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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

ФИЛОСОФИЈА ОБРАЗОВАЊА 
И ЉУДСКА СЛОБОДА2

АПСТРАКТ. Покрет просветитељства повезао је стечена знања са изразима права по-

јединца на основно образовање ради развејавања предрасуда које коче

друштвени напредак, али се она манифестују и као моћне полуге којима

се мења затечена стварност. Модерно доба прокламовало је право на

образовање као базични део људских права (и повељом Уједињених на-

ција), али је у њих унело и конгломерат интереса у њиховој реализацији,

који сама та права чини спорним. Педагошки либертинизам, као изве-

стан одјек револуционарних тежњи, у захтеву за критичким мишљењем

је у тој мери релативизовао програме и циљеве школства, да је захтевао

да се људи образују на улици, попут хипика који немају границе у својим

произвољностима. Наступио је и известан физикални економизам скра-

ћивања наставних програма, минимализам знања у основном образова-

њу и максимализам у трговини и управљању природним и људским ре-

сурсима. Да ли је менаџмент и највећа мудрост коју треба изучавати на

универзитетима? Оно што се непосредно исплати ипак није нешто трај-

но и непропадиво. Будући да може да постане и оптерећујућа ствар, ваља

се вратити класичном образовању које је пружало решења за растуће

апетите и похлепе јасношћу својих теорија. 
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Пи9ање сло>о5е је је5но о5 нај9ежих =и9ања које се =ос9авља
=ре5 човека у њеEовој 5уховној ис9орији. Наивна =ре5с9ава о
сло>о5и 5уха о>ично се везује уз неусловљенос9 с=ољашњим чи-
ниоцима 9ако, 5а се сасвим занемарују они уну9рашњи. То ш9о
можемо 5а скочимо о5 земље и 9име =окажемо 5а нас за њу ни-
ш9а ма9еријално не везује, јес9е замка з5равоE разума, уколико
9о 5ржање за9им =ро5ужимо =реко =римене на околни све9 уо-
=ш9е и инфрас9рук9уре међусо>ноE о5носа са свиме ш9о јес9е
(в. Fink, 1989, 5ело =освећено 5уху времена =рема о=а5ању =ра-
вих кри9еријума креа9ивних =о9енција ин9ер=ре9ације). И5еал-
но >ивс9вовање и ко5 Пла9она је с9вар наEонскоE момен9а оличе-
ноE у мноEоEлавој =риро5и =сихе, моћи =орива и 9р=љења ’чове-
ка у човеку’, које се =ревазилазе 5ијалек9ичким разма9рањем
или кри9ичким мишљењем.3 Пре5ање с9арих Грка везано је за
Eовор о сло>о5и и суш9ини о>разовања, јер је 9у ус=ос9ављена
жива аналоEија с9рук9уре 5уше =оје5инца и с9рук9уре 5ржаве,
с о>зиром на с9рук9уру космоса. Грци су у=орно изEрађивали
свој о5нос са све9ом, а философи су се међу њима разликовали
=о 9оме ш9о су у свему ш9о се 5ешава =ре=ознавали закони9ос9и
којима све с9вари, сва >ића у космосу, моEу 5а >у5у =о5ложна. 

Космолошки =оEле5 смењивао је ан9ро=олошки, ка5а се на чо-
века Eле5ало као на ’меро5авно >иће’ свемира =рема њеEовој
с9рук9ури, ш9авише, као =рема мери свеEа ш9о јес9е (не 9олико
на човека =оје5инца са су>јек9ивни својс9вима, колико као ро5-
ноE >ића са узорним моEућнос9има знања). Ни у савременос9и
човечнос9 не >и ваљало 5а >у5е нека оEољена =разна о=ш9ос9, >у-
5ући 5а она и није нека =осе>на живо9на форма о5ређена =ози-
вом, неEо самоса5ржавајући =ојам са уну9рашњом сврхом која се
5ос9иже.4 Сло>о5а је 9у врлина 9еоријскоE 5ржања која =ра9и ис-
9рајнос9 у налажењу 9еоријске арEумен9ације, очи9ујући њену
о5рживос9. У 9ом смислу сло>о5у није моEуће ис=равно =ро-
мишља9и >ез нужнос9и или сло>о5ну вољу 9умачи9и >ез уну-

3 У својој с9у5ији „Философија као основа #е�а�о�ије”, Пол На9ор= је =о9цр9ао
значај је5инс9ва научних 5исци=лина, =ри 9оме ис9ичући: „... нео=хо5но је
=о 9ом =и9ању вра9и9и се Пла9ону, 9ј. =е5аEоEију као целину заснова9и на
философији као целини, а не само на 5ва, из ње ишчу=ана 5ела – е9ици и
=сихолоEији” (На9ор=, 2006, с9р. 307).

4 Томе о5Eовара и =е5аEошки за5а9ак свес9раноE развоја љу5ске личнос9и:
„Тако је за5а9ак вас=и9авања – разви9и човека на на5лежан начин, 9ј. разви-
9и целоку=ноE човека, све суш9инске с9ране или усмерења њеEове 5ела9-
нос9и. И у 9ом смислу о5нос развоја мишљења или с9варалачкоE =ре5-
с9ављања, није мање важан о5 развоја воље” (На9ор=, 2006, с9р. 311). 
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9рашње условљенос9и, која =о5разумева о=ре5ељивање или сло-
>о5у из>ора. Теоријска сло>о5а =о5разумева и околнос9и њеноE
=рак9ичноE извршења у 5ушевној ис9рајнос9и у=орноE =осма-
9рања ко5 Арис9о9ела, а ко5 Кан9а се јавља као с9вар мисаоноE
>ића смеш9еноE између =ојавних с9вари, са којима је су>јека9 =о-
везан склонос9има и с9рас9има, ка5а и на5рас9а о>јек9ивну
реалнос9.5 Сло>о5а =росвећенос9и 9ако се с9иче знањима о усло-
вљенос9има и њиховим =ревла5авањем, с9у=ањем у с9а5ијум
зрелос9и ка5а је човек ос=осо>љен 5а 9резвено и о5Eоворно ра-
змишља и 5оноси влас9и9е о5луке. Ка5а се вас=и9ање схва9а као
саморазумевање љу5скоE =ос9ојања, своје им=улсе 5о>ија =ре
свеEа о5 ис9оријске ис9ине коју с9вара њено време. То је свакако
хеEеловска ис9ина и њеEово мишљење о о5носу науке и сло>о5е,
које ов5е не може 5а >у5е неважно, ако нам је још увек с9ало 5о
човека као ин9елиEен9ноE >ића са срцем. Уо=ш9авајуће захва9а-
ње смисла неизос9авно је 5ужно Пла9оновом „човеку у човеку”,
9ако ш9о 9ај смисао =освећено развија из њеEовоE сре5иш9а ное-
9ичких снаEа.

За ХеEелов ви5окруE захва9ања с9вари о>разовање је нео=хо5-
но како >и се 5ос9иEла а5еква9на сазнања и оријен9ација у начи-
ну живљења извршила на =римерен начин, 9е =ос9иEла своју 5е-
ло9ворнос9. О>разовање у 9ој заокруженос9и нужно носи на се>и
философске знаке, о5акле Eо5 5а се =ође, >у5ући 5а је и=ерва9ич-
ноE карак9ера, са указивањем на с9ање савршенос9и или на
и5еалне с9е=ене 5о којих се 5ос=ело у 9аквом 5еловању. То није
=ре5с9аво9ворни круE са оEољеном нормом с=оља зацр9аваних
9ачака које морају 5а 5елују формално о>авезујуће, неEо је оно
ш9о у 9ом круEу 9ема9изованих =ре5ме9нос9и о>авезује на њеEо-
ву целови9ос9 или из се>е =ружену сло>о5у =ојављивања, у којој
се коначно >иће укрш9а са >есконачним, на и5ејном хоризон9у.
То и5е и 5аље о5 ’5екар9овске слике све9а као коор5ина9ноE си-
с9ема’, с9варајући =ре9=ос9авку зацељивања >олних мес9а,
з>рињавања рањивос9и еEзис9енцијалних 9ачака и о>нављања

5 Уколико је с9варнос9 ис9оријске кул9уре на социјалном минимуму 5ухов-
нос9и, 9им мање 5ржава може 5а заво5и вас=и9авање: „У с9варнос9и =ак 9о
и ино – чис9о љу5ско вас=и9ање и чис9о хумана 5ржава =ос9оје је5ино као
и5еја, 9ј. >есконачни за5а9ак, али као 9акви њих о>оје су је5но, 9е онако како
наука има везе са и5ејом, 9ј. са =ро>лема9иком, 9ако је и наука о вас=и9ању
и 5ржави 5ужна 5а >у5е у извесном смислу је5на наука; онако каква је она
физички, =о =осе>ном сјају ко5 Пла9она, али и у суш9ини, и ко5 свих 5руEих
философа” (На9ор=, 2006, с9р. 377). 
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уских Eрла =ро9ока енерEија усле5 нараслих укрућенос9и уну9ар
неелас9ичних ожиљака 5уха у њеEовом кре9ању. Пре9=ос9авка
за 9акав =рис9у= је она =аи5еја или вас=и9ање, које кружећи кру-
Eовима рефлексивних увиђања у=рс9ењава мисаони =рс9ен 5у-
ха, 9ема9изујући =ре свеEа =ојмове лоEоса, =риро5е и 5уха, као
ш9о је 9о ау9ен9ичном мисаоном снаEом осве9љено у „Енцикло-
=е5ији философских наука” (ХеEел, 1987). С=екула9ивна лоEика
износи као резул9а9 уви5 у човека као >иће које у 5окучивању
и5еје =релази на научно с9ановиш9е =осре5овања са ин9еEрал-
ном личношћу и5ен9ификованом у =оимању. Приро5а се =ока-
зује као „5руEо>ивс9вовање” у својим скаларним =о9енцијама и
у крајњој =о9енцији орEанизованос9и као нај>лижа влас9и9ос9и
>ожанске сврхе, а сам 5ух као суш9ина је5ноE и свеEа, наиме =ан-
ен9еис9ичкоE и =ане=ис9ема9ичкоE 9еизма који у о9кривеној ре-
лиEији или хришћанској и5еји налази своје =о9=уно 5овршење
9раEања, као и еEзис9енцијално у9очиш9е. Ка5а је као БоEочовек
=рово5ио своје земаљске 5ане у све9у, Гос=о5 је казивао: „Док
сам у свије9у, свије9лос9 сам свије9у” (Јов, 9, 5), учећи нај5раже
му ученике, а=ос9оле Пе9ра, Јакова и Јована, ос9але нај>лиже
сле5>енике и на крају наро5 који је за9ицао. Не иску=љујући са-
мо њих, он је =ос9ра5ао иску=љујући Eрехе васцелом човечан-
с9ву, казујући: „Ка5 =о5иEне9е Сина ЧовјечијеEа, он5а ће9е 5о-
зна9и 5а Ја јесам, и 5а ниш9а сам о5 се>е не чиним; неEо како ме
научи О9ац мој онако Eоворим. И Онај који ме =осла са мном
је”(Јов, 8, 28-29).

 Рађајући се из смр9и коју је =оразио васкрсењем, Гос=о5 је све
коначно учинио оEраниченим (он9олоEију, EносеолоEију, лоEи-
ку, законе, =раво, мишљење, врлине, разум и ум), ос9ављајући
9име мисаоном љу5с9ву у за5а9ак 5а =реосмишља изнова све
ш9о значи о>разовање и о>разованос9, му5рос9 и =ош9ење, =ра-
вичнос9 и 5руш9венос9 (ХеEел, 1987, с9р. 308). Усле5 9оEа ХеEело-
ва „Енцикло#е�ија философских наука” као 5осле5но усвојена
хришћанска и5еја =очива на 9ој 9емељној =ро9ивречнос9и, која
=овлачи линију разEраничења разумевања начина на који је Го-
с=о5 „му5рос9 све9а =ре9ворио у лу5ос9”. Чис9о >ивс9вовање и
чис9о ниш9а као је5инс9во >ивс9вовања, као 5а евоцирају Мој-
сијево сазнање о9крића 9ајне БожјеE имена, ка5а он о5Eовара 5а
„јес9е Онај Који јес9е”. Онај Који јес9е, јес9е 9ако 5а >ивс9вовање
сачињава суш9ински, 9ако 5а све ш9о јес9е 9ек и може 5а се >у5е
са 9им 5у>ински о>Eрљеним смислом конкре9ноE >ивс9вовања
(Св. Гр. Палама, Трија�а 3). Усле5 9оEа, ХеEел је и зах9евао научну
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не=рис9раснос9 ме9о5олошки разрађеноE ра5а =ојма као оноE
ш9о се =ружа у =оимању, који руковођен сре5ишњом 9ежњом
=оимања оEраничења =ревазилази у =равцу ак9уелне >есконач-
нос9и. Тим =ре, ш9о овремењавање >ивс9вовања може 5а се узме
оз>иљно само из ас=ек9а вечнос9и из које >оEови5цу Мојсију Го-
с=о5 и казује 5а јес9е Онај Који јес9е ? Суш9и. У 9ом смислу и=о-
с9аз Духа који >ива =ослан након =рослављања Гос=о5а и њеEо-
воE вазнесења з5есна Оцу =ос9аје ис9оријска о>авеза мишљења,
9е је оEлушивање о њу на=рос9о рефлексивно рас9авило влас9и-
9и смисао у не сасвим а5еква9не 5имензије разноврсних ’=ози-
9ивно-научних’ енцикло=е5ијских симулакрума, 9ежећи 5а нај-
више 9ачке хришћанске и5еје о>есмисли и учини неважним. Но-
ве реформе свес9и 9ако =о9ко=авају и5ен9и9е9 >ића, а мишљења
из разлике (разлуке) Eа не 5ос9ижу на 9ај начин 5а разликовање
=ре9=ос9авља је5инс9во =ре =о5ела. По5ељенос9 на овакав на-
чин све9 ви5и као Eомиле крхо9ина ску=љане са =ериферије =о-
с9ојања, 9ако 5а њеEово важење и само за=раво више уо=ш9е не
важи.6

Све5оци смо 5а ис9оријска 5оEађања =оказују како формирана
самоо5носна рефлексија, која >и 5а захва9и с9вари у корену, на-
илази на =ро>леме везане за с9а9ус воље и разрешава их 9ек =ар-
9икуларно, а у хе9ероEено изве5еним сле5>еничким разра5ама и
сасвим =ро9ивречно. Она се за=раво 9емељи на 9ом вољењу ин-
9елиEи>илне воље, као и на њеном извољевању на наличју =ојма,
=у9ем =о5свесних 9ежњи за еEоис9ичким Eра>љењем моћи и
с9ицањем ин5иви5уалноE ма9еријалноE >оEа9с9ва који =ружа
живо9 у >лаEос9ању, >ез о>зира на економско ро=с9во које Eло>а-
лизам ка=и9ал-о5носа =о5разумева у свом ин9ернационалном
ширењу кроз ин9еркон9инен9алне кор=орације као мул9илевел
цен9ре концен9рације моћи. Таква моћ се концен9рише у рукама
малоE >роја Eаз5а са армијом =ослушника ш9о у5о>но живе, жр-
9вујући љу5ске ресурсе као масовни ма9еријал за масме5ијску и
Eејм=леинE рекламну о>ра5у, са маском =ош9ења и ус=ешнос9и.

6 И Лио9арова и Дери5ина карак9еризација ’разлуке’ није класично ка9еEо-
ријално раликовање с=екула9ивноE с9ава, >у5ући 5а се зах9ева елимина-
ција омоEућујућеE је5ноE и свакоE моEућеE је5инс9ва, 9ако 5а се исисава
су=с9анцијалнос9 из =оје5иначноE >ивс9вујућеE њеEовим свођењем на >ес-
крајно мнош9во =ро9ежућеE ви5а >ивања. Такве разлуке за=раво и нивели-
шу сва разликовања, =а =ос9ају квазису=с9анцијало ниш9а као суроEа9
>ивс9вовања који се 9о9алним неEа9ивизмом о=ире о неу9емељенос9 за-
снивања, значећи >аш 9о на чему и инсис9ира – никоме и ниш9а. 
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Жр9ва 9их мул9име5ијских кам=ања је самоскривљена незре-
лос9 учесника у њима, која Eло>ализује нес=ремне на 9у Eру>ос9,
=ре9варајући их у економске зависнике о5 олако о>ећаних
ос9варивања снова кроз фискалне кре5и9е, а чије о9=лаћивање
их =ре9вара у =рави су=с9ра9 >е5е човечанс9ва. Холис9ичнос9
разлуке о-све-је5њавања за=раво све у=росечњује 5о рела9ивиза-
ције свакоE ранEа еEзис9енције, намећући униформисање у =олу-
о>разованос9и, E5е са нео>авезним знањима у>ире =рофи9 =оEон
марке9иншкоE менаџмен9а, а човек =ос9аје =ољуљан у =оEле5у
смисла сврсисхо5нос9и влас9и9оE >и9ија. 

Мул9инационални ка=и9ал који рачуна са љу5ским склоно-
с9има у5о>нос9и и несмо9ренос9и, заје5но са =ра9ећим >анкар-
ским а=ара9ом, намеће =равила иEре у којима врши =оро>љава-
ње љу5ске =риро5е и о=кољавање љу5скоE ума, с9ежући Eа узама
сла>ос9и =рема ма9еријалним 5о>рима и 5у>оким условљава-
њима рас=оложивих енерEија и и5еја. На околну =риро5у човек
је ’осуђен’ и сама =риро5а у нама =лам9и као нека врс9а у9уље-
ноE оEњиш9а, ваз5а нас сећајући на =орекло и с9ање у којем се за-
9ичемо, камо Eо5 5а се у =ре5с9авама 5енемо или у замислима
=онесемо. У 9ом смислу је извесно 5а и Eрађанско осећање сло>о-
5е =ра9и и малоEрађански мен9али9е9, који хи=окри9ски су=-
с9рук9урише =ојам сло>о5е о>ичајним схема9изацијама у кано-
не, с=оља =римајући и механички с=рово5ећи =римене усвоје-
них норма9ива (Иљин, 2010). Савес9 >и ваљало 5а 5ржи с=екула-
ције у Eраницама које зауз5авају еEо=а9ичку фан9ас9ику, =ру-
жајући реалан начин 5о5иривања >ивс9вовања и времена, =а ко5
ХеEела 5олази 5о рефлексивноE =реокре9а, E5е кроз =рекре9нич-
ку снаEу 5уха, као њеEов кон9ра=ози9иви9е9, 5елује кри9ичко
мишљење које се оEле5а у 9оме ш9о се „ше=урење” у =риро5ном
9оку временовања, у ме9афизици времена, као све9ско-ис9ориј-
ском хоризон9у >ивс9вовања, хоризон9у ис9орије 5оEађања, =о-
казује као знак о9=ора 5уха (Пе9ровић, 2010, с9р. 59–69). Он има
своје наизEле5 нереално леEи9имне мисаоне =ре9=ос9авке из
=ерс=ек9иве уо>ичајене свако5невице, 5очим се може 9оме на-
су=ро9 рећи и 5а се 9акав 5ух 9ек са реалним =ојавама 9ираније
=оказује као ванвременски, као 5уховна о5>рана о5 некон9роли-
саних ирационалних сила ви5љивих у на=а5ању и су=ерак9ив-
ном на5ређивању, 9акорећи као оно ш9о о5враћа еEзис9енцију
о5 њене >ру9ализације. Уос9алом, =оказало се 5а сем симфоније
сасвим 5о>ро функционише и међуинс9и9уционално усаEлаша-
вање, рецимо Цркве (која се >ави =ас9ирским ра5ом и са с=асо-
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носном 5о>ро>и9и љу5ских 5уша) и Државе (којој је ос9ало са-
свим 5овољно =рос9ора за реEулацију =равних, =ривре5них и
економских норми EрађанскоE соције9е9а), ш9о је 9акође међу-
со>но на5о=уњујући 9и= сара5ње који уEлавом ус=ева =рема ’ме-
9афизици времена’ (ХеEел, 1979, с9р. 33).

Још је рани а=олоEе9а Теофил Ан9иохијски срчано умео 5а ка-
же, =окажи 9и мени =рво своE човека и 9о какав је он ш9о се 9иче
врлина, =а ћу он5а и ја моћи 5а 9и =окажем своEа БоEа. Јер
=ре9=ос9авка 5а БоEа нема, =а 5а Eа он5а ваља још и измишља9и,
и сличне ново9арије, налазе се у снажном раскораку са љу5ским
карак9ером о5сус9ва сваке моEућнос9и =о5сећања на 9о ко је,
ш9а је, и =о чему >ива човек, =оравнавајући све вре5нос9и (в. Пе-
9ровић, 2010; Fink, 1989). Оне се не 5оживљавају само као ан9и9е-
9ички =ро9иву5ар на ћу5љиву реалнос9, неEо и као ком=роми-
9ан9но =ра9еће сумњичење у конце=9уализовању новоE 9и=а
о>разовања, E5е и за вас=и9авање више о5Eовара =ик9орескнос9
и ру5имен9арнос9 =риро5е и руралних ам>ијена9а, неEоли ан9и-
ком из5иEну9 =олис и Eрађански живо9 у нововековним ур>аним
условима. Још је Жан Жак Русо =исао како је морално вас=и9ање
и5еолошка ин5ок9ринација која се о5вија већ у раном 5е9ињ-
с9ву, 9е 5а 5е9ерминише и касније 5еловање човека, умес9о 5а
=риро5но =роис9иче из самоE живо9а ин5иви5уума. КњиEа је >и-
ла =рава ноћна мора њеEовоE 5е9ињс9ва, >у5ући 5а је с9еEа која
значи учење >ила =рава кну9а 5е9е9а из нео=хо5нос9и или з>оE
искус9ва, =а сма9ра 5а човек 9ре>а 5а корис9и учење и знање, а
не они њеEа (5а се вра9и „=риро5и” или развеје =о9ре>ну 5исци-
=лину 5уха). Овакво мешање =риро5е с9вари са =риро5ом соци-
је9е9а, које је уо=ш9авано на Eенера9ивној основи 5о закључка о
о=ш9ем карак9еру еEзис9енције, унело је касније зна9ну =оме9-
њу.

Ако се за 9ра5иционално о>разовање везује о5ређена количи-
на знања које је =о9ре>но 5а >у5е усвајано, а ш9о =о5разумева
5исци=лину 5уха 5ос9изану вас=и9авањем, 5а >и оно омоEућило
човеку 5а 5о=ре 5о =раве сло>о5е или 5ос9ојанс9ва, =ош9ења,
вернос9и, =ош9овања инс9и9уције >рака и =оро5ице, =а9рио9и-
зма; он не може 5а се оEраничи на рела9ивне кван9уме и неo5ре-
ђена ’знања >ез Eраница’, која су нужно фраEмен9арна, са сим=-
9омима =резасићенос9и =оје5иначним, а 5а =ри9ом о5ају у9исак
5а су =осе5ници целине и реална о=ш9ос9. Ако је с9вар сло>о5е
9о 5а се фаворизују еEоизам, =осесивнос9, некон9ролисана =о-
9рошња, аEресивнос9 и социјалне 5евијације, ваља рећи 5а за 9о и



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

454 АЛЕКСАНДАР М. ПЕТРОВИЋ

није =о9ре>но о>разовање, неEо је 5овољно ос9а9и у „=риро5ном
с9ању” које је сасвим у=еча9љиво о=исао Хо>с у свом Левија	ану,
схва9ајући оEромну количину самовласне аEресивнос9и и ра9о-
>орноE инс9инк9а коју оно =о5разумева7. Таквим фаворизова-
њем уклања се и разуман =рис9у= с9варима, ус9у=ајући мес9о
цинизму скривених ин9ереса, који у се>и Eаји жељу 5а =реовла5а
и искорис9и моEућнос9 9ра=авос9и или =ак несмо9ренос9и је-
5инки. А9омизоване с9рук9уре се, у 9аквим =ре=арацијама, и
лакше ’месе’, =а 9ако ос9вариван 9еоријски 5искурс рачуна са не-
ухва9љивошћу не=реEле5них ас=ек9ација ш9о су ваз5а Eо9ове на
замерке и =риEоворе, који и5у 5о ру9инскоE механизма.

Тра=авос9 и несмо9ренос9 с=а5ају у сам =осао који се о>авља и
у начелу се =раво на Eрешке 5ржи за о=рав5ано. Међу9им,
сму9ња у 9ом =оEле5у нас9у=а са =оли9изовањем сазнања и =о-
луо>разованошћу која је узела широкоE маха, =а и сама новове-
ковна наука >ива њима инфицирана усле5 сла>оE имуни9е9а 5о-
с9иEну9оE кроз Eу>љење везе са уме9ношћу, релиEијом и филосо-
фијом. Чињеница је 5а се наша веза са реалношћу ус=ос9авља
=рвенс9вено с о>зиром на науку и на њој ус9ановљене мо5ерне
9ехнолоEије, >у5ући 5а са 9ехничким =роEресом рас9е и 5ру-
ш9вено >оEа9с9во. У=рављање ресурсима (и љу5ским), с=ре9нос9
у>ацивања с9вари које ће 5а заин9ересују 9ржиш9е и њихов =ла-
сман, =ос9ају о5лучујућа знања која кул9урни сек9ор из>ацују из
ор>и9е, 9ако 5а уме9нос9, релиEија и философија =ос9ају све ви-
ше ан9икварни мо5ели који се 9ешко сналазе у времену које је
нас9у=ило. На 9ај начин се з>ива о>есмишљавање философске
=аи5еје, 9ако 5а =ре-вла5авање и5еје влас9и (=рива9изујућеE =о-
се5ниш9ва), ма колико она >ила узур=а9орска, 5анас и=ак 5о>ија
своју =оEонску снаEу. 

Влас9 у о=ш9ој кул9ури 5анас све више заузимају сумњиви
узори филмских јунака и мара9онских 9елевизијских серија, а у
књижевнос9и су 5авно зацариле рела9ивизације кроз формална
=равила, =о којима се живо9не >аналнос9и и аEресивна нервоза
уз5ижу на =ије5ес9ал узорноE. Zeitgeist и moderne Barbarei, како ис-
9иче Финк, као 5а су се сложили око за9варања конс9рукције која

7 Хо>сова конс9а9ација која сеже о5 ренесансних заса5а у виђењима =реовла-
5авања рђавих склонос9и ко5 љу5и (у Макијавелијевим =а9ен9има =е5аEо-
Eизације =оли9ике са философијом свођеном на 9ехничку раван саве9о5ав-
них услуEа), има своју 9ежину у =оEле5у нараслих склонос9и =рема со-
цијалној еEо=а9ији и аEресивнос9и, >арем кван9и9а9ивно. Ова акци5ен9ал-
нос9 су=с9анције засиEурно није ниш9а занемариво. 
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кул9ури не >и више =ружала неEовање и изEра5њу оних 5ухов-
них основа који су нео=хо5ни за њен на=ре5ак и =роцва9.
Ос9ајући >ез 9емеља, као 5а је и цела зEра5а цивилизације =очела
5а се кла9и, а с9у>ови =олако руше.8 

Правац у =е5аEошким 9еоријама који о5ав5е вуче корен, на-
зван је ли>ер9а9ивним и =ос9ао је раширен у 5руEој =оловини
5ва5есе9оE века. Пе5аEошки ли>ер9инис9и су о5>ацивали 5оми-
нацију 5ржаве у о>разовању и зах9евали =реко уки5ања о>авезе
на њеEа, зах9евајући 5а се 9а =и9ања =ре=ус9е =оро5ици. О>авеза
о>разовања, =о њима, уEрожава независнос9 личнос9и која скло-
нос9и и =о9ре>е мора 5а =рилаEођава Eру=ним зах9евима оцењи-
вања и ис=и9ивања, а које о=ш9им ак9има =ро=исује 5ржава као
норму, 9ако 5а о5 5ржаве зах9евају је5ино финансијску =о5ршку
за учење у 5омаћим условима, ш9о =о5сећа на њено анархичко
изузимање. Пре9еча оваквих инклинација је Виљем Го5вин, који
је још 1793. Eо5ине на=исао књиEу „Ис	раживања о #оли	ичкој
#раве�нос	и”, са Eлавном 9езом 5а је 5руш9во уEње9ено о5 с9ране
5ржаве и њене =рину5е на о>разовање, 9ако 5а, =о њему, усвоје-
ни 5ржавни закони само >локирају сло>о5ну мисао у изEра5њи
влас9и9оE живо9а и њеEовоE с=ровођења у 5руш9ву. Ма5а је у 9о
5о>а о>разовање уEлавном >ило класично и о=ш9е, он као 5а је
наслу9ио 5о>а ка5а ће школе које оснива 5ржава 5а указују на
=рес9иж и =ро5у>љују социјалне разлике међу с9ановниш9вом у
санкционисаном 5ржавном о>разовању (у нацизму и совје9и-
зму) (Узелац, 2013, с9р. 214–215).

У Америци се са рас9ом ин5ус9ријске економије =оче9ком
5ва5есе9оE века и школе с9ављају све више у функцију кор=ора-
ција и =окорнос9и служења 5ржави. На школе као на инс9румен9
=оли9ичке кон9роле =очела је 5а се о>раћа већа =ажња након II
све9скоE ра9а, ка5а =очиње 5а >ива јасно 5а се школс9во =ре9вара
у мес9о за смиривање =оли9ичкоE и социјалноE неза5овољс9ва.
Још 1939. Eо5ине, >уревесник енEлеских =о>орника сло>о5них
школа, А. С. Нил је у књизи „Про�леми учи	еља” ош9ро =исао 5а су
5ржавне школе 5ужне 5а =роизво5е ро=ски мен9али9е9, за9о
ш9о само ро=ски мен9али9е9 може 5а очува 9ај сис9ем о5 рас=а-

8 На 9о као моEућу =осле5ицу у=озорава већ рас9ући номинализам који уно-
си и =оли9ички =о5иEну9у но9у у 9еорију 5ржаве, још о5 Виљема Окама у
осамос9аљивањима осо>енос9и у о=ш9ос9има као =арцијализацијама су-
ш9инских кри9еријума =рема =осе>нос9има, ш9о се у 9аквим замислима
из5вајају независно о5 целине, >ез ичеE 5руEоE сем окасионалис9ичке леEи-
9имнос9и (в. и Beiervaltes, 2001). На 9о у=озорава и А. Ф. Лосев (1994).
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5а. Он је сма9рао 5а енEлеске школе =о9кра5ају ра5ничку класу
=оли9иком о>разовања, 9име ш9о узимају 5ецу ра5ника и =ос9а-
вљајући их на 5ужнос9и служ>еника у канцеларијама изврша-
вају =ацификацију у =оEле5у ис=равнос9и >ун9овниш9ва коју >и
=о9лачени моEли 5а изве5у. Превођење 9ален9ованих чланова
ниже класе у 9зв. ’сре5њу класу’ имало је за =осле5ицу еEзис9ен-
цијалну незаин9ересованос9 за =ромене и 9ежњу ка о5ржавању
=ос9ојећеE с9ања у 5руш9ву. Али, 5а ли је 9о и некакво срећно ре-
шење, зависило је =ре свеEа о5 9оEа како се ви5и сама с9вар сло-
>о5е, као и разумевања карак9ера љу5ске среће, >у5ући 5а може
5а о=с9ане као арEумен9 сре5ине међу крајнос9има. Сло>о5а је
и=ак она воља која је ис=ре5 =рвос9е=еноE уживања.9 

Амерички реформа9ори (н=р. Пол Гу5мен) ис9у=или су =ро-
9ив евро=скоE сис9ема школс9ва који је разликовао школе за >о-
Eа9е и сиромашне, сма9рајући 5а ће искорени9и класне разлике
ако се 9о укине. Међу9им, о>учавања у 9аквим школама, које

9 Сло>о5а воље се на 9ај начин у у9али9аризму =ре9вара у =ричин, али чим
човек може неш9о 5а жели    или не жели, или 5а жели је�ну    а не �ру�у    с9вар, 9у
је њеEова сло>о5на воља очиEле5но укључена. Чак и ка5а се жеља узима у
ширем смислу, E5е скоро све с=а5а у жеље (јер човек може желе9и 	о, ово,
оно,    >ез>рој конкре9них с9вари), све су 9е жеље, о=е9, само ис=ољење мноEо
шире воље. Човек =о с9аријој сло>о5и о5ређује своју жељу    и 9ако 5ос9иже
влас9и9у срећу.    О5личне арEумен9е у =рилоE овој 9ези 5ао је Томислав Нова-
ковић: „Нужне =о9ре>е су с9вар >иолошкоE о5ржања, 5ок 5ушевне, 5уховне,
и5у мноEо =ре из наше сло>о5е. А =рвос9е=ени ужи9ак, који му нај=ре 5оно-
си срећу, свакако је ка5а између свих =онуђених с9вари 5о>ије =о својој
вољи >аш ону жељену,    ка5а, сло>о5ним из>ором жеља слуша =рвос9е=ену
вољу,    а не воља =уку жељу. Тачније, ка5а неш9о =ре, за време и =осле жеље у
#о	#унос	и о��овара човековој вољи,    он5а се каже 5а он 9о воли. Суш9ина наше
среће у=раво јес9е 5а желимо оно ш9о волимо    (ш9о =о својој сло>о5ној вољи
хоћемо), а несреће 5а уо>ражавамо 5а хоћемо (волимо), оно ш9о само жели-
мо. То је =о9=уно су=ро9но о5 оноEа ш9о 9вр5и Мил – 5а је наша воља (оно
ш9о волимо) само уо>ражење 5а желимо оно ш9о хоћемо, умес9о 5а волимо
(хоћемо) оно ш9о желимо и 5а конкре9на жеља и =рвос9е=ено желе9и (ја
желим) с9оји =ре фик9ивне чис9е воље и с9аријеE воле	и (ја волим). (На =ри-
мер, иако човек може има9и жељу ка мноEим женама, он 9ражи >аш ону
конкре9ну жену, коју не само жели, неEо из своје сло>о5не воље воли, 5ок
жељу ка 5руEима женама схва9а као уо>ражење 5а воли оно ш9о жели, уме-
с9о 5а жели оно ш9о воли. И у=раво се 9а чис9а воља 5а жели оно ш9о из своје
сло>о5не воље воли =ре9=ос9авља у основи >рака. Само из чис9е воље и с9а-
ријеE воле9и, #ре, за време и #осле сваке жеље, с9арије син9е9ичке основе =ре
сваке жеље, која се не може свес9и на није5ну конкре9ну жељу, човек може
све своје жеље, ужи9ке, за5овољс9ва селек9ова9и ка целови9ој срећи” (Но-
ваковић, 2013, с9р. 34–35). 
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с9варају 9ржишне навике, нису ал9руис9ичка ни9и израз со-
цијалне =рав5е /марксис9ичке: рецимо с=екула9ивне с9у5ије –
Ис	орија и класна свес	 Ђерђа Лукача/, већ су =ре свеEа 9а о>уча-
вања усмерена на нивелисања =о9енцијалних =о9рошача ро>е,
ш9о насу=ро9 очекивању, =оEо5ује увећавању ка=и9ала мул9и-
националних ком=анија. С 5руEе с9ране, 5еца у школу не 5олазе
са је5наким ин9елек9уалним навикама, =а о5лични ђаци о5лазе
на универзи9е9е, а ос9али на =е5аEошко-9ехничке инс9и9у9е, а
како су 5еца из >оEа9их =оро5ица =ривилеEована и мо9ивиса-
нија, 9о још више учвршћује 5руш9вену хијерархију засновану на
с9еченом =осе5у и власниш9ву. Сиромашни и мање ус=ешни уче
5а =рихва9ају вођс9во оних који >оље уче, и који ће 5а се нађу у
врховима у=рављачкоE слоја. Пасивна =окорнос9 која за5ешава
оне који су искључени из школе =оEо5ује >изнису и развоју =о-
9рошачкоE 5руш9ва, које 9акве лако асимилује за своје =о9ре>е.
Друш9вени механизам 5ро>ио је с9варалачке им=улсе, =а је ме-
с9о =о5 сунцем 9ражено у сло>о5ним оазама, E5е >и о>разовање
моEло 5а се искорис9и за вас=и9авање сло>о5но-мислећих љу5и,
а у 5руш9ву које је рационално 9ехнолоEизовано и =ос9ало хије-
рархично, са =уном ау9ори9арном кон9ролом којој >и се желело
измаћи. Пројека9 изEра5ње сло>о5не школе „Самерхила” (1937. у
ЕнEлеској о5 А. С. Нила) о5ражавао је у=раво 9акве 9ежње са фор-
мирањем личнос9и за =раво 5емокра9ско 5руш9во које 9ре>а 5а
се оEра5и о5 ирационалне =оли9ике и =о свом сло>о5ном осећају
с9вара 5руш9вену с9рук9уру. У њој су 5еца сама >ирала ш9а ће
учи9и, на које ће часове 5а о5лазе и колико, а о казнама за нару-
шавања =равила о5лучивали су Eласањем ученици и нас9авници
равно=равним Eласовима. Ту школу је завршило неколико с9о9и-
на ученика са сасвим не=озна9им >иоEрафијама, ш9о указује на
скромне резул9а9е и неоми9олоEизацију школскоE =роEрама са
новим 5оEмама које не =релазе Eранице с=оре5них екс=ериме-
на9а.10 

Инсис9ирање на социјалној о5Eоворнос9и за о>разовање ка-
сније се изје5начава са кри9ичком свешћу која норма9ивној =е-
5аEоEији су=ро9с9авља сло>о5ну. Такво о>разовање 9ре>а 5а се
осло>о5и =ара5иEме екс=ер9а-=о9рошача као =рикривеноE аEен-
9а вла5ајуће класе, с9оEа се акцен9ује на=уш9ање о=ш9еE сис9ема
о>разовања који разара с=осо>нос9 љу5и 5а самос9ално 5елују и

10 На елемен9е оваквих =озних реконс9рукција 5авно =рохујалих ми9ова,
о5лично је указао у својој 5ијалек9ици ми9а Алексеј Фео5орович Лосев, ви-
5ећи их као реци5иве нео=аEанских ресурса – Лосев, 1994.
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=ре9вара их у ’=ослушне овце’ (сексуални с9ерео9и=и, ша>лон-
ско =онашање, схема9изовање =ро>лема). Ва9икански свеш9е-
ник Иван Иљич на=ус9ио је Ка9оличку цркву шез5есе9их Eо5ина
5ва5есе9оE века након осу5е и за9вора, 5а >и 5ржао =ре5авања на
немачким и америчким универзи9е9има, E5е је кри9иковао ин-
5ус9ријско 5руш9во и наме9ање веш9ачких =о9ре>а љу5има. То
Eа је во5ило и5еји реформе ком=ле9ноE сис9ема о>разовања како
>и се о9клонила 5ржавна узур=ација сис9ема љу5ских вре5но-
с9и. Инс9румен9ализација =ојма „веш9ачко”, ов5е је еви5ен9на.

Развијајући у=раво 9акве основне и5еје Иљича и Фукоа, Пол
Гу5мен је сре5ином се5ам5есе9их Eо5ина XX века =роEласио
школе за9ворима и концен9рационим лоEорима које ваља уки-
ну9и, а омла5ину =осла9и на улице 5а уче =о кафеима и =ро5ав-
ницама, =арковима и фа>рикама, јер су 9о наво5но ’=раве школе’
као мес9а која нису екс9ери9оријализована из =ос9ојећеE 5ру-
ш9ва. Знање се =о њему с9иче искус9вом, ван школе, и у =рофе-
сионалној =ракси схва9а на основу међусо>них о5носа са иску-
снима, Eо9ово као ко5 сре5њовековних зана9лија. Овакво ми-
шљење >и >ило комично 5а није заузело 9олико е=охалноE =ро-
с9ора. 

Ако је улица нај>оље мес9о E5е се моEу научи9и =рак9ичне
с9вари, захваљујући чему неко може лакше 5а се снађе у живо9у,
он5а су 9у мерила 5оње Eранице вековних нас9ојања о>разовања
кроз вас=и9авање у сло>о5и. Ова очи9о ан9и=е5аEошка 9еорија,
која указује на на=а5ну улоEу учи9еља као заш9и9ника 5руш9ве-
них инс9и9уција кроз наме9ање важећих 5руш9вених =равила
(ма5а у 5руш9ву =ос9оје и 5руEи вас=и9ачи, свеш9еници и су-
5ије), 5ржи и 5а се универзи9е9и сво5е на =роизвођење љу5и са
5и=ломама завршених факул9е9а, како >и комформно служили
нарученим инс9и9уцијама >ирокра9скоE с9ила ра5а и кон9роле.
У 9о име зах9ева се о5рицање о5 норми које оEраничавају човеко-
ву сло>о5у, о5рицање о5 закона о о>разовању и свих врс9а 5и-
=лома и =о9вр5а које моно=олишу с9а9ус школе. 

Посао као 9акав, 9вр5е и ан9и=е5аEози који сле5е ову линију,
9ре>а 5а о>авља свако ко Eа зна, независно о5 =осе5овања 5и=ло-
ме или зах9еване квалификације. Инс9и9уционализовање знања
и кон9рола о>разовних =роцеса =о Иљичу уEрожавају вре5нос9
комуникације међу љу5има, узајамне =омоћи, сара5ње и =ока-
зивања човечнос9и, =а =о њему 9ре>а ра5икално реорEанизова9и
5руш9во у целини, али не =о=у9 социјалис9а који 9о чине у име
=о9лачене класе ра5и =ри>лижавања изворнијој 5руш9венос9и,
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или кроз кри9ику развоја 9ехнолошких инс9алација ш9о уносе
социјалне 5ис>алансе. Такво Eле5ање жели 5а =ониш9и вре5нос9
с=ецијализација и =о5елу ра5а, =а се залаEање за 5езинс9и9уци-
онализацију о>разовања у целоку=ном живо9у сво5и на личну
с9вар свакоE =оје5инца, са којом се 5езавуише ис9оријско мес9о
о>разовања у 5руш9ву, 9е 5аје снажан 5о=ринос рушењу 5ос9и-
Eну9оE развоја кул9уре и љу5ске цивилизације, као и њеEовом
враћању на раносре5њовековне оквире. 

Прем5а је оваква кри9ика о9уђене сло>о5е у =роцесу о>разо-
вања >ила веома оEраниченоE 5омена, она ће у =о5ршци ра5и-
калних социолоEис9а и =ос9мо5ернис9а 5а нађе у=ориш9е у сме-
ровима реформи о>разовања крајем 5ва5есе9оE века =рема раза-
рању школс9ва и зах9еву за =ревре5новање сис9ема вре5нос9и у
о>разовању, јер са5ржи усмерења мењања човека у целини. У9о-
лико, ка5а се 5анас Eовори о =о5ршци само оних =ројека9а и ак-
ција које 5оносе не=осре5ну корис9 и =рофи9, имамо у ви5у 5а
није5ан извор =рофи9а није вечан ни лишен у9ицаја на 5руш9ве-
не 5ис>алансе, 9ако 5а изEра5ња човечнос9и којом је заоку=љена
философска =аи5еја и фун5амен9алне научне 5исци=лине чине
реEулациони елемен9 мо5ерноE живо9а као фак9ор њеEове рав-
но9еже. Ма како на =рви =оEле5 5еловало кон9ра=ози9ивно,
усклађивање љу5скос9и са =о5елама у 5руш9ву, E5е =осе>ни =о-
зиви о5Eоварају основним моEућнос9има љу5скоE =ос9ојања, не-
моEуће је >ез рефлексије или 9ра5иционалноE школскоE о>разо-
вања овла5авања =ојмовима. Оно =о5разумева сло>о5но мишље-
ње =осе>не врс9е и 5руш9во које Eа уважава, а не као у савреме-
ном ли>ерализму у коме свако сма9ра 5а је 5овољно о>разован за
се>е. О>разовање >ез разумевања и =оимања с9вари нема еман-
ци=а9орски ка=аци9е9, а ни снаEу 5а ус=ос9ави 5ис9анцу =рема
5руш9веним 5евијацијама и нарас9ајућој =а9олоEији разривања
изну9ра ка5а му се измичу кул9урни 9емељи. О>разовање је =о
својој суш9ини израз кул9уре, али ис9о 9ако оне 5уховне која
=о5разумева мисаону еманци=ацију и ра5 на кри9ичком осве-
шћивању, као и оне нерефлексивне из реалноE живо9а и њеEових
а=е9и9а. Вла5ајућа 5руш9вена =росве9на с9рук9ура може веома
ус=ешно 5а ус=е у =реформулацијама кул9урних вре5нос9и, 9е
5а их рела9ивно лако намеће =олуо>разованим широким наро5-
ним масама, 9им =о9чињавањима реализујући влас9и9е =ар9и-
куларне ин9ересе. Таквим =о9чињавањем смишљено се кочи и
о>разованос9 у 5ржавном сис9ему, =оEо9ово оних слојева који
=ре9=ос9ављају мишљење и формирање кри9ичноE с9ава ко5
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љу5и. Векови с9варних кул9урних 5ос9иEнућа на 9ај се начин
у5аљавају, а кул9урни 9ере9 акумулиран у =осле5ња 5ва и =о ми-
ленијума са оваквом скрајну9ошћу као 5а 5ово5и 5о о=се5ања
>ес9ежинским с9ањем. Ка5а се чис9а сила 9еже више не =овезује
са сре5иш9ем, са вековно вла5ајућом и5ејом 5о>ра у о>разовању,
9акву новоизEрађивану кул9уру моEуће је ви5е9и још је5ино на
неEа9иван начин.

Права сло>о5а је сло>о5а у мишљењу, =а за9о, =рема Пла9ону,
„Сло>о5ан човек не сме ни је5ну науку изучава9и ро=ски – рекох
– Јер 9елесни на=ори, чак и ка5 се врше насилно, не чине 9ело ни-
=ош9о Eорим, 5ок се у 5уши не за5ржава никакво наме9ну9о
знање.” Прем5а ’музички човек’ више није синоним за о>разова-
ноE, архи9ек9оника слоEе и =рија9ељс9ва као израз уну9рашње
хармоничнос9и или ’музичнос9и’, =рео>ражена у рас9рзавања
кроз међусо>не >ор>е, и=ак =оказује све =ре5нос9и оне Пла9оно-
ве му5рољу>ивос9и, =о којој се и 5аље: „9вр5и 5а се мора 5ела9и
и Eовори9и оно ш9о ће човеку уну9ар оноE човека 5а9и највећу
снаEу и вла5арску моћ на5 оном мноEоEлавом живо9ињом”.
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SUMMARY PHILOSOPHY OF EDUCATION AND HUMAN FREEDOM

Mouvement of enlightendness connected the riched knowledges
with a statements of the human rights on a own education, because of
destroying of prejudges who stopped the social progress, but they are
also manifesting as a powerfull tools for the changing the everyday li-
fe. Modern epoch proclaimed a right on a education as a basic part of
a human rights (also by the documents of UN), but inserted in them
also so many interesess in realization, making troubles to that rights
alone. Paedagogical libertinism, as a some reflexion of a revolutionary
attentions, in a claim of a critical thinking was relativisating program-
mes and goals of the schools in such measure, that it request a educa-
tion of the people on the streets, as a hippycs who haven’t borders in
them arbitrariness. It starts on a some physical economistic cutting of
a teaching programmes, with a minimum of knowledge in a own edu-
cation and a maximum in a sale and managing of a nature and human
resurces. Did the management was also a biggest wisdom who needly
must investigating on the Universityes? It, what is usefull directly, is
not the durative and undestroyable. Because it may stay a object of
troubles, it is valid to come back on a Classic education, who takes so-
lutions for the growing appetites and greeds by the clearness of his
theories. 

KEY WORDS:    philosophy, philosophy of education, human freedom.


