  човека  речи  и  као  Индијца. 
Британци су у Индији настојали да област делања задрже за себе. Они нису ни у којој стварној мери подстицали  
Индијце  да  постану  иижењери,  агрономи  или  техничари.  Образовне  установе  које  су  основали  давале  су 
“непрактичне” људе речи; а иронија је судбине да је тај систем, уместо да обезбеди британску владавину, убрзао 
њен крај. 

Британски неуспех у Палестини такође је делимице проистекао због одсуства везе између типичног британског 
колонијалног званичника и људи речи. Већину палестинских Јевреја, мада су до грла у послу, чине, по васпитању и 
традицији, људи речи, танкога носа на увреде. Њих је пекао презриви став британског званичника, који је на Јевреје  
гледао као на банду плашљивих и незахвалних врдалама – лак плен ратоборних Арапа, чим Британија повуче своју  
заштитничку  руку.  Палестинским  Јеврејима  је  такође  мрско  било  туторство  медиокритетских  чиновника,  
инфериорних и по искуству и по интелигенцији. Британци калибра Yулијана Хакслија  (Julian Huxley),  Харолда 
Николсона  (Harold Nicolson) и Ричарда Кросмана  (Richard Crossman) можда су и могли да спасу Палестину за 
Империју. 

И у бољшевичком и у нацистичком режиму очита је жива свест о судбинској повезаности људи речи и државе. У 
Русији људи речи, уметници и научници деле повластице владајуће групе. Сви су они виши јавни радници. И мада  
морају да се у стопу држе партијске линије, они су само потчињени истој дисциплини која је наметнута осталој 
елити. У случају Хитлера има, неког ђаволског реализма у његовом плану да сву ученост претвори у монопол елите  
која је имала да влада предвиђеним светским царством, а да безимене масе држи једва писмене. 

4. 

Људи  речи  из  Француске  осамнаестог  века  најпознатији  су  пример  интелектуалаца  који  су  били  пионири 
масовног покрета. Донекле сличан образац може се открити у раздобљима која претходе рађању масовних покрета  
уопште. Основу за Реформацију припремили су људи који су у популарним памфлетима исмевали и раскринкавали  
свештенство,  и  људи  од  пера  попут  Јохана  Ројхлина  (Johann  Reuchlin),  који  се  против  римске  курије  борио 
разобличавајући је. Брзо ширење хришћанства у римском свету делимице је било исход чињенице да су пагански 
култови које је оно настојало да замени већ били дубоко дискредитовани. То дискредитовање су обавили, пре и  
после рођења хришћанства, грчки филозофи којима је дојадила детињастост тих култова, па су им се подсмевали по 
школама и улицама. Хришћанство је мало узнапредовало против јудаизма зато што су јеврејски људи речи увек 
били страсно привржени јеврејској религији. Рабини и њихови ученици уживали су повлашћен статус у јеврејском 
животу тога  доба,  где  су  школа и књига замениле храм и отаџбину.  У сваком друштвеном поретку у  којем је 
владавина људи речи тако надмоћна, никаква опозиција не може да се развије изнутра и никоји страни масовни 
покрет не може да нађе упориште. 

У  масовиим  покретима  модерног  времена,  било  социјалистичким  или  националистичким,  пионири  су 
неминовно  били  песници,  писци,  историчари,  учењаци,  филозофи  и  слични.  Везу  између  интелектуалних 
теоретичара и револуционарних покрета не треба наглашавати. Али је једнако важно што су и све националистичке 
покрете – од култа  lapatrie у Француској до најновијег националистичког устанка у Индонезији – замислили не 
људи од акције, већ интелектуална закерала. Генерали, индустријалци, земљовласници и пословни људи, који се 
сматрају стубовима патриотизма, долазе касније, и покрету се придружују пошто он постане текућа ствар. Највећи 
труд  ране  фазе  сваког  националистичког  покрета  састоји  се  у  убеђивању и  придобијању  тих  будућих  стубова 
родољубља. Чешки историчар Палацки (Palacky)каже да никаквог чешког националистичког покрета не би било да 
се срушила таваница одаје у којој су једне ноћи вечерали он и шака његових пријатеља. 

Такве  шачице  непрактичних  људи  речи  налазе  се  у  почетку  свих  националистичких  покрета.  Немачки 



интелектуалци били  су  зачетници  немачког  национализма,  баш као  што  су  јеврејски  интелектуалци зачетници 
ционизма.  Управо  дубоко  усаћена  жудња  људи  речи  за  увишеним  статусом  чини  их  преосетљивима  па  свако 
понижење наметнуто одређеној класи или заједници (расној,  језичкој  или верској)  којима припадају,  ма колико 
лабаво везани. Управо је Наполеоново понижавање Немаца, нарочито Пруса, натерало Фихтеа  (Fichte) и немачке 
интелектуалце да немачке масе позову на уједињење у снажну државу-нацију, која би господарила Европом. Теодор 
Херцл  (Theodor Herzl) и јеврејски интелектуалци били су нагнани у ционизам понижењима којима су милиони 
Јевреја  засипани  у  Русији  и  лажним оптужбама  којима  су  Јевреји  у  осталом делу  континеталне  Европе  били  
излагани крајем деветнаестог века.  Донекле је националистички покрет који је британске господаре истерао из 
Индије имао свој зачетак у понижењу што га је у Јужној Африци доживљавао један мршави и кратковиди Индијац  
речи. 

5. 

Лако је видети како ситничави човек речи, сталним исмевањем и жигосањем, уздрмава преовлађујућа веровања 
и оданости, и тако масама приближава идеју о промени. Није толико очит процес којим дискредитовање постојећих  
веровања и установа омогућује настанак неке нове фанатичне вере. Јер пада у очи чињеница да борбени човек речи,  
који “постојећи поредак испитује до његовог извора, да би указао на недостатак ауторитета и правде у њему”, често  
припрема терен не за друштво слободномислећих појединаца већ за неко корпоративно друштво које негује крајње 
јединство  и  слепу  веру.  Широка  раширеност  сум-ње  и  непоштовања  често  доводи  до  не-очекиваних  исхода. 
Ренесансно непоштовање било је увод у нови фанатизам Реформације и Контрареформације.  Французи из доба 
просвећености,  који  су  раскринкавали  цркву  и  круну,  проповедали  разум  и  трпељивост,  омогућили  су  бујање 
револуционарног и националистичког фанатизма који још не јењава. Маркс и његови следбеници дикредитовали су 
религију, национализам и страсну јурњаву за бизнисом и донели на свет нови фанатизам социјализма, комунизма,  
стаљинског иационализма и страсти за господством над светом. 

Кад разобличимо једну фанатичну веру или предрасуду, ми не ударамо у корен фанатизма. Ми само спречавамо 
да  он  исцури  на  извесном  месту,  с  вероватношћу  да  ће  исцурити  негде  другде.  Тако  ниподаштавањем 
преовлађујућих веровања и оданости, борбени људи речи нехотице стварају неку глад за вером у масама лишеним 
илузија. Јер већина људи не може да поднесе огољеност и јаловост својих живота без поседовања неке ватрене  
преданости, или неког страсног стремљења у које се може утопити. Гако, упркос себи, гунђави човек речи постаје  
претеча нове вере. 

Истински човек речи, сам по себи, може да изиђе на крај и без вере у апсолуте. Трагање за истином он цени 
колико истину саму. 

Он ужива у сваком сукобу мисли и у размени спорења. Ако формулише неку филозофију и учење, ови су пре 
испољавање бриљантности ума и вежба у дијалектици неголи какав програм акције и начело вере. Његова таштина,  
истина је, често га наводи на то да своја премишљања брани дивље, па чак и јетко; али он обично позива на разум, а  
не на веру.  Фанатици и веровања гладне масе,  међутим,  вероватно ће у таква премишљања уносити извесност 
Светог писма, и учинити их кладенцем нове вере, Христос није био хришћанин, нити је Маркс био марксист. 

Да  сажмемо;  милитантан  човек  речи  припрема  тле  за  настанак  масовног  покрета:  1)  рушењем поверења  у 
владајућа веровања и установе, и одвраћањем људи од привржености њима; 2) посредним стварањем глади за вером 
у срцима оних који без ње не могу да живе, тако да нова вера, када се почне проповедати, наилази на нестрпљив  
одзив у масама лишеним илузија; 3) прибављањем доктрине и парола нове вере; 4) поткопавањем уверења “бољег  
света” – оног који може и без вере – тако да је он, када се нови фанатизам појави, неспособан да му се одупре. Ти 
људи не виде никаквог смисла у умирању за уверења и начела, па се без борбе препуштају новом поретку. 

Дакле, кад интелектуалац лишен сваког поштовања. обави свој посао: 

Најбољи су без икакве вере,А најгори пуни страствене жестине.Јамачно следи неко откривење.Јамачно ту је већ и  
Други Долазак.

Позорница је сада спремна за фанатике. 

6. 

Трагичне личности у историји масовног покрета често су оне интелектуалне претече које живе довољно ду-го да 
виде како се стари поредак слама под деловањем маса. 

Утисак  да  се  масовни  прокрети,  а  посебно  револуције,  рађају  из  решености  маса  да  свргну  искварену  и  
тлачитељску тиранију и себи извојују слободу делања,  говора и савести – води порекло из звона речи које  су  



интелектуални зачетници покрета исказали у својим кошкањима са владајућим поретком. Чињеница да масовни 
покрети, како настају, често испољавају мање појединачне слободе од поретка који замењују обично се приписује  
подлости неке клике гладне власти, која у неком критичном тренутку присваја покрет и тако масама на превару 
отима слободу која  само што није  синула.  У стварности,  једини људи преварени у  том процесу јесу  одређене 
интелектуалне претече. Они устају против установљеног поретка, исмевају његову ирационалност и неспособност,  
разобличавају његову нелегитимност и тлачитељство, и траже слободу самоизражавања и самоостваривања. Они 
узимају здраво за готово да масе које се одазивају на њихов позив и стају уз њих жуде за истим стварима. Међутим,  
слобода за којом масе жуде није слобода самоизражавања и саоостваривања, већ је то слобода од неподношљивог 
бремена самосталног постојања. Масе желе слободу од “страшног бремена слободног избора”, слободу од напорне 
одговорности остваривања свог неделотворног личног ја и прихватања кривице за мањкав производ. Оне не желе  
слободу савести, већ веру – слепу, ауторитарну веру. Ови, пак, потпуно уклањају стари поредак не да би створили 
друштво слободних и независних људи, већ да установе једнообразност, појединачну безименост и нову структуру 
савршеног јединства. Не устају они против опакости старог режима, већ против његове слабости; не против његовог 
тлачеља, већ против његовог неуспеха да их заједно скује у једну чврсту моћну целину. Убедљивост интелектуалиог 
демагога  не  састоји  се  толико  у  уверавању људи да  је  установљени  поредак  зао  колико у  доказивању његове  
беспомоћне неспособности. Непосредан исход једног масовног покрета обично је саображен с оним што људи желе. 
Они тим процесом нису преварени. 

Трагична судбина која скоро увек погађа интелектуалне бабице једног масовног покрета произлази из тога што 
они  у  суштини  остају  индивидуалисти,  ма  колико  проповедали  и  величали  заједнички  напор.  Они  верују  у 
могућност среће и ваљаност појединачног мнења и иницијативе. Али, чим један покрет почне да се ваља, моћ пада  
у руке оних који немају ни вере у појединца ни поштовања за њ. А такви надмоћ стичу не зато што би их њихово  
пренебрегавање појединца оспособљавало за безобзирност већ зато што је њихов став у потпуној сагласности са 
страшћу која влада масама. 
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