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ГЕР МАН ФИ ЛИ ПО ВИЧ СУН ЈА ГИН

ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА У УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОЈ 
ЗА ЈЕД НИ ЦИ

Да ру ју ћи чи тав си стем на у ка, фи ло зо фи ја се у са вре ме ном 
мо дер ни зу ју ћем дру штву – ко је чи ни не пре ста не ре ве ран се у при
лог на у ка ма и ви со ким тех но ло ги ја ма – об ре ла у ве о ма не за вид ном 
по ло жа ју. По све му су де ћи, у нај не при јат ни јем у од но су на све 
оста ле огран ке ху ма ни тар ног зна ња. С вре ме на на вре ме мо гу се 
чак чу ти и зло слут ни за кључ ци о смр ти фи ло зо фи је ко ји, иа ко 
„пре у ве ли ча ни”, ипак, нажа лост, ни су без осно ва. А по свој при
ли ци, нај ве ћу ште ту на не ла јој је на гла де зи де о ло ги за ци ја на шег 
дру штва. Још до не дав но за у зи ма ју ћи чвр сту по зи ци ју по моћ ни ка 
пар ти је, ре ци мо, за јед но са син ди ка ти ма и КГБ, фи ло зо фи ја је на
је дан пут оста ла без свог по сло дав ца ко ји је пре тен до вао ни ма ње 
ни ви ше до на „во де ћу усме ра ва ју ћу сна гу” це лог дру штва. Би ти 
та квом ау то ри те ту по моћ ник сма тра ло се ве о ма ча сним по слом. 
Со вјет ска фи ло зо фи ја је на не ки на чин да ва ла на уч но оправ да ње 
де ло ва њи ма тог ау то ри те та при ба вив ши му уло гу јед ног од нај у ти
цај ни јих то ко ва свет ске фи ло зоф ске ми сли. У по чет ку су фи ло зо
фи по ку ша ва ли да са чу ва ју сво ју пре сти жну по зи ци ју по моћ ни ка 
јед но став но про ме нив ши га зду. Но ви бур жо а скопро за пад ни га зда 
раз об ли ча вао је тај не „им пе ри је зла” ко ја је до ско ра би ла зве зда 
во ди ља це ло куп ног про гре сив ног чо ве чан ства. Фи ло зо фи су се 
по ду хва ти ли да раз об ли че соп стве ну зве зду во ди љу ка квом се, у 
крајњоj ин стан ци, по ка зао сâм Маркс. Од се кав ши гра ну на ко јој 
су се де ли, фи ло зо фи уоп ште ни су до би ли за слу же ну по хва лу (вла
сти ма уоп ште ни је би ло ста ло до њих), већ су јед но став но из гу би ли 
сво је ме сто и рас пр ши ли се по ту ђим пост мо дер ни стич ким огран
ци ма, док су се, ипак, не ки твр до глав ци чвр сто ухва ти ли за остат ке 
ста рог.
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У ме ђу вре ме ну се, ме ђу тим, ис по ста ви ло да ствар ни је у то ме 
ка ко се ди мо, па чак ни у то ме ка ко игра мо, већ у то ме што смо се 
уоп ште об ре ли у дру гој ин те лек ту ал ној кли ми. Слом „гво зде не 
за ве се” да ро вао нам је не са мо „пло до ве сло бо де” већ и оне већ хро
нич не ин те лек ту ал не бо ле сти на ко је се, бо ље или го ре, не ка ко 
при ви као за пад ни свет. За нас су те бо ле сти билe но ви на и иза зва
ле су те же и, што је нај го ре, нео че ки ва не ре ци ди ве. Ра ди се о то ме 
што са вре ме но ин те лек ту ал но ми шље ње по ста је све ин стру мен
тал ни је, тач ни је – компјутеризoваније, у њему за сва ки про блем 
по сто је фо р ма ли зо ва не ме то де ре ша ва ња. То су штин ски убр за ва 
ин те лек ту ал ни про цес, сма њу је ри зик гре шке чи не ћи га (то ми шље
ње) на из глед пр о фе си о нал ни јим. Али се за то та кво ми шље ње по
ка зу је бес по моћ ним пред ли цем не фор ма ли зо ва них про бле ма, 
ра з ра ђу ју ћи од брам бе ни ме ха ни зам за хва љу ју ћи ко ме их оно на
про сто не ви ди. Про бле ми ко ји се не мо гу ре ши ти ма шин ском 
ме то дом за са вре ме ног по слов ног чо ве ка из гле да ју као не што су
ви шно што пре ва зи ла зи ње го ву ком пе тен ци ју. Фи ло зо фи ја се пак 
ско ро це ла са сто ји од про блема ко ји зах те ва ју не са мо об ја шње ње 
већ и лич но раз у ме ва ње, а раз у ме ва ње, по пра ви лу, прет по ста вља 
при др жа ва ње оног пра ви ла ко је ни је уна пред де фи ни са но, ко је 
сва ки пут тре ба фор му ли са ти и до те ри ва ти у то ку са мог раз у ме
ва ња, то јест де ло ва ти на ин ди ви ду ал ни, „руч ни” на чин. По сто је 
озбиљ ни раз ло зи да се сло жи мо с тврд њом да ако по де ла ра да на
ста је као од го вор на од ре ђе не ма сов не по тре бе по је ди на ца, он да 
про фе си о нал но ба вље ње фи ло зо фи јом за до во ља ва по тре бу да се 
ми сли кри тич ки, ин ди ви ду ал но, не за ви сно од зах те ва зва нич не 
иде о ло ги је и ка лупâ сва ко днев ног ми шље ња. Сто га на све ту има 
фи ло зо фи ја оно ли ко ко ли ко и фи ло зо фа, што се у епо си до ми на
ци је ком пју тер ске тех но ло ги је, ка да се би ло ка кво зна ње фор ма
ли зу је и да ље из вла чи про стим при ти ском на од го ва ра ју ће дуг ме, 
чи ни сва ко днев ној интелeк туалној све сти као из ве шта че на екс
тра ва гант ност. Тим пре што не рет ко та ко и би ва.

Би ти фи ло зоф у на ше вре ме по ста је не у ме сно и, што да не ка
же мо, ком ично; то је као кад па лиш све ћу кад по сто ји елек трич на 
стру ја. При зна ти у раз го во ру да си фи ло зоф је не ла год но, мо раш 
да го во риш да пре да јеш фи ло зо фи ју, то јест да имаш су бјек тив но 
ми шље ње и ми слиш раз ли чи то од оста лих, на шта те јед но став но 
на го не не ке спо ља шње окол но сти. Уо ста лом, не ки до ви тљи ви пре
да ва чи су про на шли по се бан на чин пре да ва ња фи ло зо фи је ко ји 
омо гу ћу је да се из бег не лич но од го вор но фи ло зо фи ра ње. То се по
сти же на ра чун пре тва ра ња кур са фи ло зо фи је у исто ри ју фи ло зо
фи ра ња, сво је вр сну „фи ло зо фо ло ги ју”, ка да се све што се сту ден
ти ма чи ни ап сурд ним, и што они те шко мо гу да ре про ду ку ју на 
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ис пи ту, мо же сва ли ти на ау то ра о ко ме је реч, на при мер на Кан та. 
Та ко се по ка за ло мо гу ћим фи ло зо фи ра ти без пре у зи ма ња лич не 
од го вор но сти и са мим тим из бе га ва ти не у год но сти ко је ис кр са ва ју 
при ли ком фи ло зо фи ра ња. 

Уо ста лом, вре ме ном је уве ден у оп ти цај и дру ги знат но ди
рект ни ји, чи сто ад ми ни стра тив ни на чин ре ша ва ња овог про бле ма: 
под окри љем фи ло зоф ских фа ку лте та по че ли су да ни чу огран ци 
ко ји су са мо по сред но по ве за ни с фи ло зо фи јом (а шта све, за пра во, 
с њом по сред но ни је по ве за но?), по пут кон флик то ло ги је или му
зе о ло ги је. Ту је, на при ли ку, реч о све сном ко ри шће њу од дав ни на 
фи ло зо фи ји свој стве не спо соб но сти да ра ђа из се бе но ве огран ке 
зна ња. Ме ђу тим, на жа лост, упра во та мо где су се на ши све сни на
по ри по кла па ли са ствар ним тен ден ци ја ма раз во ја и ди фе рен ци
ја ци је зна ња, то јест, где су би ли са свим оправ да ни, пре или ка сни
је се то за вр ша ва ло из два ја њем одрeђеног огран ка из струк ту ре 
фи ло зоф ског фа кул те та, што зна чи да је во ди ло да љем су жа ва њу 
на ше фи ло зоф ске пар це ле у си сте му уни вер зи те та и но вом стре су 
за фи ло зоф ску свест. Та ко је би ло и с пси хо ло ги јом, и са со ци о ло
ги јом и са свим не дав но – с по ли то ло ги јом, ко ју смо већ би ли уне ли 
у на зив сво је фир ме. Уско ро ће на днев ни ред сти ћи и – кул ту ро
ло ги ја. Он де пак где ства ри не сто је та ко, ра ди се у су шти ни о при
да ва њу фи ло зо фи ји из ве сне за њу спо ред не ком по нен те и у том 
сми слу о сма ње њу „ква ли те та ми шље ња” ка ко би се на про сто из бе
гао ви шак ад ми ни стра тив ног бе са. 

Те шко да ће фи ло зо фи ја ус пе ти да из ву че би ло ка кву ко рист 
из Бо лоњ ског про це са у чи ју је про па ган ду она јед но вре ме би ла 
ве о ма жи во укљу че на. Ор га ни за ци о но учвр шће ње ви ше сте пе ног 
обра зо ва ња је од ко ри сти та мо где оно ре ал но по сто ји, то јест та мо 
где су за пре да вач ки и ис тра жи вач ки рад по треб ни струч ња ци раз
ли чи тог ни воа при пре ме, ре ци мо у хе ми ји. Ов де је за ре а ли за ци
ју обра зов ног, а тим пре ис тра жи вач ког про це са по тре бан не са мо 
ау то ри та тив ни шеф већ и ње го ви ком пакт но по ве за ни са рад ни ци, 
аси стен ти и ла бо ран ти, ко ји се, ме ђу тим, ни ма ло не осе ћа ју за ки
ну тим јер им то омо гу ћу је да то ком са мог ра да на при ро дан на чин 
пре ла зе с јед ног ни воа на дру ги, ви ши ни во. У фи ло зо фи ји не ма 
ни че га слич ног то ме, ов де ни су по треб не ни ка кве по моћ не ду жно
сти. Ов де шеф, уко ли ко је ча стан чо век, мо ра и да др жи пре да ва ња, 
и да пи ше књи ге сâм, слу же ћи фи ло зо фи ји као нај ви шем по зва њу 
и да при пре ма се би за ме ну у пр вом ре ду сво јим лич ним при ме ром 
ко ји се у исто вре ме не мо же по но ви ти, ко ји се је ди но мо же сле ди
ти. Ов де се обра зо ва ње не мо же де ли ти по ни во и ма, оно до зре ва 
као це ли на кон ти ну и ра ног про це са у ко ме се ста тус „ди пло ми ра
ног струч ња ка”, за раз ли ку од дру гих обла сти зна ња, ја вља као 
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пре вла ди во „по лу фа бри ко ва но” ста ње за ко је од стра не на ших 
по сло да ва ца углав ном не ма по тра жње. Чим од бра ни те ма ги ста р
ску те зу ви по ста је те ма ње или ви ше до вр ше ни фи ло зоф ски су бјект 
ко ји уме да игра пре ма фи ло зоф ским це хов ским пра ви ли ма и то у 
зна чај ној ме ри услов но. Раз у ме се, ма ко ји це ло вит про цес се мо же 
по де ли ти по ни во и ма ако је то оба ве зни дрескод ко ји је не ко уста
но вио и без ко га вас не пу шта ју у пре сти жни клуб, али ће том при
ли ком до би је ни пар чи ћи са ми по се би би ти мр тви. Они се по том 
мо ра ју не пре ста но спа ја ти и ре а ни ми ра ти „жи вом во дом” осо бе
ног нео бич ног по зва ња ко је се, по пут оног ме да, од ли ку је ти ме 
што га има или га не ма.

Те ши де ли мич но је ди но то што ин тен зив ни до жи вљај тра гич
но сти по сто ја ња за фи ло зо фи ју у из ве сном сми слу пред ста вља 
уо би ча је но ста ње. Пло до ви фи ло зо фи ра ња, по пут зр на ба че них у 
зе мљу, осу ђе ни су на оп ти ми стич ке тра ге ди је. Гу бе ћи сво је са зре ло 
зр не вље фи ло зо фи ја да ру је жи вот сто ти на ма но вих, по твр ђу ју ћи 
са мим тим тра ги зам и веч ност по сто ја ња уоп ште, што зна чи – и 
свог соп стве ног. А тај „фи ло зоф ски” од нос пре ма тра ги зму по сто
ја ња про ис ти че не са мо из спо со бо сти ра ђа ња ду хов них да ро ва, 
упр кос по од ма клим го ди на ма, већ у од лу чу ју ћем сте пе ну од ме ста 
ко је она за у зи ма у кул ту ри, а ко је ни ко не мо же за у зе ти јер је оно 
прин ци пи јел но ни чи је, сво је вр сни ме ђу про стор, на ко ме ба лан
си ра је ди но фи ло зо фи ја. То ме сто је, ка ко је пи сао Бер транд Ра сел, 
из ме ђу на у ке и те о ло ги је, иа ко би пре тре ба ло го во ри ти о објек тив
ном, ис ку стве но по твр ђе ном зна њу и бес ко нач ном про сто ру зна ња 
ко је се про сти ре из ван гра ни ца по зи тив ног ис ку ства и ко је се осла
ња са мо на уну тра шњи до жи вљај по сто ја ња.1 Ба лан си ра ју ћи на 
тој гра ни ци и уро ња ва ју ћи са мим тим час у ло гич ке пра шу ме на
у ке, час у мут не та ла се тран сцен ден тал ног и су бјек тив ног, фи ло
зо фи ја се та ко об ре ла у из у зет ном по ло жа ју, не пре ста но про ла зе ћи 
тач ку из ко је се свет ви ди као це ли на. Фи ло зо фи ја на не ки на чин 
сво ди на за јед нич ки име ни лац све те то ли ко раз ли чи те де ло ве 
по сто ја ња, од ва жа ва ју ћи се на не у стра ши вост ди ле тан ти зма у 
све ту на у ке, по де ље не мно го број ним и те шко пре вла ди вим про
фе си о нал ним пре гра да ма, и на сци јен ти стич ко „фри зи ра ње” тран
сцен ден тал но су бјек тив ног све та. Са мим тим се у без о се ћај ни свет 
на у ке уно си људ ска ди мен зи ја, а тран сцен ден тал на бес ко нач ност 
и су бјек тив на не у хва тљи вост по ста ју са гле ди ви, си стем ски пој
мљи ви. И то на о ко не мо гу ће је дин ство ду ха и про те жно сти, ко је је 

1 В.: Лу кин В. М., По ֱ ра ничный ка рак ֳ ер фи ло со фии и ֲро фес си о нальной 
мысли ֳ ельноду хов ной деяֳельно сֳи фи ло со фа. У књ.: Ма сֳер и ֲро фес сио нал: 
ис ֳ о рия и со вре мен носֳь, СПб., 2009.
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то ли ко збу њи ва ло Де кар та, по ја вљу је се пред на ма као би ће у чи је 
по сто ја ње нам фи ло зо фи ја пру жа уну тра шњу ра до сну уве ре ност, 
иа ко се то ло гич ки ни ка ко не мо же до ка за ти. Кра ће ре че но, фи ло
зо фи ја нам пру жа оно што ми име ну је мо као по глед на свет ко ји 
у је дин стве ној па но ра ми об је ди њу је не са мо тај исти дух и про те
жност већ и спо зна то и прет по ста вље но, до жи вље но и из ма шта но. 
Ето у од но су пре ма тој па но ра ми, у чи јем цен тру сто ји су бјект ко ји 
раз ми шља и осе ћа (а она се упра во за ње га и са зда је), мо гу ћа су 
би ло ко ја по след ња пи та ња, с ко ји ма нај че шће обич на свест асо
ци ра фи ло зоф ски од нос пре ма све ту.

Сма тра се да упра во због ин те лек ту ал них аван ту ра ове (у нај
ма њу ру ку, до са да) не про ла зне функ ци је ми и тре ба да из во ди мо 
нео п ход ност или су ви шност фи ло зо фи је у са вре ме ном дру штву. 
По че ћу раз го во ром о крај ње ша ро ли ком кон тинген ту. Ако се по зо
вем на соп стве но до ста бо га то ис ку ство у ра ду са сту ден ти ма фи
ло зо фи је, пот кре пље но и ис ку ством мо јих мла ђих ко ле га,2 мо же 
се уо чи ти озбиљ но обра зов но ра сло ја ва ње ме ђу сту ден ти ма фи
ло зо фи је. Ра ни је је кон тин гент сту де на та био у том по гле ду знат но 
исто род ни ји. Да нас из ве сни део сту де на та до ла зи на фа кул тет на
про сто због из ве сног за ла и ке ег зо тич ног по во да. Али дру ги део 
по ка зу је озбиљ но уз ди за ње ни воа фи ло зоф ског ра да. Зна ње дватри 
је зи ка, сло бод на ори јен та ци ја на ин тер не ту, из гра ђе не лич не ве зе 
с обра зов ним цен три ма у ра зним де ло ви ма све та, нај зад, озбиљ не 
на ви ке тек сту ал ног и ко мен та тор ског ра да у са вре ме ној сту дент ској 
сре ди ни уоп ште ни су рет кост. Не за ви сно од то га у ко јој ме ри су ту 
уме ша ни уни вер зи тет ски про фе со ри, а у ко јој ме ри од го во ри на 
иза зов вре ме на, све то ве се ли на ду да наш рад и на кон нас не ће 
усах ну ти. Тим пре што се у по след ње вре ме ме ђу на шим сту ден
ти ма све че шће су сре ћу де ца из при лич но до бр о сто је ћих по ро ди ца 
ко ја би мо гла, узи ма ју ћи у об зир да наш ње ре а ли је, да сту ди ра ју где 
год же ле, али су ипак све сно да ла пред ност сту ди ја ма фи ло зо фи је. 
Та симп то ма тич на по ја ва, по свој при ли ци, све до чи да се пе ри од 
пр во бит не аку му л а ци је у на шем дру штву окон ча ва и да је у све сни 
жи вот по че ла да сту па већ дру га или тре ћа ге не ра ци ја пе ре строј ке 
ко ја ни је мо ра ла да оп те ре ћу је се бе сум њи вим по слом сти ца ња и 
ре ха би ли та ци је ка пи та ла и ко ја се још у мла до сти уве ри ла да ни 
но вац, ни сло бо да сâма по се би још не чи не чо ве ка срећ ним и да је 
за то по тре бан не пре ста ни рад ду ше, ина че ћеш умре ти од до са де 
у по те ри за за до вољ стви ма. А за за до во ља ва ње по тре ба де лат не 
ду ше фи ло зо фи ја се, раз у ме се, по ка зу је из ван кон ку рен ци је, ну
де ћи у из о би љу ма те ри јал за та кав рад до кра ја на шег жи во та.

2 В.: Го во ру нов А. В., Исто, 94.
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У чи сто про фе си о нал ном по гле ду фи ло зо фи ја је од свог на
стан ка би ла скуп за жи вот бес ко ри сних прак си у ра ду с ре чи ма у 
ко ме се опред ме ћу је на о ко су ви шни ма те ри јал ми са о ног про це са 
по себ них про роч ки на да ре них љу ди. За ни мљи во је да је, без об зи
ра на прак тич ну бес ко ри сност, при лич но ра но ова ква уме шност 
би ла уне ко ли ко за ни мљи ва и ла и ци ма, са свим мо гу ће и због то га 
што је ова уме шност на не ки на чин по ве за на са са мом људ ском при
ро дом, по пут, на при мер, уме шно сти и же ље за пе ва њем. Уо ста лом, 
то ком вре ме на се она по ка за ла спо соб ном да обез бе ди и од ре ђе ни 
дру штве ни ста тус, да бу де иа ко не те ле сни ипак у су шти ни аго
нал ни за нат по у ча ва ња, то јест за нат дра го цен у ан тич ком по ли су, 
прак са ам би ци о зних љу ди с аго ре ко ји за то има ју до вољ но нов ца 
и сло бод ног вре ме на. Али и у сред њем ве ку, ка да се све сво ди ло 
на иде ју бо га, фи ло зо фи ја је очу ва ла свој ре ла тив но ау то ном ни 
ау то ри тет, хип но ти шу ћи по све ће не кон струк тив ним ма ни пу ла
ци ја ма на из глед пот пу но не кон струк тив ним, ин те ли ги бил ним 
пред ме ти ма, гра де ћи од њих це ло ви те ло гич ке хра мо ве.

У доц ни јем све ту ли ше ном ча ро ли је она се по ка за ла као прак
са по мо ћу ко је су до бро сто је ћи и ути цај ни љу ди мо гли да до ка жу 
око ли ни да по се ду ју осо би те, уз ви ше не по тре бе. У том сми слу за 
фи ло зо фе је не ма ње ва жна од ве шти не фи ло зо фи ра ња би ла ве шти
на на мет ну ти се по тен ци јал но бо га том по кро ви те љу ари сто кра ти. 
Прак тич но сви по зна ти фи ло зо фи 17–18. ве ка, од Хоб са и Ло ка до 
Хер де ра и Ле син га, за у зи ма ли су прак тич но фик тив не до бро пла
ће не ду жно сти при бо га тим ме це на ма и ва жним слу жбе ним ли ци
ма. Већ то, ка ко ми се чи ни, све до чи у ко рист то га да, мо жда, на ше 
да на шње фи ло зоф ске те шко ће ве за не за ме сто под сун цем у зна
чај ном сте пе ну има ју су бјек тив ни ка рак тер, да ми на про сто ни смо 
осво ји ли или чак са гле да ли у пу ној ме ри оно ме сто ко је је за нас 
пред о дре ђе но у по стин ду стриј ском ин те лек ту ал ном про сто ру. Ми 
ису ви ше ту гу је мо за не ка да шњим а са да из гу бље ним ком фо ром, 
а раз ма тра ју ћи са да шњу си ту а ци ју че сто има мо у ви ду са мо гу бит
ке. Али гу би ци не мо гу би ти ап со лут ни, у ши ро кој пер спек ти ви 
они се увек по ка зу ју као сло бод но ме сто за не што но во.

Па и про све ти тељ ска функ ци ја, ко ја је у пр вом ре ду опло ди
ла но во е вроп ску фи ло зо фи ју, от пло вља ва од нас ка по ли то ло ги ји 
и жур на ли сти ци. Па и у са мом вр тло гу у ко ји увла че свет сред ства 
ма сов ног ин фор ми са ња (СМИ), у пр вом ре ду она с вру ћим пи ро
шка ма но во сти и спле та ка, при гу шу ју фи ло зо фи ју ко ја ни је пре
ви ше су јет на ни ти ин си сти ра на то ме да се за у ста ви те и ослу шне те. 
Али зар и моћ ни ци овог све та ни су та ко ђе смрт ни, као и мно го ве
ко ва ра ни је, и да ле ко од то га да је сва ког од њих мо гу ће уте ши ти 
по зи ва њем на за гроб ни свет, а тим пре не ве се лом кон ста та ци јом 
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да кад умреш јед но став но са тру неш. Јер из ве сни део по се ти ла ца 
тог све та ипак оста ју на ши кли јен ти и по ку ша ва ће да се спа су 
чу ва ју ћи дис кур зив ну дис тан цу чак и у по гле ду свог соп стве ног 
скон ча ња. 

Ме ђу тим, бо гу хва ла, ми ни смо ра се ја ни та ла си ма фили ба сте
ри је, већ при па да мо кор по ра ци ји ко ја нас об је ди њу је је дин ством 
ра да, ин те ресâ и правâ чи је је име – уни вер зи тет. Од Лајб ни цо вог 
вре ме на у Евро пи се ја вља ко лек тив но ста ра тељ ство ка да не ка 
ути цај на лич ност, или др жа ва, ста вља ју на рас по ла га ње стал ну 
сво ту све тов ној за јед ни ци ин те лек ту а ла ца, обез бе ђу ју ћи са мим 
тим из ве сну ау то но ми ју и кон ти ну и тет њи хо ве де лат но сти. Та кве 
за јед ни це су се по че ле на зи ва ти ака де ми ја ма и, као што је био слу
чај с ака де ми јом ко ју је им пе ра тор Пе тар осно вао у Санкт Пе тер
бур гу, то ком вре ме на оне са ме по чи њу да при пре ма ју за се бе но ве 
чла но ве, фор ми ра ју на уч на оде ље ња и пре тва ра ју се у уни вер зи
те те у но во е вроп ском зна че њу те ре чи. То ви ше ни су сло бод не ску
пи не уче ни ка и пре да ва ча, за ко је су сту ди је на про сто на чин жи во та, 
већ све тов не уста но ве ко је при пре ма ју мла деж за ква ли фи ко ва но 
ру ко во ђе ње не ким дру штве но зна чај ним по слом. По зна ти аме рич
ки фи ло зоф и те о ре ти чар на у ке Рен дал Ко линс на зи ва та кву транс
фор ма ци ју „уни вер зи тет ском ре во лу ци јом”, на гла ша ва ју ћи да иа ко 
су сло бод ни уни вер зи те ти увек у европ ској кул ту ри игра ли кључ ну 
уло гу у ства ра њу „ин те лек ту ал них мре жа” ко је су ту кул ту ру по
др жа ва ле, али ни ка да њи хов ути цај ни је био то ли ко зна ча јан за 
мре же – у тој ме ри то ли ко чвр сте и ор га ни зо ва не као у дру гој по
ло ви ни 18. ве ка.3

Нас, ко ји же ли мо да се уз диг не мо ка ви со ким тех но ло ги ја ма, 
тре ба ло би, по мом ми шље њу, да ве о ма за ин три ги ра окол ност да 
је гран ди о зној тех нич кој ре во лу ци ји 19. ве ка прет хо ди ла уни вер
зи тет ска ре во лу ци ја ко ја је та ко ре ћи су штин ски згу сну ла ин те
лек ту ал ну кли му у раз ви је ним зе мља ма Евро пе. А во де ћа сна га 
тих про ме на у окви ри ма већ са мих уни вер зи те та не сум њи во је 
би ла фи ло зо фи ја ко ја се у то вре ме од ли ко ва ла већ при лич но од
ре фле ко ва ним ни во ом тех нич коме то дич ног ра да и још у пе ри о ду 
ме це на та већ до стиг ну тим све тов ним ду хов ним ау то ри те том, то
ли ко ва жним за са мо по твр ду на уч ног тра га ња за исти ном, ко ја 
тре ба да по ста не за вас ва жни ја од све га, чак и од при ја те ља. (Ми, 
пак, да нас из не ких раз ло га же ли мо да ова кав рад ускла ди мо не 
с кул том уни вер зи те та, већ с др жав ним кул том цр кве.) Не ма сум
ње да је упра во фи ло зо фи ја за ра зи ла уста но вље ну уни вер зи тет ску 

3 Кол линз Р.: Со ци о лоֱия фи ло со фии: ֱ ло бальная ֳ е о рия ин ֳ е лек ֳ у альноֱо 
из ме не ния, Но во си бирск, 2003.
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на у ку „бор бом за ква ли тет ми сли”, ко ју је она во ди ла још од вре
ме на про све ти те ља и без ко је је у ко нач ном ре зул та ту не за ми сли ва 
и нај пре ци зни ја ма шин ска тех ни ка.4

Не ма њи зна чај „уни вер зи тет ска ре во лу ци ја” је има ла за по
ве ћа ње „ква ли те та ми сли” у сâмој фи ло зо фи ји. Ка ко пи ше Рен дал 
Ко линс, ско ро сви фи ло зоф ски про бле ми по след ња два ве ка су 
плод ин сти ту ци о на ли зо ва не уни вер зи тет ске фи ло зо фи је, а не мач
ка кла сич на фи ло зо фи ја, ко ја и до да на шњег да на оста је обра зац 
фи ло зоф ске кул ту ре и ин те лек ту ал не пре фи ње но сти, прак тич но 
је у пот пу но сти де ло уни вер зи тет ских про фе со ра. Упра во је уни
вер зи тет ска струк ту ра, фор ми ра на уну тра шњом бор бом мно гих 
ге не ра ци ја за про стор у ве зи са уво ђе њем но вих на уч них ди сци
пли на, кри ста ли зо ва ла ло ги ку, ме та фи зи ку и епи сте мо ло ги ју као 
сво је вр сне са мо стал не по ду хва те ра зу ма.5 Упра во су свр ше ни 
сту ден ти уни вер зи те та, ме ђу ко ји ма ни по што у по след њем ре ду 
и они ху ма ни тар них ди сци пли на, би ли на че лу не мач ке (би змар
ков ске) ва ри јан те мо дер ни за ци је, у ко јој је кључ ну уло гу од и грао 
све стра но обра зо ван и др жав нич ким до сто јан ством ис пу њен од го
вор ни ру ково ди лац с уни вер зи тет ском ди пло мом, за раз ли ку од 
ен гле ске ва ри јан те мо дер ни за ци је у ко јој је кључ ну уло гу од и грао 
аван ту ри стич ки на стро је ни сло бод ни пред у зет ник ко ји се на дру
штве ном пла ну уздао у „не ви дљи ву ру ку”, а ко ји је ин ди ви ду ал но 
те жио ис кљу чи во за ма те ри јал ним успе хом.6

Ме ђу тим, на жа лост, до стиг ну ћа кла сич них, у пр вом ре ду не
мач ких уни вер зи те та ни су ка сни је по при ми ла до ли чан раз вој. То 
је по ве за но ка ко с про це си ма ко ји су се од и гра ва ли уну тар фи ло
зо фи је, та ко и из ван ње. По чев од нео кан тов ства, у са мој фи ло зо
фи ји у пред њи план по чи њу да из би ја ју ме то до ло шки, то јест уну
тра шњи, це хов ски про бле ми, што ју је пре тва ра ло пр вен стве но у 
фи ло зо фи ју за фи ло зо фе. Ма сов ни ин те лек ту ал ни чи та лац је све 
ре ђе за ви ри вао у фи ло зоф ске трак та те, а нај чи та ни је фи ло зоф ско 
де ло пр ве по ло ви не 20. ве ка по ста ла је Про паст За па да – књи га 
ко ју је на пи сао сред њо школ ски про фе сор с ду бо ким пре зре њем 
пре ма „ета бли ра ним” уни вер зи тет ским про фе со ри ма. Да ле ко се
жне по сле ди це по суд би ну на шег по сла имао је и фи ја ско у Ру си ји 
то ли ко ути цај не не мач које зич ке кул ту ре, ко ји је усле дио због два 
из гу бље на свет ска ра та ко ја је ини ци ра ла Не мач ка. Не мач ки је зик 
као је зик ме ђу на род не и у пр вом ре ду ху ма ни стич кофи ло зоф ске 
ко му ни ка ци је по ти снут је од стра не ен гле ског, па је сто га по бед

4 В.: Се мен ков В. Е., Ма сֳер и ֲро фе си о нал, 119.
5 В.: Кол линз Р., Нав. де ло, 834.
6 В.: У. Ма киНи л, Вос хо жде ние За па да. М., 2004, 946–948.
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нич ка лен та с не мач ких кла сич них уни вер зи те та пре шла на ан гло
а ме рич ке. А они су, пак, у ве ћи ни пред ста вља ли са вез сло бод них 
на уч нообра зов них од се ка про же тих ду хом ли бе ра ли зма, ко мер
ци ја ли зма и сци јен ти зма. У та квој сре ди ни „обра зов них услу га” 
фи ло зо фи ја се ве о ма бр зо об ре ла у уло зи фа кул та тив ног до дат ка 
основ ним по зи тив ним услу га ма, то јест, по ста ја ла је услу жно по
зи ти ви стич ка, гу би ла сво ју ху ма ни стич ку ком по нен ту, по че ла да 
опо на ша при род ну на у ку и као још не са свим пу но вред но на уч но 
зна ње на ста ви ла да се рас тва ра у та ла си ма не пре глед ног мо ра на у ке.

А то мо ре се ши ри ло и ди фе рен ци ра ло пре тва ра ју ћи уни вер
зи те те јед но став но у про из вољ ни кон гло ме рат фа кул тетâ за бри ну
тих раз ма хом по ну ђе них ко мер ци јал них услу га, ни по што не осе
ћа ју ћи уну тра шњу по тре бу јед них за дру ги ма. Реч је о гло бал ној 
тен ден ци ји, али је она по себ но дра стич но до шла до из ра жа ја у 
но вој Ру си ји ко ја је нео че ки ва но и из не на да пре шла не на оче ки ва
ни ко му ни зам, већ на не ка да пре вла да ни ка пи та ли зам. Ква ли та
тив но је дин ство при не то је на жр тву раз ма ху си сте ма ти за ци је и 
бу џе та. И тај раз мах, то јест на про сто кван ти та тив на ди мен зи ја, 
по ста ла је оно нај важ ни је. Сан ктпе тер бур шки др жав ни уни вер зи
тет, на при мер, да би се раз ли ко вао од дру гих уни вер зи те та ко ји 
бу ја ју на на ше очи, у раз го вор ној ко му ни ка ци ји се по чео на зи ва ти 
„Ве ли ки” и да би то по твр дио био је спре ман да се би при са је ди ни 
би ло ко ји огра нак за ко ји је мо гао да до би је бу џет ска сред ства, не
за ви сно од ње го вог на уч ноте о риј ског зна ча ја. Са мим тим из чи сто 
кон јунк тур них раз ло га при не та је на жр тву глав на вр ли на уни вер
зи те та – да бу де ин сти ту ци о нал но ова пло ће ње је дин ства фун да мен
тал ног те о риј ског зна ња. А без те уз ви ше не пре тен зи је фи ло зоф ска 
ком по нен та у струк ту ри уни вер зи те та ну жно по ста је про бле ма тич
на. Ка ко с пра вом на по ми њу на ше ау то ри та тив не ко ле ге: „Син те за 
на у ка, но ва је дин стве на кон цеп ци ја (сли ка) све та без фи ло зоф ске 
ком по нен те ни је мо гу ћа”, као, уо ста лом, и обр ну то.7

Сма тра се да се упра во ов де, у оства ри ва њу ин те гра тив не, 
„шав не” функ ци је у са вре ме ном си сте му на у ка, и са сто ји глав на 
ре зер ва по ве ћа ња ау то ри те та (што зна чи и нео п ход но сти) фи ло зо
фи је у са вре ме ној уни вер зи тет ској за јед ни ци. И нео п ход не објек
тив не прет по став ке та кве функ ци је. Ин те гра тив ни про це си у на
шем гло ба ли зу ју ћем све ту уоп ште се не огра ни ча ва ју све ве ћом 
услов но шћу др жа внопо ли тич ких и еко ном ских раз гра ни че ња. 
Све че шће исту па ју ћи као је дин ствен су бјект свет скоисто риј ског 
про це са, чо ве чан ство ну жно по чи ње да ту ма чи и по је ди не сфе ре 

7 В.: Ве че. Альма нах рус ской фи ло со фии и культуры, 18. СПб, 2006; Ю. Н. 
Со ло нин, А. Г. Ти шки на: Фи ло со фия в си сте ме пе тер бург ско го обра зо ва ния, 10.
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сво је де лат но сти као ма ни фе ста ци ју не ких уни вер зал них спо соб но
сти тог су бјек та. На уч но са зна ње као јед на од та квих уни вер зал них 
спо соб но сти са др жи, по свој при ли ци, нај зна чај ни ји по тен ци јал 
та кве вр сте. На у ка ни ка да ни је по зна ва ла на ци о нал не и по ли тич ке 
гра ни це, иа ко су јој се оне ве штач ки на ме та ле, већ се у злат ном ве ку 
свог соп стве ног три јум фа она фор ми ра ла као ди сци пли нар ни си
стем с при лич но кон зер ва тив ним уну тра шњим раз гра ни че њи ма, 
усло вље ним ори ги нал но шћу пред ме та са зна ња, фор ми ра них на
чи на ње го вог струк ту ри ра ња и зна ков ног обе ле жа ва ња. С тим, ра
зу ме се, мо ра мо ра чу на ти ма кар и због то га што су се од 19. ве ка 
ди сци пли нар не раз ли ке фик си ра ле у осо бе ним ве штач ким је зи
ци ма ко је је нео п ход но спе ци јал но из у чи ти ка ко би смо се мо гли 
укљу чи ти у од ре ђе ну област на уч ног са зна ња. Ка сни је је, ме ђу тим, 
по ста ло ја сно да се на у ка, без об зи ра на ин сти ту ци о нал но по ја ча ну 
спе ци ја ли за ци ју, на де лу оства ру је као уни вер зал на спо соб ност 
свет скоисто риј ског су бјек та, да су ње ни фун да мен тал ни про бле ми 
„про зир ног” ка ра к тера, да се нај пер спек тив ни је по ве ћа ва ње зна ња 
зби ва у по гра нич ним зо на ма ко је пред ста вља ју не у трал ни те рен, 
та ко да се она раз ви ја по про бле ми ма а не по ди сци пли на ма.

У по след њој тре ћи ни 20. ве ка са свом од ре ђе но шћу оцр та ла 
се, али не ви ше ге ни јал но ан ти ци пи ра на, већ по зи тив но кон струи
са на, уни вер зал на осно ва за по и ма ње је дин ства уни вер зу ма, ка квом 
се по ка за ла не ње го ва ма те ри јал ност (ко ја је већ од вре ме на Ма ха 
и Аве на ри ју са би ва ла све про бле ма тич ни ја), ни ти ње го ва ду хов ност, 
ко ја нас од во ди у сум њи ве ба ру шти не ира ци о на ли зма, већ ње го ва 
гло бал на исто рич ност. То да је дру штве ни свет исто ри чан би ло је 
ја сно већ кра јем 18. ве ка. У 19. ве ку по ста ло је ја сно да је у пот пу
но сти исто ри чан и свет жи ве при ро де све до чо ве ка, да је исто рич
на Зе мља ко ја мо же да бу де схва ће на као не пре ста на сме на ге о ло шких 
епо ха, да је исто рич на чак и Ва се ље на, ко ја је обич но слу жи ла као 
иде ал не про ме њи во сти. Ду го се опи рао исто риј ској ин тер пре та ци ји 
пред мет фи зи ке, ко ји је фор ми рао је згро оп ште сли ке све та. Па и 
по ред то га, већ кра јем 19. ве ка за по чи ње пре вла да ва ње при ми тив
ног он то ло ги зма, ко ји је увек ве зи вао си лу за од ре ђе ног ма те ри јал
ног но си о ца, ко ји је оста јао од ре ђе ни обје кат иден ти чан са мом се би. 
По чет ком 20. ве ка, то ком фор ми ра ња квант норе ла ти ви стич ке 
фи зи ке, суп стан ци ја по чи ње да „иш че за ва” и објект се по сте пе но 
пре о бра жа ва у про цес ко ји про ла зи кроз из ве сна ста ња ве ро ват но
сти. „По след њих де це ни ја”, пи ше ака де мик Стјо пин, „пред ста ве 
о исто риј ској ево лу ци ји фи зич ких обје ка та, с јед не стра не, по сте
пе но ула зе у сли ку фи зич ке ре ал но сти кроз раз вој са вре ме не ко
смо ло ги је (иде ја Ве ли ког пра ска и на стан ка раз ли чи тих ви до ва 
фи зич ких обје ка та у про це су исто риј ског раз во ја Ме та га лак си је), 
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а, с дру ге стра не, – за хва љу ју ћи раз ра ди иде ја тер мо ди на ми ке 
не ста бил них про це са (И. При го жин)”.8 Да нас је тај про цес исто
ри за ци је фи зич ке ре ал но сти оти шао то ли ко да ле ко да се ов де све 
че шће уво ди иде ал исто риј ске ре кон струк ци је ко ји се ра ни је 
углав ном прак ти ко вао у ху ма ни стич ким на у ка ма.

Пре ма то ме, круг се за тва ра и свет у це ли ни се без ика квих 
изу зе та ка по ја вљу је као исто ри ја ко ја се раз ли ку је са мо сво је вр сно
шћу сво јих он то ло гијâ и вре мен ских па ра ме та ра. У пер спек ти ви, 
ка ко је то ан ти ци пи рао Фри дрих Ен гелс, то ће би ти „јед на на у ка” 
и са вре ме на, а тим пре бу ду ћа ин фор ма тич ка тех ни ка чи ни такав 
на чин ње ног по сто ја ња, ко ји ће јој омо гу ћи ти да ра ди у це ли ни у 
сва кој кон крет ној тач ки при ме не, у пот пу но сти ре ал ним. По пр ви 
пут се од вре ме на на стан ка но во е вроп ске на у ке на тој осно ви фор
ми ра и мо гућ ност вас по ста вља ња ње ног искон ског је дин ства, за сно
ва ног не ви ше на огра ни че но сти ме ха ни стич ког по гле да на свет, 
већ на уни вер зал но сти исто риј ског по гле да на свет. При ро да са 
ње ном би ос фе ром и но ос фе ром (а мо жда и це ло куп на Ва се ље на), 
у су шти ни ства ри, ја вља се као је дин стве на це ли на ко ја по се ду је 
за јед нич ку исто ри ју као ком плек сни и са мо ре про дук тив ни жи ви 
ор га ни зам, чи ји смо са став ни део и ми са ми. А уко ли ко је при ро
да жи ви ор га ни зам, он да се већ због то га ми не мо же мо од но си ти 
пре ма њој као према пред ме ту осва ја ња и по ко ра ва ња, то јест чи сто 
функ ци о нал но. Као и пред свим жи вим, ми љу ди ов де се на ла зи мо 
у ста њу „стра хо по што ва ња пред жи во том”, што зна чи да наш од нос 
пре ма при ро ди укљу чу је и мо рал ну ком по нен ту, ко ја са мим тим 
су штин ски ме ња на ше вред но сне пре ро га ти ве. У епо си осва ја ња 
при ро де наш ста тус ме ђу дру гим на ро ди ма, као и ин ди ви ду ал ни 
ста тус у дру штву, у пр вом ре ду од ре ђи вао се ти ме ко ли ко моћ ним 
ору ђи ма по ко ра ва ња при ро де рас по ла же мо и са ко ли ко смо ра да 
у об ли ку ро ба, ко је пред ста вља ју умрт вље ну и у ци љу про да је 
уде ше ну при ро ду, ус пе ли да на ку пи мо. Са да ће се наш ста тус од
ре ђи ва ти ти ме у ко јој ме ри бла гим, усло ви ма жи во та при ла го ђе ним 
сред стви ма ру ко ва ња при ро дом (и не на по след њем ме сту – на шом 
соп стве ном) рас по ла же мо и ко ли ко смо ра да, ко ји пред ста вља 
основ ни ма сив на ших на сил них ак тив но сти на пре ра ди жи ве при
ро де у мр тве от пат ке, ус пе ли да уште ди мо. Нажа лост, све док на ше 
успе хе од ре ђу је мо, и уз то не са мо у еко но ми ци, оби мом укуп не 
про из вод ње и ула же мо сло бод на сред ства пре све га у по ве ћа ва ње 
рад них ме ста, а обр ну ти про цес на зи ва мо кри зом, ми се још на ла
зи мо у роп ству сте ре о ти па тех но ге не ци ви ли за ци је, за ко јом иду ћи 
смо и до спе ли на руб про ва ли је.

8 В.: С. Стёпин, Фи ло со фия на у ки. Общие ֲро блемы, М., 2006, 323.
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Фи ло зоф ска ин тер пре та ци ја тен ден цијâ раз во ја са вре ме ног 
на уч ног зна ња као нај моћ ни јег, и ре кло би се нај а у то ри та тив ни јег 
огран ка са вре ме не кул ту ре, под сти че нас на са свим дру га чи је 
пу те ве. Љу ди су до са да по ку ша ва ли да пре о бра зе свет (и при род
ни и дру штве ни) упа да ју ћи у охо лост так ми че ња са са мим тво р цем 
(све јед но да ли је у пи та њу бог или ево лу ци ја), а ствар се са сто ји 
у то ме да се свет што аде кват ни је и од го вор ни је про ту ма чи, а што 
је нај е фек тив ни ји и мо рал но (еко ло шки) нај бе спре кор ни ји на чин 
ње го вог пре о бра жа ва ња, то јест упи си ва ња у при род не еко си сте
ме без њи хо вог ра за ра ња под из го во ром пре о бра жа ва ња.

Ме ђу тим, за та кво на уч но са зна ње тре ба сте ћи моћ ни и оп
ште ра зу мљи ви глас ко ји је у ста њу, у нај ма њу ру ку, да се так ми чи 
са умил ним и из дај нич ким по зи ви ма на по тро шњу ко ји нас ву ку 
у по нор. А то, са сво је стра не, у свој сво јој за о штре но сти по ста вља 
пи та ње о сво је вр сном ме та је зи ку ко ји омо гу ћу је да се ин ва ри јант но 
кон вер тују про бле ми из јед ног под руч ја зна ња у дру го. У кла сич
на вре ме на се то мо гло чи ни ти по мо ћу по зна тих фи ло зоф ских ка те
го ри ја, та квих као што су ма те ри ја, свест, кре та ње, раз вој, про стор, 
вре ме, узрок. Ис по ста вља се да је за да на шњи кон ти ну ум на уч них 
зна ња то мре жа ка те го ријâ са ису ви ше „круп ним ок ци ма”, ко ја је 
у ста њу да уло ви са мо оно што смо фи ло зоф ски већ осво ји ли. И 
што је нај важ ни је – не до пу шта уза јам но кон вер то ва ње упа дљи во 
раз ли чи те вре мен ске ме три ке раз ли чи тих пред мет них он то ло ги
ја. Ин те лек ту ал на прак са по сте пе но уво ди у оп ште фи ло зоф ски 
оп ти цај но ве пој мо ве ко ји та ко ђе по чи њу да се упо тре бља ва ју као 
фи ло зоф ске ка те го ри је, иа ко, стро го узев, да нас оне пре има ју ста
тус оп ште на уч них ка те го ри ја. Па и да нас та квих пој мо ва, ко ји та
ко ре ћи има ју пре ла зни ста тус, има при ли чан број, тим пре ако се 
има у ви ду на у ка у це ли ни, а не са мо пре тен ци о зни огран ци ко ји 
се, по пут си нер ге ти ке, гу ра ју у пр ви план. Ака де мик Стјо пин, на 
при мер, на бра ја та кве пој мо ве као што су те о ри ја, ме тод, чи ње ни ца, 
уте ме ље ње, ко хе рент ност, рав но мер ност про сто ра, стре ла вре ме на 
и дру ге, а та ко ђе и при да ва ње ду бљег са др жа ја та квим по зна тим 
пој мо ви ма као што су ево лу ци ја, на след ност, про мен љи вост, се лек
ци ја, ред, ха ос. Фи ло зо фи ја би, са сво јим ви ше ве ков ним ис ку ством 
тран сфор ма ци је ап стракт ног у кон крет нона уч но и на уч но, или чак 
сва ко днев ног у оп ште фи ло зоф ско, по све му су де ћи, би ла у ста њу 
да узме под си сте ма ти за тор ску и у исти мах са др жај ну „руч ну” 
кон тро лу тај про цес. 

Са вре ме на фи ло зо фи ја на у ке, као и од го ва ра ју ћа ин сти ту ци ја 
у си сте му фа кул те та, у прин ци пу је већ от по че ла та кав по сао, али 
то чи ни се лек тив но углав ном пу тем ре кон струк ци је исто ри је фи
зи ке и њој су сед них под руч ја зна ња, а што је нај ва жни је – углав ном 
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за спо ља шњу упо тре бу, без по треб не све сти о зна ча ју та квог по сла 
за суд би ну сâмог фи ло зоф ског зна ња у 21. ве ку. Због то га оста ју 
пра зни не ка ко у са вла да ва њу по сто је ћег на уч ног ма те ри ја ла, та ко 
и у са ста ву оних фи ло зоф ских сна га са ко ји ма са да фа кул тет рас
по ла же. Зна ча јан део тих сна га тро ши се на „фи ло зоф ски гла мур”, 
ко ји бит но сни жа ва „ква ли тет ми сли”, оно што је сво је вре ме но с 
те шком му ком сте че но, или на кон јунк тур ну ад ми ни стра тив норе
фор ма тор ску та шти ну. С та квим мањ ка во сти ма те шко да ће мо у 
до глед но вре ме из гра ди ти но ву сли ку све та, ко ја прет по ста вља 
овла да ва ње упра во це ло ви тим кор пу сом оп ште на уч них пој мо ва 
и ко ја би пре тен до ва ла на фор ми ра ње ра ди кал но но вог по стин ду
стриј ског по гле да на свет. 

Нео п ход на је ре ви зи ја пој мо ва це ло куп не са вре ме не на у ке, 
по ред оста лог и ху ма ни стич ке, из два ја ње уи сти ну оп ште на уч них 
пој мо ва ко ји има ју ин тер ди сци пли нар ни оп ти цај и не сум њи ву 
све то на зор ну, што зна чи и ху ма ни стич ку ком по нен ту. Вла да ми
шље ње да ће нам ов де не до сто ја ти до вољ но фи ло зоф ских сна га, 
у та квом ин те гра тив ном по слу прин ци пи јел но је ва жно уче шће 
струч ња ка свих фа кул те та ко ји по се ду ју фи ло зоф ску жи цу, на 
при мер у свој ству ау то ри та тив них екс пе ра та по по тре би ама тер
ских на по ра (у по зи тив ном сми слу ре чи). Њи хов опред ме ће ни 
ре зул тат мо гао би да бу де реч ник оп ште на уч них тер ми на чи је би 
по зна ва ње, као и уме шност њи хо ве ин ва ри јант не кон вер зи је, би ло 
оба ве зан еле ме нат уни вер зи тет ског обра зов ног стан дар да, та ко 
да би свр ше ни сту дент уни вер зи те та био не са мо спе ци ја ли ста у 
од ре ђе ној обла сти зна ња (за то по сто ји до вољ но спе ци ја ли зо ва них 
ви ших шко ла) већ и ту ма чио шта се зби ва у са вре ме ној на у ци у 
це ли ни, слу шао њен оп шти глас, раз у ме вао њен суд бо но сни сми
сао. Та кав уни вер за ли зам би мо гао да по ста не ка рак те ри сти чан 
бренд обра зо ва ња ко је се сти че на Сан ктпе тер бур шком уни вер
зи те ту, по ко ме се че сто су ди о та квом обра зо ва њу у це ли ни. Чарлс 
Сноу је јед ном при ли ком при ме тио да на осно ву не ко ли ко пр вих 
фра за мо же да пре по зна ди плом ца са Окс фор да.

Не ми слим да тре ба да се од рек не мо иде о ло шке ком по нен те 
ко ја је би ла ка рак те ри стич на за уни вер зи тет ско обра зо ва ње у 
сoвјетс ка вре ме на и ко ја је, ма ка ко да нас оце њи ва ли њен са др жај, 
од и гра ла вид ну кон со ли ду ју ћу уло гу у со вјет ском дру штву у кри
тич ним пе ри о ди ма на ше исто ри је. Раз у ме се, марк си стич коле њи
ни стич ку фи ло зо фи ју, а тим пре исто ри ју Пар ти је, ко ја се ра ни је 
пре да ва ла на свим фа кул те ти ма, би ло би у да на шње вре ме сме шно 
вас по ста вља ти, али не ка идеј но ори јен ти са на ди сци пли на, ко ја 
би об је ди ња ва ла све уни вер зи те те, би ла би чак по жељ на. Упра во 
та ква идеј на ди сци пли на у на шој без и деј ној епо си мо гла би да 
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по ста не фи ло зоф ски осми шље на исти на о на шој соп стве ној на цио
нал ној суд би ни. Са да ту ин те лек ту ал ну ни шу, с ко јом је за пра во 
и за по че ла фи ло зо фи ја у Ру си ји, успе шно ко ри сти пу бли ци сти ка, 
и то пр вен стве но она апо ка лип тич ког, скан да ло зношо кант ног усме
ре ња. Да нас је на ка те дри исто ри је ру ске фи ло зо фи је, као и на ка
те дри со ци јал не фи ло зо фи је и фи ло зо фи је исто ри је, на по ри ма 
ни за са рад ни ка са ку пљен од ређе ни ма те ри јал ко ји би мо гао да 
по слу жи као осно ва оп ште у ни вер зи тет ског кур са под услов ним 
на зи вом „Ру си ја као свет ска ци ви ли за ци ја” или „Ду хов не осно ве 
ру ске ци ви ли за ци је”. Вла да ми шље ње да би смо ко ри сте ћи та кве 
тра ди ци о нал не на чи не на ше уко ре ње но сти у кул ту ри, ко ји су из
др жа ли про бу вре ме на, има ли знат но ви ше успе ха не го фи ло зоф ски 
сум њи вом сте пе на стом де о бом по обра сци ма не ка квог по мод ног 
Бо лоњ ског про це са.*

Пре вео с ру ског 
До бри ло Ара ни то вић

* Пре ве де но из ча со пи са Не ва, Санкт Пе тер бург, бр. 2, 2011. год.




