
  

  

 

 

 23 

Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 1/2017. 

 

Зоран ДИМИЋ 

Филозофски факултет 

Универзитет у Нишу 

 

 

ПАИДЕЈА И ЧУЛО СЛУХА 
 
Сажетак: У овом тексту аутор се упоредном проблематском анализом 

бави односом између појмова паидеје и слушања у античкој грчкој култури. Он 

најпре анализира питагорејске и аристотеловске наводе о посебној важности 
чула слуха у сазнавању и учењу, али се такође бави и неким другим општим 

феноменима старогрчке културе и педагогије, попут хетерије и улоге педагога. 
На другом месту, он надаље упоређује ове идеје са све већим Сократовим инте-

ресовањем за уску везу између чула слуха и процеса учења, јасно изражену у чуве-

ном ставу: ја знам да ништа не знам. На основу кључних навода из овог текста 
аутор закључује да је у нашој уобичајеној перцепцији античких увида о знању и 

учењу, феномен слушања, нажалост, најчешће било запостављено или на рачун 
чула вида, или на рачун општеприхваћеног увида о нарочитој важности говора и 

реторичке вештине за античку грчку културу. 

 

Кључне речи: паидеја, слушање, питагоровци, Сократ, заједница. 

 

 

Премда данас у филозофској и уопште научној литератури не 

постоји јасна свест о томе, античка култура и, пре свега, филозофија пре-

пуне су сведочанстава о посебној важности чула слуха за паидеју, тј. за 

васпитање, образовање и културу.1 Овде пре свега желимо да се бавимо 

тиме како се чуло слуха, тј. слушање и чујење, у античкој традицији одно-

си према појмовима паидеје, знања и учења. Све оно до чега ћемо доћи 

уверава нас да је у нашој данашњој перцепцији поменуте традиције и 

њених увида у суштину горе поменутих појмова, чуло слуха заправо оду-

век било неправедно запостављено. 

Прворазредна античка филозофска литература препуна је разних 

запажања и коментара везаних за чуло слуха. Ови понекад звуче врло 

бизарно. Тако Аристотел на почетку Метафизике, говорећи о способности 

памћења код животиња, изриче следећи став: „...разборите су пак, иако не 

могу учити, оне које не могу чути звуке (као пчела и какав други такав род 

                                                 
1 Старогрчки термин paideía врло је тешко превести на модерне језике само једним језич-

ким еквивалентом. Она се на српски језик најчешће преводи као: образовање, васпитање, 

али према свему што знамо о употреби овог термина у антици, он у ширем смислу обухва-

та и оно што данас подразумевамо под културом. Стога, када говоримо о паидеји, треба 

имати у виду значење свих овде поменутих појмова. 

УДК 17:37.01(38) 
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животиња)“ (Аристотел, 1985: 1 /Мет, 980б 21/). Према специфичним 

сазнањима које је Аристотел имао о овим инсектима, пчеле не чују, већ за 

свој врло занимљив живот, испуњен делатношћу у оквиру једног врло раз-

вијеног друштва, могу захвалити пре свега чулу вида. Наравно, данас 

такво једно разумевање овог инсекта делује наивно, али оставимо то по 

страни. За нас је овде битно да Аристотел очигледно мисли да чуло слуха, 

тј. способност слушања, омогућује способност учења. Да би неко учио, 

није довољно да само буде разборит, тј. да има frónesis, већ мора и да слу-

ша. Аристотел нема дилему око тога које је чуло најважније – по њему је 

то чуло вида (Мет, 980а 5), али из његове аргументације о пчелама видимо 

да чуло слуха има пресудан допринос укупном процесу спознаје и учења. 

Следеће сведочанство о важности чула слуха у класичној античкој 

култури налазимо у контексту реализације првих облика наставе. Парадок-

сално и потпуно супротно нашим уобичајеним предрасудама, много 

важнију улогу од учитеља у васпитању и образовању деце имао је роб, тј. 

једна посебна врста роба. У његову дужност, унутар опште поделе кућних 

послова, најпре је ушла обавеза дететовог праћења у школу, „осветљавање 

пута у вечерњим сатима, честог ношења на леђима када би ова била умор-

на“, те њихове укупне физичке заштите (Marrou, 1948: 217-218). Тачан 

опис посла који је обављао одредио је и његово име, paidagogós (онај који 

води децу). Његова брига за дете односила се не само на физичку безбед-

ност, већ једнако и на дечју душу. Иако се нама данас можда чини неразум-

ним да се брига о детету, тј. његова паидеjа, препушта робу уместо учитељу, 

за Грке је то изгледа било дубоко природно. Још од Ахила и старца Феника, 

преко Телемаха и Ментора, па све до појаве најпознатијих филозофа унутар 

великих школа, пресудну улогу васпитача и учитеља увек преузимају упра-

во оне личности које са децом, ученицима и васпитаницима, проводе најви-

ше времена и на њих делују не само својом дидактичком поуком и технич-

ким саветом, већ и целом својом личношћу. Држећи константно своје ухо и 

око на детету, роб је уједно властитим примером дете учио добром понаша-

њу и манирима. Обликујући га морално својом поуком и поступцима, он 

најнепосредније учествује у формирању личности детета. Већ у периоду 

хеленизма термин педагог почиње да губи првобитно уско значење роба, те 

је све више задобијао смисао савременог значења те речи.  

Са друге стране, овај нарочити положај роба у паидеји деце указује 

нам на још једну ствар коју су стари Грци јасно уочили и истакли. Будући 

да он иначе јесте неко ко по својој дефиницији служи и слуша друге људе, 

роб са дететом развија однос који је par exellence педагошки. Он не само 

да на васпитаника делује својом поуком (didaskalía) и саветом, већ га, про-

водећи највише времена са њим, непрестано ослушкује, прати, анализира 

и реагује на његове мисли и поступке. Управо стога што је више од других 

спреман да служи и слуша, роб овде исказује своју одсудну предност у 

поступку паидеје. Он, дакле, не пада као учитељ у опасност да себе схвати 

као ауторитативни и беспоговорни извор сазнања, већ у своје васпитно-

образовно знање и подучавање укључује и слушање.  
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Исказујући истовремено тек незнатно поштовање према наглашено 

техничком знању које су поседовали учитељи њихове деце, родитељи су, 

давањем приоритета педагозима, јасно демонстрирали своје разумевање 

суштине паидеје. Премда је за родитеље било значајно да им деца одлазе 

на часове читања и писања, они према њиховим учитељима нису неговали 

нарочито поштовање. За тако нешто постоје најмање два разлога. Наиме, 

од учитеља писања и читања, тј. гимнастике и музике, нису захтеване 

никакве нарочите квалификације. Учитељ није морао да завршава било 

какве посебне школе, нити да доказује своје компетенције. Најједностав-

није речено, учитељ је могао бити свако ко је умео са децом и ко се „сећао 

онога што је сам учио у школи“ (Marrou, 1948: 221). С обзиром на то да је 

учитељ подучавао децу елементарном читању и писању, то је могао ради-

ти готово свако ко је сâм знао читати и писати. Са друге стране, други раз-

лог лошег статуса учитеља налазимо у институционалном статусу образо-

вања. Основно и средњошколско образовање у старој Грчкој није било 

регулисано никаквим законом, нити су родитељи били обавезни да своју 

децу шаљу у школу. Школовање деце било је искључиво приватна ствар 

њихових родитеља. Једине државне школе у античкој Грчкој биле су ефе-

бије, специфичне војне школе (Marrou, 1948: 161-164). Питагорејски савез, 

Академија, Ликеј, Епикурејска школа, као и све остале основне и средње 

школе, биле су искључиво приватне. 

Из свега горе реченог, јасно је да су Грци, у контексту васпитања и 

образовања деце – а о томе се може говорити и на генералном нивоу – 

јасно уочавали посебну важност чула слуха. Техничка знања, каква су 

читање и писање, нису представљала неку нарочиту вредност, нити су 

била кључни садржај паидеје. Слушање је, међутим, уводило све актере 

феномена васпитања и образовања у централну тему – однос сваког оног 

који се васпитава и образује према самом себи. 

Наредни пример својеврсне античке културе слушања налазимо у 

једном, типично старогрчком културном феномену. Слично томе што цен-

трални носилац паидеjе деце у класично доба није био учитељ већ роб, 

основни контекст стварања културног и образовног живота Грка није била 

учионица, већ хетерија. Античка склоност ка вербалној експресији и дија-

лошкој сублимацији најважнијих животних тема и проблема, те исто тако 

ка непосредном угледању на личне примере и, са друге стране, релаксира-

ном, типично медитеранском дружењу са другим људима, довели су до 

појаве и развоја специфичног културног обичаја. Хетерија је била својевр-

сна врста мушког „клуба“, односно неформалног удружења, друштва, у 

коме се група мушкараца окупља ради разговора и гозбе (Flacelièere, 1979: 

186). Будући да није постојало стално место за таква дружења, чланови 

„клуба“ обично су се налазили у кући једног од њих. Окупљања, спонтана 

или унапред договарана, започињала су јелом, након чега је следило испи-

јање пића. Симболичним кружењем миртине гранчице, на сваког је уче-

сника долазио ред да пева, рецитује или говори о задатој теми. Учеснике 

су забављали свирачи на лири и аули, а било је ту и плесних тачака. Може-
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мо претпоставити да је на овим дружењима све врцало од духовитих 

доскочица, вицкастих коментара и проницљивих анализа актуелних дога-

ђаја у полису, али и од озбиљних разговора о уметности и филозофији. 

Свако дете које је једног дана желело да заузме своје место у хетеријама и 

на гозбама, а то је сасвим сигурно био циљ сваког слободног грађанина, од 

свог детињства морало је да се образују у учењу стихова великих песника, 

певању и свирању. Хетерија је место где се доказује лична паидеjа, одно-

сно место где се осведочава дораслост сваког мушкарца за равноправног 

члана полиса.  

За нас је овде битна једна друга околност везана за овај културни 

феномен. Према већ наведеном опису окупљања у хетеријама, увиђамо да 

хетероси, учесници на хетерији, пратећи редослед миртине гранчице, нису 

само били сконцентрисани на своју тачку, већ су, заправо, највише време-

на проводили у слушању. Хетерију можемо схватити као место где члано-

ви клуба стрпљиво уче да слушају једни друге и процењују квалитет онога 

што су чули и видели. На примеру хетерије увиђамо да слушање, односно 

учење слушања, постаје изузетно важно, односно, постаје једнако важно у 

укупном друштвеном и културном животу старих Грка, готово као и само 

говорење.  

Међутим, са питагоровцима ћемо отићи корак даље. На њиховом 

примеру у прилици смо да увидимо дубљу везу између феномена слушања 

са античком религијском традицијом, тј. са орфичким култом и идејом 

очишћења (katharmoí). Али, још важније од тога, заједно са њима можемо 

јасно увидети зашто је слушање, тј. неговање слушања, заправо део антич-

ке културе, а не тек један спонтани догађај који је ствар личног афинитета 

или случајног стицаја околности. 

Своје учење о души Питагора је изградио под директним утицајем 

орфичког култа. Низ општепознатих упутстава, врло често крајње бизарних, 

којих су се питагоровци држали тежећи правилном животу, добијају свој 

прави смисао тек када се упутимо у основне поставке орфизма. Уздржавање 

од одређених врста меса, махунастих плодова, и на другој страни, понаша-

ње у складу са великим бројем нама тешко схватљивих препорука за свако-

дневни живот, потпуно су у функцији магијске екстазе (ékstasis), тј. „изла-

жења из тела“. Питагора је у потпуности прихватио орфичку претпоставку 

да душа своју праву природу открива тек када је „изван тела“. На земљи је 

она у улози „палог бога“ и тек јој пролаз кроз систем очишћења (katharmoí) 

и светих обреда (órgia) омогућава излазак из „точка рођења“, тј. бескрајних 

реинкарнација, те повратак у узвишено стање вечитог блаженства.  

Јаснију представу о садржају и смислу очишћења стичемо преко 

Јамблиховог навођења делова Аристоксенових списа о питагоровским 

начелима. Нашу пажњу посебно привлачи следеће сведочење: „Питагоров-

ци су како каже Аристоксен, за очишћење тела примењивали медицину, а 

за очишћење душе музику. Првенствено се наиме служио (Питагора) тим 

начином очишћења: њега је наиме називао лeчењем помоћу глазбе“ (Diels, 

1983: 422). Из историје музике знамо да су Питагоровци одиграли велику 
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улогу у обликовању првих музичких лествица у ономе што данас називамо 

европском музичком културом. Ово интересовање за музику стоји у вези 

са генералном питагорејском опседнутошћу бројевима и хармонијом. Оду-

век је у разним културама на западу, а поготову на истоку, било познато 

благотворно дејство музике на људску психу. У данашњој западноевроп-

ској медицини музика се све више узима као терапијско средство у лечењу 

појединих душевних болести. Питагорејци су очигледно слично разми-

шљали. Међутим, у контексту односа паидеие и чула слуха, тај увид о 

музици, тј. о благотворности слушања музичких тонова и звукова, крије 

још нешто што ће се овде показати изнимно важним. На почетку већ цити-

раног параграфа Аристоксен каже: „Да су (питагоровци) били шутљиви и 

навикнути на слушање; и да је код њих на хвали онај ко је умео слушати“ 

(Diels, 1983: 421). 

Чини се да овде, уз помоћ питагороваца, још једанпут спознајемо 

сву важност уха, односно слушања, за васпитно-образовни и наставни рад. 

Према предању питагоровци су на почетку свог учења били обавезни да 

пет година само ћуте и слушају, те да чак нису били у прилици ни да виде 

Питагору, јер је овај, наводно, предавања држао ноћу (Laertie, 1979: 269-

270). Међутим, у секундарној литератури о питагоровцима нема сагласно-

сти о томе како треба разумети ову њихову склоност. Запажамо да се међу 

тумачима овог проблема издвајају две групе аутора. На једној страни су 

они који ову склоност повезују са општим велом мистериозног који пре-

крива питагоровце. Буркерт (Walter Burkert), на пример, разуме склоност 

ка ћутању као део иницијације кроз коју питагоровци морају да прођу „пре 

примања у чланство“ (Burkert, 1972: 179). Стога он држи да „Питагоровску 

тишину и тајновитост треба сагледати у контексту култа и ритуала“ (Bur-

kert, 1972: 178). Слично томе, Жмуд (Leonid Zhmud) питагорејску склоност 

ка тишини повезује са заветом ћутања (the vow of silence), који представља 

карактеристику многих свештеничких редова у старим временима: „секте 

есена, Египћана, Брамана“, итд. (Zhmud, 2012: 163) Као што знамо, тај 

обичај прихватили су касније и неки хришћански монашки редови. Жмуд, 

међутим, скреће пажњу на чињеницу „да сви наводи о обичају ћутања 

потичу из првог века нове ере, те да су на овај или онај начин повезани са 

нео-питагоровицима“ (Исто: 163). Из тог разлога он је чак склон томе да 

успостављање овог обичаја припише нео-питагоровској традицији.  

Међутим, обичај ћутања спомиње и велики антички говорник Исо-

крат, Платонов савременик, који је живео у 4. веку п.н.е. Он, такође, има 

коментар о питагорејском обичају ћутања (ēheddemosúne или ēhemuthia): 

„...још и сада људи се више диве онима што ћуте, а кажу да су Питагорини 

ученици, него онима који су стекли велику славу говорничком вештином“ 

(Burnet, 1959: 95). Међутим, ако се има у виду општа перцепција Питагоре 

и питагороваца у време када је Исократ живео, тешко је овде пречути 

известан иронични тон. Није лако замислити да би антички говорник такве 

репутације и величине попут Исократа предност дао слушању и ћутању, а 

не говору. Али, зашто је Исократ говорио о питагоровцима са одређеном 
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дозом ироније? Гатри (W.K.Guthrie), на пример, наводи да се у поменуто 

време однос према питагоровцима „граничио понекад са мање или више 

толерантним презиром“, при чему су нарочито писци Средње комедије 

волели да „исмејавају њихово (питагоровско) уздржавање од меса и друге 

врсте аскетске праксе“ (Guthrie, 1962: 163). Један од типичних примера је 

песник Алексид, који каже следеће: „Питагоровци, наиме, како чујемо, не 

само да не једу присмок, него такођер ни било што живо, и једино они не 

пију вино. – Епихарид ипак прождире псе, један од питагороваца (зације-

ло, али тек) пошто их је гдјегод убио: (тада) наиме нису више живи!“ 

(Diels, 1983: 438). Очигледно је да је међу обичним светом, али како види-

мо и међу образованим људима, већ у 4. веку п.н.е. о питагоровцима 

изграђена једна не баш позитивна слика. Будући да су се ови чврсто држа-

ли строгих правила реда, поштујући нпр. потпуно другачије навике исхра-

не од оних којих се држао обичан свет, питагоровци су врло брзо постали 

предмет подозрења. Поред тога, а то постаје јасно чим се сетимо трагедије 

у чувеном пожару који се десио у Кротону, њихове несумњиве политичке 

амбиције стварале су непремостиво „велики зид“ између њих и осталих 

грађана полиса.  

Све то треба имати у виду када покушавамо да тумачимо горе 

наведене Исократове речи. Стиче се утисак да велики говорник и људи 

његовог времена нису имали баш позитивно мишљење о питагоровском 

ћутању, односно њиховој склоности ка слушању. Опседнути говором и 

циљевима које успешно говорење треба да достигне, они нису разумели 

питагоровски наглашени сензибилитет за чуло слуха. 

Повезујући њихову склоност ка ћутању и слушању са њиховом 

генералном склоношћу ка аскетизму и уздржавању, они нису успели да 

сагледају остале аспекте које обичај ћутања носи са собом. Попут сваке 

врсте уздржавања од било чега, тако је и у овом случају заправо реч о 

једној врсти дисциплине. Тиме долазимо до друге групе тумача обичаја 

ћутања код питагороваца. За разлику од оних првих, који у томе виде 

само још једну потврду мистичности коју везујемо за питагоровце, при-

падници овог другог приступа њихову склоност ка слушању и ћутању 

сагледавају у васпитно-образовном, односно дидактичком контексту. 

Барнет, на пример, каже: „Ово ћутање је вероватно било пре ствар 

дисциплине, него средство чувања тајности учења“ (Burnet, 1959: 95) 

(превод ауторов, те исто надаље у тексту где се реферише на оригиналне 

списе на немачком или енглеском језику).  

Сличног је мишљења и Хегел. Наиме, он је 1810. године, држећи 

говор пред ученицима и професорима Нирнбершке гимназије, рекао следе-

ће: „Питагорини ученици су морали да у току прве четири године ћуте, то 

јест, нису смели да имају властите идеје и мисли или да их износе пред дру-

ге. Због тога што је основна сврха васпитања управо у томе да се искорене 

идеје, мисли и рефлексије које млади људи имају или могу продуковати, и 

уједно да се искорени начин помоћу којих они из себе долазе до њих. Попут 

воље, и мисао мора почети са послушношћу“ (Hegel, 1970: 332).  
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У овој немачкој речи Gehorsam (послушност) јасно одјекује њен 

етимолошки корен, именица Gehör (слух), односно глагол hören (слушати, 

пажљиво слушати). Послушност, као људска особина, у себи подразумева 

фокусираност на слушање некога, најчешће неког ауторитета, некога коме 

служимо: господара, родитеља, директора, итд. У том случају, онај који је 

послушан заправо је некоме подређен – хијерархијски, друштвено, класно. 

Штавише, шире узето, њега можемо схватити и као неку врсту „роба“, а 

послушност као неку врсту одлике стања превелике подређености неком 

ауторитету, дакле, као неку врсту „ропства“. Та доминантна семантичка 

веза овог термина са социјалним, класним контекстом, у коме је послу-

шност одлика подређених, међутим, скрива нешто друго што је због овог 

споменутог контекста непримерено хвалити. Наиме, нашој пажњи најче-

шће измиче да онај који је послушан, заправо има добар слух за некога или 

нешто. Он је неко ко добро слуша и добро чује објект свог слушања, свог 

„господара“. Попут педагога, роба-педагога, онај ко је послушан нарочито 

се одликује способношћу пажљивог слушања, ослушкивања. Другим речи-

ма, онај ко је послушан има посебно сензибилан слух, он чује оно што други 

не чују. Отуда он и боље од других познаје и разуме објект своје слушaјуће 

пажње, дакле свога „господара“. Управо стога што је тако по-слушан, роб 

увек најбоље познаје свог господара. По-слушник то до те мере добро чини 

да понекад може да предвиђа мисли и потезе оног кога слуша. 

Исто тако, за неког љубитеља класичне музике, дакле за неког ко 

добро познаје класичну музику, могли бисмо рећи да у току слушања слу-

ша и чује нешто што други не слушају и не чују. Он је љубитељ и познава-

лац класичне музике управо стога што је по-слушан према њој, то ће рећи, 

он се посвећује њеном слушању, те у том смислу можемо рећи да јој се 

подређује. Он се усмерава, фокусира, само на оно чему се посвећује. 

Љубитељ класичне музике не слуша и не чује оно остало, чему не посвећу-

је свој слух. Он у слушању не придаје пажњу ономе што није класична 

музика. Око њега је много других извора звука и тонова, има пуно тога 

што се чује и што се може слушати, нпр. много других врста музике. Чак и 

када би тако нешто било реално, немогуће је све око себе слушати и све 

чути. Таква способност не би у нечијој глави оставила ништа друго сем 

звучног и тонског хаоса, какофоније. Али, будући да је пажња љубитеља 

класичне музике селективна, он све то ставља на страну, то јест, већину 

ствари око себе не слуша и не чује. 
Тако некако схватамо ово Хегелово запажање да „попут воље, и 

мисао мора почети са послушношћу“. Онај ко жели да сазнаје, учи, студи-
ра, мора најпре да зна шта треба слушати и чути, а шта не. Другим речима, 
он мора научити да селектује своју слушајућу пажњу. Шта, дакле, он то 
треба, а шта не треба да слуша и чује? Овде сада увиђамо сву радикалност 
захтева који су питагоровци стављали пред своје нове чланове на почетку 
њиховог учења. Хегел их ту очигледно снажно подржава. Наиме, ученици 
не само да не треба да фокусирају свој слух на друге, до на своје учитеље, 
него још и више од тога! Они не треба да слушају и чују себе! Не дати 
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новацима право да говоре, значи управо то – не дати им прилику да слу-
шају себе. То је оно што Хегел наглашава наизглед врло грубим захтевом 
везаним за васпитно-образовни процес – „да (млади људи) немају властите 
идеје и мисли или да их не износе пред друге“ и, штавише, да оне треба да 
се „искорене“ (ausgereutet wird). То је, каже Хегел, „der Hauptzweck der Er-
ziehung“ (основна сврха васпитања).  

Међутим, како да у снажном савременом налету разноразних страте-
гија готово хистеричне борбе за слободу говора, у наставном или политич-
ком, јавном, медијском, па чак и приватном простору, схватимо питагоровски 
или хегеловски захтев за фокусирање слушања на „објекте слушања“, на оне 
који су вредни слушања, на „ауторитете“ ове или оне врсте? Овако изречен, 
овај захтев готово да делује тривијално. Зашто бисмо од некога уопште зах-
тевали да ради оно што би нормално требало очекивати, да слуша оне који 
су вредни слушања?! Зашто уопште долазимо у прилику да не слушамо 
оне који су тога вредни? Нешто се не може слушати или чути само зато 
што или то не желимо или зато што због околне буке, тј. вишка звукова и 
тонова, то нисмо у стању.  

Испитајмо најпре ову прву могућност. Онај који не жели да слуша 
оне који су вредни слушања, под условом да за дотичне теме има интере-
совања, заправо, свесно „затвара“ своје уши, тј. свој орган слуха. Тај је 
тренутак, међутим, изван могућности спознаје за оне који га окружују. За 
разлику од оног ко скреће поглед или затвара своје очне капке да не би 
нешто видео, ми не можемо видети или чути нечије „затварање“ слуха. Ми 
живимо у спонтаном веровању да у нашем окружењу сви слушају и чују 
исто што и ми. У том смислу, нисмо у стању да видимо нечије одсуство 
слуха. Нечије неслушање или одсуство слуха спознајемо тек говорењем, 
које остаје без адекватног одговора, тј. говорењем које је остало несаслу-
шано. Међутим, онај који и поред активног чула слуха свесно „затвара“ 
свој слух пред оним што је вредно слушања, пада у већу опасност. Наиме, 
чак и да је његово знање апсолутно тачно и савршено, он би живео потпу-
но затворено и усамљено. Наиме, његов проблем није само епистемоло-
шки, будући да би, како то Сократ примећује, остао ограничен на сопстве-
не увиде и сазнања, већ би у једном етичком, антрополошком смислу 
живео некакав „робинзонски“ живот. Овде сада јасно можемо разумети 
сву трагичност одсуства жеље за слушањем оних чије је говорење, попут 
Питагориног, вредно слушања. Онај ко не жели да слуша оно што је вред-
но слушања не испуњава заправо „битни услов сваког образовања“ (Хегел, 
1970: 332) којим, како каже Хегел, „мора започети мисао“. Да бисмо запо-
чели своју мисао, спознавање, учење, морамо се најпре одрећи својих вла-
ститих представа, идеја и мисли. Једини сувисао начин започињања овог 
процеса, а у томе се слажу и питагоровци и Хегел, јесте да се најпре „мора 
бити у стању да се схватају мисли других људи“ (Хегел, 1970: 332). Сад се 
све чини готово тривијално разумљивим – да бисмо започели сопствено 
мишљење и спознавање, морамо бити способни да разумемо мисли других 
људи, а да бисмо разумели мисли других, морамо желети да их слушамо и 
чујемо оно што нам говоре!  
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Ако се сада окренемо горе споменутом другом разлогу неслушања 

оних који су вредни слушања, можемо се запитати овако: како да схватимо 

ту ометајућу буку, превише звукова и тонова који онемогућавају слуша-

ње? Другим речима, како да данас у савременом свету, у коме кроз разне 

наративе и стратегије егоистичне бриге и самозадовољног уживања у вла-

ститом телу и души (нпр. дијете, козметика, естетска хирургија, музика 

као део приватне интиме итд), схватимо питагоровски и хегеловски захтев 

за само-не-слушање? Колико данас уопште више постоји могућност да се 

кроз снажан самозаборав, попут љубитеља класичне музике, препустимо 

слушању, тј. да „изгубимо себе“ у свом објекту слушања? Или ако осве-

тлимо други аспект проблема, како данас у ситуацији у којој сви истовре-

мено гласно говоре и нико никога не слуша, заправо, уопште не-слушати 

себе и само-заборавити се? Та својеврсна неконтролисана какофонија раз-

личитих говора и звукова афирмише појединачне себичне субјекте и 

њихову нагонску жељу за испољавањем субјективних асоцијација и слу-

чајних досетки, али истовремено представља неплодно тле за мисао, уче-

ње и образовање. Човек не унапређује своје знање и своју унутрашњу 

духовну образованост тиме што напросто другима обзнањује своје асоци-

јације и случајне мисли. Напротив, он започиње своје истинско учење и 

образовање тиме што се од њих уздржава, тиме што ћути и слуша. Тек 

тако он стиче способност схватања туђих мисли, а управо на том месту 

започиње свој пут и његова мисао.  

На овом месту, управо у светлу неговања културе слушања, наслу-

ћујемо дубљи смисао питагоровског чина очишћења. Смисао дугог, почет-

ничког учениковог ћутања и слушања не треба тражити у некаквом поку-

шају чувања тајности учења, већ првенствено у вежбању специфичне 

дисциплине неопходне за учење и сазнавање. Дуги процес слушања и 

ћутања, лишен могућности олаког испољавања субјективних асоцијација и 

досетки, омогућује почетак мисаоног рада код ученика. У немогућности да 

према споља „празни“ своје личне представе и случајне досетке, ученик је 

усмерен на то да сâм себи поставља питања и да стално преиспитује она 

претходно постављена. Слушање и ћутање тако стварају идеалне услове за 

почетак процеса сазнавања и учења. Мисаона дисциплина, усмерена на 

посматрање (theoria), односно генерисање питања и њихово касније прео-

бличавање, овде се снажно појачава чињеницом да се мишљење истовреме-

но не „троши“ на личну манифестацију, тј. на гласно постављање питања, 

његово реторичко уобличавање и каснији развој дискусије. Уз то, свака 

говорна манифестација се, мање или више, увек „труди“ да остави добар 

утисак о себи. У том смислу, ученик је, такође, „поштеђен“ разорног дело-

вања дубоко укорењене, сујетне потребе да се буде у праву, односно да се 

саговорник „надвлада“ у разговору. Сврха боравка у удружењу, школи, на 

почетку учења је да се иницира и покрене стварање сопственог унутра-

шњег мисаоног и теоријског живота, односно да се припреми тло за соп-

ствени пут спознавања.  
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Из свега горе изложеног постаје јасно да код питагороваца већ 

затичемо јасну свест о томе да су слушање и ћутање део начина живота 

којим живи неко ко се бави паидеjом, дакле васпитањем, образовањем, 

учењем, стицањем знања и његовим преношењем. Они већ јасно схватају 

да култура слушања није нешто што долази само од себе, спонтано, или 

нешто што је ствар личног карактера и специфичних особина личности, 

већ да, напротив, на слушању треба радити, тј. да га треба неговати, једно-

ставно речено – да се оно учи. 

У ту изнимну важност слушања и ћутања за развој читаве античке 

цивилизације и културе уверен је и Хегел. У већ више пута овде помену-

том говору ђацима и професорима Нирнбершке гимназије он каже следе-

ће: „У одређеном смислу, ова дужност ћутања била је суштински услов 

свеукупне културе и учења“ (Хегел, 1970: 332). Јасно је да Хегел не сме-

шта обичај ћутања и слушања у узак педагошки контекст, у коме се запо-

чиње и развија процес учења, већ му придаје кључно место у ширем 

миљеу стварања и обликовања свеукупне античке културе, о чему је овде 

управо сведочио пример са хетериом. 

О томе да је слушање важна тема целокупне античке културе непо-

средно додатно сведочи један од кључних ставова у читавој историји 

античког филозофског, научног и уметничког стваралаштва. Наиме, реч је 

о Сократовом ставу: ја знам да ништа не знам. С њим у вези непосредно 

стоји чињеница да је Сократ први човек у антици који је до те мере развио 

своју унутрашњост, своју, хегеловски речено, мисао, да има потребу да је 

посебно именује. Сократ је назива својим демоном. Човекова унутра-

шњост, тј. његов демон, тако постаје потпуно независан и толико слободан 

да се самостално мишљење схвата као нешто потпуно нормално и суштин-

ски људско. Стога тек од Сократа говоримо о знању у јаком смислу речи. 

Његов начин одређивања знања постаће фундаменталан за схватање одно-

са човека према знању у читавој западноевропској култури, у којој ће 

Сократ завредети место једне посебно значајне фигуре, тј. велике „свет-

ско-историјске личности“ (Zeller, 1898: 92).  

Сократов темељни увид у суштину знања каже да ми сами, на 
основу свог мисаоно-истраживачког рада, морамо доћи до истине. Његов 

специфични метод састоји се управо у томе да у сваком свом саговорнику 
изазове и покрене властито мишљење. Спознаја тако добија карактер оду-

стајања од апстрактних представа и случајних досетки како би се, тек 
њиховим заборављањем, сопственим мисаоним радом дошло до мисли 

које могу важити објективно, тј. интерсубјективно. Знање је увек нешто 
опште. Уз то, оно је, према Сократу, нужно испосредовано нама самима 

или уопште није знање. Оно знање у коме нисам и сâм присутан својим 
мислима и својим мисаоним радом није знање, већ некакав неутралан и 

безличан скуп представа, досетки и чињеница. Не постоји пасивно знање. 

Знање, које се овде везује за појам, може настати само интерсубјективним 
посредовањем, дакле сталним кретањем мисли у правцу општег важења. 

Тако поново долазимо до познате спознаје о томе да исходиште и послед-
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ње сврхе знања никада нису индивидуалне, већ да се увек тичу заједни-

штва са другим људима. На то нас упућује већ само слушање – оно нас, 
наиме, увек наново изводи из нас самих и упућује на друге људе, односно 

заједништво са њима. Нема знања без разумевања мисли других људи, 
који са нама творе одређено заједништво. 

Са Сократом се тако поново афирмишу и даље развијају две 
суштинске ствари у вези са античком културом слушања. Најпре, ставом 

Ја знам да ништа не знам, који без сумње представља један од „носећих 
стубова“ читаве хеленске културе, дефинитивно се демонстрира свест 

читаве античке мисли о кључној важности слушања за процес наставе, тј. 
учења и стицања знања. Почетни став читаве сократовске филозофије на 

најпрегнантнији начин указује на важност отворености према спољашњем 
свету за било какав сазнајно-наставни процес. Слушање других и ослу-

шкивање свега онога што долази из спољашњег света овде се, али сада још 
наглашеније него код питагороваца, ставља испред властитог говорења и 

знања. То увиђање потребе неговања слушања као једног нужног дела уче-

ња и спознавања, овде је на фин начин помешано са оним што Хегел, ана-
лизирајући Атињане, назива „атичким урбанитетом“ (Hegel, 1971: 576). 

Наиме, урбана култура не трпи никакво „паметовање, поповање, уображе-
ност, импоновање другима“ итд. Углађено друштвено образовање и еле-

гантни градски манири, који су постали део једне праксе међусобног 
општења у полису, овде су очигледно представљали плодно тло за развија-

ње Сократове специфичне методе.  
Тек оно знање које тако сами произведемо може се назвати истин-

ским знањем. Поседовати некакво знање уједно значи и сведочити о њему, 
тј. бити сведоком његовог настајања и развијања. Онај који зна, зналац 

знања, уједно јесте и сведок знања. У том контексту треба тумачити и 
Сократов недостатак смисла за писање, односно чињеницу да код њега 

немамо филозофски систем, већ само један живот који је тешко одвојити 
од филозофирања, а у коме и његова чувена смрт најбоље сведочи о спе-

цифичном схватању знања и учења. Знање, дакле, није нешто што може 
бити неутрално, што се негде може „складиштити“, и не може настати 

независно од неког носиоца, већ увек има свог творца, тј. оног ко се у 

њему осведочио. Истовремено, најбоље се можемо осведочити и уверити у 
неко знање управо његовим слушањем. 

Према томе, велико Сократово наслеђе које треба још једанпут 
нагласити, јесте његово изједначавање знања са нечим општим, тј. са пој-

мом. Сазнавати, учити, заправо значи тражити нешто опште, изнад оног 
партикуларног, и више од тога – оно партикуларно, лично, које се тиче 

наших интересовања, хирова, самовоље, страсти, склоности и сл, забора-
вити, ставити у страну, како би се кроз ћутање и слушање, те касније 

интерсубјективно посредовање дошло до општег. То додатно појачава 
свест о мукотрпности пута спознавања, односно о неопходности извесне 

строге дисциплине како би се тај пут прешао. Тиме се, такође, ствара 
основни темељ за развој идеје о образовању као изједначавању са оним 
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што је опште добро, као развијању смисла за оно што је објективно, као 

стварању онога што Гадамер назива „општим, заједничким чулом“. На тај 
начин се, такође, онемогућава и најмањи наговештај о томе да знање може 

бити непосредно у најширем смислу речи – као довитљивост, асоцијатив-
ност или нпр. мистериозни дар прорицања. Тако се на крају нашег истра-

живања указује потреба за наглашавањем везе између слушања и заједни-
це унутар које људи слушају једни друге. Схватање слушања и разумевања 

других људи као основног услова нашег личног процеса сазнавања и уче-
ња, доводи у непосредну везу чин слушања и општи антички увид о 

суштини људске природе, најпрегнантније исказан кроз Аристотелово 
одређење човека ка зоон политикон. Као ни било који други део човекове 

делатности у полису, тако ни спознаја и учење нису само лична ствар. Они 
су увек испосредовани другим члановима наше заједнице које треба саслу-

шати и чути. Стога, уколико заиста желимо да разумемо значај културе 
слушања у античкој Грчкој, о том феномену не можемо говорити само из 

перспективе онога што данас разумевамо под терминима васпитања, обра-

зовања и наставе, већ и из ширег контекста целокупне античке грчке кул-
туре, која је настајала и развијала се у свеукупној пракси античког полиса. 

На основу кључних навода из овог текста, закључујемо да је у нашој уоби-
чајеној перцепцији античких увида о знању и учењу, чуло слуха нажалост 

најчешће било запостављено или на рачун чула вида, или на рачун опште-
прихваћеног увида о нарочитој важности говора и реторичке вештине за 

античку грчку културу. 
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Zoran Dimić 

 

PAIDEA AND THE SENSE OF HEARING2 

 
Abstract: The following essay deals with the relation between the notion of 

paideia and the sense of hearing within the ancient Greek culture. First, we point out 

that the idea of the particular importance of the sense of hearing in the process of the 

acquiring knowledge and learning is shared by Aristotle and Pythagoreans, but it is 
also subject of the social Greek custome of heteria and educational role of pedago-

gue. Second, I compare these ideas with Socratese growing interest for the close con-

nection between the sense of hearing and learning process, clearly expressed in the 

famous utterance – I know that I know nothing. Given the key arguments in this text, 

we conclude that, according to our general perception of ancient Greek apprehen-
sion of the knowledge and learning, the sense of hearing was unfortunately often 

neglected either in favour of the eyesight or in favour of common comprehension of 
the importance of the culture of speaking and rhetorical skills. 
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