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ЕСЕ ЈИ

БО ГО ЉУБ ШИ ЈА КО ВИЋ

ОБРА ЗО ВА ЊЕ У „ДРУ ШТВУ ЗНА ЊА”: 
ИЗ МЕ ЂУ ИРО НИ ЈЕ И НО СТАЛ ГИ ЈЕ

1. Обра зо ва ње као кул тур ни иде ал 
и ње го ва со ци јал на функ ци ја

То да „сви љу ди при род но те же зна њу” као фун да мен тал но 
чо вје ко во свој ство ис так ну то је на са мо ра зу мљив на чин упра во 
пр вом ре че ни цом Ари сто те ло ве Ме та фи зи ке (А 1. 980а 21: πάντες 
ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει). Зна ње се ор га ни зо ва но и си-
сте ма тич но за до би ја у про це су обра зо ва ња, чи ји је ре зул тат обра-
зо ва ност.1 Обра зо ва ње је усва ја ње кул тур них нор ми и иде а ла и 
овла да ва ње зна њи ма и вје шти на ма да би се чо вје ко ве раз не и све-
стра не спо соб но сти раз ви ле пре ма не ком узо ру при хва ће ном у 
да тој кул ту ри. У на че лу обра зо ва ње би се мо гло од ре ди ти као на чин 
оства ри ва ња људ ских мо гућ но сти, и то упр кос свим огра ни че њи ма 
са стра не при ро де, ге нет ске дис по зи ци је и жи вот них окол но сти. 
Отуд се ври јед ност и сми сао обра зо ва ња од но се на моћ са мо о дре-

1 У овом тек сту ко ри стим и про ши ру јем по је ди не увод не фор му ла ци је из 
сво је сту ди је „Уни вер зи тет и те о ло ги ја: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у 
кул тур но-исто риј ском и про блем ско-си сте мат ском кон тек сту обра зо ва ња” 
(2007/2010), у: Б. Ши ја ко вић, При сут ност тран сцен ден ци је: хе лен ство, хри шћан-
ство, фи ло со фи ја исто ри је, Бе о град: Слу жбе ни гла сник – ПБФ 2013, 211–233; 
та ко ђе као пр во по гла вље у: Б. Ши ја ко вић, А. Ра ко вић, Уни вер зи тет и срп ска 
те о ло ги ја: Исто риј ски и про свет ни кон текст осни ва ња Пра во слав ног бо го слов-
ског фа кул те та у Бе о гра ду: Ис тра жи ва ња, до ку мен та ци ја, би бли о гра фи ја, 
дру го, до пу ње но из да ње, Бе о град: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 2014 
(12010), 7–33. Не ке основ не иде је у са же тој фор ми при ло жио сам као пи са но 
уче шће у ан ке ти „Шта је основ на уло га обра зо ва ња у Ср би ји и ко ји су нео п ход-
ни усло ви за ње но оства ре ње?”, у: Обра зо ва ње – раз вој ни по тен ци јал Ср би је, 
збо р ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 23. и 24. но вем бра 2012, ур. Алек сан-
дар Ко стић, Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти 2015, 299–300.
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ђе ња чо вје ка и са мо о бли ко ва ња лич но сти, што је у ди рект ној ве зи 
са људ ском сло бо дом, ау то но ми јом и на прет ком. Обра зо ва ње схва-
ће но уже као сти ца ње зна ња по тре бу је на ком пле мен та ран на чин 
вас пи та ње као об ли ко ва ње мо рал не во ље ра ди ис прав ног хти је ња 
и по сту па ња. У овом свом пер со на ли стич ком аспек ту вас пи та ње 
је дје лат ност ко ја чо вје ка по сма тра као са мо свр ху и об ли ку је га као 
кул тур ну и сло бод ну лич ност (у ког ни тив ном а по себ но у мо рал ном 
по гле ду), док је у функ ци о на ли стич ком аспек ту вас пи та ње дје лат-
ност ко ја из ра жа ва по тре бу за јед ни це да про ми шље но ре про ду-
ку је свој дру штве ни и ду хов ни иден ти тет сход но ври јед но сти ма и 
нор ма ма те за јед ни це и ци ље ви ма људ ског зна ња и хти је ња. У кон-
тек сту обра зо ва ња и вас пи та ња кул ту ра има дво стру ки сми сао: 
с јед не стра не кул ту ру за ти че мо као објек ти ви са не ври јед но сти 
и до бра, а са дру ге кул ту ра се оства ру је као ком плек сни про цес 
на ста ја ња кул тур ног су бјек та, као на пор са мо у са вр ша ва ња пре ма 
со ци јал ним узо ри ма (ко ји су тра ди ци о нал но схва та ни као бо жан-
ски и сто га уте ме ље ни на кул ту и у крај њем ис хо ди шту на жр тви). 
Од го во ре на пи та ња о су шти ни и сми слу обра зо ва ња, вас пи та ња 
и кул ту ре тре ба ло би да фор му ли ше јед на фи ло со фи ја кул ту ре2, 
из ве де на из јед не фи ло соф ске ан тро по ло ги је. На и ме, ов дје пр во 
и по след ње пи та ње гла си: ка ква сли ка чо вје ка се на ла зи иза са-
вре ме не обра зов не, вас пит не и кул тур не те о ри је и прак се?

Обра зо ва њем чо вјек кон сти ту и ше свој ди на мич ки иден ти тет, 
бу ду ћи да овај на ста је у раз мје ни и уза јам но сти. Упра во обра зо ва-
ње по нај бо ље илу стру је спо соб ност су бјек та, ко ји ина че по сто ји 

2 Та ко је нпр. Кер шен штај нер (Ge o rg Ker schen ste i ner, 1854–1932) пе да го-
ги ју схва тио као фи ло со фи ју кул ту ре (упор. ње го ву The o rie der Bil dung, Le ip zig: 
Te ub ner 1926, 21928, 31931 = Те о ри ја обра зо ва ња, прев. М. и Ж. Ђор ђе вић, Бе о град: 
Ге ца Кон 1939). – Уоп ште уз про блем ви дје ти Ше ле ров (Max Sche ler, 1874–1928) 
спис Die For men des Wis sens und die Bil dung, Bonn 1925 (пре штам па но у Ше ле-
ро вој књи зи Phi lo sop hische Wel tan scha u ung, Bonn: Fri e drich Co hen 1929 = Bern, 
München: Fran cke 21954, 31968 = Ge sam mel te Wer ke, Bd. 9: Späte Schrif ten, hg. v. 
M. S. Frings, Bern, München: Fran cke 1976, 85–119 = „For me zna nja i obra zo va nje”, 
prev. Dar ko Hoh njec, Lu ča, II/1–2 (Nik šić, 1985) 187–212), ко ји се за вр ша ва увје-
ре њем да је све зна ње у крај њој ли ни ји од Бо жан ства и за Бо жан ство. – О ре ли-
ги о зним ис хо ди шти ма ње мач ког пој ма Bil dung (обра зо ва ње) и ње го вом ка сни-
јем раз во ју ви дје ти Hans-Ge org Ga da mer, Wa hr he it und Met ho de: Grundzüge ei ner 
phi lo sop hischen Her me ne u tik (1960), Ge sam mel te Wer ke, Bd. 1, Tübin gen: Mo hr 
51986, 15–24: „Bil dung” = H. G. Ga da mer, Isti na i me tod: Osno vi fi lo zof ske he r me-
ne u ti ke, prev. B. Zec, Be o grad: Fe don 2011, 38–49: „Obra zo va nje”; упор. Ernst Lic hten-
stein, „Bil dung”, Hi sto risches Wör ter buch der Phi lo sop hie, Ba sel, Stut tgart: Schwa be, 
Bd. 1 (1971) 921–937; „Bil dung”, The o lo gische Re a lenzyklopädie, Ber lin, New York: 
Wal ter de Gruyter, Bd. 6 (1980) 568–635: 569–582 (R. Len nert), 582–584 (D. Mic hel), 
584–595 (N. Oswald), 595–611 (P. Riché), 611–623 (I. As he im), 623–629 (K. Di enst), 
629–635 (R. Le u en ber ger). – Ко ри сно је кон сул то ва ти чла нак: Alek san dar Do bri je vić, 
„Bil dung – po jam, kon cep ci ja, ideal”, Fi lo zo fi ja i druš tvo, br. 2 (2007) 101–119 = A. 
Do bri je vić, Iz me đu obra zo va nja i sa mo o bra zo va nja, Ba nja Lu ka: Art print 2010, 11–38. 
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у иден ти те ту и ди фе рен ци ји, да се бе мо де лу је та ко да не до би је ко-
нач ну за тво ре ну фор му. Обра зо ва ње је мо дус дје ло ва ња и оства ри-
ва ња кул ту ре у су бјек ту, оно је про цес на ста ја ња кул тур ног су бјек-
та (ко ји је прет по став ка кул тур ног објек та, и као ње гов ства ра лац и 
као при ма лац); обра зо ва ње је про цес са мо у спо ста вља ња кул тур не 
лич но сти.

По јам обра зо ва ња прет по ста вља од го вор на пи та ња у ком 
прав цу, са ко јим ци љем и за ко ју свр ху се обра зо ва ти, па је отуд обра-
зо ва ње чвр сто по ве за но с дру штве ним нор ма ма, ври јед но сти ма, 
иде а ли ма, тј. с пи та њем сми сла жи во та у за јед ни ци. О то ме го во-
ри обра зов на тра ди ци ја, ко ја је на те ме љу фи ло соф ских (а не са мо 
пе да го шких) ци ље ва обра зо ва ња одав но раз ви ла по се бан обра зов-
ни дис курс. С тим у ве зи је увје ре ње да је фи ло со фи ја над ре ђе на 
пе да го ги ји не са мо због ме то дич ке фун да мен тал но сти и те мат ске 
оп што сти (то је про блем уте ме ље ња пе да го ги је као на у ке) не го и 
због при ро де обра зо ва ња и вас пи та ња као пред ме та на у ке (то је про-
блем об ја шње ња пе да го шких фе но ме на). Та ко је Дил тај (Wil helm 
Dilt hey, 1833–1911) ми слио да вас пи та ње као јед на од ин сти ту ци-
ја објек ти ва ци је жи во та по тре бу је пе да го ги ју као ду хов ну на у ку 
(Ge i ste swis sen schaft)3, а На торп (Paul Na torp, 1854–1924) је у но во-
кан тов ском ду ху твр дио да је фи ло соф ско за сни ва ње пе да го ги је 
по сле ди ца ак си о ло шке за сно ва но сти вас пи та ња.4

Обра зо ва ње као про цес чо вје ко вог са мо о бли ко ва ња од ви ја 
се не са мо те ле о ло шки, на и ме сход но оп штим свр ха ма обра зо ва ња 
у сми слу усва ја ња кул тур них нор ми и иде а ла као усло ва на ста ја ња 
кул тур ног и обра зо ва ног су бјек та, не го и функ ци о нал но, на и ме 
сход но ре ал ним по тре ба ма дру штва у сми слу овла да ва ња зна њи ма 
и вје шти на ма да би се чо вје ко ве спо соб но сти раз ви ле пре ма узо-
ри ма и ком плек сним по тре ба ма при хва ће ним у да тој за јед ни ци. 
Чо вјек је у со ци јал ном кон тек сту обра зо ва ња ви ше стру ко функ-
ци о на ли зо ван и еко но ми зо ван, а та кве су већ и обра зов не ин сти-

3 Нпр. W. Dilt hey, „Über die Möglichkeit ei ner all ge me ingülti gen pädagogischen 
Wis sen schaft”, Ge sam mel te Schrif ten, Bd. 6, Stut tgart, Göttingen 51968, 56–82. – 
Упор. U. He rr mann, Die Pädagogik Wil helm Dilt heys, Göttingen 1971; R. B. Huschke-
Rhein, Das Wis sen schaft sverständnis in der ge i ste swis sen scha ftlic hen Pädagogik, 
Stut tgart: Klett-Cot ta 1979.

4 P. Na torp, Sozialpädagogik: The o rie der Wil len ser zi e hung auf der Grun dla ge 
der Ge me in schaft, Stut tgart 1899, 61925, Pa der born 71975; Ge sam mel te Ab han dlun gen 
zur Sozialpädagogik, I–I II, Stut tgart 1907, 21922; Pädagogik und Phi lo sop hie: Drei 
pädagogische Ab han dlun gen, Pa der born 1964. – Упор. J. Ru hloff, Paul Na torps 
Grun dle gung der Pädagogik, München, Fre i burg 1966; Er win Huf na gel, Der Wis-
sen schaftscha rak ter der Pädagogik: Stu dien zur pädagogischen Grun dle hre von 
Kant, Na torp und Hönig swald, Würzburg: Königshausen & Ne u mann 1990 = Fi lo zo fi ja 
pe da go gi ke: Stu di je o Kan to vom, Na tor po vom i Hönig swal do vom te melj nom pe da-
go gič kom na u ku, Za greb: De me tra 2002, 157–294.
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ту ци је. За хтјев да обра зо ва ње про ми шље но (ре)про ду ку је дру штве-
ни и ду хов ни иден ти тет за јед ни це сход но у њој при хва ће ним 
ври јед но сти ма и нор ма ма сто ји пред иза зо вом уни вер за ли за ци је, 
што не сми је би ти схва ће но ап стракт но, јер је сми сао ври јед но сти 
и нор ми у њи хо вом кон крет ном ва же њу. А за хтјев да обра зо ва ње 
про ми шље но (ре)про ду ку је при вред ни и без бјед но сни ин те гри тет 
за јед ни це сход но ње ним еко ном ским и по пу ла ци о ним по тре ба ма 
и мо гућ но сти ма сто ји пред иза зо вом кон кре ти за ци је, што не сми је 
би ти схва ће но фраг мен тар но, јер су ин те ре си дру штва као ком-
плек сне за јед ни це ор га ни змич ки ис пре пле те ни и ме ђу за ви сни.

У по гле ду ре а ли за ци је со ци јал них функ ци ја обра зо ва ње је 
усло вље но зна њем и сло бо дом од лу чи ва ња ели те ко ја има ин сти-
ту ци о нал ну ле ги ти ма ци ју и ком пе тен ци ју у обла сти обра зо ва ња. 
Уко ли ко та ели та ува жа ва зна ње (до ког се до ла зи кроз на уч не и 
струч не про це ду ре и ко је ва жи ин тер су бјек тив но а не при ват но) 
и има сло бо ду од лу чи ва ња (ко ја је из раз ау тен тич не а не ин ду ко-
ва не по ли тич ке во ље и ко ја је усмје ре на на оп ште до бро), он да су 
ти ме за до во ље на два основ на усло ва за ре а ли за ци ју уло ге обра зо-
ва ња и обра зов них ин сти ту ци ја. Он да би бри га би ла усред сре ђе-
на на до бре усло ве за рад у кул тур но-обра зов ним ин сти ту ци ја ма, 
а до бр о бит по је ди на ца у њи ма би ла би по сле дич на. То би зна чи ло 
да обра зов на дје лат ност има ка рак тер нај ве ће дру штве не ври јед-
но сти. Оста ли усло ви су углав ном тех нич ке при ро де и по тре бу ју 
од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску пот по ру. Бу ду ћи да је уло га др жа ве, 
јед но став но ре че но, да ста нов ни штву на од ре ђе ној те ри то ри ји 
обез би је ди мир, прав ду и про спе ри тет – на и ме, др жа ва би уз ста-
би лан де мо крат ски по ли тич ки по ре дак и па мет но ко ри шће ње ре-
сур са и про из ве де них до ба ра мо ра ла да бри не пре вас ход но о здра вљу 
и обра зо ва њу ста нов ни штва – он да ста тус кул тур но-обра зов них, 
као и прав них и здрав стве них ин сти ту ци ја, пред ста вља не ку вр сту 
ау то би о гра фи је сва ког дру штва.

2. Про блем обра зо ва ња да нас – иро ни ја

Она пр ва ре че ни ца Ари сто те ло ве Ме та фи зи ке да „сви љу ди 
при род но те же зна њу” да нас би у ре дак ци ји не ког обра зов ног ре фор-
ма то ра мо гла да гла си: „сви љу ди при нуд но те же да бу ду ре сурс 
на тр жи шту ра да”. Иро ни ја на ше обра зов не ствар но сти са сто ји се 
у пер вер то ва њу еман ци па тор ске уло ге обра зо ва ња у ин стру мент 
овла да ва ња. Са вре ме ни обра зов ни мит о „дру штву зна ња”, ко је 
би тре ба ло да бу де ка рак те ри сти ка бо га тог и ти ме бо љег и пра вед-
ни јег дру штва, из ве ден је из „дру штва ин фор ма ци ја”. Тер мин „ин-
фор ма ци ја” (in for ma tio) имао је два основ на зна че ња: да ва ње об ли ка 
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(фор ме), об ли ко ва ње (фор ми ра ње) и под у ча ва ње, обра зо ва ње по-
у ча ва њем, да би од че тр де се тих го ди на XX ви је ка све ви ше озна ча вао 
„пре но ше ње ви је сти”. У „дру штву зна ња”, у ком је обра зо ва ње 
све де но на тех нич ки аспект усло вљен до ми на ци јом еко ном ских 
ври јед но сти, у ком су „тр жи ште” и „кон ку рен ци ја” оба ве зни ре френ 
у ме ло ди ја ма обра зов них иде о ло ги ја, зна ње је по ста ло спо соб ност 
ре про ду ко ва ња ато ми зо ва них ин фор ма ци ја и њи хо вог ути ли тар-
ног по ве зи ва ња у свр ху про фи та. Хим на да на шњег гло ба ли зо ва-
ног чо вје чан ства гла си „Eco nomy über al les”. На у ка и обра зо ва ње 
по ста ли су an cil lae oe co no mi ae.

Про кла мо ва но „дру штво зна ња” ни је пре вла да ва ње ин ду-
стриј ског дру штва већ се за пра во до го ди ло ин ду стри ја ли зо ва ње 
зна ња: на и ме, на сто ји се да се про из во ди зна ња што бр же тран сфе-
ри шу у тех но ло ги је тј. у сфе ру еко ном ске ис ко ри сти во сти, па се 
сто га до га ђа да се уни вер зи те ти тран сфо р ми шу у пред у зе ћа. Ово 
је са мо јед на од мно гих кри ста ли зо ва них те за у већ ути цај ној књи-
зи Кон ра да Ли сма на Те о ри ја нео бра зо ва но сти: За блу де дру штва 
зна ња.5 Нео бра зо ва ност ко ја је свој стве на „дру штву зна ња”, под-
вла чи Ли сман, ни је ин те лек ту ал ни де фи цит ни не до ста так ин фор-
ми са но сти, ни ти де фи цит ког ни тив не ком пе тен ци је, већ од ри ца ње 
од хти је ња да се ра зу ми је и осми сли соп стве на си ту а ци ја (да нас 
зна ње не укљу чу је ра зу ми је ва ње и кри тич ко ми шље ње), што је 
ну жна кон се квен ци ја ка пи та ли за ци је ду ха (Ka pi ta li si e rung des 
Ge i stes) а не тек ре зул тат по гре шне обра зов не по ли ти ке; та ко је 
нео бра зо ва ност по ста ла наш усуд (Schic ksal). Де скрип ци ја ста ња 
ко ју кри тич ки раз ви ја Ли сман по ста ла је на пад но ви дљи ва као 
гло бал ни фе но мен: зна ње као та кво и обра зо ва ност ви ше не пред-
ста вља ју ври јед ност, не ма ју свр ху по се би, не го се тре ти ра ју као 
ква ли фи ка ци ја на тр жи шту ра да и сред ство за еко ном ски про спе-
ри тет. По сле ди ца је мо рал на ин ди фе рент ност зна ња. Ели ми ни ше 
се усмје ре ност на са зна ње исти не као бит но од ре ђе ње зна ња, а 
до ми ни ра по зна ва ње ин фор ма ци ја и по да та ка ра ди еко ном ске 
до би ти и ис ко ри сти во сти ком плек сних на уч них ис тра жи ва ња у 
при вре ди. Зна ње је ко мер ци ја ли зо ва но и под при ти ском кон ку-
рент но сти и услу жне мо бил но сти. Због то га су мно го број не ре-
фор ме обра зов ног си сте ма усмје ре не на ин ду стри ја ли зо ва ње и 
еко но ми зо ва ње зна ња, сту ди је се праг ма ти зу ју по на че лу „при-
мјен љи во сти”, рас те ре ћу ју се на вод но не по треб не те о ри је и ко мер-
ци ја ли зу ју пре ма на че лу „за по сли во сти” (em ployabi lity), па су ти ме 

5 Kon rad Paul Li es smann, The o rie der Un bil dung: Die Irrtümer der Wis sen s-
ge sellschaft, Wi en: Paul Zsol nay Ver lag 2006 = Te o ri ja neo bra zo va no sti: Za blu de 
druš tva zna nja, prev. S. Mu ha me da gić, Za greb: Je sen ski i Turk 2008.
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пред ста ве кла сич них те о ри ја обра зо ва ња пре о кре ну те упра во у 
сво ју су пр от ност. Ре фор ме с ци љем да се скра ти ври је ме сту ди ра ња 
и по ве ћа број ака дем ски обра зо ва них гра ђа на пре тва ра ју уни вер зи-
те те у ви со ке стру ков не шко ле по ве за не пре вас ход но са при вре дом 
(по сле ди ца је да се сва ка ква ви со ко школ ска им пр о ви за ци ја да нас 
на зи ва уни вер зи те том упр кос то ме што је не од ли ку је ни на уч ност 
ни ре флек сив ност) и та ко се де стру и ше тра ди ци о нал на иде ја и при-
ро да уни вер зи те та. Дис курс ре фор ме обра зо ва ња ка рак те ри шу 
пој мо ви „ели та” и „из вр сност” у ко ји ма су са др жа не пред ста ве о 
на у ци уско по ве за не с ин ве сти ра њем у тр жи шно ис пла ти ва под-
руч ја. Дру штво зна ња је за пра во дру штво нео бра зо ва но сти ко је 
у име еко ном ске ефи ка сно сти и кон тро ле оста вља ма ло про сто ра 
за ми шље ње сло бод но од пред у зет нич ке иде о ло ги је.

Упо ре до с тран сфор ма ци јом обра зо ва ња у струч ну ин струк-
та жу ко ја еко но ми зу је зна ње и чи ни га по тро шном ро бом, ве ћи на 
свјет ске по пу ла ци је је нео бра зо ва на, а све ви ше „обра зо ва них” не 
мо же да на ђе по сао упр кос „струч но сти” или слу же за јед но крат-
ну упо тре бу, уко ли ко су укљу че ни у си стем екс пло а та ци је, би ло 
као „људ ски ка пи тал” би ло као по тро ша чи.6 Др жа ва, ко ја би тре-
ба ло да огра ни чи при ват не ин те ре се и кад је у пи та њу сфе ра обра-
зо ва ња, под ре ђе на је фи нан сиј ским и еко ном ским ели та ма, чи јим 
не за си тим же ља ма мо ра да удо во ља ва. Мно ге др жа ве, да би би ле 
у ста њу да еко ном ски пре жи вља ва ју, за ви се од бла го на кло но сти 
ин ве сти то ра, а ин ве сти ци је се до би ја ју са мо он да ако се при вред ни 
и со ци јал ни си стем до тич не др жа ве до па да ин ве сти то ри ма, ако 
та др жа ва во ди по ли ти ку по во љи ин ве сти то ра. Еко ном ску за ви-
сност та квих др жа ва пра ти њи хо ва обра зов на и ака дем ска за ви сност.7 
Ово узр о ку је да су и уни вер зи те ти да нас пред мет функ ци о нал не 
ма ни пу ла ци је у ци љу еко ном ске ефи ка сно сти и про фит не ис ко ри-
сти во сти зна ња, што не од го ва ра из вор ном сми слу уни вер зи те та 
ни ти су штин ски го во ри о ква ли те ту уни вер зи тет ског обра зо ва ња, 
ко је се под при ти ском тр жи шта са да вред ну је кроз про це ду ре 
ком па ра тив не кван ти фи ка ци је.8 Та ко је па ра док сал но мо гу ће да 
исто вре ме но ра сту не зна ње/нео бра зо ва ност и хи пер пр о дук ци ја 
на уч них ра до ва, да „зна ње” по ста је ма сов но и исто вре ме но ба нал но. 

6 Упор. Vi nej Lal, Ašis Nan di, prir., Bu duć nost zna nja i kul tu re: Reč nik za 21. 
vek, Be o grad: Clio 2012, 218–223: Gu sta vo Este va, Ma du S. Pra kaš, „Obra zo va nje”.

7 Ви дје ти: Syed Fa rid Ala tas, „Aca de mic De pen dency and the Glo bal Di vi sion 
of La bor in the So cial Sci en ces”, Cur rent So ci o logy 51.6 (2003) 599–613 = Sa jed 
Fa rid Ala tas, „Aka dem ska za vi snost i glo bal na po de la ra da u druš tve nim na u ka ma”, 
Tre ći pro gram Ra dio Be o gra da, br. 150 (2011) 247–261.

8 Ви ше о то ме: Iva na Ga ča no vić, „Pro blem glo bal nog ran gi ra nja uni ver zi te ta 
ili o is ku še nji ma sa vre me nih vi so ko o bra zov nih si ste ma”, Ет но ан тро по ло шки про-
бле ми, год. 5, св. 2 (2010) 185–204.
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Ри ја ли ти шоу (re a lity show, re a lity te le vi sion), ко ји на сто ји да ре а ли-
зу је сим бо ли ку „жи во тињ ске фар ме”, има свој пан дан у ака дем ском 
кон тек сту „дру штва зна ња”, ко је се три ви ја ли зу је до „фар ме зна ња”. 
Раз ви ја се про вин ци јал на идо ла три ја пре ма sci-ли ста ма ча со пи са, 
пре ма тзв. „ви дљи во сти” у на уч ној пе ри о ди ци и ци ти ра но сти као 
ап со лут ном кри те ри ју му; ства ра се илу зи ја да по сто ји не ки је дин-
стве ни свјет ски цен тар на уч ног зна ња као не ка „ба за”; ви со ко се 
вред ну ју ску пи ме ђу на род ни на уч ни ску по ви а дис кри ми на тор но 
се спре ча ва сло бо дан при ступ зна њу; без об ја шње ња се фор си ра 
пу бли ко ва ње чла на ка (по себ но на ен гле ском) а су спен ду је пи са ње 
на уч них мо но гра фи ја; до ла зи до (пла ни ра ног?) гу бит ка на уч ног 
ин тер пре та тив ног су ве ре ни те та, на ро чи то у исто ри о гра фи ји и кул-
ту рал ним и иден ти тет ским сту ди ја ма; гло бал ни фе но ме ни се тре-
ти ра ју као на уч но фун да мен тал ни итд.9 У ис тра жи ва њу и об ја шња-
ва њу дру штве них по ја ва до ми ни ра кван ти та тив ни при ступ и чак 
оп се си ја фак то гра фи јом (ем пи риј ским по да ци ма и број ка ма ко је 
оста вља ју ути сак са знај не ја сно ће а за пра во за ма гљу ју со ци јал ну 
ствар ност), што је со ци о лог кул ту ре Пи ти рим Со ро кин (1889–1968) 
као па то ло ги ју у дру штве ним на у ка ма на звао „кван то фре ни ја” (qu-
an top hre nia).10 Кван ти фи ка ци ја, мјер љи вост, ефи ка сност, из вр сност 
– све то го во ри о ис тра жи ва чу као вр сти ро бе и ре сур са. Ме на џе ри 
тј. ка др о ви рје ша ва ју све! – што би ре као Ле њин-Ста љин-Ти то.

Да кле, умје сто обра зо ва ња до би ли смо об у ча ва ње, умје сто 
фа кул тет ских сту ди ја има мо стру ков не ин струк та же. Из ван „тр жи-
шта”, ви ше се не по ста вља пи та ње свр хе и сми сла зна ња и уче ња. 
На ше фраг мен та ри зо ва но и функ ци о на ли зо ва но зна ње гу би ин те-
гри тет и моћ син те зе, сво ди се на ин фор ми са ност ко ја нас уда ља ва 
од му дро сти: „мно го зна лост не учи па ме ти” (πολυμαθίη νόον οὐ 
διδάσκει), дав но је из ре као опо ме ну Хе ра клит (фрг. 40). Дру штве-
но-ху ма ни стич ке на у ке бо ре се за оп ста нак та ко што по ста ју сер вис 
за бр зе иде о ло шке услу ге. То што се из обра зо ва ња из ба цу ју ло ги-
ка, фи ло со фи ја и кла сич ни је зи ци са мо је илу стра ци ја да је пи та-
ње бу дућ но сти ху ма ни стич ких на у ка дра ма тич но за о штре но.11 

9 О све му то ме де таљ но у: Ivan Ko va če vić, An tro po lo gi ja iz me đu sci jen ti zma 
i di so lu ci je, Be o grad: Srp ski ge ne a loš ki cen tar, Ode lje nje za et no lo gi ju i an tro po lo-
gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta 2010; 67–167; Ivan Ko va če vić, „La žne di le me srp skih 
druš tve no-hu ma ni stič kih na u ka”, An tro po lo gi ja 13.3 (2013) 163–175; Ivan Ko va če vić, 
Mi loš Mi len ko vić, „Čla nak vred ni ji od knji ge?! Ra za ra nje in ter pre ta tiv nog su ve re-
ni te ta srp skog druš tva”, Ет но ан тро по ло шки про бле ми 8.4 (2013) 899–925.

10 Pi ti rim A. So ro kin, Fads and Fo i bles in Mo dern So ci o logy and Re la ted Sci en ces, 
Chi ca go: He nry Reg nery 1956.

11 Ви ше о то ме Ду шан Кр цу но вић, „Hu ma ni tas re di vi va”, Лу ча / So ci o loš ka 
lu ča, бр. 1 (Ник шић 2014) 34–43. Упор. Ivan Bu ba lo, „Obra zo va nje du ha ili ob u ča-
va nje za zva nje”, La ti na et Gra e ca, n. s. br. 20 (2011) 5–12.
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„Нај лак ши на чин да по диг не те ран ги ра ње [универзит ета] је да 
обо ри те ху ма ни стич ке на у ке” (the ea si est way to bo ost ran kings is to 
kill the Hu ma ni ti es) – ка же Елен Ха зел корн (Ин сти тут за тех но ло-
ги ју из Да бли на).12 Ово је вла да ју ћи кон текст у ком тре ба по но ви ти 
пи та ње: ка ква сли ка чо вје ка се на ла зи иза са вре ме не обра зов не, 
вас пит не и кул тур не те о ри је и прак се? Уни вер зи тет је под при ти-
ском да се ли ши ху ма ни сти ке, а чо вјек се при нуд но ли ша ва ху-
ма но сти. Осим кад је „ху ма ност” би знис. До шао је мо ме нат ка да 
по но во тре ба пи са ти рас пра ве на те му de ho mi nis dig ni ta te. Он да 
са но стал ги јом тре ба да се при сје ти мо ху ма ни стич ког схва та ња 
обра зо ва ња, утка ног у мо дер ну иде ју уни вер зи те та, обра зо ва ња 
ко је је има ло свр ху да об ли ку је сло бод ну ми сле ћу лич ност.

3. На ста нак иде је уни вер зи те та – но стал ги ја

Ра зу ми је ва ње обра зов них уста но ва (њи хо ве при ро де и исто-
ри је) из у зет но је ва жно не са мо за по и ма ње кул тур ног са мо о бли ко-
ва ња чо вје ка у про це су уче ња, или пак за про цје њи ва ње за јед ни це 
из ње ног од но са пре ма обра зо ва њу, не го и за до ку чи ва ње сми сла 
и уло ге људ ског зна ња уоп ште. Је дин ствен и еми нен тан изум кад 
је ри јеч о обра зов ним ин сти ту ци ја ма је уни вер зи тет. Си гур ну осно-
ву за из град њу уни вер зи те та у европ ском сред њо вје ко вљу пред ста-
вља ло је хе лен ско и хри шћан ско ду хов но, на уч но и кул тур но-обра-
зов но на сле ђе. Од XI II ви је ка по јам uni ver si tas као корпоративнa 
заједницa оних ко ји по у ча ва ју и оних ко ји уче (uni ver si tas ma gi stro-
rum et scho la ri um/stu den ti um) озна ка је уни вер зи те та као обра зов не 
уста но ве. Ово сло бод но удру же ње ко је би се у од ре ђе ном гра ду 
ба ви ло сту ди ја ма има ло је на рас по ла га њу li ber tas scho la sti ca, јед-
ну за дру жну ау то но ми ју ко ја се ка сни је раз ви ла у сло бо ду по у ча-
ва ња. Као кор по ра ци ја при ви ле го ва на од стра не па пе и/или ца ра, 
сред њо вје ков ни уни вер зи тет је на стао као ја сно хри шћан ска и при-
лич но ау то ном на ин сти ту ци ја.13 

12 El len Ha zel korn, Im pact of Glo bal Ran kings on Hig her Edu ca tion Re se arch 
and the Pro duc tion of Know led ge, Pa ris: UNE SCO 2009; E. Ha zel korn, „Ran kings 
and the (re)Con struc tion of Know led ge”, In ter na ti o nal Sympo si um on Uni ver sity 
Ran kings, Uni ver sity of Le i den, 6–7 Fe bru ary 2009 (http://www.oecd.org/edu/im he/
ran kings).

13 О на стан ку и раз во ју сред њо вје ков них уни вер зи те та: He in rich De ni fle, 
Die Ent ste hung der Universitäten des Mit te lal ters bis 1400, Ber lin 1885 = Graz: 
Aka de mische Druck- und Ver lag san stalt 1956; епи скоп др Ви кен ти је Ву јић, 
„Европ ски уни вер зи те ти од по стан ка им до ху ма ни стич ких по кре та”, Бо го слов-
ски гла сник, год. XI, књ. 21 (1912) 26–31, 145–152, 236–246, 344–353, 425–443; 
Jac qu es Ver ger, Les uni ver sités au Moyen Âge, Pa ris 1973; Alan B. Cob ban, The 
Me di e val Uni ver si ti es: The ir De ve lop ment and Or ga ni za tion, Lon don: Met huen 1975; 
Jac qu es Le Goff, Po ur un au tre Moyen Âge, Pa ris: Gal li mard 1977 = Žak Le Gof, Za 
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По ја ви уни вер зи те та прет хо ди ле су ма на стир ске шко ле (не ки 
уни вер зи те ти, нпр. Кем бриџ, раз ви ли су се упра во из њих, као по-
себ но одје ље ње за свје тов не ђа ке: scho la ex ter na). У овим шко ла ма је 
ње го ва но оп ште (ен ци кло пе диј ско) обра зо ва ње (ἐγκύκλιος παιδεία) 
на сли је ђе но из по зне ан ти ке у ви ду се дам сло бод них вје шти на 
(sep tem ar tes li be ra les) раз вр ста них у ни жи tri vi um (гра ма ти ка, 
ре то ри ка и ди ја лек ти ка као ar tes ser mo ci na les) и ви ши qu a dri vi um 
(арит ме ти ка, ге о ме три ја, астро но ми ја и му зи ка као ar tes re a les).14 
Сло бод не вје шти не, тај под ра зу ми је ва ју ћи оп ште о бра зов ни са др-
жај, ушле су у струк ту ру ра них уни вер зи те та као нај ни жи и при-
прем ни фа кул тет, на зван оту да ар ти стич ки (fa cul tas ar ti um). На-
и ме, раш чла ње ње уну тра шње уни вер зи тет ске на уч не струк ту ре 
на че ти ри стру ков на фа кул те та (тер мин „фа кул тет” у сми слу ко ле-
ги ју ма на став ни ка и уче ни ка јед не стру ке упо тре бљен је из гле да 
већ 1219) из вр шио је нај при је Уни вер зи тет у Па ри зу (по чет ком XI II 
ви је ка), и то та ко да је те о ло шки фа кул тет имао нај ви ши ранг, по том 
сли је де прав ни па ме ди цин ски и нај зад ар ти стич ки. (Овај mo dus 
Pa ri si en sis, па ри ски мо дел, ва жио је при лич но ду го као уз о ран.) 
По дје ла на фа кул те те из ра жа ва ујед но вред но ва ње на укâ ко јим су 
све ко ли ка зна ња струк ту ри са на пр ви пут у то ли ком сте пе ну пот-
пу но и си сте ма тич но. При том, не са мо да су те о ло шки фа кул те ти 
за у зи ма ли по ча сно мје сто по ран гу свог пред ме та (као sci en tia re rum 
di vi na rum), не го је зна чај ве ли ког бро ја ста рих уни вер зи те та у 
ду жем пе ри о ду њи хо вог исто риј ског раз во ја био за сни ван на њи-
хо вим те о ло шким фа кул те ти ма. По ред ове исто риј ске ва жно сти 
и ор га ни змич ки схва ће ног од но са че ти ри уни вер зи тет ске стру ке 
(аде кват но дру штве ним ста ле жи ма: ду хов нич ки, су диј ски, ље кар-
ски и ка сни је на став нич ки), те о ло шке на у ке су и су штин ски би ле 
по ве за не с фи ло соф ским, фи ло ло шким, исто риј ским, прав ним и 
ме ди цин ским на у ка ма на оста лим фа кул те ти ма. 

Ка сни је из мје не у ран гу фа кул тетâ упу ћи ва ле су на про мје не 
у струк ту ри са њу цје ло куп ног зна ња и у по и ма њу са мог зна ња, 

je dan dru gi sred nji vek: Vre me, rad i kul tu ra Za pa da, prev. M. Ra do vić, No vi Sad: 
Sve to vi 1997, 171–193: „Ka kvu svest ima sred njo ve kov ni uni ver zi tet o se bi?”; 194–220: 
„Uni ver zi te ti i dr žav ne vla sti u sred njem ve ku i re ne san si”; Wal ter Rüegg, Hg., Geschic hte 
der Universität in Eu ro pa, Bd. I: Mit te lal ter, München 1993; M. J. F. M. Ho e nen, J. H. J. 
Schne i der, G. Wi e land, eds., Phi lo sophy and Le ar ning: Uni ver si ti es in the Mid dle 
Ages, Le i den, New York: E. J. Brill 1995; J. Ver ger, „Universität”, Le xi kon des Mit te l-
al ters, Stut tgart, We i mar: Met zler, Bd. VI II (1997) 1249–1255; Zo ran Di mić, Ra đa nje 
ide je uni ver zi te ta, Srem ski Kar lov ci, No vi Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja-
no vi ća 2013 (diss. Za greb 2010).

14 Ви дје ти: „Ar tes li be ra les”, Le xi kon des Mit te lal ters, Bd. I (1977–1980), 
Stut tgart, We i mar: Met zler 1999, 1058–1061 (G. Bernt), 1061–1062 (L. Hödl), 1062–
1063 (H. Schip per ges); Олег Ге ор ги ев, „Сво бод ни те из ку ства и Сред но ве ко ви е то”, 
Ар хив за сред но ве ков на фи ло со фия и кул ту ра XI II (Со фия 2007) 139–161.
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по себ но на уч ног. Уни вер зи тет у Ха леу, осно ван 1694, усту пио је 
пр во мје сто Прав ном фа кул те ту, па је Ар ти стич ки фа кул тет тре-
ба ло да бу де при пре ма за сту ди је пра ва а не ви ше те о ло ги је. Био 
је то из раз но вог, пр о свје ти тељ ског схва та ња на у ке – ори јен ти са не 
на прак су, на свје тов не ства ри и ко ри сност. Убр зо су по све ће ност 
свих на у ка свје тов ним про бле ми ма и ста ту тар но јем ство уни вер-
зи тет ске сло бо де ми шље ња (сло бо де од цен зу ре и сло бо де по у ча-
ва ња) по мо гли Ар ти стич ком фа кул те ту (од по зног XVII ви је ка он 
се на зи ва Фи ло соф ски фа кул тет) не са мо да се из јед на чи с ви шим 
фа кул те ти ма не го и да ус по ста ви пр вен ство, да му се на и ме при-
зна спо соб ност да про су ђу је све оста ле, ка ко је то ис та као Има-
ну ел Кант (1724–1804) у рас пра ви Спор ме ђу фа кул те ти ма (1798): 
фи ло соф ски фа кул тет се мо ра за ми сли ти као сло бо дан и тре ба да 
сто ји са мо под за ко но дав ством ума (као спо соб но сти да се сло бод-
но су ди сход но прин ци пи ма ми шље ња); он слу жи да кон тро ли ше 
три ви ша фа кул те та, ко ји мо ра ју под но си ти ње го ве при го во ре и 
сум ње; ње гов ин те рес је исти на, ко ју ста вља на упо тре бу ви шим 
фа кул те ти ма; он се пру жа на све дје ло ве људ ског зна ња чи не ћи 
их пред ме том ис пи ти ва ња и кри ти ке ра ди до би ти за на у ке.15 Овим 
су та ко ре ћи по ло же ни про грам ски те ме љи но во ху ма ни стич ко-иде-
а ли стич ке иде је уни вер зи те та, ко ја је осни ва њем Уни вер зи те та у 
Бер ли ну 1810. до би ла сво је оства ре ње узо р но до ду бо ко у XX ви јек. 
У том ду ху Јо хан Го тлиб Фих те (1762–1814), ина че пр ви иза бра ни 
рек тор Бер лин ског уни вер зи те та (1811/12), сма тра да ви ше учи ли-
ште тре ба да бу де „шко ла вје шти не на уч не упо тре бе ра зу ма” (ei ne 
Schu le der Kunst des wis sen scha ftlic hen Ver stan des ge bra uc hes)16, а за 
Шла јер ма хе ра (1768–1834) се „на уч ни дух” са сто ји у то ме што: 

15 Im ma nuel Kant, Der Stre it der Facultäten in drey Abschnit ten, Königsberg: 
Fri e drich Ni co lo vi us 1798 = Kant’s ge sam mel te Schrif ten, hg. von der Königlich 
Preußischen Aka de mie der Wis sen schaf ten, Bd. VII, Ber lin: Ge org Re i mer 1907, 
1917 (= Kants Wer ke, Aka de mie-Tex ta us ga be, Ber lin: Wal ter de Gruyter 1968, Bd. 
VII), 1–116: 27–29 = I. Kant, F. W. J. v. Schel ling, F. Ni etzsche, Ide ja uni ver zi te ta, 
iza brao, pre veo i pred go vor na pi sao Bran ko De spot, Za greb: Glo bus 1991, 19–122: I. 
Kant, Spor fa kul te ta u tri od sje ka, 41–43. – Уз овај спис, ва жан за кон сти ту и са ње 
мо де р них уни вер зи те та, ви дје ти: Ernst Cas si rer, Kants Le ben und Le hre, Ber lin 
1918, 21921 = Ge sam mel te Wer ke, Bd. 8, Ham burg: Me i ner 2001 = Е. Ка си рер, Кант: 
Жи вот и уче ње, прев. А. Бу ха, Бе о град: Хи на ки 2006, 400–406; G. Söhngen, Die 
Ein he it in der The o lo gie: Ge sam mel te Ab han dlun gen, Aufsätze, Vorträge, München 
1952, 2–21: „Die The o lo gie im Stre it der Fakultäten”; Ralf Sel bach, Sta at, Universität 
und Kir che: Die In sti tu ti o nen in der Systemt he o rie Kants, Frank furt/M 1993; Gerd 
Irr litz, Kant-Hand buch: Le ben und Werk, Stut tgart, We i mar: Met zler 2002, 435–440. 
– Кон тек сту а ли за ци ју Кан то вог де тро ни зо ва ња те о ло шког фа кул те та и пр о бле-
ма ти за ци ју ње го вог схва та ња те о ло ги је по дроб но и од мје ре но из ла же Wal ter 
Sparn, „Die öffentliche Auf ga be der The o lo gie: Pro und Con tra Im ma nuel Kants 
Entthro nung der ’Er sten Fakultät’”, Phi lot he os 5 (2005) 294–311.

16 Jo hann Got tli eb Fic hte, „De du zi er ter Plan ei ner zu Ber lin zu er ric hten den 
höhern Le hran stalt” (1807) § 5, Ge sam ta us ga be der Bayerischen Aka de mie der Wis-
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„Уни вер зи тет мо ра да кле да об у хва ти све зна ње (al les Wis sen), и на 
тај на чин, као што бри не за сва ку по је ди ну гра ну, да из ра зи свој при-
ро дан уну тра шњи од нос пре ма цје ло куп но сти зна ња (Ge sam mthe it 
des Wis sens)”17. Вил хелм фон Хум болт (1767–1835), ко ји чи та ву спо-
ља шњу ор га ни за ци ју уни вер зи те та из во ди из са мо сло бо дом усло-
вље ног уви да у чи сту на у ку (die re i ne Wis sen schaft), при ли ком осни-
ва ња Уни вер зи те та у Бер ли ну до ди је лио је ово ме све о бу хват ну 
над ле жност за на у ке и уз то од ре дио уни вер зи тет као ин сти ту ци ју 
за ко ју је ис тра жи ва ње (Fo rschung) услов на став нич ке дје лат но сти 
(док нас шко ла учи са мо го то вим зна њи ма).18 Све у куп ност и је дин-
ство свих на у ка као но во уни вер зи тет ско уте ме ље ње пој ма зна ња 
са да се све че шће име ну је и као uni ver si tas lit te ra rum.

Ду го ва же ње ових пред ста ва учи ни ло је да још Карл Ја сперс 
(1883–1969), на кон ка та стро фе ко ју је при ре дио на ци о нал со ци ја-
ли зам, има сна ге да вје ру је да бу дућ ност уни вер зи тетâ по чи ва на 
об но ви њи хо вог из вор ног ду ха, у по врат ку на шим нај бо љим тра-
ди ци ја ма.19 Ово оче ки ва ње је убр зо из не вје ре но сту дент ским про-
те сти ма ше зде се тих го ди на ХХ ви је ка, на кон ко јих је уни вер зи тет 
– као кор по ра ци ја у чи јем упра вља њу уче ству ју сту ден ти, аси стен-
ти и про фе со ри за сту па ју ћи сво је по себ не ин те ре се – тре ба ло да 
бу де са о бра жен „ду ху вре ме на”, по том да од го во ри „по тре ба ма 
дру штва” и нај зад да „иза ђе на тр жи ште” и да се ко мер ци ја ли зу је20 
– али све ври је ме и још уви јек без јед ног озбиљ ног но вог пој ма 
уни вер зи те та. Уто ли ко је Ја спер со во на сто ја ње да ре ха би ли ту је 
тра ди ци о нал ну иде ју уни вер зи те та ва жни је, не са мо као са мо сви-
јест о про шло сти под у пр та на дом за бу дућ ност не го и као опо ме на 
на са да шње ста ње. Ја сперс са жи ма уни вер зи тет ско пре да ње: ин-
сти ту ци ја уни вер зи те та је сло бод на за јед ни ца ис тра жи ва ча по-
све ће на без у слов ном тра га њу за исти ном кроз слу же ње на у ци као 

sen schaf ten, Re i he II, Bd. 11: Nac hge las se ne Schrif ten 1807–1810, Stut tgart (Bad 
Can nstatt): from mann-hol zbo og 1998, 87.

17 Fri e drich Ernst Da niel Schle i er mac her, „Ge le gen tlic he Ge dan ken über 
Universitäten in de utschem Sinn” (1808), Kri tische Ge sam ta us ga be, Bd. 6, Ber lin, 
New York: de Gruyter 1998, 43.

18 Wil helm von Hum boldt, „Über die in ne re und äussere Or ga ni sa tion der 
höheren wis sen scha ftlic hen An stal ten in Ber lin” (1810), Ge sam mel te Schrif ten, 
Königlich Preußische Aka de mie der Wis sen schaf ten, Bd. 10, Ber lin 1903, 251, 256. 
– О кри зи хум бол тов ске иде је уни вер зи те та пи ше Не бој ша Гру бор, „Uni ver zi tet 
– ide ja u kri zi: Ana li za in sti tu ci je po la ze ći od J. Ha ber ma sa”, The o ria, god. 51, br. 4 
(2008) 43–57.

19 Karl Ja spers, Die Idee der Universität, Ber lin: Sprin ger 1946, 6 = K. Ja spers, 
Ide ja uni ver zi te ta, prev. D. Ba sta, Be o grad: Pla to 2003, 7.

20 Ви дје ти: De rek Bok, Uni ver si ti es in the Mar ket pla ce: The Com mer ci a li za tion 
of Hig her Edu ca tion, Prin ce ton 2003 = Uni ver zi tet na tr žiš tu: Ko mer ci ja li za ci ja vi-
so kog škol stva, prev. J. Po po vic, Be o grad: Clio 2005; Re in hard Brandt, Wo zu noch 
Universitäten?, Ham burg: Me i ner 2011.
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об ли ку ду хов ног жи во та у ком се очи ту је исти на21; упр кос на уч-
ној ди сци пли нар но сти, омо гу ћа ва ју ћи са рад њу на у ка уни вер зи тет 
оства ру је је дин ство свих на у ка као је дан ко смос зна ња (10–11) а 
не њи хов агре гат (79–80); је дин ство на у ка као за да так об ли ко ва ња 
цје ли не зна ња про из ла зи из јед не фи ло соф ске иде је (94); скуп 
на у ка уре ђе них у јед ну цје ли ну оли чен је у ску пу фа кул те та на 
уни вер зи те ту; фа кул те ти ре пре зен ту ју цје ли ну зна ња и тре ба их 
ра зу мје ти под иде јом ре ал ног пред ста вља ња ко смо са на у ка (99); 
да кле, уни вер зи тет тре ба да бу де об у хват на цје ли на а не агре гат 
струч них шко ла и спе ци јал но сти.22 Уко ли ко Ја спер со во ре ка пи ту-
ли са ње но во ху ма ни стич ко-иде а ли стич ке иде је уни вер зи те та мо же 
да об но ви пи та ње о исти ни, о сми слу зна ња, о ци ље ви ма на у ке, о 
сми слу жи во та, он да оно тре ба да има оба ве зу ју ћи ка рак тер. Ја сперс 
зна да је исти на ви ше од на у ке (11), јер на у ка ни је ка дра да од го во-
ри на пи та ње о свом соп стве ном сми слу ни ти да пру жи жи вот не 
ци ље ве (22); оту да на уч но зна ње тре ба да има сви јест о гра ни ца ма 
зна ња (174), а и сам чо вјек је ва зда ви ше не го што се о ње му са зна, 
– и не ма истин ске сли ке чо вје ка без Бо га (176). Ов дје се отва ра про-
стор за фи ло со фи ју, ко ја на у ци да је уте ме ље ње, и те о ло ги ју, ко ја 
да је свр ху и сми сао. Но уни вер зи тет ски про стор за те о ло ги ју Ја сперс 
(до ду ше до не кле ин спи ри сан Кан том) ја сно ви ди и са ста но ви шта 
ума, без об зи ра на то што те о ло ги ја (као уо ста лом и ју ри спру ден-
ци ја и ме ди ци на) има јед ну свр ху из ван на у ке, ко ја је ме ђу тим 
та ква да по ста је пред мет на у ке; на и ме: у те о ло ги ји се по мо ћу ума 
до ди ру је гра ни ца на дум ног (100). 

Но стал ги ја за ху ма ни стич ком иде јом уни вер зи те та, чи јој 
тра ди ци ји Ја сперс же ли да удах не об но вље ни сми сао, не тре ба да 
бу де тек че жња за не по врат но ми ну лим иде а лом већ мо ти ва ци ја 
за од бра ну уни вер зи те та као јед не ва жне ци ви ли за циј ске ври јед-
но сти. Свр ха уни вер зи те та је да бу де уни вер зи тет, а не да се бо ље 

21 Ja spers, Ide ja uni ver zi te ta, 9–10, 47. – На да ље се у са мом тек сту упу ћу је 
на стра ни це срп ског из да ња.

22 K. Ja spers, Phi lo sop hische Aufsätze, Frank furt am Main, Ham burg: Fischer 
1967, 9–17 = Ja spers, Ide ja uni ver zi te ta, 168–179: „Ob no va uni ver zi te ta” (1945), 179. 
– На рас пад уни вер зи тет ског је дин ства на уч них зна ња као из раз кри зе уни вер-
зи те та и уоп ште ми шље ња упо зо рио је Мар тин Хај де гер (1889–1976) у ре зо-
нант ном пре да ва њу „Шта је ме та фи зи ка?” (Was ist Me taphysi k?, Bonn: Fri e drich 
Co hen 1929): „На уч не обла сти пот пу но су раз дво је не. На чи ни на ко је на у ке 
об ра ђу ју свој пред мет са свим се раз ли ку ју. То раз би је но мно штво на уч них ди-
сци пли на да нас се др жи на оку пу са мо по сред ством тех нич ке ор га ни за ци је 
уни вер зи тетâ и фа кул тетâ и има не ког зна ча ја је ди но за хва љу ју ћи прак тич ном 
ци љу ко ји се би по ста вља ју стру ке. Па ипак, атро фи ра ла је уко ре ње ност на у ка 
у њи хо вом су штин ском тлу.” (M. He i deg ger, Weg mar ken, Frank furt am Main: 
Vit to rio Klo ster mann 21978, 103–121: 104 = М. Хај де гер, Пут ни зна ко ви, прев. Б. 
Зец, Бе о град: Пла то 2003, 96–112: 97).
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про да на тр жи шту, као што здра вље и до бр о та има ју свр ху по се би 
а не да би смо би ли успје шни ји у ства ра њу про фи та. Без ин те ре сно 
тра га ње за исти ном, до бр ом и ље по том, че му би тре ба ло да је 
по све ћен уни вер зи тет, је сте ври јед ност по се би.

4. По но во еман ци па тор ска уло га обра зо ва ња? 

Да на шњи обра зов ни ре фор ма то ри, про мо те ри бес крај них и 
бес циљ них ре фор ми, има ју не скри ве ну не тр пе љи вост пре ма тра-
ди ци о нал ној иде ји уни вер зи те та, а с тим у ве зи је фра пант ни де-
фи цит обра зо ва но сти у „дру штву зна ња”. Уни вер зи тет по ста је 
ин сти ту ци ја за тех но ло ги ју об у ча ва ња у зго то вље ним зна њи ма 
по доб ни ма за ин те ре сну праг ма ти ку, као не ка ви ша по ли тех нич-
ка шко ла у ко јој се по дра жа ва њем мај сто р ских вје шти на сти че 
за нат („струч но уса вр ша ва ње”). Умје сто на уч ног из у ча ва ња и 
умјет нич ког ства ра ња до би ли смо под у ча ва ње ко је чо вје ка сво ди 
на ро бу: обра зу је мо се да би смо би ли објект екс пло а та ци је и су бјект 
у по ве ћа њу про фи та его и стич них вла сни ка ка пи та ла. Но стал ги ја 
за ху ма ни стич ким обра зов ним иде а ли ма тре ба да нас под стак не да 
по но во ак ту е ли зу је мо пи та ње о су шти ни зна ња и обра зо ва ња као 
ври јед но сти ма, да у но вим вре ме ни ма по ста ви мо ста ри про блем.

Исто риј ска мор фо ло ги ја обра зо ва ња има свој уте ме љу ју ћи 
по че так у ан тич ком хе лен ском иде а лу обра зо ва ња – pa i de ia 
(παιδεία: кул тур ни иде ал, нај ви ше ври јед но сти и нор ме, чо вје ко во 
са мо о бли ко ва ње у чо вје ка)23. При том је овај иде ал обра зо ва ња 
уви јек под ра зу ми је вао чо вје ко во са мо о бра зо ва ње – са мо о бли ко-
ва ње сло бод не и ми сле ће лич но сти у за јед ни ци. Пр ви та кав за хтјев 
фор му ли сао је ни ко дру ги до делф ски Апо лон: „По знај са мог се бе!” 
(γνῶθι σεαυτόν).24 На овај иза зов од го во рио је Хе ра клит из ја вом 
„ис тра жих/ис пи тах са мог се бе” (фр. 101: ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν), а 
по том су се Со крат и Пла тон за ло жи ли да обра зо ва ње од бра не 
као „бри гу за ду шу” (ψυχῆς ἐπιμε λεῖσθ αι)25 и као „ње го ва ње ду ше” 
(ψυχῆς θε ραπεία)26, јер: „не ис тра жен/не ис пи тан жи вот ни је чо вје ку 

23 Те мељ но о то ме Wer ner Ja e ger, Pa i de ia: Die For mung des gri ec hischen 
Men schen I–I II, Ber lin 1934–1944–1947; Ber lin: Wal ter de Gruyter 1973, 1989 = 
Ver ner Je ger, Pa i de ia: Ob li ko va nje grč kog čo ve ka, prev. O. Ko stre še vić i D. Goj ko-
vić, No vi Sad: Knji žev na za jed ni ca No vog Sa da 1991, на ро чи то стр. 7–14: „Uvod: 
Po lo žaj Gr ka u po ve sti ljud skog vas pi ta nja”.

24 О овом на ло гу и ње го вим ду хов но-исто риј ским и про блем ским им пли-
ка ци ја ма пи сао сам у члан ку „Ан тро по ло шки сми сао са мо по зна ња: Уз апо лон-
ски за хтјев ’По знај са мог се бе!’” (1985/1994), у: Б. Ши ја ко вић, При сут ност 
тран сцен ден ци је, 79–95.

25 Pla ton, Apo lo gia Soc ra tis 30ab.
26 Pla ton, Lac hes 185e; уз ово и Gor gi as 464c, 513d.
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ври је дан жи вље ња” (ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ).27 
Ови узо ри гу ра ју се да нас у за бо рав.

Да нас, у до ба епо хал не и гло бал не кри зе обра зо ва ња28, ка да 
се „уни вер зи тет ви ше не те ме љи на иде ји уни вер зи те та већ на чи-
стом функ ци о на ли зму и спрем но сти да се укло пи у ад ми ни стра-
тив не по тре бе др жа ве или по тре бе тр жи шта”29, по но во би тре ба ло 
ин си сти ра ти на еман ци па тор ској уло зи обра зо ва ња, на и ме на то ме 
да обра зо ва ње за пра во об ли ку је ау то ном ну кул тур ну лич ност, ко ја 
је спо соб на да кри тич ки ми сли и да вред ну је сво је и ту ђе по ступ ке, 
као и да нам по мог не да жи вот ис пу ни мо сми слом.30 Ханс-Ге орг 
Га да мер (1900–2002), ау то ри тет ко ји са би ра ис ку ство тра ди ци је, 
ре а гу је на иза зо ве не из вје сне бу дућ но сти уни вер зи те та и опо ми-
њу ћи под сје ћа да је вас пи та ње за пра во вас пи та ти се бе а обра зо ва-
ње одо ма ћи ва ње у сви је ту31 (ко ји је за нас стран и у ком по ста је мо 
стран ци јед ни дру ги ма).

Ако нас при ми је ње на на уч на зна ња и тех ни ка не чи не сло бод-
ни ји ма већ нас по сред ством ло ги ке про фи та за ро бља ва ју, он да је 
тим ва жни је да из но ва про ми сли мо на ше обра зов не ин сти ту ци је 
и по себ но уни вер зи тет32, ње го ву тра ди ци о нал ну спо соб ност да раз-
ви ја кри тич ко и кре а тив но ми шље ње ау то ном ног су бјек та зна ња 
и кул ту ре у људ ском со ци јал ном кон тек сту, да ис трај но тра га за 
исти ном (без ко је че сто не ма ни прав де, као усло ва за мир), да би смо 
ра зу мје ли сви јет и исто ри ју, што зна чи да би смо ра зу мје ли се бе 
у сви је ту и исто ри ји, да би смо се за шти ти ли од ма ни пу ла ци је и 

27 Pla ton, Apo lo gia Soc ra tis 38a.
28 Упор. Вла ди мир С. Ко стић, „Гло ба ли за ци ја и обра зо ва ње”, у: Обра зо-

ва ње – раз вој ни по тен ци јал Ср би је, 177–189.
29 Ка ко за кљу чу је у по дроб ној сту ди ји Зо ран Ди мић, Ra đa nje ide je uni ver-

zi te ta, 257.
30 Упор. ху ма ни стич ки ин спи ри са не фор му ла ци је у: Mart ha C. Nus sba um, 

Not for Pro fit: Why De moc racy Ne eds the Hu ma ni ti es, Prin ce ton Uni ver sity Press 
2010 = Mar ta Nus ba um, Ne za pro fit: Zaš to je de mo kra ti ji po treb na hu ma ni sti ka?, 
prev. A. Jo va no vić, R. Di nić, Be o grad: Fa bri ka knji ga 2012, 11–22.

31 У пре да ва њу одр жа ном 19. ма ја 1999. у јед ној ње мач кој гим на зи ји: Hans-
-Ge org Ga da mer, Er zi e hung ist sich er zi e hen, He i del berg: Kurpfälzer Ver lag 2000 = 
„Вас пи та ње, то је вас пи та ти се бе”, Књи жев ни лист 19 (март 2004) 2–3 и Pe da-
go gi ja 60.3 (2005) 305–314. Упор. J. Cle ary, P. Ho gan, „The Re ci pro cal Cha rac ter of 
Self-Edu ca tion: In tro duc tory Com ments of Hans-Ge org Ga da mer’s Ad dress ’Edu-
ca tion is Self-Edu ca tion’”, The Jo ur nal of the Phi lo sophy of Edu ca tion 35.4 (2001) 
519–527; Sa ša Ra doj čić, „Obra zo va nje kao ob lik her me ne u tič kog is ku stva”, Нор ма 
XV 1 (Сом бор 2010) 9–16.

32 Ви дје ти ве о ма оба ви је ште но и про ми шље но из ла га ње у: Вла ди мир 
Гво зден, „Са вре ме ни уни вер зи тет: Фраг мен ти кри тич ког реч ни ка”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, год. 190, књ. 493, св. 5, мај 2014, 628–649, на ро чи то 633–643. 
Упу ћу јем на још два ври јед на при ло га на истом мје сту: Зо ран Ди мић, „О иде ји 
уни вер зи те та – ex tra mu ros”, 597–608; Дра ган Про ле, „Иде ал из вр сно сти и иде ја 
фи ло зоф ског фа кул те та”, 609–627. 
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од бра ни ли од мар ке тин га. Ако би са вре ме но ре ха би ли то ва ње 
еман ци па тор ске и про свје ти тељ ске уло ге обра зо ва ња про бу ди ло 
ма кар скеп тич ку на ду, ко ја раз ло ге за сум њу су че ља ва с ра ди ка ли-
за ци јом на де у до ба без на ђа и ин ди фе рент но сти, био би то ва жан 
им пулс да се бе бо ље ра зу ми је мо и учи ни мо сло бод ни ји ма и па мет-
ни ји ма у на шем ми шље њу и дје ла њу. 




